Psycholoog

Meer weten?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met
de psycholoog op de locatie waar u verblijft.
Voor meer informatie over Aafje kijkt u op www.aafje.nl of belt u met
de Aafje klantenservice 088 8 233 233.

‘Voor als het even
niet meer gaat’

De Twee Bruggen
Pascalweg 41
3076 JK Rotterdam
psychologenDTB@aafje.nl

Meerweide
Grote Hagen 98
3078 RC Rotterdam
psychologenMRW@aafje.nl

Smeetsland
Pietersdijk 60
3079 TD Rotterdam
psychologenSML@aafje.nl

Zorghotel locatie Maasstad
Maasstadweg 2
3079 DZ Rotterdam
psychologenMaasstad@aafje.nl

De Vijf Havens
Zevenkampse Ring 40
3068 PZ Rotterdam
psychologenDVH@aafje.nl

Schiehoven-Wilgenplas
Hamakerstraat 77
3052 JA Rotterdam
psychologenSCH@aafje.nl

‘t Ronde Sant
Hugo de Groothof 1
2984 GK Ridderkerk
psychologenREH&RDS@aafje.nl

Geeft u de voorkeur aan telefonisch
contact? Bel dan de Aafje
klantenservice via 088 8 233 233.

Op aanvraag kan het consult ook op een andere Aafje locatie plaatsvinden.

We hebben ons best gedaan alle informatie zorgvuldig op te schrijven.
Toch kunt u aan deze folder geen rechten ontlenen.
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Waar vindt u de psycholoog?

Bent u somber, heeft u moeite met de concentratie en het
geheugen, piekert u veel over wat u heeft meegemaakt of maakt
u zich zorgen over de toekomst? Dan kunt u terecht bij één van
de psychologen van Aafje. De psycholoog onderzoekt, adviseert
en behandelt in dit soort situaties. U kunt een beroep doen op de
psycholoog als u in één van de huizen van Aafje verblijft, maar
ook wanneer u thuis woont.

‘het neuropsychologisch onderzoek’.
- het in kaart brengen en behandelen van de stemming en andere psychische
klachten.
- het (anders) leren omgaan met ingrijpende gebeurtenissen.
- het formuleren van omgangsadviezen of begeleiding van de klant en/of zijn 		
omgeving bij de gevolgen van een ziektebeeld.
- onderzoek en advies naar de zorgbehoefte. Wat voor zorg heeft de klant nodig
en waar kan deze het best geboden worden?

De psycholoog

In een gesprek gaat de psycholoog na wat de klachten zijn en waar deze
mogelijk mee samen hangen. Soms worden één of meer vragenlijsten ingevuld.
Afhankelijk van de problematiek, volgt een advies voor begeleiding of
behandeling voor u en/of uw omgeving.

De psycholoog in de ouderenzorg richt zich op problemen die samenhangen met
lichamelijke, sociale en psychische problemen bij het ouder worden. Veelal gaat het
om een ziektebeeld zoals dementie of Parkinson. Maar ook voor de gevolgen van
een beroerte (CVA), stemmingsproblemen, verlies van een dierbare, verwerking van
opname in een instelling of andere psychische problemen kunt u bij de psycholoog
terecht.

Voor wie zijn wij er?
We zijn er voor klanten, die:
- problemen hebben met de aandacht, concentratie en het geheugen e.d.
- psychische klachten ervaren zoals stemmings- en angstklachten.
- hulp nodig hebben bij complexe rouwverwerking en verlieservaringen.
Daarnaast bieden wij begeleiding aan de omgeving van de klant, zoals familie en
verzorgenden. Hierbij kunt u denken aan:
- informatieverstrekking over een ziektebeeld.
- advisering over de omgang met (gedrags) problemen als gevolg van een ziektebeeld

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Enkele voorbeelden van vragen en problemen waar de psycholoog zich mee bezig
houdt, zijn:
- onderzoek naar de cognitieve functies (o.a. aandacht, het geheugen).
Meer informatie over het neuropsychologisch onderzoek vindt u in de folder

Verwijzing
Wij kunnen zelf of op advies van de arts bij u langs komen. Wanneer u zelf
behoefte heeft aan psychologische begeleiding kunt u dit aangeven bij uw vaste
contactpersoon bij Aafje of uw behandelend arts.

Kwaliteit en beroepsgeheim
De psycholoog werkt volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut
Psychologen. De psycholoog heeft een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie
wordt alleen gerapporteerd aan diegenen die direct bij uw behandeling betrokken
zijn. De psycholoog geeft alleen na uw toestemming informatie door aan
hulpverleners buiten Aafje, waaronder de huisarts.

Kosten
Verblijft u in een huis van Aafje, dan zijn er meestal geen kosten verbonden
aan psychologische behandeling. Soms is het wenselijk dat na ontslag de
hulpverlening nog enige tijd wordt gecontinueerd. Als u thuis woont, is
het afhankelijk van uw ziektekostenverzekering wat de kosten zijn voor
psychologische behandeling.

