
AAN HET EINDE VAN DEZE MASTERCLASS

- Heb je theoretische basiskennis over vruchtbaarheidsbehandelingen 

  al dan niet met sperma en eiceldonatie.

- Heb je theoretische kennis over de onzichtbare impact van een eerdere 

  onvervulde kinderwens en weet je welk verdriet nog aanwezig kan zijn.

- Weet je welke lichaamsreacties je hierdoor kunt verwachten en hoe je 

  hierop reageert.

- Begrijp je waar soms de extreme overbezorgdheid en onwetendheid van 

  de ouders door komt.

- Weet je wat voor effect dit kan hebben op kraamtijd.

- Weet je wat je wel en niet kunt zeggen in de gezinnen waar zwanger worden 

  niet vanzelfsprekend was en mogelijk nooit meer een broertje of zusje komt.

- Weet je hoe je met je eigen emoties om gaat als je hiermee te maken krijgt.

Onzichtbare rouw  
na vruchtbaarheidsbehandelingen  
in samenwerking met Simone Sinjorgo van Praktijk de Diamant 

TRAINING OP MAAT
Wil je jouw organisatie of team verder ontwikkelen of willen jullie je een bepaalde 
vaardigheid eigen maken? Dan bieden wij, naast ons bestaand trainingsaanbod,  
de mogelijkheid om een training op maat te ontwikkelen.

DUUR - 2 uur   
KOSTEN - 50 euro bij individuele deelname  
LOCATIE - Online of op locatie
ACCREDITATIE - 2 punten KCKZ, KNOV en V&VN 1 op de 32 baby’s wordt geboren via een 

vruchtbaarheidsbehandeling. De mentale  
en lichamelijke impact hiervan is groot. Als je 
werkt in de geboortezorg is de kans groot dat 
je met ouders te maken krijgt die een lange 
weg van teleurstellingen en medische behan-
delingen achter zich hebben liggen. 

Daarnaast worden er steeds meer baby’s ge-
boren met behulp van sperma- of eiceldona-
tie. Kennis hierover helpt je in de ondersteu-
ning naar de ouders tijdens de zwangerschap, 
bevalling en kraamtijd.

In deze masterclass krijg je veel theoretische 
kennis en praktische tips aangereikt.  
Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht  
besteed aan de lichamelijke impact van rouw 
en leer je diverse oefeningen die je hierbij 
kunt inzetten.

www.babyverlies.nl
info@babyverlies.nl

Een baby krijgen is  
niet vanzelfsprekend 


