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De st icht ing VPTZ Land van Cuij k (VPTZ= Vrijwilligers Palliat ieve Term inale Zorg)  is 

per  01-01-2012 ontstaan uit  een fusie van de voormalige st icht ingen VTZ Land van 

Cuij k (VTZ= Vrijwilligers Term inale Zorg)  en Hospicehuis Land van Cuij k.  

  

De bestaansreden van de VPTZ  Land van Cuij k is de erkenning van het  recht  van 

ieder mens om op een menswaardige m anier te sterven, aansluitend bij  de eigen 

behoeften en wensen. De VPTZ Land van Cuij k is een regionale organisat ie, die 

gemot iveerde en daartoe opgeleide vr ijwilligers kan inzet ten om te zorgen voor 

mensen in de laatste fase van hun leven. Deze inzet  kan geleverd worden zowel in 

de thuissituat ie (VPTZ Thuis)  als in het  hospice de Cocon. De ondersteuning wordt  

geleverd in aanvulling op en in samenwerking met  de mantelzorg en de 

professionele thuiszorg. Er zij n thans bijna 100 vr ijwilligers onder leiding van 3 

(part  t ime)  coördinatoren  en er vindt  een cont inue werving plaats van nieuwe 

vr ijwilligers.  De VPTZ Land van Cuij k is lid van de landelij ke vereniging VPTZ en 

heeft  fiscaal de ANBI  status. Giften en donat ies aan de VPTZ Land van Cuij k zij n 

hierdoor f iscaal aft rekbaar.  
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Na de totstandkoming van de jur idische fusie is door het  bestuur veel aandacht  

besteed aan de organisator ische en culturele integrat ie van de werkeenheden VPTZ 

Thuis en hospice de Cocon.  

Beide eenheden zij n gevest igd in hetzelfde pracht ige pand aan de Breest raat  in Sint  

Anthonis. Om  redenen van zowel inhoudelij ke als f inanciële aard werd  duidelij k dat  

een volledige integrat ie noodzakelij k is.  

  

De belangr ij kste stap in 2014 was de samenvoeging van alle coördinatoren in één 

coördinat ieteam, dat  gezamenlij k verantwoordelij k is voor organisat ie en inzet  van 

de vrijwilligers zowel in de thuissituat ie als  in de Cocon. Een van de coördinatoren 

is benoemd tot  hoofdcoördinator met  als ext ra taak de st room lij ning van de 

contacten tussen bestuur en coördinat ieteam. Onveranderd blij ft  de keuzevrij heid 

van de vr ijwilligers om ingezet  te worden in de thuissituat ie dan wel in de Cocon.   
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Het  bestuur is zeer blij  met  de inzet  van onze vr ijwilligers die er dagelij ks voor zorg 

dragen dat  de zieken thuis en de gasten in het  hospice een goede en warme zorg 

ontvangen. Dit  blij kt  ook  uit  de waarder ing die wij  regelmat ig ontvangen, niet  

alleen van de gasten en zieken thuis, maar ook van de naaste fam ilieleden en de 

vele mantelzorgers. Wij  zij n onze vr ijwilligers dan ook zeer erkentelij k voor het  vele 

werk dat  zij  doen om tot  een opt imale term inale zorg te komen. Om ervar ingen uit  

te kunnen wisselen zij n er gezamenlij ke bij eenkomsten voor alle vr ijwilligers van 

VPTZ Thuis en van de Cocon. Ook worden er gezamenlij ke opleidingst rajecten 

georganiseerd.  

I n het  kalenderjaar 2014 waren er, na een succesvolle wervingsact ie, ca 30 

vr ijwilligers act ief binnen VPTZ-Thuis. Mede door hun aanwezigheid kunnen mensen 

er voor kiezen om thuis in hun eigen vert rouwde omgeving afscheid van het  leven 

te nemen. Zij  waakten gedurende 3692 uren bij  68 hulpvragers. Ook in 2014 

konden niet  alle hulpvragen gehonoreerd worden, omdat  er op dat  moment  geen 

vr ijwilligers beschikbaar waren. Er is dus nog alt ij d behoefte aan ext ra vr ijwilligers.  

 Het  team van de vr ijwilligers in de Cocon biedt  een veilige, warme en comfortabele 

omgeving aan de gast , fam ilie en m antelzorg. “Er zij n”  is de basis van het  

vr ijwilligerswerk;  daarnaast  zij n aandacht , bet rokkenheid en een luisterend oor van 

groot  belang voor het  welzij n van de gast  en diens naasten. Binnen het  team van 

het  hospice zij n ca 65 vr ijwilligers act ief. Zij  verzorgden 28 gasten, die gedurende 

428 dagen in de Cocon verbleven. Ook hier  wordt  voortdurend act ief gezocht  naar 

nieuwe vr ijwilligers.   

Waardering voor het  werk van de vr ijwilligers bleek uit   de aanbieding door de 

culinaire kookclub  Land van Cuij k van een feestelij k diner op 10 en 11 oktober in 

het  ROC te Cuij k. Op 18 december is op feestelij ke wij ze het  j aar afgesloten met  

een kerstdiner in de Wit te Brug te Boxmeer.  

� 

���������������

De coördinatoren vormen de organisator ische spil van de VPTZ Land van Cuij k. De 

coördinatoren spelen een grote rol in de intake van de cliënten, de coördinat ie van 

de zorgverlening, de coördinat ie van de inzet  van de vr ijwilligers en de begeleiding 

van deze groep. Voorts zij n zij  zeer act ief in het  werven van nieuwe vrijwilligers, het  

geven van scholing, het  regelen van contactbijeenkomsten en themabijeenkomsten. 

De coördinatoren dragen ook bij  aan het  kwaliteitsbeleid, de PR en het  onderhouden 

van de externe contacten.   

�
�

��

��

  

Mede om financiële redenen is in de loop van 2014 afscheid genomen van de 

coördinatoren Lia van de Weijer, Yvonne van Esch en Mien Coenegracht . Zij  hebben 

de afgelopen jaren  een belangr ij ke bij drage geleverd aan de ontwikkeling van VPTZ 

Thuis. Bij  hun afscheid is het  j ubileumboek “25 jaar VPTZ Land van Cuij k”  

uitgebracht , met  een eerbetoon aan degenen die in deze 25 jaar bij gedragen 

hebben aan de opbouw van de organisat ie.   

Als nieuwe coördinator is I vo Wijdeveld in dienst  get reden. Het  coördinat ieteam 

bestaat  nu uit  Marjolet  Kamps (hoofdcoördinator) , Miranda van den Broek en I vo 

Wijdeveld.  

  

  

� 

Samenstelling coördinat ieteam 2014 �  �

Marjolet  Kamps � Hoofdcoördinator  

Miranda van den Broek � � 

I vo Wijdeveld � Per 1 december  2014  

Mien Coenegracht                                      Tot  1 september 2014  

Yvonne van Esch � Tot  1 januari      2015  

Lia van de Weijer � Tot  1 oktober     2014  
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De belangr ij kste onderwerpen voor het  bestuur bet roffen in 2014 bet roffen de 

afronding van de organisator ische integrat ie van VPTZ Thuis en hospice de Cocon, 

de krappe financiële situat ie en de hieruit  voortvloeiende noodzaak tot  inkr imping 

van het  coördinat ieteam.  

Omdat  de subsidier ing door het  m inister ie van VWS en de bijdragen van thuiszorg, 

zorgverzekeraars en gemeenten ontoereikend zij n voor een kostendekkende 

exploitat ie, is addit ionele fondsenwerving st ructureel noodzakelij k. Bronnen 

hiervoor zij n bij dragen van donateurs, sponsoring door bedr ij ven, serviceclubs, 

fondsen, legaten en andere sponsoract ies.   

Om deze fondsenwerving te st imuleren is het  ���������������������������

������������
	 opgericht , bestaande uit  Hans Wijn, Philip van Haeren en Theo 

Mennen. Als startpunt  is door hun inbreng op basis van sponsoring door bedrij ven 

PR materiaal ontwikkeld in de vorm van een nieuwe huisst ij l,  br iefpapier, folder en 

website. Een goede en eenduidige PR/ communicat ie is immers nodig als basis voor 

de fondsenwerving.  

  

Samenstelling bestuur 2014 �  �

Sjoerd Adema � Voorzit ter   

Koosje van der Horst -Schrier � Secretaris  

Riet  Muermans-Wijnen � Penningmeester  

Bets Pot ten-Hermens � Lid  

Paul Arts � Lid  

Hil Worm � Lid  

Leo Kranendonk � Lid per 1 oktober 2014  
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De bestaansreden van de VPTZ Land van Cuij k is de erkenning van het  recht  van 

ieder mens om op een menswaardige m anier te sterven, aansluitend bij  haar of zij n 

levensst ij l,  behoeften en wensen. Als hierbij , naast  de beperkt  beschikbare 

mantelzorg en/ of professionele zorg, meer aandacht  en ondersteuning nodig en 

gewenst  is, kan deze geboden worden door de inzet  van daarvoor opgeleide 

vr ijwilligers.  

  

 

De VPTZ Land van Cuij k biedt  ondersteuning aan zorgvragers, voornamelij k 

afkomst ig uit  Land van Cuij k en Noord Lim burg, die verkeren in de term inale fase 

van hun leven. Deze zorg willen we bieden in aanvulling op en in samenwerking met  

de mantelzorg en de professionele zorg, op basis van wederzijds belang, erkenning 

van eigenwaarde van een ieder en gelij kwaardigheid. Op deze manier worden 

cliënten in staat  gesteld thuis, in het  hospice de Cocon of in een zorginstelling op 

een menswaardige wij ze te sterven. De inzet  van vr ijwilligers veronderstelt  een 

eigen posit ie naast  m antelzorg en beroepsmat ige zorg. Deze dr ie vormen van zorg 

kunnen niet  zonder elkaar.  

  

�

�

�
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De palliat ieve zorg m ag zich gelukkig de laatste jaren in een toenemende 

belangstelling verheugen van professionals en vr ijwilligers. Door het  Netwerk 

Palliat ieve Zorg Noordelij ke Maasvallei zij n er vele init iat ieven genomen die de 

kwaliteit  van de palliat ieve zorg in het  Land van Cuij k en Noord Limburg enorm 

hebben gest imuleerd. Zo is er inm iddels veel voor licht ingsmater iaal aanwezig, 

worden er cursussen gegeven en vinden er casuïst iekbesprekingen plaats. Het  

Netwerk is een mooi samenwerkingsverband van alle bet rokken part ij en, zoals de 

thuiszorginstellingen, ziekenhuis en huisartsen. De VPTZ Land van Cuij k maakt  ook  

onderdeel uit   van dit  Netwerk en part icipeert  act ief in de kerngroep en de 

stuurgroep.  De voorzit ter van de VPTZ  Land van Cuij k is op dit  moment  tevens 

voorzit ter van de stuurgroep van het  Netwerk Palliat ieve Zorg Noordelij ke 

Maasvallei.   

� 

���������� ��
�

Er zij n in 2014 door VPTZ Thuis  68 hulpvragen gehonoreerd met  in totaal 3692 

zorguren. De inzet  is voornamelij k ’s nachts. Door m iddel van overleggen met  alle 

thuiszorgteams in de regio is er aandacht  gevraagd voor de mogelij kheid tot  inzet  

van de VPTZ overdag.   

Het  aantal gasten in de Cocon bedroeg in 2014 28 met  in totaal 428 zorgdagen. De 

gemiddelde verblij fsduur daalde van 19,3 dagen in 2013 naar 15,3 dagen in 2014. 

Mede hierdoor daalde de bezet t ingsgraad.  
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I n de �������������� zij n meer gegevens gespecificeerd van de dienstver lening 

van de VPTZ Thuis en van hospice de Cocon.  

�
�

��

��

� 

� 

����������������

Het  exploitat ieoverzicht  2014 kan als volgt  verkort  worden weergegeven .  
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De palliat ieve zorg m ag zich gelukkig de laatste jaren in een toenemende 

belangstelling verheugen van professionals en vr ijwilligers. Door het  Netwerk 

Palliat ieve Zorg Noordelij ke Maasvallei zij n er vele init iat ieven genomen die de 

kwaliteit  van de palliat ieve zorg in het  Land van Cuij k en Noord Limburg enorm 

hebben gest imuleerd. Zo is er inm iddels veel voor licht ingsmater iaal aanwezig, 

worden er cursussen gegeven en vinden er casuïst iekbesprekingen plaats. Het  

Netwerk is een mooi samenwerkingsverband van alle bet rokken part ij en, zoals de 

thuiszorginstellingen, ziekenhuis en huisartsen. De VPTZ Land van Cuij k maakt  ook  

onderdeel uit   van dit  Netwerk en part icipeert  act ief in de kerngroep en de 

stuurgroep.  De voorzit ter van de VPTZ  Land van Cuij k is op dit  moment  tevens 

voorzit ter van de stuurgroep van het  Netwerk Palliat ieve Zorg Noordelij ke 

Maasvallei.   
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Er zij n in 2014 door VPTZ Thuis  68 hulpvragen gehonoreerd met  in totaal 3692 

zorguren. De inzet  is voornamelij k ’s nachts. Door m iddel van overleggen met  alle 

thuiszorgteams in de regio is er aandacht  gevraagd voor de mogelij kheid tot  inzet  

van de VPTZ overdag.   

Het  aantal gasten in de Cocon bedroeg in 2014 28 met  in totaal 428 zorgdagen. De 

gemiddelde verblij fsduur daalde van 19,3 dagen in 2013 naar 15,3 dagen in 2014. 

Mede hierdoor daalde de bezet t ingsgraad.  
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���������������������  68  62  65   

Vrouwen:    44  34  26   

Mannen:    24  28  39   

  

�����������

�������������  

  

Overleden   51  58  46   

Voort ij dige beëindiging   17  4  19   

��� ������     

Jongste:    48  11  49   

Oudste:    99  95  98   

  

�����������������������

������  

  61.5  56   

Kortste   8  8  8   

Langste opnam e:    584  408  720   

Totaal aantal uren   3692  3812  3600   

  

������������������    

Ziekenhuis:    0  4  4   

Fam ilie/ vrienden/ zelf:    0  7  10   

Huisarts/ thuiszorg:    61  49  46   

Verpleeghuis/  

verzorgingshuis   

7  2  5  
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Land van Cuij k:    68  62  65  

Buiten de regio:    0  0  0  
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Vorm  van Kanker:    55  44  34  

Anderszins:    13  18  31  

�����������������
�������� 
(Te kort  vr ijwilligers)    
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28  32  34  

Vrouwen:    15  13  17  

Mannen:    13  19  17  

����������  

Overleden in 

hospice:    

22  28  31  

Door 

om standigheden 

naar ander locat ie:    

6  4  3  

����������  

Jongste:    54  57  45  

Oudste:    97  92  96  

�����������

������  ����

�������  

15.3  19.3  23.4  

Kortste opnam e:    1  1  2  

Langste opnam e:    117  92  264  

���������	�

�����������  

30%   42%   54%   

����������  428  617  796  

���������

�����������  

Ziekenhuis:    13  22  14  

Fam ilie/ vrienden/  

zelf:    

  5  1  0  

Huisarts/ thuiszorg:    10  8  17  

Verpleeghuis/  

verzorgingshuis:    

 0  1  3  

�����������������  

Land van Cuij k:    23  25  26  

Noord-  Lim burg:    2  6  5  

Buiten de regio:    3  1  3  

���������  

Vorm  van Kanker:    24  26  28  

Anderszins:    4  6  6  
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Als in een cocon zit  ik gevangen in 

een intens ver langen tot  de vlinder 

diep in m ij  groeit  op weg naar het  

nieuwe leven dat  boeit   

  

Als een rups voorzicht ig ont luiken  

De draden van zij de als houvast  gebruiken  

Met  de dauwdruppels om haar verspreid  

I s zij  ontvankelij k en glanzend zoals alt ij d  

  

Als een kleurenpracht  zij n haar v leugels in het  licht   

Zachte kleuren weerkaatsen, wanneer de zonnest ralen op haar zij n ger icht   

Zichtbaar genietend van het  gedans  

Ondergaat  zij  het  spel en ziet  zij  haar kans  

  

Als een vlinder die fladdert  van bloem tot  bloem  

Neerst r ij kt  naast  een bij , met  zij n gezoem  

Gaat  zij  de vr ij heid tegemoet   

Die verander ing doet  haar duidelij k goed  

  

Als ik die v linder eens mocht  zij n  

Wat  zou ik verheugd proeven van dit  fest ij n  

I k voel me eveneens net  zo vr ij   

Dus vlieg maar uit , ... . .... ... ..v linder in m ij   
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