
www.aafje.nl              088 8 233 233

Heb jij bij een klant het gevoel dat er iets 
niet klopt? Een ‘Niet pluis’  gevoel?
Geef dit dan tijdens kantooruren door via 
de Aafje klantenservice, 088 8 233 233 of 
per mail naar  info@aafje.nl.
 
Je melding wordt dan direct doorgegeven 
aan een medewerker klantcontact om 
het signaal bij de klant op te pakken. De 
medewerker klantcontact kan geheel 
vrijblijvend en kosteloos een bezoek aan 
de klant brengen voor informatie. 
Je naam wordt niet vermeld.

Ben je zelf  professional en heb je 
rechtstreeks contact met de huisartsen? 
Informeer deze dan over het `Niet pluis´ 
gevoel bij de klant. Informeer ook de 
klantadviseur.

‘Volgens mij 
 is er iets 
 Niet pluis’



Herken je twee of meer 
van deze situaties?     
- Wordt de klant vergeetachtig?
- Herkent de klant personen? 
- Heeft de klant besef van tijd?
- Weet de klant waar hij / zij is?
- Wordt de woning goed  
  schoongehouden?
- Ziet de klant er schoon en verzorgd uit?
- Is de klant vaak angstig, opstandig,  
  eenzaam, verdrietig of boos?
- Vertoont de klant plotseling 
  verandering in gedrag / stemming?
- Neemt de klant zijn medicijnen op tijd in?  
- Komt de klant gemaakte (therapie) 
  afspraken na?
- Gaat de klant naar de dokter bij 
   lichamelijke klachten?

- Valt de klant vaak in herhaling?
- Heeft de klant moeite om aan te geven wat 
  hij of  zij bedoelt?
- Wordt de post geopend en verwerkt?
- Worden er teveel of  juist te weinig 
   boodschappen gekocht en gegeten?
- Heeft de klant  weinig tot geen contact   
   met familie, kennissen, buurtgenoten?
- Is de klant in staat zelfstandig te reizen?
- Heeft de mantelzorger ondersteuning     
   nodig?
- Lijkt de klant veel alcohol of drugs te     
   gebruiken?
- Heeft de klant voldoende geld om in de   
   eerste levensbehoeftes te voorzien?

Kijk dan snel op de 
achterkant van dit kaartje!


