
Missie en visie TTH (vastgesteld op de meivergadering 2019) 

Missie 

De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk  (TTH) biedt ondersteuning aan 

mensen in de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in de 

hospicevoorziening, Bijna Thuis Huis. 

De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en zijn naasten zijn richtinggevend.   

“Er zijn” , aandacht en nabijheid staan centraal bij het werk van de professioneel opgeleide 

vrijwilligers. 

De TTH is een stabiele, betrouwbare organisatie voor elke terminale patiënt en diens 

naasten.  

 

‘Er zijn’ betekent veel. In trefwoorden: respect, betrouwbaar, aandacht, luisteren, 

vertrouwen, neutraal. 

  

Visie 

 

Cliënt/ gast/ mantelzorger 

Sterk punt van de Stichting is de snelle inzet, zo mogelijk op de dag van de aanvraag. 

De vrijwilligers kunnen zowel ’s nachts als overdag worden ingezet. 

De Stichting is er voor iedereen. De aandacht richt zich ook op de behoeften en wensen van 

de mantelzorgers.  

 

Vrijwilligers. 

Belangrijk is dat de goed opgeleide vrijwilligers steeds weer gemotiveerd en gestimuleerd 

worden. Voortgaande deskundigheidsbevordering en verdieping zijn van belang. 

Aandacht voor het welbevinden vrijwilligers.   

 

Ontwikkelingen in de samenleving (o.a. vergrijzing en de invloed daarvan op het aanbod van 

mantelzorg en vrijwilligers) vereisen in toenemende mate een flexibele inzet van vrijwilligers, 

zodat waakuren ook te combineren zijn met werk en/of gezin.  

 

Samenwerking. 

De TTH werkt samen met mantelzorgers en professionele zorg, afgestemd op de cliënt/ gast. 

De vrijwilligers hebben in deze samenwerking een eigen inbreng. 

 

De stichting is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg en van de Vrijwillige Palliatieve Terminale 

Zorg Nederland. (VPTZ) 

 

Organisatie 

De continuïteit van de stichting is zeer belangrijk. Dat geldt zowel voor het aantal vrijwilligers 

(wakers, coördinatoren en bestuur) als voor financiën en verblijfsmogelijkheden. 

 

Via digitale en andere kanalen blijft de TTH in beeld en wordt de bekendheid voortdurend 

versterkt. 

 

Een groep ‘Vrienden van de  TTH’ kan ondersteunende initiatieven en  werk doen. 


