Inspiratiedag: Léven, tot het einde
13 oktober 2012: Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ)
Locatie: Saxion Deventer
Doelstelling
De doelstelling van de Internationale dag van de Palliatieve Zorg, die dit jaar voor de achtste
keer gehouden wordt, is het vergroten van kennis over palliatieve zorg. Door het aanbieden
van diverse activiteiten op deze dag worden mensen geïnformeerd over de vele mogelijkheden, zodat kennis over palliatieve zorg uitgebreid wordt en men zelf keuzes kan maken
voor de mogelijk eigen palliatieve levensfase of die van naasten. Door de mix van bezoekers
en de inhoud van het programma is het een plek voor ontmoeting en verbinding waarbij het
accent vooral op de laatste levensfase ligt.
Doelgroep
Algemeen publiek, dit zijn patiënten, naasten, mantelzorgers, vrijwillige- en professionele
zorgverleners. We gaan uit van ongeveer 300 betalende bezoekers, er is genoeg ruimte voor
meer.
Vorm
De inspiratiedag in Deventer is een initiatief van vier Netwerken Palliatieve Zorg: Salland,
Zutphen, Oost-Achterhoek en West- Achterhoek met ondersteuning door de landelijke
organisatie Agora. Deze dag levert een draaiboek op dat voor andere regio’s in het land
beschikbaar komt zodat in 2013 een dergelijke dag in een ander deel van het land kan
worden georganiseerd. Brede samenwerking van verschillende netwerken zorgt voor een
efficiëntere inzet van tijd en beschikbaar budget.
Het programma bestaat uit twee onderdelen:
• een gratis te bezoeken brede informatie- en belevingsmarkt.
• een royaal workshopaanbod waarvoor een toegangsprijs geldt
Informatie- en belevingsmarkt
Er zijn o.a. stands over complementaire zorg, look good feel better, bewegen, handmassage,
muziek, de Levensboom en ook stands met boeken, opleidingen in de zorg, pruikenhoofddoeken-koelsjaaltjes, voeding, informatie over pijn, over financiën, de Regenboogboom, sociale kaart, eigen kracht. Elke deelnemer krijgt de nieuwe editie van ‘Pal voor u’.
Workshopaanbod
Het programma bestaat uit een royaal workshopaanbod waarvoor een toegangsprijs geldt
en men zich van tevoren moet inschrijven. Er zijn negen zalen met daarin vier sessies per
zaal: een doorlopende filmcarrousel van diverse informatiefilms waaronder een Turkse en
een Marokkaanse, een discussie over levenskunst en een goede dood, informatie over
seksualiteit en intimiteit in de laatste levensfase, complementaire zorg, de IKNL
signaleringsbox voor verzorgenden, een programma voor mantelzorgers, over inloophuizen,
een theatervoorstelling, het STEM project, spirituele zorg, een verhalenverteller, rouw bij
mannen, communicatie in de palliatieve fase, project ‘een wereld van verschil’,
multiculturele zorg, sterven met de oorlog.
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