
Vacature: VPTZ vrijwilliger  (man/vrouw)  
Vrijwilligerszorg in de laatste levensfase: 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. Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar 
zijn. Ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. De 
vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) staan familie, 
vrienden of buren bij in de zorg. Als vrijwilliger geef je praktische zorg zoals 
familie, vrienden of buren die als mantelzorgers kunnen geven: helpen bij 
eten en drinken, de zieke verfrissen en weer ‘lekker’ in bed leggen, of 
bijvoorbeeld samen een wandeling maken. Daarbij is er alle ruimte voor 
luisteren of samen praten. De vrijwilliger kan ook een paar uur per dag de 
taak van de mantelzorger overnemen, zodat deze een paar uurtjes voor 
zichzelf heeft en op adem kan komen.   
 
Communicatievaardigheden zijn van groot belang voor een VPTZ-
vrijwilliger. Aansluiten bij en afstemmen op de ander zijn voorwaarden om 
‘er te zijn’ voor de ander. Het doel is mantelzorgondersteuning in de 
palliatieve en terminale fase van een cliënt. Het gaat om 1 dagdeel à 4 uur 
in overleg en de inzet gaat om ‘klussen’.   
Elke vrijwilliger ontvangt een basistraining voor zorgvrijwilligers van 2 
dagdelen. Na de basistraining volgen nog specialisaties passend bij de 
functie. U ontvangt goede inhoudelijke begeleiding door een professional 
van Mantelzorg Wageningen; 
 
Naam van de organisatie:  
Solidez VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) 
Adres:  Rooseveltweg 408 
Postcode/woonplaats:  6707 GX Wageningen 
Contactpersoon voor de vrijwilligers: Marjoke van Gelder 
Telefoon:  0317-468818 of 06-23031648 
E-mail: m.vangelder@solidez.nl   
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