Criteria wonen bij Aafje Slinge
hoogbouw
Aafje Slinge is een toekomstbestendig woon-zorgcomplex in
Rotterdam Charlois. Ondanks dat het huis is ingericht om zo
optimaal mogelijke zorg te leveren, kan niet iedereen hier wonen.
In veel gevallen is Aafje Slinge een geschikte woonomgeving voor mensen
met dementie. Om te kunnen beoordelen of dat ook voor u of uw familielid
zo is, bekijkt een team van behandelaren bestaande uit de specialist
ouderengeneeskunde, verpleegkundige en klantadviseur, uw aanvraag om
bij ons te wonen.

Uitzonderingen

Wanneer kan iemand helaas niet in Aafje Slinge hoogbouw wonen?
- Als de toekomstige bewoner zich verzet tegen het wonen in Aafje Slinge;
- Als de toekomstige bewoner geen PG-indicatie heeft. Er moet zijn
vastgesteld dat er sprake is van dementie;
- Bij extreem of ernstig onbegrepen gedrag;
- Bij ernstige somatische problematiek zoals slikstoornissen en coma.
In alle gevallen kijken we natuurlijk graag met u mee naar een geschiktere
woonplek.
Wilt u meer informatie over wonen bij Aafje Slinge hoogbouw? Neemt u
dan contact op met de Aafje klantenservice 088 8 233 233.
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