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 ‘Waardering 

voor onze 

collega’s en 

vrijwilligers’

nieuws
Pieters



Sinds afgelopen zomer dragen ruim 2800 collega’s nieuwe dienstkleding. Een frisse en herkenbare uitstraling. 
Deze uitstraling willen wij natuurlijk ook op beeld vastleggen door middel van foto’s en video’s. Medewerkers en 
cliënten vanuit verschillende locaties hebben hieraan meegewerkt. Onze dank gaat uit naar alle cliënten die ons wilden  
ontvangen in hun woning of kamer en geheel belangeloos meegewerkt hebben aan de fotosessies. Het resultaat is een 
mooie afspiegeling van onze kernwaarden. Samen, Jezelf zijn, Boven verwachting. 

Samen geven we Pieter van Foreest
een gezicht
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Waardering voor alle collega’s
en vrijwilligers 
‘Dag en nacht en in weer en wind 
staan onze collega’s klaar voor onze 
bewoners, thuiswonende cliënten 
en elkaar. Samen met vrijwilligers 
zorgen ze ervoor dat wij u de zorg 
en ondersteuning kunnen bieden die 
u nodig heeft. Zonder hen is er geen 
Pieter van Foreest. Ik ben enorm trots 
op en dankbaar voor alle collega’s en 
alle vrijwilligers. Kent u iemand die 
ook graag in de zorg wil werken? Dan 
horen we het graag. Wij zijn door de 
vergrijzing en de groeiende zorgvraag 
hard op zoek naar nieuwe collega’s. 
Op www.werkenbijpieter.nl staan 
onze vacatures. Zeg het voort’, aldus 
Diny de Bresser.  

Huisvesting 
‘Op het gebied van huisvesting is er 
in de afgelopen periode veel gebeurd. 

Per 1 januari 2020 is Petra de Jongh 
tot lid van de Raad van Bestuur 
van Pieter van Foreest benoemd. 
Samen met Diny de Bresser, 
voorzitter Raad van Bestuur, zal zij 
het tweehoofdige Raad van Bestuur 
van Pieter van Foreest vormen. 
Met de aanstelling van Petra als lid 
van de Raad van Bestuur verandert 
de bestuursstructuur van Pieter 
van Foreest. Gezien de omvang 
van de organisatie, de breedte 
van de bestuurlijke agenda en het 
belang van bestuurlijke continuïteit 
concludeert de Raad van Toezicht dat 

Ten eerste wil ik u graag melden 
dat de haalbaarheidsstudie van de 
nieuwbouw locatie Spoorzone in 
Delft positief heeft uitgepakt. 
Dat betekent dat we inmiddels bezig 
zijn met de verdere planvorming. Voor 
het Naaldhorstterrein in Naaldwijk is 
eerder dit jaar de intentieverklaring 
getekend, hierbij zitten we midden in 
het haalbaarheidsonderzoek. 
Voor wat betreft onze huidige locaties 
is er ook veel gaande. Zo wordt in 
Akkerleven in Schipluiden de afdeling 
Hodenpijlbrug momenteel verbouwd 
naar het concept kleinschalig 
wonen speciaal voor senioren met 
dementie. In De Bieslandhof in 
Delft wordt binnenkort gestart met 
het opknappen van de afdelingen 1 
Noord, 1 Zuid, 2 Zuid en 3 Noranje 
(oudbouw). Ook in Delfshove gaan 
we aan de slag. Zowel voor Veenhage, 
Delfshove als Duinhof zijn we bezig 

het wenselijk is om het bestuur te 
versterken. De Ondernemingsraad, 
de Centrale Cliëntenraad, directie en 
management  zijn betrokken geweest 
bij het opstellen van het functieprofiel 
en hebben positief geadviseerd 
over de benoeming van Petra de 
Jongh. Petra is 43 jaar, woonachtig 
in Sliedrecht samen met haar man, 
3 zoons en haar moeder. Zij heeft 
economie en accountancy gestudeerd 
aan de Hogeschool én Universiteit 
van Amsterdam en is afgestudeerd 
registeraccountant. Petra heeft zich 
binnen het Erasmus MC in de breedte 

met planvorming voor deze locaties 
om onderdelen hiervan op te 
knappen.’ 

Pieter van Foreest bestaat 
volgend jaar 20 jaar 
‘Nog meer leuk nieuws, dat ik zeker 
wil melden.’ Diny:  ‘In 2020 bestaat 
Pieter van Foreest als organisatie 20 
jaar, een lustrumjaar. Daar gaan we 
natuurlijk aandacht aan besteden, 
want dat mag best gevierd worden. 
Er wordt al gewerkt aan een mooi 
programma gedurende het jaar met 
verschillende leuke activiteiten. Voor 
u, voor onze collega’s, vrijwilligers 
en onze samenwerkingspartners. 
Het belooft een mooi lustrumjaar te 
worden. Ik heb er nu al zin in.’ 

ontwikkeld van adviseur planning & 
control tot manager en vervolgens 
tot directeur. We zijn verheugd met 
de komst van Petra de Jongh per
1 januari 2020 en heten haar van 
harte welkom. 

Er is veel gaande 

‘Een cliché, maar wat vliegt de tijd’, begint Diny de Bresser ons gesprek. Deze 
keer bespreken we de waardering voor de collega’s en vrijwilligers, doet Diny 
de Bresser een oproep aan u, infomeren wij u over de huisvestingsplannen en 
vertellen we u graag over het komende lustrumjaar. Leest u mee?

   Samen – Jezelf zijn – Boven verwachting

Petra de Jongh benoemd tot
lid Raad van Bestuur 

Interview met Diny de Bresser, Bestuurder
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Als casemanager ben je eigenlijk een persoonlijke 
begeleider 

4

Mirjam Robers vertelt graag 
over haar functie ‘casemanager’ 
bij Pieter van Foreest. Luisteren, 
signaleren en organiseren zijn 
slechts een paar kanten van 
haar beroep in het streven om 
mensen zo lang mogelijk thuis te 
kunnen laten wonen.   

Mirjam is nu tweeënhalf jaar 
werkzaam bij Pieter van Foreest en 
heeft eerder al heel wat ervaring 
opgedaan bij andere organisaties. “Na 
mijn studie HBO-Verpleegkundige 
ben ik gaan werken in de psychiatrie. 
Daarna ben ik als casemanager 
in de verslavingszorg aan de slag 
gegaan. Een boeiende periode die op 
sommige momenten ook heel zwaar 
was. De reden dat ik bij Pieter van 
Foreest ging solliciteren was dat ik 
graag weer in de regio Westland wilde 
werken. Ik ken hier zoveel mensen 
en weet hoe de mentaliteit is. In 
deze regio praat men (nog steeds) 
minder makkelijk over gevoelens. 
Een pijntje? Och, dat gaat vanzelf wel 
over. Hulp in de familie of geestelijk 
niet in orde? Laten we het nog maar 
een paar weekjes aankijken: ‘het komt 
wel goed’. Ik weet dat in veel van die 
gevallen hulp echt nodig is en dat veel 
zaken opgelost of zelfs voorkomen 
kunnen worden als men tijdig aan de 
bel trekt.” 

“Veel kan opgelost 
of zelfs voorkomen 
worden als er tijdig 
aan de bel wordt 

getrokken”

Luisterend oor
“Als casemanager ben je eigenlijk 
een persoonlijke begeleider die 
ondersteuning biedt en de weg wijst 

aan mensen die thuis wonen en 
geconfronteerd zijn met dementie. 
We kunnen als professional kennis 
en ervaring delen,  helpen bij het 
overzien van de gevolgen en adviezen 
geven. We leren cliënten zelf ook 
bepaalde handelingen aan zodat 
men deze zelfstandig kan uitvoeren. 
Het is echt niet zo dat bij onze 
komst een verhuizing naar een 
woonzorgcentrum meteen aan bod 
komt. Niets is minder waar. Voordat 
er sprake is van een opname, is er nog 
heel veel mogelijk. In samenwerking 
met thuiszorg, familie en buren 
zoeken we oplossingen. Wij streven 
ernaar om mensen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen. Geef het alleen 
tijdig aan en wacht er niet mee”, aldus 
Mirjam.  

“Er is nog heel veel 
mogelijk”

 “Onze begeleiding kan bestaan 
uit praktische ondersteuning, 
bijvoorbeeld het aanvragen van de 
juiste indicatie en het organiseren van 
hulp en zorg. Maar zeker zo belangrijk 
is het bieden van een luisterend oor 
en begeleiding in het kunnen omgaan 
met de gevolgen van de ziekte. We 
kunnen zaken op een rij zetten 
zonder dat er direct gevolgen aan vast 
zitten. Zo kan een doorverwijzing 
naar een ontmoetingscentrum heel 
zinvol zijn. Men kan dan enkele dagen 
of dagdelen per week daarnaartoe. 

Dit biedt hen weer structuur waar ze 
behoefte aan hebben en ze hebben 
weer de mogelijkheid om met 
anderen samen te zijn en activiteiten 
te doen. Ook hebben wij als 
casemanagers de taak om te zorgen 
voor goede onderlinge communicatie 
tussen de verschillende hulpverleners, 
(thuis)zorgorganisaties en huisartsen.”

Zo lang mogelijk thuis
De casemanager krijgt over het 
algemeen een verwijzing van 
de huisarts, specialist vanuit het 
ziekenhuis of de wijkverpleegkundige 
wanneer bij iemand een vermoeden 
van dementie of de diagnose 
dementie is vastgesteld. Zij neemt in 
dat geval contact op met de cliënt om 
een afspraak te maken. 

Bij Pieter van Foreest werken zes 
casemanagers in de regio Delft, 
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland 
en het Westland. Mirjam: “Mijn 
werkgebied is Poeldijk, Monster, 
Ter Heijde, ’s-Gravenzande en deels 
Naaldwijk. Wij streven ernaar om 
mensen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen en hun eigen regie te laten 
houden. In je eigen huis, daar ben je 
toch het gelukkigst. Hoe fijn is het 
dan als iemand eindelijk die stap heeft 
gezet om contact op te nemen later 
vertelt: ‘ik dacht niet meer dat het zou 
gaan, maar nu kan ik weer door.’ 
Die zelfwaarde die men dan 
weer heeft, daarvan denk ik als 
casemanager: ‘daar doe ik het voor’.”

Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Zij is getraind in het 
omgaan met dementie. Welke ondersteuning de casemanager geeft is 
afhankelijk van uw hulpvraag. Zij komt regelmatig langs en tussendoor is 
contact mogelijk als dit nodig is. Kijk voor meer informatie op
www.pietervanforeest.nl of bel het Klant Contact Centrum via
015-515 5000 en vraag naar de casemanager bij u in de woonplaats.  
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Aan elf locaties Waarborgzegel Fixatievrije Zorg 
drie sterren toegekend 

Ouderenmishandeling, het komt vaker voor
dan u denkt 

Onlangs kreeg een groot aantal van 
onze locaties het Waarborgzegel 
Fixatievrije Zorg 2017-2019 met 
drie sterren toegekend. Dit is het 
hoogst haalbare. Zorginstellingen 
met drie sterren passen bij mensen 
met dementie of een delier geen 
fixatie toe en zorgen voor een zo 
groot mogelijke bewegingsvrijheid 
van bewoners. Het bestuur en de 
medewerkers proberen daarnaast 
problemen die ontstaan door 
het gedrag van bewoners op te 
lossen zonder vrijheid beperkende 
maatregelen of psychofarmaca. 

Elf locaties zijn van twee naar drie 
sterren gegaan:  Akkerleven, De 

Bij ouderenmishandeling kunt u zich 
mogelijk geen beeld vormen. Er wordt 
dan ook in de media minder aandacht 
aan besteed dan aan bijvoorbeeld 
kindermishandeling. Dit betekent 
niet dat het niet bestaat. Eén op 
de twintig ouderen is slachtoffer 
van ouderenmishandeling. Om een 
voorbeeld te geven: in een willekeurig 
verzorgingshuis waar honderd 
ouderen wonen, zijn vijf van hen 
slachtoffer van ouderenmishandeling.
Bij ouderenmishandeling denkt u vast 
aan slaan of schoppen, maar wist u 
dat de meest voorkomende vormen 
van ouderenmishandeling vrijwel 
onzichtbaar zijn? U kunt hierbij 
denken aan het stelen van geld, pesten 
of het onthouden van de nodige zorg. 

Zijn het dan allemaal nare mensen die 
dit doen? Nee, ouderenmishandeling 
ontstaat vaak, omdat de pleger niet 
weet hoe hij of zij moet omgaan 
met een bepaalde situatie. Stel een 

Hooge Tuinen, De Kreek, De Opmaat, 
Singelhof, De Terwebloem, Triangel, 
Veenhage, Vlietzicht, Weidevogelhof 
en Duinhof.  Er zijn zelfs locaties 
die van één naar drie sterren zijn 
gegaan: De Bieslandhof, Delfshove, 
Lindenhof, Sonnevanck, Stefanna en 
Zorgboerderij Buitengewoon (3) in 
Delfgauw. 

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorg 
is in 2011 ontstaan als een beloning 
voor zorginstellingen die willen 
excelleren in bewegingsvrijheid voor 
mensen met dementie. 

We zijn ontzettend trots dat we
ons samen inzetten om de 

dochter van iemand heeft schulden en 
schaamt zich hiervoor. Ze pakt geld 
van haar moeder met de intentie het 
terug te geven, maar doet dit niet. Een 
ander voorbeeld is een mantelzorger 
die de zorg voor zijn echtgenote 
met dementie eigenlijk niet meer 
aan kan en uit machteloosheid zijn 
echtgenote tijdens een ruzie slaat. 
Ouderenmishandeling ontstaat vaak 
uit onmacht en het besef bij de 
pleger dat het om mishandeling gaat 
is vaak niet aanwezig. Dit maakt het 
belangrijk voor de omgeving om 
alert te blijven en erover te praten. 
Vermoedt u iets bij bijvoorbeeld uw 
buren of die aardige mevrouw in 
het restaurant die een beetje timide 
overkomt? Soms is praten al genoeg, 
praten kan met iedereen. 

Het is begrijpelijk dat u er niet
direct zeker van bent dat het in 
een situatie ook daadwerkelijk om 
mishandeling gaat. Veilig Thuis kunt

levenskwaliteit van mensen met 
dementie te blijven vergroten. Een 
felicitatie is zeker op zijn plaats met 
deze geweldige prestatie. 

u bellen voor tips of advies, ook als
u geen officiële melding wilt maken. 
Kijk voor meer informatie op
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. 

Jezelf zijn, dat is één van de kernwaarden van Pieter van Foreest. Iedereen mag zichzelf zijn. Thuis, op school, straat, het 
werk, in de sport, de zorg of waar dan ook. Toch is dat lang nog niet altijd het geval. Als LHBTI-ouderen (ouderen die 
lesbisch, homo, biseksueel, transgender of intersex zijn) naar een zorginstelling verhuizen, gaan ze vaak terug ‘de kast 
in’. Ze voelen zich niet veilig, worden gepest of buitengesloten. Uit onderzoek van sociaal wetenschapper Roos Pijpers 
van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat maar liefst 40% van de roze ouderen te maken hebben (gehad) met 
pesten en uitsluiting door buren en medebewoners. Uit angst voor negatieve reacties houden bewoners hun voorkeur 
voor hetzelfde geslacht voor zich. Ze gaan liever ‘de kast’ (weer) in dan dat ze geconfronteerd worden met uitsluiting en 
pesterijen. 

Roze ouderen salon
Bij Pieter van Foreest streven we ernaar dat iedereen zich veilig voelt om de persoon te zijn die hij of zij is. Daarom 
kleuren maandelijks twee locaties van Pieter van Foreest roze tijdens de ‘Roze Ouderen Salon’. Zo willen we laten 
zien dat de roze ouderen van harte welkom zijn om met elkaar te praten en leuke activiteiten te organiseren. Elkaar 
ontmoeten en ervaringen delen op een gezellige, plezierige, ongedwongen en veilige manier staat hierbij centraal. 

Ontstaan Roze Ouderen Salon
Pieter van Foreest is in samenwerking met de Gemeente Delft de Delftse Roze Ouderen 
Salon begonnen op 12 oktober 2012 omdat ze merkten dat er voor roze ouderen in Delft en 
omgeving geen gelegenheid was om elkaar te ontmoeten. Veel roze ouderen durfden niet uit te 
komen voor hun geaardheid. Er moest dus een plek komen waar men dat wel zou kunnen en 
durven. En dat is de Roze Ouderen Salon geworden. 

Wegens het succes van de Delftse salon is er sinds 14 oktober 2016 ook een Roze Ouderen 
Salon gevestigd in het Westland. Samen met de Gemeente Westland is deze Roze Ouderen Salon 
opgestart om zo ook de Westlandse ouderen de gelegenheid te geven zichzelf te kunnen zijn. 
Voorheen was de Westlandse locatie gevestigd in De Opmaat, maar sinds 8 november 2019 is 
deze verhuisd naar De Terwebloem in Poeldijk.

Locaties Roze Ouderen Salon
Wilt u ook langskomen bij de Roze Ouderen Salon? Alle homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender 
en intersexe ouderen en belangstellenden zijn van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt zo 
binnenlopen. 

Jezelf zijn bij
de Roze Ouderen Salon 

Roze Ouderen Salon Delft 
Elke laatste vrijdag van de maand

16.00 – 19.00 uur 
Delfshove 

Vorrinkplein 99, 2624 DS, Delft

Roze Ouderen Salon Westland 
Elke tweede vrijdag van de maand

15.00 – 18.00 uur 
De Terwebloem

Van Bergenhenegouwenlaan 2, 2685 GB Poeldijk

Meer info: kijk op www.pietervanforeest.nl



8 9

Vanaf september 2019 is er 
een aparte groep gestart in 
Ontmoetingscentrum Pijnacker voor 
bezoekers met dementie of cognitieve 
problemen die hoog zijn opgeleid en/
of hoogbegaafd zijn. Deze groep heet 
de Mondriaan Groep. De deelnemers 
van de Mondriaan Groep houden 
van kunst, cultuur en politiek, zoals 
een bezoek aan een museum, een 
film over het leven van Vincent van 
Gogh of een pittige discussie over 
het politieke landschap in Nederland. 
De sfeer is ongedwongen, alles mag 
en niets moet. Overigens hoeven 
deelnemers niet persé hoogopgeleid 
of hoogbegaafd te zijn. Als de 
interesses overeenkomen en iemand 
past in de groep dan is diegene van 
harte welkom. 

Ontstaan van de
Mondriaan Groep
De Mondriaan Groep is in 2017 
ontstaan in Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren in Delft. Elk 

ontmoetingscentrum heeft een 
programma met vaste onderdelen. 
Geheugentraining, beweging 
en reminiscentie (ophalen van 
herinneringen). De manier waarop 
de activiteit wordt uitgevoerd, 
maakt dat mensen het leuk vinden 
en graag (blijven) komen. In 
Ontmoetingscentrum Vermeertoren 
was er een groep bezoekers waarbij 
de interesses duidelijk op een ander 
vlak lagen en zodoende moeilijk 
aansluiting konden vinden. Zij bleken 
gezamenlijke interesses te hebben 
zoals kunst, politiek en cultuur. Deze 
groep (de Mondriaan Groep) is bij 
elkaar gekomen en kon zo interesses 
delen waardoor het aanbod van het 
ontmoetingscentrum beter aansloot 
en het voor de deelnemers ook 
leuker was om te blijven komen. Het 
bleek een schot in de roos. Zodanig 
dat Ontmoetingscentrum Pijnacker 
ook van start is gegaan met een 
Mondriaan Groep. 

Interesse? 
Wilt u meer weten over het 
aanbod in Ontmoetingscentrum 
Pijnacker en/of de Mondriaan 
Groep? U kunt op ieder moment 
binnenlopen voor meer informatie 
of advies. Het is ook mogelijk 
om eerst proef te draaien om te 
ervaren hoe het er aan toe gaat 
in het ontmoetingscentrum en of 
het past bij uw situatie. U bent 
van harte welkom. 

Ontmoetingscentrum Pijnacker 
vindt u aan de Raaigras 
102a in Pijnacker. Heeft u 
algemene vragen over het 
ontmoetingscentrum of over 
andere mogelijkheden binnen 
Pieter van Foreest neem dan 
contact op met het Klant Contact 
Centrum via het telefoonnummer 
015-515 5000. 

De Mondriaan Groep gestart in
Ontmoetingscentrum Pijnacker

Afasie hoeft niet eenzaam te zijn 

Slimme medicatiedispenser cMed 
Pieter van Foreest vindt het 
belangrijk dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen 
in hun eigen omgeving. Daarom is 
de directeur divisie Thuis, Jeanette 
van Laarhoven, namens Pieter van 
Foreest een overeenkomst aangegaan 
met FocusCura om de slimme 
medicatiedispenser cMed Plus in te 
gaan zetten in de thuiszorg.

De cMed Plus maakt het mogelijk 
voor cliënten om zelfstandig en 
gemakkelijk hun eigen medicatie in 
te nemen. De medicatiedispenser is 
voorzien van een helder en groot 
touchscreen en geeft duidelijke 
geluids- en lichtsignalen als het tijd 
is voor medicatie. Daarnaast is de 

Ieder mens gebruikt taal. Praten, 
het vinden van de juiste woorden, 
begrijpen, lezen, schrijven en gebaren 
maken zijn onderdeel van ons 
taalgebruik. Wanneer als gevolg van 
hersenletsel één of meer onderdelen 
van het taalgebruik niet meer goed 
functioneren, noemt men dat afasie 
(a=niet, fasie=spreken).

Wat gebeurt er bij afasie? 
Afasie is een aandoening waarbij 
iemand zich niet meer goed kan uiten 
of juist niet goed begrijpt wat de 
omgeving bedoelt. Dit betekent dat 
niemand met afasie gelijk is en dat 
maakt het lastig voor de omgeving 
hoe hiermee om te gaan. Dit kan de 
communicatie zodanig bemoeilijken 
dat iemand zich onbegrepen voelt. 
Dit kan bijvoorbeeld eenzaamheid tot 
gevolg hebben. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
lichte en zware afasie. Een lichte afasie 
kun u vergelijken met bijvoorbeeld 
een vakantie in Duitsland. U kunt 
daar de taal redelijk volgen, als er 
maar niet te snel en te ingewikkeld 
gesproken wordt. Mensen met zware 
afasie begrijpen bijna geen gesproken 
of geschreven taal meer. Om een 
idee te geven; beeld u eens in dat u 
ineens wakker wordt in een bergdorp 
in China, waar u taal en tekens niet 
meer snapt! Hoe moet u dan uw weg 
vinden? 

Tips hoe om te gaan met afasie
Kent of heeft u iemand in uw 
omgeving met afasie? Er zijn dingen 
die u als naaste kunt doen om 
iemand met afasie te helpen en de 
communicatie te verbeteren. 

cMed Plus toekomstgericht, omdat er 
nieuwe functies toegevoegd kunnen 
worden. Het is uiteindelijk mogelijk 
om ermee te beeldbellen en is er ook 
een bijsluiter op te lezen. Iemand is 
hierdoor ook niet meer afhankelijk 
van het tijdstip waarop de thuiszorg 
langskomt voor de toediening van de 
medicatie. Wanneer een cliënt vergeet 
om medicatie in te nemen, neemt de 
servicedesk van FocusCura contact 
op met de cliënt en/of Pieter van 
Foreest. Daarnaast is het, indien nodig, 
mogelijk voor Pieter van Foreest om 
het medicijngebruik van de cliënt 
te volgen. Er vinden nog steeds 
controlemomenten plaats zonder dat 
de cliënt zijn of haar zelfstandigheid 
verliest. 

-  Zorg voor een rustige omgeving 
waarin er zo min mogelijk

 afleiding is
- Neem de tijd voor een gesprek
-  Spreek in een rustig tempo en 

gebruik korte eenvoudige zinnen
-  Houd oogcontact en let op non-

verbale signalen
-  Controleer altijd of de 

boodschap begrepen is en 
herhaal eventueel wat u 
besproken heeft 

Afasiesoos  
Pieter van Foreest organiseert iedere twee weken de afasiesoos voor mensen 
met afasie en hun naasten. Hier kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten en op 
een ontspannen manier ervaringen uitwisselen en uiteenlopende activiteiten 
doen. De soos vindt plaats in De Bieslandhof en als u interesse heeft of iemand 
kent die interesse heeft dan is er mogelijkheid tot aanmelden of het opvragen 
van informatie bij de logopedisten van Pieter van Foreest: Hester de Zeeuw, 
h.de.zeeuw@pietervanforeest.nl of Louise Rutgers,
l.rutgers@pietervanforeest.nl.

Logopedie bij afasie  
Bijna altijd is er na het ontstaan van afasie enig spontaan herstel van de taal. 
Zelden of nooit is dat herstel volledig. Toch is er met veel oefenen, telkens 
weer proberen en volhouden vaak verbetering mogelijk. Een logopedist kan 
helpen bij het herstel en bij het verbeteren van de communicatie tussen u 
en uw omgeving. Daarnaast kan de logopedist begeleiden bij het beter leren 
omgaan met de beperkingen. De logopedisten van Pieters Behandel Praktijk zijn 
gespecialiseerd in het behandelen van afasie en hebben veel ervaring.
Zij zijn geregistreerd in het afasieregister. Ga naar de website
www.pietersbehandelpraktijk.nl voor meer informatie.
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Drie locaties nemen koppelbedden in ontvangst 

Verbouwing Hodenpijlbrug Akkerleven 

Bij Pieter van Foreest willen we dat 
kwetsbare ouderen, of ze nu thuis 
wonen, tijdelijk bij ons verblijven of 
bij ons wonen, het leven laten leiden 
zoals zij dat wensen. Dat iedereen kan 
blijven genieten van de kleine dingen 
van het leven. Wij ondersteunen 
graag. Op 17 september mochten 
de locaties De Kreek, De Hooge 
Tuinen en Stefanna een koppelbed 
in ontvangst nemen. Een prachtig 
initiatief van de Roparun waar we erg 
blij mee zijn.

Koppelbed
Wanneer iemand ernstig ziek is of 
de laatste fase van het leven nabij is, 
betreft het een intensieve periode. 

Maandagmorgen 16 september om 
8.00 uur was het eindelijk zover. Na 
maanden van voorbereiding is gestart 
met de verbouwing van de afdeling 
Hodenpijlbrug in Akkerleven. De 
afdeling wordt verbouwd naar het 
concept kleinschalig wonen. De zorg 
leveren we al en met de verbouwing 
wordt de voorziening aangepast aan 
de doelgroep.

Als je het samen doet, groei je 
naar een beter iets
De bewoners, cliëntenraad, 
vrijwilligers en medewerkers waren 
bij de voorbereidingen van de 
verbouwing betrokken. Zo hebben 
ze onder andere met elkaar gekeken 
naar de stoelen en bekleding en 
aangegeven wat ze mooi vinden. 
Daarnaast is ook de expertise 
gevraagd van medewerkers die op 
andere locaties verbouwingen hebben 
gehad. Hoe hebben zij het gedaan, 
loopt het goed of zijn er aanpassingen 
nodig? Als je het samen doet, groei 
je naar een beter iets. We leren van 
elkaars ervaringen, zodat we voor de 
bewoners een thuis maken met het 
vertrouwde huiselijke gevoel.

Dan is het fijn als u zoveel mogelijk 
met uw dierbare bij elkaar bent. Om 
hen tijdens deze periode de juiste 
zorg te kunnen leveren wordt er vaak 
gebruik gemaakt van een hoog-/laag 
zorgbed. Echter hoe fijn kan het zijn 
om juist in deze periode bij elkaar 
te kunnen liggen. Een koppelbed 
biedt de oplossing.  Door middel van 
het bijrijden en op de juiste hoogte 
stellen van het koppelbed, wordt een 
eenpersoons hoog-/laag zorgbed in 
een handomdraai een volwaardig 
tweepersoonsbed.

Mooi initiatief van Roparun
Deze zomer is de mogelijkheid 
geboden voor zorgorganisaties om 

Er komt een mooie, nieuwe en frisse 
ruimte waar de huiskamer en keuken 
gevestigd zijn. Door middel van een 
schuifwand kan deze ruimte in tweeën 
gedeeld worden, zodat straks een 
groep bewoners bijvoorbeeld kan 
koken, terwijl de andere bewoners 
een spelletje spelen of TV kijken. 
De bewoners krijgen een eigen 
appartement, maar hebben ook de 
mogelijkheid om gezamenlijk dingen 
te doen.

Het welzijn van de bewoners 
verhogen
Niet alleen de ruimtes worden 
aangepast. Ook de deuren worden 
verbreed. Daardoor voldoen ze niet 
alleen aan de eisen van veiligheid, 
maar verhogen ze ook het welzijn van 
de bewoners. Een andere aanpassing 
is het installeren van de nieuwste 
versie van Domotica. Dit systeem 
vergroot eveneens het welzijn en 
de zorg van de bewoners. Er wordt 
gebruik gemaakt van slimme sensoren, 
aangevuld met camera’s en is een 
toegevoegde waarde voor bewoners 
die cognitieve problemen hebben en 

een aanvraag in te dienen voor een 
koppelbed via het Netwerk Palliatieve 
Zorg DWO. De bedden worden 
gefinancierd door Roparun.
De aanvragen die ingediend zijn door 
drie locaties van Pieter van Foreest 
zijn gehonoreerd en inmiddels hebben 
ze de bedden in ontvangst genomen.

niet meer het besef hebben hoe het 
oproepsysteem werkt. De bewoner 
hoeft niet meer actief op een knop 
te drukken. De sensoren worden 
in de kamer geplaatst en geven het 
leefpatroon van de bewoner weer. 
Per bewoner kan een profiel ingesteld 
worden op een tablet, dat nauwkeurig 
aansluit bij de zorgbehoefte en het 
leefpatroon. De medewerkers hebben 
via een overzichtelijke app in een 
oogopslag zicht op de situatie van alle 
bewoners. 

Om de overlast van de verbouwing 
voor de bewoners zoveel mogelijk 
te beperken, krijgen zij overdag een 
andere rustige plaats in Akkerleven. 
De planning is dat de bewoners met 
de feestdagen kunnen genieten van 
het nieuwe concept op de afdeling.
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Blijf op de hoogte!

Puzzel mee en win! 
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

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 1 december        
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.

 Kruiswoordpuzzel 

                                                                                                                        © Puzzelstad.nl 
 
 
 
 

 
Horizontaal 
1. Dameskleding  5. Giraffeachtig dier  10. Lading  12. Rot-
zooi  14. Naar aanleiding van  16. Moeder  17. Voorstel   
18. In Memoriam  19. Reanimatieapparaat  20. Vogel   
21. Plaats in Zwitserland  23. Goedzak  24. Bruto Register-
ton  26. Enkelspel  27. Couplet  29. Kooplust  31. Lichaams-
vocht  33. Niet echt  35. Mondwater  36. Vlaktemaat 
38. Geperst board (afk.)  39. Wond  40. Soort papegaai 
41. Klein armoedig huis  42. Senior  44. Graansoort 
46. Aanwijzend vnw.  47. Bevel  48. Kleur  49. Medemens 
51. Zweep met riemen  52. Strenge orde 
 
Verticaal 
1. Maand  2. Nederlandse Politieke partij  3. Onderne-
mingsraad  4. Plaats in België  5. Eenheid van elektrische 
weerstand  6. Karaat  7. Papierbal  8. Enigszins  9. Godin 
van het ongeluk  11. Computer-aided design  13. Lichaams-
deel van een koe  15. Een der Molukken  17. Meisjesnaam 
19. Aangename geur  20. Schaatsterm  22. Meisjesnaam 
23. Stang  24. Alle twee  25. Plaats in Gelderland  26. Meis-
jesnaam  28. Voorkant  30. Plaats in Overijssel  32. IJverig 
34. Gravin van Holland  37. Damp van brandende stoffen 
39. Plaats in Utrecht  40. Binnenste  41. Automerk  43. Deel 
van een bijenkorf  44. Beroep  45. Elasticiteit  46. Aanwij-
zend vnw.  47. Droog (van wijn)  49. Deel van Franse ont-
kenning  50. Persoonlijk voornaamwoord (Fr.) 

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

 

 

Oplossing: 
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Oplossing: 

 

 

  

 

De oplossing van de vorige puzzel was:
Fijne zomer
De winnaar is mevr.  A.C.  Adegeest van Meurs 

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


