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Scholing 'In gesprek over het levenseinde'
Bureau MORBidee verzorgt op 16 februari en 11 april 2018 de scholing 'In
gesprek over het levenseinde'. De scholing is gericht op verpleegkundigen,
verzorgenden en vrijwilligers palliatieve terminale zorg. "Praten over het
levenseinde zal altijd een verdrietige, nare kant houden, maar kan even
goed een verbindende, zin- en waardevolle waarde hebben. Maar hoe zorg
je ervoor dat patiënten en naasten die voordelen ervaren?," luidt de kern
van de vier uur durende scholing, die zowel in Enschede als in/rondom
Utrecht (locatie nog onbekend) wordt aangeboden. Kijk hier voor meer
informatie over de scholing. Aanmelding kan rechtstreeks via die website.
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Bureau MORBidee bij de Oncologiedagen
Bureau MORBidee was ruimschoots vertegenwoordigd op de
Oncologiedagen, de speciale congresdagen voor
(leerling-)oncologieverpleegkundigen. Ze werden 21 en 22 november
gehouden in De Reehorst in Ede. We stonden er met onze stand, maar ook
met de Before I Die Wall: een muur van zo'n twee bij drie meter, waarop
mensen met krijt het zinnetje 'Before I Die I want to...' kunnen afmaken. De
muur trekt altijd veel bekijks. Aan het eind van de Oncologiedagen stond de
Wall bomvol wensen, voornemens en verlangens.

Levenslang? naar de drukker
De gesprekshulp voor nabestaanden na zelfdoding, Levenslang?, ligt bij de
drukker. We zijn in blijde afwachting van de levering. Ergens in januari of
februari van 2018 kan de gesprekshulp via onze webwinkel gekocht
worden. Levenslang? bestaat uit vijftig kaartjes met uitspraken, meningen,
gedachten en emoties over zelfdoding. Ze sporen mensen aan hun
gedachten en gevoelens te delen en te bespreken: in duo's of in kleine
groepen, al dan niet met een (professionele) gespreksleider. Met andere
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1651653
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nabestaanden, of met partner, kinderen en/of vrienden.
Hieronder twee voorbeelden van de vraagkaartjes.

Memoblokjes voor patiënten, naasten en zorgverleners
Bureau MORBidee heeft memoblokjes ontwikkeld waarmee mensen
kunnen aangeven dat ze willen praten over bijvoorbeeld de behandeling,
de toekomst, de uitvaart of de hulp. Ze zijn bedoeld voor patiënten,
naasten én zorgverleners. De zelfklevende blaadjes kunnen zij invullen en
ergens achterlaten, voor de persoon met wie ze willen praten. Dat kan vanuit het perspectief van patiënten - de partner of een kind zijn, maar
even goed een (wijk)verpleegkundige of arts. Ook naasten en hulpverleners
kunnen ze voor verschillende personen in hun omgeving inzetten. Tijdens
testgesprekken met verpleegkundigen op de recente Oncologiedagen bleek
hoe praktisch zij dit eenvoudige hulpmiddel vonden. Begin volgend jaar
zullen ze via onze webshop te bestellen zijn.
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Boekenleggers annex gesprekshulp geïntroduceerd
Met de boekenlegger ‘Love life, talk death’ voegen we een nieuw product
toe aan onze lijn van gespreksstarters, en tevens aan onze campagne
‘Zullen we over de dood praten?’. In een toegankelijke vorm legt de
boekenlegger het thema ‘dood’ op tafel (of tussen een boek). Met aan de
voorzijde de slogan: Love life, talk death. Aan de achterzijde staan vijftien
vragen over leven en dood, allen geselecteerd uit drie van onze
gesprekshulpen over de dood. De afmetingen zijn 74 x 210 mm. Voor meer
informatie kun je terecht op deze pagina van de site van Bureau MORBidee.

Bureau MORBidee op het Elckerijckcongres
Bureau MORBidee is aanwezig op het Elckerlijckcongres dat op 14
december in Zeist wordt gehouden. Het thema van de dag is: ‘Met de dood
voor ogen – wat we nodig hebben is elkaar’. De organisatie is in handen van
VPTZ Nederland, de koepelorganisatie van alle vrijwilligers die bij mensen
thuis of in een hospice palliatieve terminale zorg verlenen. Het congres
wordt georganiseerd voor mensen die in hun privésituatie, vrijwilligerswerk
of beroep te maken krijgen met (de zorg voor) mensen in de laatste
levensfase: patiënten en hun vertegenwoordigers, naasten, mantelzorgers,
vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren, geestelijk verzorgers, verzorgenden,
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verpleegkundigen, artsen. Voor wie zich nog wil aanmelden: je vindt hier
meer informatie.

Copyright © 2019 Bureau MORBidee, All rights reserved.
Je ontvangt deze e-mail omdat je jezelf via www.bureaumorbidee.nl, www.kaartenvanbetekenis.nl of
www.gamesthatmatter.nl hebt aangemeld met je naam en mailadres.
Our mailing address is:
Bureau MORBidee
Albert Cuypstraat 8
Hengelo, Ov 7556gd
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1651653

5/6

10-7-2019

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1651653

Campaign Overview | Mailchimp

6/6

