
 

Naar wie zijn we op 

zoek? 

 
Je hart staat open voor  ongenees-
lijk zieke mensen en hun naasten. 

Je hebt een open en respectvolle 
houding. 

Naast de nodige maturiteit, 
beschik je over een sterk 

invoelingsvermogen en een grote 
luisterbereidheid. 

 

Je hebt wat vrije tijd:  ongeveer 
één halve dag per week. 

Je beschikt bij voorkeur over een 
wagen. 

 
 

Wat bieden wij je? 

 
Je krijgt een degelijke opleiding. 
Daarnaast bieden wij onder-

steuning, navorming en intervisie. 
Er wordt ook onkostenvergoeding 

en verzekering voorzien. 

 

 

     
 

 

 

 

 

Voel je je 

aangesproken? 

 
Neem dan vrijblijvend contact 
op met: 

 
Palliatief Netwerk Mechelen 

Willem Rosierstraat 23 
2800 Mechelen 

 
Tel.:   015/41.33.31 

 

info@pnmechelen.be  
 

Onze website: 
 

www.palliatief-netwerk-
mechelen.be 

 
 

Er is een uitgebreide 
infobrochure voor 

kandidaat-vrijwilligers 
beschikbaar. 
 
 
 
 

Ben jij onze 

nieuwe 

vrijwilliger? 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palliatief Netwerk Mechelen vzw 

Willem Rosierstraat 23 
2800  Mechelen 

015/41.33.31 
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Heb je wat vrije tijd ? 

 
En wil je die graag op 
een zinvolle manier 

invullen? 
 
Denk je eraan om in 

het vrijwilligerswerk te 
stappen? 
 

 

 

Misschien is vrijwilliger 

worden in de 

palliatieve thuiszorg 

dan wel iets voor jou ! 

 
 
 

 

Wat is palliatieve zorg? 

 

Palliatieve zorg is de totaalzorg 
voor ongeneeslijk zieke mensen in 

hun laatste levensfase.   
De zorgverlening is niet langer 

gericht op genezing, maar op 
comfort en levenskwaliteit.  

Palliatieve zorg richt zich tot de 
zieke én zijn naastbestaanden. 

 
 

Wat doet het Palliatief 

Netwerk Mechelen? 

 
Het Palliatief Netwerk is een 

pluralistische organisatie die de 
palliatieve zorgcultuur helpt 

uitbouwen in de verschillende 
sectoren van de gezondheidszorg. 

Het Netwerk beschikt tevens over 
een team van palliatief 

deskundigen die de palliatieve 
thuiszorg in al zijn aspecten 

(praktische, emotionele, ….) mee 
ondersteunen.  Dit maakt mogelijk 

dat de patiënt die dit wenst, zo 
lang mogelijk kan thuis blijven, en 

kan sterven in zijn vertrouwde 

omgeving, omringd door zijn 
dierbaren. 

Wat betekent 

vrijwilligerswerk in de 

palliatieve thuiszorg? 

 

Vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg 
hebben hun eigen plaats, naast de 
mantelzorgers en de professionele 

hulpverleners. 
Het takenpakket van de vrijwilliger is 

zeer ruim en varieert naargelang de 
situatie of de vraag van de 
patiënt/familie. 

De voornaamste opdracht is wellicht 
als mens nabij zijn, betrokken 

aanwezig zijn en luisteren met volle 
aandacht. 
Naast emotionele ondersteuning van 

de patint en zijn naasten, kunnen ook 
kleine praktische taken worden 

opgenomen. 
Tenslotte kan de vrijwilliger mee 
ingeschakeld worden in een 

beurtsysteem om aanwezigheid bij de 
patiënt te garanderen.   

 

 

 

 
 

 

 
  

 


