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1 Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de NPV-afdeling Zeist over 2017. Een jaar waarin we er opeens heel 

anders uit zijn gaan zien. We hebben onze huisstijl aangepast aan het nieuwe logo van de NPV.  

In het kader daarvan zijn ook de website en de folder helemaal vernieuwd. En alsof dat nog niet 

genoeg was hebben we ook afscheid moeten nemen van onze vertrouwde thuislocatie, de Mirtehof 

waar we al onze bijeenkomsten en vergaderingen hielden. We hebben een andere thuislocatie 

gekregen, de Amandelhof. 

 

Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers zich weer ingezet voor hun kwetsbare medemens in de laatste 

levensfase. Deze zorg wordt gegeven bij mensen thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen. In 2016 

zijn we gestart met een pilot buddyzorg. Uit deze pilot bleek dat er grote behoefte was aan deze 

uitbreiding van zorg. Daarom hebben we in 2017 buddyzorg aan ons aanbod toegevoegd. 

 

In de figuren hieronder is weergegeven hoeveel cliënten er in de maanden van het afgelopen jaar zijn 

bijgekomen. In totaal zijn er 63 nieuwe cliënten aangemeld aan wie ook zorg is verleend.  

 

  
 

Met 8 cliënten die in 2016 waren aangemeld hebben we in totaal 71 cliënten ondersteund: 34 keer in 

een thuissituatie en 22 keer in een verpleeg- en verzorgingshuis.  

Verder hebben we 15 buddy aanvragen in behandeling gehad. 

In de volgende hoofdstukken worden deze getallen verder toegelicht. 

 

We hopen u met dit jaarverslag een indruk te geven hoe het afgelopen jaar verlopen is. 
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2 De thuiszorg 
 

Voor de terminale zorg thuis hebben we 34 cliënten daadwerkelijk kunnen ondersteunen en in totaal 

662 uren zorg mogen verlenen. Hiervoor is 259 keer een vrijwilliger op pad gegaan naar een cliënt. 

Van deze inzetten is 62% overdag, 21% in de avond en 17% in de nacht.  

 

 
 

 

We hebben niet alle cliënten kunnen helpen die ondersteuning aanvroegen. Vooral voor de nachten 

is het niet altijd gelukt om op korte termijn een vrijwilliger te vinden. 

 

Soms gaat een aanvraag niet door. Bijvoorbeeld omdat de cliënt is overleden voordat de inzet kan 

plaatsvinden. Of omdat de cliënt naar een ziekenhuis of hospice gaat. En soms besluit de familie zelf 

erbij te blijven tot het einde.  

Om deze redenen is er 9 keer een aanvraag om hulp niet omgezet in inzet van onze vrijwilligers. 
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Dit jaar was er een stijging te zien van de aanvragen voor terminale zorg thuis. Wel is het opmerkelijk 

dat het gemiddeld aantal keren dat een vrijwilliger is ingezet licht is gedaald. Blijkbaar hebben we wel 

meer aanvragen maar zijn die van kortere duur. 

Cliënten moeten vaak een drempel over om vrijwilligers toe te laten. Maar als we eenmaal ingezet 

zijn, zijn de cliënten en mantelzorgers erg tevreden met ons.  
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3 Verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) 
 
Charim 

Dit jaar zijn de structurele gesprekken die we hadden met Henk de Waard, locatie directeur van Zeist 

en Veenendaal overgenomen door Lilly van de Kerkhof, hospice manager van de Wingerd in 

Amerongen. 

We hebben een eerste verkennend gesprek gehad en gekeken wat we voor elkaar konden betekenen 

in de zorg voor de terminale cliënt binnen de Charim huizen. 

We gaan samen nadenken over een document dat op alle locaties komt te liggen. Hierin komt te 

staan welke zorg geboden kan worden aan terminale cliënten en aan hun naasten. Wanneer komt 

iemand voor een NPV vrijwilliger in aanmerking, hoe kan het aangevraagd worden en wat kunnen ze 

van een vrijwilliger verwachten.  

Verder zullen de drie palliatief consulenten van het hospice de inzetten van onze vrijwilligers mee 

nemen in hun P.R. naar de bewoners, cliënten en naasten van de Charim huizen in Zeist. Ook het 

personeel van de Charim huizen zullen ze mee nemen in de P.R. en onze ondersteuning onder de 

aandacht brengen. Dit zal gebeuren tijdens klinische lessen die ze geven of bij consulten die 

aangevraagd worden door de locaties om hulp en ondersteuning. 

 

We hebben na zo veel jaren afscheid moeten nemen van onze zo vertrouwde thuislocatie, de 

Mirtehof. Hier hebben we jaren zorg gegeven aan bewoners van hospice Mirtehof. Maar ook hielden 

we al onze bijeenkomsten en vergaderingen in de Mirtehof. Nu het gebouw van eigenaar is gewisseld 

kunnen we geen gebruik meer maken van de vergaderlocaties en kantoorruimten. 

De Amandelhof aan de Arnhemse Bovenweg 2 in Zeist is nu onze nieuwe thuisbasis geworden. 

We hebben hier ons eigen postvakje gekregen en het boekenkrat en onze locker zijn hier ook naartoe 

verhuisd. 
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de getallen 

We hebben dit jaar 22 cliënten mogen ondersteunen in een V&V huis. Aan hen hebben de 

vrijwilligers 259 uren zorg mogen geven. Daarvoor is 141 keer een vrijwilliger op pad gaan. Van deze 

inzetten is 79% overdag, 15% in de avond en 6% in de nacht. 

 

 
 

 

Zoals in de grafiek hieronder is te zien is het aantal cliënten verdubbeld ten opzicht van 2016. Net als 

bij de thuisaanvragen is het opmerkelijk dat het gemiddeld aantal keren dat een vrijwilliger is ingezet 

licht is gedaald. Ook hier hebben we wel meer aanvragen maar zijn die van kortere duur. 
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Subsidie V&V 

Dit jaar is het eerste jaar dat er officiële subsidie is toegezegd door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de inzetten van vrijwilligers in verpleeg- en 

verzorgingshuizen bij bewoners/cliënten in de terminale fase. 

We hebben dan ook meer bekendheid gegeven aan onze ondersteuning in verschillende V&V huizen 

in Zeist. Dat is goed terug te zien in stijging van het aantal cliënten dat we hebben ondersteund. 

 

Nieuwe contacten 

We zijn dit jaar bij verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in Zeist geweest om te vertellen wat 

wij voor hun bewoners kunnen betekenen. Een aantal keren hebben we een presentatie mogen  

geven bij de Wijngaard in Bosch en Duin. Maar ook bij een locatie van Warande hebben we iets 

mogen vertellen over onze zorg en een cliënt mogen ondersteunen in de laatste levensfase. 

Bij Vredenoord in Huis ter Heide hebben we ook een gesprek gehad. Maar vanwege interne 

veranderingen hebben we daar nog niets kunnen betekenen. 

In de Amandelhof hebben we een overleg gehad met EVV-ers. 

Verder hebben we contact gelegd met 2 particuliere huizen van de Zonneburg voor dementerende 

ouderen. 

 

  



 
 
 

NPV afdeling Zeist | Jaarverslag 2017 blad 7 
 

4 Buddyzorg 
 

Voor wie is buddyzorg 

Buddyzorg is palliatieve zorg aan cliënten die nog niet in de terminale fase zijn maar een gemiddelde 

levensverwachting hebben van 3 maanden tot een jaar. Hierdoor kunnen we toch vrijwilligers 

inzetten als er een hulpvraag komt maar nog geen terminale indicatie afgegeven kan worden. 

 

Door subsidie die we in 2017 van onder andere de gemeente Zeist hebben gekregen was het 

mogelijk om na de pilot buddyzorg deze ondersteuning ook dit jaar te blijven geven. Daar zijn we blij 

mee. 

Deze subsidie hebben we nodig om deze vorm van zorg ook de komende jaren te kunnen verlenen. 

De buddyaanvragen vallen namelijk buiten de subsidie van het ministerie van VWS, die alleen 

bedoeld is voor terminale zorg. 

 

Aanvragen 

Dit jaar hebben we 9 aanvragen gekregen voor buddyzorg waarbij de cliënt ook aan een buddy is 

gekoppeld. We hebben 6 aanvragen mee genomen vanuit 2016. In totaal hebben we dit jaar aan 15 

buddy cliënten zorg verleent. 

We hebben 340 uur psychosociale ondersteuning verleend. Dit vond altijd overdag plaats. In totaal 

zijn hiervoor 14 buddy’s ingezet en zij zijn hiervoor 170 keer op pad geweest. 
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Vrijwilligers en scholing 

Alle vrijwilligers die buddy zijn hebben een training ontvangen over reflectie en grenzen. Doordat er 

bij buddyzorg meer interactie is met de cliënt en de inzet van langere duur is wordt er op het gebied 

van communicatie en grenzen ook meer van hen gevraagd. Daarbij zijn sommige situaties ook wat 

complexer.  

Deze cursus is gegeven door de buddy coördinator van hospice Kuria, Henny Luchies. 

 

Inzetten 

In onderstaande grafiek is te zien dat zowel het aantal cliënten als het gemiddeld aantal bezoeken 

aan die cliënt en de ondersteuningsduur zijn toegenomen. Dat mogen we zien als een duidelijk 

signaal dat we met ons aanbod buddyzorg voorzien in een groeiende behoefte. 
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5 De vrijwilligers 

5.1 De cijfers 
In 2017 zijn wij gestart met 27 vrijwilligers. Aan het einde van 2017 hebben we 30 vrijwilligers 

waarvan er 2 speciaal voor Woudenberg zijn.  

Naar aanleiding van de advertentie in de Nieuwsbode voor de werving van nieuwe vrijwilligers 

hebben we 8 aanmeldingsformulieren binnen gekregen.  

Helaas vielen er voor en tijdens en na de training een aantal vrijwilligers af waardoor uiteindelijk 4 

cursisten ook daadwerkelijk vrijwilliger geworden zijn.  

Van de vaste groep vrijwilligers is er dit jaar één vrijwilliger gestopt na 3 jaar vrijwilliger te zijn 

geweest. Ze had gemerkt dat ze graag met groepen dementerenden wilde werken, daar lag haar 

hart. 

Eén vrijwilliger heeft een time-out aangevraagd en gekregen van 5 maanden vanwege privé 

omstandigheden. 

Eén vrijwillig heeft een dubbele functie van bestuurslid en reserve vrijwilliger. 
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5.2 Training en opleiding 
6 vrijwilligers hebben dit jaar een vervolgtraining bij de VPTZ gevolgd. Dit zijn 2-daagse trainingen die 

gegeven worden door een ervaren trainer. Door deze trainingen groeien de vrijwilligers in hun werk. 

Ook kunnen ze hun eigen ervaringen delen met vrijwilligers uit het hele land.  

9 vrijwilligers volgden dit jaar de workshop hand massage van Laura de Jong van de Vitras. We 

hebben met elkaar stilgestaan bij het nut van het aanraken en masseren. We hebben nieuwe grepen 

geleerd en op elkaar kunnen oefenen waarna we heerlijk ontspannen naar huis konden gaan. 

1 vrijwilliger is naar een lezing geweest over palliatieve sedatie. Dit was georganiseerd door het 

netwerk Palliatieve zorg Utrecht-Stad & Zuidoost-Utrecht.  

1 vrijwilliger is naar een Themalezing geweest van het landelijk bureau in Veenendaal over ‘Altijd 

troosten’  

3 vrijwilligers zijn naar het ontmoetingscentrum van Vitras geweest voor een lezing door een 

ouderenpsycholoog over het gedrag en de omgang met dementerenden. 

14 vrijwilligers zijn naar een lezing geweest over de ‘spirituele dimensie bij palliatieve zorg’. Met als 

spreker o.a. Carlo Leget.  Dit was georganiseerd door  het netwerk Palliatieve zorg Utrecht-Stad & 

Zuidoost-Utrecht. 

Alle buddy vrijwilligers hebben een training ontvangen over reflectie en grenzen. Doordat er bij 

buddyzorg meer interactie is met de cliënt en de inzet van langere duur is wordt er op het gebied van 

communicatie en grenzen ook meer van hen gevraagd. Daarbij zijn sommige situaties ook wat 

complexer.  

Deze cursus is gegeven door de buddy coördinator van hospice Kuria, Henny Luchies. 

 

Voortgangsgesprekken 

Dit jaar hebben we met 11 vrijwilligers een voortgangsgesprek gehouden. Hierin kijken we terug naar 

de afgelopen 2 jaar, hoe het gegaan is en wat een vrijwilliger nodig heeft. Zo leren we elkaar beter 

kennen en kunnen we aansluiten bij de wensen en behoeften van de vrijwilligers. 

 

Diversen 

In juni zijn we tijdens ons jaarlijkse uitstapje op ‘Landgoed Beukenrode’ in Doorn geweest. We 

hebben in groepen onder leiding van Marjolein Tiemens  een bijenwasdoek gemaakt en deodorant. 

Verder hebben we hebben daar heerlijk buiten koffie gedronken en een wandeling in de omgeving 

gemaakt.  

 

Aan het einde van het jaar hebben alle vrijwilligers een kerstattentie gekregen: een houten plankje 

met versnaperingen van ‘de Zuivelhoeve’ uit Amersfoort. Na het uitdelen van de kerstattentie 

hebben we een gezellige borrel gehad met elkaar waarbij ook het bestuur aanwezig was.  
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6 De organisatie 
 

Groepsbijeenkomsten 

Dit jaar hebben we 11 bijeenkomsten gehad met de vrijwilligers. We hebben de bijeenkomsten 

onderverdeeld in themabijeenkomsten en intervisie.  

Onderwerpen die op de thema bijeenkomsten aan de orde zijn geweest: 

 Handmassage workshop door Laura de Jong van de Vitras 

 ‘Omgaan met pijn’ door Anke van Bentum, oncologie verpleegkundige van de Vitras 

 ‘De naaste’ door Geza Mobers , VPTZ coördinator van de Biltse kernen 

Verder hebben we 4 intervisie bijeenkomsten georganiseerd. 

Extra bijeenkomsten: 

 Evaluatie met de net gestarte buddy vrijwilligers 

 Training voor buddy’s door Henny Luchies, buddy coördinator van hospice Kuria over 

reflecties en grenzen 

 Evaluatie met nieuwe vrijwilligers die een half jaar geleden gestart waren. 

Nieuwsbrieven 

Maandelijks sturen we naar alle vrijwilligers en bestuursleden een nieuwsbrief. Hierin houden we 

hen op de hoogte van de aanvragen en andere bijzonderheden. 

 

Jaarvergadering 

Op donderdagavond 6 april was de jaarlijkse ledenvergadering van de NPV-Zeist met aansluitend een 

themalezing door ds. J. van Amstel uit Ede over “Omgaan met onze dementerende naaste”. Het 

jaarverslag werd gepresenteerd door de coördinator en het financiële jaarverslag kon worden 

ingezien. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft dit jaar 6 keer vergaderd. Bij 4 vergaderingen van het bestuur was één van de 

coördinatoren een gedeelte van de tijd aanwezig om de voortgang van het werk te bespreken.  

We hebben afscheid genomen van Josine de Gier, secretaresse. Martine Mol heeft haar plaats 

ingenomen. 

Tussendoor is er één keer een informeel overleg geweest met twee bestuursleden en de 

coördinatoren waarin het werk en het beleid besproken is. 

 

Coördinatie en scholing 

Janine Jonker heeft de VPTZ training module 0 gevolgd ‘Introductiecursus voor coördinatoren’, een 

2-daagse training.  

Beide coördinatoren hebben één keer een intervisiegesprek gehad met Henny Luchies, 

buddycoördinator van Hospice Kuria. 
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Janine Jonker en Anja Oosterhoff zijn samen naar het Elckerlijckcongres geweest in het Achmea 

congrescentrum over de machteloosheid in de zorg. 

 

Met de oncologie verpleegkundige van de Vitras hebben we dit jaar voor het eerst structureel 

overleg om de 6 weken.  Hier bespreken we de cliënten en de inzetten van vrijwilligers van buddy 

aanvragen en terminale aanvragen. Ook kunnen eventuele nieuwe aanvragen besproken worden. 
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7 Public relations 
 

De meeste aanvragen krijgen wij van thuiszorgmedewerkers of van de oncologieverpleegkundigen 

van de Vitras. Maar ook van de sociale wijkteams krijgen we aanvragen, dan gaat het vaak om buddy 

aanvragen.  

Om ons werk onder de aandacht te brengen van deze organisaties hebben we het afgelopen jaar 

verschillende PR activiteiten uitgevoerd. Hieronder vindt u een opsomming. 

 

Sociale wijkteams 

Dit jaar hebben we per mail en telefonisch contact gehad met de sociale wijkteams. Er was geen 

ruimte bij hen voor een presentatie van onze kant. Wel hebben we folders uitgedeeld aan een 

teamlid die ze weer aan haar collega’s zou uitdelen en ons werk onder de aandacht zou brengen. Ze 

was erg enthousiast over ons werk. 

 

Huisartsen 

Net als vorig jaar laten we thuis bij elke aanvraag een folder van ons achter op naam van de huisarts. 

De familie geeft deze folder bij het eerstvolgende huisbezoek af aan de huisarts. 

 

Thuiszorg organisaties 

Jaarlijks nemen we contact op met alle thuiszorgorganisaties met de vraag of op een teamoverleg 

iets mogen vertellen en folders mogen brengen. 

We zijn bij verschillende thuiszorgorganisaties geweest, Vitras, Buurtzorg zowel in Zeist als in 

Driebergen. Ook hebben we een presentatie bij het thuisteam van de Wijngaard mogen geven en zijn 

we met individuele teamleden van thuiszorg Charim in gesprek geweest. 

 

We hebben ook nieuwe contacten gelegd met particuliere huizen waaronder Zorgresidentie 

Zonneburg met 2 huizen in Zeist en één in Driebergen. En met Edelweiss in Doorn. Hier hebben we 

voor één van hun bewoners ook al iets mogen betekenen. 

 

Ook hebben we goed contact met villa l’Abri, een klein woonzorgcentrum voor gescheiden wonen en 

zorg in Zeist, waar we ook af en toe een aanvraag van krijgen. 

 

In Woudenberg hebben we met verschillende thuiszorgorganisaties en NPV-Woudenberg om tafel 

gezeten. Het doel hiervan was om de terminale zorg daar weer op de kaart te zetten. Dit zal eerst 

vanuit NPV-Zeist aangestuurd worden. De coördinator van NPV-afdeling Woudenberg zal dit in de 

toekomst over nemen. Zij heeft samen met een vrijwilliger de introductietraining gevolgd bij de NPV-

afdeling Zeist.  
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Lunchbijeenkomst bij het sociaal Dorpsteam Driebergen.  

We hebben deelgenomen aan een lunchbijeenkomst georganiseerd door het sociaal Dorpsteam van 

Driebergen. Hier kwam de formele en informele zorg bij elkaar en kon iedereen zich afzonderlijk 

presenteren d.m.v. een standje met folders en door het gesprek met elkaar aan te gaan. Er was een 

grote opkomst en we hebben veel medewerkers van verschillende thuiszorgorganisaties gesproken, 

huisartsen, praktijkondersteuners  en andere vrijwilligersorganisaties. Een zeer zinvol overleg. 

 

Vrijwilligersmarkt  

Op zaterdag 30 september hebben 2 vrijwilligers en 3 bestuursleden op de vrijwilligersmarkt in Zeist 

gestaan. Er was veel aanloop en ze hebben veel goede gesprekken gehad, folders uitgedeeld en één 

nieuwe vrijwilliger geworven. 

Website, Facebook pagina, LinkedIn 

Op onze Facebook pagina (www.facebook.com/npvzeist) zetten we regelmatig nieuwtjes en 

berichten over de organisatie en ook op LinkedIn zijn we te vinden. We willen op deze manier ook 

digitaal zichtbaar en herkenbaar worden voor professionals, mantelzorgers en inwoners van Zeist. 

 

Zeister Nieuwsbode 

Voor veel activiteiten hebben we een foto en berichtje in de Zeister Nieuwsbode laten plaatsen en in 

de Stadspers. Hierdoor hopen we dat mensen die ons nodig hebben of iemand kennen die 

ondersteuning nodig heeft naar ons worden doorverwezen. 

 

Folder 

Onze folder is opnieuw ontworpen door een vrijwilliger en aangepast aan het nieuwe logo. We 

hebben 5000 nieuwe folders besteld. 

 

Kerken 

Op 30 mei en hebben we een presentatie mogen geven op een thema avond van de Bethel 

gemeente van de Hervormde kerk in Zeist over ‘voltooid leven’. 

  

http://www.facebook.com/npvzeist
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8 Netwerken 
 

De coördinatoren nemen deel aan de overleggen van verschillende netwerken: 

 Mantelzorgondersteuning Zeist (onderdeel van het Meander Omnium) 

 een regio-overleg van coördinatoren aangesloten bij de VPTZ 

 intervisie met coördinatoren uit de regio  

 het Netwerk palliatieve zorg Utrecht Stad & Zuid Oost Utrecht. 

 Netwerk overleg in Driebergen van Samen op de Heuvelrug,  Welzijn Utrechtse Heuvelrug. 

 Maatjesalliantie Zeist van de vrijwilligerscentrale voor Buddyzorg 
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9 Plannen voor 2018 
 

Voor het komende jaar willen we vooral zorgen dat we goed in beeld blijven bij alle verwijzers en het 

aantal thuisaanvragen continueren. Hiervoor gaan we alle thuiszorgorganisaties weer actief 

benaderen en voorzien van voldoende informatie en folders. 

 

Goede contacten leggen en onderhouden met hospice de Wingerd in Amerongen en de drie palliatief 

consulenten. Samen zorg dragen voor de P.R. binnen de Charim huizen en 

een goede borging van afspraken op alle afdelingen. 

 

Het aantal V&V aanvragen verdubbelen en hiervoor ook andere V&V huizen actief benaderen met 

ons zorgaanbod. 

 

Streven naar 15 buddy aanvragen en hiervoor de sociale wijkteams benaderen, verschillende 

thuiszorgorganisaties en goede contacten onderhouden met de oncologie verpleegkundigen. 

 

In plaatselijke kranten en bladen aandacht vragen voor ons zorgaanbod door middel van het plaatsen 

van advertenties en interviews. 

 

PR met behulp van een externe nieuwsbrief, website, Facebook. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


