TRAINING

VERLIESKUNDE IN DE
VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK

Wanneer geboorte en verlies samenkomen
doet jouw deskundige aanwezigheid ertoe...
HET OMGAAN MET VERLIES EN
VERDRIET ROND ZWANGERSCHAP
EN GEBOORTE KAN JE RAKEN IN JE

In de vierdaagse praktijkgerichte training ‘Verlieskunde
in de verloskundige praktijk’ kun jij jouw manier van
begeleiden verdiepen.

PROFESSIONELE HART.

Je maakt kennis met de hedendaagse rouwtheorie,
oefent praktijksituaties en er is ruimte voor het
uitwisselen van eigen ervaringen.

Heb jij voldoende inzicht in de dynamiek van rouw?
Hoe ga jij om met emoties van anderen met behoud
van een heldere communicatie?

Met de handvatten uit de training ben je in staat om
met meer vertrouwen verliessituaties in te schatten
en te begeleiden.

WAAR EN WANNEER
Data
20-1 / 3-2 / 3-3 / 24-3 2015
Duur	10.00 - 17.00 uur
(welkom vanaf 9.30 uur)
Locatie
Geboortezorg EigenWijs,
Hardwareweg 14
3821 BM Amersfoort
Er is voldoende parkeergelegenheid
Tarief 	€ 680,-- incl. btw en
lunch / reader / certificaat

INFORMATIE EN AANMELDING
Yvonne Voogd
Verloskundige en counselor
T 06 - 30 60 51 09 	www.happymoederen.nl
yvonne@happymoederen.nl
Noor Verheul
T 033 - 470 16 26
			

Rouwbegeleider en trainer
www.brucka.nl
n.verheul@brucka.nl

* Accreditatie is aangevraagd bij de KNOV voor zowel MIO als categorie A.

PROGRAMMA

VERLIESKUNDE IN DE
VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK
- DAG 1 -

- DAG 2 -

Dag 1 maken we kennis met elkaar.
Na inventariseren en afstemmen van
de leerdoelen gaan we aan de slag met
de basis; Wat is rouw? En welke invloed
heeft hechting op rouw.
Wat is van belang bij de eerste opvang
en hoe blijf jij professioneel nabij in
deze moeilijke omstandigheden?

Dag 2 begint met de dynamiek van rouw
en rouwtaken. Verliesverwerkingsfactoren: de impact van het verlies, het
supportsysteem en de verschillende
copingstijlen. Het middagprogramma
staat in het teken van rouw in het gezin.
Er wordt ingegaan op de verschillen in
verliesbeleving en rouwuitingen door
mannen, vrouwen en kinderen.

- DAG 3 -

- DAG 4 -

Dag 3 staat in het teken van specifieke rouwemoties en het geven van
Psycho-educatie over rouw en verlies.
Hoe kun jij als verloskundige positief
bijdragen in de communicatie met de
omgeving? Wat helpt bij het normali
seren van rouwreacties. Wanneer is ”het”
nog normaal en wanneer moet je doorverwijzen? Wat vertel je je cliënt zonder
haar onnodig bezorgd te maken?

Dag 4 gaat over afscheid nemen,
zingeving en rituelen rondom geboorte
en dood. Maar het gaat ook over de
toekomst met een nieuwe baby. Wat
betekent het voor jouw cliënt om opnieuw zwanger te zijn en te bevallen? En
hoe begeleid jij haar daarbij zo optimaal
mogelijk met de kennis en vaardigheden
die je in de training hebt opgedaan.

Wanneer geboorte en verlies samenkomen
doet jouw deskundige aanwezigheid ertoe...

