
ER ZIJN

Thuis
Bijna Thuis Huis (Hospice)

De kunst van te leven
is thuis te zijn alsof men op reis is.

Aangesloten bij:

www.tthnop-urk.nl

Contact
Voor informatie en hulp kunt u contact opnemen met de 
dienstdoende coördinator, die altijd bereikbaar is via 06 - 301 000 40.

Postadres: 
Kometenlaan 1
8303 CN Emmeloord
Email: coordinatoren@tthnop-urk.nl
Website: www.tthnop-urk.nl

Wilt u een gift doen?
U kunt uw gift of donaties overmaken naar bankrekening:
NL97 ABNA 0598 4749 43

Voor aandacht en hulp in de laatste levensfase



Terminale Thuis Hulp
In de laatste levensfase zijn dierbaren én een vertrouwde omgeving van 
groot belang. Veel mensen willen dan ook het liefst in hun eigen huis 
sterven. Voor familie en vrienden (de mantelzorgers) is de verzorging vaak 
een zware opgave en soms moeilijk vol te houden. Het is goed om te 
weten dat er gemotiveerde vrijwilligers van de TTH zijn om de cliënt/ 
gast en de mantelzorgers te ondersteunen. Dit kan in de thuissituatie 
en in het Bijna Thuis Huis (BTH).

Waken in thuissituatie
In de thuissituatie wordt ‘s nachts hulp geboden van 23.00 - 7.00 uur. 
De hulp is niet ter vervanging van professionele zorg, maar uitsluitend 
ter ondersteuning van de cliënt en de mantelzorger. Voor de te bieden 
hulp zijn de wensen van de cliënt en van de naaste uitgangspunt, 
waarbij het gaat om: ‘Aandacht en Nabijheid’.

Waken in Bijna Thuis Huis
Het Bijna Thuis Huis bestaat uit twee aanleunwoningen gevestigd in de 
Houttuinen 22 en 24 in Emmeloord. Op deze locatie biedt de TTH een 
warm verblijf aan mensen in de laatste fase van hun leven wanneer zij 
niet meer thuis kunnen of willen blijven. De medische zorg wordt indien 
mogelijk verleend door de eigen huisarts en het thuiszorgteam. Er is 24 
uur een vrijwilliger beschikbaar om hulp en aandacht te geven aan de 
gast en mantelzorgers. Alles is erop gericht om het verblijf van de gast zo 
comfortabel mogelijk te maken. Om gebruik te kunnen maken van het 
Bijna Thuis Huis wordt ervan uitgegaan dat de levensverwachting minder 
dan drie maanden is. Net als thuis kan de gast bezoek ontvangen.

Hoe kunt u hulp aanvragen
Iedereen in de Noordoostpolder en op Urk kan hulp aanvragen. Een 
verzoek tot hulp kan door de cliënt of mantelzorgers aangevraagd worden, 
maar ook door professionele zorgverleners zoals de huisarts, thuiszorg of 
het ziekenhuis. De dienstdoende coördinator neemt de hulpvraag aan en 
bespreekt welke hulp de TTH kan bieden. Zolang er hulp wordt verleend 
houdt de coördinator contact met de familie en zorgverlenende instanties.

Kosten
In de thuissituatie zijn er geen kosten verbonden aan hulp van de 
TTH-vrijwilligers. Voor het verblijf in het Bijna Thuis Huis wordt een 
kleine eigen bijdrage per dag gevraagd. Na afloop wordt in beide gevallen 
een vrijwillige gift gevraagd.

TTH is een vrijwilligersorganisatie
De Stichting Terminale Thuis Hulp is in 1993 opgericht door vrijwilligers 
en werkt nauw samen met professionele zorgverleners. Nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd welkom. 

‘Als niets meer helpt
kun je alleen nog liefde geven’

‘Een bijna-zoals-thuis-huis

waar een ieder op eigen 

wijze afscheid kan nemen 

van de mensen die hem 

of haar lief zijn’


