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GGz Centraal is op zoek naar vrijwilligers!
Op afdeling Eikenstaete bieden wij palliatieve zorg aan patiënten 
met een psychiatrische achtergrond die ongeneeslijk ziek zijn en 
stervende zijn. In een multidisciplinair team bieden wij 24-uurs 
zorg aan deze patiënten. Hierin hebben wij ondersteuning nodig 
van vrijwilligers die deze patiënten een warm hart toedragen.

Wat vragen wij?
Wij vragen vrijwilligers die met veel geduld en toewijding aandacht 
willen geven aan de patiënt. Ervaring in de zorg is niet nodig. Wel 
vragen we de volgende kwaliteiten: respect voor de ander hebben, 
een luisterend oor bieden, meebewegen met de ander. Daarnaast 
heb je affiniteit in het omgaan met mensen met een psychiatrische 
ziekte. Als vrijwilliger ben je flexibel in tijd en denken en weet je 
discreet om te gaan met vertrouwelijke informatie.

De inzet van vrijwilligers is op basis van de behoefte van de patiënt 
en zal daarom geen regelmaat hebben, maar afwisselend zijn. 
Wel vragen we een beschikbaarheid van één dagdeel per week. 
Voor de inzetbaarheid zal het contact voornamelijk per e-mail 
plaatsvinden. 

Wat doet een vrijwilliger?
In overleg met het verpleegkundig team zal je de patiënt bijstaan. 
Hierbij kun je denken aan gastvrouw/heerschap, een wandeling 
maken of een kop koffie drinken en het creëren van een prettige 
omgeving voor de patiënt. Het kan ook betekenen dat je naast een 
patiënt zit en zijn of haar hand vasthoudt of wordt gevraagd om te 
waken. De wensen van de patiënt zijn het uitgangspunt.



Wat bieden wij?
Vrijwilligers ontvangen bij de start een scholing gericht op het 
geven van stervensbegeleiding bij mensen met een psychiatrische 
achtergrond. Naast begeleiding, worden bijeenkomsten 
georganiseerd waarin situaties en thema’s met de andere 
vrijwilligers besproken worden.
Als vrijwilliger ontvang je een vaste reiskostenvergoeding per keer. 
Je bent tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden verzekerd via 
de collectieve verzekeringen van GGz Centraal.  Bovendien ontvang 
je onze Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk en een eindejaarsattentie.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Neem dan gerust contact 
met ons op!
Alice van Laar of Marjan Delfsma via 033 4609931 of mail naar 
hospice-eikenstaete@ggzcentraal.nl.
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