
In een vertrouwde omgeving

“Aan een ieder in de laatste levensfase 
en diens naasten bieden vrijwilligers, 
daar waar nodig, tijd, aandacht en 
ondersteuning”.

Steeds meer mensen kiezen er voor 
om de laatste fase van hun leven 
thuis of in een andere vertrouwde 
omgeving door te brengen. Daar 
worden ze veelal dag en nacht 
omringd en verzorgd door partner, 
kinderen, familieleden of vrienden. 
Juist met het einde van hun leven in 
zicht hebben mensen behoefte aan 
een luisterend oor. Vaak zijn er geen 
medische redenen om terminale 
patiënten tot aan het eind in een 
ziekenhuis te verzorgen. Thuis kan 
iedereen uit de directe omgeving 
helpen om het leven waardig af te 
sluiten. Dan is hulp van mens tot 
mens van onschatbare waarde en 
onvervangbaar.

Tijd, aandacht en ondersteuning

Het verzorgen van een geliefde in 
die moeilijke en emotionele periode 
is erg zwaar. Ook als er hulp is van 
de thuiszorg of een huisarts. Als 
familie moet je bijvoorbeeld
24 uur per dag beschikbaar zijn. 
Dan is het goed om te weten dat er 
in Nederland 4.500 gemotiveerde 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg (VPTZ) klaar staan, die de tijd 
nemen om de familie en patiënt 
waar nodig te ondersteunen.

De vrijwilligers van de VPTZ 
bieden deze bijzondere vorm 
van palliatieve terminale zorg. 
Veel vrijwilligers zijn bij dit 
werk betrokken omdat ze zelf 
een familielid hebben verloren 
of in de zorg werkzaam zijn 
(geweest). Ze weten van nabij 
wat het betekent om een zieke 
in de laatste levensfase te 
verzorgen. 
Zij zijn beschikbaar om bij 
de patiënt te waken en te 
helpen bij lichte persoonlijke 
verzorging. Zij staan ook de 
mantelzorgers emotioneel 
bij in hun moeilijke taak. Ook 
stimuleren ze familieleden en 
andere mantelzorgers, de zorg 
voor de patiënt zoveel mogelijk 
in eigen hand te houden.

De hulp van de vrijwilligers is 
onbetaald maar niet vrijblijvend. 
Voordat ze mogen helpen 
worden de vrijwilligers getraind 
in palliatieve terminale zorg. 
Zij verrichten geen medische, 
verpleegkundige of zwaar-
huishoudelijke taken. De 
vrijwilligershulp vult datgene 
aan wat familieleden zelf doen. 
Zo krijgt de partner of een ander 
familielid de gelegenheid om 
even rust te nemen of even uit 
huis te gaan.

Als de zorg te zwaar wordt

Zodra u merkt dat de zorg voor een 
terminale patiënt te zwaar wordt, 
kunt u telefonisch hulp vragen bij 
één van de ruim 170 plaatselijke 
VPTZ-organisaties. In bijna elke 
gemeente is de hulp van vrijwilligers 
in de  Terminale Zorg beschikbaar. 
Ook als een ongeneeslijk ziek 
familielid in een ziekenhuis ligt, maar 
de laatste fase van zijn leven graag 
thuis wil zijn, kunt u hulp vragen. 

Hoe vraagt u hulp aan?

Indien u ondersteuning wenst van 
een VPTZ- vrijwilliger kunt u contact 
opnemen met Hospice Duin- en 
Bollenstreek. De coördinator van 
het hospice neemt hierna contact 
met u op om een afspraak te maken 
voor een gesprek bij u thuis. In dit 
gesprek kunt u informatie geven 
over uw situatie en uw vraag 
toelichten. Afhankelijk van de 
beschikbare hulp van familie of 
vrienden, bekijkt u samen op welke 
tijden de hulp van een vrijwilliger 
het meest gewenst is. Dat kan 
enkele dagdelen per week zijn. 
Als er veel hulp nodig is, worden 
meerdere vrijwilligers ingezet. Ook 
wordt bekeken welke vrijwilliger u 
het beste kan ondersteunen.
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Wacht vooral niet te lang 
met aanvragen van hulp

Hoe eerder u hulp vraagt, des te langer u het 
zelf volhoudt. Soms kan een gesprek met een 
coördinator over uw situatie al veel helpen. Aan 
een bezoek van de coördinator en aan de hulp 
van een vrijwilliger zijn geen kosten verbonden. 

Voor uw aanvraag belt u naar het algemene 
nummer van Hospice Duin- en Bollenstreek: 
0252-227139.

VPTZ-organisaties zijn aangesloten bij de 
overkoepelende landelijke stichting VPTZ-
Nederland.

Woont u niet in de regio Bollenstreek?

Bel voor een VPTZ-organisatie in uw omgeving 
met het Landelijk Steunpunt VPTZ:
033-7601070 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Of e-mail naar: info@VPTZ.nl
Of kijk op de internetsite: www.VPTZ.nl

Bron: VPTZ

Coördinatie en bereikbaarheid 
van het hospice

De coördinatie van de werkzaamheden in 
het Hospice ligt bij de manager en de twee 
coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor 
de opname en begeleiding in brede zin. 
Daarnaast zijn zij belast met de dagelijkse 
leiding en scholing van de vrijwilligers. Heeft u 
vragen naar aanleiding van deze brochure of 
andere vragen neemt u dan gerust contact op 
met een van de coördinatoren. 

Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR  Sassenheim
tel: 0252-227139
fax: 0252-225888
info@hospiceduinenbollenstreek.nl
www.hospiceduinenbollenstreek.nl

Informatiefolder

Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie 

Kosten
Overheid en zorgverzekeraars 
vergoeden het grootste deel 
van de kosten, maar niet alles. 
Bij opname in het hospice 
wordt daarom aan de gast een 
bijdrage in de kosten gevraagd.
Mocht de eigen bijdrage een 
probleem zijn, dan kan het 
hospice u daarin tegemoet 
komen. Er is een Stichting 
Vrienden van het Hospice Duin- 
en Bollenstreek die zich inzet 
voor het verwerven van gelden 
om kosten die niet vergoed 
worden toch te �nancieren.
Aan de inzet van vrijwilligers in 
de thuissituatie (VPTZ) zijn 
geen kosten verbonden.

Stichting Vrienden van het 
Hospice Duin- en Bollenstreek
p/a Hoofdstraat 51
2171 AR  Sassenheim
vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl
bankrekening 43.06.12.362
tel: 0252 224801

Wilt U donateur worden of 
anderszins uw steun verlenen 
door een eenmalige schenking, 
een legaat of sponsoractie? 
Neem dan contact op met de 
Stichting Vrienden van het 
Hospice Duin en Bollenstreek.  
Iedere bijdrage, groot of klein,
is zeer welkom.

Contact
Wilt U meer weten, omdat U iemand 
wilt verwijzen of zelf voor de keuze 
staat?  Wilt U vrijwilliger worden of 
uw (�nanciële) steun verlenen? U 
kunt altijd contact  opnemen.

Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR  Sassenheim
tel: 0252-227139
info@hospiceduinenbollenstreek.nl
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
faxnr: 0252-225888

buslijnen  50, 51, 59 en 89. 
Halte Mecklenburg, Sassenheim

                   Zorg voor mensen in de
                        laatste fase van hun leven.

Informatiefolder

Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie


