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Nieuwe gesprekshulp verschijnt dit jaar
Eind dit jaar verschijnt een nieuwe gesprekshulp van Bureau MORBidee:
Levenslang? - Praten over de gevolgen van zelfdoding. De gesprekshulp is
gemaakt voor mensen die nabestaande zijn als gevolg van zelfdoding.
Levenslang? kan helpen in gesprek te gaan met anderen over dit voor velen zo
tere, moeilijke onderwerp. Die anderen kunnen naasten zijn, maar even goed
professionals.
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1590481

1/5

10-7-2019

Campaign Overview | Mailchimp

p
Levenslang? is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en
professionals die betrokken zijn bij nazorg aan nabestaanden van zelfdoding.
Momenteel werkt onze 'huis-ontwerper' Merit de Jong aan de afronding van het
ontwerp van zowel de verpakking als de kaartjes.

Vijf jaar Bureau MORBidee
Volgend jaar, op 4 mei, bestaat Bureau MORBidee vijf jaar. We zullen daar
op gepaste wijze bij stilstaan, onder meer met de introductie van een
nieuwe website die het 'praten over de dood' vergemakkelijkt. In de
aanloop naar het vijfjarige bestaan nemen we ook twee van onze al
bestaande websites (die van Bureau MORBidee zelf en van de uitgever van
de gesprekshulpen, Games That Matter) onder handen.

Before I Die Wall op de Oncologiedagen
We staan regelmatig met onze Before I Die Wall op congressen en beurzen.
Dit gebeurt op uitnodiging van de organisatoren. Op de Wall kunnen
mensen met krijt het zinnetje 'Before I die I want to...' afmaken. Het nodigt
bezoekers uit hun grootste wensen op te schrijven. In de praktijk blijkt het
een laagdrempelige gespreksstarter te zijn; het maakt vele gesprekken los
over wat eenieder nog in het leven zou willen doen of meemaken.
Binnenkort staan we met de Wall op de Oncologiedagen, 21 en 22
november in De Reehorst in Ede. Eerder stonden we onder meer op Open
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Dagen van ziekenhuizen, uitvaartbeurzen en congressen van
verpleegkundigen, coaches en docenten geestelijke verzorging. Organiseer
je iets soortgelijks en wil je daar de Wall ook bij betrekken? Mail ons:
bureaumorbidee@gmail.com.

Onderzoek naar Praatstenen
voor mensen met verstandelijke beperking
Onze eerste gesprekshulp de Praatstenen (momenteel uitverkocht) is onderwerp
van onderzoek, met als doel een speciale versie te ontwikkelen die zorgverleners
kunnen gebruiken om in gesprek te gaan met cliënten met een lichte
verstandelijke beperking. HBO-V-studente Martine van Andel van Avans
Hogeschool in Breda is een onderzoek gestart met de vraag welke symbolen van
de Praatstenen wel en niet bruikbaar zijn voor gesprekken over afscheid en
verlies met deze doelgroep. Op basis van haar onderzoek komt er een speciale
versie van de Praatstenen op de markt. Er zal dan ook een nieuwe versie van de
klassieke Praatstenen beschikbaar komen. De verwachting is dat dit in de
tweede helft van 2018 gebeurt.
Ook naar onze gesprekshulp Oog in Oog. Samen praten over als en dan start een
onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door studenten van Hogeschool Viaa in Zwolle.
Zij gaan literatuuronderzoek doen naar de e ecten van het gebruik van
gesprekshulpen in de patiënt-zorgverlenersrelatie.

Aanwezig bij 3e Nationaal Congres voor
Hospicezorg en Limburgs Symposium
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1590481
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Hospicezorg en Limburgs Symposium
Bureau MORBidee is aanwezig met een stand op het 3e Nationaal Congres
voor Hospicezorg, 6 oktober in De Reehorst in Ede. We zullen er tevens een
workshop verzorgen, over 'Laatste gesprekken in het hospice'. Ook zijn we
met een stand aanwezig op de 5e Symposium Palliatieve Zorg van
Netwerken Palliatieve Zorg in Limburg en Zuid-Oost Brabant, op 16
november in Venray.
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