Het zorgnetwerk biedt een professioneel
vangnet en zet in op een gestroomlijnde en
veilige nazorg bij thuiskomst. Om de ouders
van sterrenkinderen zo goed mogelijk te
ondersteunen bouwt de vzw een netwerk
uit van zorginstellingen, vroedvrouwen in
de thuiszorg maar ook van zorgverleners
die vertrouwd zijn met de thematiek en zich
verder willen bijscholen en tot dit belangrijke
zorgnetwerk willen toetreden.

 Over de jaaropleiding

Gespecialiseerde
jaaropleiding tot
perinataal verliesconsulent
Kinderwens ExpertiseNetwerk
zorgnetwerk sterrenkinderen

Sterrenkinderen is een zorgnetwerk rond
perinataal verlies voor ouders die een kindje
verliezen tijdens de (prille) zwangerschap, bij de
geboorte of kort erna.
Het zorgnetwerk werd opgericht door Shanti
Van Genechten en Professor dr. Lode
Godderis (KULeuven/idewe) van Kinderwens
ExpertiseNetwerk in december 2019 met
steun van Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke, Kind en Gezin, Universitair
ziekenhuis Antwerpen en Heilig Hart ziekenhuis
Leuven, professor dr. em. Manu Keirse en
professor dr. Yves Jacquemyn.

Tijdens deze opleiding staat de praktijk van
het (therapeutisch) werken met perinataal
verlies en rouw centraal. Doorheen twee
modules worden twee verschillende trajecten
aangeboden, toegespitst op de eigenheid
van het werk van de deelnemers.
In de eerste module (sep-dec) wordt er
vertrokken vanuit wetenschappelijke inzichten
met betrekking tot rouw en verlies waarbij
de meest actuele rouwtheorieën aan bod
komen.. Deze worden geïllustreerd aan de
hand van verhaallijnen uit de praktijk en verder
aangevuld met de nodige vaardigheden
en methodieken om ouders bij te staan in
hun proces. Er wordt ruimte gemaakt voor
zelfreflectie om het eigen perspectief en de
persoonlijke uitdagingen te verkennen.
Gezien de specifieke noden van de cursisten
wordt er gewerkt met twee groepen. Module
1 loopt voor beide groepen gelijk. In module 2
wordt er een opsplitsing gemaakt naargelang
de opleidingsachtergond en werksetting.
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Er wordt interactioneel lesgegeven, de
deelnemers worden aan het werk gezet
met oefeningen. We zullen alles pogen te
begrijpen tegen de achtergrond van liefde en
hechting. Dat geeft ook handvatten om met
vragen en vooral met verschillen om te gaan.
Immers rouwen is vaak een erg individueel
proces, binnen een partnerrelatie. De focus
zal liggen in hoe het verschil maken voor het
anders voelen en zoeken om de verbinding te
behouden?
Module 1 is toegankelijk voor beide
opleidingsgroepen.
In
module 2
(jan-jun) wordt er dieper
ingegaan op specifieke gesprekstechnieken.
Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt voor de
twee doelgroepen om de nodige verdieping
te kunnen voorzien. Alle deelnemers krijgen
vaardigheden, methodieken en creatieve
technieken aangeleerd die aansluiten bij hun
werksetting. Hiervoor wordt er een verschillend
traject aangeboden.

 Doelgroep

De opleiding staat open voor iedereen die
begaan is met perinataal verlies en zich wil
verdiepen in de opvang en begeleiding van
ouders en hun gezin:paramedici (zoals vroedvrouwen en verpleegkundigen), ziekenhuisen eerstelijnsmedewerkers, maatschappelijk
werkers, psychologen, orthopedagogen,
seksuologen en psychotherapeuten.
Gezien de specifieke noden van de cursisten
wordt er gewerkt met twee groepen. Module
1 loopt voor beide groepen gelijk. In module 2
wordt er een opsplitsing gemaakt naargelang
de opleidingsachtergond en werksetting.

 Doel van de opleiding

Deze unieke jaaropleiding geeft je de
nodige houvast om ouders en gezinnen te
ondersteunen na hun perinataal verlies en
hen bij te staan in hun verdere rouwproces.
Vertrekkende vanuit de meest recente
rouwtheorieën, krijg je een referentiekader
aangeboden dat je de nodige houvast
geeft om mensen op de meest gepaste
wijze bij te staan. Daarnaast krijg je specifieke
methodieken en technieken aangeleerd
waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in
het begeleiden van ouders.

 Werkvormen

De opleiding vertrekt vanuit een degelijke
theoretische basis en is daarnaast ervaringsgericht en interactief. De methodieken en creatieve technieken worden aangeleerd door
middel van reflectieopdrachten, verhaallijnen,
videofragmenten en modelling waarna je als
deelnemer zelf actief aan het werk gaat om
je dit alles eigen te maken. Er wordt geoefend
aan de hand van rollenspelen, intervisiemomenten en inbreng van eigen casuïstiek.
Hierbij staat interactie tussen de trainers en
deelnemers steeds voorop.
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 Lesdata 2020-2021
Basismodule

(online interactieve lessen en 1 lesdag op locatie)

10 en 24 september
9 oktober (hogeschool UCLL Diest)
22 oktober
12 en 26 november
17 december

Verdiepingsmodule
(Hogeschool UCLL Diest)

14 en 28 januari
11 en 25 februari

enkel voor deelnemers met therapeutische achtergrond

11 maart

enkel voor deelnemers met therapeutische achtergrond

23 maart & 29 april

Examen

10 juni 2021
Voorstelling van de integratieproef aan de jury.

Terugkomdagen

Intervisie en supervisie zijn inbegrepen
in de opleiding binnen het zorgnetwerk
Sterrenkinderen. Na het afronden van de
jaaropleiding worden hiervoor, in overleg,
twee halve dagen vastgelegd.
Je bent ook van harte welkom op onze
gratis Netwerkdagen. Deze zijn voorzien op
12 september te Antwerpen waar je enkele
van onze lesgevers kan ontmoeten en op
15 februari 2021 te Zwolle, Nederland (onder
voorbehoud), met o.a. een lezing van prof.
em. Manu Keirse.

Aansluiting zorgnetwerk

Je
aansluiting
bij
het
zorgnetwerk
Sterrenkinderen is inbegrepen in het eerste
jaar na afstuderen.
Nadien vragen we om je te engageren tot
jaarlijkse deelname aan onze bijscholing
zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste
ontwikkelingen rond perinataal verlies.

