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Dé specialist in ouderenzorg
Verwijshulp

onder tabblad ‘basiszorg’

Met genoegen sturen wij u alweer de 6e nieuwsbrief voor verwijzers van Aafje. 
In deze nieuwsbrief vertellen we onder andere hoe specifieke dienstverleningen tot stand 
komen zoals bijvoorbeeld de Acute Zorg Afdeling. Daarnaast leest u wat de dagbestedings-
coaches van Aafje doen met ondersteuningsvragen en ook wat de specialist ouderen- 
geneeskunde precies doet voor haar klanten. 

Heeft u behoefte aan informatie over een dienst of product van Aafje dat mogelijk ook  
interessant is voor collega’s? Meld het ons!

‘ Wij helpen u graag verder’
  Zorgprofessionals, Aafje verwijslijn



Wat doet een afdeling verkoop nu 
precies bij Aafje? 

“Het is voor ouderen belangrijk actief te blijven. 
Daarom stimuleren wij ze om zoveel mogelijk 
zelf te blijven doen wat ze zelf nog kunnen”, 
vertelt Gerda. “Daarom organiseren we allerlei 
activiteiten. Er is een aantal vaste activiteiten, 
zoals gymnastiek, handwerken en bingo, maar 
we bieden ook een individueel programma als 
een bewoner daar behoefte aan heeft. Zo zwemt 
een van de gastvrouwen geregeld met een bewo-
ner. Welzijn is vaak maatwerk. Zo krijgt iedereen 
de dagbesteding die bij hem of haar past.”

Samenwerken 
De dagbestedingscoaches inventariseren de 
welzijnsvragen. Hiermee kan een individueel 
programma gemaakt worden. Jessica: “We 
vragen aan bewoners en hun familie wat zij 
graag willen doen. Dat is de basis voor een 
programma op maat. Dit programma bestaat uit 
individuele en groepsactiviteiten. Wij zorgen 
ervoor dat de ruimte, het materiaal en de bege-
leiding voor de activiteit op orde zijn. Ook kijken 

we mee en coachen we op de huiskamers, zodat de sfeer en omgang met 
elkaar verbetert. Voor het uitvoeren van activiteiten werken we samen 
met de gastvrouwen, vrijwilligers en mantelzorgers. Hun hulp is 
onmisbaar.”

Prikkelen 

De dagbestedingscoaches streven ernaar steeds weer een afwisselend 
programma neer te zetten. “Zo blijft iedereen geprikkeld en wordt aan 
ieders wens voldaan’, licht Gerda toe. “Ook voor de buurtbewoners is het 
leuk om bij de activiteiten aan te sluiten. Die staan op de buurtkalender 
die we samen met Laurens en Humanitas uitgeven. Zo hebben we een 
vaste handwerkgroep uit de buurt en ook bij de tekenles sluiten vaak 
buurtbewoners aan. Voor een aantal activiteiten vragen we een kleine 
vergoeding. Hiervoor kan per keer betaald worden of een strippenkaart 
worden gekocht.”

Waardering 

Jessica sluit af: “We krijgen vaak mooie reacties op ons activiteitenaan-
bod. Van zowel bewoners als familie. De reuring in het huis doet de 
bewoners goed. Meedoen aan activiteiten mag, maar is niet verplicht. 
Gewoon lekker even nietsdoen is ook welzijn. Wel nodigen we iedereen 
altijd uit, om er met elkaar een zinvolle dag van te maken.”

specialist ouderengeneeskunde

De dagbestedingscoaches van Aafje ondersteunen 

ouderen bij een zinvolle invulling van hun dag. Groeps- 

of individuele activiteiten: in principe is alles mogelijk. 

Gerda van den Berg en Jessica Schreve zijn met 

Mariëtte Kalden en Rachida Attalhaouit de 

dagbestedingscoaches voor Aafje Schiehoven. 

Samen met de gastvrouwen, vrijwilligers en 

mantelzorgers zorgen zij ervoor dat de bewoners, 

maar ook mensen uit de buurt, elke dag wel iets 

kunnen doen om zo hun dag aangenamer te maken. 

‘Welzijn is vaak maatwerk’

Wiebe Jan Stuursma, 
manager 
verkoopafdeling

Wanneer uw patiënt nog zelfstan-
dig woont, kunt u dagbesteding 
aanvragen via de casemanager  
in de wijk of via de WMO op  
basis van sociaal persoonlijk 
functioneren. 
Indien uw patiënt in een huis van

Aafje woont, dan kan hij of zij 
gewoon aanschuiven bij de dag- 
bestedingsactiviteiten. Ook kan er 
op basis van ondersteuningsvraag 
door familieleden, de psycholoog 
of de coaches zelf aangestuurd 
worden op dagbesteding.

Consult aan huis: Aafje is 
waar de klant is
Nu ouderen steeds langer thuis wonen, 
wordt er vaker en met complexere 
zorgvragen een beroep gedaan op de 
huisarts. Aafje ondersteunt huisartsen 
bij de behandeling van kwetsbare 
ouderen met consulten aan huis. Zo 
ontvangen ouderen specialistische zorg 
in een vertrouwde omgeving, wordt de 
huisarts ontlast en kan de specialist 
ouderengeneeskunde al op een eerder 
moment van toegevoegde waarde zijn.

Marco van Duuren is programmamanager Behandeling en stond vijf 
jaar geleden aan de wieg van deze ontwikkeling. “Het aantal 
consulten groeit nog steeds. Er zijn steeds meer kwetsbare 
ouderen die thuis wonen. Aafje heeft vanuit haar huizen veel 
kennis en expertise op het gebied van de ouderenzorg. Die wordt 
nu bij ouderen thuis toegepast. De muren vallen weg: Aafje is 
waar de klant is.”

Ondersteuning en advies 
De huisarts kan verschillende disciplines in consult vragen: de 
specialist ouderengeneeskunde, maar bijvoorbeeld ook de 
fysiotherapeut of de ergotherapeut. “Allemaal behandelaars met 
expertise op het gebied van de ouderenzorg en een brede blik. Zij 
kijken niet alleen naar de klachten, maar ook naar andere 
aspecten waar mogelijk kwetsbaarheid zit, zoals overbelasting 
van mantelzorgers of verkeerd medicijngebruik. Door dit soort 
zaken op tijd te signaleren en adviezen te geven, zorgen de 
behandelaars ervoor dat ouderen op een prettige manier langer 
thuis kunnen blijven wonen.”

Esmay Stokman – Bresser is specialist ouderengeneeskunde. Huisartsen 
consulteren haar bij uiteenlopende zorgvragen van kwetsbare ouderen. 

Uiteenlopende zorgvragen 
“Huisartsen dienen een verzoek in via Zorgdomein. Soms is er een 
combinatie van aandoeningen of twijfel over dementie. Maar het 
consult kan ook gaan over het afbouwen van medicijngebruik of 
revalidatie in de thuissituatie. Daarnaast ga ik bij ouderen op bezoek 
die zorg mijden, omdat ze liever niet naar het ziekenhuis gaan.”

Warme overdracht 
Als tijdens een consult blijkt dat een klant tijdelijk moet worden 
opgenomen in het verpleeghuis of thuiszorg nodig heeft, dan kan 
dit via Aafje geregeld worden. “Aafje heeft alles in huis op het 
gebied van ouderenzorg: huizen, zorghotels en thuiszorg. Als een 
klant extra zorg nodig heeft, zorg ik voor een warme overdracht. 
De klant is dan al bekend, staat in de systemen en hoeft zijn 
verhaal niet nog een keer te vertellen. Dat is wel zo fijn.” 

Intensieve samenwerking 
Esmay werkt nauw samen met andere behandelaren. “De huisarts 
blijft de hoofdbehandelaar. Ik stem mijn acties altijd met hem of 
haar af. Maar ik heb ook veel contact met casemanagers dementie, 
praktijkondersteuners, de thuiszorg en bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten. We overleggen geregeld en houden de lijnen 
kort. Er zijn veel kwetsbare ouderen die we op deze manier meer 
kwaliteit van leven kunnen bieden.”

Wat doet een afdeling verkoop nu 
precies bij Aafje?
Stuursma: “De afdeling verkoop verzorgt 
onder andere de contractafspraken tussen 
Aafje en zorgverzekeraars, gemeenten, 
zorgkantoren en verwijzers. Daarnaast 
houden wij ons ook bezig met het verder 
ontwikkelen en realiseren van nieuwe  
diensten en producten. Dat doet de afdeling 
gelukkig niet alleen, maar in nauwe samen-
werking met de collega’s van de afdeling 
relatiebeheer ziekenhuizen.

Hoe komen jullie tot nieuwe dien-
sten en producten die zorgen voor 
verdere ontwikkeling van Aafje? 
“Onze afdeling analyseert doorlopend de 
zorgmarkt, waarbij zij let op een aantal 
belangrijke factoren”, zegt Stuursma. “Wat 
kan Aafje voor rol vervullen in de wijk? 
Welke eerstelijns zorg kunnen we leveren en 
welke samenwerkingen kan Aafje aangaan 
om specialistische ouderenzorg te kunnen 
bieden aan hen die daar behoefte aan heb-

ben? Zo wordt er niet alleen gezocht naar 
nieuwe locaties, maar ook naar nieuwe 
vormen van dienstverlening. Intern weten 
de collega’s de afdeling verkoop ook goed te 
vinden. Zo kan het ook zomaar gebeuren dat 
er een nieuw product of nieuwe dienst 
ontstaat naar aanleiding van één of meer- 
dere praktijkcases”.

Acute Zorg Afdeling
“De Acute Zorg Afdeling (AZA) is hier een 
goed voorbeeld van”, vervolgt Stuursma. 
“Onze afdeling relatiebeheer constateerde 
een nijpende situatie op de spoedeisende 
hulp (SEH) afdelingen van enkele zieken- 
huizen. Er kwamen steeds meer ouderen op 
de SEH terecht die geen medisch specialisti-
sche zorg nodig hadden, maar ook niet 
direct naar huis konden. De ziekenhuizen 
kregen hierdoor problemen met het aantal 
beschikbare bedden. Aafje ging op zoek 
naar een oplossing waarbij de afdelingen 
relatiebeheer ziekenhuizen & verkoop de 
handen ineen sloegen. De oplossing was een 
Acute Zorg Afdeling specifiek voor oudere 
patiënten die geen specialistische zorg 

nodig hebben, maar wel een plek nodig 
hebben om te herstellen. 
Toen de ziekenhuizen via de media aandacht 
vroegen om het nijpender wordende pro-
bleem, startte Aafje voortijdig met een  
AZA afdeling in het zorghotel Maasstad in 
Rotterdam. De eerste resultaten komen 
inmiddels binnen en de problematiek van 
een overvolle spoedeisende hulp lijkt op  
dit moment minder urgent te zijn”, zegt 
Stuursma. 

Op dit moment focust Aafje op het verder 
ontwikkelen van de reguliere structurele 
werkwijze met verwijzers, om ervoor te 
zorgen dat ouderen die met spoed zorg 
nodig hebben, maar geen medisch specialis-
tische zorg nodig hebben, de weg vinden 
naar de AZA voor verdere behandelingen.

Hoe vraagt u voor uw patiënt dagbesteding aan?

Een zorgorganisatie met een verkoopafdeling, met als 
hoofddoel om het marktaandeel van Aafje te garanderen 
dan wel te verhogen. Dat is iets wat in de ouderenzorg- 
organisaties weinig voorkomt, maar het werpt duidelijk  
zijn vruchten af. Wiebe Jan Stuursma, manager van deze 
afdeling, vertelt ons kort wat hij en zijn collega’s nu precies 
doen binnen Aafje en staat in het bijzonder nog even stil  
bij de Acute Zorg Afdeling.

Esmay Stokman
specialist ouderengeneeskunde

Team dagbestedingscoaches Schiehoven



Aafje verwijslijn

 088 8 231 231 verwijzen@aafje.nl
www.aafje.nl/verwijzen

nieuws voor verwijzers

Aafje heeft samen met de collega’s van Laurens, 
het IJssellandziekenhuis en het Franciscus Gasthuis 
& Vlietland het initiatief genomen om een scholing 
te organiseren met als onderwerp triage GRZ/ELV 
(Geriatrische Revalidatie Zorg / Eerste Lijns Verblijf).

Aanleiding voor dit initiatief is dat verwijzers aangeven dat 
aanvragen niet eenduidig getrieerd worden binnen de regio. De 
werkgroep is diverse malen bijeen gekomen om de scholing voor te 
bereiden. Aanvullend is er een sessie geweest waarbij specialisten  
ouderengeneeskunde van vrijwel alle zorgorganisaties in onze regio 
aanwezig waren. De scholing triage is op twee momenten  
aangeboden. Beide avonden waren met elk 90 deelnemers geheel 
volgeboekt. Tijdens de scholingen werden presentaties gegeven door 
transferbureaus van de ziekenhuizen en Laurens Entree.
De medisch adviseurs van het CIZ gaven een presentatie over de 

WLZ-indicatie ZZP9b die raakvlakken heeft met GRZ en ELV. De 
specialisten ouderengeneeskunde van Laurens en Aafje hielden een 
duo presentatie waarin zij casuïstiek behandelden waarop interactief  
gereageerd kon worden.  De scholingen zijn goed ontvangen en geven 
aanleiding tot een vervolg waar we zeker over praten met de collega’s 
uit de werkgroep.

Scholing triage GRZ/ELV

Akkoord wijkverpleging bij 
Aafje ondertekend

Begin juni werd in het Aafje zorghotel 
locatie Maasstad het hoofdlijnen-akkoord 
wijkverpleging ondertekend.
 
Daarmee zijn de door de onderhandelaars eerder gemaakte afspraken 
definitief van kracht. Het akkoord bevestigt onder meer de toegezegde 
extra 435 miljoen euro voor de wijkverpleging voor de periode 2019-
2022. Ook zijn in het hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt over het 
voorkomen van (duurdere) zorg. Daarnaast heeft het tot doel om de  
zorg dichterbij te brengen of verder weg (als dat omwille van de 
kwaliteit moet). En over het vervangen van bestaande zorg door  
nieuwe innovatieve vormen van zorg zoals e-health. 
Minister van VWS Hugo de Jonge ging in gesprek met wijkverpleeg-
kundigen en specialisten ouderengeneeskunde van Aafje en keten-
partners, waaronder huisartsen en medewerkers uit het sociaal 
domein. Dat deed hij aan de hand van door hen aangebrachte cases. 
Daaruit bleek dat samenwerking tussen wijkverpleging en keten- 
partners heel succesvol kan zijn en dat zeer wenselijk is dat dit wordt 
gestimuleerd en uitgebreid. 

Sfeervolle woningen beschikbaar
Naast het verpleeghuis, dat gerenoveerd wordt, biedt De Vijf Havens ook wonen met zorg in de 
woontoren. In de ruime appartementen met een geweldig uitzicht op Rotterdam en/of de 
Zevenhuizerplas, gratis parkeergelegenheid en het metrostation op 50 meter afstand is het in  
De Vijf Havens mooi wonen. De Vijf Havens is een levendige locatie met een gevarieerd aanbod  
aan activiteiten en een fijne tuin. In de gezellige brasserie wordt dagelijks een warme maaltijd 
geserveerd. Er zijn verschillende faciliteiten zoals een kapper, winkel en eerstelijnsbehandeling  
(fysiotherapie, ergotherapie en logopedie). Recent is gestart met persoonsgerichte begeleiding op 
huiskamer waarmee de dagstructuur ondersteund wordt. Heeft u een patiënt, waarvan u denkt  
dat deze in aanmerking zou willen of kunnen komen voor Verzorgd Wonen in De Vijf Havens, 
dan horen wij graag van u via onze verwijzerslijn 088-8231231. Meer informatie vindt u ook op  
www.aafje.nl/devijfhavens. 


