
Thuis met de juiste zorg
de mogelijkheden van Thuiszorg



Pieter van Foreest 
Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat u zelf wilt. Gelukkig zijn zoals u 
daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Ook als u hulp en ondersteuning 
nodig heeft.

Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Daar staan we voor. Of u nu thuis 
woont of bij Pieter van Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat 
wij uw leven overnemen. 

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, 
buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met elkaar 
verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen.
Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter.

We willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving.
Hoe je contact maakt. Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij
continue aandacht voor.

We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leveren, te proberen en steeds verder te verbeteren. 
Ruimte voor nieuwe initiatieven. En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar 
iedereen zichzelf kan zijn.

Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. Met z’n allen. En met iedereen die meedoet.
Zo zien we ‘t. Zo doen we ‘t. 

Wij zijn 

Samen

Jezelf zijn

Boven verwachting

Samen

Jezelf zijn

Boven verwachting



Pieter van Foreest is het vertrouwde adres voor zorg, ondersteuning, behandeling en dienstverlening aan 
ouderen in de regio Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. De organisatie telt meerdere 
locaties en heeft een uitgebreid pakket aan mogelijkheden voor (thuiswonende) senioren. 

Samen op zoek naar zorg op maat
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen kan ondersteuning een groot verschil maken. Wij bieden 
u die ondersteuning graag, bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg, (dag)behandeling, personenalarmering, 
hulp bij het huishouden of diverse services en diensten. Ook als u hulp nodig heeft bij revalidatie en herstel 
of tijdelijk om een andere reden even niet thuis kunt verblijven bieden we mogelijkheden, zoals revalidatie, 
eerstelijns verblijf of respijtzorg. 

Wij sluiten aan bij de eigenheid van onze cliënten: bij uw persoonlijke wensen en gebruiken. Samen gaan we 
op zoek naar de best mogelijke oplossing en zorgen we ervoor dat u thuis kunt blijven wonen met zorg en 
ondersteuning op maat.

Mogen wij ons voorstellen?

Samen

Jezelf zijn

Boven verwachting

Samen

Jezelf zijn

Boven verwachting



Klant Contact
Centrum
Telefoon 015 515 50 00
contact@pietervanforeest.nl

Het team van het Klant Contact Centrum bestaat uit klantadviseurs en zorgbemiddelaars en is er voor 
iedereen die zorg, ondersteuning of hulp nodig heeft. Of dit nu thuis is of binnen één van de locaties van 
Pieter van Foreest. Samen met u kijken ze naar uw zorgvraag en welke ondersteuning u nodig heeft.

Klantadviseurs
Wanneer u vragen heeft over indicaties, wachtlijsten, rondleidingen etc. dan kunt u terecht bij onze 
klantadviseurs. Zij kunnen veel van uw vragen beantwoorden, u doorverwijzen naar de juiste plek of 
organisatie/instantie en geven u advies. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige op de hoogte 
stellen en u met hem/haar in contact brengen of een casemanager inschakelen. Samen met u wordt gekeken 
naar uw zorgvraag. 

Zorgbemiddelaars
Het team van zorgbemiddelaars staat u graag te woord over inhoudelijke zorgvragen, zoals een tijdelijk 
verblijf of een verblijf binnen één van onze locaties. De medewerkers bespreken samen met u welke locatie 
de benodigde expertise heeft. Ze kunnen een indicatie voor u aanvragen en houden na plaatsing op de 
wachtlijst contact met u om te bespreken of de situatie veranderd is en of daarop ingespeeld moet worden. 
Met elkaar wordt gekeken naar de juiste oplossingen en behoudt u de regie en kunt u uw eigen keuze 
maken.

Klant Contact Centrum



Strandgoed Ter Heijde 
Logies & Respijt
Arie Tukstraat 2
2624 XM  Ter Heijde
strandgoed@pietervanforeest.nl
www.strandgoedterheijde.nl

Even logeren, in bijzonder goede handen. Een plek waar uw naaste het heerlijk kan hebben, net als thuis, 
omringd door lieve zorgzame mensen. Zodat de mantelzorger even ruimte krijgt voor een adempauze.
Dat is wat Strandgoed Logies & Respijt kan bieden. Strandgoed Logies & Respijt is prachtig gelegen midden 
in de duinen. Hier komt het gevoel van rust en ontspanning vanzelf en ervaart u de vakantiesfeer in een 
huiselijke omgeving.

Even tijd nemen voor uzelf, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. En dat is het ook. Toch zijn er veel 
mantelzorgers die dat niet zo vanzelfsprekend vinden, want als u voor een ander zorgt lijkt tijd voor uzelf 
niet zo eenvoudig te organiseren. Dit kan uiteindelijk leiden tot overbelasting met alle gevolgen van dien. 
Ons team van betrokken en geschoolde zorgmedewerkers en vrijwilligers is er voor om de taken van 
de mantelzorgers voor een korte periode over te nemen. De zorg wordt zo voortgezet in onze logies & 
respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Zorg en ondersteuning
Strandgoed Logies & Respijt ontvangt volwassen gasten met een lichamelijke beperking en/of een lichte 
vorm van dementie die in de thuissituatie worden verzorgd door hun mantelzorger. In een persoonlijk 
kennismakingsgesprek wordt gekeken of de zorg- en welzijnsvraag van een potentiele gast passend is 
voor Strandgoed en worden afspraken gemaakt over het verblijf en de benodigde zorg. De zorg die de 
mantelzorger en mogelijke zorgprofessionals thuis bieden wordt door ons team tijdelijk overgenomen 
gedurende het verblijf.  Wilt u liever samen op Strandgoed Logies & Respijt verblijven? Dat kan. 
Er zijn tweepersoonskamers aanwezig, zodat u samen met uw naaste in Strandgoed kunt verblijven.

Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt 



Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ondersteuning kan een groot verschil 
maken. Daarmee maakt u het uzelf comfortabeler. Pieter van Foreest biedt u graag die ondersteuning. 
Samen met u gaan we op zoek naar de best mogelijke oplossing. 

Zo lang mogelijk thuis wonen
Het (zorg)aanbod van Pieter van Foreest is veelzijdig. Deskundige en gemotiveerde medewerkers zetten 
zich dagelijks in om uw leven gemakkelijker te maken, juist op de momenten dat u dat nodig heeft. U 
bespreekt met de wijkverpleegkundige wat er nodig is in uw situatie en wat Pieter van Foreest hierin kan 
bieden. Of het nu gaat om een eenmalig advies of bijvoorbeeld eenvoudige of complexere zorg, maar ook 
als het gaat om palliatieve zorg. Zij kan ook ondersteunen bij het contact met de vrijwilligers in uw wijk, uw 
mantelzorgers of bijvoorbeeld de huisarts. Op deze manier zorgen we ervoor dat u zelfstandig kunt blijven 
wonen.

Welke zorg kunt u krijgen?
Of u nu een helpende hand nodig heeft bij onderdelen van de dagelijkse verzorging, zoals het aantrekken 
van steunkousen, het in- en uit bed stappen of dat u volledig ondersteund wordt bij activiteiten als douchen, 
aan- of uitkleden; de medewerkers van de thuiszorg kunnen de zorg aanpassen op uw behoeften. Dit kan 
voor een kortere periode zijn, omdat u bijvoorbeeld ziek of herstellende bent, of voor een langere periode. 
Met thuiszorg wordt u in uw eigen omgeving ondersteund en geholpen waar nodig. 

Thuiszorg 

Thuiszorg 



Bij Pieter van Foreest staat uw welzijn voorop. Ook als u bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komt en naar huis 
gaat, doen we er alles aan om de overgang soepel te laten verlopen. Dankzij de specialistische verpleging 
kunt u in uw eigen omgeving verpleegd worden. 

Wat houdt specialistische zorg aan huis in?
Met de juiste zorg en moderne technologie kunnen veel behandelingen thuis worden uitgevoerd. 
Onze verpleegkundigen hebben de benodigde expertise om verpleegkundige ondersteuning en advies te 
geven en verpleegkundige handelingen uit te voeren, zoals hoog complexe wondzorg, infuus therapie of 
medicatie via een pomp.

Uw specialist of huisarts kan de specialistische verpleegkundige vragen een (deel van de) behandeling bij 
u thuis uit te voeren waardoor u rustig thuis kunt blijven en niet naar het ziekenhuis hoeft voor deze 
behandeling.

Specialistische zorg aan huis

Specialistische zorg



Soms loopt het leven anders dan verwacht. Door een operatie, (onge)val of ziekte ondervindt u 
beperkingen en heeft u revalidatie nodig. Het doel van revalidatie is om zo zelfstandig mogelijk te leven 
ondanks (blijvend) lichamelijk letsel of een beperking. Bij Pieter van Foreest kunt u onder begeleiding van 
een gespecialiseerd behandelteam werken aan uw herstel. Uw revalidatie is erop gericht dat u zo snel 
mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en terug kunt keren naar uw eigen woonomgeving. Pieter van 
Foreest ondersteunt en stimuleert u daarbij.

Waar vindt de revalidatie plaats?
Bij Pieter van Foreest is geriatrische revalidatie mogelijk in twee locaties in Delft. In de locatie in het Reinier 
de Graaf Ziekenhuis is de maximale verblijfsduur 6 - 10 weken, in de locatie Revalidatie en Herstel aan de 
Beukenlaan in Delft is de maximale verblijfsduur 6 maanden.  Als uw situatie het toelaat kan, in overleg, de 
revalidatie vanuit huis worden voortgezet. Behandelaren komen dan bij u thuis of u komt naar één van de 
revalidatielocaties om daar te werken aan uw uiteindelijke revalidatiedoelen. De ergotherapeut kan adviezen 
geven over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen voor thuis.  Als het nodig is, regelen we eventueel ook 
thuiszorg of één van de andere diensten aan huis. 

Pieter van Foreest biedt op twee locaties revalidatie aan:

Revalidatie en Herstel
Beukenlaan 2, 2612 VC Delft

Reinier de Graaf Gasthuis
Revalidatie afdeling, Reinier de Graafweg 3, 2625 AD Delft

Revalidatie en Herstel

Revalidatie en Herstel
Delft



Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, staan de specialisten van Pieters Behandel Praktijk 
voor u klaar met diagnostiek, advies en behandelingen. De kracht van onze behandelpraktijk is dat het 
behandelteam, bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen 
en specialist ouderengeneeskunde intensief met elkaar samenwerkt waardoor er een compleet 
“behandelpakket” geboden kan worden.

Waar is de behandelpraktijk in gespecialiseerd?
De behandelpraktijk is gespecialiseerd in diverse aandoeningen en het team heeft veel ervaring en 
deskundigheid. Ze zijn onder andere gespecialiseerd in CVA (beroerte), dementie, Parkinson, MS en 
ALS, reuma, COPD, orthopedische revalidatie, afasie (taalstoornis), sondevoeding in de thuissituatie en 
vaatstoornissen.

Waar vindt de behandeling plaats?
De behandeling kan zowel in de behandelpraktijk plaatsvinden (individueel of in groepsverband) als bij u 
thuis. De hoofdlocaties van de behandelpraktijk bevinden zich in Naaldwijk en Delft, waar verscheidene 
spreekkamers en een uitgebreide fysiotherapieruimte aanwezig zijn. Er zijn ook een aantal dependanches, 
onder andere in locatie De Kreek in ‘s-Gravenzande. 

Pieters Behandel Praktijk 

Pieters Behandel 
Praktijk 
Naaldwijk en Delft
behandelpraktijk@
pietervanforeest.nl

Naaldwijk
Middel Broekweg 2a
2671 ME  Naaldwijk
0174 744 700

Delft
Beukenlaan 2
2612 VC  Delft
015 515 5000



Mensen met (een vermoeden van) dementie en ouderen met een lichamelijke of psychosociale 
beperking die behoefte hebben aan dagstructuur, hulp, informatie en advies zijn van harte welkom in het 
ontmoetingscentrum. Zij kunnen bij ons terecht voor één of meerdere dagen per week. De bezoekers zijn 
over het algemeen ouderen, maar ook jongere mensen met dementie bezoeken het ontmoetingscentrum.

Welke activiteiten bieden de ontmoetingscentra aan?
Dagelijks kunnen bezoekers gebruik maken van diverse ondersteuningsprogramma’s die passen bij hun 
behoeften. Samen wordt gekeken welke activiteiten aansluiten bij de persoonlijke behoeften, mogelijkheden 
en interesses. Afhankelijk van de indicatie kan er ook deelgenomen worden aan behandelgroepen onder 
begeleiding van bijvoorbeeld een psycholoog of bewegingsdeskundige. Vaste onderdelen in het programma 
zijn beweegactiviteiten, verwerkingsgroep en geheugenactiviteiten. Ook is er ruimte voor bijvoorbeeld 
creatieve en culturele activiteiten, koken, bakken en muziek. 

Mantelzorgondersteuning
Pieter van Foreest begrijpt dat mantelzorg emotioneel en zwaar kan zijn. Het is daarom belangrijk dat u 
als mantelzorger ondersteund wordt. De mantelzorgers zijn welkom binnen het ontmoetingscentrum. 
Er wordt individuele ondersteuning aangeboden, er is een spreekuur en er worden bijeenkomsten 
georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven en om 
elkaar te steunen. 

Ontmoetingscentra

Ontmoetingscentra
Delft,  Westland,  
Midden-Delfland
Pijnacker



Ontmoetingscentra
Delft,  Westland,  
Midden-Delfland
Pijnacker

Ontmoetingscentrum 
Dock van Delft
Ezelsveldlaan 276
2611 DL  Delft
Telefoon 015 515 81 00

Ontmoetingscentrum 
Kornalijn
Kornalijn 120
2691 TB  ’s-Gravenzande
Telefoon 0174 741 900

Ontmoetingscentrum 
Naaldwijk
Middel Broekweg 4
2671 ME  Naaldwijk
Telefoon 0174 744 800

Ontmoetingscentrum 
Mozartlaan
Mozartlaan 422
2625 CS  Delft
Telefoon 015 515 84 00

Ontmoetingscentrum 
Singelhof
Hofsingel 26
3155 AL  Maasland
Telefoon 010 700 49 55

Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren
Van Beresteynstraat 169b
2614 HE  Delft
Telefoon 015 515 82 00

Ontmoetingscentrum 
Pijnacker
Raaigras 102a
2643 JJ  Pijnacker
Telefoon 015 515 43 15

Ontmoetingscentrum 
Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld
Heulweg 34A
2291 BZ  Wateringen
T 0174 741 990

Ontmoetingscentrum 
Beukenlaan
Beukenlaan 2
2612  VC  Delft
T 015 515 55 55

Ontmoetingscentrum 
Zwaluw
Leeuweriklaan 34
2691 CK  ’s-Gravenzande
T 0174 741 441

Voor het bezoek aan het ontmoetingscentrum is een indicatie van de WMO of WLZ nodig. 
De medewerkers van de ontmoetingscentra kunnen ondersteuning bieden in het aanvragen hiervan. 

U kunt de ontmoetingscentra bezoeken in de regio Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp en
Midden-Delfland.



De wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen ligt tegenwoordig steeds meer binnen handbereik. 
De zorgboerderijen bieden een uniek concept van zorg in combinatie met welzijn.

Wat biedt de zorgboerderij?
Mensen die zelfstandig wonen en een leven lang op het platteland hebben doorgebracht of affiniteit hebben 
met het buitenleven zijn van harte welkom op de zorgboerderijen. Voor hen is er niets mooiers om zorg en 
aandacht te ontvangen in een vertrouwde omgeving waar stabiliteit en veiligheid worden geboden. 
De bezoekers helpen mee met de werkzaamheden in en rond de boerderijen.

Zorgboerderij BuitenGewoon 1 en 2 bieden naast de dagvoorziening ook de mogelijkheid tot 
respijtzorg. Ook kunnen de bezoekers van Zorgboerderij BuitenGewoon 1 en 2 gebruik maken van een 
vakantieweekend op het platteland. Zorgboerderij BuitenGewoon 3 biedt de mogelijkheid om er te wonen. 
Kleinschalig wonen op het platteland met 24-uurs zorg,  zodat het leven dat u gewend was zoveel mogelijk 
kan worden voortgezet in een vertrouwde omgeving. Bent u graag buiten en houdt u van het leven op een 
boerderij? Dan is de zorgboerderij echt iets voor u.

Waar vindt u de Zorgboerderijen BuitenGewoon?

Zorgboerderijen

Zorgboerderij 
BuitenGewoon
Delfgauw
Pijnacker

Zorgboerderij 
BuitenGewoon 1 
Zuideindseweg 82A    
2645 BH  Delfgauw      
Telefoon 015 515 85 93 
     

Zorgboerderij 
BuitenGewoon 2
Nieuwkoopseweg 34
2641 PB  Pijnacker
Telefoon 015 361 24 04

Zorgboerderij 
BuitenGewoon 3 
Zuideindseweg 82A    
2645 BH  Delfgauw      
Telefoon 015 515 85 55 
     



Naast een vorm van dagverzorging in de ontmoetingscentra biedt Pieter van Foreest eveneens 
dagverzorging Plus aan. Dagverzorging Plus ondersteunt ouderen met psychiatrische problematiek door 
hen met gerichte activiteiten in hun leefomgeving te ondersteunen. De cliënten kunnen zowel thuiswonend 
zijn als langdurig verblijven in een wooncentrum van Pieter van Foreest of binnen een GGZ-instelling. 
Dagverzorging Plus is mogelijk door de nauwe samenwerking tussen beide organisaties.

De deelnemers bezoeken dagverzorging Plus één of meerdere dagdelen per week. De ervaring leert dat ze 
behoefte hebben aan een specifieke benaderingswijze. Ook kunnen ze hulp bij het structureren of invullen 
van de dag in de regel goed gebruiken. Samen met hen wordt daarom een activiteitenprogramma opgesteld. 
De activiteiten kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Om de dagverzorging Plus te bezoeken is een indicatie van de WMO nodig en dienen de cliënten bekend te 
zijn bij een behandelaar van de GGZ en dat de psychiatrische problematiek stabiel is.

Dagverzorging Plus wordt aangeboden in:

Die Buytenweye Duinhof
Chopinlaan 9 Arie Tukstraat 2
2625 TD Delft 2684 XM  Ter Heijde aan Zee

Dagverzorging Plus

Dagverzorging Plus
Delft
Ter Heijde aan Zee



Wonen in Pieters Kamerhuis betekent een eigen kamer met de beste faciliteiten die u kunt wensen en 
binnen de muren van Pieter van Foreest. U ontmoet gelijkgestemden en ziet er mensen uit de buurt, het 
is een centrale plek in de wijk. Samen met mensen uit de wijk, de buurt, bewoners van Ipse de Bruggen 
worden activiteiten ondernomen. 

Pieters kamers en faciliteiten
Pieters Kamerhuis bevindt zich in de wijk Poptahof aan het Vorrinkplein 99 te Delft. Senioren kunnen een 
kamer huren van circa 25 m2 in combinatie met thuiszorg en/of een andere dienstverlening van 
Pieter van Foreest. 

Als bewoner van Pieters Kamerhuis kunt u gebruik maken van de gezamenlijke faciliteiten en activiteiten 
die op de begane grond worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan Pieters Restaurant, Pieters Gym, 
schilderen in Pieters Atelier, Pieters Winkel, naar de kapper in Pieters Salon, samen tuinieren in de tuin. 
Ontmoeten en samen doen is het sleutelwoord bij Pieters Kamerhuis.

Pieters Kamerhuis

Pieters Kamerhuis
Vorrinkplein 99
2624 DS Delft
pieterskamerhuis@
pietervanforeest.nl



Pieter van Foreest heeft twee thuiszorgwinkels, gevestigd in Delft en in Naaldwijk. Bij de thuiszorgwinkels 
kunt u terecht voor gratis uitleen, advies, verkoop en verhuur van verpleegartikelen, hulpmiddelen en vele 
aanverwante artikelen. Uniek is dat u bij de winkel ook terecht kunt voor informatie rondom wonen, zorg 
en behandeling bij Pieter van Foreest.

Wat biedt de thuiszorgwinkel u?
De winkels hebben een breed assortiment en zijn een uitkomst voor mensen die voor een korte of langere 
periode afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld door fysieke beperkingen of blessures. 

Waar vindt u de thuiszorgwinkel?
U kunt maandag t/m zaterdag terecht bij één van de thuiszorgwinkels in Delft of Naaldwijk:

Thuiszorgwinkel 

Thuiszorgwinkel 
Delft en Naaldwijk
verkoop@
vegroverpleegartikelen.nl
Telefoon 0800 288 77 66

Thuiszorgwinkel Naaldwijk
Middel Broekweg 2A
2671 ME  Naaldwijk

Thuiszorgwinkel Delft
Papsouwselaan 474
2624 EP  Delft



Als u tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat bent het huishouden te doen kunt u in 
aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Dit kan u helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. Pieter van Foreest verzorgt hulp bij het huishouden in o.a. de gemeenten Delft, 
Midden-Delfland en Westland.

Zo lang mogelijk thuis wonen
Het (zorg)aanbod van Pieter van Foreest is veelzijdig en kan binnen de geldende indicatie op uw wensen en 
behoeften worden afgestemd. Deskundige en gemotiveerde medewerkers zetten zich dagelijks in om uw 
leven gemakkelijker en comfortabeler te maken, juist op momenten dat u dat nodig heeft. Op deze manier 
zorgen wij er samen met u voor dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Wij zijn pas tevreden 
als u thuis tevreden bent.

Welke huishoudelijke hulp kunt u krijgen?
Een huishoudelijke hulp kan u helpen bij lichte en zwaardere huishoudelijke werkzaamheden, zoals 
stofzuigen, stoffen en ramen wassen. Maar denk ook aan begeleiding tijdens de maaltijden zodra er toezicht 
nodig is. Uw hulp kunt u desgewenst ook doorverwijzen om andere mogelijkheden van zorg te bespreken, 
van lichte tot uitgebreidere (tijdelijke) zorg en/of ondersteuning.

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het
huishouden
Delft, Westland,
Midden-Delfland
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