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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. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over Aafje thuiszorg huizen zorghotels?  
De medewerkers van de Aafje klantenservice staan u graag te woord en 
kunnen u informeren over de producten en diensten van Aafje. 

De klantenservice van Aafje is 0p werkdagen bereikbaar via 
088 8 233 233. U kunt ook kijken op www.aafje.nl.



Overdag bij ons
Bij Aafje brengt u de dag door op een zinvolle manier. Overdag komt u naar 
ons. Voor de gezelligheid, maar ook voor verzorging en behandeling. 
 
Wonen en zorg onder één dak
U kunt komen wonen in één van onze huizen waar u altijd omringd bent met 
de beste zorg. Aafje heeft ook kleinschalige wooncomplexen. Hier woont u 
zelfstandig maar met service, zorg en behandeling.

Dementie
Aafje is er ook voor u en de mensen om u heen bij geheugenverlies of
dementie. Wij helpen bij het opbouwen van een zinvolle dagindeling en ook 
bij praktische zaken zoals het regelen van eventuele extra voorzieningen.

Zorghulpmiddelen
Bij onze uitleencentra en thuiszorgwinkels kunt u verpleegartikelen 
en hulpmiddelen lenen én kopen. Wanneer u niet in staat bent het 
uitleenartikel op te halen, bezorgen wij desgewenst bij u thuis.

Allemaal Aafje
Allemaal Aafje staat voor aantrekkelijke kortingen en zorgvoordelen. 
Bijvoorbeeld een gratis ongevallenverzekering, persoonlijk zorgadvies, 
korting op diensten aan huis, gezellige uitstapjes en gratis krukken. 

De klantadviseur
Wilt u advies of heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg? 
Onze klantadviseur komt gratis en vrijblijvend bij u thuis om u te adviseren 
en bijvoorbeeld een indicatie aan te vragen voor huishoudelijke hulp. 

Personenalarmering
Woont u zelfstandig, maar voelt u zich niet helemaal zeker en veilig? Met 
personenalarmering kunt u in geval van nood direct hulp inschakelen. 

Wilt u ook zo lang mogelijk prettig thuis wonen, maar kunt u niet meer 
alles zelf? Dan biedt Aafje uitkomst. Zeven dagen per week, tijdelijk 
of voor langere tijd. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en 
zorghotels.

Huishoudelijke ondersteuning
U wilt het huishouden nog graag zelf doen, maar uw lichaam werkt niet 
altijd meer mee? Stofzuigen, ramen lappen, uw bed opmaken; het kan te 
zwaar zijn. U bent dan gebaat bij huishoudelijke ondersteuning. 

Persoonlijke verzorging
Heeft u moeite met de dagelijks terugkerende handelingen? Zoals 
douchen, aankleden of het aantrekken van steunkousen. Wij ondersteunen 
u graag en zijn er op afgesproken tijden tot u het (eventueel) weer zelf kunt.

(Gespecialiseerd) verpleegkundige zorg
Ook als u verpleegkundige hulp nodig heeft, kunt u een beroep op ons 
doen. Dit kan tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, maar ook 
voor langere tijd. Wij ondersteunen u ook op het gebied van diabetes, 
longzorg, CVA, oncologie en palliatieve zorg.
 
Behandeling
U kunt bij Aafje terecht voor (paramedische) behandelingen, bijvoorbeeld 
fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psychologie en diëtetiek. Onze 
behandelaren zijn gespecialiseerd in het helpen van ouderen, maar staan 
klaar voor zowel jong als oud. In onze huizen, zorghotels en aan huis.
 
Zorghotel 
U bent na een operatie voldoende hersteld om het ziekenhuis te verlaten,
maar het is niet mogelijk thuis te revalideren. Dan verwelkomen we u 
graag in één van onze zorghotels. In een comfortabele omgeving kunt u 
tijdelijk herstellen of revalideren vóór u weer naar huis gaat.  
 

‘Ik ben blij dat ik altijd op jullie kan rekenen’


