
Ondersteuning thuis in 
de laatste levensfase

Als u ervoor kiest om thuis te sterven, 
kan er een moment komen dat er extra 
hulp nodig is. U redt het niet alleen 
met thuiszorg en de inzet van familie, 
vrienden en buren. Hulp van vrijwilligers 
kan in deze fase van onschatbare 
waarde zijn. Wacht niet tot het echt niet 
meer gaat, maar trek tijdig aan de bel!

Onze vrijwilligers zijn speciaal getraind 
om ondersteuning te bieden in de laatste 
levensfase. Een luisterend oor, tijd en aandacht 
voor u en uw mantelzorger. Vaak is “er zijn” al 
heel waardevol. Samen met de mantelzorgers 
en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers 
wat er gedaan moet worden in deze onzekere, 
maar ook bijzondere periode. Ze komen één of 
meerdere dagdelen bij u thuis op afgesproken 
tijden. 



Als sterven dichtbij komt 
en u het liefste thuisblijft

‘Het gaf ons veel rust dat mijn 
vader niet alleen was als mijn 

moeder even wegging.’

Vrijwilliger inschakelen
U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze 
coördinatoren. Vervolgens bespreken we tijdens het 
intakegesprek wat we voor u kunnen betekenen en 
wat uw wensen zijn. Daarna vraagt de coördinator 
één of meer vrijwilliger(s) die zoveel mogelijk past/
passen bij uw vraag. In principe krijgt u (een) vaste 
vrijwilliger(s) zodat u niet telkens aan nieuwe mensen 
hoeft te wennen. Meestal kan de inzet kort na de 
intake gestart worden. Onze vrijwilligers worden 
begeleid door de coördinator en zijn dagelijks 
beschikbaar tussen 7.00 en 23.00 uur.

Telefonische informatie:
Twijfelt u of u gebruik wil maken van deze ondersteuning, bel ons dan. Voor 
Naaldwijk belt u naar 0174-621357 en voor ‘s Gravenzande naar 0174-820395. 
Onze deskundige coördinatoren kunnen u telefonisch informeren over alle 
mogelijkheden. Pas daarna wordt indien nodig een afspraak gemaakt voor 
een intakegesprek bij u thuis.
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Vrijwilligers verrichten geen medische handelingen 
en zijn er niet voor zware huishoudelijke taken, maar 
ondersteunen u en uw mantelzorger waar nodig. Ze 
kunnen taken overnemen van u als mantelzorger, 
zodat u even rust kunt nemen en tijd voor uzelf hebt. 
Even een boodschap doen, een wandeling maken 
of een paar uurtjes bijslapen zorgt ervoor dat u de 
zorg kunt blijven volhouden. Weten dat er iemand 
aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment 
zo nodig is.

Voor wie?
Beukenrode biedt hulp aan alle inwoners van Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. 
Ook bieden onze vrijwilligers hulp in zorginstellingen. Aan onze hulp zijn geen kosten verbonden. Een 
donatie is natuurlijk altijd welkom op IBAN nummer NL27 RABO 0135 1763 44.


