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 VPTZ Nederland staat voor een 
waardige laatste levensfase op 

de plek van voorkeur met de 
inzet van vrijwilligers.

2



Voorwoord 
jaarverslag 2021

Dit jaarverslag gaat over de activiteiten in 
2021 van stichting Vrijwillige Palliatieve  
Terminale Zorg West-Brabant & Tholen 
(hierna: VPTZ genoemd). In het tweede jaar 
dat we met elkaar midden in de coronacrisis 
zaten werd landelijk een begin gemaakt met 
vaccineren, maar de greep van onzekerheid, 
angst en verdriet door verlies of ingrijpende 
maatregelen bleef het hele jaar onze  
realiteit. 

Voor onze vrijwilligers was het wikken en wegen of 
ze ingezet konden worden. Natuurlijk wilden ze er 
voor de cliënten en de naasten zijn, dat was geen 
enkele discussie. Maar de beslissing nemen om 
ingezet te kunnen worden, was telkens een afweging 
vanwege de gezondheid van zichzelf en gezinsleden. 
Bewonderenswaardig hoe de coördinatoren, samen 
met de vrijwilligers, er toch voor gezorgd hebben om 
159 cliënten in onze regio bij te staan. 108 mensen 
konden mede hierdoor thuis sterven, 51 mensen 

hebben in de verpleeghuizen en ziekenhuizen iemand 
nabij gehad die bij ze waakten. Wat ben ik trots op 
onze VPTZ!

Maar toch schrijf ik in mei 2022 dit voorwoord niet 
alleen met trots. Ook al gaat dit verslag over 2021, 
ik wil niet onbenoemd laten welk groot verdriet ons 
dit voorjaar getroffen heeft. VPTZ-kantoorcoördinator 
Louise Smit is op 21 maart overleden. Louise was, 
samen met onze regiocoördinator Ellen, de spil van 
de organisatie. Iedereen die de laatste 15 jaar 
contact heeft gehad met VPTZ, had contact met 
Louise. Haar vriendelijke stem, haar gulle lach en 
haar tomeloze inzet als kantoorcoördinator klinken 
nog door en worden zo gemist. 
In gedachten zijn we bij haar nabestaanden. 
En - om met de woorden van Manu Keirse te 
spreken: ze is verhuisd van de buitenwereld naar 
het hart van de mensen die van haar houden en 
daar leeft Louise verder. 

In dit verslag leest u wat het werk van de vrijwilligers 
inhoudt en hoe zij door de coördinatoren onder-

steund worden. Hoe we verbinding maken 
met samenwerkingspartners in de regio, andere 
VPTZ-regio’s in het land en met de landelijke 
organisatie VPTZ Nederland. Als bestuur creëren 
we de ruimte om deze werkzaamheden mogelijk 
te maken. 

Ik hoop van harte dat het u inspireert om vrijwilli-
gers in te zetten bij uw cliënten dan wel familie of 
bekenden in de laatste levensfase, of zelf vrijwilliger 
te worden. We vormen een mooie organisatie, ons 
werk is verrijkend! 

Jolanda Roelands 
Voorzitter
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VPTZ: steun in de 
laatste levensfase

Wat doen de vrijwilligers  
van VPTZ?

Onze missie is: aan eenieder in de laatste levensfase 
en diens naasten - daar waar nodig en gewenst - 
tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Dit kan 
kort samengevat worden met ‘Er Zijn, als sterven 
nabijkomt’:
•  voor de kleine alledaagse dingen zoals een  

praatje maken, een kopje thee of koffie zetten, 
voorlezen, een kussen opschudden; 

•  door gewoon tijd en aandacht te hebben, door  
te luisteren, door aanwezig te zijn;

•  om rust en ruimte te creëren om op passende  
wijze afscheid te nemen van het leven en van 
elkaar.

Hoe gaat dat thuis?
In de thuissituatie komt de vrijwilliger als gast bij de 
cliënt en familie binnen, en is op deskundige wijze 
ondersteunend en aanvullend (op de al bestaande 
zorg) aanwezig. Dit biedt de mantelzorger de gele-
genheid tot rust te komen en even de tijd te hebben 

iets voor zichzelf te doen. Soms wordt een vrijwilliger 
ingezet om de lacunes in de mantelzorg te dichten. 
De momenten dat de vrijwilliger aanwezig is, hangen 
af van de behoefte van de cliënt. Tijdens de hulp 
mogen ook de partner en/of mantelzorgers rekenen 
op emotionele en sociale ondersteuning van onze 
vrijwilligers.

Hoe gaat dat in een  
zorginstelling?
In verpleeg- en verzorgingshuizen hebben mensen in 
hun laatste levensfase ook behoefte aan extra aan-
dacht en ondersteuning. De ondersteuning van goed 
opgeleide en gespecialiseerde vrijwilligers van VPTZ 
is een mooie aanvulling op de andere zorgverleners. 
VPTZ wordt ingeschakeld wanneer een bewoner in 
de stervensfase komt. De vrijwilligers waken ook 
bij palliatief/terminaal zieke mensen met een 
verstandelijke beperking en/of psychiatrische ziekte. 
De wens om in de eigen thuissituatie te kunnen 
sterven komt binnen deze doelgroep vaak voor. 
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In het kort...

Café Doodgewoon West-Brabant 
De thema-avonden van Café Doodgewoon hebben 
als doel de beroepsmatige en vrijwillige zorgverleners 
met elkaar in contact te brengen en ervaringen en 
informatie uit te wisselen. De bijeenkomsten worden 
georganiseerd door VPTZ en het Netwerk Palliatieve 
Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen. 
Helaas kon vanwege de COVID-maatregelen 
het Café Doodgewoon in 2021 niet doorgaan. 
We pakken de draad weer op in 2022.

De verbinding met de 
vrijwilligers in coronatijd
In 2021, het tweede corona jaar, bleven de coör-
dinatoren actief contact zoeken met de vrijwilligers 
binnen de beschikbare mogelijkheden. Door in kleine 
groepjes te gaan Zoomen konden ze elkaar toch op 
afstand ontmoeten. Ook werd er vaker gebeld naar 
de vrijwilligers om te vragen hoe het ze verging. 
Met een kleine attentie kan je ook op afstand 
laten merken dat ze gewaardeerd worden.

In de periodes van lockdowns en afgelaste bijeen-
komsten is er een nieuw initiatief geboren om met 
elkaar in contact te blijven. Eens per week kreeg 
iemand uit onze organisatie het woord, hij/zij 
kon dan iets vertellen over zichzelf, over een mee-
gemaakte inzet of een mooie foto of inspirerend 
gedicht delen. Alles mocht en kon. De boodschap 
werd beëindigd met: en ik geef de pen door aan…

Zo kreeg iedereen uit de organisatie, elke 
woensdagochtend een bijdrage in de mail. 
Er werd naar uitgekeken. Dit verbindende 
initiatief met uiteindelijk 46 verhalen 
werd gebundeld tot een prachtig 
boekje. Het boekje werd begin 
2022 uitgedeeld aan iedereen 
binnen VPTZ.

ANBI status
VPTZ heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling), wat betekent dat VPTZ vrijgesteld is van 
belasting over ontvangen schenkingen en erfenissen. 
Voor donateurs is het prettig te weten dat giften 
onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar zijn 
voor de inkomstenbelasting.
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Hulpaanvragen en 
vrijwilligers in 2021

In 2021 zijn 94 nieuwe cliënten aangemeld 
die thuis graag ondersteuning wilden ontvangen 
en er werd nog aan 14 cliënten uit 2020 
hulp verleend.

In verpleeg- en verzorgingshuizen hebben men-
sen in hun laatste levensfase ook behoefte aan 
extra aandacht en ondersteuning. De ondersteu-
ning van goed opgeleide en gespecialiseerde 
vrijwilligers van VPTZ is een mooie aanvulling 
op de andere zorgverleners. 

Het aantal hulpvragen vanuit intramurale 
settingen is dit jaar gestegen, naar 51, een 
toename van ca. 60%. Onze vrijwilligers 
verrichten vooral waakdiensten, met een 
maximum van drie nachten per cliënt. 

Een hulpvraag zonder inzet is het gevolg van 
een opname in hospice, verpleeghuis of 
ziekenhuis, of de cliënt overlijdt spoedig na 
het intakegesprek, voordat een vrijwilliger 
met zijn eerste inzet kon starten.

Hulpaanvragen 2021 2020

Aantal hulpvragen 201 184

Aantal cliënten met inzet 159 129

- waarvan thuis  108 97

- waarvan intramuraal   51   32

Hulpvragen zonder inzet 43   55

Cliënten overleden vóór inzet 26 7

Huisbezoeken 124 98

Aantal uren hulp  2.753  2.638

Aantal dagdelen (1 - 4 uur) 963 944

Waarvan aantal nachten 66 52

Cliënten 2021 2020

0 tot 40 jaar 1   0

41 tot 60 jaar 17 9

61 tot 80 jaar 63 53

81 jaar en ouder 78 67

Geografische herkomst 
cliënten 2021 2020

Bergen op Zoom, Woensdrecht,  
Steenbergen 59 48

Roosendaal, Halderberge 54 46

Etten-Leur, Zundert,  
Rucphen, Moerdijk 43 29

Tholen 3 6

Tabel 1  Hulpaanvragen in 2021 en 2020

Tabel 2  Overzicht leeftijd cliënten in 2021 en 2020

Tabel 3   Geografische herkomst cliënten  
2021 en 2020
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Herkomst van de 
hulpaanvragen 2021 2020

Cliënt, mantelzorgers of  
vrijwilligers 3  7

Thuiszorgorganisaties & TPV-ers 126  120

Intramurale settingen 66  41

Huisartsen & praktijkondersteuners 3  6

Overige 3  10

Totaal 201  184

Tabel 5   Gegevens vrijwilligers inclusief vrijwillige 
coördinatoren in 2021 en 2020

Tabel 4  Overzicht verwijzers in 2021 en 2020

Vrijwilligers VPTZ 2021 2020

Vrijwilligersaantal 51 51

Instroom 7 2

Uitstroom 7 11

Vrouwelijke vrijwilligers 45 45

Mannelijke vrijwilligers 6 6

Gemiddelde leeftijd  

vrijwilligers 63 65

Leeftijd jongste vrijwilliger 48 43

Leeftijd oudste vrijwilliger 78 83

De meeste verwijzingen komen via de thuiszorg-
organisaties en wijkverpleegkundigen binnen de 
tien gemeenten waarin zij en wij werkzaam zijn. 
De Hospice Thuis Teams van Thuiszorg West-
Brabant en het Palliatief Consultatieteam van 
tanteLouise zijn frequente verwijzers. Ook de 
Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen (TPV-ers) 
weten VPTZ goed te vinden. VPTZ is een goede 
aanvulling op de beroepsmatige zorg; door goed 
samen te werken wordt de hoogste kwaliteit van 
zorg geboden. Zorg is niet alleen medische zorg, 
ook aandacht, sociaal contact en betrokkenheid 
behoren tot de kern van goede zorg en dienst-
verlening. Door tijdig VPTZ in te schakelen is de 
zorg door mantelzorgers vaak beter vol te houden.

VPTZ heeft een samenwerkingscontract met zeven 
zorgorganisaties. Zij kunnen VPTZ inschakelen 
indien een cliënt binnen de instelling terminaal 
is en te kennen geeft dat de aanwezigheid van 
een VPTZ-vrijwilliger op prijs gesteld wordt. Als 
er geen of onvoldoende familie/verzorgers zijn 
om de taak van ‘het er-zijn’ uit te voeren en de 
familie/verzorger te kennen geeft ondersteuning 
nodig te hebben, kan contact worden opgenomen. 
VPTZ waakt intramuraal maximaal drie nachten 
per cliënt. 

Vrijwilligers
De zorgtaken werden in 2021 gedragen door 46 
zorgvrijwilligers en 5 vrijwillige coördinatoren die 
de vrijwilligers begeleidden, zorgden voor de intakes, 
planning en goede afstemming tussen vrijwilliger 
en cliënt. Daarnaast waren er twee ICT-, twee 
pr-vrijwilligers en één vrijwillige coach actief en 
leidde in 2021 een zeskoppig bestuur de organisatie. 
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Kwaliteit

Samen met de leden heeft VPTZ Nederland 
(VPTZ NL) het Kwaliteitskompas ontwikkeld 
en vorm gegeven. Het digitaal toegankelijke  
Kwaliteitskompas is sinds begin 2021  
beschikbaar. De cirkel Bedenken - Doen - 
(Ver)tellen - Leren, gebaseerd op de  
PDCA-cyclus, staat voor het continu  
leren en ontwikkelen en is de basis  
voor werken aan kwaliteit. 

De cliënt staat centraal, heeft zijn eigen verhaal 
en eigen wensen. Zoveel mogelijk blijft de 
cliënt zelf in regie, want wat nodig is kan per 
persoon en zelfs per dag verschillen. In hun 
relatie met de cliënt sluiten onze vrijwilligers 
daar zo goed mogelijk bij aan. Verankering 
van kwaliteit binnen VPTZ is gericht op 
meerwaarde in de relatie met elke cliënt.

Elke bouwsteen van het Kwaliteitskompas 
verwijst naar bruikbare documenten, filmpjes 
en tools. Met elkaar zorgen de leden van VPTZ NL 
voor doorontwikkeling en bijstelling wat illustreert  
dat het Kwaliteitskompas nooit af is.

In 2021 nam VPTZ deel aan de pilot vragenlijst  
‘feedback naaste’ voor cliënten in de thuissituatie. 
Deze vragenlijst, bestemd voor de mantelzorgers  
van de cliënten, is bedoeld om op een eenvoudige, 
gestandaardiseerde en objectieve manier feedback 

op te halen. Hun inschatting wordt gevraagd over 
hoe, zowel hun naaste als zij zelf, als verwant, de zorg 
door VPTZ-vrijwilligers hebben ervaren. De gegevens 
worden verwerkt in het online dashboard ‘Ervaringen 
feedback naasten’ waarmee deze ook gespiegeld 
kunnen worden aan de uitkomsten van VPTZ-organi-
saties op landelijk niveau. Ook vanuit onze regio 
zijn de beoordelingen in het dashboard ingevoerd. 
De tevredenheidsscores van de binnengekomen 
beoordelingen waren zeer hoog.

Najaar 2021 is gestart met de proeftuin Lerend  
Netwerk, een inspiratiebron om, vanuit gelijk- 
waardigheid en vertrouwen, van en met elkaar 
te leren en te werken aan ontwikkeling. Basis 
hiervoor wordt de Zelfevaluatie Kwaliteits-
kompas VPTZ NL. Dit instrument is bedoeld 
om zelf vast te stellen en zichtbaar te maken 
waar een organisatie staat t.o.v. de status van 
de verschillende bouwstenen van het Kwaliteits-

kompas. Daarmee wordt ook voor VPTZ inzich-
telijk welke koers en prioriteiten onze organisatie 

kiest om verder te werken aan kwaliteit.
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Uit onderdelen van het Kwaliteitskompas zijn 
meerdere kwaliteitscriteria afgeleid met de intentie 
deze te koppelen aan het lidmaatschap van de 
vereniging VPTZ NL. 

Met de registratierapportage VPTZ NL worden 
jaarlijks kwantitatieve data verzameld over cliënten, 
vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden en financiën. 
Onderliggende vragenlijsten, inhoud en vormgeving 
van het rapport zijn in 2021 geëvalueerd en nadien 
aangepast. Met een ledenrespons in 2020 van  
95% wordt een representatief en transparant beeld 
gegeven over het bijzondere werkveld van de palliatie-
ve terminale zorg door vrijwilligers. De cijfers van onze 
VPTZ over 2020 kunnen worden vergeleken met de 
geaggregeerde data van gelijksoortige organisaties:  
de individuele terugkoppeling. Najaar 2021 is aan-
vullend hiertoe het dashboard registratierapportage 
beschikbaar gekomen. VPTZ droeg bij aan enkele 
inhoudelijke verbeterpunten binnen dit informatieve 
platform.
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Over VPTZ Nederland

De vereniging VPTZ Nederland is de koepel 
voor lokale en regionale vrijwilligersorga-
nisaties in de palliatieve terminale zorg, 
waarvan VPTZ lid is.

Herijking van de verenigingsstructuur is op 18 mei 
2021 geëffectueerd met de besluiten van de leden-
raad over statutenwijziging, nieuw huishoudelijk 
reglement en een aangepaste commissiestructuur. 
Het vastgestelde document ‘De kracht van samen’ 
is de basis voor het te concretiseren Reglement 
lidmaatschapscriteria VPTZ. Als gevolg is sindsdien 
de Algemene Ledenvergadering (ALV met ca. 200 
leden) het hoogste orgaan binnen de vereniging. 
De ledenraad, bestaande uit 22 vertegenwoordigers, 
waaronder VPTZ-bestuurslid Jan Luijten voor regio 
West-Brabant & Tholen, is daarmee opgeheven. Een 
intensief proces van kennisverzameling, uitwisseling 
van visies en meningen en juridische vertaling ging 
vooraf aan het bereiken van deze mijlpaal.

Op basis van de evaluatierapportage heeft het 
ministerie van VWS besloten de subsidieregeling 
palliatieve terminale zorg te verlengen tot en met 
2026. 

Het ministerie kondigde aan nog verder in te gaan 
op de aanbevelingen uit het evaluatierapport.

Najaar 2021 is het meerjarenbeleidsplan 2022 -
2025 ‘Met vrijwilligers op de juiste plek’, basis 
voor jaarplannen en begrotingen, door het bestuur 
goedgekeurd. VPTZ-voorzitter Jolanda Roelands is 
toegetreden tot de beleidsadviescommissie die 
het landelijk bestuur adviseert over inhoudelijke 
beleidszaken binnen de vereniging.

De eerste geplande ALV kon in 2020 en 2021 niet 
doorgaan. Deze is nu voorzien in voorjaar 2022.

10



Transmurale 
samenwerking

Vinden en Verbinden
Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal- 
Bergen op Zoom-Tholen (NPZ) en VPTZ hebben 
samen met alle leden van het netwerk het document 
‘Informele Palliatieve Zorg vinden & verbinden’ tot 
stand gebracht. Het document geeft een overzicht 
van de informele zorg voor cliënten in de palliatieve 
fase en hun mantelzorgers. Door middel van een 
theoretisch kader en een overzicht van zorgvragen 
wordt het aanbod van informele zorg ook duidelijk 
voor de beroepsmatige zorg. De sociale kaart met het 
overzicht van informele zorg in de regio is te vinden 
op website https://palliaweb.nl/netwerk-rbt.

Samenwerking met het  
Palliatief Consultatie Team  
van Stichting tanteLouise

Het Palliatieve Consultatie Team (PCT) van de 
stichting tanteLouise is een multidisciplinair team 
dat medewerkers van tanteLouise bijstaat met advies 
en voorlichting rond om het levenseinde. Het PCT 
attendeert de medewerkers van de woonlocaties op 
de mogelijkheden van het waken en/of ‘Er Zijn’ door 
VPTZ-vrijwilligers bij de bewoners. Deze inzetten 
kunnen zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden 
Dit past uitstekend bij het gedachtengoed van de 
VPTZ: niemand in eenzaamheid laten sterven.

Bravis ziekenhuis
De oncologie afdeling van het Bravis Ziekenhuis 
Roosendaal weet VPTZ goed te vinden. Bij patiënten 
die in de stervensfase zijn wordt door onze vrijwilli-
gers gewaakt. Dit gebeurt vaak in de nachtelijke 
uren als er weinig mantelzorgers zijn.
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De introductietraining
Elke vrijwilliger begint, voor hij ingezet wordt, met 
een introductietraining. In deze training maken 
aspirant-vrijwilligers kennis met het werk bij cliënten 
thuis. Bij de training hoort een zelfstudiemodule; 
hiermee bereiden de deelnemers zich voor op de 
trainingsbijeenkomsten en kunnen ze achteraf het 
materiaal nog inkijken. Bij VPTZ verzorgen wij deze 
training in eigen huis. Nadat de introductietraining 
in 2020 door de coronaperikelen meerdere keren 
was uitgesteld is besloten de 7 aspirant vrijwilligers 
in 2021 één op één te gaan trainen.

Deskundigheidsbevordering

De VPTZ Academie
De landelijke kwalitatief hoogwaardige trainingen 
dragen ertoe bij dat de VPTZ-vrijwilligers hun taak 
op een waardevolle manier kunnen uitvoeren. Deze 
trainingen worden ontwikkeld en georganiseerd  
door de VPTZ Academie. De trainers zijn mensen 
uit de praktijk, die het werk van de vrijwilligers van 
dichtbij of uit eigen ervaring kennen en een gedegen 
opleiding als trainer hebben gevolgd. De vrijwilligers 
van VPTZ mogen elk jaar één training volgen 
van de VPTZ Academie.

In 2021 hebben deze trainingen veelal online 
plaatsgevonden. 13 Vrijwilligers hebben 
een training gevolgd ondanks 
de coronaperikelen.

Bijeenkomsten voor de  
vrijwilligers
Normaliter houdt VPTZ per regio kleine bijeenkom-
sten. Hier kunnen de vrijwilligers hun verhaal kwijt  
en wordt actuele informatie uitgewisseld. Daarnaast 
zijn er drie grote bijeenkomsten waarin een thema 
wordt uitgediept. Door corona is afgelopen jaar per 
regio slechts één kleine bijeenkomst doorgegaan.
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De kracht van VPTZ ligt in maatschappelijke 
betrokkenheid. Dat die wordt gewaardeerd 
blijkt uit de steun van bedrijven en  
charitatieve instellingen, zoals:

•  Bravis ziekenhuis

•  TWB, SVRZ (Ten Anker), DAT en Avoord Zorg en 
Wonen

• Accountantskantoor Van der Vlugt (Halsteren)

• DRV Accountants & Adviseurs

• Joppe van Poortvlietfonds

•  Raymond Koek Photography, ICT oplossingen & 
Solver Automatisering, Lucien Dekkers

•  Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas 
in Roosendaal

Blijken van waardering

• Congregatie Zusters Franciscanessen Etten

•  Collecteopbrengsten en giften van diverse  
kerkelijke gemeenten

•  Donaties van tientallen dankbare familieleden 
van cliënten
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Bestuur 
Bram Klijnsma voorzitter (tot 1-9-2021)
Jolanda Roelands voorzitter (vanaf 1-9-2021)
Frank van den Broek  penningmeester
Hajé Snijder lid
Jan Luijten  lid
Ine van Ommen  lid 
Yvonne van Trier  lid 

Coördinatieteam 
Ellen van der Weijde  regiocoördinator
Louise Smit kantoorcoördinator
Gemma Wagemakers  assistent-regiocoördinator

Team vrijwillige coördinatoren 
Ria Goud
Gemma Wagemakers 
Hermie Derks
Petra Verhoeff
Miek van den Bergh-Schutjes

Algemene informatie

Bestuur en coördinatoren 
in 2021

Contact
Postadres: 
Postbus 334, 
4600 AH Bergen op Zoom

Bezoekadres: 
Bravis ziekenhuis 
Boerhaaveplein 1
4624 VT  Bergen op Zoom 
K 2A017, route 119

Tel: 06 - 51 49 80 69
info@vptz-westbrabanttholen.nl
www.vptz-westbrabanttholen.nl

twitter.com/vptz_info

facebook.com/noah.vptz

Websites en promotie
Naast een website heeft VPTZ een Twitter account 
en is op Facebook te vinden.

Folders kunt u downloaden via onze website of 
opvragen (06 - 51 49 80 69).

Voor een presentatie of een lezing over het werk 
van VPTZ kunt u altijd contact met ons opnemen.
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