
Contact en informatie

Menselijke hulp thuis 
in de laatste levensfase

Aan onze hulp zijn geen kosten verbonden. Dat wil echter niet zeggen dat 

onze organisatie niets kost. Subsidie van de rijksoverheid dekt onze kosten 

slechts gedeeltelijk. Wij vragen daarom bij de aanvang van een thuiswake een 

eenmalige eigen bijdrage van €25,- voor de intake en organisatie. Uiteraard 

kan ons werk ook gesteund worden met een altijd welkome gift waarvan wij 

bijvoorbeeld de opleidingen voor vrijwilligers bekostigen.

De vrijwilligers en medewerkers staan er voor in dat strikte geheimhouding in 

acht wordt genomen ten aanzien van alles wat zij van de cliënt of zijn of haar 

naasten weten of vernemen. Er worden geen andere gegevens verzameld 

of geregistreerd, dan die voor een goede uitoefening van onze taak strikt 

noodzakelijk zijn.

Aanvraag

Thuiswaken kan worden aangevraagd bij de coördinator (Tel: 024-6414905). 

In veel gevallen zal de huisarts of de thuiszorgorganisatie deze aanvraag voor 

hun patiënt verzorgen. De coördinator komt vervolgens op huisbezoek voor een 

kennismaking en om de nodige verdere afspraken te maken. 

Hospice Wijchen

Wanneer thuis sterven niet (meer) mogelijk is, of wanneer er bewust gekozen 

wordt voor een andere plek dan thuis, dan biedt verblijf in Hospice Wijchen 

wellicht een uitkomst. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de coördinator. Ook 

de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of dat de voorkeur uit kan gaan 

naar een hospice, kunt u met hen bespreken..

Thuiswaken Wijchen en Hospice Wijchen zijn onderdelen 

van de Stichting VPTZ Wijchen.
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Thuiswaken Wijchen is er voor mensen in hun laatste levensfase en hun 

naasten. Voor de inzet van een thuiswake is een schriftelijke verklaring van een 

arts nodig waarin staat dat de arts inschat dat de levensverwachting van de 

patiënt niet langer dan 3 maanden is (de zogenoemde terminaal verklaring).

Thuiswaken Wijchen biedt ondersteuning in de gehele gemeente Wijchen. 

Vrijwilligers van Thuiswaken Wijchen kunnen ook komen waken in 

verpleeginstellingen.

Vrijwilligers kunnen niet ingezet worden als er sprake is van psychiatrische- of 

verslavingsproblematiek (met onhandelbaar of bedreigend gedrag) of  van 

complexe medische en verpleegkundige zorg die de huisarts met de reguliere 

thuiszorg niet kan geven.   

Gekoppeld aan de levensverwachting is de inzet van vrijwillige thuiswakers 

niet langer dan drie maanden. In overleg met de arts, coördinator en 

verpleegkundig team is deze termijn eventueel te verlengen, mits de 

inschatting nog steeds is dat de levensverwachting kort is. 

Veel mensen kiezen ervoor om in de laatste fase van hun leven thuis, in hun eigen 

vertrouwde omgeving, te zijn. Zij krijgen hulp van hun partner, kinderen, familie, 

vrienden en bekenden. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg veelal intenser en 

intensiever. De hulp aan een naaste vraagt emotioneel veel en ook de nachtrust kan 

er onder lijden.

Als het  zwaar wordt,  beter nog voordat het te zwaar wordt, kunnen de opgeleide 

vrijwilligers van Thuiswaken Wijchen er zijn en aandacht en ondersteuning bieden. 

Zowel overdag, ’s avonds als in de nacht kunnen zij niet alleen de cliënt, maar 

vooral ook de naasten bijstaan.

De inzet van vrijwilligers is in handen van twee professionele coördinatoren 

die daarbij worden ondersteund door goed opgeleide vrijwillige coördinatoren. 

Zij regelen de hulpinzet en begeleiden de vrijwilligers. De directeur is 

eindverantwoordelijk voor de gang van zaken.  

Voor wie?“Thuis sterven, 
dat is wat hij wilde”

Onze vrijwilligers bieden een 
helpende hand, een luisterend oor 

en een wakend oog.





Thuiswaken Wijchen: ondersteuning op maat

Onze vrijwilligers bieden een helpende hand, een luisterend oor en een 

wakend oog. Zij zijn aanwezig en bieden de hulp die de naaste ook zou bieden 

zoals waken, drinken aanreiken, een gesprek. Dit kan zowel overdag zijn als 

in de nacht. Ons doel is om rust te brengen zodat de mantelzorger even de 

handen vrij heeft om zaken te regelen, boodschappen te doen of 

rustig te slapen.

De coördinator bespreekt in een huisbezoek welke hulp er gewenst is, 

wanneer en hoe vaak. Op basis van de beschikbaarheid van vrijwilligers, en in 

afstemming met de professionele thuiszorg, wordt dan een planning gemaakt 

voor hun inzet. De vrijwilligers bieden geen medische hulp of thuiszorg. 

Daarvoor kunt u een beroep doen op een thuiszorgorganisatie.  

Alle vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd, opgeleid en regelmatig 

bijgeschoold. Zij zijn gemotiveerd en betrokken. De vrijwilliger kan dag en 

nacht een beroep doen op de professionals van de thuiszorgorganisatie 

en op de dienstdoende coördinator.

Welke hulp biedt Thuiswaken Wijchen? 


