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Hoe leg je aan kinderen uit wat een hospice is?
Zodra een vader, moeder, opa of oma ernstig ziek is en palliatieve zorg
behoeft, hoort een kind allerlei nieuwe termen. Maar hoe leg je een
kind uit wat ‘ongeneeslijk ziek’ betekent? Of een hospice? Wat
bedoelen mensen met een ‘symptoom’?
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2555329
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Het is voor volwassenen, die doorgaans ook niet zo vertrouwd zijn met
deze termen, niet altijd even makkelijk om aan kinderen uit te leggen wat
die nieuwe termen betekenen. Daarvoor is nu de brochure ‘Ernstig ziek –
Een woordenboekje voor kinderen’ gemaakt. Zorgprofessionals,
uitvaartverzorgers of onderwijzend personeel kunnen de brochure, net als
ouders/verzorgers, gebruiken om met het kind in gesprek te gaan.
De brochure is de tweede in een serie. Eerder verscheen ‘Jongere kinderen
en de dood’. In deze brochure staan tips voor ouders en verzorgers, die te
maken krijgen met kinderen die met de dood in aanraking komen. De
boekjes zijn gemaakt door Miranda Smit-van Keulen van de Moppies.com
en Rob Bruntink van Bureau MORBidee.
Voor meer informatie over het Woordenboekje: klik hier.
Voor meer informatie over 'Jonge kinderen en de dood': klik hier.

Ook in het volgende jaar wordt de Vergankelijkheidsdag gehouden.
Traditiegetrouw vindt deze plaats op de eerste dag van de herfst.
Volgend jaar is dat op 22 september.

Onderzoek naar de toekomst van de begraafplaats
Op verzoek van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen in
Nederland, voert Bureau MORBidee momenteel onderzoek uit naar de
toekomst van de begraafplaats. Vragen die daarin centraal staan zijn:
sluiten begraafplaatsen met hun mogelijkheden (nog) aan op de uitvaarten gedenkwensen van de Nederlander van nu? Zo nee, wat zouden ze beter
of anders kunnen doen? Onderdeel van het onderzoek is een korte
enquête. Een ieder is bij deze van harte uitgenodigd deze enquête in te
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2555329
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vullen en/of te delen.

Stripboek over mantelzorg in de palliatieve fase
Recent is het boek Naasten verschenen, over mantelzorg in de palliatieve
fase. Het boek is onderdeel van een ZonMw-project, dat in het kader van
het programma Palliantie wordt uitgevoerd. Bureau MORBidee was
vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het project.
Het boek is gemaakt door twee studenten van ArtEZ hogeschool voor
kunsten (Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen). Zij schreven en
tekenden beide een verhaal over het thema mantelzorg. De verhalen zijn
gebundeld (en op een fantastische manier met elkaar verweven) in het
boek Naasten, dat onder verantwoordelijkheid van Maaike Haan, die
promotieonderzoek naar mantelzorg doet, is verschenen. Volgend jaar
komt er tevens een expositie over het boek.
Meer informatie over het boek: klik hier.
Meer informatie over andere samenwerkingsprojecten van Bureau
MORBidee: klik hier.
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Nieuwe Leeswijzer: 'Aan het sterfbed'
Bureau MORBidee maakt Leeswijzers voor leesclubs. Deze leeswijzers
bevatten informatie over een speci ek boek, en ook een aantal vragen die
leden van leesclubs met elkaar kunnen bespreken. Sinds kort is een
Leeswijzer beschikbaar voor het boek 'Aan het sterfbed' van Korine van
Veldhuijsen.
Meer informatie over de Leeswijzers: klik hier.

Servicedocument voor Cafés Doodgewoon
Cafés Doodgewoon bestaan in tientallen dorpen en steden van Nederland.
Het zijn bijeenkomsten die meestal twee à drie uur duren, waarin door een
spreker stilgestaan wordt bij een speci ek thema rondom verlies,
levenseinde en/of palliatieve zorg Na a oop is er de ruimte voor het stellen
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2555329
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levenseinde en/of palliatieve zorg. Na a oop is er de ruimte voor het stellen
van vragen of het delen van ervaringen. De bijeenkomsten zijn gericht op
diverse doelgroepen (burgers, patiënten en/of zorgverleners) en zijn veelal
gratis toegankelijk. Bureau MORBidee stelde voor de organisatoren van
dergelijke Cafés Doodgewoon een lijst onderwerpen op, die tijdens de
bijeenkomsten aandacht kunnen krijgen.
Klik hier om de lijst te bekijken.
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