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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne
e.o.
Ook dit jaar zijn wij er in geslaagd alle hulpvragen die zich aandienden te
beantwoorden en ondersteuning te bieden aan de stervende en zijn naasten.
Onze dank gaat dan ook vooral uit naar onze vrijwilligers, zonder wie deze
ondersteuning niet mogelijk zou zijn. Hun persoonlijke en belangeloze inzet is
van onschatbare waarde. Door de huidige ontwikkelingen in de zorg, merken
wij dat er vaker een beroep op onze stichting gedaan wordt. Er zijn goede
contacten en afspraken met de verschillende thuiszorgorganisaties. De VPTZ
vrijwilliger blijkt een waardevolle schakel in de zorg rondom de terminale
patiënt te zijn.
De samenwerking met de stichtingen in Twente (VPTZ Leendert Vriel Twente)
en de netwerkpartners palliatieve zorg, resulteren in betere zorg, zodat er op
de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener hulp
geboden wordt aan de palliatief terminale patiënt.
“Er zijn” voor een ander, daar staan de vrijwilligers van Leendert Vriel voor.

M-J Eenkhoorn
Coördinator Leendert Vriel.

DOELSTELLING

“Er zijn” voor een ander in de laatste levensfase.
Mensen de mogelijkheid bieden om thuis te sterven en mantelzorgers zodanig
ondersteunen, dat zij voldoende zorg aan de stervende kunnen geven.
Vrijwilligers bieden in deze laatste levensfase tijd, aandacht en ondersteuning
aan de zieke en diens naasten.
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Werkgebied
De stichting heeft als werkgebied de gemeenten Hengelo en Borne.

Hulpverlening
In 2016 kwamen er 62 hulpvragen binnen, waarvan 44 uit Hengelo en 18 uit
Borne

Bij 49 hulpvragen werd ook daadwerkelijk hulp ingezet. De meeste hulp werd
‘s nachts geboden. Het totaal aantal uren hulp kwam op 1534 uur.
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Heel vaak blijkt dat de familie van een terminale patiënt de hulp en de zorg zo
lang mogelijk zelf willen blijven geven. In deze situaties vond eerst alleen een
kennismakingsgesprek plaats door de coördinator en werd ondersteunend
contact aangeboden wanneer daar behoefte aan was. De kracht van de
stichting is dat er op korte termijn hulp geboden kan worden, in ieder geval
binnen 24 uur. In enkele situaties was de patiënt al overleden voordat hulp
ingezet kon worden.

Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. heeft in 2016 enkele keren hulp geboden
aan stervenden die in een verpleeghuis of instelling wonen. Dit zijn de
intramurale inzetten. Ook daar overlijden mensen die behoefte hebben aan
extra aandacht en ondersteuning in de laatste levensfase.

Vrijwilligers
Op 31 december 2016 telde de stichting 24 vrijwilligers. Zonder hen zou deze
hulp niet geboden kunnen worden. Hun grote inzetbaarheid en warme
betrokkenheid maakt het mogelijk dat goede hulp geboden kan worden bij
mensen die ernstig ziek zijn. In 2016 mochten wij 3 nieuwe vrijwilligers welkom
heten en zijn er 3 vrijwilligers gestopt. Twee vrijwilligers zijn vanwege
gezondheidsredenen gestopt en één vrijwilliger besloot om ander
vrijwilligerswerk te gaan doen.
Nieuwe vrijwilligers volgen eerst de introductiecursus voordat zij daadwerkelijk
ingezet worden. Deze cursus bestaat uit 8 dagdelen en wordt gezamenlijk voor
alle nieuwe vrijwilligers van de 5 Leendert Vriel stichtingen gegeven.
Gedurende het jaar kunnen de vrijwilligers deelnemen aan de vervolgcursussen
van VPTZ Nederland.

Bijeenkomsten Vrijwilligers
Een keer per maand komen alle vrijwilligers met de coördinatoren bij elkaar
(uitgezonderd in de maand augustus) en worden de hulpvragen anoniem
geëvalueerd. Ervaringen worden op die manier met elkaar uitgewisseld. De
opkomst is altijd hoog en het blijkt een grote meerwaarde te hebben om op
deze manier van elkaar te leren.
In 2016 zijn tijdens deze bijeenkomsten de volgende thema’s met gastsprekers
behandeld: de sociale kaart, fabels en feiten van morfine, pijnbestrijding.
Daarnaast zijn er informatieavonden georganiseerd rond het thema dementie.
Ieder jaar wordt er voor de vrijwilligers een “tilcursus” georganiseerd, waarin zij
de praktische handelingen kunnen beoefenen.

Een aantal vrijwilligers zijn geschoold in het geven van presentaties en vormen
met elkaar de werkgroep PR. Zij nemen diverse PR taken op zich en hebben een
aantal informatieavonden verzorgd bij o.a. vrouwenorganisaties en
deelgenomen aan zorgmarkten zoals de open dag zorg in het ZGT en de
coöperatieve markt in Borne. Daarnaast geven zij gastlessen op het ROC voor
de studenten uit de zorgsector. De informatie en presentaties aan de
professionals worden door de coördinator uitgevoerd. In 2016 zijn de
ouderenconsulenten van Hengelo bezocht, de wijkteams in Borne en Hengelo
en is er deelgenomen aan een zogenaamde “speeddate” bij de gemeente
Hengelo. Ook heeft de coördinator samen met de coördinator van het Netwerk
Palliatieve Zorg een presentatie gegeven aan het Alzheimer Café in Hengelo.

Coördinatoren
De vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door de coördinator en de
assistent coördinator. De coördinator is arbeidsrechtelijk in vaste dienst van de
Stichting VPTZ Leendert Vriel Twente, de assistent coördinator is een vrijwilliger
en ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Regionale Samenwerking
Eenmaal per 6 weken vindt er een coördinatorenoverleg plaats met de 5
Leendert Vriel Stichtingen uit Twente.

Netwerk Palliatieve Zorg Midden Twente
De algemeen coördinator heeft zitting in het netwerk palliatieve zorg. Dit
netwerk beoogt de palliatieve terminale zorg in de regio meer op elkaar af te
stemmen. In dit netwerk zitten vertegenwoordigers van het ziekenhuis,
verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, hospices , huisartsen, kortom alle
organisaties die met palliatieve, terminale zorg te maken hebben.

Financieel Jaarverslag 2016
Het financieel jaarverslag van de Stichting Leendert Vriel Hengelo-Borne e.o. is
opgenomen in het jaarverslag 2016 van de koepelorganisatie VPTZ Leendert
Vriel Twente.
Het lokaal financieel jaarverslag van de Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne
e.o is op te vragen bij de penningmeester dhr. J.H.G. Smit.

Achtergrond
Leendert Vriel
De stichting Leendert Vriel is opgericht na het overlijden van een
jonge man uit Enschede. Eind jaren zeventig was het thuis
sterven nauwelijks denkbaar. Deze man was ernstig ziek en
wilde graag thuis sterven en dat heeft zijn vrouw, samen met
haar vrienden en familie mogelijk gemaakt. In de krant is zijn
verhaal gepubliceerd onder het pseudoniem “Leendert Vriel”. Na
zijn overlijden kwam uit deze kring het initiatief dit ook voor
anderen mogelijk te maken. Zo is in 1980 de eerste Stichting
Leendert Vriel opgericht.
Tegenwoordig is er een landelijke koepel met de naam
“Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland)
Er zijn ruim 200 stichtingen aangesloten en er werken door
het hele land meer dan 10.000 vrijwilligers om er “te zijn”
als het er om gaat.
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Leendert Vriel is aangesloten bij VPTZ Nederland

