
 

  

  

 

 

Chantal Holtkamp, directeur VPTZ Nederland, heeft bekend 

gemaakt dat zij een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Vanaf 1 

maart 2018 maakt zij de overstap naar Buurtzorg. Daar gaat zij 

zich projectmatig inzetten voor het onderdeel 

Buurtdienst/familiehulp. Voor Chantal is dit een mooie, nieuwe 

uitdaging die bovendien een werkplek biedt die dichter bij haar 

woonplaats is. Chantal heeft met haar inhoudelijke kennis en 

ervaring in zorg en onderzoek, veel voor VPTZ Nederland 

betekend en mooie resultaten bereikt. 

 

Lees meer...  
 

 

 

Wat vind jij? - Camera aan of uit?  

In Antenne 138 legden wij u de volgende casus voor: 

Je waakt bij een alleenstaande man. Je weet dat er een camera 

op hem gericht staat, zodat jij en de mantelzorgers hem vanuit 

de woonkamer in de gaten kunnen houden.  
 

Ter plekke vertelt de zoon dat familieleden de beelden thuis, via de computer kunnen zien - 

van zijn vader, maar ook van jou. Desgewenst kan de camera worden uitgezet. Je voelt je 

overdonderd en je accepteert de situatie. Later in de nacht realiseer je je pas wat dit 

werkelijk kan betekenen en denk je erover na. Wat wil je? Dat de camera wordt uitgezet of 

heb je er geen moeite mee? (ingestuurd door VPTZ regio Uden-Veghel). 

 

Aversie 



 

Misschien komt het door mijn aversie tegen dat eeuwige gefotografeer en gefilm. Een 

camera, constant gericht op een stervende, vind ik niet kunnen. De man is alleenstaand, 

maar ligt niet op de intensive care. Met een camera breek je in op zijn privacy, ontneem je 

hem, in zijn desolate toestand, het laatste beetje zelfrespect. Duidelijker kan ik uit het 

oogpunt van de zieke niet zijn. 

  

Lees verder…  

 

 

 

Nieuwe Wat vind jij? – Wel of geen agenda?   

Je waakt bij een echtpaar van midden tachtig. De vrouw is 

terminaal, gaat hard achteruit en krijgt binnenkort euthanasie. 

Vanuit haar stoel raadpleegt ze vele malen per uur haar agenda. 

Dit geeft haar houvast, want ze raakt besef van tijd en ruimte 

steeds verder kwijt.  
 

 

De euthanasiedatum is al drie keer veranderd en uiteindelijk vastgesteld op eind januari. De 

agenda van de vrouw eindigt echter begin januari. Je bespreekt het met haar man en legt 

uit dat een nieuwe agenda zijn vrouw zou helpen en geruststellen. De man vindt het niet 

nodig. ‘Als ze wil, kan ze in mijn agenda kijken’, zegt hij.   

Wat doe je? Meegaan met de wens van de man, of bedenk je een andere oplossing? 

  

Wilt u hierop reageren? 

Mail uw reactie voor 15 mei naar antenne@vptz.nl. Onder de inzenders wordt het boek In 

het buitengebied van Adriaan van Dis verloot. Het boek wordt besproken in de papieren 

Antenne 139. 

 

Bijdragen voor deze rubriek mogen niet langer zijn dan 150-200 woorden. 

Graag volledige naam en woonplaats en/of organisatie vermelden. 

 

De winnaar van deze Wat vind jij? is - na loting - Ferdinand Mollenhorst uit Hengelo 

geworden. Zijn reactie staat in de papieren Antenne en hij krijgt het boek Wat kan mij 

gebeuren van Babs van den Bergh thuisgestuurd.  

 

 

 

Vrijwillig verwoord - Er zijn…  

 



 

Het is rustig tijdens onze dienst en samen met mijn collega-

vrijwilligster zit ik in de huiskamer achter een kopje koffie. We 

raken in gesprek met de schoonzoon van mijnheer D. die het 

eindstadium van de ziekte van Kahler bereikt heeft.  
 

 

De drie dochters, van wie zijn vrouw er een is, zijn bij toerbeurt bij hun vader en zullen dit 

blijven doen totdat hij overlijdt. Zoals het nu lijkt, kan dit nog wel enkele weken duren, want 

mijnheer D. zit nog vrijwel de hele dag keurig aangekleed in de stoel voor het raam en 

geniet van de uitbundig bloeiende tuin en de hapjes en drankjes die hem aangeboden 

worden. Ook leest hij de krant en kijkt televisie. ‘We kunnen niet meer voor hem doen dan 

er voor hem  te zijn‘, zegt de schoonzoon, terwijl hij met een wat hulpeloos gebaar zijn 

handen spreidt. 

 

Lees verder…  

 

 

 

Gelezen, gehoord, gezien 

 

De mantelmeeuw maakt filmpje over terminale thuiszorg 

Omdat veel inwoners van Woerden nog onbekend zijn met terminale thuiszorg door 

vrijwilligers van het Woerdense hospice De Mantelmeeuw, heeft het hospice een kort, 

aansprekend flimpje gemaakt. Dit filmpje wordt samen met de andere 

communicatiemiddelen ingezet om de bekendheid van terminale thuiszorg in de regio 

Woerden te vergroten. De reacties op het filmpje zijn positief: kijkers vinden het ontroerend, 

helder en niet te zwaar. 

 

Lees verder...  

 



  

 

 

Wat staat er in de papieren Antenne die half maart 

uitkomt? 

Voor een groot deel gaat deze Antenne over intervisie, een 

gespreksmethodiek waarbij lastige, werkgerelateerde situaties 

aan bod komen en het stellen van (open) vragen centraal staat. 

De vrijwilligers die hiermee bekend zijn, zijn over het algemeen 

enthousiast over dit leertraject. Is het moeilijk? Ja en nee.  

 

 

Je moet er wel voor openstaan en je kwetsbaar durven opstellen, maar iedereen kan het 

volgen, ongeacht opleiding of achtergrond. Velen vinden het een verrijking, voor henzelf en 

voor hun werk. 

 

Tine Schregardus en Dory de Wilde nemen afscheid van de Antenne en kijken terug op een 

lange loopbaan als vrijwilliger. Over één ding zijn ze het roerend eens: 'het zal altijd blijven 

draaien om de cliënt die in dat bed ligt en de vrijwilliger die daar zit.' 

 

Lees het gehele redactioneel...  
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