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Nieuwe data voor scholingen over
communicatie en palliatieve sedatie
In samenwerking met Zorgscholing biedt Bureau MORBidee twee
scholingen aan: één over levenseindegesprekken (op 19 en 28 september)
en één over psychosociale aspecten van palliatieve sedatie (9 oktober en
23 november).
De scholing over levenseindegesprekken ('In gesprek over het levenseinde')
gaat vooral in op vraag hoe je dergelijke gesprekken met cliënten en
patiënten start, waarover deze gesprekken kunnen gaan en met wie je ze
kunt voeren. In de 4 uur durende scholing oefenen de deelnemers met
enkele methodieken.
De scholing 'Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie' staat stil bij de
verschillende soorten palliatieve sedatie en de vraag in welke
omstandigheden de behandeling wordt toegepast. De scholing zoomt in op
de informatie die met patiënten en naasten gedeeld kan worden, en welke
ondersteuning zorgprofessionals aan hen kunnen geven.
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Beide scholingen zijn vooral geschikt voor verpleegkundigen, verzorgenden
en vrijwilligers. Voor meer informatie, zie www.zorgscholing.nl/cursus.

'Zullen we over de toekomst praten?'
Bureau MORBidee introduceerde eind augustus het bierviltje ‘Zullen we over de
toekomst praten?’. Zorgverleners kunnen het als gespreksstarter gebruiken in contact
met patiënten en bewoners om in gesprek te gaan over vragen die van wezenlijke
waarde zijn in de laatste levensfase. Ze kunnen het ook meegeven aan stellen
waarvan er één ongeneeslijk ziek is, zodat partners onderling met elkaar in gesprek
kunnen gaan.
Op de ene kant van het bierviltje staat de uitnodigende slogan ‘Zullen we over de
toekomst praten?’. Op de andere zijde staan zes vragen, afkomstig uit het boekje
‘Levenseindegesprekken’ (de zogeheten ‘Zes gouden vragen’).
Meer informatie en/of bestellen: www.bureaumorbidee.nl.
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Day at the Park 2018

Zaterdag 25 augustus hielden we onze tweede Day at the Park, samen met
Death Café Nederland en Het Bezinningshuis. Hoewel de picknick vanwege het
weer niet buiten kon worden beleefd, was het toch een mooie dag, met warme
ontmoetingen en zinvolle gesprekken. Foto's van de dag zijn hier te zien. Een
selectie staat hieronder.

Congres voor Hospicezorg en congres Rondom het levenseinde
Bureau MORBidee is in het najaar aanwezig op diverse congressen, waaronder het 4e
Nationale Congres voor Hospicezorg (5 oktober) en het congres Zorg rondom het
levenseinde (31 oktober). Beide congressen worden in De Reehorst in Ede gehouden.
Op het Hospicecongres is onder meer aandacht voor thema's als dementie,
vrijwilligerswerk, pijn en spiritualiteit. Op het congres Zorg rondom het levenseinde
gaat het onder meer over humor doodsangst familie en stoppen met eten en drinken
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gaat het onder meer over humor, doodsangst, familie en stoppen met eten en drinken
om het levenseinde te bespoedigen.
Meer info: www.congressenmetzorg.nl.

Before I Die Wall op Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Onze mobiele Before I Die Wall nodigt mensen uit hun grootste wens op te schrijven.
Met krijt kunnen zij het zinnetje 'Before I Die I Want to...' afmaken. Vele honderden
bezoekers van beurzen, congressen of symposia hebben dat inmiddels gedaan. Veel
voorkomende wensen gaan over reizen ('Noorderlicht zien') of over het gezin/familie
('Trouwen met...'/'Oma worden...').
Binnenkort staat de Wall op het grootste palliatieve evenement van het jaar; op het
Nationaal Congres Palliatieve Zorg, dat van 7 tot en met 9 november in Lunteren
plaatsvindt. Eerder die maand staat de Wall op de Parkstad Zorgbeurs in Limburg.
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