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In Wttsp hoff1 ntfffl.lnd 

tr allttn \IOOf tt st.t•n 
Er zijn hlff tal 'f'ln 

or~ nk.,ttM «1ttf dtt 
UltHfflOPPncf. \11 

btt'dffl tn dUtSfrtt 

"9g,n dt Of9""""'"' 
UI l wat Zf VOO( Wffjpfri 

kunntn bfttktntn 13 1 

DE VPTZ STAAT TERMINAAL ZI EKE N EN MANTELZORGE RS BIJ 

'Steeds meer mensen -l<iezen ervoor om 
thuis te sterven' 

) 

De zorg voor 

een stervende 

naaste is zwaar, 

ook met profes

sionele hulp. De 

vrijwilligers van 

de VPTZ kunnen 

t ijd, aandacht en 

ondersteuning 

bieden. 

doO< M,neltv,nV..., 

WEESP ~ Vrij~n 
Palliatittt Tmnin.ale Zorg 
(VPTl) Gooi en Vtchn
lrttk stut terminul ZÎl"

ke ~o en bun m.an· 
telzorgen bij in de Wtstt' 
lettrufase. Rqpocoordi• 
nator Emma VenenduJ 
gttft een toelich ting. 

■ ~ VPTZ·vr11w;11i9tn w•ktn H n htt bed, zodat dt manttlzorger tr t vtn tunenuit kan. Foro r 1x.u A\ 

War dott dt vm pm,n? 
•wij bieden hulp ro ttn 
luisrr n,nd oor aan r msrig 
ztekr mensen met ttn kon, 
k-vrnsve~bting <'n hun 

, 

mantelzorgen. TtrwtJI wij 
over dt zttkr waken. kan 
de mant"lzorg<'r er even 
ruu.,nuiL Evt'n bijslapen 
o( ,ven rijd voor zichzelf 
nemen. WiJ vr rricbreo in 
principe gttn ..,rplttglnm. 
dig, hamk lingrn. Hoe onu 
ttJd mrt de zatk• -1 wordt 
mg,vuld. 1s aan dt rntnSfn 
u lf. Praten. walcrn. voort,-. 
zrn. hulp biJ p,r,oonlijke 
vrrzorg•ns.- En als er gttn 
behoefte u aan cont•ct dan 
wachten w, gtw00n op de 
gang.· 

ll'l<Yl'rl n mSt11/gnJnnrn hrl• 
~ ]Ullk JODrltfts' 
·ong....,,, dtrta,t !let aan
tal ••nv~g,-n un Wtt<p is 
het laame Jaar •rou-ns 
opv•lknd gestf'1!•n M1s
sch~n u -0nzr b<ktndht1d 
,n JUIII" stad t~nomrn' 
O,r zoo mooi z11n want 
~r ZIJO ~ ~tttds ((' \'f'(") 

mrn~n dte' nw, v,10 oru ~ 
<ra.an ,.-.,,en En dat 11 httl 

jammer. want stttds mtt'r 
IDf'nsrn kicu n t'rvoor om 
thuis te sterven. m•ar dil 
legt uiteraard - 1 e,n grote 
druk op de mantelzorgrrs. 
Zeker in de laatste ,a,., als 
de zorg mttnsiev,r wordt. 
is de mante lzorger vaak aan 
het r ind van zijn i.tijn. Da n 

' Terw1JI WIJ waken, 

kan de mantelzorger 

even bijslapen ' 

is het fijn als iem•nd je even 
komt a nos"n: 

/10(' ~om,n mms,n bt/ ftilllt lt· 
m-llr! 
·0e hulp ka.n door iedereen 
in omgevmg Goot , n Vecht· 
stn,ek worde n nngevrugd. 
zo-1 door rorgprofnsio
nals als fam ih• en naasten. 
De coördinator komr bij dan 
op bezoek om de wrns,n en 
m"!Zt'lijkheden •• bespn,,. 
kn1 \',rvolgens wordt ~eke• 
krn wellce hulp kan worden 
~•bodrn rn wrlkr vro1w1l
h,1.'tr pass<'nd " btJ dr vr••~ 
rn d• il<'ho<'h en Dt hulp " 
~rll<'rl ko<teioo, [,n tt lr· 
foon, ,.. naar 06-22 51 Sl 50 

is voldoend•.· 

Julli, vri.11n111grrs domptlen 
zuhul{ ,njwillfg ondtr In piJn 
tn ,'trdntt... 
·oat klopt. in de meeste ge
va llen hebben onze vrijwil
ligers zelf ttn groot vt'rlies 
g,leden. Een ouder. een 
panner. een kind. En daar• 
bij zijn ze zelf heel goed of 
juill weinig geholpen. Dat 
is hun drijfvttr om ieu voor 
andrn,o re bcttken, n. Wat 
Jt' ook xid. is dar ..,.1 van 
onze vrijwllllgrn ttn pro
fessionele achtergrond in de 
zorg hebben of nog steeds 
in de zorg werken. Met d il 
vrijwUl~n Wl!rk comp,n· 
seren zij · het gebrek aan 
p,noonlijke aandachr dar 
mom, ntttl door de bezuini· 
gen in de zorgs,ctor httnl. 
Al onze mensen volgen ttn 
baStscursus pallia1tt'V<' zorg 
en worden begtle1d door er
vartn coördinatoren van de
VnJwilligers Palharievt' Ter· 
mmale Z<>rg. Eenmaal aan 
hrt werk zijn er Vl'<'I moge· 
hJkheden 101 vt>rvoljroplet· 
dingen. waar dr vnjwill i• 
ji,!rn nunim.1.1I <"en, 111 het 
Jaar ~•bruik van maken -

• vpt.,goo,-o,:htstroek.nl 

AO\'El11'0RIAL 

Nieuwe natuurlijke oplossing 
bij oorklachten 
WIit jt dat Mn IOll , ., do 
....._.. .... __ laet 

hoeft ... -1<Jachten? -,.._. _., ·-
mauc-. --........ .-..... _ _ _..,..,,,w11•-· Eeft c,ootdoel __ _ ·~~.-•--te-. 
Zelfrelnlpnd vemocen 
v111 het oor 
Het oor is ttn ttlf:n:1n1gcnd 
orpan, Her lOf'll normaal 
gtspmkcn voor « n goede 
balans 1us~n de aanmaak en 
af\~r \'In oon m«r. Soms 
bn deze balaM \"°nroord n 
ktn. Bi1 het ouder \\'Orden kan 
oor,1,mttr drogn en harJcr 
wo rden. Ook het gebruik ,·an 
gchoonppar.1tcn of oordC'p-
ptn kunnen de aanmaak ("0 
afrocr \"JO oon mttr ,,:nl\'lrt'O 
Er kan Jan ttn zogmoc:mdc 
oo"m«rpror ont,rnn 

Oorsmeer klachten 
N1niw h11 oonm«ril.lachtcn L" 

I\ \'11~1 0C'r"'f""8' 0.1r,1,mttr 
f)<tt han~ •rro) ,-.ruch1 

oorsm«r en bc,'('lrJcn zo 
de n1ruurli1kc afvoer ervan. 
Ovcrmaug oorsm«r wordt 
op dtc manier voorkomen. Bij 
r<g<lnutig gebruik pat het d< 
,'Qnnina: van oorsm«TprOppCn 
regen en \'('nnindcn de nood
zaak tot u1tspuitffl van het 
oor. De samenstelling is op 
basis ,·,m z« zout, Ectom en 
Plantago. Ectom is een nieuw 
natuurtiik ingf('d iënt met 
ontstC'kmgsl'(mmC"ndc-. cclbc--
schC'mlC'ndc- en hyJr1tC"rcndc
c1gt-nsch1ppc-n. 

'Bij oorsmeerprop, 
Irritatie en jeuk' 

Jeuk In het oor 
EC"n andC'tt v~d\lOOrkomc-nJ,: 
oorklach t is )C'u k.. Ot gchoor
p n,i u «n kwc r~llal'( pkk.. 
~r ingedroogd oo~m«r. 
zwtmm<"n <"n t""CZ«m k.n Je 
jZt:hl'llf'Jt:Ul@ u11~tf\'ll'('" .,r l?""" 
1m l~fit ntkC"n I f tcnhwr 1•111-

!lH t 1cuk en hrl f:t"'''l)l 1• J ,n 
mt"'1ucn fil:8111 knM~n ,:n J'l("U• 
tcrtn l l tlaa_~ ,·u~r,t.rtn J<" 
kl1chtC'n h.k-nit'l'r 

Oplossing bij Jeuk 
\ \)()r t('Uk IS C'r J C' ntCUWC' 

A.\l;,g<I Oorspr.iy )<~' 
Dczc- spray op b.1~1S ,-in 
oltC \.'CrUcht en blmttrt de 
droge huid ,n d< gehoor
gang. H<t ,scrlict,1 doanfoor 
d< !<uk (Il ondcnt<UDI h<t 
hC"nttlkod \"11Tl()gffl ,'.ln dc
huid. Ook tr gebn n k<n ,.,. 
,'OOrkonuna , '11\ een zwcm
mcnoor. Ik s.tmttistdl~ 
1< ('CO cnmhmat1c \"3.n kokos
rolic, zonncblocmoht <'O 
cak-ndult -<'.Xtr.lct. 
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ffl,. ""°' ... ~ ... W\11:irh 
\t, h tieJrmtJJd 1 """"'•-" 
~\l,c-~ ..... -· 


