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Willem Drees - Oostpoort
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Aanmelden voor de ZorgHerberg
 
Contact voor vragen en aanmelding
De zorgbemiddelaar staat u graag te woord op  
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Telefoon: 06 - 81 34 82 13. 

Adres 
ZorgHerberg Oostpoort
Locatie Zorgcentrum Willem Drees-Oostpoort
Polderweg 452
1093 KP Amsterdam

Website: www.amstelring.nl/zorgherberg
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ZorgHerberg Willem Drees - Oostpoort

In een Amstelring ZorgHerberg kunnen mensen met een zorgvraag 
verblijven, van een paar dagen tot enkele maanden. De eerste 
Amstelring ZorgHerberg is gevestigd op de vijfde verdieping van 
zorgcentrum Willem Drees-Oostpoort in Amsterdam Oost. In deze 
ZorgHerberg kunt u ook terecht als u palliatieve zorg (hospicezorg) 
nodig heeft.

U bent van harte welkom
Voor wie is de ZorgHerberg bedoeld? U kunt er terecht als u een 
tijdelijke zorgvraag heeft die niet thuis kan worden opgelost. 
Hieronder een paar voorbeelden: 
• U bent na een ziekenhuisopname nog niet voldoende hersteld  

om weer thuis te kunnen wonen.
• U kunt tijdelijk door ziekte, verergering van een ziekte of 

bijkomende omstandigheden niet thuis verzorgd worden.
• U zoekt een veilige omgeving voor uw laatste levensfase 

(palliatieve zorg, hospicezorg).
• Uw mantelzorger is overbelast geraakt en moet daarvan herstellen.
• Het is nodig om af en toe elders te logeren om de thuissituatie  

vrij af te geven.
• U staat op de wachtlijst voor een verpleeghuis en kunt deze 

wachttijd thuis niet overbruggen.
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Gastvrij en huiselijk

De ZorgHerberg biedt zorg en tijdelijk verblijf in een huiselijke sfeer. 
Wij vinden gastvrijheid en persoonlijke aandacht belangrijk. 
We weten dat u tijdelijk bij ons verblijft. Rust, maar ook wat 
beweging, een gezonde maaltijd en sociale contacten zijn belangrijk. 
Bij de een zal herstellen en rust op de voorgrond staan, voor anderen 
zijn bewegen en activiteit belangrijker. 
  
De ZorgHerberg op de vijfde verdieping van Wooncentrum Willem 
Drees is kleinschalig en sfeervol ingericht, met voldoende ruimte 
voor mensen in een rolstoel. 
 
Gemeenschappelijke ruimte 
We hebben een gezellige gemeenschappelijke ruimte waar mensen 
elkaar ontmoeten. Logees van de ZorgHerberg eten er gezamenlijk 
en ondernemen er activiteiten. Bijvoorbeeld samen de krant lezen, 
een gezelschapsspel doen, muziek luisteren, tv-kijken. U kunt er ook 
rustig zitten om bijvoorbeeld een boek te lezen. Familie en vrienden 
zijn ook welkom.

De omgeving
Mocht u of uw bezoek even naar buiten willen: de ZorgHerberg 
Willem Drees ligt in de levendige buurt Oostpoort. Winkels, cafeetjes 
en restaurants bevinden zich op loopafstand. Er is een ondergrondse 
parkeergarage vlakbij.
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Tijdelijk verblijf in de 
ZorgHerberg Oostpoort

Uw kamer
Bij tijdelijke opname in de ZorgHerberg verblijft u in een gesplitste 
kamer waar alles al aanwezig is: een bed, beddengoed, tafel met 
stoelen, kledingkast. Natuurlijk kunt u wat eigen spullen van thuis 
meenemen als u dat wilt, om de kamer wat persoonlijker te maken. 
Verder neemt u uw kleding, toiletartikelen en dergelijke mee. U deelt 
de badkamer en het keukentje met een andere gast. 
   
Ons team 
Het team dat voor u zorgt bestaat uit professionele krachten én 
vrijwilligers. Samen bieden zij een mooie mix van goede zorg-
verlening, aandacht, gezelligheid, een gezonde maaltijd en 24-uurs 
aanwezigheid. 

De arts
Wie uw behandelend arts wordt, is afhankelijk van uw zorgvraag  
en ‘indicatie’ (de reden voor uw verblijf). Dit is óf uw huisarts óf de 
specialist oudergeneeskunde van Amstelring. 
Het kan gebeuren dat uw eigen huisarts aangeeft dat de afstand tot 
zijn/haar praktijk te groot is. Dat is geen probleem, want u kunt dan 
gebruikmaken van de huisarts die aan zorgcentrum Willem Drees is 
verbonden.

Hospicezorg in de  
ZorgHerberg Oostpoort 

Hospicezorg is er voor mensen die zich in de laatste fase van hun 
leven bevinden. 
U kunt rekenen op zorg en omstandigheden die gericht zijn op 
comfort en het kunnen maken van eigen keuzes. We doen ons best 
om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze 
gasten en hun naasten.
 
Uw kamer
De ZorgHerberg heeft 6 ruime appartementen beschikbaar voor 
hospicezorg. Het appartement bestaat uit een huiskamer, aparte 
slaapkamer, badkamer en keuken. We nodigen u van harte uit om 
uw eigen spullen van thuis mee te nemen om een persoonlijke  
sfeer te creëren. 
  
Teamleden
De mensen die voor u zorgen zijn verpleegkundigen en 
verzorgenden, een palliatief kaderarts en vrijwilligers.  
Allen zijn gespecialiseerd en geschoold in palliatieve zorg. 
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Hoe zit het met de kosten voor de 
ZorgHerberg? 

Hoe uw verblijf in de ZorgHerberg wordt gefinancierd is afhankelijk 
van uw situatie: verblijft u nu in het ziekenhuis of woont u nu thuis. 
Wij bespreken welke financieringsvorm (ELV = eerstelijns verblijf, 
Wmo, Wlz of persoonsgebonden budget) voor u geldt. 
Het is ook mogelijk om uw verblijf in de ZorgHerberg geheel zelf te 
betalen.

Televisie, wifi en telefoon
• Televisie: is op uw kamer/appartement aanwezig.
• Wifi: er is verbinding mogelijk via een draadloos netwerk  

voor gasten.
• Telefoon: er is geen vaste telefoonaansluiting in uw  

kamer/appartement. 

Aanmelden  

Iedereen die voor zichzelf of iemand anders tijdelijk verblijf met 
zorg nodig heeft, kan contact met ons opnemen. U zelf, uw partner, 
familieleden, buren, mantelzorgers en verwijzers. 

Verwijzers zijn bijvoorbeeld transferverpleegkundigen in zieken-
huizen, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleeg kundigen,  
fysiotherapeuten, medewerkers van het Wmo-loket, mantelzorg-
consulenten en maatschappelijk werkers. 

Aanmelden kan via onze zorgbemiddelaar en via Point.  
Op de achterkant van deze folder staan de contactgegevens.


