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Voorwoord : 
‘Het zijn
moeilijke tijden, 
maar samen 
staan we sterk!’
door Diny de Bresser en Petra de Jongh

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. 
Maatregelen volgen elkaar in raptempo op. Er is 
inmiddels sprake van versoepeling, maar het einde 
lijkt nog niet in zicht. Samen gaan we door met 
de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, 
zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand 
houden - de maatregelen die de deskundigen ons 
eerder adviseerden – zijn grotendeels verlengd. 
Woonzorglocaties blijven nog grotendeels gesloten 
voor bezoek, 70-plussers en kwetsbare groepen 
die gevraagd worden voorzichtig te zijn en zoveel 
mogelijk vooral thuis te blijven en geen tot zo weinig 
mogelijk bezoek te ontvangen. Ouderen die door 
deze landelijke richtlijnen het fysieke contact met 
hun naasten zo enorm missen en vice versa. De hele 
coronacrisis heeft een grote impact, zeker in de 
ouderenzorg.

Veilige zorg voor de cliënten en veiligheid voor 
de collega’s
Ook Pieter van Foreest heeft te maken met 
besmettingen op verschillende locaties. Verdrietig 
genoeg zijn er ook cliënten overleden, we leven 
enorm mee met familie en naasten. Op 19 maart 
sloten landelijk de deuren, op 20 maart hadden we 
een eerste besmetting op één van onze locaties. 
Direct zijn alle maatregelen getroffen om verdere 
verspreiding te voorkomen, cliënten met besmetting 
zijn in quarantaine geplaatst en de protocollen 
zijn nadrukkelijk gevolgd. Pieter van Foreest had 
al voor 19 maart aanvullende preventieve hygiëne 
maatregelen getroffen bovenop de RIVM richtlijnen, 
maar we hebben helaas niet kunnen voorkomen dat 
er op een aantal van onze locaties besmettingen zij 
ontstaan bij cliënten en medewerkers. Gelukkig zien 
we ook dat kwetsbare mensen kunnen herstellen van 

naar het WestCord Hotel, waar de revalidatie en 
herstelzorg gewoon doorgaat. De ontmoetingscentra 
en dagvoorzieningen blijven vooralsnog nog wel voor 
groepsdeelname gesloten. Juist de combinatie van 
groepsverband en de kwetsbaarheid van de bezoekers 
met in veel gevallen dementie maakt dat we deze 
bewuste, maar ook moeilijke keuze hebben gemaakt. 
De collega’s van de ontmoetingscentra blijven in nauw 
contact met de bezoekers en hun mantelzorgers en 
bespreken per bezoeker de mogelijkheden. Ook hier 
veilige zorg en ondersteuning voor de bezoekers, 
mantelzorgers en collega’s. 

Voldoende persoons beschermende middelen 
Door het coronavirus is er een grote behoefte 
aan persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. 
medische mondkapjes) voor de verzorging van 
(mogelijke) coronapatiënten en ter bescherming van 
zorgmedewerkers. Dat is bij Pieter van Foreest zo en 
dat is landelijk het geval. Er is een landelijke aanpak 
vastgesteld. Deze landelijke richtlijnen worden steeds 
door Pieter van Foreest gevolgd en aangepast zodra 
er aanpassingen zijn. Pieter van Foreest beschikt 
tot dusver en ook op dit moment over voldoende 
persoons beschermende middelen om volgens de 
landelijke richtlijnen in te zetten en er wordt continu 
hard gewerkt om deze voorraad op peil te houden. 
Deze middelen worden altijd vooraf getest op 
veiligheid en inzetbaarheid, zodat we zeker weten dat 
ze voldoen aan datgene waar ze aan moeten voldoen, 
het gevraagde en vastgestelde beschermingsniveau. 
Tips zijn welkom via pr@pietervanforeest.nl. 
 
Testbeleid 
Sinds 6 april is het landelijke testbeleid uitgebreid 
en kunnen ook de zorgmedewerkers buiten 
het ziekenhuis getest worden. Collega’s met 

het virus. We zetten alles op alles om veilige zorg te 
kunnen blijven bieden. Veilige zorg voor de cliënten 
en veiligheid voor de collega’s. 

Alternatieve activiteiten 
Er wordt veel van de zorg in Nederland verwacht en 
er wordt ook veel van cliënten en naasten verwacht. 
Maatregelen brengen ook dilemma’s met zich mee. 
We begrijpen als geen ander hoe onmisbaar bezoek, 
activiteiten en sociale contacten zijn. De collega’s 
doen er dan ook alles aan om iedereen zo goed 
mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen. 
Daar waar we kunnen staan wij cliënten extra bij. 
Zo worden er in de locaties allerlei alternatieve 
activiteiten aangeboden, zoals digitaal in contact 
blijven door middel van videobellen met naasten, 
bingo op de gang, buiten optredens, individuele 
activiteiten en ook het organiseren van raambezoek 
daar waar mogelijk. 

Zorg voor cliënten thuis
De zorg gaat door, zowel voor de cliënten die bij 
ons wonen, die tijdelijk bij ons verblijven als voor de 
thuiswonende cliënten die thuiszorg ontvangen. Ook 
in de thuissituatie doen we er alles aan om veilige 
zorg te kunnen blijven bieden. Zo is er een speciale 
aparte route met een apart zorgteam voor cliënten 
met het coronavirus die gebruik maken van onze 
thuiszorg/wijkverpleging. Er is een speciale geïsoleerde 
corona afdeling geopend voor coronapatiënten 
vanuit de thuissituatie of vanuit het ziekenhuis in 
onze locatie De Bieslandhof. Ook zijn er extra 
plaatsen tijdelijk verblijf gerealiseerd in Delfshove en 
hebben we ruimte in het ziekenhuis gemaakt en zijn 
we met onze afdeling Revalidatie & Herstel vanuit 
het Reinier de Graag ziekenhuis tijdelijk verhuisd 

verschijnselen worden getest en werken met 
beschermende middelen, zoals dit volgens de 
richtlijnen van het RIVM is aangegeven. Ook andere 
groepen kunnen stapsgewijs meer getest worden, 
zodat er beter zicht komt op de verspreiding en 
ontwikkeling van het virus. 
 
Volhouden 
De coronacrisis kunnen we niet veranderen. Samen 
zetten we alles op alles om veilige zorg te kunnen 
blijven bieden. Mocht u zich aankomende weken 
verdrietig of eenzaam voelen, schroom dan niet om 
dit met de zorgmedewerkers te delen. Ook kunt u 
bellen met onze speciale telefonische contactlijn ‘Bel 
Pieter’ via 088 166 88 25. Onze geestelijk verzorgers, 
psychologen en maatschappelijk werkers staan voor 
u klaar.  Samen kunnen we kijken hoe we deze 
moeilijke tijden voor u iets dragelijker kunnen maken. 
Laten we elkaar blijven steunen, samen staan we 
sterk. 

Diny de Bresser
Raad van Bestuur 

Petra de Jongh
Raad van Bestuur 

Bel Pieter 
Soms is een luisterend oor, het 
enige dat uw hart nodig heeft. 

Onzekere tijden vragen om bijzondere 
aandacht voor elkaar. Zeker nu! 
Bel gerust, we staan voor u klaar.

Pieter van Foreest biedt een speciale telefonische contactlijn 
voor mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers. Onze geestelijk 
verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers staan 
samen voor u klaar. Bel met Pieter als u met iemand wilt 
praten, een luisterend oor nodig hebt of gewoon even uw 
hart wilt luchten.

‘Bel Pieter’  088 - 166 88 25
Iedere werkdag van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn wij 
telefonisch bereikbaar.
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Een hart onder de riem 
We zijn helemaal ondersteboven van alle mooie initiatieven die ontstaan in de regio. We hebben zoveel 
mooie bloemen en plantjes en ook kaarten en videoboodschappen mogen ontvangen.
Zoveel geluksmomentjes en zoveel waardering! Hieronder een kleine greep uit alle mooie dingen die 
wij hebben mogen ontvangen. 

Mooie boeketten voor De Hooge Tuinen

Bloemen voor de thuiswonende cliënten

Een lieve boodschap voor De Kreek

Lindenhof ontvangt bloemen van een 
buurtbewoner met een groot hart

Kinderen sturen Duinhof kaarten en bloemenClown meloentje op bezoek bij Stefanna

Team Midden Delfland Thuis krijgt gebak
van de Rabobank

Stroopwafels voor Delfshove

Optreden Francis Broekhuizen en Gregor Bak

Medewerkers Weidevogelhof ontvangen
verse maaltijden

Zoveel geluksmomentjes 
en zoveel waardering!
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Op 23 januari jl. heeft de eerste themabijeenkomst 
cliëntenraden van dit jaar plaatsgevonden in 
zalencentrum De Brug in ‘s-Gravenzande. De 
bijeenkomst stond ditmaal volledig in het teken van 
de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Wat houdt de 
wet in, wat betekent dit voor cliënten en wat is de 

rol van de cliëntenraad hierin? Het thema is belicht 
vanuit verschillende invalshoeken. Toezichthoudende 
technieken, mogelijkheden op het gebied van 
ergotherapie, de rol van de cliëntenraad en vooral ook 
samen in gesprek. Het was wederom een waardevolle 
bijeenkomst. 

Thema-
bijeenkomst
cliëntenraden 

Pieter van Foreest opent speciale
verpleegafdeling voor coronapatiënten
in De Bieslandhof 

Digitaal contact met naasten nu
makkelijker dankzij Skype op iPads

Begin april opende Pieter van Foreest in De 
Bieslandhof in Delft een speciale afdeling voor mensen 
met het coronavirus (COVID-19). Het betreft een 
aparte afdeling die geïsoleerd is van de rest van de 
locatie met een aparte entree. 

Speciale geïsoleerde afdeling De Bieslandhof 
De speciale afdeling binnen De Bieslandhof is 
bedoeld voor patiënten uit vooral de DWO regio 
met het coronavirus die door een grote zorgvraag 
en/of andere omstandigheden niet zelfstandig in de 
thuisisolatie kunnen verblijven of niet naar huis kunnen 
na een intensieve ziekenhuisopname. Deze patiënten 
gaan weer naar huis als ze voldoende zijn hersteld. 
Ook palliatieve cliënten met corona in de thuissituatie 
kunnen voor deze laatste fase hier terecht. Er is op de 
afdeling plek voor 18 tot maximaal 31 patiënten. 

Geïsoleerde afdeling met eigen zorgteam en 
aparte entree
De speciale afdeling is gerealiseerd op de 1e etage

(1 Noord) van De Bieslandhof en is volledig geïsoleerd 
van de andere zorgafdelingen. Het betreft een 
zogeheten cohortafdeling waarin alleen patiënten liggen 
die met hetzelfde virus zijn besmet. Zij zijn binnen 
deze ruimte strikt van anderen gescheiden en worden 
in groepsisolatie verpleegd. Het zorgteam wordt alleen 
binnen deze cohortafdeling ingezet. Zowel patiënten 
als zorgmedewerkers gebruiken een aparte toegang 
en medewerkers dragen beschermingsmiddelen, 
zoals een schort met lange mouwen, een mondkapje, 
handschoenen en een spatbril conform de richtlijnen 
van de RIVM.  

Onderlinge samenwerking
De COVID-19-afdeling binnen De Bieslandhof is door 
Pieter van Foreest opgezet in samenspraak met het 
ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorg) en GHOR 
Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 
in de Regio) via het regionale Crisis Coördinatie Team 
dat verbinding houdt met alle zorgaanbieders in de 
regio en waar regionale afstemming plaatsvindt.

Nu de verpleeghuizen helaas 
gesloten zijn voor bezoek en 
veel cliënten binnen blijven zijn 
we volop aan het zoeken naar 
mogelijkheden zodat u toch in 
contact kunt komen met uw 
naasten. Een van de manieren 
waarop dit kan, is via Skype. 
Onze collega’s van I&A en onze 
partners hebben met man en 
macht gewerkt om dit mogelijk 
te maken. Hoe fijn is het dat u op 
deze manier uw naasten toch kunt 
zien en spreken!

Samen met een zorgmedewerker 
kunt u een geschikt moment 
bepalen voor het videogesprek. 
De zorgmedewerker zal u dan 
vervolgens via Skype bellen op 
het afgesproken moment. Woont 
u thuis en weet u niet hoe skype 
werkt? Op onze website hebben 
we laagdrempelige handleidingen 
geplaatst die u kunnen helpen.
Ga naar www.pietervanforeest.nl.

Op alle locaties wordt gekeken 
naar de mogelijkheden om 
een speciale coronaproof 
bezoekersruimte in te richten 
zodat het toch mogelijk is om 
op een veilige manier op bezoek 
te komen. Bij een aantal is dit 
al gelukt en de reacties zijn 
hartverwarmend. 

Wij begrijpen dat het een moeilijke tijd voor u is. 

We realiseren ons dat de impact groot is. Hou vol!

Wedenkenaan u.

Voor alle
cliënten thuis,
in de woonzorg-
centra en hun 
mantelzorgers.
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Hoe zit dat, testen op coronavirus en
gebruik persoons beschermende middelen? 

Testen op coronavirus, hoe zit dat?

Voldoende persoons 
beschermende middelen 

Gelukkig beschikt Pieter van Foreest tot dusver 
over voldoende persoons beschermende middelen 
waaronder mondmaskers) om volgens deze landelijke 
richtlijnen in te zetten. Er wordt continu hard 
gewerkt om deze voorraad op peil te houden, want 
de voorraad gaat hard. 

We zijn in nauw contact v.w.b. de landelijke en 
regionale verspreiding, sluiten aan bij lokale/regionale 
initiatieven en zijn DSW en anderen dankbaar voor 
hun hulp in deze. Daarnaast kopen we middelen in 
die aan de richtlijnen voldoen daar waar mogelijk. 
Deze middelen worden altijd vooraf getest op 
veiligheid en inzetbaarheid, zodat we zeker weten dat 
ze voldoen aan datgene waar ze aan moeten voldoen, 
het gevraagde en vastgestelde beschermingsniveau. 

Bovendien hergebruiken we materialen die 
herbruikbaar zijn na speciale reiniging en we 
vragen ons netwerk, de samenleving en ook u
om ons te helpen. Tips zijn van harte welkom! 

Oproep voor ongebruikte 
beschermingsmiddelen in
grotere aantallen
We zijn op zoek naar de volgende ongebruikte 
beschermingsmiddelen:

- Mondmaskers FFP1, FFP2 of FFP3
- Schorten lange mouwen (plastic)
- Schorten zonder mouwen (plastic)
- Spatbrillen
- Handalcohol

Heeft u een tip? Laat het ons weten via
pr@pietervanforeest.nl of bel naar
015 515 5300. 

Online Alzheimer Café voor thuiswonende cliënten-*

Het Alzheimer Café organiseert maandelijks 
een bijeenkomst voor mensen met dementie, 
hun naasten en belangstellenden. Helaas is 
het op dit moment niet mogelijk om elkaar 
daar te ontmoeten. We realiseren ons 
dat de impact enorm is en denken aan u. 
Samen met onze collega’s bieden wij een 
bijzondere online Alzheimer Café aan over 
de gevolgen van corona voor de mensen die 
thuis wonen en dementie hebben en hun 
naasten. Zij geven onder meer tips en een 
aantal mogelijkheden. Kijk op www.alzheimer-
nederland.nl/regios/delft-westland-oostland.

Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van 
(mogelijke) coronapatiënten en ter bescherming van zorgmedewerkers. Dat is bij Pieter van Foreest zo en dat is 
ook landelijk het geval. Omdat er een landelijke schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke 
aanpak vastgesteld. Deze landelijke richtlijnen worden steeds door Pieter van Foreest gevolgd en aangepast zodra 
er aanpassingen zijn. Op 13 april is de verdeelsleutel gelukkig aangepast, waardoor er ook veel meer aandacht is 
voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en thuiszorg. Collega’s die huishoudelijke 
hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, komen voortaan in specifieke 
gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft 
dat op 6 mei jl. besloten. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 - of verdenking daarop - 
niet uitgesteld kan worden.  

Testen op coronavirus bij 
cliënten
In verpleeghuizen:
Heeft een cliënt symptomen/
klachten passend bij het 
coronavirus (hoesten en/
of neusverkouden en/of 
koorts)? Dan wordt er direct 
een test afgenomen door de 
verantwoordelijke specialist 
ouderengeneeskunde. De eerste 
contactpersoon wordt direct 
op de hoogte gebracht en op de 
hoogte gehouden van de uitslag en 
ook daarna.

In verzorgingshuizen:
Heeft een cliënt in het 
verzorgingshuis symptomen/
klachten passend bij het 
coronavirus (hoesten en/of 
neusverkouden en/of koorts)? 
Dan wordt de huisarts direct 
gewaarschuwd. De huisarts wordt 
dringend verzocht om een test af 
te nemen. Ook hierbij informeren 
wij de eerste contactpersoon 
direct. De uitslag zal in dit geval 
meestal via de huisarts worden 

gedeeld. Uiteraard houden 
wij contact met de eerste 
contactpersoon.

Thuiswonende cliënten
Voor thuiswonende cliënten is 
de huisarts verantwoordelijk. Het 
aanvragen van een test gaat via de 
reguliere route via de huisarts.

Woont u zelfstandig 
en ontvangt u zorg of 
ondersteuning thuis 
en heeft u symptomen 
passend bij het 
coronavirus? Meld dit dan 
svp aan de zorgmedewerker 
/ het zorgteam, zodat wij 
voorzorgsmaatregelen kunnen 
nemen en volg uiteraard de 
landelijke richtlijnen.

Testen op coronavirus bij 
medewerkers
Heeft een medewerker 
symptomen van het coronavirus 
(hoesten en/of neusverkouden 

en/of koorts)? Dan meldt de 
medewerker dit direct telefonisch 
bij zijn of haar leidinggevende. Aan 
de hand van de algemene landelijke 
uitgangspunten (richtlijnen 
RIVM) kan een medewerker 
doorverwezen worden voor 
een test. Dit kan bij Pieter van 
Foreest zelf in samenwerking met 
het Reinier de Graaf ziekenhuis 
of met een doorverwijzing van 
de bedrijfsarts bij het GGD. Het 
testen gebeurt op afspraak op een 
hiervoor speciaal ingerichte locatie. 
Er zijn richtlijnen voor de inzet en 
het testbeleid medewerkers in de 
zorg en daarmee dus ook over het 
wel of niet werken met klachten. 
We houden ons hier strikt aan. 

Meer informatie? 
RIVM:
www.rivm.nl/coronavirus.
Telefoonnummer RIVM:
0800-1351
Pieter van Foreest: 
www.pietervanforeest.nl/
coronavirus 
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Digitale activiteiten op de website
Om de eenzaamheid en de verveling tegen te gaan zijn er gelukkig een hoop extra 
activiteiten digitaal terug te vinden. Denk aan een museumbezoek, een gymles en 
zelfs een wandeling door de natuur. Een selectie van leuke, laagdrempelige, digitale 
activiteiten hebben wij aan onze website toegevoegd. Deze zijn eenvoudig vanuit 
huis of appartement met behulp van een laptop, computer of tablet te ondernemen. 
Ga naar www.pietervanforeest.nl/coronavirus en kies voor digitale activiteiten. Op 
deze pagina is het tevens mogelijk om digitaal een kaartje te sturen aan cliënten en 
medewerkers van Pieter van Foreest. Klik hiervoor op de optie Stuur een bericht 
aan cliënten en medewerkers.

U kunt haar benaderen: 

●  Als u een vraag of wens heeft over de zorg.
● Als u het ergens niet mee eens bent.
● Als u advies of bijstand nodig heeft.
●  Als u een probleem heeft en u durft dat aan 

niemand te vertellen.
● Als u onvrede heeft over de zorg.

Hoe kunt u haar bereiken?  

● Per telefoon: 06 40 97 03 56.
●  Per mail: m.devries-vuijk@

zorgstemvertrouwenspersonen.nl.
●  Via het algemene nummer van Zorgstem: 

088 678 1000.

Stoelyoga Dansles Fysiofit oefeningen 

Beweegoefeningen

 Bewegen met Parkinson

Ga naar www.pietervanforeest.nl/coronavirus en kies voor digitale activiteiten

Cliëntenvertrouwenspersoon 
Wet Zorg en Dwang
Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet Zorg 
en Dwang (Wzd). De wet regelt de voorwaarden 
waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast, 
evenals de rechten van mensen met een verstandelijke 
beperking of psychogeriatrische aandoening.

Wat is onvrijwillige zorg?
In het zorgplan staan afspraken over de te leveren 
zorg en ondersteuning. Soms is het in het belang van 
de cliënt noodzakelijk dat er zorg geboden wordt 
waarmee de cliënt en/of zijn familie niet instemt. 
Dit noem je onvrijwillige zorg. Voorbeelden hiervan 
zijn bepaalde medicijnen innemen, de kamer laten 
controleren op gevaarlijke voorwerpen of niet naar 

buiten mogen zonder begeleiding. Onvrijwillige zorg 
mag alleen gegeven worden als er sprake is van 
(dreigend) ernstig nadeel voor de cliënt of zijn/haar  
omgeving. En wanneer er geen minder ingrijpend 
alternatief kan worden gevonden.

Vertrouwenspersoon
De cliënt en zijn/haar familie heeft recht op 
ondersteuning bij vragen of klachten over onvrijwillige 
zorg. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor de 
cliënt en zijn/haar familie. Voor Pieter van Foreest is 
de cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang 
Marjan de Vries-Vuijk.

Meer informatie op  www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl 

19 extra plaatsen tijdelijk verblijf bij
Pieter van Foreest in locatie Delfshove
In Delfshove zijn 19 extra kamers 
beschikbaar gemaakt voor cliënten 
zonder het coronavirus.

Tijdelijk verblijf 
Deze extra plaatsen zijn bedoeld 
voor mensen in de thuissituatie 
die het thuis niet redden in de 

huidige situatie door het wegvallen 
van steunstructuur als gevolg 
van corona. Mensen kunnen 
hier korte tijd verblijven en gaan 
daarna weer naar huis. Hiertoe 
worden 19 extra kamers gereed 
gemaakt in Delfshove aan het 
Vorrinkplein 99 te Delft. Daarnaast 

blijven ook cliënten die (nog) 
moeten herstellen, bijvoorbeeld 
patiënten zonder coronavirus uit 
het ziekenhuis of vanuit thuis, hier 
welkom op de reeds aanwezige 
14 eerstelijnsverblijf kamers. Ook 
zij gaan weer naar huis als ze 
voldoende zijn hersteld.  
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Nieuwe
behandelmethode 
bij Revalidatie
en Herstel 

Lisa van de Ster werkt alweer 
tien jaar bij Pieter van Foreest. 
Ze begon als eerstejaars stagiaire 
verpleegkunde in De Bieslandhof. 
Na haar stage is ze als leerling aan 
de slag gegaan bij Revalidatie en 
Herstel van Pieter van Foreest, op 
de afdelingen orthopedie en CVA. 
Na haar diplomering in 2013 is 
ze op die laatste afdeling blijven 
werken. Tijdens een congres over 
revalidatie kwam ze in contact 
met de Ronnie Gardiner Methode 
(RGM). Lisa ging in de leer en mag 
zich sinds eind vorig jaar officieel 
RGM-practioner noemen. Wij 
spraken Lisa over deze methode, 
wat het inhoudt en wat ze met 
deze methode kan bereiken. 

Wat is de RGM?
‘De methode spreekt mij erg 
aan’, laat Lisa weten. ‘Muziek 
wordt gecombineerd met 
beweging en sociale interactie. 
De methode is ontwikkeld door 
de Amerikaanse jazz-drummer 
Ronnie Gardiner. Hij wilde een 
methode ontwikkelen om kinderen 
te helpen bij hun muzikale en 
motorische ontwikkeling. Maar de 
methode bleek ook zeer geschikt 
voor mensen met aandoeningen 
aan het centraal zenuwstelsel 
(CVA/NAH, Parkinson, MS 
en dementie). Inmiddels heeft 
de methode bewezen ook 
positief effect te hebben bij 
kinderen en volwassenen met 
leer- en concentratieproblemen 
(dyslexie, dyspraxie en ADHD), 

bij psychiatrische aandoeningen, 
bij mensen met burn-out en/
of depressieve klachten en bij 
senioren als Healthy Ageing 
activiteit.’

Wat houdt de methode in? 
‘RGM is een vrolijke, 
gestructureerde, multi-sensorische 
oefenmethode voor de hersenen, 
waarbij ritme en muziek worden 
ingezet om beweging, spraak 
en cognitie te stimuleren’, legt 
Lisa uit. ‘Doordat er meerdere 
hersengebieden tegelijkertijd 
geactiveerd worden (o.a. zien, 
horen, motoriek, spraak en 
geheugen) is het een goede manier 
om de conditie van de hersenen te 
trainen en te verbeteren.’ 

Hoe werkt de methode? 
Lisa laat een TV-scherm zien 
met daarop symbolen in de 
kleuren rood en blauw. ‘Tijdens 
het oefenen leest de cliënt de 
symbolen en “vertaalt” deze naar 
de daarbij behorende beweging 
welke wordt uitgevoerd op het 
ritme van muziek. De kleur van 
een symbool geeft aan of de 
beweging rechts, links of met beide 
kanten moet worden uitgevoerd. 
Met behulp van de symbolen stel 
ik oefeningen samen, toegespitst 
op de cliënt(en) die ik behandel. 
Tijdens het uitvoeren spreekt de 
cliënt de naam van het symbool 
ook uit waardoor verschillende 
hersengebieden tegelijk worden 
geactiveerd. Het klinkt misschien 

heel ingewikkeld als ik het zo 
vertel’, glimlacht Lisa. ‘Daarom 
beginnen we ook rustig aan en 
bouwen we het op. De methode 
kan op elk niveau uitgevoerd 
worden en ik pas de sessies aan 
naar de muzieksmaak en het 
tempo van de cliënt(en).’ 

Wat hoop je met deze 
methode te kunnen betekenen 
voor cliënten? 
Na het behalen van haar diploma 
is Lisa individueel al aan de 
slag gegaan met de methode 
op de revalidatieafdeling. Lisa: 
‘Het lijkt mij erg leuk om in de 
praktijk, door middel van de 
muziek en beweging, cliënten te 
stimuleren om zowel geestelijk als 
lichamelijk actief te zijn.’ Tijdens 
de presentatie op het symposium 
werd ook benoemd dat RGM 
“de methode is die het brein in 
beweging houdt”. ‘Dat is een 
mooie verwoording’, aldus Lisa.

Wat gaat de toekomst 
brengen?
Lisa ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. ‘De eerste 
reacties zijn zeer positief. Daarom 
zullen we dit jaar de RGM-therapie 
ook in groepen aanbieden in een 
vorm van een revalidatiemodule. 
We willen groepjes samenstellen 
met verschillende niveaus en 
muzieksmaken zodat revalidanten 
goed mee kunnen komen, in 
beweging komen en bovenal er 
plezier in hebben.’

Revalidatie & Herstel afdeling van 
Pieter van Foreest locatie RdGg
verhuist tijdelijk naar het
WestCord Hotel 
Dinsdag 31 maart verhuisde Pieter 
van Foreest de afdeling Revalidatie 
& Herstel tijdelijk vanuit het Reinier 
de Graaf ziekenhuis naar het 
WestCord Hotel in Delft. 

Samenwerking in de regio 
De afgelopen periode werd
vanuit de regio een grotere
stroom patiënten met klachten
die gerelateerd zijn aan het

coronavirus verwacht. Om deze 
snel van de juiste zorg te kunnen 
voorzien is extra capaciteit in 
het ziekenhuis noodzakelijk. De 
afdeling Revalidatie & Herstel van 
Pieter van Foreest, dat zich met 20 
kamers bevindt op de 3e etage van 
het Reinier de Graaf ziekenhuis, is 
daarom tijdelijk verhuisd naar een 
aparte etage in het WestCord Hotel 
aan de Olof Palmestraat 2 te Delft. 
 

Revalidatie & Herstel naar 
WestCord Hotel   
De 1e etage van het hotel is 
bedoeld voor cliënten om te kunnen 
revalideren en herstellen. De 
afdeling Revalidatie & Herstel in het 
WestCord Hotel is door Pieter van 
Foreest verplaatst op verzoek van 
het Reinier de Graaf ziekenhuis en 
in samenspraak met zorgkantoor 
DSW. 

Boven Verwachting Prijs 2020 uitgereikt 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 
januari is de winnaar van de Boven 
Verwachting Prijs 2020 bekend 
gemaakt. De genomineerden waren 
De Nostalgie-telefoon van Die 
Buytenweye, Maand van de liefde 
van Akkerleven en Bewegen is 
leven! Een beweegtuin voor Dock 
van Delft. Alle genomineerden 
pitchten hun idee op een originele 
manier voor de aanwezigen. 
Daarna was het tijd voor de jury 
om de winnaar bekend te maken. 

En de winnaar is…
Bewegen is leven! Een 
beweegtuin voor Dock van 
Delft. Unaniem koos de jury 
voor dit mooie idee. Met het 
prachtige bedrag van €10.000, 
dat beschikbaar werd gesteld 
door het Klein BretelerFonds, 
kan er een beweegtuin worden 

gecreëerd voor de bezoekers van 
Ontmoetingscentrum Dock van 
Delft. Ook buurtbewoners zijn als 
de tuin klaar is van harte welkom 
om te komen bewegen in de 

mooie tuin. Ook een applaus voor 
alle andere ingezonden ideeën. 
Ze waren stuk voor stuk boven 
verwachting! 
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1 dag
dé baas
zijn
Op 23 januari waren de 12-jarige Ishill en 
11-jarige Mirac voor één dag de baas van 
Pieter van Foreest. Zij deden via school mee 
aan het programma JINC Baas van Morgen. 
Dit programma biedt de kans aan honderden 
scholieren uit wijken met een sociaaleconomische 
achterstand voor één dag de baas te zijn. Geen 
betere manier om kinderen te inspireren het 
beste uit zichzelf te halen dan door ze een dag de 
touwtjes in handen te geven.

Aan de slag met de speciale opdracht
Ishill en Mirac zijn op school opgehaald door Diny 
de Bresser. Allereerst wilden ze het kantoor wel 
eens zien. ‘Eigenlijk maar saai zo’n kantoor’, aldus 
onze bazen voor een dag. Na de kennismaking 
was het tijd voor de officiële ondertekening van 
de overeenkomst, waarin Diny haar taken voor 
de gehele dag heeft overgedragen aan Ishill en 
Mirac. Dit hebben we natuurlijk gefotografeerd! 
Vervolgens gingen ze richting De Bieslandhof en 
Revalidatie & Herstel. Er moest natuurlijk wel 
gewerkt worden! Ishill en Mirac hebben zich 
gebogen over een onderzoeksvraag. Want.... de 
Baas van Nu vroeg zich af: Wat kunnen we in de 
toekomst doen om goed voor jullie ouders te 
zorgen?

Adviezen van de Bazen van Morgen
Het advies van de Bazen van Morgen aan de 
Baas van Nu: ‘Houd rekening met geloof en de 
verschillende culturen’ en ‘doe activiteiten zoals 
bijvoorbeeld sport, goed eten, dingen doen in de 
stad, naar buiten kunnen en ook naar de Moskee 
kunnen gaan en het geloof kunnen beleven.’ 
De resultaten zijn aan het einde van de dag 
gepresenteerd op school aan de klas, de Baas van 
Nu en aan de leerkracht. Een mooi resultaat, waar 
we zeker mee aan de slag kunnen. Dank aan onze 
tijdelijke bazen: Ishill en Mirac!

Vervolgstappen
Met de programmaleiding van JINC hebben we 
afgesproken om leerlingen van basisscholen en het 
vmbo via een bliksemstage de kans te bieden onze 
sector zorg te leren kennen. 
Een bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één  
dagdeel waarin leerlingen van 10 – 14 jaar een kijkje 
mogen nemen achter de schermen. De leerlingen zien 
welke functies en werkzaamheden er zijn, waardoor 
ze beter in staat zijn om een juiste keuze te maken 
voor een vervolgopleiding.
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Korting in
Pieter van Foreest 
Thuiszorgwinkel 
Ook in 2020 ontvangt u als cliënt van 
Pieter van Foreest een korting van 10% op 
koopartikelen uit het standaard assortiment 
van Vegro in de thuiszorgwinkels van Pieter 
van Foreest. U kunt hier onbeperkt gebruik 
van maken in de thuiszorgwinkels of via 
de webshop www.vegro.nl met de code 
PIETER2020. 

Thuiszorgwinkel Naaldwijk
Middel Broekweg 2A
2671 ME  Naaldwijk

Thuiszorgwinkel Delft
Papsouwselaan 474
2624 EP  Delft

10%
korting

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar 
ZorgkaartNederland. Dagelijks komen gemiddeld 
400 – veelal positieve - waarderingen binnen op 
hun website. Het aantal mensen dat uitzoekt welke 
zorgaanbieder het beste bij hen past, blijft gestaag 
groeien. Ze laten aan de hand van vaste onderdelen 
zien wat hun ervaringen zijn met de geleverde 
zorg. Het gaat dan om het maken en nakomen van 
afspraken, luisteren naar de cliënt, communiceren, de 
omgang met medewerkers en de behandeling. 

Rapportage
In 2019 heeft ook Pieter van Foreest vele 
waarderingen op ZorgkaartNederland mogen 
ontvangen. Daar zijn we blij mee. Extra trots zijn 

Boodschappen doen, bereiden en koken is soms 
een hele klus. Niet iedereen kan het opbrengen 
om iedere dag een warme maaltijd te bereiden. Nu 
met het coronavirus is het nog ingewikkelder om 
boodschappen te doen. Misschien kunt u gebruik 
maken van de maaltijdservice aan huis van Pieter 
van Foreest in samenwerking met Apetito. Deze 
service is er voor mensen die niet meer willen of 
kunnen koken. De maaltijdservice kan een tijdelijke 
oplossing zijn, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. 
Of het kan blijvend een zorg minder zijn, als u om 
gezondheidsredenen niet meer zelf kunt koken.

Maaltijden & bestellen
U kunt bij Apetito kiezen uit een assortiment van 
ruim 130 vriesverse maaltijden, diverse soepen 
en desserts. Ook voor dieetvormen en speciale 

we op het feit dat ten opzichte van 2018 zowel 
het aantal waarderingen als het gemiddelde cijfer is 
gestegen. 

Wat is ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor 
de Nederlandse gezondheidszorg.
Op ZorgkaartNederland delen mensen hun 
ervaringen met de zorg. De website biedt informatie 
om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het 
beste past bij uw wensen. ZorgkaartNederland is een 
website van Patiëntenfederatie Nederland.

Uw mening is belangrijk
Wij hechten veel waarde aan de mening van onze 
cliënten en hun mantelzorgers. Daarom onze vraag 
aan u. Hoe ervaart u de zorg?
Op ZorgkaartNederland kunt u ons waarderen.
Uw mening helpt ons zo om onze zorg en 
dienstverlening verder te verbeteren en u helpt 
(toekomstige) cliënten en mantelzorgers bij hun 
keuze voor een geschikte zorgaanbieder.

voedingsgewoonten, zoals natriumarm, glutenvrij, 
vegetarisch, halal en gepureerd heeft Apetito de 
oplossing in huis. Een bestelling bestaat uit minimaal 
7 vriesverse maaltijden. Apetito werkt niet met een 
abonnementsvorm. Er is dus geen verplichting. U kunt 
op ieder moment de maaltijdservice stoppen, indien u 
dit wenselijk vindt.

Levering
Uw maaltijden worden wekelijks, op donderdag, 
geleverd door een vaste servicechauffeur van Apetito. 
Deze chauffeur komt de maaltijden iedere week rond 
hetzelfde tijdstip bezorgen, hierbij wordt rekening 
gehouden met de landelijke hygiënerichtlijnen in het 
kader van het tegengaan van de verspreiding van het 
coronavirus. 

Meer informatie en aanmelding
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie of zich 
aanmelden? Ga voor meer informatie naar
www.pietervanforeest.nl/zorg-bij-u-thuis/services/eten-
en-drinken/maaltijdservice-aan-huis.

Mooie waarderingen 2019
ZorgkaartNederland 

Maaltijdservice aan 
huis voor ouderen
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Blijf op de hoogte!
Heeft u een compliment of suggestie,

laat hem achter op onze website. 

We zouden een waardering op
www.zorgkaartnederland.nl op prijs stellen. 

Heeft u een zorgvraag?

015 515 5000

Los de kruiswoordpuzzel op en zet de 
juiste letters in de oplossingenbalk. Kruiswoordpuzzel 

                                                                                                                        © Puzzelstad.nl 
 
 
 
 

 
Horizontaal 
1. Groente  3. Bijbelse figuur  6. Fijngemaakte aardappels 
9. Schande  10. Lofdicht  11. Verdwenen  12. Heiligenvoor-
stelling  14. Afwijzing  16. Gretig verlangen  18. Mineraal 
21. Draaien  25. Alles bij elkaar  27. Familielid  28. Land-
bouwproduct  30. Wier  31. Sloerie  32. Ik (lat.)  33. Hulp-
vrager  35. Rumoer  37. Plaats in Overijssel  40. Meisjes-
naam  42. Duits persbureau  43. Leersoort  45. Verharing 
47. Kilowattuur  48. Autopech  49. Kou  50. Mafkees 
51. Europeaan 
 
Verticaal 
1. Vis  2. Strijdperk  3. Stadsdeel van Johannesburg  4. Een 
zekere  5. Zeer groot  6. Tuinhuisje  7. Braziliaanse stad 
8. Duits lidwoord  13. Amerikaanse nieuwszender  15. Delf-
stof  17. Familielid  19. Rivier in Rusland  20. Russisch 
staatsman  22. Onbezonnen  23. Larve van de langpootmug 
24. Vochtig  26. Jongensnaam  28. Blad papier  29. Pensi-
oenuitkering  31. Schrede  33. Meubel  34. Naderhand 
36. Zoogdier  38. Huisbediende  39. Verdovingsmiddel 
41. Rivier in Italië  43. Deel van een dak  44. Dik boek 
46. Frans lidwoord 

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

 

 

Oplossing: 

 

 

  

 

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.  
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vrager  35. Rumoer  37. Plaats in Overijssel  40. Meisjes-
naam  42. Duits persbureau  43. Leersoort  45. Verharing 
47. Kilowattuur  48. Autopech  49. Kou  50. Mafkees 
51. Europeaan 
 
Verticaal 
1. Vis  2. Strijdperk  3. Stadsdeel van Johannesburg  4. Een 
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36. Zoogdier  38. Huisbediende  39. Verdovingsmiddel 
41. Rivier in Italië  43. Deel van een dak  44. Dik boek 
46. Frans lidwoord 

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

 

 

Oplossing: 

 

 

  

 

Puzzel mee en win! 

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

 

 

Oplossing: 

 

 

  

 

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

De oplossing van de vorige puzzel was:

Sneeuwvlok
De winnaar heeft inmiddels prijs ontvangen!

Stuur de oplossing vóór 1 juni        
naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieters Nieuws
Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar 
pietersnieuws@pietervanforeest.nl.
Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.


