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Inleiding 

Palliatieve zorg bieden in de thuissituatie is een vorm van zorg die Attenza biedt. Intensieve 

thuisverpleging kan worden ingezet bij terminale cliënten die ervoor kiezen in het eindstadium van 

hun leven thuis te verblijven. Voor terminale en palliatieve thuiszorg organiseert Attenza uiterst 

ervaren professionele verzorging en verpleging. Deze intensieve, onafgebroken 24-uurs zorg wordt 

mogelijk gemaakt door een vast klein team professionals van gemiddeld 3 zorgverleners; deskundig 

en betrokken. Privé verpleging met altijd een vertrouwd en deskundige gezicht in uw omgeving. In 

deze beleidsnotitie beschrijft Attenza hoe wij omgaan met de inzet van aanvullende en vrijwillige zorg 

bij palliatieve zorg. 

 

Doel 
In de palliatieve zorg thuis gaat het om de volgende kernactiviteiten:  

• Thuiszorg mogelijk maken door de juiste inzet van een klein team verzorgende en /of 

verpleegkundige, waarbij tot 24 uur onafgebroken zorg gegeven kan worden. 

• Geven van aandacht en zorg door nabijheid. 

• De wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het 

beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en 

gesteund door het proactief begeleiden van degene die gaat sterven en zijn naasten bij de 

heroriëntatie op het levensperspectief   

• Mensen met een levensbeëindigende ziekte kunnen, met regie op eigen leven, thuis blijven 

wonen. 

 

Palliatieve zorg begint met gerichte aandacht. Dit is onmisbaar. Mensen voor wie het naderend 

overlijden realiteit wordt, verschillen onderling sterk, door hun eigen geschiedenis, cultuur, 

opvattingen, mogelijkheden, wensen en levensperspectief. Niet alleen de mensen die gaan sterven 

verschillen, maar ook degenen die zorgen en ondersteunen.  
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1. Professionele zorg, aanvullende zorg en 

inzet vrijwillgers 
 

Definitie vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligersbeleid is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie 

tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier 

dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden. (bron: Heinsius, 1998) 

 

Uitgangspunt 
Onze cliënten wonen thuis en hebben ervoor gekozen om thuis te sterven. 

Attenza kan tot 24 uur onafgebroken zorg bieden in de thuissituatie met een klein team professionele 

zorgverleners. Wij streven naar niet meer dan 3 verschillende zorgverleners bij één cliënt in te zetten. 

In eerste instantie is de participatie van familie en het sociale netwerk zeer gewenst en zal de 

haalbaarheid hiervan in kaart gebracht worden door onze zorgcoördinator. 

 

Wat willen wij bereiken 
De zorg wordt als zodanig verleend dat degene die ongeneeslijk ziek is, dit zal ervaren als het meest 

afgestemd op zijn persoonlijke situatie met realiseerbare behoeften en wensen.  

 

Wat hebben we nodig 

Essentiële voorwaarden om dit te kunnen realiseren zijn: informatieverstrekking en communicatie, 

waarbij de taak van de zorgverlener bestaat uit ondersteuning en coaching en niet uit de overname 

van beslissingen en handelingen waartoe de betrokken zelf in staat is. Palliatieve zorg is niet alleen een 

zaak van formele zorgverleners. De rol van informele zorgverleners zoals mantelzorgers, naasten is in 

veel gevallen belangrijker dan die van de formele zorgverleners. Ons uitgangspunt is dan ook dat 

formele zorgverleners aandacht besteden aan de samenwerking met alle betrokkenen. Zij houden 

daarbij ook rekening met de dubbele rol van bijvoorbeeld mantelzorgers die zorgverlener en naaste 

tegelijk zijn.  

 

Uit ervaring en enquêtes weten we dat een groot aantal verschillende zorgverleners bij de cliënt van 

invloed kan zijn op de ervaren kwaliteit van zorg door de cliënt en familie/mantelzorger. 

 

Recent onderzoek (1) wijst uit dat de tevredenheid van naasten van mensen die thuis sterven, nog 

hoger is dan de tevredenheid van naasten van mensen die elders sterven. Een belangrijke aanwijzing 

dat thuis sterven gewaardeerd wordt. Reden te meer om dit mogelijk te blijven maken. 

 

 

1 Het onderzoek is gepubliceerd door BMC Palliative Care op 16 augustus 2017 en terug te vinden via 

https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-017-0224-x. 
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Oplossing 

Attenza  heeft haar zorgverlening aangepast op de wensen en behoefte van de cliënt en zijn/haar 

omgeving, met als uitgangspunt, tot 24 uur onafgebroken zorg te bieden met een klein team 

professionals, waarbij professionele, geïndiceerde zorg en aanvullende zorg door dezelfde persoon 

wordt geleverd, zonder in te leveren op de kwaliteit die er geboden wordt. In uitzonderlijke gevallen 

kan er een vrijwilliger ingezet worden. Hiervoor is de samenwerking gezocht met het VPTZ (Vrijwillige 

Palliatieve Thuis Zorg Nederland). 

Belangrijke uitgangspunten 
- Eigen regie: de cliënt en mantelzorger behouden zo lang mogelijk de eigen regie over hun 

leven in de eigen vertrouwde omgeving, doordat zij worden ondersteund in hun eigen huis.  

- Zelfredzaamheid: De zelfredzaamheid zal zoveel mogelijk gestimuleerd en geactiveerd 

worden.  

- Versterken netwerk: professionele zorgverleners en vrijwilligers zullen zoeken naar 

mogelijkheden om het netwerk van de cliënt te versterken. Op deze manier zal de 

professionele inzet zo optimaal mogelijk benut worden.  

- Vertaling van vraag naar aanbod: ieder arrangement is maatwerk. De vraag van de cliënt en de 

mantelzorger zijn leidend bij de inzet professionele zorgverleners, aanvullende zorg of  

vrijwilligers (van het VPTZ team). 

 

 

2. Wettelijke kaders 
Wettelijk gezien zijn er geen grenzen gesteld aan het vrijwilligerswerk in de zorg, behalve dat de 

zorgorganisatie er volgens de kwaliteitswet zorginstellingen voor moet zorgen dat de werkzaamheden 

op een veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd. 

De inzet van vrijwilligers mag nooit leiden tot het moeten opvullen van de gaten in de zorg of 

werkzaamheden overnemen van professionals. 

Attenza is juridisch niet aansprakelijk voor werkzaamheden die vrijwilligers van het VPTZ team 

verrichtten. 

 

 

3. Werkwijze 
De inzet van aanvullende zorg en/of vrijwilligers zal altijd in overleg met de cliënt worden gedaan. De 

zorg coördinator van Attenza bespreekt de inzet en adviseert de cliënt. De inzet van aanvullende zorg 

zal voornamelijk ingezet worden bij cliënten die 24 uur onafgebroken zorg krijgen omdat een indicatie 

vanuit de ZVW (zorgverzekeringswet) voor palliatieve zorg niet toereikend is. 

De professionele zorgverleners leggen de volledige (geïndiceerde en aanvullende) zorgvraag vast in 

het zorgleefplan. Er wordt vanuit het ICT systeem automatisch onderscheid gemaakt in geleverde 

geïndiceerde zorg en aanvullende geleverde zorg wanneer de zorgverlener rapporteert. Hiermee 

voorkomen we een administratieve last voor de zorgverlener en verkleinen we de foutgevoeligheid. 
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Samenwerking en inzet vrijwilligers via VPTZ (Vrijwillige 

Palliatieve Thuis Zorg) 

De zorgverleners die via Attenza worden ingezet streven ernaar de cliënt te ondersteunen bij het 

vinden en handhaven van de balans tussen draaglast en draagkracht. Daarbij komen niet alleen 

medische aspecten aan de orde, er is juist ook aandacht voor de psyche, sociale context en spirituele 

behoeften van de cliënt. De zorgverleners zetten hierbij niet alleen hun medische kennis in maar tonen 

ook inlevingsvermogen, compassie en respect. Attenza coördineert samen met de zorgverlener de 

samenwerking met de verschillende betrokken disciplines.  

 

Bij specifieke zorgvragen kan het voorkomen dat Attenza geen invulling aan kan geven aan een  

zorgbehoefte. Bijvoorbeeld bij nachtzorg, geleverd door professionele zorgverleners van Attenza en 2 

x per week een aantal uren mantelzorgontlasting.  

Hiervoor is de samenwerking met VPTZ tot stand gekomen. 

 

Voor de inzet van vrijwilligers moet er een gewenst draagvlak zijn bij: 

1. De cliënt / familie / mantelzorgers 

2. De organisatie (VPTZ) 

3. De vrijwilliger 

 

1. Wanneer de inzet van vrijwilligers wordt voorgesteld, bespreekt de  zorgcoördinator van 

Attenza dit in eerste instantie met de cliënt / familie / mantelzorgers en legt uit waarom dit 

een meerwaarde heeft voor de cliënt en welke vrijwilligersactiviteiten het betreft. Gaat het om 

een éénmalige activiteit of om langdurige inzet van activiteiten en door wie de activiteiten 

worden uitgevoerd. 

2. De organisatie zal altijd een afweging maken in het belang van de cliënt en de kwaliteit van 

zorg. De vrijwilliger kan nooit gezien worden als degenen die bepaalde opdrachten uitvoeren 

waar zorgmedewerkers niet aan toe komen.   

Het uitgangspunt is dat het een toegevoegde waarde heeft voor de cliënt en bijdraagt om 

comfortabel de laatste fase van het leven in de eigen vertrouwde omgeving door te kunnen 

brengen met de juiste balans tussen professionele/aanvullende zorg en de inzet van een 

vrijwilliger. 

 

Borgen van de kwaliteit 
Om aan de wensen en behoefte van de cliënt te kunnen voldoen heeft Attenza de organisatie zodanig 

ingericht dat de hoogst haalbare inzet van aanvullende zorg geleverd kan worden vanuit het team 

professionals. Hiermee voldoen wij aan de behoefte van de cliënt door zo min mogelijk verschillende 

gezichten over de vloer bij een cliënt.   

Om ook invulling te geven aan vragen vanuit de cliënt waar Attenza niet aan kan voldoen is er de 

samenwerking met VPTZ Nederland een welkome aanvulling. 
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De vrijwilligers van VPTZ hebben een ‘er zijn functie’. Ze zijn aanwezig ter ondersteuning of ter 

vervanging van de mantelzorgers. 

De hulp die zij bieden omvat: 

- Aanwezig zijn en ervoor zorgen dat mantelzorgers even rust kunnen nemen. 

- Een luisterend oor bieden aan de cliënt en diens omgeving. 

- Eénvoudige verzorgende handelingen verrichten (voor handelingen die vragen om een 

professional wordt een beroep gedaan op Attenza). 

- De hulp kan overdag, ’s avonds en incidenteel ’s nachts geboden worden (maximaal drie 

nachten). Zo nodig  kunnen vrijwilligers dagelijks hulp bieden. Er dient altijd zorgvuldig en 

regelmatig overleg te zijn of dit gecontinueerd moet worden. 

- Alle vrijwilligers zijn geschoold en worden door regio coördinatoren en coördinatoren van 

VPTZ begeleid. 

 

Tijdens de 2-wekelijkse tussen evaluatie zal de zorg coordinator met cliënt, mantelzorgers en 

zorgverleners bespreken of de zorg nog steeds afgestemd is op de behoefte van de cliënt en zijn/haar 

omgeving. 

Als de zorg is afgesloten zal er een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. De 

uitkomsten hiervan zullen wij elk kwartaal evalueren en gebruiken om de zorgverlening continue te 

blijven verbeteren. 

 

Tot slot 

Met de tot standkoming van het beleid “inzet van vrijwillige zorg” is Attenza van mening een bijdrage 

te leveren aan: 

- de wens en behoefte van de cliënt om te allen tijde te kunnen kiezen om de laatste levensfase 

in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen met gegarandeerde professionele zorg. 

- de beheersbaarheid van de kosten bij de toenemende behoefte en vraag van palliatieve zorg 

thuis. 


