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Begeleiding aan huis 

voor mensen met beginnend geheugenverlies.

Postbus 8604
3009 AP  Rotterdam

Sigrid Undsetweg 222
3069 BV  Rotterdam

088 8 233 233
www.aafje.nl

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
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De casemanager helpt u met het regelen van eventuele extra zorg. Gezamenlijk 
stelt u vast aan welke zorgverlening uw partner of naaste  behoefte heeft. De 
casemanager regelt de zorg, stemt de zorgverlening op elkaar af en legt het vast 
in een persoonlijk zorgplan. In het zorgplan staat beschreven welke zorg uw 
partner of naaste  ontvangt en wie de zorg verleent. Wanneer er al zorg wordt 
gegeven  van Aafje of een andere zorgaanbieder, dan wordt dit ook opgenomen 
in het zorgplan. Zo wordt het voor u een stuk gemakkelijker en overzichtelijker.

Een prettige dag
Een bezoek van een activiteitenbegeleider kan bijdragen aan een prettige en 
zinvolle dag. Samen met uw partner of naaste wordt gekeken of er door middel 
van activiteiten, mogelijkheden zijn om positief met geheugenverlies of 
dementie om te gaan. Afhankelijk van de situatie biedt de activiteitenbegeleider 
de mogelijkheid om vaardigheden op elk gebied te stimuleren.  

Mobiel Psychogeriatrisch Team inschakelen
Wilt u meer weten over de zorg en diensten van het Mobiel Psychogeriatrisch 
Team van Aafje? Of wilt u het mobiel Psychogeriatrisch team inschakelen? Belt 
u dan tijdens kantooruren met de Aafje klantenservice  088 8 233 233 of stuur 
een email naar info@aafje.nl.  U kunt voor meer informatie ook kijken 
op www.aafje.nl. 

U kunt rekenen op hulp en ondersteuning als u een partner of dierbare 
heeft die te maken heeft met beginnend dementie of geheugenverlies. 
Het Mobiel Psychogeriatrisch Team van Aafje helpt u in dit geval graag 
in uw eigen omgeving. U kunt terecht bij Aafje voor begeleiding en 
ondersteuning. Gewoon bij u thuis.

Welke dag is het ook al weer? Heb ik mijn medicijnen vanmorgen al ingenomen? 
Als deze simpele zaken ineens lastige vragen worden voor uw partner of naaste, 
dan vraagt u zich misschien af: is dit normaal of is er iets anders aan de hand? 
Geheugenverlies of dementie herkent u niet direct. Iedereen vergeet toch 
wel eens iets. Wanneer uw partner of naaste  regelmatig zaken vergeet, en/of 
eenvoudige handelingen niet meer lukken wordt het lastiger voor u maar ook 
voor hem of haar zelf. Wij ondersteunen u hier graag in.

Persoonlijke begeleiding
Voor goede begeleiding heeft u regelmatig contact met de casemanager. 
U ontvangt informatie over hoe u kunt omgaan met moeilijke situaties die 
kunnen ontstaan bij geheugenverlies of dementie. De casemanager komt graag 
op bezoek om u en uw partner of naaste  hierover goed te informeren en te 
begeleiden. 

Begeleiding en ondersteuning 
gewoon thuis
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