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Voor wie ons nog niet kent
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bieden nabijheid, zorg en ondersteuning aan ernstig
zieke mensen met een korte levensverwachting en hun naasten. Onze ervaren vrijwilligers
kunnen 1 of enkele dagdelen bij de zieke of oude dierbare thuis aanwezig zijn en de
mantelzorger(s) ontlasten. Ook waken wij bij mensen in de terminale fase in verpleeg- en
verzorgingshuizen. Mensen woonachtig in De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Westbroek,
Maartensdijk en Hollandsche Rading kunnen onze hulp inschakelen. Voor nadere informatie of
een kennismaking kunt u contact opnemen met coördinator Geza Mobers: 06 – 134 29 515
of g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl.

Peter Paternotte nieuwe
penningmeester
Peter Paternotte wordt de opvolger van de huidige
penningmeester Thea Donders. Wij danken Thea voor de
nauwgezetheid waarmee ze de afgelopen jaren de financiën
van VPTZ de Biltse kernen heeft beheerd. Thea blijft
overigens op eigen verzoek nog zeker een jaar actief als
algemeen bestuurslid. Wij zien uit naar de komst van
Paternotte die de functie van penningmeester de komende
vier jaar op zich gaat nemen. Peter heeft de VPTZ leren
kennen vanuit zijn privé situatie. Bijna 3 jaar geleden had
coördinator Geza Mobers een kennismakingsgesprek met
hem over de ondersteuningsmogelijkheid van VPTZ
vrijwilligers bij zijn terminaal zieke vrouw. Omdat haar situatie
snel achteruit ging, heeft VPTZ helaas geen ondersteuning meer kunnen bieden. Er is echter
wel contact gebleven tussen Peter en de VPTZ. Met de functie van penningmeester in het
bestuur van VPTZ de Biltse kernen wil hij nu graag zijn steentje bijdragen aan ons mooie en
bijzondere werk.

Vrijwilligers getraind in omgaan met dementie
Door het toenemende aantal aanvragen om te waken bij mensen met dementie, hebben
vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen een training dementie gevolgd. De training werd
gegeven door twee opleiders van samendementievriendelijk.nl. Tijdens de avond kregen de
vrijwilligers uitgebreide informatie over dementie en de omgang met mensen met dementie. Er
werden uiteenlopende situaties besproken aan de hand van GOED: Geruststellen, Oogcontact,
Even meedenken en Dankjewel. Na afloop ontvingen alle vrijwilligers een certificaat van
deelname.Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland,
pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van
het Deltaplan Dementie. Voor meer informatie kijk op www.samendementievriendelijk.nl

Publiekscampagne
VWS palliatieve zorg op
20 juni van start
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport is een campagne gestart rondom
bewustwording en mogelijkheden van
palliatieve zorg. Met het concept 'Ik heb te
horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd
leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand
uitbehandeld is, het leven en de zorg niet
stoppen. Palliatieve zorg helpt om de beleving
van deze periode zo positief mogelijk te maken
en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze
belangrijk vinden. De campagne zet aan tot
tijdig nadenken en spreken over wat men wel
en niet wil, zodat naasten en hulpverleners
daarnaar kunnen handelen. Om informatie over
palliatieve zorg gebundeld aan te bieden, is er
nu de website www.overpalliatievezorg.nl. Op deze site staan tips en informatie over zorg voor
mensen die niet meer beter worden. De tips helpen mensen wegwijs te worden wanneer hun
levenseinde nadert. VPTZ de Biltse kernen onderschrijft het belang van deze campagne en
hoopt dat mensen hierdoor ook eerder ondersteuning van vrijwilligers vragen.

1 & 2 oktober
introductietraining nieuwe
vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich vanaf heden
aanmelden! Op 1 en 2 oktober is er vanuit VPTZ de
Biltse kernen weer een tweedaagse introductietraining
in de palliatieve terminale zorg. Deelnemers worden
opgeleid om 1 of meerdere dagdelen per week
ondersteuning te bieden in de laatste levensfase van
ongeneeslijk zieke patiënten en ouderen om
mantelzorgers te ontlasten. Na aanmelding volgt eerst
een kennismakingsgesprek.
Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in
de verzorging of verpleging prettig maar niet vereist.
Wel een open houding, betrokkenheid en gevoel voor
wat nodig is. Ben je geïnteresseerd in dit bijzondere en
dankbare vrijwilligerswerk? Neem dan voor nadere informatie en aanmelding contact op met
Geza Mobers, coördinator VPTZ de Biltse kernen, 06 – 134 29 515. Of kijk op onze
website, www.vptz-debiltsekernen.nl

Jaarverslag 2018 online
2018 ligt al weer een tijdje achter ons, ons jaarverslag daarentegen is net verschenen. Een paar
highlights: Het aantal inzetten bleef met 31 iets achter bij de verwachtingen, wel was er een
lichte stijging van het aantal inzetten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit laatste mede dankzij
de subsidie die daar nu vanuit het Rijk voor wordt vrijgemaakt. In 2018 hebben we diverse
nieuwe PR middelen ontwikkeld waaronder onze nieuwe folder en een banner voor profilering
op bijvoorbeeld informatiemarkten. Ook werden de identiteitspasjes van de vrijwilligers
vernieuwd. We verwelkomden 2 nieuwe vrijwilligers en een nieuw bestuurslid. U kunt het hele
jaarverslag inclusief financiële verantwoording downloaden via de website.
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