
Er zijn
waar het      nodig is

thuishulp
in de 

informatie over

laatste

levensfase

vrijwillige 

Draag mij verder.
Draag mij waar niemand
mij meer dragen kan.
Draag mij verder. 

Marinus van den Berg

fragment uit “Draag mij”

Wie kan de hulp aanvragen?
Iedereen die betrokken is bij de patiënt kan de hulp aanvragen: 
familie, vrienden, de huisarts, de thuiszorg, het ziekenhuis of 
andere hulpverleners.

Hoe vraagt u hulp aan?
Na telefonische aanmelding komt de coördinator op bezoek en 
bespreekt samen met u de wensen. Vervolgens wordt gekeken 
welke hulp kan worden geboden en wordt er zo snel mogelijk 
gezorgd voor een passende vrijwilliger.

Kosten
Aan de hulp zijn geen kosten verbonden. Een CIZ indicatie is niet 
nodig.

Organisatie
De VPTZ afdelingen in het Gooi en Vechtstreek zijn aangesloten 
bij het landelijk steunpunt VPTZ in Bunnik en lid van het Netwerk 
Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek.

Twijfelt u of de VPTZ iets voor u is? Een vrijblijvende oriëntatie  
is altijd mogelijk. 

Er zijn

Er zijn
onze website www.vptzgooi.nl

of direct contact opnemen:

Naarden, Bussum, Laren, Blaricum, Eemnes 06 158 75 691

Huizen    06 209 43 317

Hilversum, H’sumse Meent, Kortenhoef,   06 225 18 250
Loosdrecht, ’s-Graveland, Ankeveen   

Weesp, Muiden, Muiderberg  06 556 87 648
Nederhorst den Berg, Nigtevecht
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Wat doet een vrijwilliger?
• gezelschap houden en waken;
• een luisterend oor bieden;
• helpen bij eten en drinken, opfrissen, even opstaan;
•  respijtzorg geven: de mantelzorger kan met een gerust hart de zorg 

even uit handen geven, zodat hij tijd voor zichzelf heeft.

Vrijwilligers kunnen één of enkele dagdelen per week thuis helpen.  
Zij verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken.

Voor wie is de hulp bedoeld? 
De hulp is bedoeld voor patiënten die nog een levensverwachting 
hebben van ongeveer 3 maanden of korter en deze tijd thuis willen 
doorbrengen.

“Mijn man sprak niet graag over zijn ziekte.  

De vrijwilliger begreep dat en hield daar rekening mee.  

Dat gaf vertrouwen en mijn man vond het prettig als  

ze op bezoek was.”

Er zijn
“Eerst voelde ik er niet veel voor, ik twijfelde of ik de 

zorg uit handen kon geven aan een vrijwilliger.  

Maar de hulp was fantastisch en achteraf zeg ik :  

“hadden we het maar eerder gedaan.”  

Er zijn
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De meeste mensen willen de laatste fase van hun leven het liefst 
thuis doorbrengen. Daar worden zij verzorgd en begeleid door naaste 
familie of vrienden, de (gespecialiseerde) thuiszorg, de huisarts en 
de wijkverpleging. Er is in de thuissituatie veel mogelijk om het 
voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. Dit noemen we 
palliatieve zorg.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
De vrijwilligers bieden ondersteuning of nemen de zorgtaken van 
de familie tijdelijk over zodat zij even tijd voor zichzelf heeft.  
De vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor de patiënt en voor de 
familie. Zij bieden steun en een luisterend oor.

De vrijwilligers bij de VPTZ 
Gooi en Vechtstreek zijn spe-
ciaal opgeleid voor het geven 
van zorg en be  geleiding  
aan terminale patiënten. Zij 
hebben bewust voor dit werk 
gekozen vanuit hun betrokken-
heid met deze zorgverlening. 


