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Vrijwillige ondersteuning in de laatste levensfase, thuis of in een zorginstelling
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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.

Ook in coronatijd kunt u op ons rekenen!
Een belangrijk deel van onze vrijwilligers blijft in deze coronatijd inzetbaar, ook tijdens de
vakantieperiode. Uiteraard nemen wij de RIVM-maatregelen in acht en ondersteunen wij alleen
in situaties waar geen sprake is van coronabesmetting of een verdenking daarvan. De
coördinator bespreekt vooraf de situatie van de patiënt en diens directe omgeving met de
huisarts of andere betrokken zorgprofessionals. Zo kan een verantwoord risico worden
genomen. De vrijwilligers beschikken tijdens hun aanwezigheid over mondkapjes,
handschoenen en hygienegel die waar nodig en wenselijk worden gebruikt.
Heeft u een vraag of twijfelt u over de mogelijkheid van ondersteuning, neemt u dan contact op
met de coördinator.

Hoe vaak kunnen
vrijwilligers
komen?
Hoe vaak en wanneer vrijwilligers kunnen
komen, is afhankelijk van de behoefte van
de familie en de beschikbaarheid van de
vrijwilligers. Door de coronacrisis is de pool van vrijwilligers tijdelijk kleiner. Tegelijkertijd hebben
zich twee nieuwe vrijwilligers aangemeld. Tot nu toe hebben we aan alle aanvragen kunnen
voldoen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste vrijwilligers op vast tijden. Als het gaat om
waken in de stervensfase, lossen vrijwilligers elkaar soms af zodat er continue iemand bij de
stervende is. Dit komt het meest voor in verpleeg- en verzorgingshuizen. In andere gevallen is
er 1 of 2 keer per week een vrijwilliger maximaal een dagdeel aanwezig. In die tijd hebben
mantelzorgers tijd voor zichzelf om op te laden. Soms wordt er gestart met een frequentie van
1x per week en wordt de ondersteuning uitgebreid als de gezondheidssituatie achteruitgaat.
Vrijwilligers ondersteunen overdag en ’s avonds en incidenteel ook ’s nachts.

Geen terminaalverklaring nodig voor
ondersteuning
Voor de ondersteuning van VPTZ-vrijwilligers is geen terminaalverklaring nodig. Vaak signaleert
de huisarts of de wijkverpleegkundige een gebrek aan of (dreigende) overbelasting van
mantelzorgers. Dat is voldoende om een beroep te kunnen doen op VPTZ-vrijwilligers. In een
kennismakingsgesprek bekijkt de coördinator vervolgens samen met de patiënt en de naasten
de situatie en de ondersteuningsbehoefte. Daar worden dan geschikte en beschikbare
vrijwilligers bij gezocht. Gedurende de inzetperiode is er regelmatig contact tussen de
coördinator en de patiënt en/of naasten en proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de
ondersteuningsbehoefte. Lees verder: vrijwilliger verheldert behandelkeuze cliënt in gesprek
met huisarts en verpleegkundige.

Maandelijkse
bijeenkomsten
VPTZ-vrijwilligers
nu online
Normaal gesproken komen de
vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen
elke maand bij elkaar. Er staat dan
een bepaald thema centraal. Tevens bespreken ze onder leiding van de coördinator hun
ervaringen van de inzetten. De maandelijkse ontmoetingen zijn door de coronacrisis voorlopig
niet mogelijk. Daarom zijn er nu online bijeenkomsten. Via Zoom hebben de vrijwilligers toch
contact met elkaar en worden de belangrijkste zaken met elkaar uitgewisseld. Ook het jaarlijkse
etentje in juni komt te vervallen. In plaats daarvan hebben onze bestuursleden bij alle
vrijwilligers een attentie gebracht.

Op afstand blijven we in verbinding met elkaar…
EEN MOOIE ZOMER GEWENST!
Colofon
Gift of donatie?
Voor meer informatie VPTZ

Dit is een uitgave van VPTZ de Biltse
kernen. Voor meer informatie of een
aanvraag kunt u contact opnemen met:
Coördinator Geza Mobers
06-134 29 515
g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl
info@vptz-debiltsekernen.nl
www.vptz-debiltsekernen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

