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Het kan gebeuren dat u in het ziekenhuis 
opgenomen bent voor een behandeling 
of een operatie en dat uw arts en/of 
verpleegkundigen een vermoeden hebben 
dat u wellicht een vorm van dementie 
heeft. Of dat vanuit de thuissituatie door 
een huisarts of GGZ-arts doorverwezen 
wordt voor een Psycho Geriatrisch 
onderzoek om vermoedens van dementie 
te bevestigen of te ontkrachten.

Mantelmeeuw
Pieter van Foreest heeft een aparte afdeling 
Mantelmeeuw voor een kortdurende 
opname ten behoeve van observatie 
en screening bij psychogeriatrische 
problematiek. Een team bestaande uit 
verschillende disciplines, onder leiding 
van een Specialist ouderengeneeskunde, 
zullen bij psychogeriatrische problematiek 
onderzoeken welke woonvorm en zorg 
het beste bij uw wensen en mogelijkheden 
past. De zorg is erop gericht dat u zo snel 
mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren 
en er wordt tevens onderzoek gedaan naar 
de psychische gesteldheid.

Persoonsgerichte zorg 
Pieter van Foreest levert persoonsgerichte 
zorg. Dat betekent dat wij uitgaan van de 
achtergrond, wensen en mogelijkheden 
van de cliënt. We kijken daarbij naar 
iemands geschiedenis en levensstijl. 
Wat maakt iemand gelukkig? In welke 
omstandigheden heeft iemand geleefd? 

Samen met u en uw eerste contactpersoon 
wordt het zorgleefplan opgesteld en 
besproken welke disciplines tijdens het 
verblijf bij de zorg worden ingeschakeld. 
Naast de verzorgenden en de Specialist 
ouderengeneeskunde kunnen dat een 
psycholoog, maatschappelijk werker, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist 
en/of diëtist zijn.

Observatie en screening
De gehele observatie en screening verloopt 
volgens een vast protocol en beslaat 
maximaal drie maanden maar korter indien 
mogelijk. U wordt gedurende deze periode 
uitvoerig geobserveerd, verzorgd en 
begeleid. Er wordt gekeken naar wat u zelf 
nog kan en/of en hoe uw directe omgeving 
u kan ondersteunen. Tot slot volgt er een 
advies. Dit kan naar huis gaan zijn, eventueel 
met thuiszorg of in combinatie met het 
ontmoetingscentrum maar, wanneer dit niet 
meer mogelijk is, helpen wij u bij het vinden 
van een beschermde woonvoorziening (al 
dan niet binnen Pieter van Foreest). 

Bezoek is uiteraard welkom waarbij 
natuurlijk rekening wordt gehouden met 
de etenstijden en rusttijden. De familie mag 
desgewenst ook een bijdrage leveren in de 
zorg of in de huiskamer. Tevens heeft de 
familie altijd de mogelijkheid om in gesprek 
te gaan met bijvoorbeeld de arts of met uw 
contactverzorgende. 

Indicatie
De specialist of arts in het ziekenhuis 
geeft u een verwijzing voor de 
screeningsafdeling en regelt dat u 
hier terecht kunt. Uw verblijf wordt 
gefinancierd vanuit uw zorgverzekering. 

Vragen of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op 
onze website www.pietervanforeest.nl. 
Uiteraard kunt u ook contact opnemen 
met de medewerkers van De Kreek, 
afdeling Mantelmeeuw of mail naar 
contact@pietervanforeest.nl.


