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Bureau MORBidee op Lowlands met Before I Die Wall
De Before I Die Wall van Bureau MORBidee maakt onderdeel uit van een
reeks onderzoeken die traditiegetrouw tijdens het festival Lowlands
uitgevoerd worden onder de tienduizenden bezoekers. Erasmus MC voert
één van die onderzoeken uit, samen met de Hogeschool Rotterdam. Er is
gekozen voor het onderwerp 'dood'.
In de drie dagen die het festival duurt (16, 17 en 18 augustus), worden drie
verschillende thema's onderzocht: welke levenswensen festivalbezoekers
hebben, wat ze hebben geregeld voor hun 'digitale leven na de dood' en
hoe ze een proefbegrafenis van henzelf ervaren. De Before I Die Wall maakt
onderdeel uit van het eerstgenoemde onderzoek. Bureau MORBidee
leverde ook de naam aan voor dit onderzoeksdeel: De Dooie Hoek.
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Nationale Congres voor Hospicezorg
Op 4 oktober vindt in Ede het vijfde Nationale Congres voor Hospicezorg
plaats. Bureau MORBidee is daarbij aanwezig met een stand. Tijdens het
congres is er onder meer aandacht voor complementaire zorg, pijn en
beeldende begeleiding. Voor meer informatie over het congres, klik hier.

Saxion-studenten maken draaiboek voor Doodleuk Festival
Zes studenten van Saxion Hogeschool in Enschede hebben de afgelopen
maanden in opdracht van Bureau MORBidee een draaiboek gemaakt voor
een festival over de dood. Ze noemden het 'Doodleuk Festival'. Het
onderwijsproject maakte deel uit van het Smart Solutions Semester van
Saxion. In dit semester werken studenten vanuit diverse studierichtingen
met elkaar samen. In het geval van het festival ging het om studenten
Verpleegkunde, Small Business/Retail Management en Game
Design/Creative Technologies.
De studenten bedachten niet alleen een mogelijke inhoud voor het festival,
maar zij zochten ook uit welke vergunningen er nodig waren (in het geval
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maar zij zochten ook uit welke vergunningen er nodig waren (in het geval
het festival in een stedelijke omgeving zou plaatsvinden) en welke sponsors
benaderd konden worden. Op de onderstaande foto's staan vier van de zes
studenten (samen met begeleider Sarah Ros-Philipsen, zichtbaar op de
laptop) én is te zien hoe zij met een Wheel of Death aandacht voor het
project genereerden tijdens de presentatie op 14 juni van hun project in
het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer. In een volgende ronde van
het Smart Solutions Semester hopen we studenten te vinden die het
Festival daadwerkelijk gaan organiseren.

Workshops voor artsen, workshops voor verpleegkundigen
De afgelopen maanden zijn weer diverse lezingen en workshops verzorgd
over het voeren van levenseindegesprekken. Zo waren we op uitnodiging
van CMF-Nederland in Doorn (foto links), waar we onderdeel waren van
een tweedaagse scholing van artsen over het levenseinde. In
samenwerking met Zorgscholing verzorgden we een bijeenkomst voor
verpleegkundigen in het klooster in Zwolle (foto rechts).
Interesse in een scholing of lezing over levenseindegesprekken? Mail
ons via bureaumorbidee@gmail.com.

Ministerie VWS negeert Bureau MORBidee in
campagne palliatieve zorg vanwege regelgeving
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2077909
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De overheidscampagne die de bekendheid van palliatieve zorg onder
burgers moet vergroten, richt zich met nadruk op het tijdig praten over de
dood. Hoewel Bureau MORBidee sinds 2013 tal van hulpmiddelen heeft
ontwikkeld die het tijdig praten over de dood kunnen bevorderen, worden
die producten nergens genoemd. Niet op de campagnewebsite, niet in het
foldermateriaal.
De reden hiervoor is - simpel gesteld - dat Bureau MORBidee geen
instelling is die overheidssubsidie krijgt. De overheid mag volgens eigen
regelgeving alleen verwijzen naar dergelijke instellingen, en niet naar een
BV, een eenmanszaak, een V.O.F. of zzp'er. Dat daarmee burgers
belangrijke potentiële hulpbronnen onthouden blijven, neemt men voor
lief. Mariska Overman maakte zich daar - terecht - boos over, en schreef dat
van zich af in een blog die op de website van Bureau MORBidee staat. Rob
Bruntink werd daags na de start van de campagne gevraagd zijn mening te
geven in dagblad Trouw. Hij schreef zijn overdenkingen ook op in een blog
op zijn eigen website.

23 september Vergankelijkheidsdag
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23 september - Vergankelijkheidsdag
Op Vergankelijkheidsdag staan burgers stil bij de sterfelijkheid van henzelf
en hun naasten. Organisaties, instellingen en bedrijven kunnen activiteiten
aanbieden die hen daartoe de mogelijkheid verscha en. Bij voorbeeld in
open huizen, workshops, wandelingen, beurzen, congressen, et cetera.
Meer weten? Klik hier.
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