Rouw en verlies

rondom zwangerschap en bevalling
> SCHOLING VOOR VERLOSKUNDIGEN
Rouw en verlies rondom zwangerschap en bevalling (4 uur)
geaccrediteerd met 5 punten door het KNOV

HELAAS EINDIGT
NIET ELKE ZWANGERSCHAP
IN EEN LEVEND GEBOREN BABY

Als verloskundige kun je te maken krijgen
met het overlijden van een kindje tijdens
de zwangerschap of rondom de bevalling.
Soms wordt het overlijden tijdens een
controle op het spreekuur ontdekt. Het is
belangrijk om te weten op welke manier
je dit verdrietige nieuws kunt brengen en
hoe je de ouders hierin het beste kunt
begeleiden. Je kunt als verloskundige
een hele belangrijke rol spelen in deze
moeilijke periode.

> LEERDOELEN
> TIJD EN LOCATIE
- Theoretische kennis over rouw en verlies
- Kennismaken met diverse rouwmodellen
- Begrijpen van de specifieke rouw bij ouders van een overleden baby
- Het goed brengen van slecht nieuws
- Handvaten en praktische tips om ouders te begeleiden
- Verzorgen van kwetsbare overleden baby’s
- Je eigen reactie op verlies herkennen en begrijpen
- Bespreken van praktijksituaties en het reflecteren op je eigen gedrag

Het programma duurt 4 uur en kan
zowel op locatie als online worden gegeven.
Een voorbereidingsopdracht is onderdeel
van de training. Kijk op www.babyverlies.nl
voor actuele data.

> KOSTEN
€ 125,- incl. BTW per persoon, inclusief
naslagwerk. Ik maak graag een offerte
op maat voor jullie praktijk.

Hiske Kuilman werkt als verliescoach met ouders die een baby zijn verloren rondom
de zwangerschap en bevalling. Daarnaast geeft ze trainingen en lezingen over babyverlies en brengt ze haar eigen magazine uit: Hugo Magazine. Ze verloor in 2015 zelf
haar zoontje Hugo tijdens de bevalling.

HISKE KUILMAN
VERLIESCOACH & ROUWDESKUNDIGE

Vanuit haar eigen ervaring en haar uitgebreide kennis van rouw en verlies die ze

www.babyverlies.nl
hiske@hiskekuilman.nl
06 44 34 54 95

hierna opdeed, neemt ze verloskundigen mee in de belangrijke rol die zij kunnen
vervullen voor ouders die hun baby verliezen.

