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Een menswaardige afscheid van het leven kunnen nemen is 

wat we iedereen gunnen! 

 

Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en 

aandacht proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er 

nog zijn….. thuis of in het hospice” 

 

 

 

  

 

 

 

Ons werkgebied omvat de onderstaande gemeenten: 

Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland 

en Ooststellingwerf. 
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Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer 

mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase 

bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een 'zo goed 

mogelijke' manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg 

die mantelzorgers zelf geven. Familie en vrienden proberen zo lang mogelijk de verzorging thuis 

te doen. De zorg kan verlicht worden met het inroepen van hulp door onze thuisvrijwilligers bij 

hen thuis. (coördinator thuisinzetten tel: 06 43 56 97 70) 

Wanneer de verzorging thuis eigenlijk niet (meer) mogelijk is, kan men de beslissing nemen om 

de laatste weken in een hospice door te brengen. Men kan in deze fase ook direct voor een 

verblijf in het hospice  kiezen.  

 

Mensen die in hospice Smelnehaven opgenomen en verzorgd worden, wij noemen hen onze 

gasten, hebben een levensverwachting van ongeveer 3 maand. In een hospice wordt alle zorg 

verleend die nodig is om een waardige afronding van het leven te verwerkelijken. 

De huisarts en de verpleegkundigen zorgen dat eventuele pijn en angst zo goed mogelijk te 

beheersen is en proberen de laatste fase zo “leefbaar” mogelijk te maken.  

 

Onze vrijwilligers zorgen voor een prettige huiselijke sfeer, waar alles wat nodig is door hen 

verzorgd wordt. Het eten en drinken natuurlijk, maar ze bieden ook aandacht en een luisterend oor. 

Hun doel is dat onze gast in principe nooit alleen hoeft te zijn, ze scheppen rust door er gewoon te 

zijn. Familie hoeft niet meer te zorgen, ze krijgen daardoor meer tijd om samen met hun dierbaren 

(zoals hun mantelzorgers) gesprekken te hebben die er wezenlijk toe doen. 

 

Elke gast heeft hier een eigen apppartement met alle benodigde voorzieningen. Men kan bezoek 

ontvangen, net zoals iedereen dat thuis gewend is en bepaalt zelf of het aangekondigde bezoek op 

dat moment binnen kan / mag komen. 

Hospice Smelnehaven is wat genoemd wordt een ‘bijna thuis”. En thuis heb je het zelf voor het 

zeggen, dat is in ons hospice veelal ook zo, onze gast houdt zelf de regie. Neem als voorbeeld het 

warm eten, wanneer het verzoek geen bizar gerecht is, wordt gekookt wat de gast lekker vindt. Wil 

men naar mooie muziek luisteren, dan kan dat. Eigen muziek, maar ook (foto)boeken, telefoon en 

andere dierbare spulletjes of meubeltjes kunnen mee. Elk appartement is tevens voorzien van een 

TV.  

In Smelnehaven staat de gast centraal . 

 

Heeft u vragen over zorg in de laatste levensfase, bel dan rechtstreeks (0512) 54 22 27 of met de 

coördinator hospice, tel: 06 13 59 93 31 

Hospice Smelnehaven, Het Zuid 20, 9203 TD Drachten. Of mail met info@vptzzofriesland.nl 
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