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OPENHARTIG & KWETSBAAR
In de zes beschikbare filmpjes gaat het over ervaringen met de palliatieve zorg, gezien
vanuit verschillende standpunten. Denk hierbij aan patiënten, naasten, mantelzorgers,
vrijwilligers en zorgprofessionals. Openhartige verhalen over de ervaringen met betrekking tot de laatste fase van het leven. Het gaat het niet alleen over de wijze waarop
afscheid wordt genomen; maar ook over hoe het leven de moeite waard kan blijven.
Het vroegtijdig bespreekbaar maken van wensen en ideeën in die laatste fase komt ook
nadrukkelijk aan de orde.

DOEL
Deze filmpjes zijn gemaakt met de achterliggende gedachte / het doel: creëren van
meer bewustwording rond die laatste levensfase en het belang om hier meer te
spreken en/of na te denken.

DE FILMPJES GEBRUIKEN?
De Twentse filmpjes zijn voor verschillende doeleinden te gebruiken. Denk aan:
- (scholings- en informatie) Bijeenkomsten voor diverse doelgroepen;
- Bijeenkomsten voor vrijwilligers;
- Bijeenkomsten voor ouderen (KBO-PCOB);
-	Bij- en nascholingen voor diverse doelgroepen zoals:
vrijwilligers, zorgprofessionals (ook paramedici);
- Publieksavonden (film)avonden;
- Werkoverleggen;
- Presentaties;
- Gastcolleges;
-	Workshops aan:
(huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners,
thuiszorg, vrijwilligers hospices/VPTZ en vrijwilligers intramuraal,
WMO loketten, Wijkkracht /wijkteams;
- Activiteit IDPZ.
De filmpjes op zich roepen diverse reacties op is onze ervaring.
Beeld en échte verhalen maken zoveel meer indruk als een presentatie.

GOEDE VOORBEREIDING
Denk van te voren na over wat je wilt bereiken met het tonen van een of meerdere
filmpjes. Zoek gericht je filmpje(s) uit. In combinatie met een presentatie en/of andere
werkvorm zullen de filmpjes bijdragen om je gestelde doel te bereiken. Je vindt de
filmpjes op ons Youtubekanaal - zo zijn ze voor iedereen bereikbaar.
Vragen of keertje sparren over de inzet van de filmpjes?
Gerda en Agnes zijn natuurlijk bereikbaar.
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Filmpjes >

Links
Filmpjes online
WAAR VIND JE DE FILMPJES?
Op ons Youtube kanaal vind je alle 6 filmpjes:
Elkaars mantelzorger
Zie mij... regie in eigen hand
https://youtu.be/t00Hbn_9OLU

Naasten/nabestaanden
Zie mij... elkaar loslaten in liefde
https://youtu.be/DNdvfk7Tfgs

Patient
Zie mij... kijk naar je kansen en blijf positief
https://youtu.be/gAWeiopYX80

Partner en mantelzorger
Zie mij... partner en mantelzorger
https://youtu.be/kH13EGoF3vs

Zorgprofessional
Zie mij... oog voor de mens
https://youtu.be/RPsK4B5GuzM

Zorgprofessional
Zie mij... portret van een palliatief verpleegkundige
https://youtu.be/eVIPT84Fv54
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