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den en familie mogelijk gemaakt. In de krant is zijn verhaal be-

gemeenten: Almelo, Tubbergen, Rijssen-Holten (Rijssen), Twenterand,

schreven onder het pseudoniem ‘’Leendert Vriel’’. Na zijn overlijden

Wierden, Hellendoorn

kwam uit deze kring het initiatief dit ook voor anderen mogelijk te
maken. Zo is in 1980 de eerste Stichting Leendert Vriel opgericht.
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De stichting is een ANBI aangemerkte instelling.
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Leendert Vriel is aangesloten bij VPTZ Nederland.

Wilt
Zorguin de
vrijwilliger
zijn
laatste
bij
Leendert Vriel?
levensfase
Informatiefolder voor vrijwilligers palliatieve terminale zorg

In een vertrouwde omgeving
kunnen sterven

Het gaat om een houding van openheid

Wat bieden wij?

en respect om de wensen van de zieke en

- een degelijke basisopleiding + bijscholing

Veel zieke mensen willen in een vertrouwde

de naasten zoveel mogelijk te vervullen.

- professionele ondersteuning van de

omgeving kunnen sterven.

Vrijwilligers hebben een eigen plaats, naast

		 coordinator, individueel en in een groep

De familie wil zelf graag voor de zieke blijven

en in samenwerking met de professionele

- een onkostenvergoeding,

zorgen. Maar… , “Als er twee ogen sluiten,

zorg en de mantelzorg. Zij bieden een

- WA – en ongevallenverzekering.

komt er heel veel bij kijken”.

aanvulling op de bestaande zorg.

- ervaringen die uw leven verrijken.

Wie zijn wij?
Leendert Vriel is een organisatie die het

Wat kun je concreet doen als
vrijwilliger?

mede mogelijk maakt dat ernstig zieke

- een kopje koffie of thee zetten

mensen thuis of in het hospice kunnen

- de patient verfrissen

sterven. Geschoolde vrijwilligers bieden in

- helpen bij het geven van eten of drinken

deze laatste levensfase tijd, aandacht en

- lichte verzorgende handelingen, zoals

ondersteuning aan de zieke en diens naasten.

		 helpen bij toiletgang enz.

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met

- klachten, symptomen en knelpunten in de

zich mee, waarbij de naasten de zieke zo

		 zorg rapporteren aan de coordinator

goed mogelijk proberen te verzorgen.

- rustig en empatisch aanwezig zijn, want

Maar de zorg kan lang duren en zwaar

		 “Er Zijn” is belangrijk

worden voor de naasten (mantelzorg), zeker

Wat is palliatieve terminale zorg?

- luisteren

als de zieke dag en nacht zorg en aandacht

Er is sprake van palliatieve zorg als er

- aandacht geven aan de gevoelens van de

nodig heeft. Om toch die zorg tot het einde

medisch gezien geen genezing meer wordt

		 omgeving

vol te kunnen houden, kunnen vrijwilligers

verwacht. De kwaliteit van het leven tot

’s nachts waken of overdag oppassen bij de

aan het sterven staat voorop. Terminale

zieke. De naasten krijgen zo de gelegenheid

zorg is de zorg voor ongeneeslijk zieken

om ongestoord te slapen of wat tijd voor

in hun laatste levensfase. Het doel ervan is

Wanneer kun je vrijwilliger
worden?
- je wilt je vrije tijd zinvol besteden aan het

zichzelf te hebben..

de levenskwaliteit van de patient en zijn

		 ondersteunen van mensen in hun laatste

omgeving zo optimaal mogelijk te houden.

		 levensfase en hun naasten, dit kan zowel
		 overdag als ’s nachts zijn.

Waarom vrijwilligers thuis of in een hospice?

- je bent minimaal 8 uur per week beschik-

Een vrijwilliger kan in de laatste levensfase,

		 baar

zowel thuis als in een hospice, praktische en

- je bent bereid om de introductiecursus te

emotionele ondersteuning bieden. Door

		 volgen

de eigen specifieke functie die vrijwilligers
hebben, vormen zij een belangrijke meer-

Beroepservaring of specifieke kennis is niet

waarde. De kern van dit vrijwilligerswerk is

vereist. Emotionele stabiliteit, motivatie en

“Er Zijn”.

enthousiasme zijn wel noodzakelijk.

