
Een dag als vrijwilliger in het hospice    
 
Vroeg dag 
 
De dag begint al vroeg wanneer je de eerste dienst hebt.  ’s Ochtends om 06.45 uur loop je 
binnen om de nachtzorg van Carinova af te lossen. Met een kopje koffie of thee wordt eerst 
de informatie over de gasten in de map(pen) doorgelezen. Belangrijk om te weten wat er de 
afgelopen nacht en voorgaande dagen heeft gespeeld. Dan vindt de mondelinge overdracht 
van de zorg plaats. Om 7.00 uur nemen we dan echt de dienst van Carinova over.  Meestal 
zijn de gasten dan nog in diepe slaap. Er zijn dan altijd wel wat kleine klusjes die gedaan 
kunnen worden, zoals het water van het koffiezetapparaat bijvullen, schone vaatdoeken en 
handdoeken ophangen enz.  Rond 08.00 uur is het tijd voor een kopje thee voor de gasten 
en voor het eerste praatje. Het ontbijt wordt klaargemaakt en wanneer het wenselijk is 
helpen we de gast. Ook het begeleiden van onze gasten naar het toilet of de po-stoel staat 
aan het begin van de dag op het programma.    
 
Rust tussen alle bedrijvigheid door 
 
Rond 09.00 uur wordt het drukker in huis. De coördinator komt binnen, de medewerker van 
de thuiszorg komt voor de persoonlijke verzorging van de gasten en de huishoudelijke hulp is 
druk in de weer. Belangrijk is om, tussen alle bedrijvigheid door, zorg te dragen voor de rust 
in huis en er te zijn voor de gasten. Stelregel in huis, maar ook in de hele organisatie  is: zorg 
voor gasten gaat te allen tijde vóór!   
 
De persoonlijke verzorging 
 
Voor de persoonlijke verzorging en verpleging komen de medewerkers van de thuiszorg. Wij 
assisteren daarbij of maken ondertussen het bed op. In de map worden de bevindingen van 
die ochtend beschreven en voor je het weet komt de volgende vrijwilliger rond 10.45 uur al 
binnen. Samen de overdracht doen is de volgende stap en de tweede vrijwilliger van die dag 
neemt de zorg voor de gast(en) op zich.   
 
Een luisterend oor  
 
Soms is er al een partner of familielid binnengekomen, want er zijn geen vaste bezoektijden. 
Naaste familie willen we vooral gastvrijheid bieden en ook het gevoel van “bijna thuis” zijn 
laten ervaren. Verse koffie of thee met een koekje worden aangeboden. Is er geen bezoek 
en hebben de gasten daar behoefte aan, dan schuif je als vrijwilliger even aan voor een 
praatje. Soms luister je vooral, je leest voor of kijkt samen televisie. Alleen aanwezig zijn kan 
ook genoeg zijn. Dan bestaat je rol met name uit signaleren en waken. In deze dienst wordt 
het middageten verzorgd. Wanneer de gast liever ’s avonds warm eet kan dat ook. De 
warme maaltijd wordt bezorgd door ‘Tafeltje dek je’. Wij helpen de gasten bij het eten 
wanneer dat wenselijk is.  
 
 
 
 



Wassen, strijken en vouwen 
 
De wasmachines  en de droogtrommel draaien volop in het hospice. De vrijwilliger wast, 
strijkt en vouwt de was van de gasten. Zo gaat ook deze dienst vlot voorbij. Om 14.45 uur 
komt de derde vrijwilliger van die dag. De map is ingevuld en de mondelinge overdracht 
volgt. De dienst van 15.00 tot 19.00 uur begint.   
 
Middag 
 
Na een meestal wat rustiger periode aan het begin van de middag komt er vaak weer 
bezoek. Als vrijwilliger ben je voor alle bezoekers gastvrouw of gastheer. Je maakt een 
praatje, biedt koffie/thee, iets fris of een kopje bouillon aan.  Medicijnen worden door de 
apotheek bezorgd en zo nodig komt de thuiszorgmedewerker terug voor het spoelen van 
een katheter of het geven van medicijnen of een injectie. Al snel loopt het tegen vijf uur en 
vragen we de gasten wat ze voor de avondmaaltijd willen.  Een boterham met vis 
bijvoorbeeld, een kopje soep of iets anders. De vrijwilliger zorgt dat het er komt. De 
coördinator gaat naar huis maar heeft de mobiele telefoon bij zich. Zo weet een vrijwilliger 
zich alle uren van de dag gesteund.   
 
Avond en nacht 
 
De laatste vrijwilliger van de dag komt binnen om 18.45 uur. De overdracht vindt plaats en 
soms komt er nog bezoek. Dit kunnen ook de momenten zijn om met de gast een puzzel te 
leggen, een spelletje te doen of samen televisie te kijken. Meestal bijtijds komt de stilte van 
de avond over het huis. Het kan zijn dat een gast in de avond wat extra aandacht nodig 
heeft, pijn krijgt of angstig wordt voor de nacht. Wij zijn er dan om gerust te stellen en 
eventueel extra hulp in te roepen. Op de achtergrond is de coördinator altijd bereikbaar en  
-indien nodig- wordt de medewerker van de thuiszorg opgeroepen. Tegen 22.45 uur 
arriveert de professionele nachtzorg. De nachtzorg blijft wakker en waakt de hele nacht bij 
de gasten in het Bijna Thuis Huis. 
 
Elke dienst is anders 
 
De diensten in het hospice zijn vaak erg verschillend. De ene keer is er veel bezoek en kun en 
hoef je niet zoveel te doen. Een andere keer, bijvoorbeeld wanneer een gast veel zorg nodig 
heeft of bij een overlijden, ben je continu aan het zorgen. De ene dienst zit je rustig bij 
iemand die wat benauwd is, de andere dienst pak je misschien de krant of een tijdschrift 
erbij, is er ruimte voor wat humor en heb je samen een plezierig moment. Met de ene gast 
heb je een fijn gesprek, bij de andere gast kom je alleen wanneer deze er om vraagt. 
Tussendoor zijn er nog wat vaste taken per dienst op huishoudelijk en praktisch gebied. 
Kortom, vrijwilliger zijn in hospice De Cirkel is afwisselend, zinvol, vraagt om flexibiliteit en 
geeft enorm veel voldoening.  
 
Belangstelling? Neem contact op met één van de coördinatoren voor een vrijblijvend 
gesprek. 


