Korsakov-afdeling
Aafje Smeetsland

De Korsakov-afdeling is een
gespecialiseerde woongroep in Aafje
Smeetsland. De afdeling bestaat uit 20
eenpersoonsstudio’s verdeeld over
twee woongroepen van 10 bewoners.
Iedere woongroep heeft een eigen
huiskamer, balkon en inpandige
rookruimte.
Onze bewoners hebben baat bij structuur.
Zij kunnen dan beter functioneren. Daarom
bieden wij 24-uurs toezicht, behandeling en
begeleiding door een multidisciplinair team.
Zorg- en behandelvisie
Uw leven, uw dag, uw thuis. Dat is waar wij
naar streven voor onze klanten. Door met
aandacht te luisteren en in te spelen op de
behoefte wordt bijgedragen aan een gevoel
van veiligheid, aan gezondheid en aan
zelfvertrouwen.
Iedere klant is uniek, daarom werken we
vanuit een persoonlijk zorgplan, afgestemd
op de mogelijkheden, voorkeuren en wensen
van de klant. Autonomie van de klant,
binnen de geboden structuur, is het
uitgangspunt voor de multidisciplinaire en
integrale zorg die wij leveren.

Verder betrekken wij klanten actief bij
alledaagse handelingen en taken zoals
boodschappen, eten koken en klusjes doen.
Zorg en behandeling
Naast de dagelijkse begeleiding biedt ons
team zorg en behandeling op het gebied van
medische zorg, psychologie, fysiotherapie,
muziektherapie, psychomotorische therapie,
maatschappelijk werk, geestelijke
verzorging en activiteitenbegeleiding.
Daarnaast kunnen klanten een beroep doen
op ergotherapie, logopedie en de diëtetiek.
Behandeling kan zowel individueel als in
groepsverband plaatsvinden. De specialist
ouderengeneeskunde is, als
hoofdbehandelaar, verantwoordelijk voor
het somatisch welzijn.
Deskundigheid, expertise en onderzoek
staan bij ons hoog in het vaandel, daarom
zijn wij aangesloten bij het Korsakov
Kenniscentrum.
Voorwaarde voor opname


Korsakov of aanverwante cognitieve
stoornissen die behoefte hebben aan een
directieve benadering.
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Klant is in staat mee te doen aan een
dagprogramma en ervaart meerwaarde
in de geboden dagstructuur.



De afdeling is geheel alcoholvrij. De
bewoner mag ook buiten de locatie geen
alcohol nuttigen

Wonen in Smeetsland betekent een gevoel
van vrijheid, veiligheid en huiselijkheid!
Woon- en leefgroep
In de woon- en leefgroep wordt gewerkt met
een individueel dagprogramma. Iedere klant
heeft een eerst verantwoordelijke
zorgmedewerker met wie hij regelmatig
begeleidingsgesprekken heeft, waar
eventueel ook familie bij betrokken wordt.
Naast vaste activiteiten wordt in overleg met
elke klant een programma opgesteld dat is
afgestemd op de mogelijkheden en wensen
van de klant. Voorbeelden van activiteiten
zijn wandelen, vrijwilligerswerk (eventueel
ook extern), geheugentraining en sociale,
maatschappelijke (re)activering.
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Met deze uitgave informeert Aafje huisartsen en
andere verwijzers over haar dienstverlening voor
Korsakov-patiënten vanuit locatie Smeetsland.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
klantenservice op telefoonnummer 088-8233233
Smeetsland
Pietersdijk 60
3079 TD Rotterdam

