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Theater Orpheus



WELKOM 

Op woensdagavond 6 oktober bent u van harte welkom in Theater 
Orpheus voor de feestelijke start  van Mijn Zorgpad, wegwijzer 
voor patiënten in de laatste levensfase in Oost-Veluwe.

Patiënten zijn actief betrokken bij de totstandkoming van het zorgpad, 
dat is bedoeld om mensen in de palliatieve fase van een ziekte te 
voorzien van informatie en tips. Zodat zij met hun (huis)arts en andere 
hulpverleners, samen kunnen beslissen over hoe ze hun leven met de 
ziekte willen inrichten en welke zorg en behandeling daar het beste bij 
past. Dit vraagt van hulpverleners dat zij de patiënt en naasten (gaan) 
zien als partner in de zorg.

Via het gevarieerde programma met een lach en een traan krijgt u 
inzicht in het zorgpad en wat dat voor u kan betekenen, op een 
indringende wijze. Laat u verrassen door film, theater en muziek.

Dit is een persoonlijke uitnodiging. Er zijn 242 plaatsen beschikbaar die 
zorgvuldig zijn verdeeld tussen onze leden, partners, patiënten, hun 
naasten en de sponsoren van dit evenement.  Wij stellen het zeer op 
prijs als u aanwezig wilt zijn. Lukt dat niet, dan mag u deze uitnodiging 
doorgeven aan een collega, patiënt of mantelzorger of ons laten weten 
dat u niet kunt. Dan kunnen we iemand anders blij maken met uw plek. 

namens de voorbereidingscommissie

Astrid Cornelissen, Berdine Koekoek, Hetty van der Veen en  
Marjolein van der Waal. 

meer informatie of afmelden

b.koekoek@gelre.nl 

corona maatregelen

De coronamaatregelen van het kabinet worden opgevolgd. Theater Orpheus houdt maximaal 
rekening met de actuele voorschriften en anticipeert op deze ontwikkelingen. We hopen dat 
het mogelijk is om na afloop (tot 22.00 uur) onder het genot van een hapje en drankje in de 
foyer met elkaar te kunnen napraten.



PROGRAMMA19.00 uur Ontvangst met koffie en thee (met piano en vioolmuziek in de foyer) 

19.30 uur Welkom 
  Door Wilma te Water, geriater en avondvoorzitter

19.40 uur Markeringsgesprek als start van het Zorgpad (film)

19.50 uur Lancering Patiëntenversie Zorgpad  
   Door kaderhuisartsen Joke Breugem en Marieke Dijkzeul en  

een ervaringsdeskundige

20.10 uur Voorstelling Mantelzorgmonologen 
  Door Cedertrainingen
   De voorstelling is geaccrediteerd door het accreditatiebureau 

Kwaliteitsregister VenV en Register Zorgprofessionals. In de hal liggen 
lijsten voor registratie (Neem je BIGnummer mee).

21.00 uur Nabespreking 

21.20 uur Sluiting en dankwoord

21.25 uur Nazit met een hapje en drankje in de Foyer 

aanmelden 
Het is noodzakelijk om voor 1 oktober 2021 een stoel te reserveren.  
Dit kan via onderstaande knop.

reserveren

U krijgt na inschrijving een bevestiging via de mail, dit is uw definitieve toegangs-
bewijs. De plaatsen die vanaf 1 oktober 2021 nog over zijn worden gegeven aan 
mensen die op de wachtlijst staan.

locatie

Theater Orpheus, Churchilllaan 1, 7314 BZ Apeldoorn

https://www.orpheus.nl/voorstellingen/3481/
https://www.orpheus.nl/voorstellingen/3481/
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Dat u deze avond gratis kunt bezoeken, is mede mogelijk 
gemaakt door de volgende sponsoren

www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe


