Aafje Smeetsland
Overbruggingszorg

‘Overbruggingszorg geeft
mensen met dementie
die verpleegkundige zorg
nodig hebben een fijn
onderkomen’

Welkom,
bij de overbruggingszorg 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.
Overbruggingszorg Aafje Smeetsland ontvangt mensen met dementie. Er
worden zorgprogramma’s aangeboden voor mensen met geheugenproblemen.
Zorgteam
Ons zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden, die
24 uur per dag aanwezig zijn. De eerstverantwoordellijk Verzorgende/
Verpleegkundige (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt bij wie u terecht kunt met
al uw vragen.
Behandelaren
Bij overbrugging en langdurige zorg bespreekt de EVV’er de
behandeldoelen met de bewoner en/of vertegenwoordiger. Tijdens
het verblijf helpen naast de verzorgenden en verpleegkundigen de
fysiotherapeut, ergotherapeut en/of diëtist om de doelen te behalen.
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 maandag tot en met vrijdag, van 11.00 tot 12.00
uur en van 15.00 tot 20.00 uur. In het weekend is de bezoektijden van
10.00 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 de overbruggingszorg op Aafje Smeetsland op het volgende
adres:
Pietersdijk 60
3079 TD Rotterdam
088 823 1003

