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Onlangs was de feestelijke afsluiting 
van een zeer succesvolle proefperiode 
om ouderen de juiste zorg op de 
juiste plaats te bieden en onnodige 
opnames in het ziekenhuis voor 
ouderen in de regio te voorkomen. 
Gezien het succes gaan Pieter van 
Foreest en het Reinier de Graaf 
ziekenhuis in samenwerking met 
DSW door met het bieden van deze 
vorm van eerstelijnsverblijf. 

De Nederlandse bevolking vergrijst. 
Van de huidige 75-plussers woont 
92% procent zelfstandig, en zelfs 
twee derde van de 90-plussers 
woont zelfstandig. Maar wat als er 
iets gebeurt? Je op de spoedeisende 
hulp terechtkomt, echter een 
ziekenhuisopname niet noodzakelijk 
is, maar zelfstandig thuis wonen ook 
even niet gaat? In de regio Delft 
hebben Pieter van Foreest, Reinier de 
Graaf ziekenhuis en zorgverzekeraar 
DSW de handen ineen geslagen en 
bieden de oplossing.

De juiste zorg op de juiste plaats 
Het Reinier de Graaf ziekenhuis en 
Pieter van Foreest zijn afgelopen 
november gestart met een 
samenwerking vanuit de gezamenlijke 
visie: patiënten de juiste zorg, op de 
juiste plaats, op het juiste moment 
bieden. Patiënten zonder medisch-
specialistische noodzaak, die niet in 

het ziekenhuis hoeven te worden 
opgenomen, maar ook tijdelijk niet 
zelfstandig thuis kunnen wonen, 
worden direct doorverwezen naar 
een locatie van Pieter van Foreest. 
Gebleken is dat 65% van de patiënten 
direct naar een locatie van Pieter 
van Foreest kon voor een tijdelijk 
verblijf. In totaal zijn dankzij deze 
samenwerking in een half jaar tijd 
95 onnodige ziekenhuisopnames 
voorkomen.

Onnodige ziekenhuisopnames 
voor ouderen voorkomen 
De samenwerking zorgt voor: 
1.  een betere doorstroming, 

minder lange wachttijden op 
de spoedeisende hulp van het 
ziekenhuis;

2.  het voorkomt onnodige 
ziekenhuisopnames;

3.  patiënten ontvangen de juiste zorg, 
op de juiste plaats, op het juiste 
moment. 

De komende tijd zal deze 
samenwerking worden uitgebreid 
naar andere partijen, onder regie van 
DSW, opdat passende zorg in bredere 
zin op de juiste plaats geboden kan 
worden en escalaties naar onder 
andere een spoedeisende hulp 
voorkomen kunnen worden.

De doelstelling van deze 
samenwerking was minimaal 30% van 

deze patiënten niet meer onnodig in 
het ziekenhuis op te hoeven nemen. 
Gebleken is dat 65% van de patiënten 
direct naar Pieter van Foreest konden. 
De beoogde doelstelling is daarmee 
ruimschoots gehaald. 

Samenwerking voor beter 
herstel
Na binnenkomst op de SEH worden 
patiënten beoordeeld en behandeld 
door een arts van het Reinier de 
Graaf ziekenhuis. Deze arts bespreekt, 
als er sprake is van een kwetsbare 
oudere en ziekenhuisopnamen 
medisch niet noodzakelijk is, samen 
met een zorgbemiddelaar van Pieter 
van Foreest welke zorg de patiënt 
nodig heeft en op welke plek die 
zorg het beste geboden kan worden. 
Dit zorgt ervoor dat patiënten niet 
onnodig worden overgeplaatst, 
waardoor zij direct kunnen werken 
aan hun herstel. Veel ouderen 
belanden op de spoedeisende hulp 
vanwege een kneuzing of breuk 
door een val. De zorg tijdens het 
verblijf binnen een zorginstelling van 
Pieter van Foreest is daarom naast 
het algemene herstel ook gericht op 
valpreventie. Na een aantal weken, 
soms dagen, is de cliënt voldoende 
hersteld om al dan niet met thuiszorg 
en behandeling weer veilig thuis te 
kunnen wonen. 

Geen onnodige ziekenhuisopnamen voor ouderen 
die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen  

Hoe trots kunnen we zijn! Manager 
Finance en Control, Tjerk Overduin 
is afgelopen vrijdag gekozen tot 
‘Zorgfinancial van het jaar 2018’. 
De verkiezing die Fizi, netwerk 
zorgfinancials, organiseert heeft dit 
vrijdag 8 juni bekend gemaakt.
Dit jaar werd alweer voor de vijfde 
maal de titel Zorgfinancial van het 
jaar toegewezen. De kandidaten zijn 
financials werkzaam in de zorgsector 
en hebben zich hierin positief 
onderscheiden. Alle genomineerden 
zijn voorgedragen vanwege hun 
vakkennis, kwaliteit, communicatie, 
innovatie, betrokkenheid en 
effectiviteit. Volgens de jury 

ontstijgt Tjerk het vakgebied als 
bruggenbouwer. ‘Hij stimuleert zijn 
organisatie om vanuit prognoses de 
besluitvorming te sturen. 
Hij weet verschillende invalshoeken 
af te wegen en mee te nemen in de 
besluitvorming.’

Trots op vakgebied
Tjerk vindt het belangrijk dat de 
verkiezing wordt gehouden, omdat 
hij trots is op zijn vak, op de collega’s 
met wie hij samenwerkt en zijn 
netwerk binnen de VVT-sector en 
daarbuiten. ‘Ik wil zorgfinance bekend 
maken bij jonge mensen. Het gaat om 
een bedrijfsmatige, maatschappelijk 

verantwoorde functie, die naar mijn 
idee zeer de moeite waard is.’ 
Nu heeft hij een nog mooier podium 
waar hij zich met extra trots inzet.

Manager Finance en Control is
‘Zorgfinancial van 2018’ 

Samen het verschil maken
Wilt u samen met ons en samen 
met de leden van de (centrale) 
cliëntenraad het verschil kunnen 
maken voor alle cliënten van Pieter 
van Foreest? Wij zijn op zoek naar 
een onafhankelijk voorzitter centrale 
cliëntenraad. Het betreft een 
vrijwilligersfunctie.

Centrale cliëntenraad
Pieter van Foreest
De centrale cliëntenraad behartigt 
de gemeenschappelijke belangen 
van alle cliënten binnen Pieter 
van Foreest, met inachtneming 
van de doelstellingen en het 
organisatiebelang van Pieter van 
Foreest, om continue vanuit het 
cliëntperspectief een bijdrage 
te leveren aan een kwalitatief 
goede zorg- en dienstverlening. In 
samenspraak met de cliëntenraden, 
cliënten en hun naasten.

Wij zijn op zoek naar een
voorzitter centrale cliëntenraad

Interesse, meer weten of direct reageren?
https://pietervanforeest.nl/vrijwilliger-bij/vacatures/

voorzitter-centrale-clientenraad-1250
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Vrijdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag, 
wereldwijd werd er aandacht gevraagd voor dementie. 
Maar wat is dementie precies en wat biedt Pieter van Foreest 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Dementie (psychogeriatrie) is een verzamelnaam 
voor verschillende ziektes die de hersenen aantasten 
en waardoor iemand steeds verder achteruit gaat in 
functioneren. Als je dementie hebt, werken de cellen in 
je hersenen minder goed en sterven af. Hierdoor krijg je 
steeds meer problemen met bijvoorbeeld je geheugen, 
een agenda, tijdsbesef en het herkennen van mensen en 
de omgeving. Naast problemen die te maken hebben 
met een slechter functionerend geheugen kun je moeite 
krijgen met taal en dagelijkse handelingen. Zo kan een 
kop koffie zetten al moeilijk worden. Ook kan het gedrag 
veranderen. Het verloop van dementie verschilt per 
persoon. Bij sommige mensen gaat de hersenfunctie snel 
achteruit. Anderen leven nog jaren in een redelijk goede 
geestelijke gezondheid.

Dementie, en dan?  

Casemanager
Mensen met dementie en hun 
naasten hebben recht op een 
casemanager dementie. 
Een casemanager staat naast de 
persoon met dementie vanaf de 
diagnose tot aan het overlijden of 
opname in een verpleeghuis.
Voor mantelzorgers is de 
casemanager een luisterend oor en 
aanspreekpunt. De casemanager 
ondersteunt en helpt bij het regelen 
van de juiste zorg. 

Virtual Reality-bril
De wereld van iemand met dementie ervaren? 
Met de Virtual Reality-bril van Into D’mentia 
is dat mogelijk in Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren. Door deze VR-bril op te 
zetten wordt iemand meegenomen in een 
virtuele wereld van iemand met beginnende 
dementie. Iedere eerste donderdag van 
de maand tussen 13:30-16:00 uur is het 
op afspraak mogelijk de bril te ervaren.  
Aanmelden kan telefonisch via 015-5158200 
bij Ontmoetingscentrum Vermeertoren, 
Beresteynstraat 169B te Delft.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat 
Mensen met dementie die niet meer in staat 
zijn om zelfstandig te wonen kunnen in een 
beschermde omgeving wonen in de regio 
Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-
Nootdorp. Dit kan in verschillende vormen, 
waaronder kleinschalig wonen. Hierbij woont 
een kleine groep mensen met elkaar in een 
groepswoning, waarbij geprobeerd wordt om 
het dagelijks leven zoals in de thuissituatie 
zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt 
er met de groep gekookt, worden samen 
de boodschappen gedaan en vinden er 
huishoudelijke activiteiten plaats. 

Feiten en cijfers:
•	 	De	meest	voorkomende	vorm	van	dementie	is	Alzheimer	(70%)
•	 	Mensen	met	dementie	leven	gemiddeld	8	jaar	met	de	ziekte
•	 	Dementie	is	doodoorzaak	nummer	1	in	Nederland
•	 	1	op	de	3	vrouwen	krijgt	dementie,	bij	mannen	1	op	de	7
•	 		Ieder	uur	komen	er	in	Nederland	5	mensen	met	dementie	bij
•	 	De	kans	op	dementie	neemt	sterk	toe	met	de	leeftijd.	
  Het aantal mensen met dementie was in 2016 ruim 270.000 en zal 

de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen. 

Snoezelruimtes
Een aantal van onze locaties beschikken over 
een snoezelruimte. Dit is een ruimte waarin 
voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en 
geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. 
Snoezelen is een combinatie van de woorden 
doezelen en snuffelen. Doezelen verwijst 
hierbij naar de sfeer in de ruimte en het 
snuffelen naar het onderzoekende element. 
Snoezelen is erg ontspannend en heeft een 
positief effect op stemming en gedrag, wat 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 

Alzheimer Café 
Het Alzheimer Café is een maandelijks bijeenkomst voor 
mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. 
Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar 
praten over een leven met dementie onder leiding van een 
deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal 
met een inleiding door een deskundige of de vertoning 
van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en 
ervaringen kunnen uitwisselen. 

Delft
•	 	Locatie:	Hampshire	Hotel-Centre,
 Koepoortplaats 3 2612 RR 
•	 	Wanneer:	elke	tweede	maandag	van	de	maand
•	 	Inloop:	vanaf	19.00	uur,	programma	19.30	–	21.00	uur
•	 Info:		015	-	257	13	87

Naaldwijk
•	 	Locatie:	Hof	van	Heden,	
 Dijkweg 20, 2671 GB
•	 	Wanneer:	elke	derde	maandag	van	de	maand
•	 	Inloop:	vanaf	19.00	uur,	programma	19.30	–	21.00	uur
•	 	Info:	06	-	298	812	74

Ontmoetingscentrum
Mensen met (een vermoeden van) dementie die 
behoefte hebben aan dagstructuur, hulp, informatie 
en advies kunnen terecht in onze ontmoetingscentra. 
Dagelijks kunnen bezoekers gebruik maken van 
diverse ondersteuningsprogramma’s die passen bij 
hun behoeften. Vaste onderdelen in het programma 
zijn bewegingsactiviteiten, verwerkingsgroep, 
geheugenactiviteiten en creatieve activiteiten. 
Mantelzorgers kunnen even los van de zorg, ervaring en 
kennis opdoen, er een luisterend oor vinden en in contact 
komen met andere mantelzorgers.

Pieter van Foreest doet dit jaar 
samen met Argos Zorggroep mee 
aan de challenge ‘Verpleeghuis van 
de toekomst’ van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Doel van de challenge is met 
nieuwe technologie het werk van 
de medewerker aantrekkelijker te 
maken en de kwaliteit en veiligheid 
van zorg te vergroten. Samen met 
Argos Zorggroep zijn we 1 van de 9 
genomineerden die 10 maanden door 
een deskundige begeleiding ontvangt 
om een innovatieproject goed vorm 
te geven.

Samen ontwikkelen we het gebruik 
van de Smart Glass verder. 
De Smart Glass biedt de mogelijkheid 
te communiceren met beeld en geluid 
terwijl je handen vrij zijn. 

Denk aan de verzorgende die bij het verzorgen van een wond via de Smart 
Glass live ondersteuning krijgt van een wondverpleegkundige. En de psycholoog 
die op afstand cliënten observeert en met de verzorgende of verpleegkundige 
communiceert. Op 21 januari 2019 tijdens de e-healthweek beoordeelt een 
vakjury welk duo het mooiste resultaat heeft neergezet. Zij gaan met de titel 
‘Zorgvernieuwer 2019’ naar huis. 
 

Verpleeghuis van de toekomst 

Meer informatie of advies? Neem dan contact met ons op 
via 015 515 50 00 of contact@pietervanforeest.nl.
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Stefanna bereikte deze maand 
haar	45-jarig	jubileum!	Dit	werd	
uitgebreid gevierd met cliënten, 
familie, mantelzorgers, medewerkers, 
vrijwilligers en bezoekers. De 
feestweek werd geopend door 
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, 
burgemeester van Delft. Confetti 
vloog door de lucht en onder het 
genot van heerlijk gebak speelde 
een draaiorgel gezellige deuntjes. 
De bewoners zijn verrast met een 
spetterend optreden van niemand 

Even logeren, in bijzonder goede handen. 
Een plek waar uw naaste het heerlijk 
heeft, net als thuis, omringd door 
lieve zorgzame mensen. Zodat u als 
mantelzorger even de ruimte krijgt voor 
een adempauze.

Even tijd nemen voor uzelf, het klinkt 
zo logisch. En dat is het ook. Toch zijn 
er veel mantelzorgers die dat niet zo 
gemakkelijk kunnen. Het is daardoor 
steeds moeilijker om de zorg voor 
uw naaste vol te houden. U kunt 
overbelast raken. Want als u voor een 
ander zorgt is het belangrijk om ook 
goed voor uzelf te zorgen.

Ons team van betrokken en 
geschoolde vrijwilligers en 
zorgmedewerkers is er om de taken 
even over te nemen. De zorg van 
thuis wordt zo voortgezet in onze 
logies	&	respijt,	24	uur	per	dag,	
zeven dagen per week. U kunt als 
mantelzorger daardoor even tot rust 
komen, thuis of samen met uw naaste 
in Strandgoed Ter Heijde. 

Voor wie? 
Wij verwelkomen thuiswonende 

minder dan Willeke Alberti. Ook 
een houtdemonstratie en workshop, 
modeltreinententoonstelling en 
andere optredens stonden op 
het programma. Het was een 
onvergetelijke week waar iedereen 
van genoten heeft. 

Ook in Ontmoetingscentrum 
Kornalijn was het feest. Die vierde 
haar 10-jarig jubileum van 8 t/m 
12 oktober. De bezoekers werden 
ontvangen met heerlijke koffie 

volwassenen, met een lichamelijke 
beperking en/of een lichte vorm 
van dementie, die rekenen op de 
hulp en ondersteuning van hun 
mantelzorger(s). 

Vier de feestdagen aan de kust
De feestdagen vieren in een warme 
sfeervolle omgeving? U bent van 
harte welkom! Zorgmedewerkers 
en vrijwilligers zorgen voor een 
huiselijke en feestelijke sfeer zodat u 

en gebak. Gedurende de gehele 
week stonden er allerlei leuke 
activiteiten op het programma, zoals 
bloemschikken, een high tea en een 
bezoek van de druivenprinses. 

samen of alleen kan genieten van een 
onbezorgd verblijf in Strandgoed Ter 
Heijde. Aanmelden voor een verblijf in 
die periode is mogelijk tot
1 december. 

Contact
Neem voor meer informatie of 
aanmelden vrijblijvend contact op via 
strandgoed@pietervanforeest.nl
of bel naar
015	–	515	5000	/	06	-	5391	0101.

Feest in Stefanna en
Ontmoetingscentrum Kornalijn 

Vier de feestdagen aan de kust 

Strandgoed Ter Heijde
nu ook voor inwoners
Leidschendam-Voorburg	

Woensdag 26 september is het 
startsein gegeven voor een nieuwe 
samenwerking tussen Ipse de Bruggen, 
Het Werkpalet, en De Kreek van 
Pieter van Foreest. Vanaf heden gaan 
cliënten van Het Werkpalet elke 
woensdag aan de slag in de tuin van 
De Kreek.

Marjolein Voogt van Het Werkpalet: 
‘Voor onze cliënten is het een mooie 
ontwikkeling om bij een verpleeghuis 
te werken. De cliënten kunnen hier 
namelijk veel van leren. Zij zullen 
contact gaan maken met nieuwe 
mensen zoals bewoners, vrijwilligers 
en begeleiders. Ze gaan letterlijk 
buiten de deur van Het Werkpalet 
werken en dit vinden heel veel 
cliënten altijd een feestje. Ze zijn in 
een andere omgeving en ontmoeten 
nieuwe mensen. Voor onze cliënten 
heel veel voordelen.’ 

Ook De Kreek is erg enthousiast 
over deze nieuwe samenwerking 
en hoopt hiermee ook bewoners 
enthousiast te krijgen om meer 
betrokken te zijn bij de tuin. 
Gerrit Vreugdenhil, vrijwilliger 

en penningmeester van Stichting 
Vrienden van De Kreek: ‘We zijn op 
bezoek geweest bij Het Werkpalet en 
hebben echt met bewondering staan 
kijken naar wat ze daar doen. Ik kijk 
er dan ook naar uit om aan de slag te 
gaan met deze gedreven groep.’

De groep wordt elke woensdag 
begeleid in hun werkzaamheden in 
de tuin, die variëren van bewoners 
en vrijwilligers helpen met diverse 
klussen zoals onkruid wieden, 

schoffelen, het terras aanvegen, 
het tuinmeubilair schoonmaken en 
plantjes poten. Zowel Marjolein 
als het welzijnsteam van De Kreek 
en Gerrit zullen aanwezig zijn om 
de cliënten te begeleiden. ‘Ik zal de 
cliënten trainen en ondersteunen 
in het werk, met als doel dat zij 
leren steeds zelfstandiger te kunnen 
werken. Kortom, wij zijn erg blij met 
deze nieuwe samenwerking’ aldus 
Marjolein.

Ipse de Bruggen aan de slag in de tuin van
De Kreek 
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Inwoners van de gemeente Leidschendam-
Voorburg die mantelzorg ontvangen, kunnen nu 
ook gebruikmaken van Strandgoed Ter Heijde. 
Wethouder Jan-Willem Rouwendal en Directeur 
Thuis Jeanette van Laarhoven tekenden 
daarvoor op 23 oktober 2018 een overeenkomst.
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Bianca: ‘Veel mensen weten niet 
dat het ontmoetingscentrum hier 
gevestigd is. Nadat de bewoners van 
De Naaldhorst zijn verhuisd dacht 
men dat ook het ontmoetingscentrum 
uit het gebouw was. Dat is jammer, 
want samen met Pieters Behandel 
Praktijk, de thuiszorgteams en 
thuiszorgwinkel, die hier ook zitten, 
kunnen we hier nog veel voor de 
mensen betekenen.’ 

We kijken altijd naar
wat iemand wil
‘Ik werk graag met mensen. Het 
werken in het ontmoetingscentrum 
is echt mijn passie. Het is fantastisch 
om te zien wat we voor de 
bezoeker kunnen betekenen. Geen 
dag is hetzelfde. De bezoekers zijn 
voornamelijk zelfstandig wonende 
ouderen met geheugenproblemen. 
Over het algemeen dementie, een 
somatische beperking of mensen 
voor wie het gemis aan contacten 
een probleem is. We hebben twee 
gezellige huiskamers waar allerlei 
leuke activiteiten worden gedaan en 
waar de bezoeker zowel individueel 
als samen iets kan ondernemen. 
Samen met de bezoeker wordt 
gekeken aan welke activiteit ze willen 
deelnemen. Soms lukt het niet meer 
om thuis een hobby uit te oefenen, 
maar kunnen ze het hier weer 
oppakken. Geweldig als je ziet wat dat 
dan voor hen betekent. Vaak komen 
er dan herinneringen boven.’
‘Iedere ochtend beginnen we 
met de koffie en wordt de krant 
doorgenomen. Zo blijft iedereen 
toch bij met wat er gebeurt. Als we 
artikelen uit de krant hebben gelezen, 
volgen vanzelf de gesprekken’, aldus 
Bianca. ‘Uiteraard stimuleren en 
prikkelen we de bezoekers ook om 
dingen te ondernemen. Er worden 

geheugen-, bewegings-, kook- en 
creatieve activiteiten aangeboden. 
Ook komen er peuters op visite en 
hebben we een aaihondengroep. 

‘We hebben hart voor 
de zorg en mens. 

We zoeken de mens 
achter de persoon’

Het timmeratelier is ons 
paradepaardje. Henk Rolff en Ada van 
Os zijn twee enthousiaste vrijwilligers 
die iedere week met enkele 
bezoekers leuke producten maken. 
Zo hebben ze nu houten kerstbomen 
en engelen gemaakt waarvan het 
grootste deel alweer is verkocht. Van 
de opbrengst worden o.a. nieuwe 
materialen voor het timmeratelier 
gekocht, gaan de bezoekers van het 
timmeratelier een keer per jaar erop 
uit en worden andere activiteiten 
binnen het ontmoetingscentrum 
georganiseerd. Heb jij iets wat je 
zelf niet kan maken? Dan kan je dat 
ook aan Henk en Ada doorgeven. Zij 
kijken of het dan mogelijk is, maar 
grote kans dat ze dit samen met de 
bezoekers voor je gaan maken.’

‘Afgelopen zomer was het prachtig 
weer en is er volop van de tuin 
genoten. Velen weten niet dat we een 
ruime tuin hebben. Iedereen is dan 
ook echt verrast als ze de tuin zien. 
Er zijn kippen en er staan prachtige 
planten. Sommige bezoekers genieten 

in de tuin van het zonnetje, anderen 
steken de handen uit de mouwen 
en gaan aan de slag. We gaan soms 
ook een dagje weg. Dat is niet alleen 
ontzettend leuk voor de bezoekers, 
maar ook voor ons als medewerkers 
en vrijwilligers. Als je dan ziet hoe 
de bezoekers ervan genieten en de 
mantelzorger ons laat weten hoe blij 
ze met ons zijn, dan weet je waarvoor 
je het doet. We hebben hart voor de 
zorg en mens. We zoeken de mens 
achter de persoon en vinden het 
belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn. 
Het ontmoetingscentrum voelt echt 
als een warme deken.’

Blij dat het er is
Eén van de bezoekers is de 
heer Groos. Hij zit al klaar om 
te klaverjassen, maar wil nog 
wel snel wat vertellen. ‘Mijn 
casemanager vertelde over het 
ontmoetingscentrum en gaf aan dat 
ik er een dag naar toe mocht gaan 
om te kijken hoe ik het zou vinden. Ik 
ben gegaan en toen was ik om. Ik ga 
sinds acht maanden nu twee dagen in 
de week hier naar toe. Ik ben echt blij 
dat dit er is. Ik speel graag spelletjes, 
zoals rummikub of kaarten. Eigenlijk 
klaverjas ik hier heel veel. Het gaat 
om de gezelligheid, maar als je het 
niet goed doet wordt dat wel gezegd. 
Uiteraard wel met een grapje want 
het is en blijft een spelletje’, voegt 
hij er lachend aan toe. Ondertussen 
zijn de kaarten geschud en gaat alle 
aandacht uit naar de kaarten. Het spel 
gaat beginnen. 

In de spotlight: 

We zoeken de mens achter de persoon  
Wie het Ontmoetingscentrum Naaldwijk binnenstapt proeft direct de gezellige en ontspannen sfeer. Zes dagen in de week staan 
de medewerkers buiten klaar om de bezoekers een warm welkom te geven. Eén van de enthousiaste medewerkers is Bianca van 
der Schilt. Ze werkt er al 25 jaar met veel plezier en vertelt graag over het Ontmoetingscentrum.

Meer informatie? 
Loop	eens	binnen	bij	Ontmoetingscentrum	Naaldwijk,

Middel	Broekweg	4	te	Naaldwijk
of	bel	naar	0174-615277.	Uiteraard	kunt	u	ook	onze	website

www.pietervanforeest.nl raadplegen. 

‘Het is fantastisch om 
te zien wat we voor 
de bezoeker kunnen 

betekenen’
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Stukje vrijheid terug 
‘Ze vindt dat ik goed bezig ben’ 
zegt Mieke Nugteren als ze na haar 
scootmobieltraining binnen stapt in 
Pieters Behandel Praktijk. Ergotherapeut 
Bo van Drongelen komt, met een kopje 
koffie voor Mieke, ook binnen: ‘Ze doet 
het hartstikke goed, wat mij betreft is ze 
klaar om de weg op te gaan.’

Even wennen
De WMO-consulente van de 
gemeente heeft haar aangeraden om 
een scootmobiel bij de gemeente 
aan te vragen. Vervolgens is Mieke 
via haar huisarts doorverwezen naar 
Pieters Behandel Praktijk. Om te 
kijken of rijden op een scootmobiel 
wel iets voor haar is krijgt ze namelijk 
scootmobieltraining van Bo. ‘Ik 
heb nog nooit op een scootmobiel 
gereden en heb ook geen rijbewijs. Je 
kan er gelijk eentje aanvragen maar 
ik wilde graag eerst oefenen’ vertelt 
Mieke. Mieke heeft dus nog geen 
scootmobiel en oefent eerst op die 
van Pieters Behandel Praktijk. Bo: 
‘Niet iedereen vindt het fijn om op 
een scootmobiel te rijden en Mieke 
heeft ook nooit auto gereden. Ik 
neem dan ook de tijd om goed te 
kijken hoe haar verkeersinzicht en 
rijvaardigheid is. Het was voor Mieke 
best wel even wennen maar ze pakt 
het hartstikke goed op.’

Aanvragen
Mieke:  ‘Mijn man heeft altijd op de 
vrachtwagen gereden. Die stapte er 
dus zo op. Maar je kan niet altijd alles, 
dus ik ben blij dat ik het eerst kan 
proberen. Door mijn knieoperatie en 
mijn aankomende heupoperatie ben je 
toch niet zo mobiel meer. Ik hoop dat 
ik straks een scootmobiel heb waar 
ik lekker een rondje mee kan rijden.’ 
De ergotherapeuten van Pieters 
Behandel Praktijk kunnen de aanvraag 
voor een scootmobiel verzorgen. 
Bo: ‘Mieke is er nu klaar voor om 
met een scootmobiel te rijden dus 
ga ik voor haar een aanvraag doen 
bij de gemeente. Dan komt er een 

WMO-consulente bij haar thuis 
voor een tafelgesprek en wordt er 
beoordeeld of ze een scootmobiel 
krijgt. Als Mieke de scootmobiel heeft 
kom ik nog een keertje bij haar langs 
om in de thuissituatie te oefenen. 
Zoals het in en uit de stalling rijden 
en om de verkeerssituatie thuis door 
te nemen.’  

Oefenen
‘Het is fijn dat ze dan nog even met 
me komt oefenen. Als alles doorgaat 
ga ik zelf ook rustig aan beginnen 
door eerst de tussendoorweggetjes 
te nemen en niet gelijk de grote weg 
op te gaan. En ik blijf ook wandelen 
met mijn rollator’ vertelt Mieke. Bo: 
‘Wat goed dat u dat zo aangeeft, 

Vergoeding scootmobieltraining
Scootmobieltraining en advies van de ergotherapeut worden vergoed door de zorgverzekering. De basisverzekering 
vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar, wat meestal voldoende is. Houd wel rekening met uw jaarlijkse eigen risico. 

Pieters Behandel Praktijk
Bij Pieters Behandel Praktijk kunt u terecht voor gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt. Een team van 
deskundige behandelaren zijn gespecialiseerd in (complexe) zorgvragen bij ouderen. De kracht van de praktijk is een 
behandelteam bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen die intensief 
met elkaar samenwerken waardoor er een compleet “behandelpakket” geboden kan worden, zowel in onze praktijk 
als	aan	huis.	Meer	informatie	en	contact	via:	www.pietersbehandelpraktijk.nl	of	0174	-	615	255.	

Sinds kort kan er bij Akkerleven te 
Schipluiden gejeudebouled worden. 
Tijdens	NLDoet	is	de	baan	aangelegd	
en 22 september officieel in gebruik 
genomen tijdens de Nationale 
Burendag. Het was een mooie 
gelegenheid om de verbinding met 
buurtgenoten uit Schipluiden aan te 
gaan. Elkaar ontmoeten is iets wat 
Akkerleven nastreeft en ze openen 
dan ook graag de deuren voor 
iedereen die langs wil komen.
U bent van harte uitgenodigd eens 
een balletje te komen gooien!

Vitale Tuin
De jeu des boules baan is een 
onderdeel van de Vitale Tuin, een tuin 
waar de zintuigen geprikkeld worden 
en een tuin die uitdaagt tot bewegen, 

ontmoeten en ontdekken. De Vitale Tuin is toegankelijk voor zowel bewoners, 
familie en buurtbewoners. 

Jeu des boules baan bij Akkerleven 

het is inderdaad belangrijk om in 
beweging te blijven. Naast de situatie 
van Mieke is het ook vaak zo dat er 
al een scootmobiel aanwezig is. Als 
mensen er zelf eentje aangevraagd 
of aangeschaft hebben moeten ze 
alles zelf uitzoeken. Vaak speelt 
onzekerheid dan een rol en blijft de 
scootmobiel ongebruikt. Dat is echt 
zonde. Wij helpen mensen dan met 
die onzekerheid zodat ze weer veilig 
de weg op gaan.’

Meer dan scootmobieltraining
Naast scootmobieltraining kan een 
ergotherapeut nog meer betekenen. 

Bo: ‘Binnenkort ga ik ook bij Mieke 
op bezoek om haar dagelijkse routine 
door te nemen, zoals hobby’s, het 
huishouden, eten maken etc. Dan 
bekijken we welke dingen er minder 
goed gaan dan vroeger. Soms zijn er 
hulpmiddelen, zoals steunbeugels, 
die erbij kunnen helpen of kan ik 
tips geven hoe ze iets op een andere 
manier kan doen.’ Mieke: ‘Goed dat 
je daarover begint Bo. Dat heb ik 
bijvoorbeeld als ik de douche instap. 
Nu pak ik de kraan beet maar dat 
ging vorige keer bijna fout omdat die 
heet was. Dus die beugels moeten er 
wel komen. Ik vind trouwens dat Bo 

het echt hartstikke goed doet, ik zei 
laatst nog tegen mijn dochter dat het 
zo’n aardige meid is!’ 

Stukje vrijheid
‘Bedankt voor het compliment, ik 
ben blij als u straks weer een stukje 
vrijheid terug heeft.’ Mieke: ‘Ik ben 
blij dat ik de scootmobieltraining heb 
gevolgd, ik hoop dat ik straks een 
scootmobiel heb. Ik ga niet de hele 
dag rondracen hoor maar een tochtje 
met mooi weer of naar mijn dochter 
rijden, daar kijk ik naar uit!’ 
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Blijf op de hoogte!

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

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

Kruiswoordpuzzel

Oplossing:

www.pietervanforeest.nl

Heeft u een compliment of suggestie,
laat hem achter op onze website. 

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

Stuur de oplossing vóór 15 november      
naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieter’s Nieuws
Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar 
pietersnieuws@pietervanforeest.nl.
Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

 Kruiswoordpuzzel 
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Horizontaal 
1. Grote zak van jute  4. Vervoermiddel  9. Geliefde van Ju-
lia  10. Biljartterm  11. Plag  13. Duitse jaarbeurs  15. Vals 
16. Voordracht  19. Opstapje  20. Roem  21. Lof toekennen 
22. Meisjesnaam  23. Sociaal Pedagogische Dienst 
25. Eenheid van elektrische stroomsterkte (afk.) 
26. Zoogdier  28. Schrijfgerei  31. Zeemansroep  33. Een-
kleurig  34. Aandachtstekortstoornis  35. Meubel  37. Lid-
woord  38. Dictator  40. Palmsoort  43. Godsdienstige han-
deling  44. Aandoening van de luchtwegen  45. Dichtbijge-
legen  46. Emmertje 
 
Verticaal 
1. Pagina (afk.)  2. Jongensnaam  3. Plaats aan de Vecht 
4. Warmtegraad  5. Strafwerktuig  6. Meisjesnaam 
7. Proesten  8. Lichaamsvocht  12. Niet volgroeid 
14. Havenonderneming  17. Land in Azië  18. Wildebeest 
23. Morsdoekje  24. Frans modehuis  27. Soort uil 
29. Aaneenhechten  30. Land in Midden-Amerika 
32. Trouwen  36. Opera van Verdi  39. Speelkaart 
41. Recht stuk in een rivier  42. Grappenmaker 

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

 

 

 

Oplossing: 
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De oplossing van de vorige puzzel was:
duofiets
De winnaar is dhr. Slotboom

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

Heeft u

een zorgvraag?

015 515 5000


