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
De training wordt regelmatig gegeven.
Aanmelding kan telefonisch of via de mail.
Kosten tweedaagse training bedraagt: 495 euro,
incl. reader en lunch.
Binnen praktijk of in kringverband
In overleg komen wij naar jullie toe; neem contact met ons
op voor een offerte.

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

Noor Verheul
Rouwcoach en trainer
T 06 - 21 95 74 39

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

‘Over rouw gesproken’
• Wat jij kunt betekenen voor iemand die te maken heeft met rouw
rondom zwangerschap en geboorte.
• Gastdocent uit de uitvaartbranche vertelt over begeleiding in de
periode tussen (dood-)geboorte en uitvaart.
• Praktische tips en casuïstiekbespreking.

DAG 2

‘Rouw in het gezin’
• Wat kun je als verloskundige praktisch bijdragen als welkom heten en
afscheid nemen samenkomt.
- hechting en opnieuw verbinden
- verschil rouwbeleving man-vrouw
- kinderen en rouw
• Praktische tips en casuïstiekbespreking.

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

