Hospice

Hospice De Heideberg is 24 uur per dag bereikbaar via:
Spreekt dit u aan, of wilt u op een andere manier uw maatschappelijke betrokkenheid tonen of

✆ 023 – 549 3214 of 023 – 549 3215

uw tijd inzetten voor ons hospice? Dan maken wij graag kennis met u, want het hospice is altijd op

info@hospicevelsen.nl

zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op onze website (www.hospicevelsen.nl) leest u meer over hoe u zich

www.hospicevelsen.nl

De Heideberg

kunt aanmelden.

STEUNT U DE ZORG AAN MENSEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE?

voor huisvesting, het werven, opleiden en coachen van vrijwilligers en salaris van de coördinatoren.
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Verder zijn wij afhankelijk van donaties. Draagt u de zorg voor mensen in de laatste levensfase ook
een warm hart toe? Iedere financiële bijdrage is welkom; veel donateurs steunen ons met een vast
bedrag per jaar.

ANBI-status
Onze Stichting is een ANBI-instelling. Dat betekent dat u een donatie onder voorwaarden mag
aftrekken van de belasting. Een eenmalige gift, schenking of legaat kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL37RABO.015.80.51.092 ten name van VTZ IJmond in Santpoort-Noord.
Via de website kunt u zich aanmelden als vaste donateur.

Bezoek- en postadres:
Hospice De Heideberg
Wulverderlaan 1
2071 BG Santpoort-Noord
Ons werkgebied omvat Velsen-Zuid, IJmuiden, Driehuis,
Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Haarlem-Noord,
Spaarndam en Bloemendaal.

KvK 41.22.50.21
ANBI-nummer 0097.22.646 – Stichting
Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond
Donateursrekening
NL37RABO.015.80.51.092
t.n.v. VTZ IJmond te Santpoort-Noord
VPTZ - lidnummer 1269

ontwerp: www.mstudioos.nl - tekst en eindredactie: www.hetschrijfwezen.nl

Hospice De Heideberg ontvangt subsidie van de rijksoverheid als tegemoetkoming in de kosten

AANVULLENDE
MANTELZORG
IN DE LAATSTE
LEVENSFASE
BIJ U THUIS

ALS HET AFSCHEID NADERT
Verreweg de meeste mensen willen hun laatste levensfase
thuis doorbrengen, in de eigen vertrouwde omgeving
en omringd door hun geliefden. Met voldoende
ondersteuning voor de mantelzorgers kan dat.
Mensen die te horen krijgen dat ze niet meer beter worden,
hebben vaak een onwerkelijk gevoel. Alsof alles gewoon

WELKE ZORG KUNNEN WIJ U BIEDEN?

HOE VRAAGT U ONDERSTEUNING AAN?

Vrijwilligers van Hospice De Heideberg verlenen ondersteuning aan mensen thuis in de

De huisarts, thuiszorgorganisatie of het ziekenhuis meldt de cliënt aan bij de coördinator van

(pre)terminale fase. Ze nemen tijdelijk de zorg voor een cliënt over, waardoor de mantelzorgers met

De Heideberg. Een cliënt zelf of familieleden kunnen ook contact opnemen. Na aanmelding

een gerust hart weg kunnen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of te sporten. Afhankelijk

komt een van onze coördinatoren langs voor een intakegespek. Zij bespreekt samen met alle

van de situatie van de cliënt doet de vrijwilliger huishoudelijke klusjes, zoals een was draaien. Tijd en

betrokkenen welke ondersteuning nodig is en wat vrijwilligers van Hospice De Heideberg kunnen

ruimte voor eigen bezigheden helpen mantelzorgers de zorg langer vol te houden. En dat is wat de

bieden. Aan ondersteuning thuis zijn geen kosten verbonden. Er geldt ook geen vaste limiet voor

meesten willen: er tot het einde zijn voor hun dierbare.

de duur van de mantelzorg. In de praktijk zijn onze vrijwilligers meestal enkele weken of maanden
nodig. Het komt voor dat een cliënt in die periode weer opknapt. In dat geval bouwen we onze

doorgaat, terwijl hun wereld stilstaat. Afscheid nemen van het
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leven doet ieder op zijn of haar eigen manier. Bijna altijd is het

Flexibele inzet

een intensieve periode, zowel voor degene die gaat sterven als

Voor iedere cliënt zetten wij een of meer vrijwilligers in. Daarbij houden we zo veel mogelijk rekening

voor de familie en andere dierbaren.

met interesses, religieuze voorkeur en karakter. De vrijwilligers komen in overleg met de cliënt op
tijden dat zij nodig zijn. Meestal begint de ondersteuning met enkele uren per week en breiden we

Naarmate meer zorg nodig is, wordt de belasting voor

van thuiszorg kan die combinatie te zwaar worden. Dan biedt
ondersteuning door vrijwilligers uitkomst.

Bijtijds ondersteuning
aanvragen helpt
crisissituaties voorkomen.
Op die manier krijgt de
cliënt zo veel mogelijk rust
en comfort.

inzet af en kijken we samen met de familie naar mogelijkheden voor ondersteuning via andere
vrijwilligersorganisaties in de regio.
Als iemands situatie zo sterk verslechtert dat thuis blijven niet langer verantwoord is, kan opname
in het hospice een alternatief zijn.

deze gaandeweg uit.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Onze vrijwilligers zijn bij u te gast. Ze voegen zich zo veel mogelijk naar uw dagritme en sluiten aan

In Hospice De Heideberg zijn tientallen vrijwilligers actief, zowel in het hospice als bij cliënten thuis. Zij

bij de zorg die al verleend wordt door huisarts en thuiszorg. De medische situatie en de wensen rond

kiezen bewust voor het begeleiden van mensen in de laatste levensfase, omdat het hun voldoening

het levenseinde bespreekt de cliënt met zijn of haar eigen huisarts. Onze vrijwilligers zijn gespreks-

geeft anderen te helpen afscheid te nemen van het leven en hun familie te ondersteunen. Daarvoor

partner voor de zorgverleners, in die zin dat ze hun bevindingen over de cliënt met hen delen. De

zijn communicatieve vaardigheden nodig: kunnen luisteren, geduld hebben, je betrokken tonen,

cliënt en de familie bieden zij een luisterend oor vanuit hun ervaring met stervensbegeleiding.

maar ook afstand kunnen nemen.

mantelzorgers zwaarder. Zij willen hun dierbare bijstaan, maar
moeten ook veel praktische zaken regelen. Zelfs met inzet
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