
nieuwsPieters
Jaargang 9 - Nummer 36 - 2022

“Hoe meer 
zielen, hoe 
meer vreugd”
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Pieter van Foreest neemt deel 
aan platform Intrakoop, samen 
duurzaam met materialen omgaan 

Op 10 januari zijn tijdens de 
nieuwjaarsreceptie de winnaars 
van de Boven Verwachting Prijs 
2022 bekend gemaakt. Dit jaar was 
er niet één, maar waren er drie 
winnaars!

Veilig Genieten
De eerste prijs van 10.000 euro is 
gegaan naar ‘Veilig Genieten’, een 
initiatief voor een veilige tuin voor 
Triangel. Zij hadden een heel plan 
uitgewerkt om ervoor te zorgen 
dat bewoners met dementie veilig 
van de tuin kunnen gaan genieten. 

De Babbelbal
De tweede prijs van 5.000 euro 
is gegaan naar ‘De Babbelbal’, een 

Pieter van Foreest breed initiatief. 
Het is een snoezelbal waar een 
beweegactiviteit mee gedaan kan 
worden, maar in de bal zitten 
ook kaartjes met thema’s of 
met plaatjes. Zo kan er op een 
laagdrempelige manier een leuk 
gesprek ontstaan.

Muziek in een Notendop
De derde prijs is voor het initiatief 
‘Muziek in een Notendop’. 
Zij krijgen 2.500 euro om hun 
initiatief uit te werken. 
Ze hebben de waarde van muziek 
onderzocht door het volgen van 
een cursus en willen muziek gaan 
inzetten om mensen positief te 
benaderen.

Alle drie zijn het prachtige ideeën 
en we houden iedereen natuurlijk 
op de hoogte van de voortgang 
en de uitwerking van deze mooie 
ideeën!

Boven Verwachting Prijs
Samen bedenken, ideeën delen, 
samenwerken. Dat is waar de 
Boven Verwachting Prijs over 
gaat. Pieter van Foreest heeft in 
2017 in samenwerking met het 
Klein Bretelerfonds de Boven 
Verwachting Prijs in het leven 
geroepen. Collega’s en teams 
kunnen ideeën aanmelden waarbij 
het verbeteren van de kwaliteit 
van leven van onze cliënten voorop 
staat. Uitgangspunt is onze visie. 

Winnaars
Boven Verwachting 
Prijs 2022 bekend! 

Intrakoop is een platform voor zorgorganisaties. Op 
dit platform kunnen zorgorganisaties spullen kopen 
en verkopen om duurzaam met deze materialen om 
te gaan. Het is een soort marktplaats, maar dan voor 
specifieke materialen voor zorgorganisaties. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld zorghulpmiddelen en meubilair.

Waskarren een mooie nieuwe plek 
Een voorbeeld: Pieter van Foreest had zes waskarren 
die niet meer werden gebruikt en eigenlijk in de 

weg stonden. Echter, deze karren kunnen vaak lang 
mee. Het is zonde om ze zomaar weg te gooien. In 
het kader van duurzaamheid hebben we deze karren 
aangeboden via Intrakoop. Een andere zorgorganisatie 
had deze waskarren nodig en heeft deze van ons 
gekocht. Op deze manier konden de waskarren een 
mooie nieuwe plek krijgen.

We zetten steeds meer stappen naar een duurzame 
organisatie en natuurlijk een duurzame wereld!

We zijn continu bezig met het verbeteren van 
de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Daar 
zetten we ons iedere dag voor in. De afgelopen 
periode zijn de collega’s van thuiszorg, 
ontmoetingscentra en hulp bij huishouden 
aan de slag gegaan met de voorbereidingen 
voor het behalen van een voor ons nieuw 
kwaliteitskeurmerk “Certificatie in de zorg”.

Complimenten en trots
Met elkaar hebben de collega’s dit met veel energie 
gedaan en dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze 
kregen hiervoor enorme complimenten van de 
externe auditoren. We zijn dan ook blij en trots dat 
het certificaat “Certificatie in de zorg” is behaald. 
Een felicitatie voor alle collega’s van Thuiszorg, 
Ontmoetingscentra en Hulp bij Huishouden is dan ook 
meer dan verdiend!

Graag delen we enkele van de ontvangen 
waarderingen:

•	 	“Gedreven	organisatie,	men	is	zorgvuldig	met	
hun	vak	bezig,	betrokken	medewerkers”

•	 	“Cliënt	staat	echt	centraal”
•	 	“Goede	samenwerking	tussen	thuiszorg,	
ontmoetingscentra,	hulp	bij	het	huishouden”

•	 	“De	relatie	staat	centraal	en	niet	de	hiërarchie”
•	 	“Organisatie	heeft	een	ontwikkeling	
doorgemaakt,	men	wordt	betrokken	bij	
ontwikkelingen	en	implementaties”

•	 	“Medewerkers	geven	aan	terecht	te	kunnen	bij	
management	en	zich	gesteund	te	voelen”

•	 	“Cliëntenraad	geeft	aan	zich	ook	goed	
betrokken	te	voelen”

Samen blijven verbeteren
We willen met elkaar de zorg blijven verbeteren. 
Dat de collega’s hier oog voor blijven houden kwam 
ook uit de verschillende gesprekken naar voren. Ze 
kwamen zelf met aandachtspunten om de waarde 
van zorg aan onze cliënten nog meer te kunnen 
verbeteren. Zo blijven we werken aan het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van onze cliënten met de 
bijbehorende persoonsgerichte zorg en aandacht.

Kwaliteitskeurmerk
Certificatie in de zorg
behaald! 

Laat ons weten hoe u de zorg ervaart 
We hechten veel waarde aan de mening van onze 
cliënten en hun mantelzorgers en zijn continu bezig 
om de zorg te blijven verbeteren. Dat kunnen we 
alleen met hulp van u. Daarom horen we graag hoe u 
de zorg ervaart. Op ZorgkaartNederland kunt u een 

waardering plaatsen. Uw mening helpt ons zo om de 
onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren en 
u helpt (toekomstige) cliënten en mantelzorgers bij 
hun keuze voor een geschikte zorgaanbieder.

Heeft u al een waardering geplaatst?
Wilt u ook een waardering plaatsen? Op onze 
website www.pietervanforeest.nl vindt u bij de locatie 
en thuiszorg een directe link naar de website van 
ZorgkaartNederland.
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Ik sta iedere dag op met het 
idee dat ik weer op visite ga 
Wanneer we langsgaan bij mevrouw Strik doet Liane de Waal, collega Hulp bij het Huishouden, 
enthousiast de deur open. Liane werkt al sinds 2003 bij Pieter van Foreest in de huishouding en 
komt al jarenlang over de vloer bij mevrouw Strik. Ze hebben in die tijd samen een mooie band 
opgebouwd.

Mevrouw Strik vertelt: ‘Ik ben 92 jaar en krijg al 
11 jaar hulp van Liane. In het begin kwam ze om 
de veertien dagen, toen kon ik nog wat meer zelf 
doen. De laatste jaren komt ze elke vrijdag. Maar 
ik probeer nog zoveel mogelijk zelf te doen hoor, 
lekker bezig blijven!’ Om daad bij het woord te 
voegen, gaat mevrouw gelijk een lekker kopje koffie 
zetten. Liane: ‘Ik doe dan het wat zwaardere werk, 
zoals stofzuigen, de badkamer schoonmaken, de 
ramen binnen zemen en het bed opmaken. Het 
stoffen doet ze meestal zelf, tenzij ze pijn in haar 
rug heeft, dan doe ik dat ook voor haar.’

We hebben het heel leuk samen
Mevrouw Strik: ‘We hebben het heel leuk samen. 
In haar vrije tijd helpt ze me vaak als ik naar een 
specialist moet en wanneer ik nieuwe kleding nodig 
heb, gaan we samen winkelen en een kopje koffie 
drinken.’ Mevrouw Strik heeft zelf geen kinderen en 
Liane heeft geen moeder meer. ‘We zijn dus eigenlijk 
tot elkaar veroordeeld,’ lacht Liane. Vanaf het begin 
hebben de twee al een hele leuke klik. Mevrouw 
Strik: ‘Haar kleindochter noemt mij kleine oma.’ 
Liane: ‘Ja, iedereen weet wie ze is, ze hoort gewoon 
in mijn leven. Mijn dochter zegt ook altijd: “Doe 
maar de groeten aan Strikkie.” Want toen ik de 
eerste keer hier binnen kwam, zei mevrouw Strik: 
“Ik heet mevrouw Strik, maar zeg maar Strikkie.”’ 
Mevrouw Strik knikt en lacht: ‘Ja, waarom niet.’

Ik heb hele leuke, lieve cliënten
Mevrouw Strik is niet de enige cliënt bij wie Liane 
de huishouding doet. Ze heeft een stuk of tien 
cliënten wie ze ondersteunt in het huishouden. 
Ze gaat bij twee cliënten per dag langs en is dan 
ongeveer twee à drie uur bezig. Liane: ‘Ik heb hele 
leuke, lieve cliënten. Ik kom bij meerdere cliënten 
al langere tijd en kan het heel goed met hen 
vinden.’ Een ander groot voordeel van werken in 
de huishouding? ‘Het is heel flexibel werken: soms 
komt het niet uit voor een cliënt als ik ’s ochtends 
langskom, dan kan ik zelf met de cliënt afspreken 
dat ik dan in plaats daarvan ’s middags kom. Ik ben 
meestal rond drie uur klaar met werken. Je bent zo 
vrij als een vogel in dit werk.’

Ik hou mijn cliënten goed in de gaten
Een belangrijk onderdeel van werken in de 
huishouding is niet alleen het schoonmaken, 
het werk is veel meer dan dat. Zo hebben de 
collega’s ook een erg belangrijke signalerende 
functie. Liane: ‘Ik voel me erg verantwoordelijk en 

houd mijn cliënten goed in de gaten. Zo had ik 
laatst nog een overleg met een zoon van een van 
mijn cliënten, omdat ik mij zorgen maakte over 
zijn vader.’ Liane denkt dat zij als huishoudelijk 
medewerker zoiets sneller signaleert dan familie 
of thuiszorgmedewerkers, omdat ze wekelijks 
langskomt voor een langere tijd. ‘Wanneer ik het 
gevoel heb dat er iets niet goed zit, kan ik aan de 
bel trekken. Gelukkig krijgen we zelf ook trainingen 
om met zulke situaties om te gaan. Zo heb ik 
bijvoorbeeld een training gehad in onbegrepen 
gedrag, want we komen ook in aanraking met 
mensen met dementie. Ik vond die training erg 
interessant. Ik heb veel geleerd over dementie, hoe 
je het kan herkennen en hoe je ermee om moet 
gaan. Daarnaast heb ik door de jaren heen ook heel 
veel geleerd over verschillende ziektes.’

In geen enkel beroep als de zorg
word je zo gewaardeerd
Niet alleen met haar cliënten, maar ook met haar 
collega’s kan Liane het goed vinden. Ze ziet ze 
dan wel niet zo vaak, maar ze is wel vol lof over 
haar team: ‘Ik heb een heel fijn team waar ik bij 
terecht kan. De sfeer is gewoon ontzettend goed 
en we denken met elkaar mee, ook als er privé iets 
speelt.’ Begin 2021 overleed Liane’s vader. ‘Toen is 
ook alles uit de kast getrokken om mij te helpen 
zodat ik mijn vader kon steunen.’ Ook door Pieter 
van Foreest voelt Liane zich gewaardeerd: ‘Bij 
bijeenkomsten wordt gezorgd voor een lekker hapje 
en drankje, ik krijg geregeld een complimentje van 
mijn leidinggevende en het werk verdient ook best 
leuk. Daarnaast krijg je nog een eindejaarsuitkering 
en een fitnessvergoeding.’ Liane vervolgt: ‘In geen 
enkel beroep als in de zorg word je zo gewaardeerd. 
Als ik aankom en wegga bij mijn cliënten word ik 
altijd bedankt. Ik hoor geregeld: “Fijn dat je er bent”, 
“Ik ben blij met je”, “Je hebt lekker gewerkt”, “M’n 
huis is weer lekker schoon.” Dat heb je niet bij 
andere beroepen.’

Op visite
Het allerleukste aan haar werk? ‘Dat is dat ik iedere 
morgen als ik opsta het idee heb: “Ik ga weer op 
visite.” Want zo voelt het voor mij. Onder het 
werken maak je gezellig een praatje met elkaar. 
Soms is dat contact met de cliënt ook belangrijker 
dan het schoonmaakwerk. Je moet dit werk ook 
echt met je hart doen.’ Dat beaamt mevrouw Strik: 
‘Ik ben goed tevreden en we hebben het leuk 
samen. Het is altijd fijn als ze er is!’



6 7

Wilt u meer
smartphone-
vaardig worden? 
In de Corona-tijd is het communiceren met elkaar via 
smartphones of de iPad steeds belangrijker geworden. 
Zo helpt videobellen mensen om verbonden te blijven 
met anderen, ondanks de fysieke afstand tot elkaar. 
Voor jongere generaties zijn deze dingen heel normaal 
geworden, maar voor anderen zijn deze vaardigheden 
niet vanzelfsprekend. 

Om mensen op leeftijd in Delft te helpen verbonden 
te blijven met hun dierbaren, ook in deze tijden, 
organiseert Pieter van Foreest samen met Digikwis 
een wekelijks inloopspreekuur Smartphone 
vaardigheden. Tijdens dit inloopspreekuur krijgt u 

persoonlijke hulp van een expert van Digikwis en 
wordt u op weg geholpen met hun lesmethode, zodat 
u zelf thuis kunt doorleren. 

Waar en wanneer?
Het inloopspreekuur wordt vanaf 26 januari 
2022 elke woensdag van 10:30 - 12:30 
uur gehouden. De locatie hiervoor is het 
Ontmoetingscentrum Mozartlaan (Mozartlaan 
422) in Delft.  Aanmelden is niet nodig. 

Steekt u ook de handen uit 
de mouwen tijdens NLdoet?
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart doet Pieter 
van Foreest weer mee met NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 
nodigt iedereen uit om één of twee dagen de 
handen uit de mouwen te steken. Nog nooit 
vrijwilligerswerk gedaan? Dan is dit uw kans om 
te ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. 

Meld u aan 
Meerdere locaties van Pieter van Foreest hebben 
dit jaar een klus voor NLdoet aangemeld en 
wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die graag 
iets voor onze cliënten willen betekenen. Dus 
wilt u samen met vrienden, collega’s of familie 

iets voor een ander doen? Meld u dan aan voor 
één van de klussen bij onze locaties. Zo worden 
bij De Bieslandhof de terrassen en balkons 
opgeknapt, gaan ze bij Weidevogelhof gezellig 
wandelen met de bewoners, wordt de entree van 
Ontmoetingscentrum Naaldwijk mooi gemaakt 
en wordt er in Singelhof een gezellige middag 
georganiseerd voor de cliënten van het wijkteam 
Midden-Delfland. 

Voor bovenstaande en diverse andere klussen 
zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die een 
handje willen helpen. Dit kan een dag of dagdeel 
zijn. Bekijk het hele overzicht op
www.pietervanforeest.nl en meld u aan! 

Pieter van Foreest en Vegro werken al vele jaren 
samen 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 samenwerking brengt 
verschillende voordelen met zich mee. 

Wat zijn de voordelen van onze samenwerking 
met Vegro?
•	 	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. 

•	 	De	medewerkers	in	de	winkels	helpen	u	graag	als	u	
advies wilt ontvangen over een hulpmiddel.

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

•	 	Vegro	zorgt	voor	de	afhandeling	met	uw	
zorgverzekering. 

Onze samenwerking met de 
Vegro Thuiszorgwinkels

Van de Cliëntenraad Thuis 
Bij Pieter van Foreest staat de cliënt centraal. 
De onafhankelijke Cliëntenraad Thuis speelt 
daarbij een belangrijke rol door signalen op te 
vangen en gemeenschappelijke onderwerpen die 
onder de cliënten leven bespreekbaar te maken. 
Hierbij is dus de inbreng van u, de cliënt, of u als 
contactpersoon van groot belang!

Omdat het bestaan van de raad en zijn functie 
(nog) geen grote bekendheid geniet hebben wij, 
de leden van de raad, de afgelopen maanden 
de diverse ontmoetingscentra van Pieter van 
Foreest bezocht om, via gesprekken, te weten te 
komen wat er onder de cliënten leeft. 

Het waren boeiende gesprekken. We kregen een 
goede indruk van de zorg en hoe de cliënten 
deze ervaren. 

In contact komen met de duizenden cliënten 
die thuiszorg krijgen is moeilijker. Wij nodigen 
u dan ook van harte uit om bepaalde vragen of 
aandachtspunten waar u tegenaan loopt aan ons 
voor te leggen. Stuur een mail naar cliëntenraad-
thuis@pietervanforeest.nl, zodat wij vervolgens 
contact met u kunnen opnemen.

Op www.pietervanforeest.nl vindt u algemene 
informatie over ons.

•	 	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-op 
stoelen, scootmobielen of rolstoelen. 

Kortingsacties voor u als cliënt
•	 	Er	vinden	regelmatig	leuke	acties	plaats.	Zo	is	er	van	

14 maart tot 10 april een sta-op stoelen actie. U 
krijgt dan korting op een geselecteerd assortiment 
van sta-op stoelen. 

•	 	Als	cliënt	van	Pieter	van	Foreest	ontvangt	u	10%	
korting op het volledige koopassortiment in de 
thuiszorgwinkel én de webwinkel. U kunt hiervoor 
de code “PIETER2022” gebruiken.

Thuiszorgwinkel Delft: 
Papsouwselaan 474, 2624 EP Delft

Thuiszorgwinkel Naaldwijk: 
Middel Broekweg 2A, 2671 ME Naaldwijk
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Pieter van Foreest werkt 
mee aan nieuwe methodiek 
persoonsgericht werken 
Bij Pieter van Foreest vinden we dat iedereen zichzelf 
moet kunnen zijn. Het leven kan leiden zoals u dat 
zelf graag zou willen met wederzijds respect en 
vertrouwen en gebruik kunnen maken van uw eigen 
mogelijkheden. Dat is waar persoonsgerichte zorg 
naar streeft. Zorgverleners hebben een essentiële rol 
in het bieden van deze zorg. Het is van belang dat 
zorgmedewerkers zich bewust zijn van de manier 
waarop zij ondersteuning en zorg bieden en inzicht 
krijgen in de invloed hiervan op bewoners. 
Om hen hierbij te ondersteunen hebben Menske, 
het Trimbos-instituut en Pieter van Foreest een 
nieuwe methodiek ontwikkeld om de mate van 
persoonsgericht werken in kaart te brengen in 
verpleeghuizen met bewoners met somatische 
klachten.

Nieuwe methodiek geeft inzicht
Pieter van Foreest is eerder al gestart met de 
observatiemethodiek Dementia Care Mapping 
(DCM). Bij deze methodiek wordt door middel van 
observaties op woongroepen de kwaliteit van zorg 
in kaart gebracht en wordt inzicht verkregen in het 
eigen handelen. Dit is niet alleen van belang voor 
cliënten met dementie, maar ook voor cliënten 
met een somatische zorgvraag. Met de nieuwe 
methodiek krijgen collega’s inzicht in de mate 
waarin cliënten met een somatische zorgvraag op 
een persoonsgerichte manier ondersteund kunnen 
worden in hun psychosociale behoeften en de manier 
waarop medewerkers in de dagelijkse praktijk invulling 
geven aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 
Zo kunnen we beter aansluiten op de wensen en 
behoeften van onze cliënten en betere zorg leveren. 
Daarnaast sluit dit naadloos aan bij de visie van Pieter 
van Foreest.

9

Dag van het Werkplezier
in de Zorg 2022 
Traditiegetrouw werd er ook dit jaar weer een fotowedstrijd voor de Dag 
van het Werkplezier in de Zorg georganiseerd binnen Pieter van Foreest. 
De fotowedstrijd is speciaal voor collega’s en zij konden hun mooiste foto’s, 
waarop werkplezier afgebeeld stond, insturen. Veel collega’s gaven gehoor aan 
deze oproep, er zijn zoveel mooie foto’s ingestuurd. Uiteindelijk kon er maar 
één de winnaar zijn. De prijs ging naar een collega in De Hooge Tuinen. 
Zij had een foto ingezonden van een bewoner met een hond. Op de foto 
was te zien hoeveel plezier de hond bracht aan bewoners. Op 10 februari is 
de prijs uitgereikt aan de collega’s, de bewoners en natuurlijk was de hond 
ook van de partij! Ze lieten nogmaals live zien hoeveel plezier een hond kan 
brengen voor zoveel de bewoners als voor de collega’s.
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Revalideren met een lach
en een traan 
Toen Rob (65 jaar) een zwaar motorongeluk 
kreeg, in september 2021, moest hij 
revalideren. Hij kwam naar de afdeling 
Revalidatie & Herstel van Pieter van 
Foreest in Delft. Hij is nu, na een paar 
weken revalideren, weer thuis in Den Haag 
en wil graag zijn verhaal vertellen. Linda 
van Rosmalen, verpleegkundige niveau 5 bij 
Revalidatie & Herstel, bezoekt hem en legt 
zijn verhaal vast op papier.

Rob reed op de bewuste avond in september samen 
met zijn maat op de A4. Beiden fervent Harley-
Davidson-rijders bij dezelfde motorclub. Het was 
een mooie avond. Die avond zou zijn maat het 
stokje overnemen en president van de motorclub 
worden. Een hele eer en Rob gunde hem dat 
van harte. Ze gingen op weg naar de club, maar 
kwamen daar nooit aan. “Er lag olie op de weg en 
de motoren waren onbestuurbaar,” vertelt Rob. 
Hij stuurde de ene kant op, zijn maat de andere, 
tegen de vangrail. Rob had allerlei verwondingen 
en botbreuken, zijn vriend overleed later aan zijn 
verwondingen.

Emotionele hulp is ook onderdeel
van het revalidatieproces
Rob rijdt al 40 jaar motor en dit was zijn eerste 
ongeluk. Hij werd met meerdere verwondingen naar 
het ziekenhuis gebracht en mocht zijn linkerbeen 
zes weken niet belasten. Hij had diverse botbreuken. 
Dat was lastig met een woonhuis met meerdere 
trappen. Ook emotioneel had Rob behoorlijk wat te 
verwerken. Zijn beste vriend overleden. 
Zijn prachtige motor total loss. Hij had hulp nodig. 
Ook dat is onderdeel van het revalidatieproces. 
Rob deelde zijn verhaal met medecliënten, het 
personeel en uiteraard met zijn familie. Rob kan 
terugkijken op een goed en volwaardig herstel.

Voorheen was alles zo gewoon, maar nu 
moet ik overal bij nadenken
Hij is nu thuis in zijn eigen omgeving en we zitten 
te praten in zijn keuken. Op de vraag hoe het bevalt 
om weer thuis te zijn, vertelt hij dat het toch wel 
tegenviel de eerste dagen. “Ik doe toch meer dan 

anders en dan krijg ik avonds last van mijn been.” 
Sinds een paar dagen gaat het beter. Hij plant zijn 
activiteiten wat meer gedoseerd, een stukje naar 
buiten, eten bereiden, bezoek ontvangen. 
Dit alles met rollator, maar dat maakt hem niet uit. 
“Voorheen was alles zo gewoon, maar nu moet 
ik overal bij nadenken,” zegt Rob. Toch denkt Rob 
weer motor te gaan rijden hij weet zelfs al welke 
hij zal bestellen, uiteraard een Harley-Davidson. 
Hij wordt nu elke clubavond gehaald door zijn 
clubleden, uiteraard op de Harley maar nog niet 
langs de plek van het ongeluk. Dat is nog te pril. 
Rob heeft er wel over nagedacht hoe hij die 
plek weer wil bezoeken en wat hij wil doen ter 
nagedachtenis van zijn maat. Ook dat hoort bij zijn 
herstel. “Het is niet alleen lichamelijk, maar ik moet 
ook mentaal herstellen.”

“En dat terwijl ik niet
preuts ben. 

Maar hey, dat went snel”

Samen is nou eenmaal leuker dan alleen
Hij vertelt over de gesprekken met personeel en 
behandelaren. Hij heeft een hoop aan hen gehad. 
Uiteraard met een lach en een traan. Soms moest 
hij zich over zijn schroom heen zetten. Bijvoorbeeld 
hulp bij het douchen door een vrouwelijke collega. 
“En dat terwijl ik niet preuts ben.” “Maar hey,” zegt 
hij, “dat went snel.” Ook noemt hij de namen van 
enkele mede cliënten. Die waren soms wel wat 
ouder, maar de contacten deden hem goed. “Je 
stimuleert elkaar!” Het samen oefenen in een groep 
met de fysiotherapeut, maar ook het samen oefenen 
in de middag. Samen is nou eenmaal leuker dan 
alleen.  

Thuis begint het echte herstel, het herstel naar 
vroeger en normaal. Ik bedank Rob voor de lekkere 
koffie en voor zijn mooie verhaal. Ik wens hem 
succes voor de toekomst, dat gaat hem zeker 
lukken!

Door: Linda van Rosmalen
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Zorgen voor een ander, 
bijvoorbeeld een partner, is voor 
veel mensen vanzelfsprekend. 
Om goed te kunnen zorgen voor 
een ander is het belangrijk dat u 
ook goed voor uzelf zorgt. Wij 
begrijpen dat er soms veel op u 
af kan komen als u mantelzorger 
bent. Het kan lichamelijk en 
emotioneel erg zwaar zijn. Wij 
vinden het daarom belangrijk dat 
niet alleen de cliënt, maar ook de 
mantelzorger ondersteund wordt.
 
Mantelzorgondersteuning
Om u te helpen om goed voor 
uzelf te zorgen, hebben wij een 
pagina ingericht op onze website. 
Op deze pagina vindt u allerlei 
informatie over mantelzorg 
en waar u informatie kunt 
vinden om u te helpen. U vindt 
onder andere informatie over 
respijtzorg, lotgenotengroepen 
en partner websites. Op onze 
partnerwebsites kunt u podcasts 
beluisteren of interviews lezen van 
lotgenoten. Ook staan er tips om 
de mantelzorg op verschillende 
manieren te verlichten. U vindt de 
pagina op onze website
www.pietervanforeest.nl. Onder 

het kopje ‘Zorg thuis’ staat de 
pagina ‘Mantelzorgondersteuning’.

Neem als mantelzorger
even adempauze
Aan mantelzorg is veelal geen 
tijdslimiet gebonden. Soms kan het 
jarenlang nodig zijn om iemand 
in de omgeving te ondersteunen 
en is er naar gelang de tijd 
verstrijkt steeds meer zorg nodig. 
Ongemerkt raakt u stukje bij 
beetje opgebrand. Om de zorg 
voor een naaste vol te houden is 
het daarom erg belangrijk om af en 
toe eens tijd te nemen voor uzelf. 

Zorg even loslaten
Maar hoe doet u dat? Vaak is het 
een lastig proces om de zorg voor 
een dierbare uit handen te geven. 
Want wie kan er nu beter voor 
hen zorgen dan u? Wat als er 
oplossingen zijn die óók voor uw 
naaste een welkome afleiding zijn? 
Denk bijvoorbeeld aan respijtzorg 
in het Strandgoed Logies & Respijt. 

In het Strandgoed staat een team 
van betrokken en geschoolde 
vrijwilligers en zorgmedewerkers 
klaar om de taken van de 
mantelzorger voor een korte 
periode 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 Logies & 
Respijt, tijdelijk gehuisvest op het 
Vorrinkplein in Delft.

Voor wie? 
Het Strandgoed verwelkomt 
thuiswonende volwassenen, 
met een lichamelijke beperking 
en/of een lichte vorm van 
dementie, die rekenen op de 
hulp en ondersteuning van hun 
mantelzorger(s).

Contact 
Neem voor meer informatie of
om aan te melden vrijblijvend 
contact op via:
strandgoed@pietervanforeest.nl
of bel naar:
015 - 515 5000 / 06 - 5391 0101. 

Zorg als mantelzorger
goed voor uzelf

Februari, de maand van de liefde 

Ontmoetingscentra omarmen 
het Adoptieproject
Bijna iedereen krijgt in zijn leven een keer te maken met dementie, ook kinderen. Op dementie 
rust nog vaak een taboe. De persoon met dementie en de omgeving ervaren vaak gevoelens van 
schaamte en vinden het moeilijk om erover te praten. Voor een ouder of grootouder kan het 
moeilijk zijn om de ziekte uit te leggen aan zijn of haar (klein)kinderen. Daarom heeft Alzheimer 
Centrum Limburg in samenwerking met Alzheimer Nederland het ‘Adoptieproject: Jong adopteert 
Oud’ ontwikkeld. Pieter van Foreest omarmt dit prachtige project en de ontmoetingscentra gaan 
hiermee aan de slag.

Samen
In dit Adoptieproject gaan basisschoolleerlingen van 
groep 7 en/of 8 in kleine groepjes op bezoek bij 
mensen met dementie in een ontmoetingscentrum. 
Daar maken ze een praatje, spelen ze spelletjes 
met de bezoekers, lezen ze de krant voor of 
gaan ze samen eten. Kinderen maken op een 
laagdrempelige manier kennis met dementie waarbij 
het Adoptieproject hen op vroege leeftijd al leert hoe 
met mensen met dementie om te gaan en hierover 
te praten. Voor mensen met dementie is het een 
manier om in contact te blijven met de maatschappij, 
het helpt tegen eenzaamheid en het is prachtig 
om te zien hoe ze opleven tijdens zulke bezoeken. 
Daarnaast worden ze ook gestimuleerd tot interactie 
en het actief deelnemen aan activiteiten. De kinderen 
worden op hun beurt weer gemotiveerd om zich in 
te zetten voor hun medemens.

Hoe werkt het?
De programmacoördinator van een 
ontmoetingscentrum legt het contact met de 
basisschool. Om de kinderen voor te bereiden op het 
bezoek geeft de programmacoördinator eerst een 
voorlichting over dementie op school. Daarna gaan de 
kinderen in kleine groepjes op bezoek bij de mensen 
met dementie. In overleg tussen de basisschool 
en het ontmoetingscentrum wordt afgestemd hoe 
vaak een bezoek plaatsvindt, welke activiteiten er 
gedaan worden en hoe de begeleiding geregeld is. Er 
is veel mogelijk waarbij het uitgangspunt is om het 
Adoptieproject jaarlijks samen voort te zetten.

We	doen	het	samen,	jong	en	oud	voor	elkaar
en	met	elkaar.

Het is u vast niet ontgaan, maar 
februari was de maand van 
de liefde! Onze organisatie zit 
natuurlijk vol liefde, iedereen is 
zorgzaam naar onze cliënten toe. 
Ook worden er verschillende 
initiatieven georganiseerd die te 
maken hebben met liefde.

Kusjesproject
Het Duizenden Kleurrijke 
Kusjesproject is in volle gang. 
Meer dan 500 kusjes zijn er nu 
gemaakt door bezoekers van de 
ontmoetingscentra, bewoners 
van locaties en collega’s van 
de ontmoetingscentra, locaties 

en uit de thuiszorg, stagiaires, 
vrijwilligers en een enkel 
familielid. Onwijs leuk dat het 
zo goed gaat! Elke kusje even 
persoonlijk en mooi. We gaan 
voor de 2.000 kusjes. Het 
kunstwerk is pas echt helemaal 
geslaagd als we op alle locaties 

de mensen de mogelijkheid 
hebben gegeven om hun kus te 
maken om aan het kunstwerk 
toe te voegen.  

In de maand van de liefde 
stonden er flink wat workshops 
gepland. In de week van 
Valentijn was er bijna elke dag 
een workshop. Kunstenares 
Riëlle Beekmans zet zich 
vol enthousiasme in tijdens 
de workshops en al veel 
collega’s en cliënten hebben 
de workshops met veel plezier 
gevolgd! 

Liefdeskoffers
Op elke locatie en 
ontmoetingscentrum is 
sinds afgelopen maand een 
liefdeskoffer aanwezig. Deze 
koffers kunnen worden 
gebruikt om activiteiten 
mee te doen, zoals een leuk 
spreekwoordenspel. Ook 
maakt de koffer het makkelijker 
om intimiteit en seksualiteit 
bespreekbaar te maken met 
cliënten of binnen een team. Een 
mooi initiatief om dit belangrijke 
onderwerp onder de aandacht 
te brengen! 
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Hoe meer 
zielen hoe
meer vreugd 

aanbod van activiteiten. Zo doen we bijvoorbeeld 
als maandafsluiting altijd een dansmiddag. Altijd 
heel gezellig en bewegen is ook goed.’ John: ‘Ik hou 
wel van muziek, maar niet van dansen. Ik ga veel 
liever wandelen. Dat is zo leuk. Dan lopen we met 
een groepje door Delft, lekker buiten en zie je 
weer hele andere dingen ineens in een wijk. Dat 
is echt leuk en heel gezellig.’ Het contact is altijd 
heel persoonlijk en ook verjaardagen worden niet 
vergeten. Christa: ‘We kopen voor de jarige altijd 
een leuk cadeautje en meestal neemt de bezoeker 
dan zelf een taartje of wat lekkers mee om te 
trakteren. Uiteraard zingen we de jarige toe. Juist 
die kleine momenten die doen ertoe.’ 

Gevarieerd programma 
Cor: ‘We beginnen met de krant lezen en meestal 
doen we een beweegactiviteit. Soms doen we ook 
een geheugenspel, dat vind ik het leukst. Dan wordt 
er bijvoorbeeld een lang woord opgeschreven op 
het whiteboard en dan moeten we van dat lange 
woord allemaal woordjes maken. Meestal komen 
we over de 100 woorden! We zijn daar heel goed 
in met elkaar.’ Daarnaast zijn er nog veel meer 
activiteiten, zoals yoga, het koor, geheugentraining 
in allerlei vormen en wordt veel aan bewegen 
gedaan in de beweegtuin of in de stad gewandeld. 
Christa: ‘We zijn ook veel in de tuin te vinden, niet 
alleen aan de beweegapparaten, maar ook in de 
moestuin, lekker onkruid wieden. We koken ook 
zelf want wie wil kan bij ons tussen de middag een 
gezonde, warme maaltijd eten. Dat betekent dat 
we voor vier huiskamers veel aardappelen schillen 
en groente schoonmaken. Weet je wat ook leuk is? 
Fietsen Alle Jaren! Een project waarbij bezoekers 
door een vrijwilliger samen in een riksja lekker een 
rondje door de stad of de Delftse Hout fietsen. 
Daar wordt ook veel gebruik van gemaakt, daar 
genieten de bezoekers echt van.’ Het programma 
is gevarieerd en wisselt per dag, al staat voorop dat 
niets moet en alles mag. Ook is er voldoende tijd 
om te relaxen. 

‘De bezoekers genieten van
een rondje met de riksja’ 

Jonge mensen met dementie 
Christa vervolgt enthousiast haar verhaal: ‘Er 
is ook een huiskamer voor jonge mensen met 
dementie met een programma dat speciaal op hen 

is afgestemd. Jonge mensen met dementie zijn vaak 
actiever dan ouderen, dus voor hen organiseren we 
meer beweegactiviteiten. We maken bijvoorbeeld 
lange wandelingen en doen daarnaast veel creatieve 
activiteiten. We hebben ook een gespreksgroep 
met een psycholoog samen, zodat er gedeelde 
problemen besproken kunnen worden. Het is vooral 
heel fijn om met lotgenoten te zijn.’ 

Kortom in Ontmoetingscentrum Dock van 
Delft is er aandacht voor iedereen; de bezoeker, 
de mantelzorger en hun naasten. John en Cor 
kunnen dat alleen maar beamen. Cor: ‘Ik zit in de 
Oostpoort, dat vind ik de gezelligste huiskamer 
van allemaal. De mensen onder elkaar en de sfeer 
is gewoon heel goed. We kunnen heel goed met 
elkaar opschieten. Ze geven ook de mantelzorger 
af en toe ook een kleinigheidje. Christa: ‘Dat klopt, 
bijvoorbeeld met de Dag van de Mantelzorger die 
jaarlijks in november plaatsvindt. Dan geven we de 
mantelzorgers een kleine attentie met een kaartje 
of briefje erbij. En gelukkig zeggen alle bezoekers 
dat zij hun eigen huiskamer het leukste vinden en 
dat is maar goed ook,’ lacht Christa. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd 
Cor: ‘Ik vind hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Binnenkort komt een oud buurvrouw van mij ook 
hierheen. Ik had haar mantelzorger vertelt over het 
ontmoetingscentrum en nu komt ze hier ook heen. 
Dat vind ik wel gezellig. Altijd leuk als er nieuwe 
mensen bij komen.’ 
John en Christa zijn het daar helemaal mee eens. 
Christa: ‘We kunnen ons voorstellen dat mensen de 
sfeer willen komen proeven, een kijkje willen komen 
nemen en het zelf ervaren. Ze zijn uiteraard van 
harte welkom.’ 
 

Interesse?
Heeft u interesse, heeft u vragen of wilt u een 
bezoek brengen aan Ontmoetingscentrum 
Dock van Delft? Laat het ons weten.
U kunt contact opnemen met het Klant 
Contact Centrum via telefoonnummer
015 – 515 5000 of bel met 
Ontmoetingscentrum Dock van 
Delft, bereikbaar via 015 – 515 8100. 
Ontmoetingscentrum Dock van Delft is 
gevestigd aan de Ezelsveldlaan 276 in Delft. 

halfjaar. Ik heb het naar mijn zin, dus dan blijf 
ik komen. Ik kom iedere maandag en vrijdag 
hiernaartoe. De eerste paar keren bracht mijn 
vrouw mij. Nu ga ik met de bus. Wel luxe hoor, 
je wordt gebracht, maar ook gehaald. Als ik niet 
gehaald word, dan blijf ik hier slapen hoor. Dan zet 
ik de twee stoelen neer en dan vind ik het wel best,’ 
lacht hij. 

‘Ze organiseren hier heel veel’ 

Juist de kleine momenten doen ertoe 
Christa is ook contactpersoon van diverse 
bezoekers. ‘Dit houdt in dat ik hem of haar eigenlijk 
tijdens het gehele proces begeleid. Als iemand 
ergens mee zit, komt hij/zij naar mij toe en dan 
hebben we altijd even een praatje. Zo ben ik 
contactpersoon van Cor en begeleid ik daarnaast 
ook zijn vrouw in de mantelzorgondersteuning. 
Dat is belangrijk, want mantelzorg kan veel van 
iemand vragen. Door haar te ondersteunen kan 
zij het langer volhouden om voor Cor te zorgen. 
We werken met een klein team, wat fijn is voor de 
bezoekers, want ze zien dan vaste gezichten. Bij het 
ontmoetingscentrum hebben we een heel groot 

Ontmoetingscentrum Dock van Delft, 
gevestigd aan de Ezelsveldlaan in Delft, 
heeft meerdere huiskamers waar altijd 
een gezellige en gemoedelijke sfeer heerst. 
Of iemand nu een lichamelijke beperking 
heeft, geheugenproblemen of op jonge 
leeftijd dementie krijgt, iedereen is welkom. 
En dat gevoel straalt iedereen bij het 
ontmoetingscentrum ook uit. 

‘We hebben vier huiskamers,’ vertelt Christa 
Janssen enthousiast. Christa werkt al sinds de 
opening bij Ontmoetingscentrum Dock van Delft, 
inmiddels zo’n 13 jaar geleden. Christa heeft op alle 
huiskamers van het ontmoetingscentrum gestaan en 
is dus bekend met alle doelgroepen.  

Een gezellige club 
Christa staat op dit moment op de huiskamer 
Oostpoort waar Cor inmiddels circa drie jaar 
als bezoeker komt. Cor: ‘Ik ben hier via mijn 
casemanager. Zij komt eens in de zoveel tijd bij mij 
thuis praten of hier op het ontmoetingscentrum. 
Ik heb Parkinson. Eerst kwam ik een keer in 
de week, toen twee keer en nu drie keer. Het 
bevalt me heel goed.’ Cor is na zijn werkzame 
leven vrijwilligerswerk bij Pieter van Foreest gaan 
doen. ‘Ik heb eerst als vrijwilliger gewerkt bij het 
ontmoetingscentrum. Ik heb ook als vrijwilliger bij 
Stefanna gewerkt en bij De Bieslandhof werk ik 
nu al 7 jaar als vrijwilliger. Ik breng de bewoners 
daar naar de recreatiezaal voor een activiteit, zoals 
bingo of zingen. Dat doe ik 2 à 3 keer in de week. 
Daarnaast zit ik nog in een zangkoor, daarmee 
oefenen we een keer in de veertien dagen. We 
zingen Hollandse liederen en doen ook optredens. 
Ik moest wel even wennen, omdat het toch anders 
is om als bezoeker hier te komen dan als vrijwilliger. 
Maar het bevalt me goed, ze organiseren hier heel 
veel, soms zijn er ook optredens van muzikanten.’ 
John, eveneens bezoeker van huiskamer Oostpoort, 
knikt instemmend. ‘Het is een hele gezellige club. 
Ik kom hier nog niet zo heel lang, ongeveer een 
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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.  

 Kruiswoordpuzzel 
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 Horizontaal: 
1. Breekbaar 3. Kuip 6. Doorzichtig weefsel 10. Deel van 
een aanrecht 11. Tekeergaan 12. Gat waardoor vloeistof 
wegloopt 13. Zacht 14. Halfbloed 16. Kalkachtige aard-
soort 18. Jong schaap 21. Pienter 22. Uitwonend  
23. Wond 25. Oorlogstuig 27. Staathuishoudkundige  
29. Handeling 30. Balletdanseres 31. Het kweken 32. Niets 
33. Aromatische plant  
 
Verticaal: 
1. Sieraad 2. Meisjesnaam 4. Belangrijke gebeurtenis  
5. Soepel 6. De eigenschappen verbeterd 7. Bijeenbrengen 
8. Serieusheid 9. Godsdienst 15. Vertrouwelijkheid  
17. Comfortabel 19. Herhaaldelijk 20. Legerafdeling  
24. Gevestigd zijn 25. Deel van het jaar 26. Jongensnaam 
28. Invetten  

 

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

 

 Oplossing:       

 

 Sleutelwoord:   

 

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:

FIJNE FEESTDAGEN

De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. 

Stuur de oplossing vóór 1 april        
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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