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 IN EEN LEVEND GEBOREN BABY 
Wanneer je als kraamverzorgende bij een gezin 
komt waar een baby is overleden wil je de beste 
zorg geven aan ouders en de baby. Maar wat als 
er al kinderen zijn in het gezin? Hoe zorg je ervoor 
dat de kraam-rouw-week een week wordt voor het 
hele gezin? Een week waar iedereen goed op terug 
kan kijken? Als kraamverzorgende ben je hierin een 
belangrijke schakel en jouw aanwezigheid kan het 
verschil maken. 

> NA DEZE MASTERCLASS
- Weet je wat kinderen in rouw in verschillende levensfases nodig hebben.
- Kun je inspelen op de behoefte van kinderen die rouwen.
- Weet je wat het effect van rouw is in de ontwikkeling van kinderen op korte en lange termijn.
- Kun je ouders adviseren over het betrekken van hun kinderen bij het kennismaken 
  en afscheid nemen van de baby. 
- Weet je hoe je voor rust, veiligheid en geborgenheid zorgt. 
- Ben je bekend met verschillende boeken en werkvormen om kinderen hierin te begeleiden.

HISKE KUILMAN
VERLIESCOACH & ROUWDESKUNDIGE

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

> TIJD EN LOCATIE
Het programma duurt 2 uur en kan zowel op 
locatie als online worden gegeven. 
Kijk op www.babyverlies.nl voor actuele data.

> KOSTEN
€ 50,- incl. BTW per persoon, inclusief 
naslagwerk. Voor kraambureaus maak ik graag 
een offerte op maat.

Willemien Holsappel heeft jarenlang in de 
psychiatrie gewerkt en is nu werkzaam als 

rouwbegeleider.  

Daarnaast geeft ze lezingen en trainingen 
op het gebied van kinderen en rouw. 

Willemien verloor in 2016 haar dochter 
Lauren. Twee jaar later startte ze Liefs van 

Lauren, een webshop die zich volledig 
richt op rouw en verlies in alle soorten, 

voor en rondom kinderen. 

> SCHOLING VOOR KRAAMVERZORGENDEN 
Masterclass Kinderen in rouw (2 uur)
Geaccrediteerd met 2 punten door het KCKZ

Rouw en verlies  
rondom zwangerschap en bevalling

Masterclass  
KINDEREN IN ROUW

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 ma-
gazine uit: Hugo Magazine. Ze verloor in 2015 
zelf haar zoontje Hugo tijdens de bevalling. 

Vanuit haar eigen ervaring en haar uitgebrei-
de kennis van rouw en verlies die ze hierna 
opdeed, neemt ze kraamverzorgenden mee 
in de belangrijke rol die zij kunnen vervullen 
voor ouders die hun baby verliezen.

Deze masterclass is een verdieping op de scholing ‘Kraamzorg na het verlies van 
een baby’ waarin je al veel praktische tips en informatie hebt gekregen om ouders 
die dit meemaken zo goed mogelijk te begeleiden. In deze scholing kijken we 
specifiek naar de begeleiding van broertjes en zusjes. Je leert wat kinderen die 
rouwen nodig hebben en wat de effecten van dit verlies zijn op korte en lange 
termijn. Je krijgt praktische handvatten om kinderen die rouwen te ondersteunen 
tijdens deze kraamweek, maar ook waardevolle tips om ouders op weg te helpen 
in de ondersteuning van hun kinderen na het afscheid.

DEZE MASTERCLASS IS EEN VERDIEPING OP DE SCHOLING  
‘KRAAMZORG NA HET VERLIES VAN EEN BABY’


