
‘Als spraak niet 
vanzelfsprekend is’ 
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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

Waar vindt u de logopedist?

De logopedist 

De Vijf Havens
Zevenkampse Ring 40
3068 PZ Rotterdam
088 823 1013
LogopedieDVH@aafje.nl

De Twee Bruggen 
Pascalweg 41           
3076 JK Rotterdam 
088 823 1012  
LogopedieDTB@aafje.nl

Zorghotel locatie 
Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3034 PM Rotterdam
010 422 4040
LogopedieSFG@aafje.nl 

Zorghotel locatie 
Maasstad
Maasstadweg 2 
3079 DZ Rotterdam
088 823 2000
LogopedieMaasstad@aafje.nl

Afasie Trainingscentrum
Grote Hagen 98   
3078 RC Rotterdam
088 823 1016
LogopedieATC@aafje.nl 
www.afasietrainingscentrum.nl
 

Meerweide  
Grote Hagen 98   
3078 RC Rotterdam 
088 823 1016  
LogopedieMRW@aafje.nl 

Schiehoven-Wilgenplas
Hamakerstraat 77
3052 JA Rotterdam
088 823 1018
LogopedieSCH@aafje.nl 

Smeetsland 
Pietersdijk 60
3079 TD Rotterdam
088 823 1003
LogopedieSML@aafje.nl



Specialisaties
Een aantal logopedisten van Aafje is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is 
een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners, die Parkinson-patiënten 
behandelen en begeleiden bij hun logopedische problemen. 
Daarnaast zijn er bij Aafje afasietherapeuten werkzaam en is elke 
logopedist van Aafje geschoold op het gebied van Neurologische Spraak-, 
Taal- en Slikstoornissen.

Naar de logopedist
Met een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u altijd bij de 
logopedist terecht. U kunt ook zonder verwijzing van een arts naar de 
logopedist van Aafje. In dit geval bekijkt de logopedist eerst of u in 
aanmerking komt voor logopedische begeleiding. 

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

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

Heeft u problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, 
eten/drinken of slikken? Dan kunt u terecht bij de logopedist van Aafje, 
voor advies, begeleiding en behandeling. Het gaat hierbij meestal 
om situaties die ontstaan zijn als gevolg van een neurologische 
aandoening, zoals bijvoorbeeld een beroerte, de ziekte van Parkinson, 
Multiple Sclerose (MS) of dementie.

Samen met uw logopedist
Uw eerste bezoek aan de logopedist begint met een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek bespreekt u samen met  de logopedist de problemen 
die u ervaart. In veel gevallen neemt de logopedist een onderzoek af om de 
exacte aard en ernst van de genoemde problemen te achterhalen. Op basis 
daarvan worden doelen vastgesteld die in een persoonlijk behandelplan 
komen te staan. 

De logopedische behandeling kan bestaan uit:
-  communicatietraining (training van spraak en/of taal) en              
    communicatieadvies;
-  aanpassing van een communicatiehulpmiddel;
-  compensatietechnieken bij slikproblemen;
-  advisering over het aanpassen van eten en drinken.

Uw behandeling door de logopedist vindt meestal plaats op een van de 
locaties van Aafje. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de logopedist u thuis 
bezoekt.

‘Het gaat steeds beter!’  


