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Op 25 januari vond de jaarlijkse 
startbijeenkomst met de cliëntenraden 
van Pieter van Foreest plaats. Samen 
werken we aan de kwaliteit van leven 
voor cliënten van Pieter van Foreest. 
Bestuurder Diny de Bresser en 
voorzitter Centrale Cliëntenraad Hugo 
van den Beld heetten iedereen van 
harte welkom. 

Pieter van Foreest is continue in 
beweging. Immers, de wereld om ons 
heen verandert en wij veranderen mee. 
In die continuïteit van verandering is het 
belangrijk om een duidelijke koers te 
hebben. Mensen met elkaar verbinden, 
informatie te delen, jezelf kunnen 
blijven en samenwerkingen opzoeken. 
Samen vooruit en volop stappen maken 
voor de zorg van vandaag en op weg 
naar de zorg van morgen We gaan in 
gesprek met Diny de Bresser. 

Samen bereik je zoveel
mooie dingen
‘Mensen verbinden is mijn passie’, 
start Diny de Bresser het gesprek. 
‘En dan in de breedste zin van het 
woord. 
Dat varieert van een warm welkom 
voor nieuwe collega’s en nieuwe 
cliënten tot het verbinden van 
mensen en locaties in de buurt. 
Samen bereik je zoveel mooie dingen 
en kom je zoveel verder dan alleen. 
Dat vind ik mooi om te zien. Samen 
werken, samen delen, samen leren.’

Meelopen en leren van elkaar 
‘Regelmatig loop ik een dagje mee 
met één van de collega’s. Variërend 
van thuiszorg tot op locatie en van 
het bijwonen van een teamoverleg 
tot samen in gesprek aan de hand 
van een thema. Zo’n kijkje bij elkaar 
in de ‘keuken’ is hartstikke leuk om 
te doen en levert veel begrip op 
voor elkaars werkzaamheden. Ik ben 
enorm trots op onze medewerkers. 
De thuiszorgcollega’s die zich 
inzetten voor de cliënten thuis of 
het weer nu mee of tegenzit. Ze 
staan voor hen klaar. De collega’s 
van de ontmoetingscentra, de 
woonzorglocaties. En ook de collega’s 
die in de ondersteuning werken, 
de technische dienst, vastgoed, 
personeelszaken. Ieder collega is een 

Pieter van Foreest heeft per 15 januari 2018 een nieuw lid voor de raad van 
toezicht benoemd. Dhr. R.P. Zevenbergen komt de raad van toezicht versterken. 
Paul Zevenbergen startte zijn loopbaan als leraar Economie, daarna bij het 
ministerie van Financiën. Vervolgens werkte hij als consultant, directielid, partner bij 
Boer & Croon, voor een aantal sectoren, waaronder de (semi) overheid en zorg. 
Hij werd bestuursvoorzitter van IJsselgroep educatieve dienstverlening en is sinds 
2011 werkzaam als bestuurder bij de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie 
Organisatie). Deze beoordeelt de kwaliteit van alle opleidingen in het hoger 
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 

Samenstelling Raad van Toezicht
Het nieuwe lid dhr. Paul Zevenbergen vormt samen met, mw. dr. Wideke Nijdam, 
prof. dr. Pancras Hogendoorn, mw. drs. Monique Vogelzang, mw. drs. Jeanet van 
Antwerpen, dhr. drs. M. Boon en met de voorzitter mr. Hans Oosters de raad van 
toezicht. Mw. drs. J. van Antwerpen en dhr. drs. M. Boon zullen per 1 maart 2018 
aftreden volgens het vastgestelde rooster van aftreden.
 
Pieter van Foreest is verheugd met de komst van het nieuwe lid dhr. Paul 
Zevenbergen voor de raad van toezicht en is dankbaar voor de inzet en 
betrokkenheid van mw. drs. J. van Antwerpen en dhr. drs. M. Boon.

Er was een gevarieerd programma 
waarbij in diverse workshops kennis 
en inspiratie werd opgedaan over 
interessante onderwerpen. In de 
workshop veiligheid en vrijheid 
kwam aan de orde hoe belangrijk dit 
onderwerp is en hoe je er mee om 
gaat. Men ging samen in gesprek en 
ideeën werden uitgewisseld hoe we 
de medezeggenschap van cliënten en 

onderdeel van Pieter van Foreest en 
samen zijn we Pieter van Foreest.’  

Mooie initiatieven en 
samenwerkingen
Dat we samen veel bereiken 
blijkt wel uit de mooie initiatieven 
die we de afgelopen periode 
zijn gestart. Samen met cliënten, 
mantelzorgers cliëntenraadsleden, 
collega’s, samenwerkingspartners en 
betrokkenen is er gewerkt aan de 
strategie voor de komende jaren. 
De stip op de horizon. Verbinden 
in de buurt, het organiseren 
van een vangnet voor tijdelijk 
verblijf, zorginnovatie, nieuwe 
technologieën & onderzoek 
ondersteunend aan de zorg, de 
toegankelijkheid en informatie, 
deskundigheidsbevordering 
en investeren in vakmanschap, 
empowerment en leiderschap. 
Mensen verbinden. Ik noem een 
aantal voorbeelden, zoals Abtswoude 
Bloeit, waarbij studenten en senioren 
samen ‘leven’. De studenten 
organiseren diverse activiteiten voor 
de senioren in de seniorenwoningen 
en de mensen in de wijk. Maar ook 
de samenwerking met het Reinier de 
Graaf ziekenhuis rondom Revalidatie 
& Herstel en de samenwerking op 
het gebied van de spoedeisende 
hulp om onnodige opnames 
van senioren in het ziekenhuis 
te voorkomen. Verderop een 
uitgebreid interview hierover met 
Jeanette van Laarhoven, directeur 
divisie thuis en Inge Aangenendt, 
Specialist Ouderengeneeskunde. 
Verbinden is ook belangrijk in de 
letterlijke zin van het woord. De wifi 
verbinding. Afgelopen jaar zijn we een 
grootschalig project gestart om op 
alle locaties wifi te realiseren. In 2018 
zullen we dit project afronden en 
is er op alle locaties wifi verbinding 
beschikbaar. En dat is mooi nieuws.’ 

bewoners kunnen ontwikkelen. En hoe 
je dit zo goed mogelijk laat aansluiten 
op in- en externe veranderingen. 
Slechts twee voorbeelden van de 
zeven interessante workshops die 
men kon volgen. Net als voorgaande 
jaren werd er afgesloten met een 
stamppotmaaltijd en werden de 
ervaringen met elkaar uitgewisseld. 
Het was een geslaagde middag.

Samen bouwen aan kwaliteit 
‘Samen bouwen aan kwaliteit is en 
blijft belangrijk. Het gaat goed, maar 
het kan altijd beter. We werken 
daarin samen met de cliëntenraden, 
lokaal, regionaal en centraal. Tijdens 
de cliëntenraadsbijeenkomst aan 
het begin van dit jaar zie je ook 
hoe belangrijk het is om mensen te 
verbinden. Het onderling vertrouwen 
is belangrijk om samen verder te 
kunnen bouwen. En dat is er. Heeft u 
een suggestie, compliment of klacht 
of ziet u een verbeterpunt? Laat het 
ons weten. We horen het graag van u. 
Zo bouwen we samen aan kwaliteit.’ 

Geslaagde startbijeenkomst cliëntenraden Mensen verbinden
Interview met Diny de Bresser, Bestuurder 

Nieuw lid Raad van Toezicht bij Pieter van Foreest 
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Maandag 8 januari trapte Pieter van Foreest traditiegetrouw het jaar af met een nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers 
en genodigden. Diny de Bresser blikte kort terug op 2017 en sprak met vertrouwen en enthousiasme over wat 2018 ons te 
bieden heeft. “Een nieuw jaar waarin we met een hoop energie en positiviteit aan de slag gaan. Om ons te blijven inzetten 
voor onze cliënten, samen met familie, vrijwilligers en onze 
samenwerkingspartners”, aldus Diny. 

Boven Verwachting Prijs
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de winnaar van de Boven 
Verwachting Prijs 2018 bekend gemaakt. And the winner is...‘Het is 
de KUNST te verbinden’ van medewerkers uit De Hooge Tuinen. 
Een prachtig dansproject, bedacht om in meerdere locaties binnen 
Pieter van Foreest uit te voeren. Met het gewonnen bedrag van 
maar liefst € 10.000,- kunnen er heel wat cliënten mee genieten 
van dit project. Bedankt Klein Breteler fonds voor de cheque die 
dit mogelijk maakt. 
 

Op 2 januari is het jaar 
2018 in locatie De Kreek te 
‘s-Gravenzande feestelijk 
ingeluid. Dit jaar bestaat 
deze locatie 50 jaar. In het 
jubileumjaar worden diverse 
festiviteiten georganiseerd 
voor de bewoners, 
familie, mantelzorgers, 
collega’s, vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en 
betrokkenen. 

Jubileum jaar vol festiviteiten 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd 
het jubileumjaar feestelijk geopend. 
Cliëntenraadslid en bewoonster mw. 

Sinds enkele weken is LEA te gast bij 
de Revalidatie & Herstel afdeling van 
Pieter van Foreest. LEA is een zeer 
innovatieve persoonlijke zorgassistent, 
ontwikkeld door Robot Care Systems. 

LEA biedt ouderen en patiënten 
ondersteuning bij het uitvoeren 
van dagelijkse handelingen, zodat zij 
langer en veilig in de eigen omgeving 
kunnen blijven wonen. Ook biedt 
LEA stabiliteit en gemak voor de 
gebruikers door ze bijvoorbeeld te 
helpen bij het opstaan uit hun bed 
of stoel. LEA kan de gebruiker op 
een prettige manier herinneren om 
actief te blijven, door samen te dansen 
bijvoorbeeld. Daarnaast kan LEA de 
gebruiker helpen met het trainen van 
het geheugen, door geheugenspelletjes 
met de patiënt te spelen. 

BN’ers op bezoek 
In de afgelopen maanden zijn een aantal van onze locaties 
vereerd met een bezoek van een BN’er! Jesse Klaver kwam 
op bezoek bij de bewoners van Die Buytenweye, Mark 
Rutte en Sophie Hermans hebben een toetje gebracht in 
Veenhage, Dré Hazes gaf een  benefietoptreden in Lindenhof 
én Willeke Alberti heeft prachtig gezongen in De Kreek. 
Het waren stuk voor stuk geweldige bezoeken, bewoners 
hebben een onvergetelijke tijd gehad!  

Inwoners van Midden-Delfland die 
niet zelfstandig op pad kunnen hebben 
sinds kort de mogelijkheid om gebruik 
te maken van vervoersmiddel ‘De Mus’ 
(Midden-Delflandse Uitgaan Shuttle). 
De Mus staat bij Akkerleven en kan 
gereserveerd worden voor korte 
ritjes. U boekt een rit op werkdagen 
tussen 09:00 en 17:00 via het 
telefoonnummer 06 20 77 83 70 of via 

Krijger opende het jaar door hard op 
de gong te slaan. Gezellige muziek, 
hapjes en drankjes en een zaal geheel 
versierd in goud. ‘Iedere maand zijn 
er weer andere activiteiten’, aldus 
locatiemanager Jet Timmerman.

Foto-expositie en documentaire 
op de WOS 
Het jaar is gestart met een mooie 
foto-expositie van verpleeghuiszorg 
van toen. Foto’s uit de startjaren 
van De Kreek gemaakt vanaf 1968. 
Begin februari is er een documentaire 
uitgezonden op de WOS (Westlandse 
Omroep Stichting) over De Kreek, 
verpleeghuiszorg van toen naar nu. 

LEA zorgt voor veiligheid met 
behulp van verschillende detectie en 
alarmfuncties. 

Je kunt communiceren met LEA via 
het interactieve dashboard. Ook kun je 
daarmee contact houden met familie, 
zorgverlener of mantelzorger. 
LEA beschikt ook over 
herinneringsfuncties voor bijvoorbeeld 
medicatie en voeding. Je kunt leuke 
dingen doen met LEA, zoals een puzzel 
maken of samen zingen! 

Door LEA is de gebruiker minder 
afhankelijk van een partner, familie, 
zorgverlener en/of mantelzorger. 
De kwaliteit van leven wordt aanzienlijk 
bevorderd door LEA. Zorgverleners 
of familieleden houden meer tijd over 
om bijvoorbeeld sociale aandacht te 
bieden. Ga voor meer informatie naar 
www.robotcaresystems.nl/robot-lea.

mailadres DeMus@ggz-delfland.nl. Een 
ritje met De Mus is goed betaalbaar, 
een enkele reis kost €1,50.  

De Mus is ontstaan uit een 
samenwerking tussen Pieter van 
Foreest, de gemeente Midden-Delfland, 
DOEL, en Stichting Welzijn Midden-
Delfland.

Met onder andere interviews met 
de huidige teammanager en met de 
voormalige hoofdzuster uit 1968. 

Reünie
Een jubileumjaar is natuurlijk geen 
jubileumjaar zonder een reünie. Dus 
natuurlijk wordt er ook een reünie 
georganiseerd. Deze reünie voor (oud)
collega’s staat gepland op zaterdag 3 
november 2018 van 14.30-18.00 uur. 
Aanmelden kan via de website www.
pietervanforeest.nl/reunie-de-kreek. 
De eerste aanmeldingen stromen al 
binnen. Bent u of kent u (oud) collega’s, 
geef het vooral door. 
Op naar een mooi jubileumjaar! 

Winnaar Boven Verwachting Prijs 2018 

De Kreek in ‘s-Gravenzande bestaat 50 jaar 

Zorgrobot LEA te gast bij Revalidatie & Herstel 

Op pad met De Mus in Midden-Delfland 
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Vroeg of laat krijgt iedereen te maken 
met afscheid. Het is een onvermijdelijk 
moment. Pieter van Foreest vindt het 
belangrijk dat men het leven kan leiden 
zoals men dat zelf wenst. Kunnen 
blijven genieten van de kleine dingen 
van het leven, ook wanneer het einde 
nadert. 

Veel cliënten van Pieter van Foreest 
hebben te maken met een complexe, 
chronische aandoening waarvoor geen 
genezing meer mogelijk is. Vaak duurt 
deze periode van ziek zijn jaren, soms 
is die laatste levensfase korter. 

Palliatieve zorg
Het leven naar eigen wens leiden, 
dat is des te belangrijker in de laatste 
periode. Wanneer er een wens is 
om dit stukje thuis door te brengen 
wordt daar alles aan gedaan om dit 
mogelijk te maken. Echter, soms is dit 
niet wenselijk of mogelijk. Dan zorgen 
wij voor een omgeving die zoveel 
mogelijk aanvoelt als thuis met warme 
zorg en aandacht. Een hospice met 
extra dienstverlening en kennis over 
kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld door 
verpleegkundigen en een specialist 
ouderengeneeskunde. 

Wensen
Belangrijk bij de invulling van palliatieve 
zorg is een goede samenwerking 
met de naasten van de cliënt. In 
gezamenlijkheid wordt gekeken 
hoe de laatste fase zo ingericht kan 
worden zoals de cliënt en de naasten 
dit wensen. Denk bijvoorbeeld 
aan aandacht voor pijn- en 
symptoomcontrole en comfortzorg. 
Maar ook de ziektebeleving van de 
cliënt en diens naasten, de sociale 
relaties, spiritualiteit en zingeving zijn 
vormen van zorg waar veel aandacht 
voor is. 

Samen
Bij binnenkomst op de palliatieve 
afdeling wordt met de cliënt en diens 
naasten gesproken over hun wensen 
en (zorg)behoeften in de laatste fase. 
Samenwerking met naasten vinden 
wij erg belangrijk. Familie en naasten 
kunnen veel inbrengen over het 
geleefde leven en de wensen rond 
het sterven. Wanneer naasten het 
bijvoorbeeld prettig vinden om mee 
te helpen met de verzorging, dan kan 
dat. Soms is het tegenovergestelde 
wenselijk en kunnen naasten door 
opname op de palliatieve afdeling 

weer gewoon partner of dochter zijn 
in plaats van verzorger. Wanneer een 
cliënt de wens heeft om nog een keer 
naar het strand of het theater te gaan, 
dan bekijken we hoe we dat met elkaar 
kunnen realiseren. 

Palliatieve afdelingen
Iedereen verdient het om op een 
rustige en waardige manier afscheid te 
nemen van het leven. Wanneer dat in 
de laatste fase niet meer thuis mogelijk 
of wenselijk is, kan dat op één van de 
palliatieve afdelingen van Pieter van 
Foreest. De collega’s ondersteunen 
u en uw naasten professioneel en 
liefdevol tijdens de laatste periode. 
De zorg komt recht uit ons hart. 
Waardig, onvoorwaardelijk en intens, 
zoals wij dat ook voor onze eigen 
naasten zouden wensen. We hebben 
een palliatieve afdeling in locatie De 
Bieslandhof en De Kreek.
De afdeling in De Bieslandhof 
is voorzien van 7 comfortabele 
eenpersoonskamers. De afdeling De 
Rietzanger in De Kreek is voorzien 
van 5 comfortabele kamers. De 
slaapkamers zijn van alle gemakken 
voorzien zoals een eigen douche 
en toilet, een aansluiting voor radio, 
televisie en computer. Op beide 
locaties is een algemene familiekamer 
in een huiselijke omgeving aanwezig. 
Het is belangrijk dat u zich thuis en 
vertrouwd voelt en daarom kunt u 
de kamer inrichten met persoonlijke 
spullen. 
Binnen de afdeling zijn diverse 
voorzieningen aanwezig. U en uw 
naasten kunnen daar uiteraard gebruik 
van maken. Zo kunnen uw naasten 
een maaltijd bestellen en, indien nodig, 
kunnen zij overnachten binnen de 
afdeling. Ook huisdieren zijn van harte 
welkom. Het is belangrijk dat cliënten 
een gevoel van thuiskomen ervaren, zij 
komen hier ten slotte naartoe om hun 
leven af te sluiten. 

Waardig afscheid nemen 
Teammanager Hannie Gronefeld en Verpleegkundige 
Gerda, werkzaam op de palliatieve afdeling de 
Rietzanger in De Kreek, vertellen over de laatste fase 
van het leven.

Gerda: ‘Er zijn twee écht belangrijke en intieme 
momenten in een leven en dat is de geboorte en 
de dood. Ik vind het mooi om iemand, maar ook de 
familie, bij te staan in het laatste stukje van het leven. 
Ik wil dat familie straks weggaat met het gevoel dat 
het ‘goed is geweest’.’

‘Stervensbegeleiding moet je ’in de vingers hebben’,’ 
vertelt Hannie. ‘Hoe zit je minutenlang stil naast 
iemand, hoe leer je écht luisteren? Wil iemand alleen 
zijn of heeft hij of zij juist behoefte aan nabijheid? Je 
moet mensen heel goed aanvoelen. Als je die kunst 
beheerst, heb je veel te bieden op een palliatieve 
afdeling.’

De kamers op De Rietzanger zijn allemaal in zachte 
kleuren ingericht. Ook zijn er nisjes en kamers waar 
cliënten en naasten zich even terug kunnen trekken als 
het hen even teveel wordt. Voor de ramen in de kamers 
zijn brede, knusse vensterbanken met kussens waar 
bezoekers op kunnen zitten. Bovendien grenst aan alle 
kamers een eigen hal, waar volgens Hannie bezoekers 
‘letterlijk’ hun bagage afwerpen voordat ze hun dierbare 
bezoeken: ‘Hier kunnen mensen leeg van zichzelf komen 
en vol van de ander.’

Het team voegt zich naar de wensen van de cliënten 
en probeert daarmee zoveel mogelijk levenskwaliteit 
te bieden in de resterende tijd. Gerda: ‘Wat kunnen we 
nog betekenen voor iemand, is het uitgangspunt op 
onze afdeling. Vaak zit dat al in hele kleine dingen.
Zo heeft iedereen bij ons een ‘wensdieet’; onze cliënten 
eten wat ze zelf willen.’

Wilt u meer informatie over de palliatieve afdelingen van Pieter van Foreest? Neem dan contact op
met het klantcontactcentrum: 015 515 5000 of via contact@pietervanforeest.nl. 
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Zo lang mogelijk thuis wonen is de wens van veel ouderen. Het is vertrouwd en u behoudt uw zelfstandigheid. Wie wil dat 
niet? Het is echter wel van belang dat u zich veilig voelt in uw eigen huis. Hoe zorgt u ervoor zo dat u zo lang mogelijk op een 
veilige manier thuis kunt blijven wonen? We zetten alle mogelijkheden voor u op een rij. 

Zorg aan huis
wat is er mogelijk?

Pieters Behandel Praktijk
Wanneer u gespecialiseerde behandeling nodig heeft, bijvoorbeeld 
na een val of een ziekte als MS of Parkinson, dan kunt u terecht 

bij Pieters Behandel Praktijk. Met deze praktijk heeft u alle kennis 
voor gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt of zelfs aan 

huis. Pieters Behandel Praktijk bestaat uit een team van deskundige 
behandelaren die gespecialiseerd zijn in (complexe) zorgvragen bij 
ouderen. De kracht van de praktijk is een behandelteam bestaande 

uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en 
psychologen die intensief met elkaar samenwerken waardoor er een 

compleet “behandelpakket” geboden kan worden. 

Geriatrische Revalidatie Zorg
Geriatrische revalidatie richt zich op ouderen die in het 
ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling 
hebben ondergaan. Hierbij kunt u denken aan een 

beroerte (CVA), een nieuwe heup of knie of een breuk 
waarbij revalidatie nodig is. Ons doel is om samen met 

u te zorgen dat u weer zo zelfstandig mogelijk thuis kunt 
wonen ondanks (mogelijk blijvend) lichamelijk letsel of 

een beperking. 

Respijtzorg
Zo lang mogelijk thuis wonen is de wens van veel ouderen én diens 

mantelzorgers. Echter, soms is het fijn om als mantelzorger even 
ontlast te worden en af en toe vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat 
is alleen mogelijk als zij die zorg met een gerust hart over kunnen 
dragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Strandgoed Ter Heijde 

biedt deze zorg op een heerlijke plek vlakbij het strand.
Een plek waar diegene die zorg van mantelzorgers ontvangt er even 

lekker tussenuit kan. 

Verzorging thuis
Of u nu een helpende hand 
nodig heeft bij onderdelen 

van de dagelijkse verzorging 
zoals bij het aantrekken 

van steunkousen, het in- en 
uit bed stappen of dat u 

volledig ondersteund wordt 
bij activiteiten als douchen, 
aankleden of uitkleden, de 

medewerkers van de wijkteams 
kunnen de zorg aanpassen op 
uw behoeftes. Dit kan tijdelijk, 
omdat u bijvoorbeeld ziek bent, 

maar het kan ook voor een 
langere periode. Bijvoorbeeld 

wanneer u een beperking heeft 
of chronisch ziek bent.

Casemanager
Als iemand geconfronteerd wordt met dementie heeft dit een grote 
impact voor zowel de persoon zelf als voor de naasten. Wat nu? Hoe 

gaat de ziekte zich ontwikkelen? Wat zijn de mogelijkheden voor 
ondersteuning? Allemaal vragen waar niet altijd een direct antwoord 

op is. In dit geval kan een casemanager worden ingeschakeld. 
De casemanager treedt op als een persoonlijk begeleider die 

ondersteuning biedt en de weg wijst tijdens het proces van dementie, 
zolang als de persoon met dementie thuis woont. De begeleiding kan 
bestaan uit praktische ondersteuning, maar ook in de vorm van een 

luisterend oor en begeleiding in het kunnen omgaan met de gevolgen 
van de ziekte.

Dagvoorzieningen 
Thuiswonende ouderen die behoefte 
hebben aan ondersteuning op het 

gebied van psychogeriatrische 
(dementie), psychiatrische, 

lichamelijke en sociale problemen 
kunnen baat hebben bij een 

dagvoorziening. Deze voorzieningen 
bieden ouderen de mogelijkheid 
om met anderen samen te zijn 

en activiteiten te doen gedurende 
enkele dagen of dagdelen per 

week. Er zijn verschillende 
soorten dagvoorzieningen zoals 

ontmoetingscentra, de zorgboerderij, 
dagverzorging (Plus) en De 

Vereeniging. 

Palliatieve zorg 
Iedereen verdient het om op een rustige en waardige manier 
afscheid te nemen van het leven. Wanneer de zorgvraag het 

toelaat is het mogelijk om met behulp van specialistische 
zorg thuis te sterven. Wanneer dat niet meer thuis mogelijk of 

wenselijk is, is de mogelijkheid er om te verblijven op een speciaal 
hiervoor ingerichte palliatieve afdeling binnen twee van de 

locaties van Pieter van Foreest. Of u nu thuis of binnen een locatie 
van Pieter van Foreest verblijft, het zorgteam ondersteunt u en uw 

naasten professioneel en liefdevol tijdens de laatste periode. 

Verpleging thuis
Wanneer u tijdelijk of voor een langere periode verpleging nodig heeft, kunt u deze zorg ontvangen van het specialistisch team. Dit team van 

verpleegkundigen helpt en ondersteunt u daar waar nodig. Denk hierbij aan het inbrengen of vervangen van katheters, wondverzorging, inbrengen van 
een sonde, hulp bij medicatiegebruik en andere verpleegtechnische handelingen. Binnen het Specialistisch Team zijn er verpleegkundigen die zich 

hebben gespecialiseerd in specifieke behandelingen. Een voorbeeld hiervan is wondverzorging. 

Eerstelijns verblijf
Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet veilig thuis kunnen wonen, 
maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis (meer) nodig is. In dat geval kan men terecht bij Pieter van 
Foreest. De zorg tijdens het verblijf binnen Pieter van Foreest is naast herstel indien nodig ook gericht op 

valpreventie. Na een aantal weken, soms dagen, is de cliënt voldoende herstelt om al dan niet met thuiszorg 
en fysiotherapie weer veilig thuis te wonen.

Hulp bij het huishouden
Indien u tijdelijk of voor 
een langere periode niet 
meer in staat bent het 

huishouden te doen kunt 
u terecht bij het team 

huishoudelijk medewerkers 
van Pieter van Foreest. 

Pieter van Foreest levert 
Hulp bij het huishouden in 
de regio’s Westland, Delft 

en Midden-Delfland.

Wilt u meer informatie 
over de zorgmogelijkheden in uw persoonlijke situatie? 

U vindt uitgebreide informatie op onze website 

www.pietervanforeest.nl. 
U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van 

het Klantcontactcentrum via

015 515 5000



  

Westland

Midden-Delfland

Delft

Den Haag

Rijswijk

Nootdorp-
Pijnacker

Zoetermeer

Leidschendam 
- Voorburg Veenhage  

Workshop voorjaarstukjes maken
13 maart 10.00 - 12.00 / 13.30 - 15.30 uur

Koud buffet
14 maart 2018 12.00 - 14.00 uur

Studentenkoor jazz optreden Vocalzz
17 maart 2018 14.00 - 16.00 uur

12-13-14-17 maart 2018

Strandgoed
Ter Heijde  

Inloopochtend 
 14 maart 10.00 - 12.00 uur
16 maart 10.00 - 12.00 uur

14 en 16 maart 2018

AH in Maasland 
Spreekuur (wijk) verpeegkundige

12 maart 2018 - 08:00 - 13:00 uur
14 maart 2018 - 13:30 - 18:00 uur

12 en 14 maart 2018

De Hooge Tuinen 
Lezing “Als uw geheugen u in de steek laat” 

13 maart 2018 19.30 uur
Kaartavond 

15 maart 2018 19.30 uur
Banenmarkt

 16 maart 2018 16.00 - 17.30 uur

13 - 15 - 16 maart 2018

Pieters Brasserie  
Informatiemiddag

Ontmoetingscentrum Pijnacker
14 maart 2018 13.00 - 17.00 uur

Voorjaarsmarkt
14 maart 2018 13.00 - 17.00 uur

Banenmarkt
14 maart 2018 15.30 - 17.00 uur

14 maart 2018

Thuiszorgwinkel
Informatiedag Langer thuis wonen
17 maart 2018 11.00 - 15.00 uur

17 maart 2018

Ontmoetings-
centrum

Vermeertoren
Bingo voor wijkbewoners ism het

wijkcentrum De Parel
12 maart 2018 14.00-16.00 uur

12 maart 2018

Die Buytenweye 
Banenmarkt

15 maart 2018 16.00 - 17.30 uur

15 maart 2018

Voordijkshoorn Delft 
Voorjaarsmarkt

17 maart 2018 11.00-17.00 uur

17 maart 2018

Akkerleven 
Poffertjes eten

13 maart 2018 12.00 - 13.30 uur
Banenmarkt

17 maart 2018 10.30 - 13.30 uur
Muzikale middag “Rondje Hazes”
17 maart 2018 14.15 - 16.00 uur

13 en 17 maart 2018

Lindenhof 
Fysiogym, vrijdagmiddagsoos

16 maart 2018 10.00 – 15.30 uur
Inloopdag

17 maart 2017 11.00 – 14.00 uur

16 en 17 maart 2018

Gemeentehuis
Midden-Delfland 

Spreekuur (wijk)verpeegkundige
14 maart 2018 09:00- 12:30 uur
16 maart 2018 09:00- 12:30 uur

Anna van Raesfeltlaan 37 (Schuipluiden)

14 - 16 maart 2018

10 11

Van 12 tot en met 17 maart 2018 vindt de Nationale Week van Zorg en Welzijn weer plaats. 
Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen deze week hun deuren voor 
het grote publiek. Ook Pieter van Foreest organiseert deze week diverse activiteiten voor 
cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s en/of andere geïnteresseerden. 

Maak kennis met kunde tijdens
de Week van Zorg & Welzijn

Bijna iedereen wil graag in zijn eigen 
vertrouwde omgeving oud worden, 
zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 
Vaak gaat dat goed, maar soms 
brengt dit risico’s met zich mee voor 
thuiswonende ouderen. Bijvoorbeeld 
na een val kan men terecht komen 
op de spoedeisende hulp van 
het ziekenhuis. Vaak kan men na 
behandeling terug naar huis, echter 
in sommige gevallen is dat niet direct 
mogelijk. Maar een  ziekenhuisopname 
is ook niet noodzakelijk. Het Reinier de 
Graaf ziekenhuis en Pieter van Foreest 
hebben de handen ineen geslagen 
en zorgen samen voor een directe 
doorstroming van de spoedeisende 
hulp naar een passend bed bij Pieter 
van Foreest. Deze vorm van 
samenwerking is eind 2017 gestart 
en het betreft nu al meer dan 40 
cliënten. Directeur Thuis, Jeanette 
van Laarhoven, en Eerste Specialist 
Ouderengeneeskunde, Inge 
Aangenendt vertellen over deze 
vruchtbare samenwerking. 

Spoedeisende hulp overvol
Door een te grote opname van 
cliënten, die zonder medische 
noodzaak in het ziekenhuis verblijven, 
loopt de spoedeisende hulp in de 
Nederlandse ziekenhuizen vol, zo ook 
bij het Reinier de Graaf ziekenhuis. 
Inge Aangenendt: ‘Vorig jaar hebben de 
bestuurders van Pieter van Foreest, het 
Reinier de Graaf ziekenhuis en DSW 
elkaar opgezocht. Er waren te veel 
spoedeisende hulp opnames waardoor 
het ziekenhuis en de SEH te vol raakte. 
Naast ouderen die daadwerkelijk in 
het ziekenhuis moesten blijven om 
medische redenen waren er ook veel 
cliënten, met name ouderen, die niet 
in het ziekenhuis hoefden te blijven 

maar ook niet direct naar huis konden.’ 
Jeanette van Laarhoven: ‘Wanneer 
dit soort signalen komen ga je met 
elkaar aan tafel. De zorg verandert en 
dat brengt uitdagingen met zich mee. 
Aan ons de taak om samen te kijken 
naar een betere doorstroming van het 
ziekenhuis naar Pieter van Foreest.’

Samenwerking
Inge Aangenendt: ‘Regelmatig is er na 
een opname op de spoedeisende hulp 
nog bepaalde zorg nodig die niet thuis 
kan worden geleverd door thuiszorg. 
Zoals extra verzorging, herstel  of 
revalidatie, en is er tijd nodig om 
aan te sterken en zodoende weer 
veilig thuis te kunnen wonen. Samen 
met het Reinier de Graaf ziekenhuis 
zijn we in november 2017 het SEH 
project gestart. Met een team vanuit 
Pieter van Foreest en het ziekenhuis 
hebben we alle benodigde processen 
beschreven en uitgewerkt. We kunnen 
met trots zeggen dat deze nieuwe 
manier van werken zijn vruchten 
afwerpt. Wanneer een cliënt na 
opname op de spoedeisende hulp niet 
in het ziekenhuis hoeft te verblijven, 
maar nog niet naar huis kan, neemt 
de arts van de SEH contact op met 
de zorgbemiddeling van Pieter van 
Foreest. Samen bekijken ze welke 
soort zorg de cliënt nodig heeft en 
op welke plek binnen Pieter van 
Foreest die zorg het beste geboden 
kan worden. We spreken dan over 
eerstelijns verblijf, soms betreft het 
Geriatrische Revalidatie.’

Eerstelijns verblijf (ELV)
Ouderen die gebruik maken van dit 
tijdelijke verblijf kunnen 7 dagen per 
week tussen 7.00 uur en 23.00 uur 
terecht bij Pieter van Foreest. In welke 

locatie de zorg geboden wordt is 
afhankelijk van het soort  verblijf. Voor 
de eerste fase van de pilot is dit zoveel 
mogelijk beperkt tot de volgende 
locaties 

•	 	Eerstelijns	verblijf	laag	complex	
(voorheen kortdurende opname), 
in Delfshove met uitwijk naar 
Weidevogelhof

•	 	Eerstelijns	verblijf	hoog	complex,	in	
De Bieslandhof 

•	 	Geriatrisch	Revalidatie	Zorg	(GRZ)	
in De Bieslandhof

Veilig thuis blijven wonen
Jeanette van Laarhoven: ‘Het voordeel 
voor de cliënten is een snelle 
doorstroming direct naar de juiste plek. 
Er is geen onnodige ziekenhuisopname, 
men wordt niet onnodig overgeplaatst 
en kan dus direct werken aan zijn of 
haar herstel. De zorg is daar ook op 
ingericht. Veel ouderen belanden op 
de spoedeisende hulp vanwege een 
kneuzing of breuk door een val. De 
zorg tijdens het verblijf binnen Pieter 
van Foreest is naast herstel, indien 
nodig, ook gericht op valpreventie. Na 
een aantal weken, soms dagen, is de 
cliënt voldoende hersteld om al dan 
niet met thuiszorg en fysiotherapie 
weer veilig thuis te wonen.’

Directe doorstroming van SEH Reinier de Graaf
naar Pieter van Foreest 

Vergoeding   Per 1 januari 2017 valt eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en regelen de 
zorgverzekeraars de uitvoering. Eerstelijnsverblijf valt  onder de basisverzekering. U betaalt geen eigen 
bijdrage, maar wel eigen risico.

Zorg en Welzijn
U bent van harte welkom tijdens de week van

Meer info op:
www.pietervanforeest.nl

wonen - zorg - behandeling - welzijn

wonen - zorg - behandeling - welzijn



Colofon 
Pieters Nieuws is een uitgave
van Pieter van Foreest.

Drukwerk en opmaak:
Sonneveld GrafiMedia

Oplage: 5.300
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Marketing & Communicatie
Kalfjeslaan 2, 2623 AA Delft
pietersnieuws@pietervanforeest.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden 

Fotografie: Gerard Vellekoop

Blijf op de hoogte!

Puzzel mee en win! Los de kruiswoordpuzzel op en zet de 
juiste letters in de balk 

De oplossing van de vorige puzzel was:

begaafd. De winnaar is Mw. Hulscher

Prijs:
De winnaar ontvangt een VVV Irischeque. Dit is de populairste 
cadeaubon van Nederland. De VVV Irischeque is onbeperkt 
geldig bij 23.000 acceptanten, waaronder bijna 100 landelijke 
winkelketens, (attractie)parken, restaurants, musea en meer.  

 Kruiswoordpuzzel 
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Horizontaal 
1. Broodrand  5. Vochtophopingen onder de huid 
9. Voorzetsel  10. Opiniepeiling  12. Karaf  14. Sporenplant 
16. Geluid van de wind  18. Muzieknoot  19. Enigszins 
21. Straatmeid  22. Mafkees  23. Afscheidingsbeweging 
25. Vergissing  27. Vakantietocht per schip  30. Protestmid-
del  34. Stad in Frankrijk  35. Keren  39. Daaraanvolgend 
40. Roem  41. IJdeltuit  43. Duitser  45. Muzieknoot 
46. Voortdurend  48. Stuk hout  49. Projectieplaatje 
50. Onderwerp  52. Dat is  53. Onmiddellijk  54. Gestorte 
geldsom 
 
Verticaal 
1. Grappig  2. Grootouder  3. Politieke partij  4. Insect 
5. Vensterluik  6. Welpenleidster  7. Godin van de zee 
8. Voegwoord  11. Knoop  13. Voorwerp  15. Materiële of 
morele hulp  17. Stadsdeel van Johannesburg  18. Opvat-
ting  20. Merkteken  22. Onzes inziens  24. Noorse godheid 
26. Aantrekkingsmiddel  28. Gerecht  29. Bevoegd 
31. Duitse omroep  32. Opkomende gedachte  33. Grappig 
35. Balie  36. Slee  37. Godsdienst  38. Nimmer  42. Stomp 
44. Aanlegplaats  46. Assistent in opleiding  47. Rondedans 
49. Titel  51. Met name 

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende  letters  
over naar het diagram hieronder. Dat is de oplossing. 

                                                                                                                                      

 

 

Oplossing: 

 

 

  

 

Kruiswoordpuzzel

Oplossing:

www.pietervanforeest.nl

Heeft u een compliment of suggestie,

laat hem achter op onze website. 

We zouden een waardering op

www.zorgkaartnederland.nl op prijs stellen. 

Stuur de oplossing vóór 1 april   
naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieter’s Nieuws
Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar 
pietersnieuws@pietervanforeest.nl.
Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

 Kruiswoordpuzzel 
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Horizontaal 
1. Neerslag  5. Om en om invoegen op een autoweg 
9. Rijstdrank  11. Internet Protocol  12. Licht dat iemand 
lijkt uit te stralen  15. Cosmetisch artikel  17. Vrucht 
19. Lichteenheid  20. Onderzoeker in opleiding  22. Deel 
van het lichaam  24. Sergeant  26. Naaigerei  27. Grond om 
boerderij  29. Grappenmaker  30. Maatslag  31. Kostuum 
32. Het zien en interpreteren van tekst  34. Tennisterm 
35. Haarkrul  36. Modieus  39. Rivier in Frankrijk  41. Grote 
uil  44. Beginnen te bestaan  46. Jongensnaam  47. Nage-
recht  48. Popmuziekstijl  50. Bestuurder  51. Klein hand-
scherm 
 
Verticaal 
1. Melodrama op televisie  2. Crèmekleurig  3. United Sta-
tes  4. Oever  5. Staatsvorm  6. Opschrift  7. Insect  8. Nihil 
10. Koud  13. Zuid-Amerikaans land  14. Assistent in oplei-
ding  16. Beroep  18. Fout  21. Beter  23. Motorvoertuig 
24. Politieke partij  25. Zachte klap  27. Een en ander 
28. Fulltime-equivalent  32. Jonge tak  33. Nieuw (in sa-
menstellingen)  35. Werpstrik  37. Paardje  38. Aanschaf 
39. Deurpost  40. Water (Fr.)  42. Natuurgetrouwe geluids-
weergave  43. Eikenschiller 45. Windrichting 49. Soort kraai 

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende  letters  
over naar het diagram hieronder. Dat is de oplossing.  
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Heeft u

een zorgvraag?

015 515 5000


