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Aandacht is eerbiedig
Ze dringt zich niet op
Ze kan wachten
Ze laat vertrouwen groeien

Bestuur
Mevr. C. Aalbersberg (voorzitter), Emmeloord
Dhr. M. Meun (vice voorzitter), Urk
Mevr. K. Dopmeijer, (secretaris), Creil
Dhr. J. Tip, (penningmeester), Bant
Mevr. I. Elshof, Emmeloord
Dhr. J. Eijkelenboom, Urk
Mevr. A. van der Veen, Kuinre
Coördinatoren
Mevr. J. Keizer, Emmeloord
Mevr. J. van Es, Emmeloord
Mevr. G. Borgijink, Emmeloord
Mevr. N. Leber, Emmeloord
Mevr. W. Rietkerk, Blokzijl
Mevr. A. Hakvoort, Urk
Medewerkers
60 vrijwilligers/medewerkers voor zorg,
aandacht en waken bij stervenden in de
eigen thuissituatie of in het Bijna Thuis Huis.
Informatie en Hulp
Voor informatie en hulp zijn de coördinatoren
van de Stichting TTH te bereiken via het
telefoonnummer: (06) 301 000 40 of per
e-mail: coordinatorentthnop.urk@gmail.com
De dienstdoende coördinator van de TTH
ontvangt de oproepen en onderneemt actie.
Bestuur en organisatie
Voor bestuurlijke- en organisatorische
aangelegenheden is het secretariaat van
de Stichting TTH te bereiken via het
telefoonnummer: 0527-274830,
of per e-mail: tthnop-urk@kpnmail.nl
Voor informatie over de Stichting TTH
kan ook de website www.tthnop-urk.nl
worden geraadpleegd.
Bijna Thuis Huis
Houttuinen 24
8301 XP Emmeloord

Aandacht is ontvankelijk
Ze stelt zich open
Ze leeft zich in
Ze kan ontvangen
Aandacht is tijd
Ze neemt de tijd
Ze jaagt niet op
Ze overhaast zich niet
Aandacht is attent
Ze ziet het kleine
Ze vergeet het niet
Ze doet wat ze zegt
Aandacht is trouw
Ze blijft komen
Ze houdt de lange duur vol
Ze komt in moeilijke tijden
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Ontwikkelingen in de terminale zorg
De bezuinigingen in de zorg die de laatste jaren zijn doorgevoerd
hebben ook invloed op het werken in de terminale zorg.
Verschillende ontwikkelingen laten zich steeds meer gelden.
Zorg wordt langer thuis gegeven. De zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt
zwaarder. Doorgaans hebben we in de terminale zorg te maken met oudere mensen.
Mantelzorgers zijn dan vaak kinderen met een baan, of een partner die zelf ook een
kwetsbare leeftijd heeft bereikt. Ook vergrijzing speelt een rol. Mensen worden ouder,
krijgen te maken met complexe zorgbehoefte. Mantelzorgers vergrijzen dus ook. Zorg
en aandacht, tijd voor naasten staat bij de TTH hoog op het werklijstje.
De overheid subsidieert met ingang van 2017 ook de terminale zorg in verpleeghuizen.
Dat is een goede ontwikkeling. We stellen ons voor dat we naast de vaak zwaar/
overbelaste verzorgenden een aanvulling op de zorg voor mensen in hun laatste
levensfase kunnen geven.
We hebben al ervaring met het waken in tehuizen en bereiden ons voor op
uitbreiding daarvan. We verwachten dat we in de (nabije) toekomst ook te maken
krijgen met andere doelgroepen: mensen met dementie, mensen met een beperking.
Wat bieden wij en aan wie?
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk is opgericht in 1993 en ze viert
in 2018 haar 25 jarig bestaan. De voorbereidingen voor dit jubileum zijn in gang gezet.
Wij bieden overdag en ’s nachts thuishulp aan terminaal zieken in Noordoostpolder
en op Urk. In het Bijna Thuis Huis in Emmeloord kan de TTH ook 24-uur zorg bieden.
Onze hulp gaat altijd in overleg met de cliënt en mantelzorgers.
De meeste mensen willen het liefst thuis sterven. Het is de meest vertrouwde
omgeving. Een omgeving die rust en veiligheid biedt. Daar hebben stervende en hun
naaste familieleden grote behoefte aan, omdat de laatste levensfase een periode is
die gepaard gaat met grote onzekerheden. Er spelen vragen als: Hoe lang gaat het
duren? Wat gaat er allemaal gebeuren? Valt de zorg voor de stervende vol te houden?
Kunnen we alles aan?

Het is een taak die voor de meest betrokkenen 24 uur per dag doorgaat. Uit de
praktijk is bekend dat familieleden alleen maar goed voor de zieke kunnen zorgen
als ze ook goed voor zichzelf zorgen. Goed voor jezelf zorgen betekent veelal dat
er afstand moet worden genomen. Afstand van thuis. De mantelzorger moet er
letterlijk even tussenuit, bv om te gaan winkelen, om naar de kapper te gaan, om
weer eens bij iemand op bezoek te gaan. Dat kan alleen als andere mensen de
taak van de mantelzorger overnemen, TTH vrijwilligers kunnen dat.
Het is geen makkelijke stap om TTH vrijwilligers in te schakelen, het zijn buitenstaanders. En sterven is een intieme aangelegenheid. Mantelzorgers hebben vaak
het gevoel dat ze te kort schieten als ze hulp in schakelen. Achteraf is men blij
dat de TTH vrijwilligers hulp geboden hebben. Een buitenstaander kan voor de
stervende soms fijn zijn omdat ze hun verhaal kwijt kunnen bij iemand die niet
zo dicht bij staat. De vrijwilligers zijn ‘afwachtend aanwezig’.
Het bijna thuis huis
Het Bijna Thuis Huis bestaat sinds 1 januari 2003. Het is een
aanleunwoning bij het woonzorgcentrum Hof van Smeden,
Houttuinen 24 Emmeloord. Het huis is een volledig ingerichte
woning. Eind 2016 is het helemaal opgeknapt en opnieuw
ingericht naar de eisen/wensen van deze tijd. De verwachting
is dat er op termijn meer mensen gebruik zullen willen/
moeten maken van onze hopicevoorziening in het Bijna Thuis
Huis. We onderzoeken de mogelijkheid voor uitbreiding naar
meer bedden. Voorop staat dat we ook bij uitbreiding van het
aantal bedden vasthouden aan het één-op-één waken, dus
dat er altijd een waker is voor elke gast en zijn/haar naasten.
De scholing en bijscholing van de vrijwilligers
De stichting TTH heeft 68 vrijwilligers inclusief 7 bestuursleden en 6 coördinatoren.
De coördinatoren hebben om beurten een week dienst en zijn 24 uur
bereikbaar. De coördinator regelt het werk o.a. Intake, plaatsen vrijwilligers,
contact met de professionele zorg en evaluatie.

Onze vrijwilligers gaan niet onvoorbereid aan het
werk, alle vrijwilligers hebben een intensieve basiscursus
gevolgd voordat ze gaan waken bij een terminale
patiënt. In deze cursus komen zoveel mogelijk
aspecten voorbij die je in de praktijk kan tegenkomen.
In maart is er weer een nieuwe groep geslaagd en onze groep vrijwilligers
komen versterken. De vrijwilligers volgen regelmatig bijscholings cursussen
die aangeboden worden door de VPTZ (Vrijwilligers Pallitatieve Terminale Zorg).
De TTH vindt het van groot belang dat de vrijwilliger up to date blijft.
Naast deze bijscholing is er bijna elke maand een themabijeenkomst voor alle
vrijwilligers georganiseerd door de coördinatoren. Hier komen onderwerpen aan
de orde die belangrijk zijn in het werk van de vrijwilligers. Ze worden vermeld
op de website.
Komende en gaande tth bestuurders
Het was in november dat Dicky Meun met mij contact
opnam om te komen praten over een bestuursfunctie
de TTH Nop - Urk. Zij vertelde mij van het bijzondere
werk wat de vrijwilligers en coördinatoren doen. In
december mocht ik een bestuursvergadering bijwonen.
Ik proefde daar en ook op de nieuwjaarsbijeenkomst
een bijzondere passie en saamhorigheid om mensen
in het laatste van hun leven bij te staan. Ik ben Joost Eijkelenboom, geboren in
Rotterdam en woon sinds 1981 op Urk. Ik zal graag mijn steentje bijdragen in de
TTH Nop-Urk. Geweldig dat dit werk door de vele vrijwilligers en coördinatoren
zo wordt gedragen. Een organisatie waarin ik mij zeker thuis zal gaan voelen.
In september 2008 ben ik in de organisatie opgenomen
als bestuurslid. Een fijne club mensen, waarbij in de
loop der jaren mooie en verdrietige gebeurtenissen
zijn gepasseerd. Samen met de andere bestuursleden,
coördinatoren en vrijwilligers heb ik een groei in de
organisatie meegemaakt en een verandering in de zorg.
Een mooie tijd en na een periode van ruim 9 jaar is het
tijd om afscheid te nemen.

