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Derde druk voor boekje Levenseindegesprekken
Het boekje Levenseindegesprekken is in een derde druk verschenen.
Bijna drieduizend exemplaren hebben inmiddels hun weg gevonden
naar verpleegkundigen, huisartsen, verzorgenden, geestelijk
verzorgers, psychologen, vrijwilligers palliatieve terminale zorg,
diëtisten, pedicures en andere zorgverleners.
Het boekje Levenseindegesprekken beantwoordt vragen over het waarom,
wanneer, waarover en hoe van levenseindegesprekken, zoals ze door
zorgverleners gevoerd kunnen worden met ongeneeslijk zieken en
kwetsbare ouderen.
Het meeste aandacht krijgt het hoe; hoe start je levenseindegesprekken, of
hoe maak je ze eenvoudiger? Daarvoor worden 14 verschillende
handvatten (strategieën en methodieken) aangereikt, die onmiddellijk in de
praktijk toegepast kunnen worden door artsen, verpleegkundigen,
verzorgenden, vrijwilligers, begeleiders of andere zorgverleners.
Het boekje telt 56 pagina’s, en is geschreven door Rob Bruntink en Mariska
Overman, experts op het gebied van communicatie in de laatste levensfase.
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Nieuwe scholingsdata scholingen Levenseindegesprekken
In samenwerking met Zorgscholing, biedt Bureau MORBidee scholingen
aan over het voeren van levenseindegesprekken. Wanneer zijn die
gesprekken van belang? Waarover kunnen die gaan? En hoe pak je dat aan?
Dergelijke vragen staan centraal in deze vier uur durende scholing.
De scholing wordt op 12 juni in Tiel aangeboden en op 18 juni in Zwolle.
Voor meer informatie of aanmelding, kijk op de site van Zorgscholing.

Kaarten voor mensen die in rouw zijn
Onze collectie Kaarten van Betekenis is ink uitgebreid, vooral met
kaarten die geschikt zijn om te versturen naar mensen die in rouw
zijn.
Deze Kaarten van Betekenis helpen jou de woorden te vinden die vaak zo
moeilijk te vinden zijn. Woorden die nooit kunnen omvatten wat er echt
gevoeld wordt, maar die wel helpen de ander te laten weten dat je
hem/haar niet vergeten bent.
De gehele collectie staat op www.kaartenvanbetekenis.nl. Enkele
voorbeelden zie je hieronder.
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Congres Zorg rondom het levenseinde
Bureau MORBidee staat regelmatig op congressen en symposia, met name
op bijeenkomsten die over palliatieve zorg gaan. Een bijzonder interessant
congres vindt op 2 april plaats in Ede: Zorg rondom het levenseinde.
Tijdens het congres is onder meer aandacht voor dementie,
kinderen/jongeren, familieperikelen en mantelzorg. Voor meer informatie
over dit congres (of aanmelding), kijk op de site van Congressen MetZorg.
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Wist je dat...
- Bureau MORBidee deze week is begonnen met het uploaden van
leeswijzers voor leesclubs? Leesclubs kunnen deze leeswijzers gebruiken
om boeken te bespreken die (ten dele) over de dood gaan. Klik hier voor
meer info.
- Bureau MORBidee sinds vorige week enkele boekenleggers in de
webwinkel heeft gezet? De boekenleggers kun je tevens gebruiken als
gesprekshulp. Klik hier voor de boekenlegger met een zeezicht, en hier voor
de boekenlegger met dansende skeletjes.

Communicatiehulpmiddelen van Bureau MORBidee
Om gesprekken over het levenseinde te stimuleren, heeft Bureau
MORBidee diverse hulpmiddelen ontwikkeld. Enkele daarvan staan
hieronder. Voor het gehele overzicht, zie onze webshop.

Bierviltjes (100 stuks)

30,-Gesprekshulp voor
gesprekken met
ouderen en
ongeneeslijk zieken.
Bestel ze hier

Heeft de dood een kleur?

12,95
Gesprekshulp voor
kinderen en jongeren.

Bestel het hier

Boekje
8,95
Bestel het hier

!!! Nieuwsbrief Bureau MORBidee en Nieuwsbrief Palliatievezorg.nl !!!
Door een systeemfout hebben wij in het laatste kwartaal van 2018 en de
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eerste maand van 2019 geen onderscheid kunnen maken tussen:
- mensen die zich voor de Nieuwsbrief van Bureau MORBidee hebben
ingeschreven
- mensen die zich voor de Nieuwsbrief van de website palliatievezorg.nl
hebben ingeschreven en
- mensen die zich zowel voor de Nieuwsbrief van Bureau MORBidee als
voor de Nieuwsbrief van palliatievezorg.nl hebben opgegeven.
Mocht je dus menen ten onrechte de Nieuwsbrief van Bureau MORBidee te
krijgen, dan bieden we je hiervoor onze excuses aan. Voorts verzoeken wij
je dan jezelf hieronder uit te schrijven ('unsubscribe') voor de Nieuwsbrief
van Bureau MORBidee.
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