
Het uitgangspunt van Hospice Nijkerk Thuis is dat 
iedereen moet kunnen overlijden op de plek van 
voorkeur. Wanneer u thuis wilt blijven, kunnen de 
vrijwilligers u en uw naasten ondersteunen. 

De wensen, behoeften en levensstijl van de zorgvrager 
zijn leidraad voor het organiseren van de vrijwillige zorg.

Hospice Nijkerk Thuis biedt vrijwilligers zorg zonder 
dat daar enige financiële verplichting tegenover staat. 
De vrijwilligerszorg wordt geboden in Nijkerk en 
Nijkerkerveen.

Hospice Nijkerk Thuis heeft samenwerkingsovereenkom-
sten aangegaan met alle in Nijkerk werkzame thuiszorg-
organisaties om de zorg zo optimaal te kunnen bieden.

Wat doen de vrijwilligers

De vrijwilligers zijn klankbord voor de zorgvrager 
en naasten. De vrijwilligers geven tijd, persoonlijke 
aandacht, emotionele en praktische ondersteuning. Ze 
nemen de tijd voor een gesprek en denken met u mee. 

De vrijwilligers zijn er niet om het werk van de profes-
sionele zorg over te nemen. Wel kan er sprake zijn van 
    lichte zorgtaken, zoals opfrissen, helpen bij toiletgang 
        en helpen bij eten en drinken.

              Er wordt geen huishoudelijk werk verricht, 
                  geen verpleegkundige handeling uitgevoerd 
                     en geen pedagogische begeleiding  
                        gegeven.

Aandacht, nabijheid 
en het ‘er zijn’ zijn 

sleutelwoorden in het 
werk van vrijwilligers

             De zorg door vrijwilligers 
                       is vergelijkbaar met de zorg 
                    die de mantelzorger biedt. 
                 Hierdoor krijgt de mantelzorger 
              de gelegenheid om even tot rust 
           te komen, een boodschap te doen 
       of te ontspannen, zodat hij/zij voldoen-
    de veerkracht behoudt om het onder-
steunen van de zorgvrager vol te houden.

......................
Hospice Nijkerk Thuis beschikt over een 
groot aantal vrijwilligers. 

De vrijwilligers werken belangeloos en zijn 
geschoold volgens de richtlijnen van het landelijke 
steunpunt VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). 

De vrijwilligers staan onder leiding van en worden be-
geleid door de coördinatoren van Hospice Nijkerk Thuis.

De vrijwilligers werken naast de inzet in de thuissituatie 
ook in Hospice Nijkerk en blijven daardoor ervaring op 
het gebied van palliatieve terminale zorg houden.

...............................
Onze vrijwilligers

Hospice Nijkerk 
Thuis biedt zorg door 

vrijwilligers aan mensen 
die hun laatste levensfase
thuis willen doorbrengen.

Voor zorg 
in de laatste 
levensfase



Hospice Nijkerk Thuis

Adres:
Vetkamp 23
3862 JM  Nijkerk

Telefoon:
033 – 2473100 
(op werkdagen van 9 – 16 uur)

E-mail:
info@hospicenijkerk.nl

Website:
www.hospicenijkerk.nl
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Onze 
vrijwilligers 
zijn er voor u

................Stichting Hospice 
Nijkerk en omstreken

Hospice Nijkerk Thuis is
onderdeel van Stichting Hospice 
Nijkerk en omstreken

Hoe vraag ik de zorg aan

........

De aanvraag voor inzet van vrijwilligers vanuit Hospice 
Nijkerk Thuis kan gedaan worden door de zorgvragers 
of de naaste of door de thuiszorg of huisarts.

De coördinator van Hospice Nijkerk Thuis gaat na 
overleg met de zorgvrager op huisbezoek om met 
u te inventariseren op welke tijden de hulp van de 
vrijwilliger gewenst is. 

De coördinator neemt, met instemming van de zorg-
vrager, contact op met alle betrokken zorgverlenende 
instanties als er inzet van vrijwilligers plaatsvindt. 
Onderlinge afstemming van taken vindt dan plaats.

De coördinator begeleidt de vrijwilliger en houdt 
contact met de zorgvrager en andere 
betrokken hulpverleners.


