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Na een 
intensieve 
periode vooruit 
kijken  
Een interview met Diny de Bresser en

Petra de Jongh, bestuurders  

Pieter van Foreest

‘Het is heel fijn om te kunnen melden dat bij alle 
locaties van Pieter van Foreest weer bezoek mogelijk 
is en dat ook de verschillende onderdelen weer volop 
in bedrijf zijn. Fijn voor de cliënten, hun naasten en 
ook voor ons,’ start het gesprek. 

Vooruit kijken
Diny: ‘De coronamaatregelen worden overal in 
het land verder versoepeld. Ook bij Pieter van 
Foreest vindt versoepeling plaats. Na hele intensieve 
maanden zetten we met elkaar iedere keer weer 
een stap vooruit en daar zijn we enorm blij mee. 
We realiseren ons dat de afgelopen periode veel 
heeft gevraagd van naasten. We hebben veel cliënten 
in onze verpleeghuizen wonen en ook heel veel 
cliënten in de thuissituatie waar we een vorm van 
zorg en ondersteuning bieden. Mantelzorgers in de 
thuissituatie hebben veel extra zorg op zich genomen. 
De ontmoetingscentra waren gesloten, Pieters 
Behandel Praktijk moest dicht en het verhuizen 
naar het verpleeghuis bracht veel onzekerheid bij 
de naasten. Kan ik wel of niet op bezoek komen en 
de verplichte quarantaine bij nieuwe bewoners in 
verband met veiligheid, maakten dat een verhuizing 
vanuit gevoel veelal werd uitgesteld. Het is zo fijn om 
mensen weer van dienst te kunnen zijn, ademruimte 
te kunnen bieden en nieuwe cliënten (weer) welkom 
te kunnen heten.’ 

Ondersteuning voor de ouderen in de regio
Petra: ‘De ontmoetingscentra en de dagvoorzieningen 
zijn weer gestart en Pieters Behandel Praktijk is weer 
volop in bedrijf. Weliswaar in aangepaste vorm en 
met minder cliënten tegelijk om aan de landelijke 
richtlijnen te voldoen, maar we zijn weer open en 
ontvangen weer cliënten.’ ‘Per cliënt bekijken we 

nog heel spannend en wil men liever rustig aan. 
Dezelfde signalen hoor en zie je in heel Nederland. 
De één is corona-moe, de ander houdt zich strikt 
aan de regels. We maken steeds weer afwegingen 
en houden de ontwikkelingen landelijk, binnen onze 
eigen locaties en ook bij andere zorgorganisaties 
nauwlettend in de gaten. We passen aan als hier 
aanleiding toe is en blijven steeds kritische afwegingen 
maken tussen veiligheid en welzijn.’   

Stap voor stap 
‘De bezoekregeling is steeds stap voor stap passend 
bij de betreffende locatie versoepeld. Steeds in 
overleg met de locatie en in nauwe samenspraak 
met de cliëntenraad, de lokale preventieteams en de 
ondernemingsraad. De landelijke richtlijnen als basis 
en vervolgens per locatie kijken naar de risico’s en de 
mogelijkheden. We hebben bewust gekozen om dit 
op een verantwoorde en veilige manier passend bij de 
lokale situatie stap voor stap te doen.’ 

Gezondheidscheck en registratie 
‘De gezondheidscheck vooraf en de registratie zijn en 
blijven voorlopig verplicht voor iedere locatie. Evenals 
de reguliere richtlijnen, afstand houden, handen 
wassen etc. De registratie brengt een behoorlijke 
administratieve rompslomp met zich mee. Het is 
echter noodzakelijk zodat we bij eventuele uitbraak 
snel contactonderzoek kunnen doen. Bij een locatie 
als De Bieslandhof heb je het toch over zeker zo’n 
1000 bezoekers per week. Zonder registratie is 
contactonderzoek bijna niet te doen.’  

Fragiel
Diny: ‘We hopen natuurlijk allemaal dat er geen 
uitbraak komt. Echter hoe fragiel dat is, zie je aan 
de uitbraak in De Bieslandhof eind juni. Na weken 

hoe we het beste invulling kunnen geven aan de 
persoonlijke behoeften en wensen,’ vult Diny aan. 
‘De thuiszorg is al die tijd gewoon doorgegaan, 
inclusief speciale coronaroutes voor cliënten die thuis 
wonen en positief getest waren op het coronavirus.’ 
‘We zagen ook dat Strandgoed Logies en Respijt 
tijdelijk minder gasten ontving, logisch ook gezien 
de bezoekregeling, maar dit trekt nu weer aan. 
Mantelzorgers zijn aan een adempauze in de vorm van 
respijtzorg toe,’ vervolgt Diny het gesprek. ‘En we 
zijn blij dat we hen dat kunnen bieden.’

Bezoek en activiteiten 
‘Het is fantastisch om te zien dat er continu allerlei 
leuke activiteiten georganiseerd worden voor 
cliënten. Zo heerst er in verschillende locaties het 
‘vakantiegevoel’. Er zijn zomerse huiskamers en er 
is zelfs een mini-camping gerealiseerd bij één van de 
locaties. De cliënten genieten hier volop van.’ 
Petra: ‘En natuurlijk het bezoek. We zien vele 
stralende gezichten bij cliënten en naasten. We zijn 
zo blij dat bij alle locaties van Pieter van Foreest 
inmiddels weer volop bezoek mogelijk is. Mensen die 
genieten, samen een wandeling buiten kunnen maken, 
met elkaar in gesprek en in contact zijn. Daar draait 
het uiteindelijk om, genieten met elkaar. Weliswaar 
op gepaste afstand, maar wel weer samen.’ 

Moeilijke keuzes 
Petra: ‘Het was zeker niet makkelijk om de deuren 
te moeten sluiten van de verpleeghuizen, de 
dagvoorzieningen en ook Pieters Behandel Praktijk. 
Echt een duivels dilemma. Welke keuze het ook is, 
het is nooit de juiste keuze voor iedereen. Dat zien 
we ook nu bij het versoepelen. Voor de één kan het 
niet snel genoeg gaan, voor de ander is het allemaal 

coronavrij te zijn geweest, dan toch het verdrietige 
nieuws van een besmetting bij een cliënt. De 
noodzakelijke maatregelen zijn direct genomen. 
Isolatie, sluiten voor bezoek en wat we altijd al doen: 
laagdrempelig testen. Steeds het zekere voor het 
onzekere. Vervolgens kijken naar het verkleinen van 
de isolatie tot afdelingsniveau. De betreffende afdeling 
is in quarantaine gezet en bezoek voor de andere 
afdelingen is daarmee weer mogelijk gemaakt.’ 

Samen verantwoordelijk
Petra en Diny: ‘Het is zo belangrijk dat iedereen zich 
houdt aan de richtlijnen. In verpleeghuizen wonen en 
verblijven kwetsbare ouderen en het laatste wat we 
willen is een nieuwe uitbraak. De coronacrisis kunnen 
we niet veranderen. Samen zetten we alles op alles 
om veilige zorg te kunnen blijven bieden en dat doen 
we samen met cliënten, naasten, bezoekers en al 
onze collega’s en met iedereen in de regio. Samen zijn 
we verantwoordelijk.’

Diny de Bresser Petra de Jongh

Vragen? 
We begrijpen dat mensen zich afvragen of zorg en ondersteuning op een veilige manier geboden kan 
worden. We doen ons best om u van individueel advies te voorzien en zullen altijd met u meedenken. 
Heeft u vragen hierover, kijk op onze website www.pietervanforeest.nl en/of neem contact op met ons 
Klant Contact Centrum via 015 515 5000. 
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Bestuurder Diny de Bresser van 
Pieter van Foreest met pensioen 
Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur van 
Zorgorganisatie Pieter van Foreest, gaat begin 2021 
met pensioen. Zij maakt haar beslissing vroegtijdig 
bekend om de Raad van Toezicht voldoende tijd 
te geven om een opvolger te zoeken. De Bresser 
is 43 jaar werkzaam geweest in de zorg, waarvan 
de afgelopen 5,5 jaar als bestuurder van Pieter 
van Foreest. Tot haar vertrek blijft zij zich samen 
met bestuurder Petra de Jongh en het gehele 
team inzetten voor de organisatie en datgene 
waar de organisatie voor staat: de juiste zorg 
op het juiste moment. Dit doet zij samen met 
cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, 
cliëntenraadsleden en netwerkpartners. 
 
Waardering
De Raad van Toezicht en het managementteam 
van Pieter van Foreest hebben met waardering 
en respect kennis genomen van het besluit van de 
Bresser. Hans Oosters, voorzitter van de Raad 
van Toezicht: “Wanneer Diny de Bresser begin 
volgend jaar afscheid neemt heeft zij 6 jaar lang op 
uitstekende wijze en met veel draagvlak aan Pieter 
van Foreest leiding gegeven. Er zijn de afgelopen 
jaren grote stappen gezet in de kwaliteit van de 
zorg en continuïteit van de organisatie. Wij zijn 
Diny de Bresser dankbaar voor de stevige basis die 
zij heeft gelegd voor onze toekomst.” De Bresser 
blijft tot begin 2021 samen met Petra de Jongh het 
tweehoofdige Raad van Bestuur vormen van Pieter 

van Foreest. De komende periode beraadt de Raad 
van Toezicht zich op de invulling van de vacature. 

keuzemenu gebaseerd op de nieuwste internationale 
onderzoeken op dit gebied. Hiermee wordt het voor 
zorgzoekers nóg makkelijker om een zorgaanbieder 
te vinden die bij hun wensen aansluit. Wanneer men 
op ZorgkaartNederland bijvoorbeeld een verpleeghuis 
of woonvoorziening zoekt, kan men straks de 
zoekresultaten filteren op dingen die voor hen belangrijk 
zijn. Bijvoorbeeld woonplaats en de afstand die de 
zorgaanbieder mag hebben tot hun woonplaats. Het 
verschilt per zorgsector op welke zaken men kan filteren.

Wilt u ook uw ervaring delen?
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite 
in de zorg. Daarnaast is het onafhankelijk, veilig 
en betrouwbaar. Door uw ervaring te delen op 
ZorgkaarNederland laat u zien wat goed gaat in de 
zorg of waar er verbeterpunten zitten. Uw ervaring 

helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. 
Daarnaast helpt het ons om de zorg blijven verbeteren 
en steeds beter af te stemmen op de wensen.

Het delen van uw ervaring gaat heel gemakkelijk. 
Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u in de 
zoekfunctie de naam van de locatie of thuiszorgteam 
aangeven. Wanneer u naar de desbetreffende pagina 
gaat, kunt u een reactie plaatsen. Uw waardering 
wordt, na goedkeuring van ZorgkaartNederland, 
anoniem geplaatst. Een andere optie is om de 
waardering te plaatsen via www.pietervanforeest.nl. 
Op de desbetreffende pagina van de locatie of het 
thuiszorgteam staat de link van ZorgkaartNederland 
geplaatst, zodat u rechtstreeks op hun website bij de 
gewenste locatie/thuiszorgteam komt.
Wilt u ook uw ervaring delen?

Op ZorgkaartNederland delen mensen anoniem hun 
ervaringen met de zorg en helpen daarmee andere 
mensen bij het zoeken en vinden van een passende 
zorgverlener. Met meer waarderingen wordt de 
website relevanter en betrouwbaarder voor iedereen 
die op zoek is naar bijvoorbeeld een thuiszorg-, 
specialistisch team, zorginstelling en/of een bepaalde 
locatie. Het geeft simpelweg meer inzicht in de kwaliteit 

van de zorg en in hoe anderen die hebben ervaren.

ZorgkaartNederland weer toegankelijker 
gemaakt 
De website www.zorgkaartnederland.nl wordt nóg 
makkelijker te gebruiken. ZorgkaartNederland en haar 
partners kijken continu hoe de website toegankelijker 
gemaakt kan worden. Dat resulteerde in een duidelijker 

Deel uw ervaring op  
ZorgkaartNederland 

Beste cliënten en contactpersonen,
 
Ik wil u graag persoonlijk informeren over 
het volgende. Na een mooie periode van 5 
jaar bij Pieter van Foreest en in totaal 43 
jaar werkzaam te zijn geweest in de zorg, 
heb ik besloten om volgend jaar gebruik 
te gaan maken van mijn pensioen. Ik wil 
het rustiger aan doen, ruimte hebben om 
nieuwe keuzen te kunnen maken en vooral 
genieten van meer vrije tijd. 
Ik heb met veel plezier in de afgelopen 
periode bij Pieter van Foreest gewerkt 
en ben trots op wat we samen 
hebben bereikt. Begin 2021 wil ik mijn 
werkzaamheden gaan afronden na 
overdracht aan de nieuwe bestuurder die 
samen met Petra de Jongh de Raad van 
Bestuur zal vormen van Pieter van Foreest. 
Bijgaand het officiële persbericht. 

Met vriendelijke groet, 

Diny de Bresser
Bestuurder 

Cybercriminaliteit
Steeds meer zaken gaan 
tegenwoordig digitaal. Ook 
criminelen weten deze weg te 
vinden en verplaatsen hun misdaad 
naar de digitale wereld. Deze 
manier van oplichting wordt ook 
wel phishing genoemd. Om geen 
slachtoffer te worden van deze 
criminelen is het belangrijk om ze 
te herkennen en niet in te gaan 
op hun verzoek. Wat kunt u doen 
als u in zo’n situatie komt en u 
vertrouwt het niet?

Wat kunt u doen om phishing van uw gegevens te voorkomen?
•	 	Reageer	nooit	op	e-mails	of	berichtjes	met	verzoeken	om	persoonlijke	inlogcodes	of	pincode.	

Banken, creditcardmaatschappijen en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om. Ontvangt u zo’n 
e-mail? Verwijder deze dan meteen. Klik in geen geval op een link die in de e-mail staat.

•	 	Krijgt	u	betaalverzoeken	van	onbekenden,	klik	deze	dan	niet	aan.
•	 	Stuur	uw	bankpas	niet	op.	Uw	bank	zal	hier	nooit	om	vragen.	Als	u	een	nieuwe	pas	krijgt,	vraagt	de	

bank altijd om uw oude pas door te knippen en weg te gooien.
•	 	Stuur	ook	nooit	een	kopie	van	uw	identiteitsbewijs	op.	Criminelen	kunnen	uw	BSN-nummer	

gebruiken om een bankpas aan te vragen.
•	 	Geef	nooit	zomaar	persoonlijke	gegevens	over	de	telefoon.
•	 	Wilt	u	een	betaalverzoek	betalen,	log	dan	in	op	uw	eigen	bankapp	of	de	website	van	uw	bank	en	doe	

daar	de	betaling.	Geef	ook	aan	bij	de	koper	dat	u	op	deze	manier	betaalt.	Vaak	zal	de	fraudeur	dan	al	
afhaken en geen verdere actie ondernemen.

•	 	Vertrouwt	u	een	link	niet	helemaal?	Controleer	het	via	de	website	checkjelinkje.nl.
•	 	Zorg	dat	wachtwoorden	veilig	zijn	en	verander	ze	regelmatig.	Wees	er	zeker	van	dat	uw	computer	

de laatste software- en beveiligingsupdates heeft gehad.



6 7

Pieter van Foreest start 
weer voorzichtig op
Vanaf het moment dat de regering de heftige 
maatregelen om het coronavirus in te dammen 
aankondigde, verlangde men naar het moment waarop 
de regels weer versoepeld konden worden. Het 
waren drie lange maanden waarbij het onmogelijke 
gevraagd werd van cliënten, familie, vrijwilligers en 
medewerkers.	Gelukkig	zijn	we	inmiddels	een	stuk	
verder in de tijd en zijn we weer aan het opstarten. 
Wat zijn we blij dat we weer bezoek mogen 
ontvangen, dat de deuren van de ontmoetingscentra 
en Dagverzorging Plus en Pieters Behandel Praktijk 
weer open zijn en dat er weer gezellige bedrijvigheid 
op de locaties is. 

Locaties ontvangen stap voor stap weer 
bezoek 
De afgelopen weken hebben locaties stap voor 
stap weer bezoek kunnen en mogen verwelkomen. 
Weliswaar nog op afstand, maar wel nabij. Wat zijn 
we blij dat dit weer mogelijk is. Wat hebben we hier 
samen met de cliënten en familie naar uitgekeken. 
Voor de één kon de tijd niet snel genoeg gaan, voor 
de ander was dit nog spannend en ging het juist erg 
snel. Locaties doen er intussen alles aan om leuke 
activiteiten te organiseren om de zomerse sferen 

in huis te halen. Een camping in de tuin en vrolijke 
zomerse versiering en activiteiten in de locaties.  

“Het is fijn om de locaties weer tot leven zien 
komen”, aldus Jessica El Hadioui, Teammanager in 
Weidevogelhof en Veenhage. Bewoners kunnen hun 
naasten weer ontmoeten en kunnen genieten van het 
mooie weer. Ook activiteiten starten weer op, soms 
in iets andere vorm, maar bewoners kunnen er wel 
weer van genieten. Jessica maakt van de gelegenheid 
gebruik om iedereen te bedanken die gedurende 
de coronatijd met bloemen, kaartjes en muziek de 
bewoners een beetje afleiding, plezier en troost 
hebben gebracht. 

Ontmoetingcentra weer geopend
In juni werden de eerste bezoekers van de 
ontmoetingscentra weer welkom geheten. De 
ontmoetingscentra zijn in aangepaste vorm van start 
gegaan. Ook voor de mantelzorgers waren en zijn 
het zware tijden en we hopen dat deze stap hen 
weer wat meer ademruimte geeft. Esther Tettero, 
programmacoördinator in Ontmoetingscentrum 
Naaldwijk en Ontmoetings centrum Singelhof blikt 
terug op die eerste momenten:

‘Hoe voorzichtig liepen de meeste mensen 
de eerste dagen het ontmoetingscentrum 
weer binnen. “Wat moeten we doen 
met die handgel? Wie gaat waar zitten, 
hoe staan de tafels nu en mogen we echt 
niet klaverjassen?” Vragen die de eerste 
week veel gesteld zijn, maar na een paar 
weken merkten we al een verschil. De 
bezoekers zijn gewend aan de mondkapjes 
die ze op doen in de bus. Daarnaast voelt 
het normaal om nu in plaats van met vier 
personen met twee personen tegelijkertijd 
in de lift te staan. 
De bezoekers zijn heel blij dat ze mogen 
komen, al vragen ze bijna dagelijks of ze 
al meer dagen mogen komen. We zouden 
wel graag willen, maar helaas is dit door de 
1,5 meter afstand niet mogelijk.’

Pieters Behandel Praktijk weer druk in 
bedrijf
Pieters Behandel Praktijk is weer voorzichtig aan het 
opstarten met de behandelingen aan thuiswonende 
cliënten. Behandelingen die op afstand kunnen 
plaatsvinden,	doen	we	op	afstand.	Als	de	behandeling	
niet op afstand kan plaatsvinden, vindt de behandeling 
plaats op de locatie aan de Middel Broekweg in 
Naaldwijk of komen we aan huis behandelen. Bij de 
locaties	in	Delft	(De	Bieslandhof)	en	’s-Gravenzande	
(De Kreek) wordt gekeken op welk moment en op 
welke manier we volgens de landelijke richtlijnen weer 
cliënten in onze fysiotherapiezaal kunnen ontvangen. 
Er wordt binnen Pieters Behandel Praktijk gewerkt 
volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM, in 
dit geval volgens de richtlijnen met betrekking tot 
de (para)medische beroepen (fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, 
GZ-psychologen,	specialisten	ouderengeneeskunde).	
Bij vragen kunt u contact met opnemen via 
telefoonnummer 015 – 515 5500.

Blije gezichten bij Dagverzorging Plus 
Duinhof en Die Buytenweye
Begin juni ontvingen de Dagverzorging Plus in Duinhof 
en Die Buytenweye ook weer de eerste bezoekers. 
Het was best nog even wennen bij terugkomst, er 
zijn natuurlijk nieuwe regels en kleinere groepen en 
de eerste keer was natuurlijk ook spannend maar 
desalniettemin waren alle cliënten heel erg blij om 
weer terug te zijn! Er zijn dan ook veel handkusjes 
uitgewisseld. De cliënten gaven aan de Dagverzorging 
Plus gemist te hebben en met name de sociale 
contacten. De collega’s vonden het ook fijn om de 
cliënten weer ondersteuning en leuke activiteiten te 
kunnen aanbieden. 

Thuiszorg 
De thuiszorgteams zijn al die tijd onverminderd 
doorgegaan met het leveren van zorg aan cliënten in 
de wijk. Speciale coronateams hebben cliënten met 
een coronabemetting verzorgd en overal hebben 
collega’s er met elkaar de schouders eronder gezet 
om de juiste zorg zoveel mogelijk kunnen bieden. 
Hetzelfde geldt voor de collega’s van het hulp bij het 
huishouden.

Revalidatie & Herstel afdeling van 
Pieter van Foreest locatie RdGg blijft 
voorlopig nog in het WestCord Hotel
De afdeling Revalidatie & Herstel van Pieter van 
Foreest	in	het	Reinier	de	Graaf	Gasthuis	blijft	
tot uiterlijk 31 december 2020 in het WestCord 
Hotel	in	Delft.	Dit	hebben	het	Reinier	de	Graaf	
ziekenhuis en Pieter van Foreest in samenspraak 
met zorgkantoor DSW besloten. De locatie 
in het ziekenhuis blijft deze periode voor het 
ziekenhuis beschikbaar voor het geval er een 

toename van patiënten met het coronavirus in de 
regio is. 

De 20 kamers op de eerste etage van het hotel zijn 
speciaal beschikbaar voor cliënten zonder coronavirus 
om te kunnen revalideren en herstellen. Ook het 
atrium op deze etage is voor hen ingericht, met 
dank	aan	IKEA.	WestCord	Hotel	is	blij	om	ook	
de komende maanden Pieter van Foreest te gast 
te hebben. Pieter van Foreest heeft de afdeling 
Revalidatie & Herstel in het Westcord Hotel 
verplaatst	op	verzoek	van	het	Reinier	de	Graaf	
ziekenhuis en in samenspraak met zorgkantoor DSW.
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Grote stappen gezet met beweegtuin  
Ontmoetingscentrum Dock van Delft 

Draagt u Stichting Vrienden ook een  
warm hart toe?
Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie u kunt bouwen. Ook wij.

Ondanks de bijzondere tijden zaten de collega’s van 
Ontmoetingscentrum Dock van Delft de afgelopen 
tijd niet stil. Ze zijn hard aan het werk geweest om de 
beweegtuin te realiseren. En met resultaat!

Handen uit de mouwen
Er is schoongemaakt, gestraat, onkruid gewied, planten 
gepoot, een jeu de boulesbaan geplaatst, een moestuin 
aangelegd en er zijn beweegtoestellen geplaatst. Op 
dit laatste na, hebben de collega’s alles zelf gedaan en 
ze zijn dan ook terecht heel trots op het resultaat! 
Ook hebben de collega’s van het ontmoetingscentrum 
een tijdje geleden van PK bouw prachtige tuinbanken 
gekregen.

Ondersteuner Centrale Cliëntenraad 
Met ingang van 1 juli is Marieke van Iterson werkzaam als ondersteuner 
van de Centrale Cliëntenraad. We zijn blij om te vernemen dat haar 
indruk van de clientmedezeggenschap bij Pieter van Foreest zeer 
positief is en zoals ze zelf aangeeft: ‘de clientmedezeggenschap is stevig 
verankerd in de organisatie en ik wil er graag aan bijdragen dit te 
behouden en te versterken.’
We wensen haar veel succes toe.

Stichting Vrienden ondersteunt 
locaties financieel om activiteiten 
en projecten die buiten het 
reguliere budget vallen mogelijk te 
maken. Het zijn dus echt vrienden, 
die ervoor zorgen dat er extra’s 
gerealiseerd kunnen worden.

Een verpleeghuis of 
woonzorgcentrum krijgt geld van 
de overheid voor het leveren 
van zorg en behandeling. Maar 
niet voor de extra activiteiten. 
Hierbij kunt u denken aan zaken 
die het leven van de cliënten 
veraangenamen, zoals uitstapjes, 
bijzondere optredens, geld 
inzamelen voor bijvoorbeeld een 
tuinkas	of	duofiets.	Allerlei	extra	
voorzieningen en uitjes die door 
de inzet van de Stichting Vrienden 
voor de diverse locaties van Pieter 

van Foreest en uiteraard dankzij de 
vele donateurs mogelijk gemaakt 
konden worden. Extra’s waar wij 
en onze cliënten heel dankbaar 
voor zijn.  

Samen iets betekenen voor 
een ander
Stichting Vrienden wil graag 
onze cliënten blijven steunen en 
daarvoor hebben we steun van 
onze vrienden nodig. Iedereen kan 
vriend worden van de Stichting 
Vrienden van Pieter van Foreest. 
Dat kan zijn in de vorm van een 
gift, maar het is ook mogelijk om 
donateur te worden. 

Stichting Vrienden
De onderstaande locaties hebben 
een Stichting Vrienden. Kijk op 
www.pietervanforeest.nl bij de 

desbetreffende locatie en u ziet 
wat er de afgelopen jaren mogelijk 
is gemaakt:
•	 	Stichting	Vrienden	van	

Akkerleven/Singelhof
•	 	Stichting	Vrienden	van	De	

Bieslandhof
•	 	Stichting	Vrienden	van	

Delfshove
•	 	Stichting	Vrienden	van	De	

Terwebloem
•	 	Stichting	Vrienden	van	Triangel
•	 	Stichting	Vrienden	van	

Veenhage
•	 	Stichting	Vrienden	van	

Weidevogelhof
•	 	Stichting	Vrienden	van	De	

Kreek/De Hooge Tuinen/
Sonnevanck

Inmiddels komen er weer een beperkt aantal 
bezoekers bij het ontmoetingscentrum en zij hebben 
al volop genoten van de tuin. Ook de buren komen 
geregeld langs (uiteraard op veilige afstand en met 
inachtneming van de huidige maatregelen). De collega’s 
hopen de tuin snel officieel te kunnen openen.

Boven Verwachting Prijs
‘Bewegen is leven! Een beweegtuin voor Dock van 
Delft.’ was dit jaar de gelukkige winnaar van de Boven 
Verwachting Prijs. Met het prachtige bedrag van 
€10.000,- is er een beweegtuin gecreëerd voor de 
bezoekers van Ontmoetingscentrum Dock van Delft. 
Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om te 
komen bewegen in de mooie tuin.

Jaarverslag 2019 

beschikbaar  

Pieter van Foreest
Ons jaarverslag 2019 is beschikbaar. Zorgorganisaties 
dienen elk jaar verantwoording af te leggen over de 
prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening. 
Zo ook Pieter van Foreest. Deze documenten 
worden gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. 
Jaarverslagen	Zorg	is	een	onderdeel	van	het	CIBG.	
Het	CIBG	is	een	uitvoeringsorganisatie	van	het	
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Pieter van Foreest heeft haar Jaarverslagen Zorg 
aangeleverd	bij	het	CIBG	en	gepubliceerd	op	de	eigen	
website www.pietervanforeest.nl.

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. Deze korting is ook geldig voor 
de (thuiszorg)cliënten van Pieter van Foreest. 

Thuiszorgwinkel Naaldwijk
Middel	Broekweg	2A
2671 ME  Naaldwijk
Thuiszorgwinkel Delft
Papsouwselaan 474
2624 EP  Delft

10%
korting
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Post COVID-19 behandeling door 
Pieters Behandel Praktijk 
Mensen die een infectie met het coronavirus 
hebben doorgemaakt, kunnen nog lang klachten 
ervaren. Denk hierbij aan verlies van spiermassa 
en gewicht en/of verminderde mobiliteit. Om het 
herstel te bevorderen kan een behandeling van 
een fysiotherapeut of diëtist uitkomst bieden. 
Pieters Behandel Praktijk biedt post COVID-19 
behandelingen aan.

Combinatietherapie
Het is mogelijk bij Pieters Behandel Praktijk een 
combinatietherapie te volgen van fysiotherapie en 
diëtiek. Het voordeel is dat er maar één intake 
nodig is en dat de fysiotherapeut en de diëtist hun 
behandeling op elkaar kunnen afstemmen. Indien er 
nog een andere discipline nodig is, zoals bijvoorbeeld 

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.

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 noemen we 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 

Revalidatie pad COVID-19 voor kwetsbare ouderen 

Kwetsbare ouderen die als gevolg 
van COVID-19 opgenomen zijn 
geweest in het ziekenhuis of 
zelfs op de IC, kunnen vaak niet 
direct met ontslag naar huis maar 
hebben begeleiding en behandeling 
nodig bij de ontstane lichamelijke, 

conditionele en/of psychische 
klachten. Voor deze kwetsbare 
groep mensen is een speciaal 
geriatrisch revalidatiepad COVID-
19 ontwikkeld door de afdeling 
Revalidatie en Herstel van Pieter 
van Foreest.

Werken aan terugkeer naar 
huis
Als	na	ziekenhuisopname	blijkt	dat	
naar huis gaan nog niet mogelijk 
is of wanneer iemand thuis 
zodanig ziek is geweest dat thuis 
wonen tijdelijk niet verantwoord 

een logopedist of ergotherapeut, dan kunnen ook zij 
snel ingeschakeld worden.

Meer informatie en aanmelden
Voor de behandeling is een verwijzing van de huisarts 
of medisch specialist nodig. Pieters Behandel Praktijk 
is aangesloten bij Chronisch Zorgnet en heeft 
meerdere COVID-19 fysiotherapeuten.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met 
de balie van Pieters Behandel Praktijk op werkdagen 
van 08.30 tot 17.00 uur:
Telefoonnummer: 0174 – 744 700 (regio Westland)
Telefoonnummer: 015 – 515 55 00 (regio Delft)
Email: behandelpraktijk@pietervanforeest.nl

is, kan men bij Revalidatie en 
Herstel terecht voor geriatrische 
revalidatie. De revalidatie is 
erop gericht om zo weer zo snel 
mogelijk zelfstandig te kunnen 
functioneren en terug te keren 
naar de eigen woonomgeving thuis.

Intensief werken aan herstel
De geriater of Specialist 
Ouderengeneeskunde (op verzoek 
van de huisarts)  beoordeelt of een 
cliënt in aanmerking komt voor 
een geriatrisch revalidatietraject. 

Onder begeleiding van een 
gespecialiseerd behandelteam 
wordt intensief gewerkt aan het 
herstel. De conditie kan weer 
worden opgebouwd en het is 
de bedoeling dat de dagelijkse 
taken weer opgepakt kunnen 
worden en/of opnieuw aangeleerd 
worden. Er worden meerdere 
soorten zorg en specialisaties 
gecombineerd, zoals verpleging, 
fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie, psychotherapie, diëtist, 
maatschappelijk werk en de 

Specialist Ouderengeneeskunde. 
Dit alles onder de 
verantwoordelijkheid van de 
Specialist Ouderengeneeskunde.

Meer informatie?
Voor meer informatie over 
geriatrische revalidatie en het 
specifieke revalidatiepad COVID-
19 kun je terecht bij het Klant 
Contact Centrum van Pieter van 
Foreest via 015-5155000 of mail 
naar contac@pietervanforeest.nl.
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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. 

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.  

Puzzel mee en win! 

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 september
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.


