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U heeft te horen gekregen dat u ernstig ziek  
bent en niet lang meer te leven heeft. 
Een vreselijke boodschap en u hebt niemand  
om dit mee te delen.  
 
Of het is al weer een tijdje geleden dat u een 
slechtnieuwsgesprek gehad heeft en u hebt  
nu behoefte aan hulp. 
  
NAbij kan u in deze moeilijke periode bijstaan. 
 
Het is niet niks wat u te horen heeft gekregen  
en u moet dit alleen verwerken. Wij staan graag 
naast u om u te ondersteunen daar waar nodig is.  
 
NAbij werkt uitsluitend met vrijwilligers die 
gemotiveerd zijn, weten waar ze het over hebben  
en u kunnen helpen, indien u dat wenst, op 
verschillende terreinen. Tevens hebben onze 
vrijwilligers de basiscursus doorlopen en volgen 
regelmatig verdiepingsdagen en trainingen.  
 
Onze vrijwilligers respecteren uw manier van 
leven/wonen en treden u zonder ver- beoordeling 
tegemoet. 
 
Kom in gesprek met ons.  
 

Palliatieve zorg voor mensen zonder 
sociaal netwerk door vrijwilligers. 

U hoeft er niet alleen voor te staan 
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Door naast u te staan kunnen wij met u 
meedenken over uw situatie. In gesprek met u 
gaan, indien u dat wenst met u meegaan op 
bezoek bij arts, behandeling of eventueel andere 
instanties.  

Maar ook kunnen wij met u meedenken om 
bijvoorbeeld thuiszorg in te roepen, 
specialistische zorg of mogelijkheden waar u de 
laatste fase van uw leven wilt verblijven. Ook in 
de laatste fase kunnen wij u bijstaan, door er te 
zijn voor u.    

Ook kunnen wij invulling en vorm geven aan uw 
uitvaart. 

Geheel zoals u dat wilt en op uw manier. 

Uiteraard begrijpen wij dat de stap die u gaat 
nemen om in contact met ons te komen moeilijk 
is, maar u hoeft deze fase niet alleen door te 
maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de 
hulp die wij u kunnen bieden. 

Voor meer informatie: www.nabij.nu 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer:  

06 46 48 93 72 
Of via de mail: info@nabij.nu 

 

Wij staan naast u…
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