
Wilt u meer weten of heeft u aanvullende 
vragen? 

 
Bel of mail ons dan. 

Ons e-mailadres is info@vptzzofriesland.nl en ons 
telefoonnummer is 0512-542227 

Coördinator hospice: 06 13 59 93 31  
Coördinator thuisinzetten : 06 43 56 97 70 

 
Verder verwijzen wij u graag naar onze website 

www.vptzzofriesland.nl. 
 

 

Uw indicatie en financiering 
 

 Voor de inzet van onze vrijwilligers bij u 
thuis is geen zorgindicatie nodig. 

 Voor deze inzet worden door ons geen 
kosten in rekening gebracht. 

 
************** 
 

 Voor onze inzet in andere zorginstellingen 
vragen wij mogelijk een geringe bijdrage. 

 Voor een verblijf in ons hospice is een 
zorgindicatie van de wijkverpleegkundige 
nodig en vragen we een bijdrage voor de 
kosten van huisvesting, maaltijden, was en 
strijk, etc. Deze bijdrage wordt soms deels of 
volledig door de Zorgverzekeraars vanuit de 
aanvullende pakketten vergoed.  
Wij adviseren u vooraf hierover contact met 
uw zorgverzekering op te nemen.  

 Als de gevraagde bijdrage voor verblijf in ons 
hospice een financiële belemmering is, dan 
kan eventueel hiervoor bij de gemeente 
bijzondere bijstand worden aangevraagd.   

 
 
 

 

“De laatste fase waardig leven” 
 

Ons werkgebied:  
 Achtkarspelen  
 Tytsjerksteradiel 
 Smallingerland 
 Opsterland 
 Ooststellingwerf 
 Overig op aanvraag 

 

Met ruim 100 vrijwilligers staan wij als aanvullende 
mantelzorgers klaar om u in de laatste fase van uw 

leven te begeleiden en te verzorgen.  
Dit kan bij u thuis, in ons hospice maar ook als u in 

een verzorgings-/verpleeghuis of andere 
zorginstelling woont. 

 

Onze inzet 
 
In 2015 heeft VPTZ Zuidoost Friesland 63 gasten in het 
hospice verzorgd en 48 cliënten thuis verzorgd en 
ondersteund. 
Hierbij ging het om ruim 12.500 zorguren per jaar.  
 
Om tijdelijk de thuissituatie nog verder te ontlasten is 
ook een korte opname in ons hospice Smelnehaven 
mogelijk (de  ‘respijtzorg’). 
 

            
 

 
      

Onze financiën 
 
Financieel zijn wij afhankelijk van donaties, subsidies, 
eigen bijdragen, giften, e.d.  
 
Stichting Vrienden van VPTZ Zuidoost Friesland zet zich in 
om hier gelden voor in te zamelen.   
Uw financiële bijdrage is dan ook van harte welkom op 
bankrekeningnummer NL28 RABO 0148200710 t.n.v. 
Stichting Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland en zeker nodig 
om ons hospice en onze inzet thuis blijvend in stand te 
kunnen houden.  
 

Onze samenwerking 
 
VPTZ Zuidoost Friesland werkt nauw samen met locale 
zorgverleners zoals huisartsen, de verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, het 
ziekenhuis en overige gezondheidszorgorganisaties.  
 
Tevens zijn wij aangesloten bij de landelijke vereniging 
VPTZ.  
 
  

Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Thuiszorg  
Zuidoost Friesland 
 
Thuis en in het  
hospice Smelnehaven 
 
Het Zuid 20, 9203TD Drachten 



 

De laatste fase van het leven doorbrengen in de eigen, 
vertrouwde thuisomgeving is voor veel mensen erg 
belangrijk. Zo afscheid te kunnen nemen van familie en 
vrienden is dan ook een grote wens.  
 
Maar thuis sterven blijkt soms moeilijk of niet haalbaar te 
zijn omdat niet genoeg familieleden of vrienden, als 
mantelzorgers, beschikbaar zijn. 
  
Naast de reguliere thuiszorg bieden onze  opgeleide 
vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg) zowel bij u thuis als in het hospice aanvullende 
mantelzorg, aandacht, praktische en emotionele 
ondersteuning in geval van een onherstelbare ziekte en 
een levensverwachting van (in beginsel) nog drie 
maanden of korter.  
      

 

  

 
 
 

Voorbeeld van een gastenkamer 

 

Onze accomodatie 

Natuurlijk wilt u zo lang als mogelijk in uw vertrouwde, 
eigen thuis-omgeving blijven en onze vrijwilligers kunnen 
u daarbij ondersteunen. Indien dit niet meer kan en er 
naar andere wegen gezocht moet worden, kan Hospice 
Smelnehaven een adequaat en goed alternatief bieden. 
 
Wij hebben 6 ruime gastenkamers die functioneel  en 
mooi zijn ingericht en elk voorzien van een eigen sanitaire 
ruimte. Uiteraard werken wij eraan mee om de kamer 
dusdanig met uw eigen dierbare spulletjes in te richten 
dat het ook echt uw ‘huis’ kan worden. 
      

 

Onze zorg bij u thuis of als u in een 
zorginstelling woont 

Vrijwilligers kunnen één of meer dagdelen per week 
ingezet worden voor aanvullende mantelzorg, 
aandacht en/of ondersteuning. De vrijwilliger neemt 
daarmee tijdelijk de verzorgende taak van uw 
naasten over.  
Zo krijgt uw partner en/of een ander familielid de 
gelegenheid even rust te nemen, boodschappen te 
doen of bij de kinderen op bezoek te gaan.  
Door tijdig deze hulp in te schakelen houden uw 
mantelzorgers het langer vol om de verzorging thuis 
te kunnen blijven doen.  
     

Onze coördinatie 

De coördinatie van de zorg door onze vrijwilligers 
berust bij onze  VPTZ-coördinatoren waarmee u voor 
meer informatie, aanmelding en overleg contact kunt 
opnemen.  
 
Onze VPTZ-coördinatoren zijn voor:  
* bij u thuis, thuis@vptzzofriesland.nl 
* het hospice, coördinator@vptzzofriesland.nl  
Telefonisch te bereiken via: 0512-542227. 
 
Als u zelf daar niet meer voor in de gelegenheid bent 
houden wij graag een vast aanspreekpunt aan zoals 
bijvoorbeeld uw partner, familielid of vriend. 
 

Onze vrijwilligers en professionals 

Onze vrijwilligers worden geworven, geselecteerd, 
getraind en begeleid door onze coördinatoren. De 
ondersteuning door onze vrijwilligers is bestemd voor alle 
mensen voor wie behandeling nog uitsluitend is gericht 
op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste 
levensfase (palliatieve zorg). 

Onze coördinatoren zijn opgeleid en hebben ervaring 
binnen de gezondheidszorg en geven de vrijwilligers die 
ondersteuning die noodzakelijk is om tot een zo optimaal 
mogelijk resultaat te komen.  

Tevens werken wij nauw samen met diverse 
(thuis)zorgorganisaties. 

Voor zover mogelijk behoudt u in het hospice uw eigen 
huisarts, specialist en predikant of pastor. Voor het geval 
dit niet mogelijk blijkt te zijn, hebben wij goede contacten 

met de locale hulpverleners en artsen.  

 
 

 

  


