
‘De fysiotherapeut 
helpt mij soepel te 

bewegen’
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Waar vindt u de fysiotherapeut van Aafje?

Meerweide    Smeetsland
Grote Hagen 98    Pietersdijk 60
3078 RC Rotterdam   3079 TD Rotterdam
010 292 13 17    010 292 48 45
fysiotherapiemrw@aafje.nl  fysiotherapiesml@aafje.nl

Reyerheem    De Twee Bruggen
Torenmolen 1    Pascalweg 41
2986 GB Ridderkerk   3076 JK Rotterdam
010 251 28 13    010 492 55 26
fysiotherapiereh@aafje.nl  fysiotherapiedtb@aafje.nl

‘t Ronde Sant   De Vijf Havens
Hugo de Groothof 1   Zevenkampse Ring 40
2985 GK Ridderkerk   3068 PZ Rotterdam
010 251 29 13    010 207 03 77
fysiotherapierds@aafje.nl  fysiotherapiedvh@aafje.nl

Zorghotel locatie    Zorghotel locatie 
Maasstad    Sint Franciscus Gasthuis
Maasstadweg 2    Kleiweg 500
3079 DZ Rotterdam   3045 PM Rotterdam
088 823 20 15    010 422 40 40 
fysiotherapiemaasstad@aafje.nl fysiotherapeutenzorghotelsfg@aafje.nl

Schiehoven-Wilgenplas
Hamakerstraat 77
3052 JA Rotterdam
010 241 52 18
fysiotherapiesch@aafje.nl

De fysiotherapeut



apparatuur en oefenmateriaal binnen handbereik. De behandeling 
vindt daarom bij voorkeur op één van onze locaties plaats. Indien 
noodzakelijk komt onze fysiotherapeut ook bij u aan huis.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie
Bij Aafje bestaat de mogelijkheid om zonder verwijzing van de 
huisarts naar de fysiotherapeut te gaan. Wanneer u klachten heeft 
waarvan u denkt dat wij u kunnen helpen, kunt u ons direct bezoeken. 
Na een kennismakingsgesprek wordt bepaald of uw klacht met 
fysiotherapie kan worden verholpen. 

Kosten
De vergoeding van de behandelingen door de fysiotherapeut 
is afhankelijk  van de polisvoorwaarden van uw aanvullende 
verzekering. Wij kijken graag samen met u naar uw aanvullende 
verzekering. U kunt voorafgaand aan de behandeling natuurlijk ook 
contact opnemen met uw verzekeraar.

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, Ridder-
kerk en de Drechtsteden.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over fysiotherapie of over Aafje? Belt u dan 
tijdens kantooruren met Aafje klantenservice op telefoonnummer 088 
8 233 233 of kijk op www.aafje.nl. Op de achterzijde van deze folder ziet 
u waar en hoe u onze fysiotherapeuten kunt bereiken.

De fysiotherapeuten van Aafje zijn gespecialiseerd in fysiotherapie 
voor ouderen. Met advies, begeleiding en behandeling zorgt de 
fysiotherapeut dat u zich weer zo goed mogelijk kunt bewegen.

Voor wie?
Fysiotherapie is bedoeld voor mensen die problemen ervaren met hun 
lichaamshouding en/of lichaamsbeweging.  De klachten kunnen zeer 
uiteenlopend van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan pijn, vermoeidheid, 
stijfheid, krachtsverlies, conditievermindering of problemen met 
alledaagse activiteiten zoals zitten, staan, lopen of traplopen.

Een klacht kan verschillende oorzaken hebben. U heeft bijvoorbeeld net 
een heup- of knieprothese gekregen. Of u heeft mogelijk de ziekte van 
Parkinson, botontkalking, COPD of iets anders waardoor u problemen 
heeft met bewegen en/of uw houding. 

Wat doet de fysiotherapeut?
In een kennismakingsgesprek bespreekt u de problemen die u ervaart 
met bewegen en/of uw houding met de fysiotherapeut. Op basis daarvan 
worden doelen vastgesteld die in een persoonlijk behandelplan komen 
te staan. Dat plan is erop gericht uw mobiliteit en zelfstandigheid zoveel 
mogelijk te herstellen. Ook krijgt u tips om beter om te gaan met eventueel 
verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 

De fysiotherapeut kan u, en eventueel ook uw omgeving, adviseren op 
verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan oefeningen om uw functies 
te verbeteren en te behouden en klachten te verminderen. Maar ook over 
valpreventie en schoeisel, loophulpmiddelen of zithoudingen kan de 
fysiotherapeut u adviseren.

In de oefenruimtes op de Aafje locaties zijn professionele hulpmiddelen, 

‘Ik kan me weer een stuk 
beter bewegen!’  


