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Sterven hoort bij het leven,
net als geboren worden.
Maar wanneer u zelf of uw
dierbare te horen heeft
gekregen dat het einde nabij
is, is dat zwaar. Samen wilt
u het best mogelijke uit die
laatste periode halen.

mantelzorgers een grote
verantwoordelijkheid.

De goed opgeleide vrijwilligers
van de Stichting Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg
West-Brabant & Tholen (VPTZ)
kunnen u daarbij helpen.
Ze bieden tijd, aandacht en
ondersteuning. De vrijwilligers
zijn er voor u, als het er om
gaat.

Wat kan VPTZ
voor u betekenen?

Vertrouwde
omgeving
De meeste mensen willen
graag in hun eigen vertrouwde
omgeving blijven. Dat is voor

De zorg kan zowel lichamelijk
als emotioneel intensief zijn.
Vaak komt men daardoor niet
aan kleine maar belangrijke
zaken toe.

Het werk dat de vrijwilligers
van VPTZ doen kan het best
worden omschreven als aanvullende zorg. Denk bijvoorbeeld
aan het gezelschap houden
van de cliënt, helpen bij lichte
lichamelijke verzorging of het
bieden van een luisterend oor.
VPTZ vrijwilligers zijn er ook
voor de mantelzorgers. De
rol van VPTZ is niet vast omschreven: de wensen van de
cliënt en diens omgeving vormen het uitgangspunt.

West-Brabant & Tholen

Hoe schakelt u
VPTZ in?
Indien u meer informatie wenst,
neemt u dan contact op met
VPTZ West-Brabant & Tholen.
Dit kan door te bellen met
één van de coördinatoren
via 06 514 980 69
of via onze website
(www.vptz-westbrabanttholen.nl).
We zijn 7 dagen in de week en
24 uur per dag bereikbaar.
De vrijwilligers zijn goed
voorbereid. Zij hebben een
introductietraining gevolgd
en nemen deel aan cursussen
en bijscholingen.
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Onze vrijwilligers hebben een
zorgachtergrond of doen dit
werk op basis van hun
levenservaring.
De hulp die vrijwilligers bieden
is kosteloos. Een vrijwillige
donatie is altijd welkom.
Deze wordt gebruikt voor de
noodzakelijke deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.
Een
t.n.v.gift
VrZkan worden overgemaakt
op
rekeningnummer:
West-Brabant
& Tholen.
NL 88 ABNA 0487696352
t.n.v. VPTZ West-Brabant & Tholen.

Vraag tijdig
hulp aan!
VPTZ Er Zijn als het er om gaat

