
‘Wat een fijne, groene 
woonomgeving! Hier 

voel ik me veilig’ 
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Over Aafje
Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op 
de manier die ze zelf het liefste willen. Aafje ondersteunt daarbij. 
Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en zorghotels. 
Wij zetten ons iedere dag in om u de zorg te geven, die we onze eigen 
ouders ook toewensen. Wij bieden zorg in de regio Rotterdam, Ridderkerk 
en de Drechtsteden. Voor meer informatie kijkt u op www.aafje.nl

Aafje Smeetsland 



Kortdurende zorg
Smeetsland biedt drie zorgprogramma’s voor kortdurende opname: 
overbruggingszorg, PG observatie & herstel en geriatrische revalidatie. 
Mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten kunnen 
tijdelijk in Smeetsland worden opgenomen na bijvoorbeeld een 
ziekenhuisopname of voor een periode van observatie. Ook is het 
mogelijk om in Smeetsland de periode te overbruggen tussen een 
ziekenhuisopname en opname in een verpleeghuis.

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 Aafje Smeetsland op het volgend adres:

Pietersdijk 60
3079 TD Rotterdam
088 823 1003 

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. 

In het huis wordt een gevarieerd aanbod aan activiteiten geboden en op 
meerdere dagen zijn een kapper en pedicure aanwezig. Een team van 
behandelaren bestaande uit onder meer een arts, fysiotherapeut, psycholoog, 
ergotherapeut en diëtist is altijd in de buurt voor persoonlijke begeleiding.

Wonen met dementie
Het huis telt twee etages en biedt verdeeld over vier afdelingen een thuis voor 
bewoners met dementie. Ieder afdeling heeft meerdere kleine, gezamenlijke 
huiskamers. Ook zijn er een ontmoetingsplein, drie mooie beschutte 
binnentuinen en een kleine winkel.

Wonen met Korsakov
Aan mensen met het syndroom van Korsakov of andere 
geheugenstoornissen veroorzaakt door veroudering, hersenletsel 
of niet altijd aantoonbare beschadiging van de hersenen bieden 
wij gespecialiseerde zorg en ondersteuning volgens een specifiek 
zorgprogramma.

Welkom in Smeetsland 


