
Maandelijks organiseert Deining in opdracht van het Verloskundig Samenwerkings-Verband 

Amsterdam West een bijeenkomst voor dames die een miskraam hebben meegemaakt. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan de betekenis van dit specifieke verlies.  
Bijvoorbeeld: hoe ga je om met dit verlies? En hoe reageert jouw omgeving hierop? 
Misschien is er een onderwerp dat jezelf graag wilt inbrengen? 

In een veilige en vertrouwde omgeving kun je ervaringen delen met anderen die in een vergelijk-

bare situatie verkeren. Herkenning en erkenning zijn belangrijk. De avond wordt afgesloten
met informatie over een eventuele nieuwe zwangerschap.
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Tijdens de vier gratis bijeenkomsten wordt stilgestaan bij verschillende onderwerpen,  

o.a.: de bevalling, het afscheid, rouwreacties en hoe verder? 

In een kleine groep kun je veilig en in vertrouwen ervaringen delen met andere ouders 

die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. Herkenning en erkenning 

zijn belangrijk.

Dag/tijd:  woensdagavond van 19.00 - 21.30 uur

Data:   27 mei, 3 juni, 10 juni en 17 juni; 

  een tweede reeks zal in november 2020 plaatsvinden

Adres:   Huis van de Wijk Het Anker,  

  Jacques Veltmanstraat 427, 1065 DC  Amsterdam 

  (metro 50, 51 en tram 2, gratis parkeren vanaf 19.00 uur)

Aanmelden:  Ellis Klijn, ellis@deining.amsterdam, 06-18936051

Belangrijk:  vooraf aanmelden (min. 3 - max. 10 deelnemers) bij minder of meer  

  aanmeldingen worden deze verplaatst naar de groep in november.


