ClaraThuis, palliatieve zorg op maat
Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen
heeft gekregen dat het einde nadert, is dat zwaar. Samen wilt u het best mogelijke uit die laatste
periode halen. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.
Als het te zwaar wordt, of beter nog: voor het te zwaar wordt, kunnen de opgeleide vrijwilligers van
ClaraThuis tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de cliënt, maar ook aan de
mantelzorgers zodat die even op adem kunnen komen. De vrijwilligers zijn er als het er écht om gaat.

Wat kan ClaraThuis voor u betekenen?
Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg zijn de vrijwilligers er voor u in deze
bijzondere en onzekere periode. Overdag, ’s avonds, in de weekenden en in overleg ’s nachts bieden
de vrijwilligers aanvullende zorg op de mantelzorg en beroepsmatige zorg.
Denk bijvoorbeeld aan het gezelschap houden van de cliënt, helpen bij lichte lichamelijke verzorging
of het bieden van een luisterend oor. Ook waken behoort tot de mogelijkheden.
De vrijwilligers voeren geen medische of verpleegkundige handelingen uit.
De wensen van de cliënt en diens omgeving vormen het uitgangspunt voor de dienstverlening van
ClaraThuis.
De vrijwilligers zijn goed voorbereid op hun werk. Ze hebben een intensieve introductietraining
gevolgd en nemen deel aan cursussen en bijscholingen. Ze worden begeleid door de coördinator.

Hoe schakelt u ClaraThuis in?
Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met ClaraThuis.
Dit kan door te bellen met de coördinator via 06 234 966 84 of via email: info@clarathuis.nl
We zijn 7 dagen in de week bereikbaar.
De hulp die vrijwilligers bieden is kosteloos. Een vrijwillige donatie is altijd welkom.
ClaraThuis is onderdeel van Stichting Het Clarahofje en lid van VPTZ Nederland.

Beroepsmatige zorg en andere geïnteresseerden
Indien gewenst kan ClaraThuis uitleg komen geven over haar werk in de vorm van een presentatie.
Doel en tijdsduur in overleg.
Neemt u hiervoor en voor overige vragen contact op met bovengenoemd nummer of emailadres.
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