Voor wie(open inschrijving):
Zorg/hulpverleners die tijdens hun werk weleens ouders begeleiden die te
te maken hebben gehad met:
•
•
•
•

Een miskraam
Verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of na de
geboorte
Stil geboren kindje
Afgebroken zwangerschap
Goede begeleiding is ook van belang jaren na het verlies van hun
baby.

•
•
•
•
•
•
•
•

Je kunt denken aan:
Kraamverzorgende
Cjg vk/jeugdarts/doktersassistent, (ortho)pedagoog.
Maatschappelijk werker
PM-er/locatiemanager binnen een voorschool.
Onderwijskundige
Wijkteammedewerker
Fysiotherapeut

•

•
•
•
•

Huisarts
Wat gaan we doen:
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
Impact voor ouders na een verlieservaring tijdens de zwangerschap of na de
geboorte.
Rouw
Begeleiding van ouders na verlies van hun kindje.
Andere kinderen in het gezin en verlies.

Aan het einde van de training:
•
•
•
•
•

Heb je meer kennis over de impact van een verlieservaring van een kindje
tijdens de zwangerschap/na de geboorte.
Weet je wat je kunt zeggen en adviseren als ouders met vragen komen over
hoe ze dit verlies kunnen delen met hun andere kinderen.
Heb je handvatten en praktische tips die je tijdens je dagelijks werk kunt
toepassen.
Je bent je bewust van de meerwaarde van jouw begeleiding en je ervaart hoe
waardevol jouw aandacht en ondersteuning is!
Met vertrouwen ondersteun je deze ouders.

Waarom deze training:
Zodat je als zorg/hulpverlener bewust wordt van de grote betekenis van jouw
ondersteuning aan deze ouders.
Als je aandacht hebt voor de impact van een verlies tijdens de zwangerschap tijdens
je dagelijks werk ervaar je dat een oprechte en met aandacht gestelde vraag van
grote waarde is en je de kern kunt raken van het bovenliggende probleem wat er is.
Wanneer: dinsdag 8 september 2020 van 9.30-13.30(live)
dinsdag 6 oktober 2020 van 9.30-13.30(live)
Waar: Vlaardingen
Kosten: €60,- per deelnemer (inclusief koffie en thee en wat lekkers).
info/aanmelden: Stuur een mail naar info@nienkecoacht.nl
Of vul het antwoordformulier hieronder in.

Missie:
Mijn missie is om professionals bewust te maken van hun kracht en waardevolle
ondersteuning die ze (kunnen) bieden aan ouders die een verlies hebben ervaren
tijdens de zwangerschap of na de geboorte én
ouders die na het verlies een kindje(s) krijgen en met jou in contact komen.

