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Wij staan voor u klaar voor gespecialiseerde
behandeling bij u in de buurt.



Pieters Behandel Praktijk,
dé specialist dichtbij
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Pieters Behandel Praktijk is dé praktijk voor gespecialiseerde 
behandeling bij u in de buurt. Pieters Behandel Praktijk bestaat 
uit een team van deskundige behandelaren die gespecialiseerd 
is in (complexe) zorgvragen bij ouderen. De kracht van de 
praktijk is een behandelteam bestaande uit fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en 
specialisten ouderengeneeskunde die intensief met elkaar 
samenwerken waardoor er een compleet “behandelpakket” 
geboden kan worden. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht als u 
bijvoorbeeld alleen fysiotherapie of logopedie nodig heeft.
Wij komen ook bij u aan huis indien dat nodig is.

Wij staan voor u klaar voor gespecialiseerde
behandeling bij u in de buurt.





Indien u klachten heeft bij het bewegen kan een fysiotherapeut u 
helpen. Klachten ontstaan bijvoorbeeld na een operatie, bij ziekte 
(zoals parkinson of claudicatio intermittens) of door slijtage. De 
fysiotherapeut maakt gebruik van verschillende behandelwijzen om 
uw (pijn)klachten te verhelpen of te minimaliseren. 

Behandeling
Bij de eerste afspraak inventariseert de fysiotherapeut door 
middel van een intake en een fysiotherapeutisch onderzoek 
uw problemen en uw hulpvraag.  Aan de hand hiervan wordt in 
overleg met u een behandelplan met behandeldoelen opgesteld. 

Individuele behandeling en groepsbehandeling 
De behandeling vindt plaats in Pieters Behandel Praktijk. In 
specifieke situaties is er tevens een mogelijkheid voor een 
behandeling aan huis. Naast individuele behandelingen biedt 
Pieters Behandel Praktijk ook groepsbehandelingen.
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Fysiotherapie 





Als de dagelijkse handelingen door beperking of ziekte niet meer 
vanzelfsprekend voor u zijn, kan de ergotherapeut voor u van 
betekenis zijn. De ergotherapeut kan u behandelen, begeleiden en 
adviseren op het gebied van persoonlijke verzorging, het huishouden, 
(vrijwilligers)werk, vervoer en vrije tijd, zoals hobby’s en ontspanning.

Behandeling
Samen met u zoekt de ergotherapeut uit wat belangrijk voor 
u is, wat uw wensen en uw mogelijkheden zijn. Vervolgens 
begeleidt de ergotherapeut u bij het realiseren van uw doelen of 
hulpvragen. Wanneer nodig of gewenst betrekt de ergotherapeut 
ook uw naasten (mantelzorger of verzorger) in de behandeling.
De behandelingen vinden in principe bij u thuis plaats. 
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Ergotherapie





Indien u klachten heeft met eten en drinken, slikken, stem, taal, 
spraak of gehoor kunt u terecht bij onze logopedisten. 
De logopedisten van Pieters Behandel Praktijk zijn gespecialiseerd 
in de behandeling van neurologische taal- en spraakstoornissen, 
slikstoornissen en gehoorstoornissen.

Behandeling
Tijdens een eerste afspraak zal een intake plaatsvinden, waarna 
een onderzoek wordt afgenomen. Na het onderzoek wordt 
samen met u bekeken of er een behandeling opgestart zal 
worden. Het behandelplan wordt in overleg met u opgesteld. 

Individuele behandeling en groepsbehandeling 
Wij geven zowel individuele behandeling als groepsbehandeling 
(spraakafzien, verstaanbaar spreken, afasiegroep, Parkinsongroep). 
De behandeling vindt plaats in Pieters Behandel Praktijk. Mocht 
het niet mogelijk zijn om voor individuele behandeling naar de 
praktijk te komen, dan komen wij bij u thuis. 
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Logopedie





Bij veel medische klachten en ziekten is er met voeding winst te 
behalen. Er zijn verschillende redenen voor een bezoek aan de diëtist, 
bijvoorbeeld ondergewicht, ondervoeding, overgewicht, specifieke 
ziektebeelden als diabetes mellitus of de ziekte van Parkinson. 

Behandeling
Tijdens de intake bespreekt de diëtist de hulpvraag, het huidige 
eetpatroon, gewichtsverloop en andere relevante gegevens. 
Hierna zal met u besproken worden welke doelen u wilt 
behalen. De diëtist zal vervolgens een voeding- of dieetadvies 
opstellen. De afspraken vinden plaats in Pieters Behandel 
Praktijk. In specifieke situaties is het ook mogelijk dat de diëtist 
u thuis bezoekt.

11

Diëtetiek





Als u een lichamelijke aandoening zoals MS of Parkinson heeft, kan 
het soms lastig zijn om met die aandoening om te gaan. Op sommige 
momenten kan het zo aangrijpen, dat de angst voor de toekomst of 
voor het sociale leven in de weg staat. Ook gevoelens van somberheid 
kunnen u overvallen en het kan lastig zijn deze op eigen kracht weer 
de baas te worden! De psychologen van Pieters Behandel Praktijk 
zijn gespecialiseerd in psychologische behandelingen van mensen met 
chronisch somatische aandoeningen.

Een ander expertisegebied van deze psychologen is de 
behandeling van mantelzorgers van cliënten met dementie. 
Mantelzorg is een zware taak, waarbij overspannenheid of 
depressieve klachten op de loer kunnen liggen. Wacht niet te 
lang met het aan de bel trekken, het is heel normaal om de 
steun van een psycholoog in te roepen. 

Behandeling
De psycholoog gaat samen met u op zoek wat voor u de beste 
aanpak is. Soms is het goed om meer mensen uit uw omgeving/
familie bij uw behandeling te betrekken. Ook dit behoort tot de 
mogelijkheden.
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Psychologie



Pieters Behandel Praktijk is gespecialiseerd in diverse 
aandoeningen. Ons deskundige behandelteam staat voor u
klaar voor diagnostiek, advies en behandeling. 
Wij hebben veel ervaring en deskundigheid op het gebied van 
complexe zorgvragen bij ouderen. 

• CVA (beroerte)
• Dementie
• Parkinson
• MS
• Hartrevalidatie
•  Consultatie specialist 

ouderengeneeskunde
•  Claudicatio Intermittens 

(etalagebenen)
• Oedeemtherapie

•  Mimetherapie 
(aangezichtsverlamming)

• Afasie (taalstoornis)
• Spraakafzien (liplezen)
• Ondervoeding
• Sondevoeding in de thuissituatie
• Orthopedische revalidatie
• Reuma
• COPD
• Terminale zorg in de thuissituatie
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Gespecialiseerde
behandelingen
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Pieters Behandel Praktijk biedt behandelingen
aan inwoners van:

• Gemeente Westland 
• Gemeente Midden-Delfland
• Gemeente Delft
• Gemeente Pijnacker- Nootdorp
• Gemeente Hoek van Holland

Informatie en aanmelden
Voor aanmelden of meer informatie kunt u ons telefonisch of  
per email bereiken. 
0174-61 52 55 (Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland)
015-515 55 00 (Delft en Pijnacker-Nootdorp)
behandelpraktijk@pietervanforeest.nl 
www.pietersbehandelpraktijk.nl

Aanmelden 
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