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Uw naaste is opgenomen op afdeling
De IJsvogel van Aafje Smeetsland. Wij
kunnen ons voorstellen dat u behoefte
heeft aan meer informatie over de
opname, de afdeling en wat er verder
gaat gebeuren. In deze folder vertellen
wij u er meer over. Als u na het lezen
van deze informatie nog vragen heeft,
kunt u altijd bij ons terecht. Onze
medewerkers doen er alles aan de
opname zo goed mogelijk te laten
verlopen. Voor uw naaste, maar ook
voor u.

Over de afdeling
De IJsvogel is een afdeling voor mensen met de
diagnose dementie of een vermoeden van
dementie. Het gaat om mensen die met spoed
opgenomen moeten worden in het verpleeghuis
in verband met een crisissituatie thuis. De
afdeling is gesloten. Dit betekent dat degene die
opgenomen is niet zonder begeleiding van de
afdeling afgaan. Er zijn negen
éénpersoonskamers met eigen badkamer, toilet
en televisie. Uw naaste heeft dus een eigen
kamer waarin hij of zij tot rust kan komen. De
afdeling heeft ook een gemeenschappelijke
woonkamer en een ruim balkon.

Inventarisatie
Na de opname komen de arts en
verpleegkundige binnen 24 uur langs. Zij
beoordelen de situatie, voeren lichamelijk
onderzoek uit en schrijven eventueel medicatie
voor. Deze medewerkers zoeken uit wat er
precies gebeurd is en hoe we ervoor kunnen
zorgen dat de crisis beheersbaar wordt. Het
onderzoek is erop gericht dat uw naaste zich snel
weer prettig voelt.

Wat moet ik regelen? Wat niet?
Het is fijn als u wat kleding, toiletspullen en
eventuele medicatie van uw naaste ophaalt en bij
ons brengt. Een foto, knuffel of andere
persoonlijke spullen zijn ook welkom en kunnen
ervoor zorgen dat uw naaste zich sneller op het
gemak voelt bij ons. Omdat het een tijdelijke
opname betreft is het raadzaam niet te veel
spullen mee te nemen. Overleg even met het
zorgteam wat mogelijk en wenselijk is. Wij
verzorgen de maaltijden en het drinken voor uw
naaste. De vuile was van uw naaste zullen wij
verzamelen zodat u die (thuis) kunt wassen.

Persoonlijke aandacht
Tijdens het verblijf leren wij uw naaste goed
kennen. Wij vinden het prettig om te weten wat
hem of haar interesseert, waar het hart van uw
naaste sneller van gaat kloppen. U kunt ons
helpen door te vertellen wat zijn of haar hobby’s
zijn. We proberen tijdens het verblijf voldoende
aandacht te besteden aan zijn of haar passies.
We weten dat dit bijdraagt aan het welzijn van
degenen die tijdelijk bij ons op de IJsvogel
verblijven.

Daginvulling

Team

Het team van De IJsvogel bestaat uit twee
specialisten ouderengeneeskunde, een
psycholoog, agogisch hulpverlener, twee
psychiatrisch verpleegkundigen,
verpleegkundigen en verzorgenden. Wanneer dit
nodig is, betrekken we ook andere behandelaren
bij de behandeling. Het multidisciplinaire team
zet alles op alles om het verblijf van uw naaste zo
aangenaam mogelijk te laten zijn. Gemiddeld
verblijven mensen zo’n twee weken bij ons.

Bij De IJsvogel werken we met een
basisprogramma dat we afstemmen op de
wensen en interesses van onze doelgroep. Het
dagritme is gericht op wakker worden, opstaan,
de dagelijkse verzorging, eetmomenten en
activiteiten zoals lezen, muziek luisteren, tv
kijken en spelletjes spelen. We wisselen
drukkere activiteiten altijd af met ontspanning.
En uiteraard houden we goed in de gaten of uw
naaste het naar zijn of haar zin heeft.
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Contact met de zorg
We bespreken met u hoe vaak u contact met ons
wilt. Misschien vindt u het fijn om dagelijks even
te bellen over hoe het gaat. Of misschien wilt u
dat juist niet en spreken we elkaar alleen tijdens
uw bezoekjes. Hoe dan ook: u kunt ons altijd
bellen om erachter te komen hoe het met uw
naaste gaat. Belt u bij voorkeur na 10.00 uur,
zodat wij ons in de ochtend kunnen richten op
de verzorging. Als er bijzonderheden zijn, hoort
u het natuurlijk direct van ons. Wij bellen u of
uw eerste contactpersoon dan.

Toekomst
Kort na de opname plannen we een
zorgafstemmingsgesprek met u, uw naaste en
het betrokken behandelteam. Dit gesprek is het
uitgangspunt om te beslissen wat de volgende
stappen zijn. Met elkaar gaan we na wat nodig is.
Het vervolg kan zijn dat uw naaste terug naar
huis gaat of opgenomen wordt in een
verpleeghuis.

Wanneer naar huis gaan niet meer mogelijk is,
gaan we samen op zoek naar een nieuw thuis
voor uw naaste. In dat geval vragen wij u om
twee verpleeghuizen uit te kiezen waar uw
naaste zou willen wonen. We gaan vervolgens
aan de slag met de aanmelding. Als er direct plek
is, regelen we op korte termijn een
overplaatsing. Is er geen plek, dan kijken we
samen naar de mogelijkheden.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Bespreek die
met de afdeling van De IJsvogel. Wij kunnen ons
voorstellen dat de opname ook voor u ingrijpend
is en helpen u graag zo goed mogelijk. We
kunnen niet alles oplossen, maar doen ons best
de situatie te verbeteren en u te ontlasten.

Bezoektijden
Het is fijn als u regelmatig op bezoek komt. Dit helpt
uw naaste om zich sneller ‘thuis’ te voelen. Omdat
rust en structuur erg belangrijk zijn bij De IJsvogel,
kunt u alleen op bezoek komen tijdens de
bezoekuren:
Van 14.00-16.00 uur
Van 18.00-20.00 uur (na de maaltijd)
U kunt ons bellen om aan te geven dat u op
bezoek wilt komen en wanneer het u uitkomt. Wij
zorgen er dan voor dat uw naaste op de hoogte is
van uw komst. Wanneer u aankomt bij Aafje
Smeetsland, meldt u zich bij de receptie.
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