Aafje Smeetsland
Paviljoen

‘In het Paviljoen werken we
samen aan herstel en de
terugkeer naar huis’

Welkom op Paviljoen Smeetsland
Aafje Smeetsland is een verpleeghuis in de wijk IJsselmonde. Het huis
ligt prachtig verscholen in het groen. Het is een veilig en rustig thuis voor
mensen met dementie of het syndroom van Korsakov. Door het aanbod aan
kortdurende zorgprogramma’s is het ook mogelijk om hier tijdelijk te verblijven.
Op deze afdeling het Paviljoen ontvangen wij dagelijks nieuwe klanten met
verschillende zorgbehoeften, die hier tijdelijk verblijven. Onze behandelaren
werken samen met het zorgteam aan het herstel en de terugkeer naar huis.
Zorgteam
Ons zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn 24 uur
per dag aanwezig in het Paviljoen. De eerst verantwoordelijk verzorgende
(EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt waarbij u terecht kunt met uw vragen.
U bereikt het zorgteam van de begane grond tussen 07.30-16.00 uur, op
telefoonnummer op 088 8 231 930. In de avond op 088 8 231 931. Het
zorgteam van de eerste verdieping bereikt u tussen 07.30-16.00 uur op 088 8
231 933 en ’s avonds op 088 8 231 936.
Behandelteam
Onze specialist ouderengeneeskunde bespreekt de behandeldoelen met de
klant en stelt een voorlopige ontslagdatum vast. Wij waarderen het als u,
als vertegenwoordiger, aansluit bij dit gesprek. Tijdens het verblijf helpen de
verzorgenden, de verpleegkundigen, de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of
diëtist om de doelen te behalen.
Over de afdeling
Het Paviljoen is te bereiken via de verbindingsgang aan de achterzijde van
Smeetsland. Op een aantal plaatsen in het Paviljoen bevinden zich in verband
met de veiligheid codesloten. De code is 0955. Het Paviljoen is geen gesloten
afdeling.

Sleutel
U kunt als u dit wenst een persoonlijke sleutel van de slaapkamer
aanvragen bij de receptie van Smeetsland. Hier wordt een borg voor
gevraagd.
Faciliteiten
Tijdens het verblijf kan in Smeetsland gebruik gemaakt worden van
De Brasserie, de kapper, centrale activiteiten en de wasservice. De
Brasserie van Smeetsland is dagelijks geopend van 09.00-17.00 uur.
Bezoektijden
De bezoektijden zijn dagelijks van 10.30 tot 12.30 uur, van 15.00 tot
17.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. Wij streven rust en structuur
na in de gezamelijke huiskamers. Maak daarom tijdens het bezoek
zoveel mogelijk gebruik van de slaapkamers en De Brasserie. Een
afspraak met de behandelaar voor therapie gaat altijd voor een
bezoekafspraak. Uiteraard bent u van harte welkom om te komen
kijken bij de therapie.
Contactgegevens
Voor meer informatie of het aanvragen van een rondleiding, kunt u op
werkdagen bellen met de Aafje klantenservice op nummer 088 8 233
233.
U vindt afdeling Paviljoen Aafje Smeetsland op het volgend adres:
Pietersdijk 60
3079 TD Rotterdam
088 823 1003

