De ergotherapeut
Over Aafje
Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op
de manier die ze zelf het liefste wensen. 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

‘Wat fijn dat ik het
weer zelf kan!’

De Twee Bruggen

De Vijf Havens

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

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

Zorghotel locatie
Maasstad

Zorghotel locatie
Sint Franciscus Gasthuis

Gezondheidscentrum
Zevenkamp

Gezondheidscentrum
Spoorlaan

Pascalweg 41
		
3076JK Rotterdam
088 823 1012		
ErgotherapieDTB@aafje.nl

Maasstadweg 2
3079 DZ Rotterdam
088 823 2032
Ergotherapiemaasstad@aafje.nl

Aar 55 			
3068 HA Rotterdam
010 207 0379		
ErgotherapieDVH@aafje.nl

Zevenkampse Ring 40
3068 PZ Rotterdam
088 823 1013
ErgotherapieDVH@aafje.nl

Kleiweg 500
3034 PM Rotterdam
010 422 4040
ErgotherapieSCH@aafje.nl

Spoorlaan 20 L
2908 BG Capelle aan den IJssel
010 207 0379
ErgotherapieDVH@aafje.nl
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Waar vindt u de ergotherapeut?

Ondervindt u problemen in uw dagelijks functioneren? Loopt u tegen
beperkingen aan? Dan kunt u terecht bij de ergotherapeut van Aafje.
De ergotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt u in dit soort
situaties. U kunt bij ons op locatie of gewoon bij u thuis door onze
ergotherapeut behandeld worden.

Ergotherapie voor u
Ergotherapie is bedoeld voor mensen die door lichamelijke en/ of geestelijke
beperkingen niet naar tevredenheid in staat zijn om dagelijkse activiteiten uit
te voeren. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan:
- zitten, (op)staan of (trap)lopen;
- wassen, kleden of toiletgang;
- vasthouden van een kopje, bestek of pen;
- koken of huishoudelijke taken;
- uitoefenen van hobby’s;
- lezen en schrijven;
- computer- en werkplekgebruik.
Ervaart u praktische problemen dan kan de hulp van de ergotherapeut
uitkomst bieden.

Samen met uw ergotherapeut
De behandeling begint met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek
worden uw beperkingen en mogelijkheden in kaart gebracht. Samen met u
stelt de ergotherapeut de doelen op voor het behandelplan. De ergotherapeut
leert u praktische handelingen (opnieuw) uit te voeren. Eventueel op een
andere manier of met behulp van hulpmiddelen.

Advies
Indien u dit wenst kan de ergotherapeut u en uw familie en/ of mantelzorger
adviseren. Dit advies kan gaan over bijvoorbeeld het omgaan met de gevolgen
van een ziekte, mogelijke veranderingen van de woon- en werkomgeving en
over de keuze voor een hulpmiddel of voorziening.

De ergotherapeut kan u daarnaast ook helpen bij de aanschaf of aanvraag van een
voorziening of hulpmiddel.

Kosten
Met een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u altijd bij de
ergotherapeut terecht. De ergotherapiepraktijk is ook direct toegankelijk. Dit
houdt in dat u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut kan. De
vergoeding van de behandelingen door de ergotherapeut is afhankelijk van uw
verzekering. De ergotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over ergotherapie 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 ergotherapeuten
kunt bereiken.

