NETWERK
PALLIATIEVE ZORG
OOST-VELUWE

UITNODIGING

KICK-OFF
TRANSMURAAL ZORGPAD
PALLIATIEVE ZORG

9 januari 2018
19.00 uur
Theater Orpheus
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WELKOM
Op dinsdagavond 9 januari bent u van harte welkom
in Theater Orpheus voor de feestelijke start van het
transmurale zorgpad palliatieve zorg Oost-Veluwe.
Dit zorgpad is een samenwerkingsverband waarbij de
partners over de grenzen van de eigen organisatie heen
kijken. Vanzelfsprekend staat de patiënt centraal,
organisaties en instellingen hebben hun activiteiten zo
op elkaar afgestemd dat er voor patiënten (en hun naasten)
een doorlopend en samenhangend traject van palliatieve
zorg op maat ontstaat.
Hoe belangrijk dat is wordt duidelijk in de voorstelling
Botte Pech. Deze wordt gespeeld door zorgprofessionals
Anita Maas en Marij Coolen en gaat over de zoektocht van
alle betrokkenen bij iemand die ongeneeslijk ziek is. Anita
kreeg in februari 2015 zelf het verpletterende bericht dat ze
niet meer te genezen is. De voorstelling geeft diepgaande
inzichten in de impact van kanker en ongeneeslijk ziek zijn.
Wij hebben met zorg de 240 beschikbare plaatsen in de
Altioszaal verdeeld en stellen het erg op prijs als u aanwezig
wilt zijn. Lukt dat niet, wilt u ons dit dan laten weten?
(b.koekoek@gelre.nl)

namens de werkgroep

huisartsen Joke Breugem en Marieke Dijkzeul
wijkverpleegkundigen Janneke Blaauw en Irmi Bassen
manager zorg en welzijn Gerlinde Vorderman
netwerkcoördinatoren Trudy Willems en Berdine Koekoek

PROGRAMMA
19.00 uur
		
19.30 uur
		
		
		

Ontvangst met koffie en thee

Welkom en feestelijke start van het programma
Overhandiging van het 1e exemplaar van
notitieboekje Wat ik wil (zeggen)
door huisartsen Joke Breugem en Marieke Dijkzeul

19.45 uur

Aanvang voorstelling Botte Pech

21.00 uur

Borrel met hapjes

22.00 uur

Einde

aanmelden

Het is noodzakelijk om voor 1 januari 2018 een stoel te reserveren.
Dit kan via onderstaande knop.

reserveren

U krijgt na inschrijving een bevestiging via de mail, dit is uw definitieve toegangsbewijs. De plaatsen die vanaf 1 januari 2018 nog over zijn worden gegeven aan
mensen die op de wachtlijst staan.

locatie

Theater Orpheus
Churchilllaan 1
7314 BZ Apedoorn
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zeggen

De Kick-off is gratis voor genodigden.
Dit is mede mogelijk gemaakt door

NETWERK
PALLIATIEVE ZORG
OOST-VELUWE

www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe

