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plaatsbepaling

Marijke Steenbergen,

Raad van Bestuur CIVIQ

De vrijwillige inzet van mensen in de terminale zorg heeft in de afgelopen jaren in Ne-

derland een enorme vlucht genomen. Veel mensen blijken bereid om ondersteuning te

bieden aan mensen die de laatste levensfase thuis willen doorbrengen. Op dit moment

kan iedereen in Nederland een beroep doen op Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ).  

Het artikel van Luijkx doet verslag van een prakijkonderzoek naar de ervaringen met

vrijwillige terminale thuiszorg. Het betreft een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk, zo

stelt de auteur terecht. Het ondersteunen van een cliënt die terminaal is en zijn of haar

naaststaande, is intensief en doet een appel op speciale persoonlijke kwaliteiten. On-

danks deze intensiteit en emotionele belasting is er een groeiende groep mensen die

deze vrijwillige zorg willen leveren. Dit wordt overigens - zo blijkt uit het onderzoek van

het IVA - ook zeer gewaardeerd door de naaststaanden en de terminale patiënten.

Het gegeven dat het aanbod van vrijwilligers in de VTZ groeit, is interessant. Dit geldt

niet voor de vrijwillige zorg op andere terreinen. Deze groei kan verband houden met

datgene wat de vrijwilliger in de palliatieve zorg terug krijgt uit het contact met de termi-

nale patiënt en de mantelzorger(s). Wat zijn eigenlijk de motieven van de vrijwilligers in

de VTZ? Welke erkenning en/of immateriële beloning ervaren zij? Wellicht dat ook het

kortdurende karakter van de zorg een rol speelt bij de aantrekkelijkheid van de VTZ voor

de vrijwilliger. Uit het onderzoek van Luijkx blijkt, dat meer dan de helft van de mantel-

zorgers niet meer dan twee weken ondersteuning van de VTZ heeft ontvangen. Uit ander

onderzoek weten we dat de aantrekkelijkheid van het kortdurend vrijwilligerswerk

steeds groter wordt en beter aansluit bij de hedendaagse leefpatronen van mensen. Ook

de wijze waarop de vrijwilligers ondersteuning krijgen van de VTZ-organisatie, door trai-

ningen, coaching en dergelijke, kan een verklaring vormen voor het feit dat sprake is van

een groeiend aantal vrijwilligers in de VTZ. 

Naar het waarom van het feit dat deze vorm van vrijwilligerswerk in de zorg aantrekke-

lijk is, is door Luijkx geen onderzoek gedaan. Dat paste ook niet direct in de onderzoeks-

opdracht die de Stichting VTZ Nederland bij het IVA heeft neergelegd. Toch is het een in-

teressante vraag. Die vooral ook van belang is voor die onderdelen van het vrijwilligers-

werk in de zorg die veel moeite hebben om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Wat

kunnen zij leren van de VTZ?

Vrijwilligers Terminale Zorg: een bijzondere vorm
van vrijwilligerswerk5
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Het ontstaan van Vrijwilligers Terminale Zorg
(VTZ)
Technische en medische ontwikkelingen hebben er in
de loop van de twintigste eeuw toe geleid dat ernstig
zieke mensen steeds vaker worden opgenomen in een
ziekenhuis of verpleeghuis en daar ook overlijden. Tot
1975 is het percentage mensen dat in een ziekenhuis
sterft, gestaag toegenomen, van 35 procent in 1956 tot
52 procent in 1975. Tegelijkertijd was het een taboe om
te praten over sterven of daar expliciet aandacht voor
te hebben. Men hoorde zich flink te gedragen en het
motto was: ‘als iets is geschied, helpt het klagen niet’.
Vanaf de jaren zeventig veranderde dit. Er kwam meer
aandacht voor gevoelens en emoties. Dat bracht met
zich mee dat er geleidelijk aan ook meer aandacht
kwam voor de dood, voor het afscheid nemen van het
leven en voor de gevoelens die dit bij de stervende en
diens naaststaanden1 teweegbrengt. De wens van
steeds meer mensen om hun laatste levensfase thuis
door te brengen, past in deze ontwikkelingen (Van den
Akker, c.s., 1994; VTZ, 2002a; Wouters, 1990).

Mensen die hun laatste levensfase2 thuis willen door-
brengen, hebben zorg nodig. Deze zorg is idealiter ge-
richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen die te maken hebben met een levensbedrei-
gende aandoening. Deze zorg wordt palliatieve zorg ge-
noemd, zij is niet alleen gericht op de patiënt, maar ook
op diens naasten. Palliatieve zorg is per definitie inter-
disciplinair. Idealiter werken familieleden en andere
mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in de
palliatieve zorg samen en vullen zij elkaar aan (Van den
Akker et al., 1994; Janssens, 2001; Van den Muijsen-
bergh, 2001; VTZ Nederland, 2003; WHO, 2003). 

Pa l l i a t i eve zorg is vaak erg intensief en veelzijdig. Hoe-
wel beroepskrachten een bepaald deel van die zorg
voor hun rekening kunnen nemen, blijft er voor naast-

staanden een zware intensieve zorgtaak liggen. Naast-
staanden zijn meestal ook mantelzorgers; zij zorgen
voor de terminale patiënt, die deel uitmaakt van hun
sociale omgeving, zonder dat daar betaling tegenove r
staat en zonder tussenkomst van een organisatie. Er
doen zich maatschappelijke ontwikkelingen voor wa a r-
door mantelzorg tegenwoordig niet meer als va n z e l f-
s p r e kend en in overvloed aanwezig is. Steeds meer
mensen wonen alleen; bij hen is de meest va n z e l f s p r e-
kende mantelzorger, de partner of huisgenoot, niet aan-
wezig. Het aantal kinderen neemt af; terwijl kinderen
na de partner het meest vaak mantelzorg verlenen. De
kinderen wonen vaak verder bij hun ouders va n d a a n ;
het is dan praktisch bijna onmogelijk om mantelzorg te
verlenen. Tevens is de arbeidsmarktparticipatie va n
v r o u wen gestegen; zij zijn niet meer als va n z e l f s p r e-
kend beschikbaar voor het verlenen van mantelzorg
(CBS, 2000; Emancipatieraad, 1993; Finch & Mason,
1993; Luijkx, 2001; Timmermans, 2003; VTZ, 2002). 

Doordat steeds meer mensen thuis willen sterven en
doordat mantelzorg steeds minder als vanzelfsprekend
en in overvloed beschikbaar is, is de behoefte aan on-
dersteuning in de palliatieve zorg gegroeid. Dat heeft
ertoe geleid dat in 1980 in Enschede de eerste vrijwilli-
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1 Nabestaanden of naasten van terminale patiënten duiden we vaak
aan met de term naaststaanden. In deze term wordt de betrokken-
heid van de omgeving op de patiënt treffend verwoord. “Naaststaan-
den zijn méér dan nabestaanden, zij zijn ook degenen die de patiënt
tijdens zijn ziekte het naaste bij zijn, in emotionele zin en meestal
ook in praktische zin: iemand na staan betekent ook verzorgen” (Van
den Muijsenberg, 2001). Deze term is tevens op zijn plaats, omdat
mensen naaststaande zijn en blijven, ook wanneer de terminale pa-
tiënt eenmaal is overleden.

2 Mensen in hun laatste levensfase noemen we vaak (terminale) pa-
tiënten. We zijn ons ervan bewust dat de term patiënt verwijst naar
het medische circuit en bijbehorende behandelingen en processen.
Terwijl sterven in feite onlosmakelijk bij het leven hoort; het is zeker
dat een ieder van ons dood zal gaan. Omdat de term terminale pa-
tiënt korter is dan iemand die in haar/zijn laatste levensfase verkeert,
gebruiken we vaak deze term.
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gersgroep Terminale Zorg is opgericht. Daarna volgden
er vele. Op 31 december 2002 waren er 172 lokale
VTZ-organisaties die er samen voor zorgen dat in prin-
cipe iedereen in Nederland een beroep kan doen op
Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ, 2003). VTZ biedt
aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten daar
waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning. De onder-
steuning van deze vrijwilligers bestaat uit (VTZ, 2002):

• waken of oppassen;
• helpen bij de praktische verzorging van de termina-

le patiënt;
• informatieve steun aan terminale patiënten en man-

telzorgers;
• emotionele steun aan terminale patiënten en man-

telzorgers;
• het incidenteel overnemen van zorg en verantwoor-

delijkheid van mantelzorgers, waardoor dezen in
staat zijn zich voor de patiënt te blijven inzetten;

• signaleren en rapporteren van veranderingen in de
zorgsituatie.

Een aantal VTZ-organisaties heeft ervoor gekozen ook
nazorg, na het overlijden van de terminale patiënt, aan
te bieden.

Onderzoek
In 2003 heeft het IVA3 in opdracht van Stichting VTZ
Nederland onderzoek gedaan naar ervaringen met
VTZ. Over de resultaten van dit onderzoek is een we-
tenschappelijk onderzoeksrapport en een publieks-
vriendelijke versie verschenen (Luijkx & Van den
Akker, 2003a/b). In dit artikel staan de onderzoeksre-
sultaten centraal.

In het onderzoek stonden twee vragen centraal: 
1. Hoe (on)bekend is VTZ onder de Nederlandse be-

volking?

Vrijwilligers Terminale Zorg

Meneer Groen is ongeneeslijk
ziek, de artsen denken dat hij niet
lang meer zal leven. Meneer
Groen kan niet meer alleen zijn en
heeft ook ‘s nachts medicijnen no-
dig. Daardoor kan zijn vrouw ei-
genlijk niet van huis weg en krijgt
zij nauwelijks nachtrust. Hun drie
kinderen, die allemaal hun eigen
baan en gezin hebben, helpen
wanneer dat voor hen mogelijk is.

Op een gegeven moment vinden
de kinderen dat het te zwaar is
voor hen allemaal en dat er eigen-
lijk meer hulp nodig is. Mevrouw
Groen denkt dat ze het nog wel
een tijdje vol zal houden. Dat haar
man graag thuis wil blijven, sterkt
haar in deze gedachte. De gezins-
verzorgster die twee keer per week
voor het huishoudelijke werk
komt, pikt dit signaal op en vertelt
over de mogelijkheid om vrijwilli-
gers om hulp te vragen. Na een ge-
sprek met de coördinator van VTZ,

is mevrouw Groen bereid om het
te proberen. Sindsdien komt er
elke nacht een vrijwilliger die de
zorg voor haar man van haar over-
neemt, zodat zijzelf eindelijk weer
eens hele nachten kan slapen. De
eerste nacht is zij nog drie keer bij
haar man gaan kijken, de tweede
nacht nog één keer en daarna heeft
zij steeds de hele nacht doorgesla-
pen. Mevrouw Groen kan daar-
door voldoende rust nemen om
voor haar man te blijven zorgen. 

Na enkele weken komt in een ge-
sprek met één van de vrijwilligers
ter sprake dat mevrouw Groen,
voordat haar man ziek werd, een
cursus pottenbakken heeft gedaan
en regelmatig met een vriendin
ging zwemmen. De vrijwilliger
vertelt dan dat het ook mogelijk is
om overdag een vrijwilliger te vra-
gen, waardoor mevrouw zou kun-
nen gaan zwemmen of pottenbak-
ken. Meneer Groen vindt het be-

langrijk dat zijn vrouw ook iets
leuks gaat doen en hij vindt het
niet erg als er ook overdag een vrij-
williger komt. Het is dan snel gere-
geld dat er ook elke woensdagmid-
dag een vrijwilliger komt. 

Op een nacht verslechtert plotse-
ling de situatie van meneer Groen.
De vrijwilliger die op dat moment
bij hem was, heeft meteen zijn
vrouw gewaarschuwd en vervol-
gens de kinderen. Diezelfde nacht
is meneer Groen in het bijzijn van
zijn familie overleden. 

Achteraf vertelt mevrouw Groen
dat haar man, dankzij de hulp van
vrijwilligers, thuis is kunnen blij-
ven. Alleen, zelfs met de hulp van
haar kinderen, had zij het nooit zo
lang vol kunnen houden. Boven-
dien voelde zij zich prettig door de
oprechte bezorgdheid van de vrij-
willigers en hun interesse in haar.

Het echtpaar Groen
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2. Wat zijn de ervaringen van terminale patiënten en
hun naaststaanden met de ondersteuning van vrij-
willigers van VTZ?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een
grootschalig onderzoek opgezet, dat bestaat uit vier
met elkaar samenhangende fasen. In de achtereenvol-
gende fasen wordt steeds specifieker ingezoomd op de
ervaringen van cliënten met VTZ. Omdat een comple-
te en weloverwogen evaluatie van ervaringen pas mo-
gelijk is na afloop, is ervoor gekozen om voor het on-
derzoek nabestaanden van terminale patiënten te be-
naderen. Zij zijn benaderd via coördinatoren van
verschillende lokale VTZ-organisaties en via de Neder-
landse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF), met name via gespreksleiders van Contact-
groepen Nabestaanden Kankerpatiënten (CNK).

In de eerste onderzoeksfase is, via een panel, bij het
brede Nederlandse publiek de bekendheid van VTZ
getoetst. Aan deze onderzoeksfase hebben 1712 Ne-
derlanders meegewerkt, zij zijn representatief voor de
Nederlandse bevolking. In de tweede onderzoeksfase
is met behulp van focusgroepen ingegaan op ondersteu-
ning in de palliatieve zorg. Aan de focusgroepen heb-
ben naaststaanden, die ervaring met VTZ hebben,
deelgenomen, maar ook naaststaanden die geen erva-
ring met VTZ hebben. In het totaal hebben 22 naast-
staanden aan de focusgroepen deelgenomen. In de der-
de onderzoeksfase is aan een groot aantal cliënten van
VTZ een enquête over de ondersteuning door VTZ
voorgelegd. De enquête is door 237 naaststaanden in-
gevuld teruggestuurd. Om dieper op bepaalde onder-
werpen in te gaan, zijn in de vierde onderzoeksfase in -

dividuele interviews gehouden met zes naaststaanden
die ervaring met VTZ hebben.

Een voorbeeld 
De betekenis die de ondersteuning van VTZ kan heb-
ben, wordt geïllustreerd in de situatiebeschrijving van
het echtpaar Groen4.

Uit de situatie van het echtpaar Groen blijkt dat het
emotioneel en ook lichamelijk heel zwaar kan zijn om
iemand in zijn laatste levensfase te verzorgen en te be-
geleiden. Hun verhaal maakt ook duidelijk dat vrijwil-
ligers op verschillende manieren in deze fase kunnen
ondersteunen. De vrijwilligers namen een stuk van de
zorg van mevrouw Groen over, waardoor zij zelf aan

haar rust toe kon komen en er zelfs weer ruimte kwam
om leuke dingen voor zichzelf te doen. Zij kon haar
verhaal kwijt aan de vrijwilligers, die naar haar luister-
den en haar soms ook met praktische tips hielpen.
Door de ondersteuning van vrijwilligers kwam zij li-
chamelijk en emotioneel tot rust en werd overbelas-
ting voorkomen. 

Bekendheid met VTZ
Niet iedereen die te maken krijgt met de zorg voor een
terminale patiënt roept de hulp van vrijwilligers in.
Een belangrijke reden daarvoor is de onbekendheid
van VTZ. Van de Nederlandse 35-plussers heeft onge-
veer de helft wel eens van VTZ gehoord, maar slechts
24 procent weet waar zij bereikbaar zijn. Het zijn vaak
intermediairen die mensen op de mogelijkheid wijzen
om vrijwilligers in de terminale zorg te betrekken (zie
figuur 1); bij 65 procent van de naaststaanden die de
enquête hebben ingevuld, kwam een intermediair als
eerste met het idee om ondersteuning van VTZ aan te
vragen. Overigens kwam in 29 procent van de gevallen
iemand uit de primaire leefsfeer met dit idee.

Figuur 1: Wie kwam het eerste met het idee om ondersteuning aan
VTZ te vragen?

De ondersteuning door VTZ
Uit de focusgroepen is gebleken dat de ondersteuning
door vrijwilligers op vijf manieren bijzonder is. Ten

eerste geven vrijwilligers naaststaanden de gelegenheid
om even  - ook letterlijk - afstand te nemen en iets voor
zichzelf te gaan doen: even de zinnen te kunnen verzet-
ten. Op die manier dragen zij eraan bij dat de naast-
staanden het vol kunnen houden. Ten tweede kunnen
vrijwilligers ‘s nachts komen waken. Hierdoor kan de
naaststaande van de terminale patiënt eindelijk weer

3 IVA is een onafhankelijk instituut voor beleidsonderzoek en advies
dat gelieerd is aan de Universiteit van Tilburg.

4 De case van  het echtpaar Groen is verzonnen, naar aanleiding van
de gesprekken die voor het onderzoek naar de ervaringen met VTZ
zijn gevoerd.
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eens rustig slapen, waardoor de naaststaande voldoen-
de energie blijft houden voor een zware taak. Op de
derde plaats is de ondersteuning van vrijwilligers niet
alleen gericht op de terminale patiënt, maar ook op de
naaststaanden. Ten vierde blijken vrijwilligers in staat
diepgaande gesprekken met zowel de terminale pa-
tiënt als diens naaststaanden aan te gaan over zaken
die hen bezig houden. Het belangrijkste uitgangspunt
van de ondersteuning door vrijwilligers is ‘er zijn’. In
de tijd dat ze er zijn, is er ruimte voor veel dingen, voor
een praatje, maar ook voor een gesprek. Door de ge-
sprekken ontstaat vertrouwen en voelen mensen zich
werkelijk ondersteund. Ten vijfde lijken vrijwilligers de
rouwverwerking te vergemakkelijken. Als mensen dat
willen, bespreken vrijwilligers het sterven en het ver-
lies van de naaste met zowel de terminale patiënt als
diens naaststaanden. Daardoor wordt het sterven be-
spreekbaar, waardoor mensen beter voorbereid lijken
op wat er komen gaat. 

Nabestaanden ervaren de ondersteuning van vrijwilli-
gers als een extra steun in de rug. De resultaten uit het
enquêteonderzoek sluiten hier grotendeels bij aan (zie
ook tabel 1). 

Vrijwilligers blijken met name sterk in het geven van
tijd en aandacht aan de patiënt, maar ook aan de man-
t e l z o r g e r s. Sommige mantelzorgers hebben echter
geen behoefte aan een gesprek met vrijwilligers, voor
hen is het voldoende dat de vrijwilligers even de zorg
van hen overnemen. Daarnaast ontlasten vrijwilligers
mantelzorgers door ‘s nachts bij de patiënt te zijn, zo-
dat de mantelzorgers enigszins aan hun nachtrust toe
kunnen komen.

Aantal vrijwilligers en waardering
Over het algemeen komen er meerdere vrijwilligers.
Zoals ook uit figuur 2 blijkt, heeft slechts twintig pro-
cent van de naaststaanden met één vrijwilliger te ma-
ken gehad.

Figuur 2: Aantal vrijwilligers.

De vrijwilligers komen één tot vijf keer per week bij de
terminale patiënt thuis. Het bezoek duurt meestal
twee uur of langer. Vrijwilligers komen meestal ‘s mid-
dags of ‘s nachts en dat gebeurt over het algemeen door
de week. Dat er meerdere vrijwilligers komen, wordt
door de betrokkenen meestal niet als probleem erva-
ren. 78 Procent vond het niet vervelend om met meer
vrijwilligers te maken te hebben. Naarmate er meer
vrijwilligers komen, zijn mantelzorgers zelfs meer te-
vreden en positief over de ondersteuning. 
De ondersteuning door vrijwilligers wordt zeer ge-
waardeerd. Uitspraken over de ondersteuning door
VTZ van naaststaanden die aan de focusgroepen deel-
namen of met wie een individueel interview is gehou-
den, zijn wat dat betreft illustrerend. De volgende uit-
spraken zijn van verschillende mensen: 
“Ik ben blij dat ik VTZ heb ontdekt.” 
“De liefste wens van mijn man was thuis sterven. Dankzij
de zorg van vrijwilligers kon ik hem thuis laten sterven.” 

Vrijwilligers Terminale Zorg

tijd en aandacht voor de terminale patiënt 81
‘s nachts waken 52
tijd en aandacht voor de naasten van de terminale patiënt 46
hulp bij lichamelijke verzorging van de terminale patiënt 31
steun en begeleiding voor de naasten van de terminale patiënt bij het omgaan met het sterven 23
steun en begeleiding voor de terminale patiënt bij het omgaan met het sterven 22
advies en informatie voor de naasten van de terminale patiënt 20
advies en informatie voor de terminale patiënt 19
bespreekbaar maken van pijnlijke onderwerpen 12
licht huishoudelijk werk 10
boodschappen doen 3
zwaar huishoudelijk werk 1

Tabel 1: De inhoud van de ondersteuning door vrijwilligers, in volgorde van het percentage mensen dat dit heeft genoemd (in %).
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“De gesprekken met de vrijwilligers hebben me erg gehol -

pen bij het verwerken van het verlies. Eigenlijk al voordat
mijn dochter overleed.”
“Het is een goede ondersteuning, een begeleiding en een

ontlasting voor de mantelzorg.”
“Voor mij was het toch een geruststelling. Een geruststel -
ling dat er iemand was. De angst over of ze wel drinkt, als

ze maar niet uit bed valt, wat dan ook. Die zorg was je
kwijt.”
“Ik heb eigenlijk pas de noodzaak er van ingezien toen ze

er waren. Zeker voor wat betreft die nachten heeft het voor
mij wel rust betekend. Ik wist dat hij in vertrouwde han -
den was. De mensen wisten wat ze moesten doen.”

Die laatste uitspraak is van een mevrouw die uiteinde-
lijk slechts drie nachten ondersteuning van VTZ heeft
ontvangen. Maar zelfs dan blijken vrijwilligers rust te
kunnen brengen.

Als een vergelijkbare situatie zich voor zou doen, zou-
den de naaststaanden allemaal weer een beroep op
VTZ doen. Ook raden zij het anderen aan om gebruik
van VTZ te maken als de situatie zich voordoet. Eén
van de echtgenotes werkt zelf in de thuiszorg en zegt
over het aanraden van VTZ het volgende:
“Ja, ik raad het in mijn werk ook iedereen aan. Ik kan nu

dus zelf uit ervaring spreken. Mensen reageren op dezelfde
manier als ik zelf deed. Afwerend. Maar als het niet meer
lukt, kan ik hen aangeven dat het prima werkt; ik heb het

zelf meegemaakt en dat werkt vaak heel goed als ik mijn
ervaringen vertel.”

Over het algemeen wordt vrijwilligerswerk ook ge-
waardeerd omdat mensen bewondering hebben voor
het feit dat andere mensen zich inzetten, zonder dat
daar iets tegenover staat. Voor vrijwilligers in de termi-
nale zorg geldt deze bewondering zeer zeker ook; het is
zware zorg die mensen toch maar vrijwillig geven. 

De slogan ‘Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid’ wo r d t
waargemaakt. Vaak genoemd is het belang van ‘er zijn’,
maar ‘erbij betrokken zijn’ wordt eveneens hoog ge-
wa a r d e e r d. Ook uit het enquêteonderzoek blijkt dat
naaststaanden en terminale patiënten erg tevreden zijn
over de ondersteuning door VTZ. Van de naaststaanden
die de enquête hebben ingev u l d, is 68 procent zelfs zeer
t evreden over de ondersteuning van VTZ en 30 procent
is daar tevreden ove r. De zorg door vrijwilligers wo r d t
door de naaststaanden met gemiddeld een 8,7 gewa a r-
d e e r d.

De zorg uit handen geven

Hulp door vrijwilligers wordt vaak gevraagd als de
zorg voor de mantelzorgers te zwaar dreigt te worden.
Soms is dat als de levensverwachting van de patiënt
nog enkele maanden is, soms als die nog maar enkele
dagen is. Vaak hebben mantelzorgers er moeite mee
om een deel van de zorg uit handen te geven. Daarom
twijfelen zij of ze vrijwilligers in de zorg willen betrek-
ken Vooral partners moeten soms door anderen over-
tuigd worden dat het goed voor hen zou zijn als ze een
deel van de zorg uit handen zouden geven. Mensen die
geen ervaring met VTZ hebben, vinden het bovendien
een bezwaar dat er (weer) meer vreemden in huis zul-
len komen. Als mensen eenmaal kennis hebben ge-
maakt met de ondersteuning door vrijwilligers, blijken
dergelijke bezwaren in de praktijk echter geen pro-
bleem te zijn. 
Laat, maar niet te laat: meer dan de helft van de naast-
staanden (54 procent) heeft niet meer dan twee weken
ondersteuning van VTZ ontvangen, zoals ook uit fi-
guur 3 blijkt.

Figuur 3: Periode van ondersteuning door VTZ.

Naaststaanden zijn ervan overtuigd dat VTZ misschien
wel laat, maar meestal niet te laat wordt ingeroepen.
Zij moeten aan het idee wennen om de zorg uit handen
te geven. Bovendien willen ze graag zo lang mogelijk
zelf voor de patiënt zorgen. Omdat niet duidelijk is hoe
lang de patiënt nog zal leven, is het moeilijk in te schat-
ten wanneer het het juiste moment is om VTZ in te
schakelen. Daar komt nog bij dat er over het algemeen
vaak weerstand bestaat om vrijwilligers in de zorg te
betrekken. Dit alles leidt er toe dat toch 28 procent van
de naaststaanden achteraf zegt dat zij VTZ eigenlijk te
laat heeft ingeschakeld.
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VTZ na het overlijden

Een behoorlijk deel van de naaststaanden (36 procent)
heeft geen enkel afrondend contact met iemand van
VTZ gehad.

Figuur 4: Afrondend contact.

Voor naaststaanden is het afrondende contact wel be-
langrijk. Zij willen de vrijwilligers graag bedanken en
hebben er behoefte aan om de periode van zorg voor
de stervende ook met VTZ af te ronden. Uit aanvullen-
de analyses van de antwoorden in de enquête blijkt
ook dat naaststaanden die een afrondend contact heb-
ben gehad, meer tevreden zijn over de ondersteuning
door VTZ. De afsluiting van het contact dient structu-
rele aandacht te krijgen. Een dergelijk afrondend con-
tact kan verschillende waardevolle functies hebben:
het zet een duidelijke punt achter het contact (van be-
lang voor de rouw van de naaste), het biedt de VTZ-or-
ganisatie de mogelijkheid de inzet te evalueren en het
geeft naaststaanden de mogelijkheid vrijwilligers te
bedanken.

Nazorg: Veel naaststaanden (79 procent) hebben er
geen behoefte aan om na het overlijden van de termi-
nale patiënt nog regelmatig contact met één van de
vrijwilligers te hebben. Bovendien zijn naaststaanden
van mening dat het voor de vrijwilligers te zwaar zou
zijn om na het overlijden met de nabestaanden van de
patiënten contact te houden. Wel bestaat de overtui-
ging dat vrijwilligers kunnen helpen bij de verwerking
van het verlies.

Conclusie
Van palliatieve zorg is reeds gezegd dat dit bij uitstek
interdisciplinaire zorg is, waarbij vrijwel altijd mantel-
zorgers en beroepskrachten betrokken zijn en vaak
ook vrijwilligers. Uit het voorgaande is duidelijk ge-
worden dat vrijwilligers van VTZ op een bijzondere
manier mantelzorgers ondersteunen. De inzet van vrij-
willigers maakt de laatste levensfase van een dierbare
vaak net wat dragelijker. Hierdoor houden naaststaan-
den het langer vol om intensief voor de patiënt te zor-
gen, vaak heeft dit tot gevolg dat de patiënt, zoals ge-
wenst, thuis kan sterven. Deze zorg voegt enige rust
aan deze hectische periode toe.
De zorg van deze vrijwilligers wordt dan ook erg ge-
waardeerd. Ook omdat deze vrijwilligers dergelijke
zware zorg toch maar verlenen, zonder dat daar iets te-
genover staat. Vrijwilligers terminale zorg: het zijn bij-
zondere vrijwilligers.

Vrijwilligers Terminale Zorg
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