
Annet: ‘VieCuri heeft in Venlo zes verpleeg-
afdelingen waar deels of grotendeels 
kwetsbare ouderen verblijven. Het 
mooiste zou zijn als we voor elk van die 
afdelingen een vaste groep vrijwilligers 
zouden hebben. Dan heb je het al snel 
over vijftig tot zestig vrijwilligers. We doen 
het nu met twintig en dat gaat ook goed, 
maar we kunnen daardoor niet iedereen 
optimaal bedienen. Ouderen moeten nu 
wel eens wachten, dat is de realiteit.’
Hanriëtte: ‘Het doel van de inzet van onze 
vrijwilligers is om op informele wijze bij te 
dragen aan het behoud van de kwaliteit 
van leven en het dagelijks functioneren 
van de groep kwetsbare ouderen. De 
vrijwilligers werken vanuit een andere 
insteek dan zorgprofessionals. Die moeten 
altijd door naar een volgende patiënt of 
afspraak. De vrijwilligers hebben meer tijd 
en rust. Voor veel kwetsbare patiënten is 
dat iets om naar uit te kijken.’

Er zijn vier programma’s ontwikkeld waar 
de inzet van de vrijwilligers op is gericht: 
oriëntatie (vragen als: waar bent u? Welke 
dag is het vandaag?), hulp bij het activeren 
(samen de krant lezen/voorlezen, een 
spelletje doen, muziek luisteren, een 
praatje maken), hulp bij bewegen (een 
eindje lopen, tochtje maken met een 
rolstoel) en hulp bij voeding (samen eten 
of stimuleren).   
Annet: ‘De leeftijd van onze vrijwilligers 
ligt zo tussen de vijftig en de tachtig. 
Het zijn bijna allemaal dames. Er komt 
nu een jongeman bij, daar zijn we heel 
blij mee. Vrijwilligers brengen veel 
levenservaring mee en dat is fijn. Velen 
van hen hebben zelf in de zorg gewerkt 
of doen dat nog. Maar noodzakelijk is dit 
niet. Onze vrijwilligers volgen eerst een 
training voordat ze aan de slag gaan. We 
leggen dan uit wat het doel is van de inzet 
van onze vrijwilligers, wanneer iemand 

een kwetsbare oudere is, wat dementie 
of een delier inhoudt en wat een CVA is 
(een beroerte). En natuurlijk hoe je hier 
als vrijwilliger mee omgaat. We laten een 
paar filmpjes zien en wisselen ervaringen 
uit. Die trainingen worden goed 
gewaardeerd. Daarnaast zijn er jaarlijks 
twee korte trainingen/workshops die we 
deels samen met miMakkus uitvoeren, 
een trainingsbureau gespecialiseerd in het 
omgaan met onze doelgroep.’
Hanriëtte: ’We evalueren regelmatig de 
inzet van onze vrijwilligers. Iedereen is zeer 
tevreden. Geriaters, verpleegkundigen, 
vrijwilligers, en last but not least, de 
ouderen zelf en hun familie. Meneer Aarts 
bijvoorbeeld, was behoorlijk in zichzelf 
gekeerd. Wij kwamen maar moeilijk bij 
hem. Onze vrijwilligster Marleen wist 
dit te doorbreken met een praatje, een 
spelletje, een stukje lopen. Hier is onze 
inzet op gericht.’

Ze zijn er in veel ziekenhuizen en ze zijn 
onmisbaar: vrijwilligers die patiënten 
bezoeken en samen met hen activitei-
ten uitvoeren. Bij VieCuri is er inmiddels 
een groep van circa twintig getrainde 
gastdames die zich vooral inzetten voor 
de begeleiding van kwetsbare ouderen.

Marleen Olofsen uit Steyl werkt sinds 
enkele jaren als gastdame bij VieCuri. 
Marleen: ‘In de thuiszorg heb ik altijd met 
ouderen gewerkt. Ik weet zodoende dat 
een ziekenhuisopname spannend is voor 
deze mensen. Mijn ervaring met de oudere 
doelgroep komt mijn werk als vrijwilliger 
ten goede, zeker in combinatie met de 
training die ik daarvoor heb gevolgd. 
We bieden een luisterend oor voor de 
patiënten, maar doen ook spelletjes, 
maken samen een wandeling of luisteren 
gezellig naar muziek. Heel bevredigend 
werk.’ 

De afdeling orthopedie begon in 2016 met 
een proef om geschoolde vrijwilligers in te 

zetten. Ze leren in een training eerst hoe ze 
het beste kunnen omgaan met kwetsbare 
en soms dementerende ouderen. 

De pilot bleek een succes en is daarna 
verder uitgerold. Inmiddels ondersteunen 
een kleine twintig vrijwilligers kwetsbare 
ouderen op diverse VieCuri-afdelingen: van 
orthopedie en interne geneeskunde tot de 
longafdeling, neurologie, het transferium, 
cardiologie, chirurgie en de MDL-afdeling. 

De inzet van vrijwilligers in de zorg is onmisbaar 
Annet Severijns en Hanriëtte Pingen zijn verpleegkundig consulenten Geriatrie bij VieCuri. Ze bezoeken veel kwets-
bare ouderen die in de kliniek verblijven in afwachting van doorplaatsing naar een verpleeghuis. Vanuit deze rol 
zijn zij ook coördinator van het vrijwilligersprogramma van VieCuri. Momenteel coachen zij zo’n twintig vrijwilligers 
die zich minimaal twee dagdelen per week inzetten om kwetsbare ouderen te ondersteunen. Er is behoefte aan 
veel meer vrijwilligers, zie ook de oproep onderaan dit artikel.   

Vrijwilligers nemen kwetsbare ouderen bij de hand

Jacques Aarts waar-
deert inzet vrijwilligers 
voor zijn vader Frits

Frits Aarts is net tachtig jaar 
geworden. Tot voor kort woonde hij 
nog op zichzelf. Zoon Jacques (56) is 
mantelzorger voor zijn vader: ‘Mijn 
vader is weliswaar licht dementerend, 
maar met de nodige persoonlijke 
aandacht ging het best redelijk. Hij 
heeft nog veel goede momenten, 
maar wordt langzamerhand wel wat 
verwarder. 
Zo’n twee maanden geleden ging het 
mis. Zijn suikerniveau daalde sterk, zo 
sterk dat hij in elkaar stortte. Ik vond 
hem en heb meteen 112 gebeld. 

Daarna is hij zeven weken bij VieCuri 

geweest om aan te sterken. Een echte 

oorzaak werd niet gevonden. Duidelijk was 

dat hij niet terug kon naar huis. Hij wacht nu 

op een plek in een verpleeghuis, voorlopig 

verblijft hij in de zorgappartementen van 

Crescendo in Venlo. We zijn daar heel blij 

mee. 

Waar we ook blij van werden, is de 

extra aandacht die mijn vader kreeg van 

vrijwilligers bij VieCuri. Zo hebben we 

Marleen leren kennen, die twee keer 

per week bij mijn vader langskwam. Ze 

maakte dan een praatje met hem, gingen 

samen een eindje wandelen, een potje 

Rummikub doen, of ze las hem een stuk 

voor uit de krant. In het begin moest mijn 

vader er even aan wennen, maar hij heeft 

meermaals gezegd dit heel fijn te vinden. 

Voor ons als familie is het ook heel fijn, je 

bent er immers niet altijd. Mijn vrouw en 

ik zijn zo enthousiast over deze vorm van 

vrijwillige hulpverlening, dat we dit straks 

ook graag willen gaan doen.’    
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Oproep
VieCuri wil graag meer vrijwilligers 
inzetten en zoekt daarvoor 
enthousiaste mensen. 

Interesse? 
Loop een dag met een vrijwilliger 
mee, om te kijken of dit iets voor u is. 

Kijk voor meer informatie op 
www.viecuri.nl/vrijwilligers


