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 hart.

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

In de tweedaagse praktijkgerichte training ‘Verlieskunde in de
Verloskundige praktijk’ kun je jouw manier van begeleiden
verdiepen. Je maakt kennis met de hedendaagse rouwtheorie en
oefent praktijksituaties. Er zal tevens ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen.
Na deze training zul je met meer vertrouwen verliessituaties kunnen beoordelen en begeleiden, waardoor je deskundiger
zult zijn in de uitoefening van je vak.

informatie en aanmelding
Individueel
De training wordt regelmatig gegeven in de omgeving
van Amersfoort. Aanmelding kan telefonisch of via de mail.

Yvonne Koster
Verloskundige en counselor
T 06 - 30 60 51 09

Kosten tweedaagse training bedraagt: 480 euro, incl. btw,
reader, boek en lunch.

Web / Mail
www.rouwrondomgeboorte.nl			
info@rouwrondomgeboorte.nl

Binnen praktijk of in kringverband
In overleg komen wij naar jullie toe; neem contact met ons
op voor een offerte.

Noor Verheul
Rouwbegeleider en trainer
T 033 - 470 16 26

De training is bij de KNOV geaccrediteerd voor 13 punten
in categorie A en 4 MIO punten.

programma

Verlieskunde in de
verloskundige praktijk
dag 1
Op dag 1 maken we kennis met elkaar. Na het inventariseren van de leerdoelen
gaan we aan de slag met de volgende thema’s:
• Wat is rouw en hoe ziet de dynamiek van rouwarbeid eruit?
• Het herkennen van verliesverwerkingsfactoren: de impact van het verlies, het
supportsysteem en copingstijlen.
• De verschillen in verliesbeleving en rouwuitingen door mannen en vrouwen.
• Wat doet het zien van rouw met jou als verloskundige en hoe blijf jij professioneel
nabij in deze moeilijke omstandigheden?
’s Middags zal er intervisie zijn.

dag 2
Dag 2 heeft als thema: Rouw en hechting, kinderen en rouw.
• Zonder hechting geen rouw; welke invloed heeft rouw op hechting? Wat betekent het
voor jouw cliënt om (opnieuw) zwanger te zijn en hoe kun jij daar als verloskundige
praktisch en positief aan bijdragen?
• Welke beleving en rouwuitingen kun je bij kinderen tegenkomen, en zijn ze wel zo
anders dan die van volwassenen?
’s Middags is er weer intervisie.

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

