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Voorwoord  

In 2016 zijn onze vrijwilligers, na 178 hulpaanvragen, 

voor ca. 5000 uren ingezet bij 140 cliënten. Het 

bestand aan beschikbare vrijwilligers aan het bed 

omvatte gemiddeld 48 vrouwen en 7 mannen. 

Daarnaast hebben we 5 vrijwillige coördinatoren en 5 

vrijwilligers met andere taken zoals PR, Sociale Media, 

ICT, fotografie en coaching. 

Ook dit jaar is weer hard gewerkt aan deskundig-

heidsbevordering. Er werden activiteiten georganiseerd, 

gericht op het elkaar leren kennen en het uitwisselen 

van ervaringen. In november werd in Volksabdij Onze-

Lieve-Vrouw ter Duinen een leerzame en verdiepende 

inspiratie-tweedaagse georganiseerd, waarbij de 

zogenaamde ‘Voice Dialogue’ methode werd geoefend. 

22 vrijwilligers volgden gedurende het jaar nog een 2-

daagse trainingsmodule via het Landelijk Steunpunt. 

De website voor Café Doodgewoon West-Brabant is 

gelanceerd en we hebben samen met het Netwerk 

Palliatieve Zorg 5 boeiende bijeenkomsten rondom de 

palliatieve zorg kunnen realiseren. Door de 

ongedwongen sfeer wordt de samenwerking versterkt 

en weten de hulpverlenende organisaties elkaar nu 

beter te vinden.  

Voor nieuwe bijeenkomsten in 2017 kunt u een kijkje 

nemen op: www.doodgewoonwestbrabant.nl. 

2016 was ook het jaar waarin in de aula van het Bravis 

ziekenhuis in Roosendaal  het 30-jarig bestaan werd 

gevierd met onder meer de ontroerende dans ‘Zie de 

Mens’. Aan de collega’s in de palliatieve zorg waren er 

woorden van dank voor de betrokkenheid en 

samenwerking, en natuurlijk aan alle vrijwilligers. Het is 

bijzonder hoe zij bij tij en ontij gevraagd worden voor 

een inzet en met zoveel warmte en liefde direct “Ja” 

zeggen. 

Kortom we kijken terug op een jaar waarin we onze 

doelstelling weer hebben kunnen waarmaken. Mede 

dankzij de enorme inzet van al onze vrijwilligers onder 

aanvoering van de stimulerende regiocoördinator met 

ondersteuning van onze kantoorcoördinator. Als 

bestuur zijn wij dankbaar voor de mooie resultaten. 

Bram Klijnsma, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANBI status 

VPTZ West-Brabant & Tholen (verder: VPTZ) heeft de 

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat 

betekent dat VPTZ vrijgesteld is van belasting over 

ontvangen schenkingen en erfenissen. Voor donateurs 

is het prettig te weten dat giften onder bepaalde 

omstandigheden aftrekbaar zijn voor de inkomsten-

belasting. 

 

 

 

 

“Er zijn” 

 

 

 

 

 

Colofon 

VPTZ West-Brabant & Tholen 

Postbus 334 4600 AH Bergen op Zoom 

www.vptz-westbrabanttholen.nl,  

Info@vptz-westbrabanttholen.nl 

Telefoon: 06 51 49 80 69 

IBAN NL 88 ABNA 0487696352  

ten name van: VPTZ West-Brabant & Tholen 

Postbus 334 4600 AH Bergen op Zoom 

 

 

Voeg leven toe aan de dagen 

waar geen dagen meer toe te voegen zijn 

aan het leven. 

 

Manu Keirse 
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VPTZ: steun in de laatste levensfase 

Wat doen de vrijwilligers van VPTZ? 

Onze missie is: aan een ieder in de laatste levensfase en 

diens naasten – daar waar nodig en gewenst – tijd, aan-

dacht en ondersteuning bieden. Dit kan kort 

samengevat worden met “Er zijn”: 

 voor de kleine alledaagse dingen zoals een praatje 

maken, een kopje thee of koffie zetten, voorlezen, 

een kussen op te schudden;  

 door gewoon tijd en aandacht te hebben, door te 

luisteren, door aanwezig te zijn; 

 om rust en ruimte te creëren om op passende wijze 

afscheid te nemen van het leven en van elkaar. 

Hoe gaat dat thuis? 

In de thuissituatie komt de vrijwilliger als “gast” bij de 

cliënt en familie binnen, en is op deskundige wijze 

ondersteunend en aanvullend (op de al bestaande zorg) 

aanwezig. Dit biedt de partner en/of de mantelzorger 

de gelegenheid tot rust te komen en even de tijd te 

hebben iets voor zichzelf te doen. Soms wordt een 

vrijwilliger ingezet om de lacunes in de mantelzorg te 

dichten. De momenten dat de vrijwilliger aanwezig is, 

hangen af van de situatie en de behoefte van de cliënt. 

Aandacht voor de mantelzorger(s) 

Tijdens de hulp mogen ook de partner en/of mantel-

zorgers rekenen op emotionele en sociale ondersteu-

ning van onze vrijwilligers. 

 

Ketens en samenwerking  

De samenwerking tussen de formele en informele zorg 

wordt steeds belangrijker. We zien in dat er wederzijdse 

afhankelijkheid bestaat. Door de toegenomen levens-

verwachting en het feit dat men langer thuis blijft 

wonen, worden vrijwilligers steeds belangrijker om een 

goed niveau van zorg te behouden. 

 Met alle grote zorginstellingen in de regio heeft VPTZ 

samenwerkingsovereenkomsten gesloten: Stichting 

tanteLouise, Stichting Groenhuysen, Avoord Zorg en 

Wonen, Stichting Elisabeth, Amarant, Surplus en SDW 

(Stichting Dag- en Woonvoorzieningen). 

 VPTZ werkt samen met de meeste thuiszorg-

organisaties in de regio. De meeste aanvragen voor 

ondersteuning komen via medewerkers van de 

thuiszorg.  

 VPTZ is vertegenwoordigd bij diverse klankbord-

groepen van mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties 

in de regio West-Brabant.  

 

 

 VPTZ is regelmatig aanwezig bij de PaTz-teams uit de 

regio. PaTz staat voor “Palliatieve thuiszorg” en de 

teams hebben het doel de samenwerking tussen 

huisartsen, thuiszorg en wijkverpleegkundigen te 

bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Door 

vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld 

te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte 

neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe. 

VPTZ kan daar in de persoon van bestuurslid Ine van 

Ommen of regiocoördinator Ellen van der Weijde een 

belangrijke aanvullende positie innemen.  

 Bestuurslid Jan Luijten vertegenwoordigt de regio 

West-Brabant & Tholen in de ledenraad van VPTZ-

Nederland. 

 

Kwaliteitsbeleid 

Kwaliteit lijkt een haast ongrijpbaar thema in de 

vrijwillige palliatieve terminale zorg waarbinnen tijd, 

aandacht en ondersteuning wezenlijke onderdelen zijn. 

Regels, procedures en rapportages behoren niet leidend 

te zijn maar dienend te blijven aan de kerntaak. 

Kwaliteit gaat vooral om de vraag ”is onze 

dienstverlening goed, en wat kan er beter?”. Onze VPTZ 

kreeg hierover   in 2016 verder zicht binnen het project 

“Vrijwillig Dichtbij” van VPTZ Nederland door deelname 

aan een quickscan m.b.t. de thema’s bestuur, beleid, 

vernieuwing, communicatie en samenwerking.  

Voor de evaluatie van afgeronde inzetten van onze 

vrijwilligers is gekozen voor een beknopte vragenlijst, 

gericht op hetgeen de vrijwilligers voor de cliënt en 

diens naaste(n) hebben betekend. 

Wij nemen deel aan de landelijke registratierapportage. 

De rapportage over 2015 biedt inzicht in de aard, 

omvang, organisatie en financiering van de vrijwillige 

palliatieve terminale zorg. De terugkoppeling naar onze 

VPTZ benadrukt het maatschappelijk belang van de 

inzet van de vrijwilligers, is een verantwoording naar 

financiers en biedt ons aanknopingspunten voor 

organisatorische verbeteringen. 

 

 

 

  

Sterven hoort net als geboren worden 

bij het leven. 

De vrijwilligers zijn er voor u, 

als sterven dichterbij komt. 



                                                                                                       

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen – jaarverslag 2016      Pagina 3  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Hulpaanvragen en vrijwilligers in 2016 

 

Hulpaanvragen 2016 2015 

Aantal hulpvragen: 178 151 

Inzet van hulp: 141 136 

  - waarvan thuis bij cliënt 117 111 

  - waarvan inzet intramuraal 24 25 

Hulpvragen zonder inzet 37   18 

Cliënten overleden vóór inzet 14 5 

Huisbezoeken 147 127 

Cliënten thuis overleden   72 92 

Aantal uren hulp: 4575 4815 

 - waarvan dagdelen (2 – 5 uur) 1263 1298 

 - waarvan nachten (6 - 8 uur) 90 89 

Tabel 1 Hulpaanvragen in 2016 en 2015 

 

Het aantal hulpvragen is in 2016 gestegen. Hulpvragen, 

waar geen inzet op volgt zijn vaak het gevolg van 

plotselinge opname in het ziekenhuis, of de inzet van 

betaalde 24-uurs zorg.  

Het komt regelmatig voor dat de cliënt overlijdt voordat 

het komt tot feitelijke inzet van de vrijwilliger. 

 

Veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 

hebben, net als mensen die thuis overlijden, in hun 

laatste levensfase ook behoefte aan extra aandacht en 

ondersteuning. Familie komt vaker op bezoek en er is 

meer aandacht van verzorgend personeel. Toch kan 

sterven in een verpleeg- en verzorgingshuis eenzaam 

zijn. Bewoners hebben soms weinig of geen naasten en 

verzorgenden hebben niet altijd de tijd en de rust om 

direct bij de bewoner aanwezig te zijn, omdat zij hun 

aandacht over meerdere bewoners moeten verdelen. De 

ondersteuning van goed opgeleide vrijwilligers zal dan 

een mooie aanvulling zijn op de zorg. Algemene 

voorwaarden voor VPTZ om een vrijwilliger in te zetten 

in een zorginstelling zijn: de bewoner heeft te weinig 

mantelzorgers, er is sprake van onrust en de bewoner is 

in de stervensfase. We waken maximaal drie nachten. 

 

VPTZ ontvangt vanaf 1 januari 2017 een 

tegemoetkoming in de kosten voor inzet in ‘Wet 

toelating zorginstellingen’ (WTZi) vanuit de subsidie-

regeling palliatieve terminale zorg van het ministerie van 

VWS. 

 

 

   

 

 

De subsidieregeling palliatieve terminale zorg voorziet  

dan, naast vergoeding voor inzetten bij mensen thuis, 

ook in een tegemoetkoming in de kosten voor de VPTZ-

inzetten bij cliënten in WTZi-toegelaten instellingen. 

 

Cliënten  2016 2015 

0 tot 18 jaar 0 % 0 % 

tussen 18 en 64 jaar 16 % 25 % 

65 jaar en ouder 84 % 75 % 

aantal vrouwen  51 % 57 % 

aantal mannen 49 % 43 % 

Tabel 2 Overzicht leeftijd en geslacht cliënten in 2016 en 2015 

 

Geografische herkomst inzet van hulp 2016 2015 

- Bergen op Zoom, Woensdrecht,  

   Steenbergen 

48 46 

- Roosendaal, Halderberge 42 34 

- Etten-Leur, Zundert, Rucphen,  

   Moerdijk 

44 44 

-Tholen 7 12 

Tabel 3 Geografische herkomst inzet van hulp 2016 en 2015 

 

Vrijwilligers 

De zorgtaken werden in 2016 gedragen door gemiddeld 

55 vrijwilligers en 5 vrijwillige coördinatoren, die de vrij-

willigers begeleiden. Deze coördinatoren doen de 

intakes bij de cliënten en verzorgen een goede afstem-

ming tussen vrijwilliger en cliënt. De zeven 

bestuursleden, twee adviseurs, twee ICT-, twee PR-

vrijwilligers en één vrijwillige coach zijn niet meegeteld 

in onderstaande tabel. 

 

Vrijwilligers VPTZ 2016 2015 

Vrijwilligersaantal 60 60 

Instroom 8 15 

Uitstroom 8 10 

Vrouwelijke vrijwilligers 53 50 

Mannelijke vrijwilligers 7 10 

Gemiddelde leeftijd vrijwilligers 61 59 

Jongste vrijwilliger 35 34 

Oudste vrijwilliger 79 78 

5-jarig jubileum 4 3 

10-jarig jubileum 3 1 

15-jarig jubileum 0 1 

25-jarig jubileum 0 2 

Tabel 4 Vrijwilligers en vrijwillige coördinatoren in 2016 en 

2015 

 

De zeven bestuursleden zijn: voorzitter Bram Klijnsma, 

vicevoorzitter Marijke de Kraker, tot 1 september 
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Scholing / deskundigheidsbevordering 

Nieuwe vrijwilligers worden ingezet na een 

introductietraining. Verder is het zeer belangrijk dat ons 

vrijwilligersbestand kwalitatief op peil blijft. Deskundige 

VPTZ-vrijwilligers stellen het belang van de cliënt 

voorop en hebben geleerd ‘af te stemmen’. Ook in 2016 

zijn door scholing, en deelname aan 

themabijeenkomsten en lezingen, kennis en 

vaardigheden verder ontwikkeld. We noemen: 

 Twee introductiecursussen voor aspirant-vrijwilligers. 

 22 landelijke VPTZ trainingen, gericht op belangrijke 

vaardigheden als communicatie, verwerking eigen 

verlieservaringen, reflectie en zingeving. 

 Thema-avonden, lezingen en studiedagen. In 2016 

onder andere: over de zorgverklaring, het wel of niet 

reanimeren, je lichaam ter beschikking stellen van de 

wetenschap. Notaris en bestuurslid Hajé Snijder sprak 

over wat belangrijk en mogelijk is over het vastleggen 

van wensen betreffende de laatste levensfase. 

 Til- en transfertechnieken.  

 Studiemiddagen van het Netwerk Palliatieve Zorg, 

Stichting Dood en Rouw, Spirit in Roosendaal. 

 
 

Blijken van waardering 

De kracht van VPTZ ligt in de maatschappelijke betrok-

kenheid. Dat dit wordt gewaardeerd hebben we gemerkt 

door steun van bedrijven en charitatieve instellingen, 

zoals: 

- Ziekenhuis Bravis, locatie Bergen op Zoom, dat ons 

kantoor- en vergaderruimte in de Fabiolaflat ter 

beschikking stelt. 

- Stichting Groenhuysen en Avoord Zorg en Wonen, die 

ons om niet gebruik laten maken van vergader-

ruimten. 

- Accountantskantoor Van der Vlugt, dat kosteloos de 

accountantscontrole verzorgt. 

- Solver Automatisering, Lucien Dekkers en Raymond 

Koek Photography, die de ICT en fotografie verzorgen. 

- Congregatie Zusters Franciscanessen “Charitas” in 

Roosendaal.  

- Charitasinstelling RK parochie H. Bernardus van 

Clairvaux, Oud Gastel. 

- Zusters Franciscanessen, Etten-Leur. 

- Reshare i.v.m. percentage opbrengst kleding-

containers. 

- De gemeente Bergen op Zoom en Stichting Roparun. 

- TWB Thuiszorg met Aandacht voor het aangeboden 

gebruik van “de Binnentuin” waar de thema-avonden 

van Café Doodgewoon plaatsvinden en voor het 

kopieerwerk van ons jaarverslag 

- Monuta Charity Fund 

- tanteLouise voor de til en transfertechnieken training  

- Kerk Poortvliet opbrengst rommelmarkt en opbrengst 

collectes van andere gemeenten 

- Donaties van tientallen dankbare familieleden van 

cliënten.  

In de toekomst zullen we de steun van sponsoren en 

begunstigers ook nodig hebben.  

 

Website en promotie 

Naast een eigen website, heeft VPTZ West-Brabant & 

Tholen een Twitter account (vptz_info) en is op 

Facebook te vinden (Noah Vptz en Vrijwilligers 

Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen). 

In 2015 werden drie nieuwe folders uitgebracht die u 

van onze website (www.vptz-westbrabanttholen.nl) kunt 

downloaden, of telefonisch (06-51498069) kunt 

opvragen. Voor een presentatie of een lezing over het 

werk van VPTZ kunt u contact met ons opnemen. 

 

Bestuur, coördinatoren en adviseurs in 2016 
Bestuur:  

Bram Klijnsma voorzitter 

Marijke de Kraker-Sangster vicevoorzitter 

Lisette Schreurs secretaris 

Margo Lambregts 

Frank van den Broek 

penningmeester (tot 1-9) 

penningmeester (per 1-9) 

Hajé Snijder lid  

Jan Luijten lid  

Ine van Ommen lid  

Coördinatieteam:   

Ellen van der Weijde  regiocoördinator 

Louise Jorritsma-Smit kantoorcoördinator 

Vrijwillige coördinatoren:  

Koosje Boulogne 

Terry Verhaeren 

Joke Frankhuijzen 

 

Lenny Verresen tot 1 september 2016 

Monique Snepvangers 

Gemma Wagemakers 

Hermie Derks 

Adviseurs: 

tot 1 september 2016 

na 1 september 2016 

na 1 september 2016 

 

Jo Staps geestelijk adviseur 

Jeroen Theunissen medisch adviseur 

 

http://www.vptz-westbrabanttholen.nl/

