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Aafje heeft vier zorgprogramma’s voor klanten met  
psychiatrische problematiek (GGZ) in combinatie met  
psychogeriatrische (PG) en/of somatische verpleeghuiszorg.  

De programma’s:
 - Begeleid wonen Schuilburgh
 - Korsakov en aanverwante stoornissen 
 - Geronto Psychiatrie

 - Dubbelzorg

Lokale triagecommissie
Op locatie bestaat de triagecommissie uit een specialist ouderengeneeskunde,  
verpleegkundige en klantadviseur. Elke dag behandelen zij de binnengekomen  
verwijzingen. Daarna plannen zij direct een opname of bieden een passend alternatief.  

Multidisciplinair
Een multidisciplinair behandelteam en diverse specialistische verpleegkundigen  
staan klaar voor de klant. Dit team staat onder eindverantwoording van de specialist 
ouderengeneeskunde.

Klant aanmelden / Verwijzing 
Neem in de ochtend contact op met de Aafje verwijslijn:
088 8 231 231 (24/7 bereikbaar)



Begeleid wonen Schuilburgh
Klantprofiel
 - in geval van alcohol gerelateerde problematiek: klant is minimaal 3 maanden 
  abstinent en heeft intrinsieke motivatie om alcoholabstinent te blijven en/of hierbij 
  ondersteuning te aanvaarden
 - in staat (met begeleiding) een huishouden te voeren
 - voldoende trainbaar én gemotiveerd om sociaal-maatschappelijke re-integratie te 
  bevorderen (en/of in stand te houden)
 - baat bij geboden structuur 

Doel
In deze beschutte woonvorm in IJsselmonde (negen appartementen) wonen klanten  die  als 
gevolg van een alcoholverslaving niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. We 
ondersteunen de klant en geven sturing (afhankelijk van de zorgbehoefte) op sociaal, psychisch 
en lichamelijk functioneren. Re-integratie, resocialisatie en terugvalpreventie zijn hierbij het 
uitgangspunt, waarbij we rekening houden met de fysieke en mentale belastbaarheid. 

Indicatie 
ZZP 7
WMO, doelgroep GGZ of Ouderen. Het resultaatgebied: Sociaal en persoonlijk  
functioneren staat op de voorgrond (trede midden intensief of intensief)

Locatie
Schuilburg (Schuilingsoord 192, Rotterdam)



Korsakov en aanverwante stoornis

Locatie en triage
Aafje Smeetsland (Pietersdijk 60, Rotterdam) triage 13:15 uur

Klantprofiel
 - diagnose Korsakov of aanverwante stoornissen
 - geen actueel alcohol- of drugsgebruik
 - behoefte aan structuur
 - behoefte aan sturing van de ADL
 - problemen met overzicht houden, plannen en initiatief nemen
 - veelal overbelaste mantelzorger

Doel
In een beschermde woonomgeving bieden we zorg, behandeling en begeleiding  
afgestemd op de mogelijkheden van de klant. Door het bieden van structuur, persoon-
lijke aandacht en een empathisch directieve benadering wordt bijgedragen aan een 
gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid. Waar nodig bieden we ondersteuning bij  
maatschappelijke problemen.

Klinimetrie
MMSE : ≥ 18 - ≤ 29
NPI  : 0-3
Barthel : ≥ 10 - ≤ 19

Indicatie 
Indicatie
ZZP 7 met BOPZ
ZZP 5 (in overleg) met BOPZ



Geronto Psychiatrie
Type revalidatie 
 - lichte tot matige cognitieve problemen
 - lijdend aan multifunctie problemen
 - mogelijke kenmerken zijn: depressiviteit, psychose verbleekt, angst- en paniek-
  stoornissen, somatoforme stoornissen, trauma’s, gedragsproblematiek
 - veelal overbelaste mantelzorger 

Doel
Binnen een sociotherapeutisch woon- en leefklimaat werken we aan het bevorderen van 
de autonomie. De klant krijgt een duidelijke dagstructuur die zoveel mogelijk past bij 
zijn of haar eigenheid en mogelijkheden. Het doel van deze kortdurende setting is om de 
klant terug te laten keren naar huis. Is dit niet mogelijk, dan kijken we naar een  
passende woon- en leefomgeving binnen een andere setting. 

Klinimetrie
MMSE: ≥ 18 -≤ 29
Klant met goede communicatieve eigenschappen: ≥ 14
NPI : ≥ 3
Barthel:  ≥ 10 - ≤ 20 

Indicatie 
ELV hoog complex
ZZP 9b
ZZP 7 met/zonder BOPZ,
RM en IBS

Locatie en triage
Smeetsland (Pietersdijk 60, Rotterdam) triage 13:15 uur



Dubbelzorg

Locaties en triage
De Twee Bruggen (Pascalweg 41, Rotterdam) triage 13:00 uur
Schiehoven (Hamakerstraat 77, Rotterdam) triage 13:00 uur

Klantprofiel
 - zorgvraag op somatisch verpleeghuisniveau
 - gedragsproblematiek veelal ten gunste van NAH of persoonlijkheidsstoornissen
 - mogelijkheid tot contact, communicatie en relatie
 - in staat tot het leven in groepsverband
 - baat bij dagstructuur
 - veelal overbelaste mantelzorger

Doel
Met een therapeutisch woon- en leefklimaat beïnvloeden we het gedrag van de klant  
individueel en in de groep. De klant krijgt een duidelijke dagstructuur die zoveel 
mogelijk past bij zijn of haar mogelijkheden. We streven naar behoud (indien mogelijk 
bevordering) van zelfstandigheid.

Klinimetrie
MMSE : ≥ 25
NPI  : ≥ 3
Barthel : ≤ 10

Indicatie 
ZZP 7  zonder BOPZ
ZZP 6 (in overleg)
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Aafje. Dé specialist in ouderenzorg 

Aafje verwijslijn 088 8 231 231 
(ook in crisissituaties) 

We begrijpen uw zorg voor ouderen. Uw patiënt met soma-
tische en/of psychogeriatrische problematiek is bij Aafje in 
goede handen voor multidisciplinaire zorg en behandeling, 
ook in complexe situaties. Bij uw patiënt thuis, in een Aafje 
huis of zorghotel.

Verwijshulp
onder tabblad ‘basiszorg’


