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Groepswonen in 
Leo Polak

Wilt u meer informatie? Of wilt u weten of 
wonen in Groepswonen Saaftingestraat  
een optie is? Bel het gratis nummer  
0800 - 366 84 79.

Kijk ook eens op www.amstelring.nl
 
 
Adres
Groepswonen Saaftingestraat 
Saaftingestraat 270 - 292 (even nummers) 
1069 BW  Amsterdam 
T (020) 756 25 00

Zorgindicatie
Cliënten van groepswonen Saaftingestraat 
hebben een indicatie voor behandeling met 
verblijf nodig. U kunt zelf een zorgindicatie 
aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg). Uw huisarts of specialist kan u daarbij 
ondersteunen.

De locatie
Groepswonen Saaftingestraat bevindt zich 
inpandig in het Leo Polak.
Woonzorg- en revalidatiecentrum Leo Polak 
bestaat uit seniorenwoningen, appartementen 
en een ontmoetingscentrum. Er is een 
zorghotel, hospice, dagcentrum en een CVA-
revalidatiecentrum

 
Bereikbaarheid
Het Leo Polak ligt in een groene omgeving 
en dicht bij de stad. Het is goed bereikbaar 
met de auto, door de afslag S106 vanaf de 
A10 te nemen. Parkeren kan op de aanwezige 
parkeerplekken (gratis).
Qua openbaarvervoer kunt u gebruik maken 
van bus 63 die vanuit station Lelylaan vertrekt, 
de uitstaphalte bevindt zich aan de Baden 
Powellweg, vlak achter het Leo Polak. Of u 
neemt tram 17, waarna het nog 10 minuten 
lopen is.
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‘Een prettig leven leiden’
Mensen met dementie voelen zich 
veilig in een huiselijke omgeving 
waar de thuissituatie zoveel mogelijk 
wordt benaderd. Saaftinge straat biedt 
plaats aan 72 ouderen met dementie, 
verdeeld over 12 woningen. U bepaalt 
als bewoner zoveel mogelijk zelf. De 
medewerkers helpen u waar nodig en 
begeleiden u om u zoveel mogelijk 
het leven te kunnen laten leiden dat 
u wilt. 

Net als thuis
De ‘net als thuis’ visie komt terug 
in de manier waarop er in een 
groepswoning wordt geleefd. 
Het huishouden lijkt veel op een 
normaal gezinshuishouden. We 
schillen de aardappelen en dekken 
de tafel, we doen de afwas, zetten 
de wasmachine aan en vouwen de 
kleding enz. Iedereen doet mee al 
naar gelang zijn/haar kunnen en 
interesse. Ervaren dat je nog ergens 
deel van uitmaakt, belangrijk voor 
een ander bent en een eigen rol 
kunt vervullen is belangrijk voor het 
gevoel van welzijn. 

Familie en vrienden
Familie, vrienden, kennissen en oude buren 
zijn welkom. Het helpt om ‘oude gewoontes en 
behoeftes’ zoveel mogelijk in stand te houden, 
dat is prettig en bevordert het gevoel van thuis 
zijn. Samen eten, kleding uit zoeken, planten 
verzorgen, koken, naar muziek luisteren, een 
wandeling maken, of samen te zijn in uw 
eigen ruimte. We doen dit graag samen met de 
mensen die belangrijk en vertrouwd zijn voor 
bewoners. 

Goede zorg geef je samen
Hoe beter de band is tussen zorgverleners, 
bewoner en familie, des te beter de zorg kan 

aansluiten bij de wensen van de bewoner. 
Daarom kiest Leo Polak ervoor om te werken 
in kleine vaste zorgteams die persoonsgericht 
werken en alle zorgtaken uitvoeren, waarbij 
steeds de vraag “hoe zou ik het thuis oplossen” 
centraal staat.

Samen en toch privé
Bij binnenkomst in het Leo Polak valt meteen 
de levendigheid op. In elke groepswoning 
bevindt zich een open keuken grenzend aan 
een ruime huiskamer. Iedere cliënt heeft een 
eigen zit/slaapkamer die kan worden ingericht 
met persoonlijke spullen.
 


