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Nieuwe Kaarten van Betekenis: nu keuze uit 18 wenskaarten
Aan de collectie van vijftien Kaarten van Betekenis zijn drie nieuwe
toegevoegd. Kaarten van Betekenis zijn speciale wenskaarten voor mensen
met een ernstige ziekte.
De drie kaarten zijn – net als de vijftien vorige – ontworpen door Merit de
Jong en Peter Beemsterboer. Voor het bestellen van de kaarten, klik hier.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1347221

1/5

10-7-2019

Campaign Overview | Mailchimp

Campagne ‘Heb je even voor mij?’
Via social media wordt van 20 tot en met 24 maart een nieuwe campagne
gehouden die de dood beter bespreekbaar moet maken. De campagne is
geïnitieerd door Bureau MORBidee, maar wordt in de praktijk uitgevoerd
door honderden individuen, bedrijven en organisaties. Deze ‘grassroots’
wijze van werken was vorig jaar maart een groot succes.
Ging het vorig jaar om de slogan ‘Zullen we over de dood praten?’ met de
pay-o ‘Ieder moment is een goed moment’, dit jaar staat de vraag ‘Heb je
even voor mij?’ centraal met een telkens andere toevoeging. Op iedere
uiting staat een uitnodiging om in gesprek te gaan. Voorbeelden daarvan
zijn onder meer:
- “Ik wil je vertellen wat mijn grootste zorgen zijn.”
- “Ik wil van je weten wat je onder waardig sterven verstaat.”
- “Ik wil je vertellen hoe moeilijk ik het vind om afhankelijk te worden.”
- “Wat gebeurt er met oma als opa er niet meer is?”
- “Ik wil bekend zijn met je wensen over reanimatie.”
- “Ik wil van jou weten wat er met jouw cd-collectie moet gebeuren als jij
dood bent.”
Net als vorig jaar worden de uitingen door de deelnemers verspreid onder
hun eigen netwerken op social media. In de praktijk zal het vooral gaan om
Facebook, Twitter en LinkedIn. Social media als Instagram, Snapchat en
Whatsapp kunnen er echter ook voor worden gebruikt.
Organisaties en bedrijven kunnen meedoen aan de actie, maar kunnen ook
met eigen acties inhaken op de campagne. Vorig jaar werden bij voorbeeld
verhalenwedstrijden aan de campagne gekoppeld.
Wie vorig jaar niet meedeed, maar dit jaar wel wil deelnemen, kan een
mailtje sturen naar bureaumorbidee@gmail.com. Vervolgens krijg je
kort voor de 20e maart toegang tot een gezamenlijke Dropbox, van
waaruit je de campagne-uitingen kunt copiëren.
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Tasjes ‘Zullen we over de dood praten?’
Sinds winkeliers geen gratis plastic tasjes meer mogen meegeven, is de
populariteit van linnen tasjes enorm gegroeid. Bureau MORBidee wilde aan deze
milieuvriendelijke ontwikkeling graag een bijdrage leveren, en heeft daarom lime
groene tassen laten maken met de slogan ‘Zullen we over de dood praten?’ erop.
Ze zijn voor 7,50 euro te bestellen in de webshop van Games That Matter.

Bureau MORBidee verzorgt workshop op congres ‘De laatste zorg’
Op vrijdag 31 maart wordt in De Reehorst in Ede het congres ‘De laatste
zorg’ gehouden. Bureau MORBidee is daarbij aanwezig met een stand. Ook
verzorgen we een workshop over ‘communicatie over het levenseinde’.
Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die
zorg verlenen aan terminaal zieke patiënten. Tijdens het congres wordt
ingegaan op een aantal zaken, zoals:
– wat kun je doen bij chronische pijn?
– hoe leg je het verschil uit tussen palliatieve sedatie en euthanasie?
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1347221
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hoe leg je het verschil uit tussen palliatieve sedatie en euthanasie?
– hoe ga je het gesprek aan over (wan)hoop?
– welke technieken zijn er om het gesprek over de dood aan te gaan en hoe
zet je ze in?
Voor meer informatie, zie deze website.

Eenvoudige verbeteringen palliatieve zorg gezocht voor Prijs
Wat zijn inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg die de
terminaal zieke medemens (en/of diens naasten) direct ten goede komen?
Stichting Als & Dan, die zich inzet voor verbetering van palliatieve zorg,
ouderenzorg en levenseindezorg, is ernaar op zoek.
De oproep wordt gedaan ten bate van de Noorderlicht Prijs, die de Stichting
eens per jaar uitreikt. De eerstkomende prijsuitreiking vindt plaats op 6
oktober 2017 in Ede, tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg.
Trefwoorden bij de ‘inspirerende initiatieven’ waarnaar de Stichting op zoek
is, zijn onder meer:
* kwaliteit van leven verbeterend
* met accent op het leven: leven, beleven, herleven, doorleven
* met een beroep op de zinnen: zintuigen, zin hebben, zingeving
* het is betrekkelijk eenvoudig, innovatief en niet te duur
Het idee hierachter is dat goede en mooie zorg niet duur of ingewikkeld
hoeft te zijn, en het meestal om direct contact en uitwisseling tussen
mensen gaat. De Stichting wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten
van de bekendheid van deze initiatieven.
Iedereen kan voorbeelden aandragen via het mailadres
stichtingalsendan@gmail.com. Voor meer informatie, kijk op deze website.
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