
De Week van de Palliatieve Zorg in Salland

Dag Activiteit Locatie Starttijd Eindtijd Inschrijflink

Maandag 3 oktober Theatervoorstelling ‘Leven tot het 
Einde’

MIMIK Theater (nieuwe locatie 
aan de IJssel, Achter de Muren 
Vispoort 8-10, Deventer)

16:30 (inloop vanaf 
16:00) uur 17:30 uur Schrijf u hier in

Certificaatuitreiking Scholing Netwerk 
Palliatieve Zorg

MIMIK Theater (nieuwe locatie 
aan de IJssel, Achter de Muren 
Vispoort 8-10, Deventer)

16:30 uur 17:00 uur Inschrijving gaat via 
gerichte uitnodiging

Theatervoorstelling ‘Leven tot het 
Einde’

MIMIK Theater (nieuwe locatie 
aan de IJssel, Achter de Muren 
Vispoort 8-10, Deventer)

19:30 (inloop vanaf 
19:00) uur 20:30 uur Schrijf u hier in

Dinsdag 4 oktober

Informatieve bijeenkomst voor 
mensen in de laatste levensfase en/of 
naasten
‘Het gesprek met uw huisarts, over 
het levenseinde.’

Zalencentrum de Lindeboom te 
Schalkhaar (Lindeboomsweg 1, 
Schalkhaar)

10:00 (inloop vanaf 
09:30) uur 12:00 uur Schrijf u hier in

Woensdag 5 oktober Informatieve bijeenkomst voor 
zorgverleners ‘Over Palliatieve Zorg’

Zorgorganisatie Nieuw Rollecate 
te Deventer
E.Tesschenmacherstraat 9, 
Deventer

15:00 (inloop vanaf 
14:30) uur 17:00 uur Schrijf u hier in

Het programma gaat verder op de volgende pagina

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx9P1YpSyKNkHTzp8ajZl4dDlEc3eLBK25BRALPrHfZPXVDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx9P1YpSyKNkHTzp8ajZl4dDlEc3eLBK25BRALPrHfZPXVDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewhUehIEkQ0ZUkrgZkfoBVWV9kXoTc9a0qUPS3xrhSEh-oOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ38ddDMzuz1fVoMA5w4gFBKL49i3H8_9ewvPjdTzvt86RdQ/viewform


Informatieve bijeenkomst voor 
mensen in de laatste levensfase en/of 
naasten

Zorgorganisatie Nieuw Rollecate 
(E.Tesschenmacherstraat 9, 
Deventer)

19:30 (inloop vanaf 
19:00) uur 21:00 uur Schrijf u hier in

Donderdag 6 oktober Inspiratiesessie PaTz
Zorgorganisatie 
RAngeliCustodes (Burgemeester 
Kerssemakersstraat 46, Raalte)

14:30 (inloop vanaf 
14:00) uur 16:00 uur Schrijf u hier in

Vrijdag 7 oktober
Fotoshoot voor mensen in de 
palliatieve, terminale levensfase 
samen met hun naaste/mantelzorger

Afhankelijk van de aanmelding 
bij mensen thuis of op een 
uitgekozen speciale plek

Hele dag 17:00 uur Schrijf u hier in

Zaterdag 8 oktober Open dag Hospice De Winde Hospice De Winde 
(Hermelijn 2, Deventer) 11:00 uur 16:00 uur Geen inschrijving 

nodig

Open dag Hospice De Cirkel Hospice De Cirkel 
(Monumentstraat 57 b, Raalte) 12:30 uur 16:30 uur Geen inschrijving 

nodig

Hele week Interne campagne Deventer 
Ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis + digitale 
campagne Maandag 3 oktober Zaterdag 8 

oktober
Geen inschrijving 
nodig

Hele week
Interne campagne Huisartsen 
Coöperatie Deventer en Omstreken 
(HCDO)

Huisartsenpost + digitale 
campagne Maandag 3 oktober Zaterdag 8 

oktober
Geen inschrijving 
nodig

Einde van het programma

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrptarGDhZZsgnwv-3EX0H5OiXpag9DhHjMdFQiN5NqtJJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecxp8tbTrKFjtJcMud93kdEayqryc4Y237OXoeSrNhzldPrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfjrXM0lJniJQXkQ7j4GYfHGDiZAlvxFdgcU1O9LpaKSdgIg/viewform


Theatervoorstelling ‘Leven tot het Einde’

Het theaterstuk ‘Lang zal hij Léven’ draait 
om een familiegesprek over euthanasie bij 
dementie. Tijdens het stuk wordt het publiek 
actief betrokken bij de morele dilemma’s die het 
verhaal oproept. Een interactief drama in het 
midden van een maatschappelijk debat.
 
Verhaallijn
Dirk Jan is 80 en heeft vergevorderde dementie. 
Toen Alzheimer bij hem geconstateerd werd, 
drie jaar geleden, heeft hij een wilsverklaring 
opgesteld. Hij wil niet naar een verpleeghuis en 
ook niet in de situatie belanden waarin hij zijn 
autonomie en zijn verstand kwijt is. Boven alles, 
wil deze voormalige onderwijzer zijn waardigheid 
houden: liever dood dan zichzelf kwijtraken. 
Nu lijkt het zover te zijn. Dirk Jan is bij flarden 
helemaal de weg kwijt en de situatie thuis is niet 
meer houdbaar. 

In een voorstelling van 60 minuten volg je Dirk 
Jan en zijn naaste familie. Ze vieren Dirk Jan zijn 
80 e verjaardag en zingen Lang zal hij leven. Maar 
niet iedereen zingt dit van harte mee. Had Dirk 
Jan niet zelf in zijn wilsverklaring gezet dat hij dit 
nooit zou willen?

Op verschillende momenten tijdens het 
theaterstuk krijgt het publiek de kans om in 
gesprek te gaan over de morele dilemma’s die 
het verhaal oproept. Het publiek is op deze 
manier actief betrokken bij familiegesprek over 
euthanasie. Zo wordt zachtjes gezocht naar 
richting bij een moreel vraagstuk. 

Laat u informeren over alles rondom de 
laatste levensfase en neem een kijkje in een 
wensambulance!
Tijdens de inloop en na de voorstelling is het 
mogelijk om u als inwoner of professional te 
laten informeren bij de diverse aanwezige 
statafels. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld 
mantelzorginformatie; informatie over levens- en 
zingevingsvraagstukken of vrijwillige palliatieve 
en terminale zorg en nog veel meer. Ook zal er 
een wensambulance aanwezig zijn waarin u een 
kijkje kunt nemen en zal horen wat er allemaal 
mogelijk is om iemand zijn of haar laatste 
levenswens in vervulling te laten gaan.

Middagvoorstelling (met name gericht 
opzorgverleners maar voor iedereen 
toegankelijk)

Locatie: MIMIK Theater Deventer 
Datum: maandag 3 oktober 
Aanvang: 16:00 uur
Start Theater: 16:30 uur-17:30

Avondvoorstelling (met name gericht op 
inwoners/mantelzorgers/vrijwilligers maar voor 
iedereen toegankelijk) 

Locatie: MIMIK Theater Deventer
Datum: maandag 3 oktober 
Aanvang: 19:00 uur
Start Theater: 19:30 uur-20:30

Schrijf u hier in
voor één van de voorstellingen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx9P1YpSyKNkHTzp8ajZl4dDlEc3eLBK25BRALPrHfZPXVDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx9P1YpSyKNkHTzp8ajZl4dDlEc3eLBK25BRALPrHfZPXVDA/viewform


Certificaatuitreiking Scholing Netwerk Palliatieve Zorg

Tijdens de certificaatuitreiking zullen de 
deelnemers van de scholing ‘Palliatieve Zorg’ 
vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland 
hun certificaten uitgereikt krijgen. 

De certificaatuitreiking zal plaatsvinden in de 
theaterzaal van MIMIK Theater Deventer, ná de 
middagvoorstelling van ‘Lang zal hij Léven’. Dit 
zal zijn op maandag 3 oktober, tussen ongeveer 
16:30-17:00 uur.

Deelnemers hebben een gerichte uitnodiging 
ontvangen. 



Informatieve bijeenkomst voor mensen in de laatste levensfase en/of naasten
‘Het gesprek met uw huisarts, over het levenseinde.’
Tijdens deze informatieve bijeenkomst nemen 
kaderhuis- en hospicearts palliatieve zorg Anouk 
Bovenkerk en huisarts Nicole van de Kamp 
de aanwezigen mee in het gesprek over het 
levenseinde met uw huisarts. 

Begrippen zoals euthanasie, palliatieve sedatie, 
voltooid leven en levenseindegesprekken doen 
nogal eens het nodige stof opwaaien. Ook leidt 
het vaak tot spraakverwarring aangezien niet 
iedereen het over hetzelfde heeft. Op deze 
informatieve bijeenkomst zal uitleg worden 
gegeven over deze begrippen en hoe u hierover 
het gesprek kunt aangaan met uw eigen huisarts. 
Zij doen dit aan de hand van theorie en levendige 
voorbeelden. Het belooft een informatieve, 
boeiende bijeenkomst te worden.

Locatie: Zalencentrum de Lindenboom, 
Schalkhaar
Datum: dinsdag 4 oktober
Tijdstip: 10:00-12:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur) 

Schrijf u hier in

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewhUehIEkQ0ZUkrgZkfoBVWV9kXoTc9a0qUPS3xrhSEh-oOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewhUehIEkQ0ZUkrgZkfoBVWV9kXoTc9a0qUPS3xrhSEh-oOw/viewform


Informatieve bijeenkomst voor zorgverleners ‘Over Palliatieve Zorg’

De informatieve bijeenkomst voor zorgverleners 
wordt verzorgd door zorgorganisatie Nieuw 
Rollecate. Zorgverleners zijn op woensdag 5 
oktober van 15:00-17:00 uur (inloop vanaf 14:30 
uur) welkom op Nieuw Rollecateom deel te 
nemen, onderstaande onderwerpen zullen aan 
bod komen:

• Trendanalyse
• Proactieve zorgplanning
• Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)
• Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland
• Wat is palliatieve zorg, doel en belangrijke 

aspecten
• Vier dimensies van palliatieve ondersteuning
• Wat is terminale zorg, doel en belangrijke 

aspecten
• Signalering en markering
• Surprise Question
• Positieve en negatieve wilsverklaring
• Dementie

• Familieparticipatie
• Complementaire zorg
• Wensambulance
• Steunpunt Mantelzorg
• Mogelijkheden overlijden
• Palliatieve sedatie
• Mondzorg
• Afscheid nemen van het leven
• Orgaandonatie
• Verantwoordelijkheden

Schrijf u hier in

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ38ddDMzuz1fVoMA5w4gFBKL49i3H8_9ewvPjdTzvt86RdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ38ddDMzuz1fVoMA5w4gFBKL49i3H8_9ewvPjdTzvt86RdQ/viewform


Informatieve bijeenkomst voor mensen in de laatste levensfase en/of naasten

Deze informatieve bijeenkomst voor mensen in 
de palliatieve levensfase en hun naasten wordt 
verzorgd door zorgorganisatie Nieuw Rollecate. 
U bent op woensdag 5 oktober om 19:30-21:00 
uur (inloop vanaf 19:00 uur) van harte welkom 
op zorglocatie Nieuw Rollecate te Deventer, E. 
Tesschenmacherstraat 9. Onderstaand vind u het 
avondprogramma dat - indien u dat wenst - kan 
worden afgesloten met een hapje en een drankje. 
Onderstaand vindt u het gehele programma.
 
19:30 uur - Door Linda Hazelhekke 
(Nieuw Rollecate)
• Opening en welkom
• Netwerk Palliatieve Zorg Salland
• Wat is palliatieve zorg, doel en belangrijke 

aspecten
• Wat is terminale zorg, doel en belangrijke 

aspecten
• Signalering en markering
 
19:50 uur - Door Mr. S. (Siebe) Kuipers 
(Smalbraak Notarissen)
• Positieve en negatieve wilsverklaring
• Testamenten en levenstestamenten
• Laatste levensfasebeleid
• Dementie
• Euthanasie

20:20 uur - Door Linda Hazelhekke 
(Nieuw Rollecate)
• Wensambulance
• Steunpunt Mantelzorg
• Geestelijke verzorging
• Mogelijkheden overlijden
• Palliatieve sedatie
• Verantwoordelijkheden
• Waken
 
20:30 uur - Door Stefan Floors 
(Zorgdienst)
• Laatste zorg na overlijden
• Mogelijkheden opbaring
 
20:45 uur - Door Bas de Weerd 
(Uitvaartverzorging)
• Wat doet een uitvaartverzorger
• Mogelijkheden uitvaarten
• Uitdelen boekjes de Weerd ‘Mijn laatste 

Wens’
 
21:00 uur - Door Linda Hazelhekke 
(Nieuw Rollecate)
• Afsluiting (eventueel met een hapje en een 

drankje)

Schrijf u hier in

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrptarGDhZZsgnwv-3EX0H5OiXpag9DhHjMdFQiN5NqtJJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrptarGDhZZsgnwv-3EX0H5OiXpag9DhHjMdFQiN5NqtJJQ/viewform


Inspiratiesessie PaTz

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de 
meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben 
dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts 
en/of (wijk)verpleegkundige.
De begeleiding van deze patiënten en hun 
naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde 
medische klachten, psychosociale problemen van 
patiënten, het organiseren van de zorg en het 
omgaan met/een plek geven van eigen emoties.

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en 
inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken 
lokaal nauw samen in PaTz groepen. Samen 
brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en 
anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. 
Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit 
en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Doelgroep: verpleegkundigen, artsen en andere 
geïnteresseerde zorgverleners in de palliatieve 
zorg die meer willen weten over PaTz en/of 
wellicht een PaTz groep zouden willen starten.

Erica van Maanen, huisarts/kaderarts palliatieve 
zorg en Medisch Adviseur bij Stichting PaTz zal 
alle aanwezigen tijdens deze informatiesessie 
inspireren én informeren.

Inspiratiesessie PaTz
Locatie: Zorgorganisatie 
AngeliCustodes, Burgemeesterkerssemakersstraat 
9, Raalte.
Datum: donderdag 6 oktober
Tijdstip: 14:30-16:00 uur (inloop vanaf 14:00 uur)

Schrijf u hier in

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecxp8tbTrKFjtJcMud93kdEayqryc4Y237OXoeSrNhzldPrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecxp8tbTrKFjtJcMud93kdEayqryc4Y237OXoeSrNhzldPrw/viewform


Fotoshoot voor mensen in de palliatieve, terminale levensfase samen met hun 
naaste/mantelzorger
Op 7 oktober gaan het Netwerk Palliatieve 
Zorg (NPZ) Salland samen met het Steunpunt 
Mantelzorg op pad om een bijzondere dag te 
organiseren. Zij zullen samen met een fotograaf 
bij mensen langs gaan om de mantelzorger en 
zijn of haar palliatief of terminale naaste(partner, 
vriend/vriendin, buur etc.) te portretteren op een 
voor hen bijzondere plek. Dat kan bijvoorbeeld 
een bankje langs de IJssel zijn, een restaurantje 
in de buurt of gewoon thuis. De portretfoto’s 
en de verhalen daarbij willen we verzamelen 
en samenvoegen tot een mooi digitaal boekje 
waar andere mensen inspiratie uit kunnen halen. 
De foto’s die die dag gemaakt worden krijgen 
de geportretteerde digitaal toegestuurd, een 
prachtige herinnering aan deze dag en aan de 
band met elkaar.

Wil jij gebruik maken van deze mooie 
gelegenheid? Schrijf u hier in

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfjrXM0lJniJQXkQ7j4GYfHGDiZAlvxFdgcU1O9LpaKSdgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfjrXM0lJniJQXkQ7j4GYfHGDiZAlvxFdgcU1O9LpaKSdgIg/viewform


Open dag Hospice De Winde

Op zaterdag 8 oktober organiseert hospice De 
Winde een open dag voor belangstellenden. U 
hoeft zich hier niet voor aan te melden. Iedereen 
is van harte welkom om een kijkje te nemen!

Tijdens uw bezoek kan worden verteld hoe 
het leven in dit hospice geleefd wordt en hoe 
de omgang is met gasten en naasten. De plek 
waar wanneer er geen dagen meer aan het 
levenkunnen worden toegevoegd, er geprobeerd 
wordt leven aan de dagen toe te voegen.

Kom vooral langs en maak kennis met deze 
bijzondere plek. 

Locatie: Hermelijn 2, Deventer
Datum: zaterdag 8 oktober
Tijdstip: 11:00-16:00 uur



Open dag Hospice De Cirkel

Op zaterdag 8 oktober organiseert hospice De 
Cirkel een open dag. U hoeft zich hier niet voor 
aan te melden. Iedereen is van harte welkom om 
een kijkje te nemen!

Tijdens uw bezoek kan er informatie worden 
verkregen over het hospice en de vrijwillige 
zorg thuis. Ook kunt u een inkijkje krijgen in het 
hospice en de nieuwe gasten- en familiekamer 
bekijken. 

Iedereen die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk 
bij de Cirkel is ook van harte welkom om zich 
op deze dag te laten informeren. Zowel de 
coördinator van het hospice als vrijwilligers zijn 
aanwezig om u er alles over te vertellen. 

Dit alles kan onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Kom vooral langs en maak kennis met deze 
bijzondere locatie. Graag tot dan!

Locatie: Monumentstraat 57b, Raalte
Datum: zaterdag 8 oktober
Tijdstip: 12:30-16:30 uur



Interne campagne Deventer Ziekenhuis

Tijdens ‘De week van de Palliatieve Zorg’ zal 
er binnen het Deventer Ziekenhuis gedurende 
de hele week een zowel digitale als fysieke 
campagne plaatsvinden. Tijdens deze campagne 
worden alle medewerkers van het Deventer 
Ziekenhuis geïnformeerd over palliatieve 
zorg en krijgen zij de kans deel te nemen aan 
verschillende activiteiten. Dit programma zal 
intern worden gedeeld, voor het persoonlijk 
ontvangen van het gehele programma mail naar 
a.binnenmars@dz.nl.



Interne campagne Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO)

Tijdens ‘De week van de Palliatieve Zorg’ zal er 
binnen de HCDO gedurende de hele week een 
online campagne plaatsvinden. Tijdens deze 
campagne zullen de huisartsen uit de regio op 
verschillende manieren geïnformeerd worden 
over palliatieve zorg en de kans krijgen zich hierin 
te verdiepen. Thema’s die aan bod komen zijn 
bijvoorbeeld de markering van de palliatieve 
fase; de overdracht van de avond/nacht/
weekenddienst; de sociale kaart van het palliatief 
netwerk en medisch inhoudelijke informatie.

Voor meer informatie hierover mail naar: 
a.bovenkerk@hcdo.nl.


