Aafje thuiszorg

Meer weten?
Wilt u meer informatie over Aafje thuiszorg huizen zorghotels?
De medewerkers van de Aafje klantenservice staan u graag te woord en
informeren u graag over allerlei producten en diensten van Aafje.

‘Fijn dat ik
met Aafje langer
thuis kan wonen’

fol-thz-201305

sinds
1901

De klantenservice van Aafje is 0p werkdagen bereikbaar via
088 8 233 233. U kunt ook een kijkje nemen op www.aafje.nl.

Postbus 8604
3009 AP Rotterdam
Sigrid Undsetweg 222
3069 BV Rotterdam
www.aafje.nl
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Alle zorg bij u thuis
Wilt u ook zo lang mogelijk prettig thuis wonen, maar kunt u niet meer
alles zelf? Dan biedt Aafje uitkomst. Zeven dagen per week, tijdelijk
of voor langere tijd. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en
zorghotels.

Diëtist, fysiotherapeut en ergotherapeut

Huishoudelijke hulp

Als er geen zicht meer is op herstel

U wilt het huishouden nog graag zelf doen, maar uw lichaam werkt niet
altijd meer mee? Stofzuigen, ramen lappen, uw bed opmaken, het kan
allemaal te zwaar zijn. U bent dan geholpen met ondersteuning in de
huishouding.

Persoonlijke verzorging
Heeft u moeite met de dagelijks terugkerende handelingen? Bijvoorbeeld
bij douchen, aankleden of het aantrekken van steunkousen. Wij
ondersteunen u graag en zijn er op afgesproken tijden tot u het (eventueel)
weer zelf kunt.

Verpleegkundige zorg
Ook als u verpleegkundige hulp nodig heeft, kunt u een beroep op ons
doen. Dit kan tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, maar ook
voor langere tijd. Wij helpen u bijvoorbeeld met de verzorging van een
wond, het toedienen van injecties of het gebruik van uw medicijnen.

Begeleiding bij dementie
Aafje is er ook voor u en de mensen om u heen bij geheugenverlies of
dementie. Wij helpen bij het opbouwen van een zinvolle dagindeling
en ook bij praktische zaken zoals het regelen van eventuele extra
voorzieningen.
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Heeft u vragen over voeding en diëten? Of heeft u problemen bij dagelijkse
handelingen of met bewegen? De paramedici van Aafje beantwoorden al uw
vragen en staan u bij met advies en begeleiding.

In deze fase van uw leven ondersteunen wij u zo goed mogelijk. De
medewerkers van de nachtzorg kunnen naar wens en afhankelijk van de
indicatie de gehele nacht bij u blijven.

Zorghulpmiddelen
Bij onze uitleencentra en thuiszorgwinkels kunt u verpleegartikelen
en hulpmiddelen lenen én kopen. Wanneer u niet in staat bent het
uitleenartikel op te halen, bezorgen wij desgewenst bij u thuis.

Aafje pas
Als pashouder profiteert u per jaar direct van aantrekkelijke kortingen op
een gevarieerd aanbod. U kunt kopen met korting, deelnemen aan gezellige
activiteiten en voordelig gebruik maken van services aan huis.

Zorghotel
U bent na een operatie voldoende hersteld om het ziekenhuis te verlaten,
maar het is niet mogelijk thuis te herstellen of te revalideren. Dan
verwelkomen we u graag in één van onze zorghotels. In een comfortabele
omgeving kunt u tijdelijk herstellen vóór u weer naar huis gaat.

De klantadviseur
Wilt u advies of heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg?
Onze klantadviseur komt gratis en vrijblijvend bij u thuis om u te adviseren
en bijvoorbeeld een indicatie aan te vragen voor huishoudelijke hulp.
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