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vertelt over respijtzorg
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Samen op weg naar 2025! 
Hét verschil maken voor cliënten en hun 
naasten, daar staan we voor. De cliënten, familie, 
mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten 
en samenwerkingspartners kunnen op ons 
rekenen. Dat staat als een paal boven water en 
dat blijft onveranderd. Corona of niet. Daarom 
herijkt Pieter van Foreest haar strategie. We 
gaan op weg naar 2025. Waar ligt de focus de 
komende jaren. Immers de samenleving verandert 
en daar willen we graag op in blijven spelen. 
Dat doen we samen. Samen met cliëntenraad, 
ondernemingsraad, collega’s, vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en betrokkenen. Inmiddels 
hebben we al meerdere online bijeenkomsten 
gehad met diverse aandachtsgebieden. Samen met 

onder andere de cliëntenraad, ondernemingsraad, 
collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en 
betrokkenen hebben we veel informatie hebben 
opgehaald. Uiteraard houden we u op de hoogte 
van de verdere ontwikkelingen. 

Samen op weg naar 2025!

Nieuws vanuit de Cliëntenraad Thuis 
Wist u dat er een Cliëntenraad 
Thuis (CRT) actief is? De 
CRT heeft op veel gebieden 
inspraak op de besluitvorming 
van Pieter van Foreest. Ook 
kan hij gevraagd en ongevraagd 
advies aan de leiding van 
de divisie Thuis geven. Om 
de aansluiting met u, onze 

achterban, de komende periode te 
versterken willen we regelmatig 
communiceren over onderwerpen, 
die belangrijk kunnen zijn voor de 
zorgverlening.
Zo willen wij de genomen 
besluiten of uitgebrachte adviezen, 
waar de CRT bij betrokken is 
geweest, in deze nieuwsbrief 

met u gaan delen. Evenals de 
besproken agendapunten uit de 
afgelopen vergaderingen. 

We komen hier zeker op terug!

Martin van Meurs, 
Voorzitter CRT

Cliëntenvertrouwenspersoon 
Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 geldt de 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 
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 
zijn de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg 
en dwang Marjan de Vries-Vuijk (het Westland en 
Midden-Delfland) en Esther Hof (Delft, Nootdorp en 
Pijnacker)

U kunt ze 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 ze bereiken? 
•	 Esther	Hof:	06	25	64	49	25,	E.hof@Zorgstem.nl
•	 	Marjan	de	Vries-Vuijk:	06	40	97	03	56,
	 m.devries-vuijk@zorgstem.nl
•	 	Via	het	algemene	nummer	van	Zorgstem:
	 088	678	1000

Meer informatie op
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl 

Locaties begonnen met de 
milieuthermometer
Duurzaamheid staat hoog 
in vaandel bij Pieter van 
Foreest. Daarom zijn dit jaar 
vier locaties begonnen met 
de milieuthermometer. De 
Milieuthermometer is een 
tool waarmee locaties hun 
duurzaamheidsprestatie en 
milieuzorg zichtbaar kunnen maken 
en aantoonbaar kunnen verbeteren. 
Via de Milieuthermometer wordt 
een locatie gecertificeerd op het 
niveau brons, zilver of goud. 

Een locatie komt in aanmerking 
voor een certificaat van de 
Milieuthermometer als aan de 
verplichte en optionele eisen 
is voldaan. Dit betreft eisen op 
het gebied van onder andere 
energie, afval en voeding. Om 
deze reden zijn de vier locaties, 
De	Kreek,	Akkerleven,	Veenhage	
en Ontmoetingscentrum Dock 
van Delft, samen met Renewi aan 
de slag gegaan om te bekijken 
hoe afval effectief gescheiden 
kan worden. Ook aan de andere 

punten wordt hard gewerkt.  We streven ernaar om deze locaties eind 
2021 te certificeren voor het bronzen certificaat. De locaties gaan hard 
hun best doen om de gestelde doelstelling te behalen!

Denkt u mee?
Collega’s, bewoners en hun familie van deze pilotlocaties kunnen 
meedenken op het gebied van duurzaamheid. Ook u kan en mag 
meedenken. Duurzame initiatieven kunnen gestuurd worden naar 
duurzaamheid@pietervanforeest.nl.	Misschien	wordt	uw	duurzame	idee	
wel uitgewerkt!
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We gaan duizenden kleurrijke 
kusjes maken! 
Eerder waren er bij diverse locaties van Pieter van 
Foreest al gezellige kusjesvelden te bewonderen 
dankzij Stichting Op Visite. Met de gehele organisatie 
gaan we deze kusjes nu ook zelf maken! Medewerkers, 
vrijwilligers, cliënten en diens naasten zijn van harte 
welkom om mee te doen en een kusje te maken. De 
bedoeling is om 2021 kusjes te verzamelen vanuit 
de gehele organisatie en zo één groot kusjesveld te 
vormen dat rond zal reizen tussen de verschillende 
locaties.

Duizenden kleurrijke kusjes
Stichting Op Visite maakt tot in het najaar van 2022 
een tour langs alle locaties en teams om de kusjes te 
verzamelen tijdens gezellige workshops. De workshops 
worden gegeven door Riëlle Beekmans, die als 
kunstenares het brein is achter dit project en eerder 
al de keramieken kusjesvelden maakte. Het project 
is in juli dit jaar gestart bij Ontmoetingscentrum 
Mozartlaan. Iedereen die verbonden is met Pieter van 
Foreest is van harte welkom om hieraan mee te doen. 
De workshops zijn dus niet alleen voor medewerkers 
en cliënten, maar ook vrijwilligers en mantelzorgers 
zijn van harte welkom om mee te doen. De kusjes 
zoals we die kennen van de tentoonstellingen van 
Stichting Op Visite waren allemaal rood. De 
kusjes bij dit project krijgen allemaal 
verschillende kleuren, als symbool 
voor verscheidenheid en 
inclusie; iedereen is anders en 
mag zichzelf zijn.

Stichting Op Visite
Stichting Op Visite organiseert 
kunstprojecten op locatie met als 
doel beeldende kunst toegankelijk 
te maken. De stichting vindt het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
kennismaken met, meedoen aan en 
genieten van kunst, ook op plaatsen waar 
je	het	niet	meteen	verwacht.	Van	2014	
tot 2018 heeft Stichting Op Visite voor 
Pieter van Foreest beeldende kunstprojecten 

georganiseerd. Vijf tentoonstellingen met een 
uitgebreid activiteitenprogramma voor alle locaties 
met onder andere workshops en twee kunstkasten. 
De mensen hebben genoten van de tentoonstellingen, 
deelgenomen aan de workshops en een eigen beeld 
gemaakt. Met dit kunstproject zeten we een nieuwe 
stap:	iedereen	werkt	mee	aan	één	groot	gezamenlijk	
kunstwerk.
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Het project duizenden kleurrijke kusjes wordt 
financieel mogelijk gemaakt door Klein Breteler 
Fonds, Fonds 1818, RCOAK, Sluyterman van Loo, 
Dr Vaillantfonds, De Laatste Eer en Pieter van 
Foreest.

Informatiecentrum dementie 
van start! 
Sinds 1 juni 2021 is het, 
voor iedereen die vragen 
heeft over dementie en/of 
geheugenproblemen, mogelijk om 
contact op te nemen met het 
informatiecentrum dementie. Twee 
keer per week staan professionele 
medewerkers klaar om vragen te 
beantwoorden en passend advies 
te geven.

Passend advies en een 
luisterend oor
Dementie is een aangrijpende 
ziekte. Wanneer mensen de 
diagnose dementie krijgen of het 
idee hebben dat er sprake is van 
geheugenproblemen zijn er vaak 
veel vragen. Specialisten van het 
Reinier de Graaf ziekenhuis en 
huisartsen geven aan dat ze een 
grote groep patiënten spreken 
die vragen hebben, maar dit pas 
kunnen voorleggen als ze een 
casemanager hebben. Dit is niet 
nodig. U kunt digitaal informatie 
opzoeken, maar dat is vaak niet 
voldoende. Door te bellen met het 
informatiecentrum kunnen veel 
vragen direct beantwoord worden. 

Dan weet u of uw naaste sneller hoe u verder kunt en houdt u zelf de 
regie om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Voor wie?
U kunt bij het informatiecentrum terecht als u vragen heeft over 
dementie en/of geheugenproblematiek. Denk hierbij aan uitleg over 
dementie, hoe herken ik dementie, hoe om te gaan met dementie en 
welke zorg- en welzijnsinstanties iets kunnen betekenen. Ook kunt 
u bellen als u een luisterend oor nodig heeft. U hoeft geen zorg (van 
Pieter van Foreest) te ontvangen of een zorgvraag te hebben om contact 
op te nemen. Zo kunnen mensen met dementie, hun familie, vrienden 
en kennissen, maar ook vrijwilligers of verenigingen terecht bij dit 
informatiecentrum. Heeft u vragen over dementie en hoe nu verder? 
Schroom niet en neem contact op. We zijn er voor u!

Telefonisch spreekuur
In verband met de corona-maatregelen is het informatiecentrum gestart 
met een telefonisch spreekuur.
Op	dinsdag	van	10.00	tot	11.00	uur	en	donderdag	van	15.00	tot	16.00	uur	
kunt	u	bellen	naar	088	–	166	88	23.	Uiteraard	kunt	u	ons	ook	benaderen	
via	informatiedementie@pietervanforeest.nl.	In	de	toekomst	wordt	het	
uitgebreid met een fysiek informatiecentrum.

Samenwerking
Het informatiecentrum is tot stand gekomen in samenwerking met 
diverse organisaties die zich richten op dementie, waaronder het Reinier 
de	Graaf	ziekenhuis,	huisartsen,	casemanagers,	de	ZEL,	Alzheimer	DWO	
en andere zorg- en welzijnsorganisaties en wordt georganiseerd vanuit de 
ontmoetingscentra van Pieter van Foreest.
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Extra kamers bij Sonnevanck 
Mensen blijven steeds langer 
thuis wonen en het moment 
waarop iemand niet meer 
zelfstandig kan wonen komt 
steeds later. Hierdoor krijgen 
woonzorgcentra, zoals 
Sonnevanck, steeds vaker te 
maken met bewoners die 
complexere en langdurige zware 
zorg nodig hebben. Om de 
juiste zorg te kunnen bieden, 
ook in de toekomst, hebben we 
in	2016	in	locatie	Sonnevanck	
aanpassingen gedaan aan het 
gebouw:	er	zijn	vijf	huiskamers	
en	39	kamers	gerealiseerd	voor	
mensen met een Psychogeriatrie-
indicatie (dementie). Om aan 
de toekomstige zorgbehoefte 

te kunnen blijven voldoen wordt 
er in het verlengde van de vorige 
verbouwing een aantal aanvullende 
aanpassingen gedaan.

Verbouwing Sonnevanck
1 juni zijn de voorbereidende 
werkzaamheden gestart. De totale 
verbouwing zal naar verwachting 
16	weken	in	beslag	nemen.	Een	
gedeelte van de eerste verdieping 
wordt onder handen genomen 
alsmede een vleugel op de begane 
grond. Met deze verbouwing 
worden acht extra kamers en 
een gezamenlijke woonkamer 
gerealiseerd voor toekomstige 
cliënten. Uiteraard doen we 
er alles aan om de overlast 

tot een minimum te beperken 
voor onze cliënten, hun naasten, 
onze collega’s en ook voor de 
omwonenden. 

Inzamelingsactie: Een mooie 
tuin voor Veenhage
De collega’s en bewoners van Veenhage zetten 
zich in om een mooie tuin te realiseren. Op dit 
moment is de tuin niet goed bereikbaar voor 
mensen in een rolstoel en mensen met dementie 
kunnen er niet zelfstandig rondlopen. Terwijl dit 
wel een grote wens is. 

Inzamelingsactie
De aankomende maanden willen de collega’s van 
Veenhage geld ophalen, om in het voorjaar van 
2022 een prachtige tuin aan te kunnen leggen, 
waar de bewoners volop van kunnen genieten. Er 
worden verschillende initiatieven georganiseerd om 
geld op te halen. 

Ook helpen?
Wilt u ook helpen om deze mooie wens van de 
collega’s en bewoners in vervulling te laten gaan? 

Dat kan! U kunt geld overmaken naar
•	 	Rekeningnummer	Rabobank:
	 NL60	RABO	0137	3969	53
•	 	Ten	name	van:	Stichting	Vrienden	van	

Woonzorgcentrum Veenhage, Nootdorp
•	 	Onder	vermelding	van:	Binnentuin	Veenhage

U heeft ook de mogelijkheid om geld te doneren 
in de speciaal gemaakte spaarpot bij de receptie. 
Heeft u Perla koffiezegels over waar u niets 
mee doet? Ook deze zijn meer dan welkom! 
Daarnaast is het ook mogelijk om punten in de 
Parade	Nootdorp	App	te	doneren	voor	dit	goede	
doel. Houd onze website en socialmediakanalen 
in de gaten voor alle intiatieven die er 
het aankomende jaar rondom dit project 
georganiseerd gaan worden. We willen u alvast 
hartelijk bedanken voor uw hulp!

Triangel biedt zorg met
behandeling 
De wereld om ons heen verandert en daarmee ook 
de zorg. De zorg wordt steeds zwaarder. Hoe fijn is 
het dan dat woonzorgcentrum Triangel vanaf begin 
2021 ook de bewoners, waarbij de zorgzwaarte dit 
vraagt, zorg met behandeling kan bieden.

Wat houdt dit in?
Het kan zijn dat een cliënt, naast de zorg, ook 
behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer 
iemand een zorgzwaartepakket 5 of hoger heeft, maakt 
behandeling deel uit van de indicatie. De huidige
zorg ‘zonder behandeling’ wordt dan omgezet naar 
zogenaamde zorg ‘met behandeling’. Dit houdt 
in dat er een aantal zaken wijzigen. Zo wordt 
de Specialist Ouderengeneeskunde dan medisch 
eindverantwoordelijk, verandert de apotheek en 
verloopt de mond- en tandzorg via Pieter van Foreest. 

Daarnaast hebben wij een team behandelaren die voor 
de cliënten klaar staan. De behandelaar bespreekt 
samen met de cliënt hoe de behandeling eruit zal gaan 
zien en wat men kunt verwachten.

Het enige wat ongewijzigd blijft is de liefdevolle zorg 
en ondersteuning voor onze cliënten. Samen zorgen 
we ervoor dat ze zich zo thuis als mogelijk voelen.

Feest bij ZorgkaartNederland: 
de 1 miljoenste
waardering staat online 
Ruim 11 jaar geleden is ZorgkaartNederland begonnen als initiatief van een grote uitgever, samen met de 
Patiëntenfederatie Nederland. Doel was om transparantie te creëren in de kwaliteit van de zorg in Nederland. 
Dat ZorgkaartNederland steeds meer geraadpleegd wordt, blijkt wel uit het feit dat een bijzondere mijlpaal is 
bereikt. Op 5 juli jl. is op ZorgkaartNederland.nl de miljoenste patiëntervaring geplaatst.
 
Inmiddels is ZorgkaartNederland een niet meer weg te denken onafhankelijke bron van kwaliteitsinformatie. Maar 
toekomstplannen zijn er ook! De komende jaren zal ZorgkaartNederland zich steeds verder ontwikkelen als 
breed keuzeplatform voor patiënten. Een koppeling met andere beschikbare databases moet zorgzoekers - naast 
de ervaringen van anderen - ook inzicht geven in openingstijden, specialismen, wachttijden en andere relevante 
keuze-informatie. 

Heeft u uw ervaring al gedeeld? 
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.
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dachten de artsen dat ik nog moest aansterken. Uit 
onderzoeken bleek dat mijn evenwicht nooit meer 
hersteld kon worden.’

‘Het water liep mij over
de schoenen’

Vakantie nodig
Sindsdien gebruikt meneer een rollator bij elke stap 
die hij zet. Dat ging aanvankelijk best goed. Met wat 
aanpassingen kon het echtpaar nog steeds genieten 
van hun hobby, reizen. De uitkomst voor hen waren 
cruises maken in plaats van vliegvakanties. De laatste 
keer dat ze samen een cruise hebben gemaakt is 
drie	jaar	geleden.	Mevrouw:	‘Eigenlijk	kon	het	toen	al	
niet goed meer, ik heb daarna ook gelijk gezegd dat 
ik dat niet meer doe.’ De zorg voor haar man werd 
steeds intensiever. Ze staat de hele dag klaar om 
hem te ondersteunen in het dagelijks leven. Wanneer 
mevrouw Varkevisser óók nog eens een ruggenwervel 
breekt als ze haar man overeind wil helpen wordt 
het haar te veel. Tel daarbij het coronavirus op en 
mevrouw Varkevisser snakte naar een vakantie. ‘Het 
water liep mij over de schoenen. Ik wilde ontzettend 
graag weg, maar hoe?’ 

Mantelzorgondersteuning
Ze	vervolgt	haar	verhaal:	‘Ik	ben	naar	een	
mantelzorgbijeenkomst geweest, daar heb ik 
aangegeven dat ik graag op vakantie wil maar niet 
wist hoe ik dat moest organiseren. Ze hebben mij in 
contact gebracht met de WMO en na een gesprek 
zijn mijn gegevens doorgegeven aan Strandgoed Ter 
Heijde. Na een gesprek met de coördinator van 
Strandgoed Ter Heijde en de goedkeuring vanuit de 
WMO konden we een datum plannen. Zowel ik als 
Jan vonden het in eerste instantie best spannend.’ 
Dhr.	Varkevisser	gaat	verder:	‘Je	gaat	natuurlijk	niet	
voor je plezier logeren in zo’n respijthuis. Maar ik 
moet zeggen dat het mij volkomen is meegevallen. Er 
werd de hele dag gevraagd of ik nog iets nodig had, 
ik had een fijne kamer en vond het gezelschap in de 
gezamenlijke ruimten ook prettig.’ 

‘Dat er goed voor hem 
gezorgd werd was de 

bevestiging die ik nodig had’

Genieten
Mevrouw Varkevisser vertelt met plezier over haar 
vakantie:	‘Zoals	ik	al	zei,	ik	vond	het	spannend	om	Jan	
daar achter te laten. Ik had er dan ook voor gezorgd 
dat hij een eigen mobiel had die hij makkelijk kon 
bedienen. Zo konden we elkaar gemakkelijk bereiken. 
Toen ik hem de eerste avond opbelde en hoorde dat 
het goed met hem ging gaf mij dat direct rust. Het was 
zo fijn om even niet alles te moeten regelen en voor 
twee te denken. Dat Jan het ook naar zijn zin had, en 
er goed voor hem gezorgd werd, was de bevestiging 
die ik nodig had om te kunnen genieten van mijn 
vakantie. Samen met een vriendin heb ik een busreisje 
gemaakt naar Friesland. We hebben elke dag leuke 
activiteiten gedaan en er ontzettend van genoten. Voor 
mijn vakantie zat ik er echt even doorheen, de rust die 
ik kreeg had ik echt even nodig om de zorg voor mijn 
man vol te houden.’ 

Echtpaar Varkevisser over
Strandgoed Ter Heijde 
De heer Varkevisser heeft verbleef eerder 
in Strandgoed Ter Heijde Logies en Respijt. 
Ondanks dat hij en zijn vrouw het een 
spannende stap vonden, is het hen beiden goed 
bevallen. Ze vertellen over hun ervaring met 
het logeerhuis aan zee, en waarom deze vorm 
van respijtzorg voor hen een mooie uitkomst is. 

Dhr.	Varkevisser	(92)	kijkt	vanuit	zijn	stoel	naar	de	
verticale tuin van de Westfieldmall of the Netherlands 
in aanbouw. Het echtpaar heeft de verbouwing van 
winkelcentrum Leidschenhage live gevolgd vanuit hun 
woonkamer.	Meneer:	‘Ik	ben	erg	blij	dat	we	nu	tegen	
dit mooie gebouw aankijken, we hebben namelijk 
het oude gebouw nog net meegemaakt toen we hier 
kwamen wonen. Ik word toch een stuk vrolijker van 
de groene wand dan van de betonmuur waar we eerst 
op uitkeken.’ Het gesprek gaat al snel naar hoe het 
echtpaar elkaar ontmoet heeft. Ze kennen elkaar al 
een	lange	tijd.	De	toen	19-jarige	Marijke	werkte	in	
ziekenhuis	Antoniushove	als	leerling	Verpleegkundige.	
Jan kwam regelmatig langs de zusterpost gelopen om 
zijn zus te bezoeken. ‘Hij riep altijd uiterst vriendelijk 
gedag als hij de zusterpost passeerde. Het was toen al 
een leuke en vriendelijke man,’ vertelt mevrouw. ‘Na 

mijn opleiding waren bevriende collega’s uitgevlogen 
en zocht ik wat nieuwe contacten. Ik ben toen 
opnieuw op dansles gegaan. Ik liep voor het eerst de 
dansschool binnen en hoorde bijna direct een bekende 
naam. Na drie jaar herkende ik Jan nog goed. Die 
avond hebben we diverse keren met elkaar gedanst. 
Het werd vaste prik om na afloop een kopje koffie 
te drinken en samen de tram naar huis te nemen. 
Inmiddels	zijn	we	alweer	57	jaar	getrouwd,’	vertelt	
mevrouw Varkevisser (82) terwijl ze naar haar man 
lacht.

Geen stap zonder rollator
Beiden zijn altijd in prima gezondheid geweest 
totdat meneer Varkevisser darmkanker kreeg. Hij 
is daar tweemaal voor geopereerd. Na de laatste 
operatie kreeg hij complicaties. Om die tegen te gaan 
schreven de artsen een breed spectrum antibioticum 
voor. ‘Later bleek dat die medicatie zijn gehoor en 
evenwichtsorgaan flink hadden aangetast. Hij kan al 
ruim twaalf jaar geen stap meer zetten zonder rollator, 
anders valt hij simpelweg om,’ vertelt mevrouw. Haar 
man	vult	aan:	‘Nadat	ik	weer	hersteld	was	voelde	ik	
iets in mijn oor wat ik niet goed kon verklaren. Ook 
lukte het maar niet om stabiel te blijven staan. Eerst 

Strandgoed Ter Heijde  
Even tijd nemen voor uzelf, het klinkt zo 
vanzelfsprekend. En dat is het ook. Toch 
zijn er veel mantelzorgers die dat niet 
zo gemakkelijk kunnen. Het is daardoor 
steeds moeilijker om de mantelzorg vol 
te houden. Strandgoed Ter Heijde, gelegen 
in het kustplaatsje Ter Heijde aan Zee, 
is een logeerhuis waar mensen met een 
lichamelijke beperking en/of een lichte 
vorm van dementie kunnen logeren 
zodat hun mantelzorger even tijd voor 
zichzelf heeft om te ontspannen of om te 
herstellen van een operatie of ziekte.

Meer informatie
Wilt u weten wanneer u in aanmerking 
komt voor Strandgoed Ter Heijde? 
Of zoekt u meer informatie over de 
vergoeding van een verblijf? Neem een 
kijk op www.strandgoedterheijde.nl of bel 
ons	Klant	Contact	Centrum:
015 – 515 5000 
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Vergoeding paramedische
herstelzorg vanuit basispakket 
Mensen	die	na	het	doormaken	van	Covid-19	last	
hebben van ernstige klachten of beperkingen 
kunnen onder voorwaarden paramedische 
herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. 
De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar 
is, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 
1 augustus 2022. Ook is de regeling op enkele 
punten gewijzigd. 
 
In juli 2020 was er nog veel onbekend over 
het	verdere	verloop	van	Covid-19-pandemie.	
Daarom werd besloten voor de duur van één jaar 
paramedische herstelzorg, zoals fysiotherapie en 
ergotherapie,	voor	mensen	die	Covid-19	hebben	
doorgemaakt onder voorwaarden te vergoeden 
vanuit het basispakket. Voor mensen die tijdens 

de	tweede	of	derde	golf	Covid-19	kregen	en	
langdurige klachten hadden, is deze regeling nu 
met een jaar verlengd.   

Paramedische herstelzorg
Sommige mensen die een besmetting met 
Covid-19	hebben	doorgemaakt,	ervaren	tijdens	
hun herstel ernstige klachten of beperkingen. 
Paramedische herstelzorg richt zich op het 
verminderen van deze klachten. Deze zorg 
bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, 
diëtetiek en/of ergotherapie. Pieters Behandel 
Praktijk	biedt	post	Covid-19	behandelingen	aan.	
Voor vergoeding van de paramedische herstelzorg 
is een verwijzing van een huisarts of medisch 
specialist nodig. 

Ontmoetingscentra opnieuw
erkend als effectieve interventie 
bij mensen met dementie 
De ontmoetingscentra zijn opnieuw erkend als 
effectieve interventie bij mensen met dementie. Het 
doel van de interventie Ontmoetingscentra is tijdig 
begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met 
dementie en hun mantelzorgers, zodat zij kwaliteit 
van leven blijven ervaren. De interventie is onlangs 
opnieuw erkend met ‘sterke aanwijzingen voor 
effectiviteit’ door de landelijke erkenningscommissie 
‘Langdurende ouderenzorg’ van Vilans.

Ontmoetingscentra effectief bij mensen met 
dementie en hun mantelzorgers
Uit onderzoek blijkt dat de interventie een positief 
effect heeft op gedrags- en stemmingsontregelingen 
bij mensen met dementie, vooral op het gebied van 

inactiviteit, niet-sociaal gedrag en depressie. Ook 
zorgt de interventie voor een grotere mate van 
zelfwaardering. Mantelzorgers ervaren meer gevoel 
van competentie en voelen zich minder belast. 
Ook blijkt dat het leidt tot uitstel van 
verpleeghuisopname.

Ontmoetingscentra Pieter van Foreest
Pieter van Foreest heeft tien ontmoetingscentra in 
de regio’s Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland 
en het Westland. Wilt u meer weten over één van 
onze ontmoetingscentra? Neem dan contact op 
met de collega’s van het Klant Contact Centrum via 
telefoonnummer 015 - 515 5000 of loop eens binnen 
bij een ontmoetingscentrum. U bent van harte welkom.

10%kortingmet codePIETER2021

Korting in de Pieter van Foreest 
Thuiszorgwinkel

Vegro heeft verschillende voordelen:
-  Vegro heeft een uitgebreid assortiment voor uw 
mobiliteit en uw woning. 

-  Of het nu gaat om een steunkous of aangepast bed, 
een rollator of hometrainer, ergonomisch bestek of 
een bloeddrukmeter, maar ook voor sta-op stoelen 
kunt u terecht bij Vegro. 

-  Vegro werkt samen met alle zorgverzekeraars in 
Nederland waardoor u veel hulpmiddelen gratis kunt 
lenen.

-		Als	cliënt	van	Pieter	van	Foreest	ontvangt	u	10%	
korting op het volledige koopassortiment in de 
thuiszorgwinkel én de webwinkel.

-  Vegro zorgt voor de afhandeling met uw 
zorgverzekering.

-  Vegro heeft een eigen woonconsulent. Twijfelt u 
over welk hulpmiddel in uw huidige woonsituatie 
past? De woonconsulent komt graag bij u langs voor 
een passend advies aan huis over bijvoorbeeld sta-
opstoelen, scootmobielen of rolstoelen.

Als cliënt van Pieter van Foreest ontvangt u  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 PIETER2021. 

Wist u dat?
Pieter van Foreest en Vegro al vele jaren samenwerken om voor u het 
juiste hulpmiddel te vinden, welke u kunt lenen, huren of kopen. Door deze 
unieke samenwerking is het mogelijk een groot assortiment hulpmiddelen 
aan te bieden in de Pieter van Foreest thuiszorgwinkels. Deze 
thuiszorgwinkels	worden	gefaciliteerd	door	Vegro,	een	bedrijf	dat	al	35	jaar	
gespecialiseerd is in hulp- en verpleegmiddelen. U vindt de thuiszorgwinkels 
in zowel het Westland als in Delft.

Thuiszorgwinkel Naaldwijk 
Middel	Broekweg	2A
2671	ME	Naaldwijk

Heeft u informatie of advies nodig of wilt u een afspraak maken met de 
woonconsulent van Vegro? Neemt u dan contact op via:  
Email: verkoop@vegro.nl
Telefonisch bestellen: 0900 - 288 77 66

Thuiszorgwinkel Delft
Papsouwselaan	474

2624	EP	Delft
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‘Door het
gebruik van 
cMed Plus
heb ik meer 
structuur
gekregen’ 

cMed Plus
De cMed Plus is een slimme medicijndispenser die 
een geluids- en lichtsignaal afgeeft wanneer het tijd is 
om de medicijnen in te nemen. Door een druk op de 
knop komt de medicatie eruit. Marleen van Paasen, 
wijkverpleegkundige	Team	Midden-Delfland	Thuis:	
‘We	zijn	eind	2019	begonnen	met	een	pilot	voor	de	
cMed Plus. Samen met andere thuiszorgteams hebben 
we gekeken welke cliënten hiervoor in aanmerking 
kwamen. Zo moet een cliënt langere tijd dezelfde 
medicatie gebruiken en zelf kunnen bedenken dat na 
de uitname van de medicatie dit ook daadwerkelijk 
ingenomen moet worden. De dispenser geeft 
namelijk wel een geluids- en lichtsignaal af wanneer 
de medicatie ingenomen dient te worden, maar de 
inname van de medicatie moet de cliënt zelf doen.’ 

Zelfstandigheid vergroten
Mevrouw Plugge maakt sinds begin september vorig 
jaar gebruik van de cMed Plus. ‘Ik krijg sinds 1,5 jaar 
thuiszorg. Marleen vroeg op een gegeven moment 
of ik gebruik van de cMed Plus wilde maken. Ze 
heeft uitgelegd wat het apparaat doet en hoe het 

mijn zelfstandigheid met medicatie kan vergroten. Ik 
zei	meteen:	“Ik	vind	het	wel	leuk,	laten	we	het	maar	
doen” en sinds september heb ik nu de cMed Plus 
thuis staan. Vooral in de ochtend vind ik het fijn, want 
om 8 uur word ik gewekt. Dan geeft de cMed aan dat 
ik mijn medicatie moet innemen. Ik ga dan uit bed, eet 
en neem mijn medicijnen in. Dat is ideaal voor mij. 
Hetzelfde	geldt	voor	de	avond.	Dan	denk	ik:	“Oh	het	is	
18 uur, tijd voor medicijnen.” Het geeft mij structuur 
en regelmaat en dat vind ik fijn.’ 

Extra controles
Marleen:	‘Wanneer	een	cliënt	in	aanmerking	komt	
voor de medicatiedispenser, geven we dit door aan 
FocusCura (de leverancier van de cMed Plus). Zij 
nemen contact op met de apotheker die de juiste 
baxterrol (een rol met zakjes medicijnen) in orde 
maakt. Zodra dit gereed is, koppelt de apotheek dit 
terug aan FocusCura die, in overleg met ons, een 
afspraak met de cliënt maakt voor de installatie van 
de cMed Plus. Het apparaat is aan mevrouw Plugge 
gekoppeld, je ziet op het beeldscherm dan ook haar 
naam staan. Wij plaatsen vervolgens de baxterrol in het 

apparaat. Op de baxterrol staat de naam van de cliënt 
en drie barcodes. Deze barcodes geven de naam van 
de cliënt weer, de medicatie en het tijdstip waarop het 
ingenomen moet worden. Wanneer er bijvoorbeeld 
een baxterrol van een andere cliënt geplaatst wordt, 
geeft het apparaat meteen een foutmelding omdat 
het op de naam van mevrouw Plugge staat. Dat 
komt dan niet overeen. Je kan het zien als een extra 
controlemoment. De medicatiedispenser is voorzien 
van een helder en groot touchscreen. Daarnaast geeft 
de cMed een overzicht van de in te nemen medicatie 
en hoe laat mevrouw dit heeft uitgenomen. Je kan dus 
eigenlijk alle informatie erop aflezen.’

Eigen regie
‘Ik vind het ook prettig dat er controle is’, zegt 
mevrouw Plugge. ‘Wanneer ik mijn medicatie moet 
innemen, wordt er een licht- en geluidssignaal 
afgegeven. Dit gaat even af en daarna op snooze stand. 
Al	maak	ik	dit	zelf	weinig	mee,	want	ik	haal	mijn	
medicijnen	meteen	eruit	en	neem	ze	in.	Als	ik	het	na	
een uur de medicatie nog niet heb uitgenomen, belt 
FocusCura mij op om te controleren of het goed gaat. 
Ik heb ze gelukkig nog niet aan de telefoon gehad’,  
lacht	mevrouw	Plugge.	Marleen	beaamt	dit:	‘We	willen	
de regie en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij 
de cliënt houden. Zo neemt FocusCura bijvoorbeeld 
ook contact op als bijvoorbeeld de accu bijna leeg 
is. Dan is er even die extra check om te kijken of 
de stekker wel goed erin zit. Wanneer FocusCura 
geen contact met de cliënt krijgt, dan worden wij 
ingeschakeld en gaan wij een kijkje nemen.’ 

‘Wanneer ik een weekend weg ga, is het ook geen 
probleem’, zegt mevrouw Plugge. ‘Je kan het apparaat 
meenemen, maar zelf doe ik dat (nog) niet. Ik zeg 
tegen Marleen dat ik zaterdagmorgen wegga en pas 
zondagavond terug ben. Zij haalt dan voor mij de 
benodigde zakjes van de baxterrollen uit de dispenser, 
zodat ik die kan meenemen.’ ‘De dispenser geeft 
dan aan dat we dit handmatig verwijderd hebben en 
we doen een melding aan FocusCura hiervan’, aldus 
Marleen. ‘De volgende dosering van medicatie staat 
aan de hand van de barcode vermeld op zondagavond 
wanneer mevrouw Plugge weer thuiskomt. Mevrouw 
Plugge:	‘En	dat	werkte	goed.	Toen	ik	thuiskwam	ging	
het vertrouwde belletje en lichtsignaal weer af.’ 

Op dit moment zit er een baxterrol in met voldoende 
medicatie voor één week. Wanneer er iets verandert 
aan de medicatie kan deze na een week aan de 
nieuwe baxterrol toegevoegd worden. ‘Natuurlijk zijn 

er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er medicatie direct 
moet worden toegevoegd, dan moet dit handmatig 
worden aangereikt tot de medicatie in de baxterrol 
meegenomen is’, vervolgt Marleen. 

Stukje eigenwaarde
Marleen:	‘Het	inzetten	van	de	cMed	Plus	heeft	vooral	
voordelen op de langere termijn. Mevrouw Plugge is 
nu nog zelfstandig genoeg om de medicatie uit en in 
te nemen en gaat het goed. Op deze wijze kan ze aan 
de dispenser wennen en er vertrouwd mee raken. 
Het zit op een gegeven moment in haar systeem, 
zodat ze zo lang mogelijk de zelfstandigheid kan 
behouden. Je merkt dat het gebruik van de cMed Plus 
een stukje eigenwaarde terugbrengt bij de cliënten. 
Sommigen hebben bij het persoonlijk uitreiken van 
de medicatie toch het gevoel dat we op hun vingers 
kijken, meekijken of ze het goed doen. Nu wordt het 
ook gecontroleerd, maar minder opvallend en veel 
meer op de achtergrond. Ook voor ons als thuiszorg 
zijn we hierdoor flexibeler omdat we niet op een 
bepaalde tijd haar medicatie hoeven aan te reiken.’ 

‘Ik zou niet meer zonder de cMed Plus willen’, aldus 
mevrouw Plugge. ‘Ik ben er zo aan gewend geraakt. 
Wanneer ik in de ochtend iets voor 8 uur wakker 
word,	denk	ik:	“He,	ik	heb	mijn	belletje	nog	niet	
gehoord.” Het is eigenlijk ook mijn wekker en een 
stukje extra sociale controle. Ondanks dat ik blij ben 
met dit stukje zelfstandigheid ben ik ook ontzettend 
blij dat ik Marleen en haar collega’s nog wel zie als ze 
bij mij langskomen voor de overige thuishulp.’

Andere services van FocusCura
FocusCura biedt naast de cMed Plus ook 
personenalarmering in een samenwerking met 
Pieter van Foreest. Bij personenalarmering kunt 
u kiezen voor verschillende abonnementen, 
zodat er altijd een optie is die bij u past.
U kunt op onze website
www.pietervanforeest.nl meer lezen over 
de personenalarming en daar ook gelijk een 
aanvraag indienen. 

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met wat extra hulp in de vorm van 
verzorging, verpleging, behandeling of huishoudelijke hulp is dat vaak heel goed mogelijk. Wanneer 
cliënten medicatie hebben is het belangrijk dat dit op een vaste tijdstip wordt ingenomen. De 
collega’s van de thuiszorg kunnen hierbij ondersteuning bieden, maar met behulp van de cMed Plus 
kunnen de cliënten makkelijk en zelfstandig de medicatie innemen.
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‘Met elkaar verhalen delen, daar 
kan geen therapeut tegenop’ 

Kees Verkade staat in Westland 
weliswaar	bekend	als	“Kees	uit	de	
zorg”, maar hij begon zijn carrière 
bij	Defensie.	Als	dienstplichtige	
kreeg hij een brief dat hij zich 
moest	melden.	Kees:	‘Daar	ga	je	
als spijkerbroek figuurtje heen 
en je komt er met een groen 
uniform weer uit.’ De oefeningen 
naar Duitsland vond hij het meest 
interessant:	‘Alles	wat	je	doet	
op zo’n oefening moet kloppen.’ 
Contact met zijn oude dienstmaten 
uit die tijd heeft hij nog steeds. 
Dat is ook de aanleiding geweest 
om zich in te gaan zetten voor 
veteranen:	‘We	zijn	contact	gaan	
zoeken met veteranen uit onze 
tijd en we hebben een reünie 
georganiseerd	voor	650	man,	oud	
personeel en partners en familie. 
Daar zag ik dat ik dat mensen in 
1960	in	dienst	hadden	gezeten,	
oude bazen kwamen elkaar na 
zoveel jaar tegen, prachtig om te 
zien.’

‘Ik werkte al in de zorg en sprak 
in de verzorgingstehuizen een 
aantal veteranen. Hierdoor heb 
ik mij aangemeld als nuldelijn-
ondersteuner, omdat je in de 
zorg ziet dat sommige gevallen, 
ook veteranen, heel schrijnend 
kunnen zijn. Ik vind het belangrijk 
om daar gehoor aan te geven. Uit 
deze gedachte zijn we gezamenlijk 
begonnen met Veteranen 
Ontmoetingscentrum Westland. Dit 
begon vijf jaar geleden, eerst heel 
klein in een zaaltje van Pieter van 
Foreest. We haalden iedereen op, 

dementie of niet, en organiseerden 
uitjes door geheel Nederland. 
Tweeënhalf jaar geleden konden we 
een vaste eigen plek krijgen.’

Deze ruimte hebben Kees en 
diverse Westlandse veteranen met 
behulp van eigen fondsenwerving 
in de regionale private sector 
compleet verbouwd en opgeknapt 
tot een ontmoetingsplek voor 
veteranen en oudgedienden 
van Defensie. Jonge én oude 
veteranen komen hier samen 
en	delen	verhalen.	Kees:	‘Je	ziet	
jonge veteranen hun missiefoto’s 
delen op de iPad en de oude 
veteranen laten hun foto’s zien met 
kartelrandjes.	Andere	foto’s,	andere	
tijden, maar een veteraan blijft een 
veteraan.’

Daar kan geen therapeut 
tegenop
‘Wat mij na al die jaren het meest 
is bijgebleven? Nou, eigenlijk het 
kampeerweekend dat wij een paar 
weken geleden organiseerden. Toen 
hebben we een aantal veteranen 
meegenomen om te kamperen. 
Mensen die niet op vakantie 
konden door de coronacrisis, 
geldzorgen of een rugzakje 
hebben. Het kampvuur ging aan, 
de verhalen kwamen naar boven, 
een lach en een traan. Ik denk dat 
dit een weekend was waar geen 
therapeut tegen op kan. Zo’n 
band ontstaat er dan met elkaar. 
Oppakken	en	doorgaan:	leave	no	
man behind.’
De inzet van Kees en Irma reikt 

ook buiten ontmoetingscentrum 
Westland. Samen reisden ze op 
eigen houtje naar voormalig 
missiegebied Srebrenica om 
veteraan Rob Zomer te 
helpen bij het bouwen aan zijn 
ontmoetingsplek. In de laatste 
jaren van het leven van Lgen 
(b.d.) Ted Meinis hielpen Kees 
en Irma hem om zijn boodschap 
aan de veteranengemeenschap 
over de bühne te brengen. Irma 
maakte voor hem een bijzondere 
schildering die zijn rouwkaart 
sierde na het overlijden. Een 
bijzondere	eer.	Kees	vertelt:	‘Irma	
is een onmisbare factor in de 
veteranenwereld. Ze heeft de 
afgelopen jaren heel wat werk 
verricht voor de Westlandse 
veteranen.	Alles	zonder	moeite	en	
met veel plezier. Irma is een kanjer 
en	verdient	de	Witte	Anjer	Prijs.’

Genomineerd
Kees:	‘Voor	de	toekomst	hoop	ik	
dat we nog heel erg lang mogen 
bestaan. We vinden het nog 
hartstikke	leuk	om	te	doen.	Als	
je ziet wat er voor waardering 
is, dan is dat alleen maar een 
beloning. Voor ons is dit de derde 
keer dat we genomineerd zijn, 
en daar zijn we super trots op! 
Je wordt gekozen uit een hele 
hoop anderen, dus dat zien we 
als een groot compliment van de 
gerenommeerde stichtingen die de 
nominaties hebben aangedragen.’
Bron:	www.veteranendag.nl

Kees Verkade is één van de initiatiefnemers van Veteranen Ontmoetingscentrum Westland, samen 
met zijn vrouw Irma Verkade werd hij genomineerd voor de Witte Anjer Prijs 2020. Het echtpaar 
wordt gezien als dé drijvende kracht achter het ontmoetingscentrum door hun oneindige energie 
en aandacht voor veteranen, post-actieve militairen en hun dierbaren.

KunstZinnig Pieter: kunst en 
cultuur voor en door ouderen 
Kunst roept bij veel mensen 
plezierige gevoelens op. 
Bijvoorbeeld samen dansen geeft 
een gevoel van vrijheid en geluk. 
Met elkaar mooie dingen creëren, 
emoties ervaren. Vaak ontstaan er 
ook andere contacten doordat er 
gedeelde passies worden gedeeld. 
Veel kunstactiviteiten dragen bij 
aan dat stukje meerwaarde voor 
de kwaliteit van leven van onze 
cliënten.

Kunst verbindt
Sinds een aantal jaren werken 
we in het Westland samen 
met Westland Cultuurweb 
(netwerkorganisatie voor kunst 
en cultuur) in het programma 
Kunstkracht 55+ om actieve 
kunstparticipatie aan de cliënten 
op de locaties aan te bieden. 
Er zijn al vele mooie projecten 
van start gegaan en vinden nog 
steeds plaats in de locaties in het 
Westland, zoals ‘toen was geluk 
heel gewoon’ in De Opmaat. 
Samen bezig zijn met kunst waar 
creativiteit en trots de boventoon 
voeren. We merken dat door het 
actief meedoen aan een kunstvorm 
(nog	meer)	verbinding	ontstaat:	
met de cliënten zelf, met zijn/
haar omgeving en de rest van de 
wereld. Kunst creëert datgene wat 
met woorden niet (meer) altijd te 
vatten is, het raakt harten. Door 
verbeeldingskracht te stimuleren 
wordt het zelfbewustzijn van 
ouderen versterkt en ervaren zij 
nieuwe impulsen. Belangrijk is dat 
het altijd om actieve, betekenisvolle 
kunstparticipatie gaat, die zoveel 
mogelijk verbonden is met de 
eigen persoonlijkheid.

KunstZinnig Pieter
Met deze achterliggende gedachte en om dit op regelmatige basis te 
organiseren is KunstZinnig Pieter gestart, een kunstprogramma dat in 
eerste	instantie	tot	mei	2023	loopt.	De	ouderen	waar	KunstZinnig	Pieter	
zich op richt wonen zowel intern (op een woonzorglocatie) als extern 
(zelfstandig thuis). Zij zijn op een of andere manier verbonden aan Pieter 
van Foreest of zijn dit (nog) niet. Een relatie met de zorginstelling is dus 
geen voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Iedereen 
is uniek, met eigen achtergrond, geschiedenis en cultuur. 
Elke deelnemer heeft een andere vraag. Soms heel uitgesproken, soms nog 
het onderzoeken waard. Dit ‘onderzoeken’ wordt expliciet meegenomen 
in de ontwikkeling van de kunstactiviteiten. Een mooi project waar we 
bijzonder trots op zijn.

Feestelijk moment
Voor het programma KunstZinnig Pieter werken we samen met Bes & 
Cultuur. Zij zijn geen onbekende binnen onze organisatie. Ze zijn al eerder 
betrokken geweest bij een aantal Delftse locaties met het project De 
Gouden	Eeuw.		Woensdag	23	juni	vond	de	aftrap	plaats	van	het	eerste	
overleg. Dit overleg had meteen een ‘gouden randje’. De aanvragen bij het 
Lang Leven Kunst Fonds en de regeling voor ‘Samen cultuur maken’ van 
fonds Cultuurparticipatie voor KunstZinnig Pieter zijn gehonoreerd. Een 
feestelijk moment!
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Digitale kluis en zelfcheck
als basis voor de intake
nieuwe cliënten
Zorgaanbieder Pieter van Foreest omarmt innovatieve 
‘Intake nieuwe stijl’ als werkwijze voor de thuiszorg

Het is verbazingwekkend 
hoeveel tijd een intake voor de 
thuiszorg door de administratieve 
handelingen in beslag neemt. 
Deze enorme hoeveelheid aan 
administratieve handelingen is voor 
veel zorgprofessionals een doorn 
in het oog. Pieter van Foreest 
besloot om deze ergernis aan te 
pakken. En met succes!

Samenwerken in Ehealth 
project voor ‘intake nieuwe 
stijl’
Na een jaar lang samen te hebben 
opgetrokken in een zogeheten 
SET project (Stimulering Ehealth 
Thuis) heeft Pieter van Foreest 
‘Intake nieuwe stijl’ als nieuwe 
werkwijze omarmd. De basis is 
gelegd door het innovatiecluster 
voor de regio’s Delft, Oostland 
en Westland, waarbij Pieter van 
Foreest, zorgverzekeraar DSW 
en Stichting Zo-Dichtbij intensief 
hebben samengewerkt.

Innovatieve toepassing 
Zo-Dichtbij
‘Intake nieuwe stijl’ is gebaseerd 
op de eHealth toepassing 
Zo-Dichtbij. Een digitale wegwijzer 
voor wonen, zorg en welzijn, 
waarmee mensen toegang krijgen 
tot een persoonlijke digitale 
kluis. De informatie in die kluis 
kunnen ze delen met derden, 
maar alleen als ze hiervoor zelf 

toestemming geven. Deze oplossing 
ligt in lijn met de persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO), maar 
naast medische informatie wordt 
ook de meer sociale informatie 
veilig opgeborgen. Het delen van 
vooral die informatie op sociaal 
gebied is van meerwaarde voor 
de zorgverleners. Zij leren de 
cliënt hierdoor veel sneller en 
beter kennen. Daarmee wordt de 
zorgverlening effectiever, op het 
moment dat er een hulpvraag is.

Eigen regie voor de cliënt met 
zelfcheck
Op basis van de nieuwe werkwijze 
wordt de cliënt gevraagd om de 
Zo-Dichtbij zelfcheck in te vullen, 
nog voordat de zorgverlener 
op huisbezoek komt. De cliënt 
behoudt hierbij de regie. Door 
een gevalideerde vraagverheldering 
op tien leefgebieden krijgt de 
zorgprofessional in één oogopslag 
een overzicht van de behoefte 
van de cliënt. Niet alleen maakt 
dit de gesprekken efficiënter, maar 
het vermindert ook frustratie 
rondom het administratieve 
proces en er ontstaat ruimte om 
de zorgverleners volledig in hun 
kracht te zetten. Ook kan het 
ervoor zorgen dat zorgverleners 
meer tijd overhouden voor het 
leveren van warme zorg. Daarnaast 
zorgt ‘intake nieuwe stijl’ voor 
winst bij de cliënten. Ze krijgen 

inzicht in hun situatie en hoeven 
niet steeds hetzelfde verhaal te 
vertellen.

Zolang er een zorgrelatie is 
krijgen zorgverleners van Pieter 
van Foreest inzicht in de zelfcheck 
en de gegenereerde resultaten. 
De rest van de informatie uit de 
digitale kluis blijft achter slot en 
grendel. Wel is het mogelijk om 
een naaste het beheer te geven 
over de kluis, zodat de verminderd 
digitaal vaardige cliënt door 
een mantelzorger kan worden 
ondersteund.

Naar de website van ‘Zo-Dichtbij’? 
Ga naar www.zodichtbij.nl. 
Meer lezen over ‘Zo-Dichtbij’? 
www.zorgvoorinnoveren.nl/actueel/
nieuws/2021/06/11/zo-dichtbij-
is-een-schoolvoorbeeld-van-co-
creatie

Winnaars ‘Deel je Kunst!’ bekend 
Westland Cultuurweb, Careyn 
en Pieter van Foreest hebben in 
maart jl. het project ‘Deel je Kunst!’ 
gelanceerd om de creativiteit onder 
65-plussers	zichtbaar	te	maken.	
Dit kon van alles zijn. Dansen, 
dichten, schilderen, zingen, borduren, 
muziek maken, tekenen, noem het 
allemaal	maar	op.	Als	het	maar	
kunstzinnig was! En dat er veel 
creativiteit en talent is, bleek uit de 
vele inzendingen die we mochten 
ontvangen. 

Passie voor hun kunst
Er zijn vanuit diverse gemeenten 
veel verschillende soorten kunst 
binnengekomen. De kunstwerken 
variëren van onder andere prachtige 
schilderwerken, geweldige fotografie, 
mooie vilt-, borduurwerken en 
papierkunst tot het maken van 
muziek. Fantastisch om te zien hoe 
iedereen kunst anders interpreteert 
en	zijn/haar	kunst	wil	delen.	Alle	
deelnemers gaven we een podium 
en zij werden extra in de spotlight 

gezet via Facebook en Instagram. Bijzonder waren de vele mooie en warme 
verhalen erachter, vaak gepaard met een leuke herinnering. Zo kreeg de 
creativiteit echt een gezicht! Hoe geweldig is dat.

Winnaars
Onder de deelnemers werden drie cheques van € 125,00 verloot om een 
workshop naar keuze te volgen waarmee het aanwezige talent nog sterker 
kan worden. Het kiezen van de winnaars was een onmogelijke opgave, want 
iedere vorm van creativiteit was uniek en mooi, stuk voor stuk. Middels een 
carrousel werden de winnaars gekozen uit drie verschillende regio’s. De 
winnaars	zijn:

•	 	Mevrouw Vollebregt (regio Westland)
 - werken met vilt en borduren van monogrammen

•	 	Meneer Koop (regio Delft, Midden-Delfland, Oostland)
 - schilderen

•	 	Mevrouw Kester (regio Hoek van Holland, Maassluis)
 - schilderen 

Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met de workshop. Uiteraard 
willen we ook de overige deelnemers bedanken voor hun bijdrages. Blijf 
uw vorm van kunst uitoefenen. Bent u benieuwd wie zijn/haar kunst heeft 
gedeeld? Kijk dan op het YouTube kanaal van Pieter van Foreest waar een 
filmpje met alle deelnemers te zien is. Het is zeker de moeite waard om de 
kunstwerken te aanschouwen. 

Mevrouw Vollebregt Meneer Koop Mevrouw Kester



18 19

Jonge mensen met dementie 
staan nog volop in de
maatschappij - Wilma - Wendy 
Jansen - OC Dock van Delft 
Zodra je Ontmoetingscentrum Dock van Delft 
binnenstapt word je enthousiast welkom geheten door 
bezoekers én medewerkers. Het ontmoetingscentrum 
is voor iedereen met geheugenproblemen, ongeacht 
de leeftijd. Hier komen niet alleen oudere bezoekers, 
maar	ook	jongere	mensen	(jonger	dan	65	jaar)	die	
dementie hebben. We praten erover met Wilma, 
bezoeker van de groep jonge mensen met dementie, 
en Wendy, medewerker bij het ontmoetingscentrum.

Wanneer we de huiskamer binnenstappen wordt 
er volop gelachen en gepraat. Ook door Wilma, 
een	goedlachse	en	charmante	dame	van	63	jaar.	
Wilma:	‘Ik	ga	sinds	december	2020	drie	dagen	naar	
het ontmoetingscentrum en vind het heerlijk om 
hier	bezig	te	zijn.’	Bij	Wilma	is	eerder	Alzheimer	
geconstateerd en zij behoort met haar leeftijd 
tot de groep jonge mensen met dementie. Via het 
ziekenhuis is zij in contact gekomen met één van de 
casemanagers van Pieter van Foreest die bij haar thuis 
langs is gekomen en over de mogelijkheden van het 
ontmoetingscentrum heeft gesproken. ‘Toen ben ik 
eerst bij het ontmoetingscentrum komen kijken, heb 
koffie gedronken en een rondleiding gehad. Ik vond het 
wel meteen heel leuk toen ik hier kwam. Je kan hier je 
eigen dingen doen’, aldus Wilma.

Wendy:	‘Het	is	natuurlijk	altijd	spannend	als	je	in	
een nieuwe omgeving komt, zeker wanneer je nog 
zo jong bent. Je staat nog midden in de maatschappij 
en we merken dat de jonge mensen met dementie 
toch vaak een drempel over moeten. Er heerst veel 
schaamte, terwijl dat niet nodig is.’ Wilma beaamt dit. 
‘Ik heb onlangs mijn buurvrouw verteld dat ik naar 
het ontmoetingscentrum ga. Moet je nagaan, ik kom 
hier	al	een	half	jaar.	Ze	schrok	hiervan	en	zei:	“Ik	heb	
het helemaal niet aan je gezien.” Het is vooral de 
schaamte, omdat ik sinds kort ook word opgehaald 
met een bus. Het is echt een drempel geweest, maar 
je	moet	het	toch	een	keer	accepteren.’	Wendy:	‘Dat	

accepteren doet de een wat makkelijker dan de ander. 
Dat heeft ook met je vorm van dementie te maken. 
Vaak denken mensen dat we de hele dag alleen maar 
om een tafel zitten. Dat houdt de mensen vaak tegen. 
Het is dus voor de bezoeker, maar ook voor de 
naaste fijn om een keertje te komen kijken. Wilma 
heeft dat ook gedaan en nu loopt ze hier rond alsof 
ze hier al jaren komt. Het voelt van beide kanten al 
zo	vertrouwd	en	zo	eigen.’	Wilma:	‘Als	ik	een	dag	niet	
kom, dan mis ik het al. Dan vind ik het alweer lang 
duren om hier te komen.’

Ervaringen en tips delen
Wendy:	‘De	geheugenproblemen	waar	Wilma	
mee worstelt, hebben de andere bezoekers op de 
huiskamer ook. Ze delen hun ervaring met elkaar 
en gebruiken tips van elkaar. Zo heeft een bezoeker 
benoemd dat ze heel erg veel baat heeft bij een 
agenda, een ander heeft een klok die van alles 
aangeeft en weer een andere bezoeker heeft een 
medicijndoosje met een wekkertje erin. Daar praten 
ze met elkaar over. Ze hebben steun aan elkaar. Het 
is niet zo dat het overheerst. De ziekte staat op de 
achtergrond, we lichten liever uit waar iemand goed 
in is. We leggen de nadruk op wat nog wel kan en het 
is	belangrijk	dat	iedereen	zichzelf	kan	zijn.	Wilma:	‘Je	
mag	hier	alles.	Als	je	wilt	lachen	dan	doen	we	dat.	Het	
leuke	hier	is	dat	je	met	mensen	bezig	bent.	Als	ik	thuis	
zit, komen toch de muren op je af. Je kan een keer 
stofzuigen, maar daar ben je op een gegeven moment 
ook klaar mee. Je bent hier bezig. We hebben altijd 
veel plezier met elkaar. We genieten als we elkaar 
weer zien. Dat heb ik in de buitenwereld niet en zeker 
in coronatijd al helemaal niet.’

Hier kan je jezelf zijn
Binnen het ontmoetingscentrum wordt er gekeken 
naar wat de bezoeker kan, wat er mogelijk is en 
waar		iemand	goed	in	is.	Wilma:	‘Ik	ben	altijd	kok	
geweest	en	kook	dus	graag.	Als	ik	alleen	thuis	ben,	

doe ik dat niet meer en hier doen we het samen. We 
kijken altijd wat er op het menu staat. Laatst had ik 
wentelteefjes gemaakt. Nou iedereen vond het heerlijk. 
Dat	kennen	ze	nog	van	vroeger.’		Wendy:	‘Vaak	vragen	
we aan Wilma wat we van de aanwezige ingrediënten 
kunnen maken. Wilma is daar hartstikke goed in 
dus wij kunnen haar om allerlei tips vragen. Met het 
meedenken hou je iemand toch scherp. Je prikkelt 
iemand om er over na te denken en dat is heel 
belangrijk.’ Wilma vertelt enthousiast dat ze nu ook 
aan het schilderen is. ‘Echt leuk! Ik ben voor al mijn elf 
kleinkinderen iets aan het verven. Dan hebben ze altijd 
een aandenken aan mij. De kleinkinderen mogen zelf 
een onderwerp uitkiezen. Zo wil de één een leeuw en 
de ander wilde vogels. Ik heb er inmiddels twee af en 
ben nu al maanden met nummer drie, een boot,  bezig, 
Ik heb nog wel een aantal schilderijen te maken,’ lacht 
Wilma.

Wilma vervolgt enthousiast haar verhaal. ‘Ook muziek 
draaien vind ik leuk. Je herkent het liedje dan natuurlijk 
van vroeger en dan komen de herinneringen. Ik weet 
bijvoorbeeld niet meer wat ik twee weken geleden 
heb gedaan, maar als ik een liedje van vroeger hoor ga 
ik weer terug in de tijd. We dansen dan ook veel.’ Dat 
bleek ook wel, want toen er muziek werd opgezet, 
gingen de stoelen meteen aan de kant en werd er 
volop	gedanst	en	meegezongen.	Wendy	lacht:	‘Wilma	
loopt altijd op hakken. Wandelen, in de beweegtuin 
hinkelen en dus ook dansen, ze doet het zonder 
problemen.’	’Ja,	ik	ben	maar	1,54	meter	lang,	dus	ik	
draag altijd hakken. Dat heb ik altijd gedaan en blijf ik 
ook doen, want zo blijf ik ook mezelf en hier kan je 
ook echt jezelf zijn’, aldus Wilma.

Activiteiten voor jonge mensen met dementie
Het ontmoetingscentrum is vijf dagen per week 
geopend en heeft vier huiskamers. Wanneer er een 
nieuwe bezoeker komt wordt er altijd gekeken in 
welke huiskamer de persoon past en waar hij/zij zich 

thuis en veilig voelt. Bij een jonger iemand is dat over 
het algemeen in de huiskamer van jonge mensen met 
dementie. De huiskamer is anders ingericht, meer met 
spullen	uit	hun	tijd.	Wendy:	‘We	hebben	een	redelijk	
vast programma, omdat de bezoekers baat hebben aan 
structuur.	Als	je	dementie	hebt,	ongeacht	je	leeftijd,	
wil je ook weten waar je aan toe bent en wat er 
van je verwacht wordt. Dat biedt ook veiligheid. Veel 
activiteiten zijn erop gericht om het dementieproces 
te vertragen. Bewegen en geheugenfitness zijn vast 
onderdeel van het programma. Zo zorgen we ervoor 
dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 
Voor de coronatijd wandelden we veel, zeker wel 
5 km, gingen we zwemmen en naar de sportschool. 
We hopen dit snel weer op te kunnen pakken. Ook 
koken we iedere dag zelf. Voorheen deden we zelf de 
boodschappen waarbij iedereen een vaste taak had. 
Eén bezoeker duwde de boodschappenkar, de andere 
pakte de boodschappen, weer een andere rekende af 
enz. Je merkt dat de bezoekers dit fijn vinden en ze 
zo ook het idee hebben dat ze nog meedoen in de 
maatschappij. Dat is voor iedereen belangrijk, maar 
zeker voor jonge mensen met dementie.’

Kom kijken bij één van onze 
ontmoetingscentra
Het Ontmoetingscentrum Dock van Delft is 
gevestigd in de binnenstad van Delft aan de 
Ezelsveldlaan	276.	Daarnaast	heeft	Pieter	van	
Foreest nog drie andere ontmoetingscentra in 
Delft. Wilt u een kijkje komen nemen of wilt u 
meer weten over jonge mensen met dementie? 

Neem dan contact op met de collega’s van 
het Klant Contact Centrum, bereikbaar via 
telefoonnummer 015 – 51 55 000.
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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 
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Horizontaal:  
1. Reinigingsmiddel 4. Tuinbloem 9. Algemeen Be-
schaafd Nederlands 11. Opbrengst 12. Zuur vocht 
13. Land in Azië 15. Bocht 17. Grappenmaker 19. 
Vervoermiddel 21. Steeds 23. Peddelaar 25. Meis-
jesnaam 26. Afgeladen 27. Erfelijk materiaal 28. 
Dichterbij 31. Sommige 33. Symbool stibium 35. 
Uitnodiging om te gissen 36. Bekeuring 38. Ver-
laagde toon 39. Maanstand 41. Luchtstrijdkrach-
ten 42. Bezittelijk voornaamwoord 44. Mezzo pi-
ano 46. Kreukel 48. Café 50. Leger des Heils 52. 
Jammer 54. Profijt 56. Slijk 57. Germaans volk 59. 
Gemeenschap 60. Vaarwel 61. Blijk 63. Luchtig 
verblijf 66. Goedhartig 67. Naar beneden buigen 
68. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
69. Op en neer gaan op de golven 70. Dierenver-
blijf   
 
Verticaal:  
1. Dierenpark 2. Tijdperk 3. Logement 4. Inwendig 
orgaan 5. Verbond 6. Vulmiddel 7. Spijker 8. Ploe-
teren 9. Meisjesnaam 10. Onvriendelijk 14. Aan-
trekkelijk 16. Gebergte in Afrika 18. Verschillend 
20. Plant 22. Oude taaie man 23. Mannelijk dier 
24. Hetzelfde 25. Voegwoord 27. Lidwoord 29. 
Achteruitgang 30. Ondeugend kind 32. Systeem 
voor mobiele telefonie 34. Klok 37. Bedreigende 
situatie 40. Russische ruiter 43. Echtgenoot 45. 
Sierlijst 46. Zuurgraad 47. Vruchten plukken 49. 
Mollig 51. Dyne 53. Europeaan 55. Grasland 56. 
Aanvang 57. Schors 58. Jongensnaam 59. Wond 
62. Rivier in Oostenrijk 64. Een zeker iemand 65. 
Te zijner tijd  

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

  

 

 

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	uitkomst	van	de	puzzel	in	de	vorige	editie	was:

PICKNICKEN
De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. 

Stuur de oplossing vóór 1 oktober       
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.
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