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Twee hotels in Rotterdam 
Aafje heeft twee zorghotels. Het hotel bij het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam-Noord heeft 60 eenpersoons-

kamers en zes hotelkamers waar u met uw partner kunt verblijven. Een gemeenschappelijke hoofdingang verbindt 

het hotel en het ziekenhuis. In Rotterdam-Zuid is ons zorghotel gevestigd bij het Maasstad Ziekenhuis op de  

Zorgboulevard. Hier hebben wij 79 eenpersoons- en 42 tweepersoonskamers. Ook hier  zorgt een vaste verbinding 

voor ‘korte lijnen’ met het ziekenhuis. 

Comfortabel 
revalideren
Wij stellen alles in het werk om u zo voorspoedig 

mogelijk te laten revalideren. Een team van 

behandelaren staat dagelijks voor u klaar om samen 

met u te werken aan uw herstel. Ons hotelteam en ons 

zorgteam staan zeven dagen per week 24 uur per dag 

voor u klaar om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te 

maken. 

Revalidatieoefeningen, verpleegtechnische 

handelingen zoals wondverzorging, roomservice. 

Bij onze gespecialiseerde teams bent u in goede 

handen. Onze artsen, verpleegkundig specialisten, 

verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere 

behandelaren begeleiden u op persoonlijke en 

professionele wijze.
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Ontspannen na 
inspanning
In de fysiotherapieruimte kunt u onder begeleiding 

van een fysiotherapeut revalideren. Voor of na de 

therapie kunt u in het Sportscafé een kop koffie of 

een glas jus d’orange drinken en contact leggen met 

andere gasten. Dit is ook een aangename ruimte om 

uw bezoek te ontvangen. Liever even naar buiten? 

Een groot deel van het jaar kunt u gebruik maken van 

het zonnig gelegen terras. Om de service compleet te 

maken is er een internethoek.

Unieke formule
Onze gasten kiezen voor revalideren in een luxe omgeving, zodat ze volledig tot rust komen. Dit is van 

goede invloed op de revalidatie en het herstel. De meeste gasten moeten revalideren na een ongeval of 

medische ingreep. Mensen die herstellende zijn, laten zich bij ons graag samen met hun partner verzorgen.  

In een groot aantal situaties biedt een Aafje zorghotel uitkomst. Hier combineert u uw revalidatie, 

medische behandeling en herstel altijd met het comfort dat past bij een viersterrenlocatie.
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Service rond 
de klok
Ontbijt op bed? Geen probleem. Een maaltijd in uw 

kamer laten bezorgen? Doen we. Wilt u een lunch of 

een drankje? Dan kunt u een beroep doen op onze 

24-uurs roomservice. Onze medewerkers staan altijd 

voor u klaar.

Sfeervolle kamers
Uw sfeervolle hotelkamer is van het niveau dat u in een viersterrenhotel mag verwachten. De kamer is voorzien 

van een zithoekje, een comfortabel, elektrisch verstelbaar bed , flatscreen tv en een luxe badkamer. Onze 

hotelkamers zijn ingericht met natuurlijke materialen in warme kleuren. Dankzij internet en telefoon kunt u 

op elk gewenst moment contact leggen met familie en vrienden. Wenst uw partner te blijven overnachten? Wij 

regelen het graag voor u.
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Goed eten
Een vers broodje, een glas jus d’orange, een geurig

kopje koffie… het zijn de kleine dingen die een  

verblijf aangenaam maken. In onze restaurants en 

lounges kunt  u terecht voor een gezond ontbijt, 

een smakelijke lunch en een voortreffelijk diner. 

Verse groente, sappig fruit, een wijntje? Het is

er allemaal. Door de gastvrije sfeer en de smaakvolle

aankleding heeft u echt het idee er even uit te zijn. 

En bij mooi weer is het heerlijk toeven op onze 

terrassen.

Een plek om  
bij te komen

Het Aafje zorghotel is dé plek om te revalideren en 

herstellen. Bijvoorbeeld na een medische ingreep. 

Met zorg en de faciliteiten op hoog niveau is het een 

ideale plek voor mensen die tijdelijk niet thuis 

kunnen verblijven. 

Laat u tijdens uw revalidatieperiode verwennen door 

ons toegewijde hotelteam. In onze stijlvolle hotel-

kamers komt u echt tot rust. Voor een gezond ontbijt 

of lekker diner wordt gezorgd. Wij nemen alle zorg 

uit handen, zodat u zich helemaal op uw revalidatie 

en herstel kunt richten. Daardoor wordt u, onder 

behandeling en begeleiding van ons medisch team, 

sneller weer de oude.
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Behandeling 
op maat
Tijdens uw verblijf staat een team van specialisten 

voor u klaar. Een specialist ouderengeneeskunde, 

verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, ergo-

therapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, 

maatschappelijk werker en geestelijk verzorger.

Dit behandelteam zorgt ervoor dat u zo goed en

snel mogelijk revalideert en weer naar huis kunt.

Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld 

waarin alle disciplines worden ingezet die nodig 

zijn voor uw herstel. Onze medewerkers stimuleren 

u om  zo snel mogelijk zelf weer dagelijkse hande-

lingen uit te voeren. Zo bent u zelf nauw betrokken 

bij uw revalidatie en werken wij er samen aan dat u 

zo snel mogelijk weer alles zelf kunt doen. Ook na 

uw opname in het zorghotel kunt u gebruik blijven 

maken van onze behandelingen. 

Vergoeding
Aafje heeft voor geriatrische revalidatie (GRZ) 

contracten afgesloten met alle verzekeraars. 

Verblijven in het zorghotel wordt met een indicatie 

voor GRZ vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw 

specialist in het ziekenhuis beoordeelt of u in aan-

merking komt en de Specialist Ouderengeneeskunde 

van Aafje stelt dit definitief vast.

Het is ook mogelijk om te verblijven vanuit de Wet 

langdurige zorg (Wlz). U heeft dan een zzp indicatie 

nodig. Uw specialist in het ziekenhuis beoordeelt of u 

in aanmerking komt.

Uiteraard kunt u er ook zelf voor kiezen om tijdelijk 

in het zorghotel te verblijven. Al dan niet met uw 

partner in een tweepersoonskamer. In dit geval 

gelden particuliere tarieven.

Meer informatie
 

Voor meer informatie of een uitgebreide route-

beschrijving per auto of openbaar vervoer, kunt u 

terecht op: 

www.aafje.nl
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