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Day at the Park - 25 augustus 2018
In de zomer van 2016 hielden Death Café Nederland en Bureau MORBidee
een Day at the Park in het Park Oog in Al in Utrecht. Het was een gezellige,
zonnige dag; een informele ontmoeting annex picknick, voor iedereen die
zich met het bespreekbaar maken van de dood bezighield, en elkaar - tot
dat moment - vooral van social media kende. Komende zomer is er
opnieuw zo'n dag, op 25 augustus, in Den Dolder, in de directe omgeving
van Het Bezinningshuis. Zet het alvast in de agenda! In de volgende
Nieuwsbrief volgt meer informatie over de locatie en het programma.
Voor een impressie van de vorige editie, zie dit lmpje.
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Lesbrief bij het boekje Levenseindegesprekken
Bureau MORBidee heeft een lesbrief gemaakt voor trainers, docenten en/of
coaches die scholingsbijeenkomsten verzorgen over
Levenseindegesprekken. De lesbrief is aan te vragen via ons mailadres,
bureaumorbidee@gmail.com.
In de Lesbrief doen we suggesties voor oefeningen en opdrachten die in
kleine groepen kunnen worden uitgevoerd. De focus ligt daarbij op de
vragen: waarom zijn levenseindegesprekken belangrijk, wanneer start je ze
en hóe kun je ermee beginnen.
Het boekje zelf is inmiddels in een tweede druk verschenen en te bestellen in
de webshop.

Onderzoek naar Oog in Oog afgerond
Twee studenten van de HBO-V VIAA in Zwolle hebben onderzoek verricht
naar de ervaringen van zorgverleners met de gesprekshulp 'Oog in Oog.
Samen praten over als en dan'. Op 31 mei zullen zij hun onderzoek
presenteren. Hun conclusie: "De vragen van de gesprekshulp worden
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positief beoordeeld (zie illustratie hieronder). Geconcludeerd kan worden
dat de gesprekshulp ‘Oog in Oog’ breed inzetbaar is als hulpmiddel bij
gesprekken over toekomst, rouw en verlies. Om een gesprek te voeren is
het nodig om jezelf te kennen, stabiel te zijn en onbevooroordeeld het
gesprek aan te gaan om de gesprekshulp te gebruiken."
Oog in Oog is verkrijgbaar in onze webshop, net als de bijbehorende (veertig
pagina's tellende) handreiking voor hulpverleners.

Themadag Zorg & Afscheid in Nederlands Openlucht Museum
Op zondag 27 mei wordt de Themadag Zorg & Afscheid gehouden in het
Nederlands Openlucht Museum. Bureau MORBidee is erbij, onder andere
met een stand en onze mobiele Before I Die Wall. Vele tientallen andere
organisaties op gebied van rouw, palliatieve zorg en uitvaartzorg zijn ook
vertegenwoordigd. Onder het genot van live-muziek en heerlijk eten en
drinken zijn er daarnaast workshops en lezingen bij te wonen die allemaal
in het teken staan van de thema's zorg en afscheid. Bureau MORBidee
verzorgt bij voorbeeld een lezing over palliatieve zorg.
De tickets voor de Themadag (à 7,95) zijn hier te koop. Het ticket geeft
tevens de mogelijkheid het Museum te bezoeken. Voor meer informatie
over de dag, klik hier.
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Wie wint de Noorderlicht Prijs 2018?
Welk initiatief verdient de Noorderlicht Prijs 2018? Welk initiatief komt de
terminaal zieke medemens (en diens naasten) direct ten goede? Die vragen
roept de Stichting Als & Dan op. Iedereen kan een initiatief aanmelden. Aan
de prijs is een bedrag van 1000 euro gekoppeld. Voor meer informatie, klik
hier. Vorig jaar won de Stichting Hoestie.

En wist je dat....
- Bureau MORBidee het imaginaire figuur ‘Heintje de Dood’ overgenomen
heeft?
- Bureau MORBidee inmiddels vijf jaar bestaat?
- Er in een mum van tijd al zo'n 500 Flowcharts Communicatie Palliatieve Zorg
zijn verspreid?
- Wij betrokken zijn bij de ontwikkeling van een communicatiehulpmiddel voor
mensen met dementie?
- Er volgend jaar waarschijnlijk een campagne opgezet gaat worden rondom de
bekendheid van palliatieve zorg?
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