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Nieuw boek helpt zorgverleners met communicatie over het levenseinde
Bureau MORBidee heeft deze week het boek 'Levenseindegesprekken' gepubliceerd.
Het beantwoordt vragen over het waarom, wanneer, waarover en hoe van
levenseindegesprekken, zoals ze door zorgverleners gevoerd kunnen worden met
ongeneeslijk zieken en kwetsbare ouderen.
In de praktijk blijkt dat vele zorgprofessionals nimmer geschoold zijn in dergelijke
gesprekken, en het ook moeilijk vinden om er een start mee te maken. Het boek
‘Levenseindegesprekken’ biedt daar tal van praktische handvatten voor. Daarnaast
geeft het zinvolle achtergrondinformatie over waarom het praten over de dood vaak
zo moeilijk is.
Het boek telt 56 pagina's en is geschreven door Rob Bruntink en Mariska
Overman. ISBN-nummer 978-90-824497-5-4. Prijs: 8,95.
Meer informatie: hier. Voor bestellen: daar.
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Levenslang? - Gesprekshulp voor nabestaanden van zelfdoding
Een zelfdoding van een naaste is een ingrijpende ervaring. Het is niet altijd eenvoudig
om over de gevolgen daarvan met anderen te praten. Om daarbij te helpen is
de gesprekshulp ‘Levenslang?’ gemaakt. Speciaal voor het bespreken van de
gevolgen van zelfdoding. Hoe kijken de nabestaanden erop terug? Hoe leren ze ermee
om te gaan?
De gesprekshulp kan in duo’s gebruikt worden, maar ook in kleine groepen, al dan niet
met een professionele gespreksleider/hulpverlener.
Meer informatie: hier. Bestellen: daar.

Congres 'Zorg rondom het levenseinde' op 28 maart
Bureau MORBidee is aanwezig op het congres 'Zorg rondom het levenseinde', dat op
28 maart in De Reehorst in Ede wordt gehouden. Tijdens het congres wordt aandacht
besteed aan thema's als dementie, doodsangst, humor en de laatste zorg.
Voor inschrijving of meer informatie, klik hier.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1747893
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Memoblokje 'Ik wil graag met je praten'
Het memoblokje 'Ik wil graag met je praten' kan door zorgverleners, patiënten en
naasten ingezet worden als gespreksstarter. ‘Vink, plak en praat’, luidt het credo. Op
een zelfklevend blaadje uit het blokje kunnen zorgverleners, patiënten of naasten
aanvinken waarover zij met een ander willen praten. Bij voorbeeld: over regeldingen,
afscheid nemen, de (palliatieve) zorg die men nodig heeft, over behandelingen, et
cetera. Plak het blaadje op een plek waar de gewenste gesprekspartner het zal vinden,
en het gesprek kan vervolgens beginnen. Net even iets makkelijker dan er zelf als
eerste over beginnen.
Voor meer informatie: hier. Voor bestellen: daar.

Oproep voor Noorderlicht Prijs 2018
Kent u een inspirerend initiatief in de palliatieve of terminale zorg, dat
direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komt?
Verdient dit initiatief wat u betreft een prijs? Meld het dan aan voor de
Noorderlicht Prijs. Dat kan nog tot 27 juli. Meer informatie daarover vindt u
hier. Vorig jaar won de Stichting Hoestie.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1747893
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Campagne voor bewustzijn van sterfelijkheid: 'Zeg het nu'
Momenteel, in de week van 19 tot en met 23 maart, wordt via social media
de campagne ‘Zeg het nu’ gevoerd. De campagne is een initiatief van
Bureau MORBidee en richt zich op het verhogen van ieders bewustzijn over
de sterfelijkheid van ieder mens. In de campagne-afbeeldingen worden
mensen opgeroepen hun liefde of waardering voor andere mensen nú uit
te spreken, om te voorkomen dat het straks te laat is.
De afbeeldingen worden door de deelnemers vooral verspreid via
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Aan de campagne nemen bijna
driehonderd particulieren, bedrijven en organisaties deel. De bedrijven en
organisaties die de campagne uitdragen zijn met name actief op het terrein
van uitvaartzorg, gezondheidszorg (ouderenzorg, palliatieve zorg en
hospicezorg) en rouwbegeleiding.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1747893
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En wist u dat...
- Bureau MORBidee een vernieuwde website heeft? Kijk maar:
www.bureaumorbidee.nl.
- Er onderzoek is gedaan naar de 'Praatstenen', en dat er als vervolg daarop een versie
van de 'Praatstenen' wordt ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor de communicatie
met mensen met een verstandelijke beperking?
- Er onderzoek onder zorgverleners wordt gedaan naar de meerwaarde van 'Oog in
Oog. Samen praten over als en dan'?
- Wij betrokken zijn bij de ontwikkeling van een communicatiehulpmiddel voor
mensen met dementie?
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