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Kom langs of bel een locatie van
Amstelring bij u in de buurt, de
adressen staan op de achterkant
van deze folder.

Voor algemene informatie kunt u
contact opnemen met:
T 0900 - 1866 (5ct p/min)

Of stel uw vraag via
info@amstelring.nl

Bezoek onze website:
behandelgroep.amstelring.nl

Amsterdam Centrum:
Groenhof, Marnixstraat 210 A, T (020) 756 07 00
Sint Jacob, Pl Middenlaan 52, T (020) 756 48 60
Amsterdam West:
Leo Polak, Saaftingestraat 8, T (020) 756 25 27
De Drie Hoven, L. Bouwmeesterstraat 377,
T (020) 449 70 87
Amsterdam Zuid:
Revalidatie en zorgcentrum Vreugdehof,
De Klencke 111, T (020) 541 61 90
Amstelveen:
Groenelaan, De Helpende Hand 9,
T (020) 426 66 20
Uithoorn:
Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29,
T 0297 - 519 520
Hoofddorp:
Bornholm, Bornholm 50, T (023) 554 97 71
Mensen met een lichamelijke beperking:
www.nieuwamstelrade.nl, T (020) 756 65 22
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BehandelGroep Amstelring
'Thuis of zo thuis mogelijk’ is voor
zorgorganisatie Amstelring het uitgangspunt
in de wijkzorg en de intramurale
zorgverlening aan ouderen en mensen met
een lichamelijke handicap. De
BehandelGroep van Amstelring zorgt voor
behandeling, begeleiding en advies op
medisch, paramedisch en psychosociaal
gebied.

Ook voor thuiswonende ouderen
Vitaliteit, gezondheid en zo lang mogelijk
thuis blijven wonen: dat zijn de
uitgangspunten van de BehandelGroep.
Onze professionals zijn gespecialiseerd in de
behandeling en begeleiding van
thuiswonende (kwetsbare) ouderen met
complexe hulpvragen, chronisch zieken en
lichamelijk gehandicapten.

Zowel cliënten als huisartsen kunnen
vertrouwen op onze specifieke kennis en
multidisciplinaire inzichten.

Afhankelijk van de mobiliteit van de klant
vindt de behandeling en begeleiding in één
van de Amstelringlocaties plaats. Als het
nodig is komt de behandelaar aan huis.

Onze behandelaren werken hierbij samen
met andere hulpverleners; huisartsen,
thuiszorgteams en mantelzorgers. Ons team
van professionals bestaat uit: specialisten
ouderengeneeskunde, psychologen,
diëtisten, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten,
muziektherapeuten en maatschappelijk
werkers.

Expertise van de BehandelGroep 
- De ziekte van Parkinson: gespecialiseerde
(para)medisch en psychosociale behandeling
en begeleiding in de thuissituatie,
dagbehandeling in een revalidatiecentrum of
tijdelijke opname.
- Na een CVA: revalidatietrajecten,
dagbehandeling, (para)medische en
psychosociale behandeling en ketenzorg.
- Dementie en Alzheimer: thuis wonen met
dementie kan lang stand houden met
(para)medici psychosociale begeleiding in
samenwerking met de casemanager
dementie, mantelzorgers en dagverzorging.
- De palliatieve fase: thuis kunnen sterven
is de wens van velen en (para)medische en
psychosociale begeleiding kan daar een
waardevolle rol bij spelen.
- De ziekte van Huntington: tot een
bepaalde fase is thuis wonen mogelijk met
(para)medische en psychosociale hulp.

- Mensen met een complexe lichamelijke
beperking of niet aangeboren hersenletsel
(NAH) blijven thuis wonen of huren een
geclusterde rolstoelgeschikte woning. Zij
houden de regie over hun leven mede
dankzij de gespecialiseerde behandeling en
begeleiding.
- Zorgprogramma’s van gezondheidscentra:
diëtisten geven voedingsadviezen aan
patiënten met diabetes, COPD of hart- en
vaatziekten. Specialisten ouderen-
geneeskunde en andere paramedici worden
geconsulteerd  door huisartsen en
verpleegkundigen van wijkzorgteams. Meer
hierover op: www.amstelring.nl/expertise.
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