
Terminale zorg in de thuissituatie door goed 
opgeleide vrijwilligers 

in Den Haag e.o.

www.terminalezorg.nl

HULP IN DE LAATSTE
 LEVENSFASE

Hoe kunt u hulp aanvragen

Voor de aanvraag van onze hulp heeft u 
geen verwijzing of indicatie nodig. Vaak 
kan de inzet van een vrijwilliger binnen 48 
uur gerealiseerd worden. Aan de hulp zijn 
voor u geen kosten verbonden. Voor het 
aanvragen van hulp zijn wij te bereiken 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Daarnaast kunt u het 
antwoordapparaat inspreken of een e-mail 
sturen. 

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
Burgermeester Patijnlaan 1900
2585CB Den Haag
Telefoon: 070 75 41 330 of 06 398 507 24
Buiten kantoortijden: 070 39 75  000 (afbellen vrijwilliger)
E-mail: info@terminalezorg.nl 
Website: www.terminalezorg.nl 

Werkgebied: Den Haag, Rijswijk, 
Leidschendam-Voorburg, Wassenaar



De hulp die wij bieden

Wat u van de vrijwilligers kunt verwachten
‘Er zijn’ is de kern van de inzet van onze vrijwilligers

Betrokken vrijwilligers

Bij Vrijwilligers Terminale Zorg zijn 60 
vrijwilligers actief, waaronder 
bestuursleden, kantoorvrijwilligers en 
vrijwilligers aan het bed. De vrijwilligers 
ontvangen daarvoor geen vaste vergoeding en 
onze hulp is gratis voor de personen die de hulp 
ontvangen. 
Onze organisatie heeft geen winstoogmerk en beschikt 
over een bescheiden budget via een rijkssubsidie
en gemeenten. Daarmee kunnen wij de kosten voor 
coördinatie, huisvesting, werving, opleiding, reiskosten en het 
vergroten van onze bekendheid betalen.  

 

Vrijwilligers Terminale Zorg is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij 
zoeken mensen met een flinke dosis levenservaring, een warm hart en 
inlevingsvermogen. 

Wij vragen bij inzet een beschikbaarheid van maximaal twee dagdelen 
van vier uur per week. Denkt u dat u mensen in hun eigen omgeving of in 
het verpleeghuis kunt ondersteunen in hun laatste levensfase? Neem dan 
contact op met de coördinator via 070 75 41 330 of 
info@terminalezorg.nl.

Over de organisatie

Vrijwilliger worden

U staat er niet alleen voor! 

Onze vrijwilligers ondersteunen de cliënt en mantelzorger met tijd, aandacht 
en praktische hulp. Dankzij de inzet van de vrijwilliger kunt u als mantelzorg-
er met een gerust hart even de deur uit om boodschappen of iets voor uzelf 
te doen. De wensen van de cliënt en diens omgeving vormen voor ons het 
uitgangspunt. De vrijwilligers bieden ook hulp bij praktische verzorging. 
Hierbij kan worden gedacht aan hulp bij eten en drinken, het begeleiden van 
de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten. De 
inzet van de vrijwilligers is aanvullend op de professionele zorg, geen 
vervanging. 

Onze vrijwilligers kiezen heel bewust voor deze kortdurende, intensieve zorg 
en zijn zeer gemotiveerd om  mensen in hun laatste levensfase en hun 
naasten bij te staan. Voordat zij in de palliatieve terminale zorg worden 
ingezet, worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Alle 
vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun 
vertrouwde omgeving zijn. Meestal thuis, maar soms verblijven mensen al 
langere tijd in een verpleeghuis. Als partner, kind, familielid of vriend(in) 
neemt u als vanzelfsprekend de verzorging op u. Deze zorg kan zowel 
lichamelijk als emotioneel intensief zijn. Onze vrijwilligers kunnen u als 
mantelzorger ontlasten door bij de cliënt te blijven zodat u even weg kunt. 
Dit kan u energie en kracht geven. Deze ondersteuning is kosteloos.
Bent u zelf degene die ziek is? Ook dan kunt u contact met ons opnemen om 
een beroep te doen op onze vrijwilligers. Iedereen kan hulp aanvragen: uzelf, 
uw familie, uw huisarts, wijkverpleegkundige of andere betrokkenen.
Wij zijn actief in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

Als u ons werk financieel wilt ondersteunen is uw bijdrage van 
harte welkom. Uw bijdrage is welkom op ING-bankrekening-
nummer: 
NL58 INGB 0005759806 
Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg


