Ondersteuning in de
laatste levensfase

ara ve onların yakınlarına destek

Hastalıǵın son evresindeki insanl

الدعم والمساعدة وا

لعناية واالهتمام في المرحلة األخيرة من الحياة

Ondersteuning in de
laatste levensfase
Als u, of degene voor wie u zorgt, te horen
krijgt dat genezing niet meer mogelijk is,
breekt een moeilijke periode aan. Een periode
vol onzekerheid waarin gevoelens van angst,
boosheid en verdriet naar boven kunnen
komen.
Als u thuis wilt blijven
Veel mensen willen de laatste levensfase graag thuis door
brengen, alleen of verzorgd door de partner, familie en/of
vrienden (mantelzorgers). Naast de hulp van de professionele
zorg is er vaak meer ondersteuning nodig. Vrijwilligers palliatieve
terminale zorg (VPTZ) kunnen die ondersteuning bieden.
VPTZ-Amsterdam/Diemen zet vrijwilligers in bij u thuis en in
een aantal verpleeghuizen. Daarnaast bieden wij informatie
en advies.


Bir çok insan, hayatının son evresini evinde
sevdikleriyle geçirmek ister
Profesyonel saǵlık çalışanlarının yanı sıra hastanın kendisi ve yakınlarının
da baska desteklere ihtiyaç lari olacaktır. Iste bu desteǵi sizlere VPTZ
gönüllüleri saǵlayabilir. Gönüllülerimiz, hastalıǵın son evresindeki
insanları kendi evlerinde ya da bir bakım evinde düzenli olarak ziyaret
ederler. Hatta kendi dilinizi konusan bir gönüllünün sizi ziyaret etmesi de
yapabileceklerimiz arasındadır.
Sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir.
020 8868800 vptzamsterdam@markant.org

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn er voor u en uw naasten. Uw wensen vormen
het uitgangspunt voor de geboden hulp. De vrijwilliger kan de taak
van de mantelzorger tijdelijk overnemen zodat hij of zij een paar
uurtjes voor zichzelf heeft.
Vrijwilligers geven praktische zorg zoals familie, vrienden of buren
die kunnen geven: aanwezig zijn, gezelschap houden of samen een
activiteit ondernemen. Het uitvoeren van medische, verpleegkundige
en huishoudelijke taken is het werk van de professionele zorg.
Onze vrijwilligers kunnen één of enkele dagdelen per week komen.
Dat kan overdag, ’s avonds ’s nachts en in het weekend. In principe
houdt u dezelfde vrijwilliger(s), zolang het nodig is. De vrijwilligers
hebben een intensieve training gevolgd, krijgen regelmatig
bijscholing en worden tijdens hun inzet begeleid.

Informatie & advies
De coördinatoren van VPTZ-Amsterdam/Diemen weten welke hulp
u mag verwachten van uw huisarts, de thuiszorg en/of andere
zorgverleners. Zij kennen het aanbod en kunnen u snel op weg
helpen om de juiste ondersteuning te organiseren voor het moment
dat dit nodig is. Bij moeilijke keuzes denken wij graag met u mee.
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الدعم والمساعدة والعناية واالهتمام في المرحلة األخيرة من الحياة

الكثير من األشخاص يريدون قضاء المرحلة األخيرة من حياتهم في المنزل
. أو أصدقائهم/  أو عائلتهم و/ أو بمفردهم أو يتم رعايتهم من قِبل شريكهم و
 غالبًا ما تكون،باإلضافة إلى المساعدة من قبل االشخاص المحترفين الموجودين
هناك ايضا حاجة إلى مزيد من الدعم والمساعدة واالهتمام
( يمكن للمتطوعين في منظمةVPTZ) تقديم هذا الدعم والمساعدة
نستطيع توفير متطوعين في منزلك وفي عدد من دور رعاية المسنين.
نستطيع ايضا تأمين متطوع يستطيع ان يتكلم بلغتك االم.
الرجاء االتصال بنا.. للحصول على مزيد من المعلومات ومزيد من الشرح
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