
Kleinschalig wonen voor iedereen
Liefdevolle zorg bij dementie
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• Huiselijke sfeer
• Liefdevolle dementiezorg
• In Amsterdam West / Nieuw-West
• Dag en nacht ondersteuning
• Intensieve samenwerking met de familie
• Oog voor mensen met een verschillende  
culturele achtergrond



Scala is zo divers als de stad 
Zo verschillend als alle Amsterdammers zijn, zo divers zijn ook  
onze bewoners en onze medewerkers. Daardoor voelt iedereen  
zich bij ons welkom.
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Een warm welkom voor iedereen
Bij dementie is liefdevolle aandacht de basis 
voor een goede dag. Bij Scala kleinschalig wonen 
heten we u welkom in een warme, beschermende 
omgeving met vertrouwde gezichten en dag en 
nacht zorg. Hier kunt u zichzelf zijn en genieten  
van gezelligheid, activiteiten en afleiding.

Wat uw achtergrond ook is, hoe u uw leven ook leidt, bij Scala zorgen 
we er graag voor dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Ook de mensen 
om u heen, zoals uw naaste familie, heten we van harte welkom.  
Net als bij u thuis kunnen ze deel uitmaken van uw leven, bijdragen 
aan de gezelligheid en samen met u activiteiten oppakken.

Wat u belangrijk vindt 
Buiten een frisse neus halen, van de zon genieten op het balkon, een 
liedje van vroeger zingen, samen oude foto’s bekijken – een goed 
gevoel zit vaak in de kleine dingen. Wij nodigen u en uw familie uit om 
ons te laten weten wat u een plezierige manier van leven vindt en wat 
voor u belangrijk is. Samen met u kijken we hoe we de betekenisvolle 
dingen in uw leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten.

Elke woning een eigen sfeer 
Bij Scala woont u in een van onze zes groepswoningen. Iedere 
woning, elk met zes bewoners, heeft een eigen sfeer die aansluit 
bij wat de bewoners belangrijk vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld 
een groepswoning speciaal voor ouderen met een Surinaamse of 
Caraïbische achtergrond.



Thuis in Nieuw-West 
De groepswoningen van Scala liggen in Amsterdam West, tegen 
Nieuw-West aan, midden in de Kolenkitbuurt. Het openbaar vervoer 
is dichtbij: tram, metro en bus stoppen bijna voor de deur. Het Bos en 
Lommerplein met winkels, cafés en restaurants ligt op loopafstand.

Rust en geborgenheid 
In de omgeving van Scala heerst 
een prettige levendigheid. In ons 
huis vindt u rust en het overzicht 
dat u nodig heeft. Belangrijk voor 
een veilig thuis. 

Uw eigen kamer 
U heeft uw eigen zit-slaapkamer 
met genoeg ruimte voor uw 
persoonlijke spullen en klein 
meubilair. De kamer is al 
gestoffeerd, met harde vloer-
bedekking en gordijnen. Er is  
een hoog-laagbed aanwezig,  
een kledingkast en een wastafel. 
Elke groepswoning heeft twee 
ruime badkamers.
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Liefdevolle zorg bij dementie

Als thuis wonen door dementie niet meer gaat, is 
kleinschalig wonen een prettige oplossing. Scala 
biedt u een liefdevolle woonomgeving waar u de 
verzorging, behandeling en begeleiding krijgt die  
u nodig heeft. 
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Gezamenlijke woonkamer 
Naast uw eigen zit-slaapkamer vindt u op de groepswoning ook een 
gezamenlijke ruime woonkamer met open keuken. Hier komen we bij 
elkaar voor de maaltijden en gezellige activiteiten. U ontmoet er de 
andere bewoners en ontvangt er uw bezoek.

Buiten is dichtbij 
We zijn trots op onze ruime balkons. Met mooi weer is het dé plek om 
van de buitenlucht te genieten. Wilt u een blokje om met familie of 
vrienden? Dan kunt u terecht in het Gerbrandypark.

Samen koken en eten 
Er gaat niets boven een zelf bereide en vers gemaakte maaltijd. 
Elke dag koken we in de open keuken een warme maaltijd. Wilt u 
meehelpen? Of vindt uw familie het leuk om te koken of bakken? Dat 
kan allemaal. Het menu bepalen we samen.

De zorg is altijd dichtbij
• Iedere groepswoning heeft vaste medewerkers. Dat heeft zo z’n 

voordelen: u ziet vaak dezelfde gezichten en wij leren u goed kennen. 
• Ons team van zorgprofessionals staat 24 uur per dag voor u klaar. 

Er werken in Scala helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en 
verzorgenden-in-opleiding. Ook is er plaats voor stagiaires. 

• De arts komt wekelijks op bezoek en is oproepbaar voor 
spoedgevallen. Andere professionals zoals de fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, psycholoog en diëtist 
schakelen we voor u in als dat nodig is.

Oog voor uw eetwensen 
Houdt u van de Hollandse pot? Wilt u halal eten? Of eet u van 
huis uit vegan of vegetarisch? We houden graag rekening met 
uw dieet- en eetwensen. Ook tijdens speciale momenten of 
feestdagen passen we ons menu graag voor u aan.



6

Gezelligheid en activiteiten

Aankleden, ontbijten, visite ontvangen, samen 
het eten voorbereiden, de tafel dekken, de was 
opvouwen – bij Scala hebben we veel aandacht  
voor de gewone dagelijkse dingen. Ze kunnen 
misschien voor u wat intensief zijn, maar hebben 
vaak een positieve uitwerking. Want geluiden, 
geuren en handelingen roepen herinneringen op  
die zomaar kunnen leiden tot leuke gesprekken.  
De dagelijkse dingen bieden houvast en structuur, 
en zorgen voor afleiding.
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Levendig en actief 
Naast rust en regelmaat zorgen we op zijn tijd ook voor levendigheid 
in huis. We zingen samen met u liedjes, lezen de krant, bekijken uw 
fotoalbum, doen een geheugenspel, vieren uw verjaardag of maken 
een uitstapje of wandeling. De activiteitenbegeleider werkt hierbij 
graag samen met familie en vrijwilligers. 

Een hoofdrol voor familie en vrienden 
Bij Scala stellen we de hulp van uw familieleden en vrienden zeer op 
prijs. Die hulp is ook hard nodig om aan uw individuele wensen te 
voldoen. Familie en vrienden zorgen niet alleen voor extra persoonlijke 
aandacht, maar leveren ook een waardevolle bijdrage aan activiteiten 
en de sfeer in huis. Een mooi voorbeeld zijn de familieleden die ons 
helpen met het bereiden van de maaltijden.

Extra aandacht van vrijwilligers 
Bij Scala zijn we trots op onze vrijwilligers. Zij geven u net wat extra 
aandacht en ondersteunen u en ons bij activiteiten. Denk aan een 
wandeling, een kop koffie buiten de deur of voorlezen.

Zorgindicatie en -kosten 
Voor kleinschalig wonen in Scala heeft u een zorgindicatie nodig 
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De meeste bewoners 
hebben een zorgindicatie voor zorgprofiel 5, indien nodig 
aangevuld met een medische verklaring. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de zorgbemiddelaar. Op www.amstelring.nl vindt 
u ook informatie over de kosten die wonen in een zorginstelling 
met zich meebrengt.



Meer informatie of een rondleiding bij Scala?

Wilt u meer informatie over kleinschalig wonen bij Scala?  
Wilt u eens rondkijken op onze locatie? Bel ons op 088 - 97 20 200 
(lokaal tarief) of mail naar zorgbemiddeling@amstelring.nl.

www.amstelring.nl/scala 
www.facebook.nl/GroepswonenScala

Adres 
Groepswonen Scala 
Leeuwendalersweg 438 
1061 BE Amsterdam
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