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De kracht van samenwerking tussen woonzorgcentra
en vrijwilligers palliatieve terminale zorg
VPTZ West-Brabant & Tholen
Veel bewoners van woonzorgcentra hebben in hun
laatste levensfase - net
als mensen in de thuissituatie
- behoefte aan extra
aandacht en ondersteuning.
Vaak voorziet familie in die
behoefte.
Maar wanneer het netwerk
van een bewoner klein is
geworden of te belast raakt,
is de ondersteuning van goed
opgeleide en gespecialiseerde
vrijwilligers een mooie
aanvulling op de zorg.

Organisaties voor Vrijwillige
Palliatieve Terminale Zorg
(VPTZ) bieden deze
bijzondere vorm van
vrijwilligerszorg.
De belangrijkste taak van
de vrijwilliger is ‘Er Zijn’.
Sleutelwoorden daarbij
zijn aandacht en nabijheid
bieden en verrichten van
eenvoudige verzorgende
handelingen.

Er zijn,
aat!
als het er om g
VPTZ-vrijwilligers waken
in de stervensfase,
als er sprake is van
onrust of angst, of
als er te weinig
mantelzorgers zijn
De hulp kan overdag,
’s avonds en incidenteel
’s nachts geboden worden,
met een maximum van
3 nachten in totaal.
De vrijwilligers zijn geschoold
en worden door deskundigen
begeleid. VPTZ West-Brabant
& Tholen heeft meer dan
30 jaar ervaring met
palliatieve terminale zorg
en werkt volgende de
landelijke richtlijnen van
VPTZ Nederland.

Het werkgebied omvat de
gemeenten Bergen op Zoom,
Woensdrecht, Steenbergen,
Roosendaal, Halderberge,
Etten-Leur, Zundert,
Rucphen, Moerdijk (deels)
en Tholen.
De samenwerking met
de zorginstelling is bij
overeenkomst vastgelegd.
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