In De Ronde Venen en Stichtse Vecht
Het werkgebied van onze organisatie omvat alle woonkernen en de omliggende
buitengebieden van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht.
Onze vrijwilligers werken vanuit lokale teams zodat we altijd dichtbij zijn.

Bel of stuur een mail
Voor meer informatie en aanvragen kunt u ons bellen of mailen. Onze
coördinatoren staan u graag te woord. Of kijkt u even op onze website.

Telefoon 06- 51 45 11 30
24 uur per dag bereikbaar
stichting@thuissterven.info
www.thuissterven.info

Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen
Postbus 349 - 3640 AH Mijdrecht
Stichting “Vrienden van Thuis Sterven”
Regiobank IBAN NL96 RBRB 0919 8949 92
Aangesloten bij koepelorganisatie VPTZ, Amersfoort
www.vptz.nl

Ondersteuning in de
laatste levensfase

‘Thuis afscheid nemen met
alle dierbaren om je heen’
Wordt de zorg te zwaar?

Zelf aanvragen of via de zorg

De laatste periode van je leven door kunnen brengen in je eigen vertrouwde
omgeving, met alle dierbaren in de buurt. Thuis afscheid mogen nemen en
sterven is de wens van velen voor wie herstel niet meer mogelijk is. De naasten
proberen alle verzorging en aandacht te bieden, maar vaak blijkt dat moeilijk
tot het einde vol te houden, ook al is er hulp van de thuiszorg.

De vraag om ondersteuning kan bij ons binnenkomen via de huisarts,
de wijkverpleging, ziekenhuis, maatschappelijk- of pastoraal werkende.
Ook de patiënt of de naasten kunnen onze hulp inroepen.
Neem contact op met onze coördinator. Dan volgt er een kennismakingsbezoek
waarin we bespreken aan welke ondersteuning behoefte bestaat, op welke
tijden deze het meest nodig is en hoe wij daar aan tegemoet kunnen komen.
Dat kan voor enkele of meerdere dagdelen en/of nachten per week zijn.
Belangrijk om te weten is:
• onze hulp kan snel gerealiseerd worden
• de tijden worden zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van patiënt/
naasten

Zo kunnen wij u helpen
Onze vrijwilligers staan klaar om patiënt en familie te ondersteunen met
aandacht en 'er zijn', zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Wij kunnen:
• aanwezig zijn
• tijdelijk de naasten aflossen
• een luisterend oor bieden voor patiënt en naasten
• waken
• helpen bij lichte persoonlijke verzorging
Wij werken hierbij nauw samen met wijkverpleging en huisarts.
Samen stemmen we af wie wanneer welke zorg biedt.

Bel gerust al in een vroeg stadium
Wacht vooral niet te lang met het aanvragen van hulp. Al in een vroeg stadium
kunnen wij u veel zorgen uit handen nemen. Des te sneller zijn wij beschikbaar
als de noodzaak zich aandient. Dat kan u een gerust gevoel geven.

Ervaren vrijwilligers

Geen kosten

De ondersteuning wordt gegegeven door vrijwilligers die hiervoor een
gerichte opleiding hebben gekregen. 'Gewone mensen' die, vaak vanuit
persoonlijke ervaringen, voor dit vrijwilligerswerk hebben gekozen. Zij weten
wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van een stervende thuis.

Aan de hulp van onze vrijwilligers zijn geen kosten verbonden. Onze inkomsten
zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de rijksoverheid. Voor het overige
deel zijn wij aangewezen op bijdragen van bedrijven, instellingen en particulieren. Als u ons financieel wilt ondersteunen is uw donatie van harte welkom op
de rekening van de Stichting “Vrienden van Thuis Sterven” (erkende ANBI).

