Opleiding tot
KINDERWENSCONSULENT
Met verdiepingsmodule
Perinataal Verlies
SITUERING
Een kinderwensouder is een man of een
vrouw met een vurige (gedeeltelijk)
onvervulde kinderwens.
1 op de 6 koppels in België lijdt aan
ongewilde kinderloosheid. Dit raakt zowel
mannen als vrouwen in het diepste van hun
intieme leven en heeft een grote impact op
diverse levensdomeinen.
Bovendien maakt 1 op de 7 vrouwen een
zwangerschapsverlies mee. Wanneer er
plots een einde komt aan dit langverwachte
nieuwe leven weet je met je emoties geen
blijf. Het is voor de maatschappij een
onzichtbaar verlies.
DOELSTELLING
Via een unieke 12-daagse vorming wil ons
Kinderwens Expertisenetwerk zorgverleners
bijscholen om (kinderwens)ouders
professioneel te ondersteunen in deze
kwetsbare periode van hun leven.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Prijs
Het inschrijvingsgeld voor de volledige
12-daagse vorming bedraagt 1320 euro,
exclusief lesmateriaal.
Lesdata en -uren
Diest
(9.30 u. - 15 u.)
21-9-2018
5 en 19-10-2018
9 en 23-11-2018
7-12-2018
11 en 25-1-2019
8 en 22-2-2019
8 en 22-3-2019

Gent
(13 u. - 18 u.)
28-9-2018
12 en 26-10-2018
16 en 30-11-2018
14-12-2018
18-1-2019
1 en 15-2-2019
1, 15 en 29-3-2019
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Inschrijving
Inschrijven is mogelijk vanaf 11 juli 2018 via
info@kinderwens.net.

Meer informatie
+ 32 13 44 44 18
+ 32 471 99 95 67
info@kinderwens.net
Foto: Henk Van Cauwenbergh voor Kinderwens vzw

“Iedere (kinderwens)ouder heeft recht op
een professioneel klankbord en emotionele
ondersteuning.
De eerstelijnszorgverstrekker staat garant
voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg en
doet indien nodig aan tijdige doorverwijzing
naar andere lijnen binnen de gezondheidszorg.”

DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN
Doelgroep
Bachelors en masters:
•
vroedvrouwen
•
verpleegkundigen
•
maatschappelijk werkers
•
psychologen
•
seksuologen
•
(klinisch) orthopedagogen
•
gezondheidswerkers
Toelatingsvoorwaarden
Iedere geïnteresseerde dient een
officiële motivatiebrief in te sturen. Op
basis hiervan selecteren we een
beperkt aantal deelnemers.

PROGRAMMA

EVALUATIE EN ATTESTERING

Het Kinderwens Expertisenetwerk heeft
8 jaar ervaring in de eerstelijnszorg met
de begeleiding van kinderwensouders en
ouders met een perinataal verlies.
Via onze unieke 12-daagse vorming
willen we zorgverleners versterken in het
professioneel informeren en begeleiden
van deze kwetsbaren doelgroep verlies.

Deze opleiding zal worden afgesloten met
een grote examenopdracht die op
10 mei 2019 in Diest zal plaatsvinden.
Als je slaagt voor deze examenopdracht
dan ontvang je een officieel certificaat van
het Kinderwens Expertisenetwerk.
Dit geeft je toegang om onder de
geldende voorwaarden toe te treden tot
dit voortdurend groeiende, professionele
zorgnetwerk in Vlaanderen én daarbuiten.

Module 1:
kiezen voor kinderen
Module 2:
als zwanger worden niet
vanzelfsprekend is

Module 3:
als zwanger worden niet lukt
Module 4:
perinataal verlies
Module 5:
grote examenopdracht

.

