
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

KEUZESESSIES 

Symposium ‘Bel maar als er iets is!’  
Rouwpraat in hulpverlening bij het verlies van een kind 

Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2023 

Elke deelnemer kan 3 keuzesessies per dag kiezen tijdens het inschrijven.  

− Op pagina 1 en 2 vind je een overzicht van de keuzesessies met informatie tijdens welk tijdslot 

elke keuzesessie plaatsvindt. In de tabel zie je rechts of de keuzesessie tijdens het betreffende 

tijdslot plaatsvindt (gekleurd vakje) of niet (wit vakje). 

− Vanaf pagina 2 vind je meer informatie per keuzesessie.  

Er zijn 3 mogelijke tijdslots op vrijdag én zaterdag: 

− Tijdslot A: 11.45 – 12.45 u. 

− Tijdslot B: 14.00 – 15.00 u. 

− Tijdslot C: 15.10 – 16.10 u. 

 

 

 

 

 

 

 

► Meer info over het symposium? www.kdg.be/rouwpraat 

► Vragen? nele.vennekens@kdg.be 

http://www.kdg.be/rouwpraat
mailto:nele.vennekens@kdg.be
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  VRIJDAG ZATERDAG 

Nr Keuzesessie A B C A B C 

1 
De periode tussen overlijden en begraven met een thuisopbaring (Roel Van Roosbroeck, stad Leuven - 
dienst Begraafplaaten) 

60      

2 Op zoek naar een warmere taal voor verlies (Pieter Deknudt - Reveil) 20      

3 
Soms gaat het anders: psychosociale begeleiding bij een stilgeboren baby (Karen Vereycken en Margaux 
Goossens - GZA) 

40 40     

4 
Cultuursensitieve zorg en rituelen binnen de Islam bij sterfte van baby’s en kinderen (Hanan Ben 
Abdeslam - Expertisecentrum Kraamzorg en Habiba Laouadi - Al Muntha vzw) 

30 30     

5 Luna abortuscentrum - abortushulpverlening (Elke Geens en Nathalie Martens - LUNA abortusecentra) 30 30     

6 
Een filosofische troostkoffer: in gesprek met kinderen over rouw, verlies en verdriet (Inge Tency - Odisee 
Hogeschool) 

20 20     

7 Rouwen om kinderen (en volwassenen) in de joodse traditie (Rabbijn dr. Tzvi Marx) 60 60     

8 De frictie van fictie: de roestige rit van de rouw (Prof. Jürgen Pieters - Universiteit Gent) 60  60    

9 
Het onderzoek van plotse en onverwachte overlijdens bij kinderen (Dr. Wouter Van Den Bogaert - UZ 
Leuven, KU Leuven) 

 150     

10 
Zorg aan het levenseinde bij baby's en kinderen: reflecties uit onderzoek belichten de dagelijkse praktijk 
(Prof. Kim Beernaert – Vrije Universiteit Brussel) 

 150     

11 
Beleving en noden van kinderen na het verlies van een broer of zus (Katrien Belmans - Verbinding in 
Verlies) 

 30 30    

12 "Woorden doen ertoe." (Marleen Vertommen - Verbinding in Verlies)  30 30    

13 
Waarom preïmplantatie genetische testing zo mooi en tegelijk ook zo moeilijk is (Prof. Dr. Diane De 
Neubourg, Chantal Taymans, Evelien Heyvaert - UZA) 

 25 25    

14 
Hoe samenwerken bij het ontwerpen van een kinderbegraafplaats (Roel Van Roosbroeck, stad Leuven - 
dienst Begraafplaaten)) 

  60    

15 De slechtnieuwsbrenger (Filip Cauwelier, Politie Gent) 60 60  60 60  

16 In dialoog met ouders: acuut verlies van een opgroeiend kind (ouders en Berrefonds) 35  35 35  35 

17 In dialoog met ouders: verlies van een kind aan chronische aandoening of kanker (ouders en Berrefonds) 35  35 35  35 

18 In dialoog met ouders: perinataal verlies en zwangerschapsafbreking (ouders en Berrefonds) 35  35 35  35 

19 
Een afscheid/uitvaart regelen voor een kind (Thomas Heiremans, Yasmine De Scheemaeker, Robby 
Pipeleers, Dempsey Wenes - Sereni) 

20  20 20 20  

20 Palliatieve zorgen op de NICU: de baby en het gezin centraal (Elke Moens - NICU UZ Antwerpen) 60   60   

21 Identificatie proces DVI (Disaster Victim Identification) (Stijn Bloemen - Federale Politie) 60   60   

22 Beeldend werken: Een roeiboot vertelt hoe het met je gaat (Lies Scaut - De Weg Wijzer) 30   30   

23 Lotgenotencontact (medewerker Berrefonds) 50   50   

24 Postpartumdepressie na verlies (Véronique Wyckaert - Moeder & Baby) 60     60 

25 
Opname op de verloskamer - Waar kunnen we als vroedvrouw echt het verschil maken voor ouders van 
een overleden kindje? (Katleen Jacobs - ZNA Jan Palfijn) 

60    60 60 

26 
Als veel sterkte veel te weinig is: een workshop om communicatie bij perinataal verlies te verbeteren 
(Dr. Liesbeth Van kelst en Fien Jansens - Karel de Grote Hogeschool) 

 20 20 20  20 

27 Een herkenbaar pad? Hoe verlies je bril kleurt (Leena de Bakker - Karel de Grote Hogeschool)  20 20  20 20 

28 Pappa's rouwen ook (Bjorn Visser - Stichting Rouwkost)  60   60  

29 Pijnbeleid en comforzorg op de nicu: wat kan en mag? (Elke Moens - NICU UZ Antwerpen)  60   60  

30 Een troostkoffer samenstellen voor je eigen professionele context (medewerker Berrefonds)  80   80  

31 Zachte tranen, parels van herinneringen, stervensbegeleiding op de NICU (Christel D'Hondt - GZA)  35    35 

32 Eerste zorg bij kinderuitvaart en communicatie (Kathleen Weuts - Lou’k up)  60    60 

33 Hoe ga je als koppel om met het verdriet bij het verlies van een kind? (Vanessa Muyldermans)   50 50   

34 Hoe omgaan met ouders die een kind(je) verloren zijn (Carmen Naessens)   60 60 60 60 
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  VRIJDAG ZATERDAG 

Nr Keuzesessie A B C A B C 

35 Communicatie en tips en tricks bij omgaan met verlies van een kind (Kathleen Weuts - Lou’k up)   60  60  

36 Aandacht voor onzichtbaar verlies en verborgen rouw na abortus (Katleen Alen - Fara)   20  20  

37 
Aandacht voor onzichtbaar verlies en verborgen rouw na een zwangerschapsafbreking na prenataal 
onderzoek (Sindy Helsen - Fara) 

  20  20  

38 Van VERwachting naar AFwachting (Christine Vandenhole - Berrefonds)   80   80 

39 
Verdacht overlijden: een procedure die extra zwaarte brengt aan het verlies? (Valerie Swennen - 
SlachtofferZorg Politiezone Minos) 

  60   60 

40 Rouw en verlies in de klas (Lies Scaut - De Weg Wijzer)   40   40 

41 Omgaan met rouw op de werkvloer (Veerle Peeters - Kubera Consulting)    25 25  

42 
Ervaringsgerichte workshop: Aan de slag met (rouw)rituelen in het onderwijs of op de werkvloer 
(Catherine Carton - Corporate Rituals) 

   20 20  

43 De watermethode: do’s & don’ts, een opbaringstechniek om ouderschap te faciliteren (An Andries - 
Nooit Vergeten) 

   
60 60 

 

44 Kinderwens na verlies (Viki Peeters - De Verdwaalde Ooievaar)    60 60 60 

45 
KOESTER meer dan palliatieve begeleiding voor kinderen (Caterine Thiry en Vanessa Niemegeerts – 
Koester, UZ Gent) 

 30 30 30  30 

46 Taal als warmtebron bij verlies (Daniel Billiet - Creatief Schrijven)    25  25 

47 
Alles begint bij luisteren - Empathisch luisteren, hoe doe ik dat? (Hilde Van Gool - Helder & Verbindend 
Communiceren) 

    50  

48 Palliatief beleid rond kinderen met kanker (Dr. Joris Verlooy - UZA)     60 60 

49 The gift of Time: Opbaren van een baby/kind - Thuisopbaring (An Andries - Nooit Vergeten)      60 

50 Vastleggen wanneer je los moet laten (Anneleen Fransen - Boven De Wolken)   40 40 40  

INFORMATIE KEUZESESSIES 

Nr. Keuzesessie 

1 De periode tussen overlijden en begraven met een thuisopbaring 
Je kind zelf verzorgen na overlijden. Wat kan en hoe doe je dat dan? Hoe zit het wettelijk? Op basis van eigen ervaringen 
krijg je een beeld hoe een ouderpaar kan omgaan met dit prille verlies. Hoe kan dit voorbeeld anderen helpen in een 
gelijkaardige situatie. 
 
Spreker: Roel Van Roosbroeck - Deskundige begraafplaatsen 
Organisatie: stad Leuven, dienst begraafplaatsen 
Tijdslot: vrijdag A 

2 Op zoek naar een warmere taal voor verlies 
Overal ter wereld creëren volkeren mooie rouwculturen die beïnvloed zijn door hun lokale geloof, tradities en opvattingen 
rond dood en verlies. Die rouwculturen zijn vaak sterk verbonden met de taal die de mensen er spreken. Volgens de 50-
woorden-voor-sneeuw-theorie, die stelt dat de traditionele inuïtbevolking een heel rijke woordenschat heeft voor 
verschillende types sneeuw door hun regelmatige contact ermee, is het verrassend dat heel wat westerse talen absoluut 
geen kleurrijk, genuanceerd vocabularium hebben rond de dood.  
Hoog tijd om daar snel verandering in te brengen! 
 
Deze interactieve workshop is bedoeld om je creativiteit aan te wakkeren in een gezamenlijke zoektocht naar een modern, 
bruikbaar, praktisch of poëtisch lexicon rond verlies. Zonder al te lange theoretische discussies. Samen maken we 
mindmaps, proeven we de connotaties van woorden om hopelijk ons eigen 50-woorden-voor-afscheid-woordenboek te 
ontwikkelen. Kortom, we gaan samen op zoek naar een warmere taal rond verlies.  
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Spreker: Pieter Deknudt - Oprichter 
Organisatie: Reveil 
Tijdslot: vrijdag A 

3 Soms gaat het anders: psychosociale begeleiding bij een stilgeboren baby 
Er zijn nog steeds heel wat baby's die stil geboren worden op onze Belgische materniteiten. Wat zijn de verschillen tussen 
een baby die geboren wordt voor 180 dagen of na 180 dagen zwangerschap? We schetsen een wettelijk kader en belichten 
ook het belang van de psycho - sociale begeleiding bij deze ouder(s). Het uitwisselingen van ervaringen van onze 
deelnemers zorgt voor een extra cachet aan deze workshop. 
 
Sprekers: Karen Vereycken en Margaux Goossens - Sociaal werkers 
Organisatie: GZA 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag B 

4 Cultuursensitieve zorg en rituelen binnen de Islam bij sterfte van baby’s en kinderen 
Wat je moet weten als hulp- & zorgverlener of als geïnteresseerde over cultuursensitieve zorg en bij sterfte binnen de Islam 
en zijn rituelen bij baby's en kinderen. 
 
Sprekers: Hanan Ben Abdeslam en Habiba Laouadi – Hanan: vroedvrouw, Habiba: verpleegkundige & palliatieve referent 
Organisatie: Hanan: Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan Brussel, Habiba: Al Muntha vzw: Palliatieve ondersteuning en 
Moslim dodenwassing 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag B 

5 Luna abortuscentrum - abortushulpverlening 
Tijdens deze workshop bezorgen we je informatie rond het hulpverleningsproces bij een ongeplande en/of ongewenste 
zwangerschap. 
 
Sprekers: Elke Geens en Nathalie Martens - Elke: Abortushulpverlener en vroedvrouw, Nathalie: Maatschappelijk werker 
Organisatie: De LUNA abortuscentra bieden hulpverlening op maat. We nemen de tijd voor een gesprek en ondersteunen 
vrouwen en koppels in het maken van een keuze. Wij bieden psychosociale begeleiding en medische behandeling bij een 
ongewenste zwangerschap. 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag B 

6 Een filosofische troostkoffer: in gesprek met kinderen over rouw, verlies en verdriet 
Als kinderen geconfronteerd worden met een ernstige ziekte of verlies van een broertje/zusje of ander persoon, dan zorgt 
dat vaak voor gevoelens van onzekerheid, angst en schuldgevoel. Het is voor kinderen zeer waardevol om hun verhaal te 
kunnen doen en te praten over vragen die hen bezighouden. Daarom werd een troostkoffer ontwikkeld om met kinderen in 
gesprek te gaan over existentiële gevoelens zoals rouw, verdriet en afscheid. Dergelijke gesprekken zijn gebaseerd op de 
methode van filosoferen met kinderen. De koffer kan gebruikt worden door ouders, familieleden, zorgverleners, 
leerkrachten of begeleiders uit een jeugdbeweging en kan een aanvulling vormen op bestaande brussen/rouwkoffers. In 
deze workshop laten we de deelnemers kennis maken met de troostkoffer en geven we tips en tricks mee om te praten met 
kinderen over rouw, verlies en verdriet. We illustreren hoe men met de troostkoffer aan de slag kan gaan. 
 
Spreker: Inge Tency - Docent en onderzoeker 
Organisatie: Odisee Hogeschool - Opleiding Vroedkunde 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag B 

7 Rouwen om kinderen (en volwassenen) in de joodse traditie 
 
Spreker: Rabbijn dr. Tzvi Marx - docent jodendom en geeft cursussen rond het Joodse intellectuele en spirituele erfgoed. 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag B 

8 De frictie van fictie: de roestige rit van de rouw 
In deze workshop vertrekken we van een scène uit de televisiereeks After Life van Ricky Gervais. In die scène leert het 
hoofdpersonage van een terminaal ziek jongetje dat de dood niet enkel een bron van droefenis moet zijn. In het vervolg van 
de workshop ga ik aan de hand van een aantal passages uit romans van P.F. Thomése, J.M. Coetzee en Philippe Forest 
dieper in op de troostende werking van rouwliteratuur. De romans zijn geschreven door auteurs die een kind verloren en 
gaan ook over dat onnoemelijke verlies. 
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Spreker: Prof. Jürgen Pieters - Docent en onderzoeker  
Organisatie: Universiteit Gent 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag C 

9 Het onderzoek van plotse en onverwachte overlijdens bij kinderen 
In een interactieve uitéénzetting staat forensisch patholoog dr. Van Den Bogaert stil bij het onderzoek van plotse en 
onverwachte overlijdens van zuigelingen en jongeren in België. Als wetenschappelijk onderzoeker en ervaringsdeskundige 
gaat hij in op de noodzaak en de voordelen van een professionele aanpak, maar hij geeft ook toelichting bij de 
gevoeligheden die onlosmakelijk verbonden zijn aan een dergelijk post mortem onderzoek. 
 
Spreker: Dr. Wouter Van Den Bogaert - Gerechtsdeskundige en arts-specialist in de Gerechtelijke Geneeskunde 
Organisatie: Forensische Geneeskunde UZ Leuven, Forensisch Biomedische Wetenschappen KU Leuven 
Tijdslot: vrijdag B 

10 Zorg aan het levenseinde bij baby's en kinderen: reflecties uit onderzoek belichten de dagelijkse praktijk 
Op basis van een aantal onderzoeksprojecten van de End-of-Life Care Research Group, gaan we dieper in op 
levenseindebeslissingen, communicatie en beslissingsproces met ouders en zorgverleners en de kwaliteit van zorg aan het 
levenseinde. We zullen hierbij focussen op zowel neonatologie als pediatrie. 
 
Spreker: Prof. Kim Beernaert - Professor 
Organisatie: Vrije Universiteit Brussel 
Tijdslot: vrijdag B 

11 Beleving en noden van kinderen na het verlies van een broer of zus 
Kinderen/jongeren die een broer of zus verloren hebben rouwen, net als volwassenen. Dit komt tot uiting op hun eigen 
bijzondere manier.  
Hoe kunnen we hun rouwreacties begrijpen? Wat zeggen kinderen/jongeren zelf dat ze nodig hebben van hun omgeving? 
Hoe communiceren we met kinderen, rekening houdend met hun ontwikkeling? 
 
Spreker: Katrien Belmans - kinderpsychologe en gezinstherapeute 
Organisatie: Verbinding in Verlies, expertise- en kenniscentrum voor rouw en verlies in Boutersem. 
Tijdslot: vrijdag B – vrijdag C 

12 "Woorden doen ertoe." 
Hoe kan je als partner, vriend, familielid of zorgverlener de juiste woorden vinden voor het onzegbare? Hoe kan je nabij zijn 
bij die rouwende andere met de juiste woorden en bij jezelf voelen dat dat goed is? En wanneer is het goed om gewoon te 
zwijgen en stil te luisteren? Hoe kan je voelen dat die stilte vol betekenis zoveel meer zeggend kan zijn dan 1000 woorden? 
In deze workshop leren we hoe je passend nabij kan zijn bij de rouwende andere. Hoe je kan leren voelen naar eigen 
emoties en vrij kan kiezen om te praten of te zwijgen in dialoog. Hoe woorden soms heel aarzelend of stuntelig toch vol van 
betekenis kunnen zijn in de zorg voor de rouwende andere. Hoe woorden ertoe doen.  
 
Spreker: Marleen Vertommen - Verlies werd een groot thema in mijn leven. Twee van mijn vijf kinderen stierven rond de 
geboorte. Sinds dan leef ik mijn leven zoekend naar een balans tussen vreugde en verdriet. In mijn persoonlijke zoektocht 
naar betekenis van dit grote verlies ben ik vele jaren later terecht gekomen bij Met Lege Handen vzw, vereniging voor 
ouders van overleden baby’s. Ik werk als rouwtherapeut in mijn privépraktijk in Leuven (Wijgmaal) en bij Verbinding in 
Verlies in Boutersem. 
Organisatie: In samenwerking met Verbinding in Verlies. Verbinding in Verlies is een expertise- en kenniscentrum voor rouw 
en verlies in Boutersem. 
Tijdslot: vrijdag B – vrijdag C 

13 Waarom preïmplantatie genetische testing zo mooi en tegelijk ook zo moeilijk is 
Preïmplantatie genetische testing (PGT) heeft als doel om binnen bepaalde grenzen embryo's te onderzoeken op genetische 
aandoeningen om zo de kans op een kind zonder deze aandoening te verhogen. Het vraagt echter een grote inspanning van 
de koppels om d.m.v. een IVF behandeling zwanger te worden, daar waar dat heel vaak voor hen niet nodig is. In de 
workshop geven we toelichting over de indicaties en techniek en gaan we graag in gesprek over deze aspecten en de 
belasting /teleurstelling voor het koppel. 
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Sprekers: Prof. Dr. Diane De Neubourg, Chantal Taymans, Evelien Heyvaert 
Organisatie: Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, Universitair Ziekenhus Antwerpen 
Tijdslot: vrijdag B – vrijdag C 

14 Hoe samenwerken bij het ontwerpen van een kinderbegraafplaats 
Wat leert lotgenotencontact de dienst begraafplaatsen, welke aanpassingen werden doorgevoerd n.a.v. deze 
inspraaksessies. Hoe ziet het ontwerp er nu uit? 
 
Spreker: Roel Van Roosbroeck - Deskundige begraafplaatsen 
Organisatie: stad Leuven, dienst begraafplaatsen 
Tijdslot: vrijdag C 

15 De slechtnieuwsbrenger 
Een lezing over mijn job als slechtnieuwsbrenger. Ik schreef het boek "De slechtnieuwsbrenger" en gaf hierrond al enkele 
lezingen gebaseerd op cases in mijn job. Ik leg aan de hand van concrete casussen uit hoe ik het overlijden van een dierbare 
meld aan de nabestaanden. 
 
Spreker: Filip Cauwelier - consulent, slachtofferbejegenaar 
Organisatie: Politie Gent, Dienst Maatschappelijke Zorg. 8 consulenten staan in voor de opvang van slachtoffers van 
misdrijven. Een belangrijke taak hierin is slechtnieuwsmeldingen. Als burgerpersoneel staan wij 24/7 in voor alle 
slechtnieuwsmeldingen in politiezone G 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag B – zaterdag A – zaterdag B 

16 In dialoog met ouders: acuut verlies van een opgroeiend kind 
Als hulpverlener of professional vanuit een ander domein is het acuut verlies van een kind steeds een situatie die je raakt.  
Enkele ouders vertellen hun verhaal en gaan in gesprek met hulpverleners over wat echt belangrijk is. Wat als je kind in de 
opvang sterft? Wat als je kind omkomt bij een ongeval?Hoe ga je om met een derde partij als je kind sterft op een andere 
locatie dan thuis? Hoe ga je om met schuldgevoelens en onzekere antwoorden. Wat vonden ouders vervelend en welke 
handelingen en uitspraken werden net enorm geapprecieerd? Antwoorden op deze vragen en zoveel meer in deze 
workshop waar dialoog een must is. 
 
Sprekers: ouders die een kind verloren zijn en Berrefonds vzw 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag C – zaterdag A – zaterdag C 

17 In dialoog met ouders: verlies van een kind aan chronische aandoening of kanker 
Als hulpverlener of professional vanuit een ander domein is het verlies van een kind waar je enige tijd voor gezorgd hebt 
steeds een situatie die je raakt. Enkele ouders vertellen hun verhaal en gaan in gesprek met zorgverleners over wat echt 
belangrijk is. Wat als je kind na maanden vechten de strijd verliest tegen een slepende ziekte. Kan je je voorbereiden en hoe 
neem je bewust afscheid? 
Hoe vul je de dagen tijdens een palliatieve fase? Wat waren zaken die enorm geapprecieerd werden en welke zaken vonden 
ouders moeilijk? Antwoorden op deze vragen en zoveel meer in deze workshop waar dialoog een must is. 
 
Sprekers: ouders die een kind verloren zijn en Berrefonds vzw 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag C – zaterdag A – zaterdag C 

18 In dialoog met ouders: perinataal verlies en zwangerschapsafbreking 
Als hulpverlener of professional vanuit een ander domein is het begeleiden van ouders die nieuw leven schenken een 
prachtig onderdeel van de job. Toch loopt het soms anders. Enkele ouders vertellen hun verhaal en gaan in gesprek met 
zorgverleners over wat echt belangrijk is.  
Hoe ervaren ouders het overlijden van een baby tijdens een zwangerschap of kort na de geboorte. Wat als je zelf een 
zwangerschapskeuze moet maken? Wat als je baby plots dood in je buik zit? Wat is de impact van het vaak onzichtbaar 
verlies? Antwoorden op deze vragen en zoveel meer in deze workshop waar dialoog een must is. 
 
Sprekers: ouders die een kind verloren zijn en Berrefonds vzw 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag C – zaterdag A – zaterdag C 
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19 Een afscheid/uitvaart regelen voor een kind 
We brengen een mix van een voordracht, aangevuld met een aantal heel concrete cases, dit gebaseerd op onze ervaring als 
uitvaartplanners. We zien het als een interactief gebeuren en maken dus zeker tijd voor vragen vanuit de deelnemers. 
 
Sprekers: Thomas Heiremans, Yasmine De Scheemaeker, Robby Pipeleers, Dempsey Wenes 
- Thomas Heiremans: directeur Vlaanderen 
- Yasmine De Scheemaeker: kinderen en jongeren begeleiden bij overlijden binnen de familie 
- Robby Pipeleers: thanatopractor  
- Dempsey Wenes: uitvaartplanner/uitvaartmoderator 
Organisatie: Sereni is een unieke organisatie in de uitvaartzorg. Wij bieden families een totale ontzorging: van voorzorg, het 
volledig plannen en uitvoeren van de plechtigheid, nazorg (administratief, fiscaal, emotioneel) tot een grafmonument. Als 
netwerk van begrafenisondernemers delen wij expertise over onze ganse groep om families maximaal bij te staan bij elk 
type van overlijden of afscheid. 
Tijdslot: vrijdag A – vrijdag C – zaterdag A – zaterdag B 

20 Palliatieve zorgen op de NICU: de baby en het gezin centraal 
Tijdens de interactieve workshop bespreken we de mogelijkheden binnen palliatieve zorgen op de NICU. Zowel de 
comfortzorg voor de neonaat als de ondersteuning van het ganse gezin komen aan bod. We vertrekken vanuit een 
theoretisch kader, maar gaan voornamelijk dieper in op wat de praktische mogelijkheden zijn voor de baby, zijn ouders, 
grootouders, broers en zussen,... 
 
Spreker: Elke Moens - Vroedvrouw en unitverantwoordelijke NICU 
Organisatie: NICU UZ Antwerpen 
Tijdslot: vrijdag A – zaterdag A 

21 Identificatie proces DVI (Disaster Victim Identification) 
Uiteenzetting van de multidisciplinair karakter van DVI werkzaamheden  

− DVI binnen de federale Politie. 

− Internationale aanbevelingen van Interpol voor de identificatie van dodelijke slachtoffers bij rampen. 

− DVI werkzaamheden bij rampen. 

− Ante mortem gesprekken met verwanten die kind verloren hebben 
 
Spreker: Stijn Bloemen - Hoofdinspecteur 
Organisatie: Federale Politie, Algemene Gerechtelijke Directie, DVI (Disaster Victim Identification) 
Tijdslot: vrijdag A – zaterdag A 

22 Beeldend werken: Een roeiboot vertelt hoe het met je gaat 
Beeldend werken kan veel vertellen over hoe het met iemand gaat. Vanuit het duaal procesmodel wordt er vaak gewerkt 
met metafoor van de roeiboot. In deze workshop bespreken we tekeningen van roeiboten. We tekenen zelf onze roeiboot 
en nemen zo een kijkje in onze eigen verliesverhalen. 
 
Spreker: Lies Scaut - Lies Scaut is psychotherapeut en gespecialiseerd in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren. Als 
coördinator van het postgraduaat rouw-en verliescounselor is zij verbonden aan Hogeschool PXL. Daarnaast is zij auteur van 
meerdere boeken over rouw waaronder 'Rouw in de klas' en 'Dood zijn, is dat voor altijd'. 
Organisatie: De Weg Wijzer - Expertisecentrum voor trauma-en rouwbegeleiding 
Tijdslot: vrijdag A – zaterdag A 

23 Lotgenotencontact 
Lotgenotencontact is voor veel ouders een cruciaal puzzelstuk in hun zoektocht naar erkenning en toekomstperspectief Wat 
maakt lotgenotencontact zo krachtig? Hoe kan je dit contact professioneel omkaderen? Wat zijn mogelijke valkuilen? Hoe 
kan de kracht van lotgenotencontact nog breder worden ingezet? Lise neemt je mee in de vaak onderschatte wereld van de 
'compagnons en route'. 
 
Spreker: Lise Hellemond of Christine Vandenhole 
Organisatie: Berrefonds 
Tijdslot: vrijdag A – zaterdag A 
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24 Postpartumdepressie na verlies 
In de ouder-babybehandeling op de afdeling of aan huis merken we dat het verlies van een zwangerschap in een recent of 
verder verleden bij moeders onverwacht kan doorwerken. In deze lezing word je vanuit casuïstiek meegenomen in hoe 
moeders opnieuw in contact kunnen komen met wat hen toen zo (of niet) geraakt geeft; welke ideeën, gedachten en 
gevoelens op bij het komende ouderschap door hun hoofd spelen tijdens de zwangerschap; en welke inside story ze 
opbouwen. Hoe beïnvloeden deze ervaringen hun interacties met de baby? Soms kan de baby iets triggeren in de 
pathologie van de ouder waardoor de ouder zich onveilig, machteloos en nietig voelt en beangstigend kan overkomen op de 
baby.  
 
Spreker: Véronique Wyckaert – Psycholoog, systeemtherapeut 
Organisatie: Moeder & Baby is een behandel- en expertisecentrum voor zwangere vrouwen en jonge moeders die te 
kampen hebben met psychische moeilijkheden voor en na de bevalling. 
Tijdslot: vrijdag A – zaterdag C 

25 Opname op de verloskamer - Waar kunnen we als vroedvrouw echt het verschil maken voor ouders van een overleden 
kindje? 
Wat kunnen we als verloskundig team zeggen, doen en in het achterhoofd houden? Het zit soms in kleine details die ons als 
hulpverlener kunnen ontgaan maar die een wereld van verschil kunnen maken voor ouders van een stil geboren kindje.  
De antwoorden kreeg ik van ouders tijdens rouwgesprekken die ik met hen voerde voor en/of na de bevalling. Ook via 
lotgenotengroepen (Berrefonds, Met lege handen,...) verkreeg ik een hoop info en tips. 
De workshop zal eerder een informatief karakter hebben waar er plaats is voor dialoog en er zullen een hoop praktische tips 
rond opname & bevalling worden aangereikt. 
 
Spreker: Katleen Jacobs - Vroedvrouw en verlieskundige 
Organisatie: ZNA Jan Palfijn 
Tijdslot: vrijdag A – zaterdag B – zaterdag C 

26 Als veel sterkte veel te weinig is: een workshop om communicatie bij perinataal verlies te verbeteren 
Elke zorgverlener binnen de moeder-kindzorg wordt tijdens zijn carrière geconfronteerd met de zorg voor ouders die een 
kind (gaan) verliezen of verloren zijn. Ouders van sterrenkinderen geven aan dat zij nog te vaak op goed bedoelde maar 
ongepaste communicatie van zorgverleners stuiten. Zorgverleners geven op hun beurt aan te zoeken naar concrete 
handvaten om op een goede manier te communiceren met de ouders in deze moeilijke periode. 
Deze workshop wil zorgverleners stimuleren om hun ervaringen met communicatie rondom perinatale sterfte te delen. Na 
groepsbespreking van casussen en voorbeelden worden de vuistregels besproken. Deelnemers gaan aan de slag met 
rollenspel met vaste scenario's om vertrouwen te krijgen gespreksvoering. 
 
Sprekers: Dr. Van kelst en Fien Jansens - Liesbeth Van kelst: lector vroedkunde, onderzoeker en perinatale coach, Fien 
Jansens: lector vroedkunde en onderzoeker 
Organisatie: Karel de Grote Hogeschool, onderzoekscentrum Zorgstroom 
Tijdslot: vrijdag B – vrijdag C – zaterdag A – zaterdag C 

27 Een herkenbaar pad? Hoe verlies je bril kleurt 
Heeft je eigen verlies invloed op je omgaan met lijden en dood op de werkvloer? 
 
Spreker: Leena de Bakker - Verpleegkundige, expertise palliatieve zorg, verliescounselor voor kinderen en jongeren, 
rouwbegeleider voor volwassenen, integratief psychotherapeut, ervaringsdeskundige, mens tussen de mensen 
Organisatie: Karel de Grote Hogeschool 
Tijdslot: vrijdag B – vrijdag C – zaterdag B – zaterdag C 

28 Pappa's rouwen ook 
Als je kind overlijdt, moet je op de een of andere manier zien om te gaan met dit enorme verlies en hartverscheurende 
verdriet. Het rouwproces is vaak ruw, pijnlijk en eenzaam. Als ouders word je samen geconfronteerd met rouw, maar er zijn 
verschillen in hoe mannen en vrouwen met dit verlies omgaan.Tijdens deze keuzesessie staan we stil bij het rouwend 
vaderhart. Welke invloed heeft rouw op hun eigen leven, emoties, huwelijk, gezinsleven en de omgeving? Waar lopen ze in 
het dagelijks leven en op het werk tegenaan? Wat doet het verlies met de manier waarop ze nu in het leven staan? Tijdens 
deze keuzesessie krijg je een uniek kijkje in het rouwende vaderhart. 
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Spreker: Bjorn Visser - Oprichter stichting Rouwkost, documentairemaker en auteur ‘Pappa’s rouwen ook’ 
Organisatie: Stichting Rouwkost 
Tijdslot: vrijdag B – zaterdag B 

29 Pijnbeleid en comforzorg op de nicu: wat kan en mag? 
Medicamenteuze opties voor pijn en comfortzorg bij palliatieve baby’s op neonatologie 
 
Spreker: Elke Moens - Vroedvrouw en unitverantwoordelijke NICU 
Organisatie: NICU UZ Antwerpen 
Tijdslot: vrijdag B – zaterdag B 

30 Een troostkoffer samenstellen voor je eigen professionele context 
In 2021 ontwikkelde het Berrefonds een troostkoffer voor scholen die ze kunnen inzetten na het overlijden van een leerling. 
Deze bevat handvaten om troost te bieden, verbinding te creëren en ruimte te geven aan het verdriet. De inhoud van deze 
troostkoffer kan ook in een andere context een hands-on aanpak verschaffen, zoals bij andere soorten verlies op school of 
in een therapeutische setting. Tijdens deze workshop kan je je laten inspireren om een eigen troostkoffer samen te stellen 
om te gebruiken in je klas, praktijk of ander domein. We stellen onze troostkoffer voor scholen voor en gaan in dialoog over 
de opbouw van een goede troostkoffer, interessante werkvormen en toepassingen. 
 
Spreker: Lise Hellemond of Christine Vandenhole 
Organisatie: Berrefonds 
Tijdslot: vrijdag B – zaterdag B 

31 Zachte tranen, parels van herinneringen, stervensbegeleiding op de NICU 
Hoe kan je een gezin teder begeleiden als een baby overlijdt op neonatologie? 
 
Spreker: Christel D'Hondt - Neonatologieverpleegkundige en lid werkgroep Sterrekinderen 
Organisatie: GZA ziekenhuizen campus St. Augustinus 
Tijdslot: vrijdag B – zaterdag C 

32 Eerste zorg bij kinderuitvaart en communicatie 
Wanneer je kind sterft, staat je wereld stil. Je toekomst samen wordt in een fractie van een seconde weggenomen… Daar 
sta je dan.  
In deze lezing krijg je vanuit een persoonlijk verhaal en praktijk verhalen handvatten mee. Het eerste contact, concrete 
dingen die je als eerst hulp kan toepassen. En ook hoe communiceer je en wat is er mogelijk bij een kinderafscheid. 
 
Spreker: Kathleen Weuts - Afscheidsplanner en rouw & verliescoach 
Organisatie: Lou'k up staat voor krachtig overeind komen na een intense ervaring. Daarnaast ook krachtig, positief en uniek 
in alles wat met “einde” te maken heeft. We ontzorgen als afscheidsplanner en rouwcoach. We vinden het belangrijk dat 
het warme, persoonlijke en unieke van de overledene centraal staat en dat we dankbaar kunnen terugblikken en 
herinneringen kunnen koesteren. Heel vaak voor kinderen omdat zo Lou’k up ook opgestart is, na het overlijden van ons 
zoontje Lou.  We hebben ook een Lou’k up huis waar al onze activiteiten plaatsvinden. Van gesprekken, tot 
afscheidsvieringen , van workshops en lezingen tot het bezoeken van onze Inspiratiecafés. Dit allemaal heel laagdrempelig, 
taboedoorbrekend met een vleugje positiviteit en snuifje humor. 
Tijdslot: vrijdag B – zaterdag C 

33 Hoe ga je als koppel om met het verdriet bij het verlies van een kind? 
Het verlies van een kind is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen dewelke een mens kan meemaken. Dit verlies 
brengt ook vaak heel wat boosheid met zich mee. Daarin worden ouders ook niet alleen geconfronteerd met de eigen, 
individuele rouw, maar ook met de rouw van hun partner, die misschien helemaal anders verloopt dan de eigen manier.  
En wat met de relationele implicaties van hun beider rouw? Hoe moet het met de relatie? Naast de individuele beleving zit 
men vaak ook in een partnerrelatie die ook onder druk kan komen te staan. Hoe zoek je evenwicht in apart en samen 
rouwen? Hoe vind je evenwicht tussen verdriet om het verlies en de blijdschap om wat er wel (nog) is?  
Het verliezen van een kind drijft ouders heel vaak uit elkaar. Maar het kan ook anders. Het hevige, gedeelde, verdriet kan 
net ook heel erg verbinden. Hoe kan je met dit verdriet als koppel samen liefdevol verder leven? Waarom is het zo 
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belangrijk om samen positieve/fijne momenten in te plannen die jullie beider wat laten loskomen van de pure pijnlijke 
rouw? 
 
Spreker: Vanessa Muyldermans - relatietherapeut, seksuoloog en kinderwenscoach 
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag A 

34 Hoe omgaan met ouders die een kind(je) verloren zijn 
Een presentatie met een nieuwe visie op rouw (het duale model), met concrete tips en handvaten om op een betrokken 
manier de ouders te benaderen. Wat zeg je best wel/niet? 
 
Spreker: Carmen Naessens - Rouw-en verliesconsulent 
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag A - zaterdag B – zaterdag C 

35 Communicatie en tips en tricks bij omgaan met verlies van een kind 
Wat zijn de do’s & don’ts in communicatie, hoe pas je je communicatie aan? Tijdens deze workshops bied Kathleen je 
concrete handvaten en verhalen uit eigen ervaringen en praktijk. Ze zorgt voor direct toepasbare tools met een vleugje 
humor. 
 
Spreker: Kathleen Weuts - Afscheidsplanner en rouw & verliescoach 
Organisatie: Lou'k up staat voor krachtig overeind komen na een intense ervaring. Daarnaast ook krachtig, positief en uniek 
in alles wat met “einde” te maken heeft. We ontzorgen als afscheidsplanner en rouwcoach. We vinden het belangrijk dat 
het warme, persoonlijke en unieke van de overledene centraal staat en dat we dankbaar kunnen terugblikken en 
herinneringen kunnen koesteren. Heel vaak voor kinderen omdat zo Lou’k up ook opgestart is, na het overlijden van ons 
zoontje Lou.  We hebben ook een Lou’k up huis waar al onze activiteiten plaatsvinden. Van gesprekken, tot 
afscheidsvieringen , van workshops en lezingen tot het bezoeken van onze Inspiratiecafés. Dit allemaal heel laagdrempelig, 
taboedoorbrekend met een vleugje positiviteit en snuifje humor. 
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag B 

36 Aandacht voor onzichtbaar verlies en verborgen rouw na abortus 
In deze workshop vertrekken we van wat onzichtbaar verlies kan zijn en hoe verborgen rouw zich kan presenteren. Aan de 
hand van concrete voorbeelden tonen we hoe we hiervoor ruimte kunnen maken in de hulpverlening. Symbolen en rituelen 
kunnen hierbij erg helpend zijn. Specifiek hebben we aandacht voor rouw na een ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies - deze 
workshop spitst zich toe op verlies na een abortus. 
 
Spreker: Katleen Alen - Systeemtherapeute en stafmedewerker Fara 
Organisatie: Fara vzw luistert, informeert en begeleidt bij moeilijke zwangerschapskeuzes. De organisatie is er voor 
hulpvragers, voor professionals én maakt zwangerschapskeuzes bespreekbaar bij het brede publiek. 
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag B 

37 Aandacht voor onzichtbaar verlies en verborgen rouw na een zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek 
In deze workshop vertrekken we van wat onzichtbaar verlies kan zijn en hoe verborgen rouw zich kan presenteren. Aan de 
hand van concrete voorbeelden tonen we hoe we hiervoor ruimte kunnen maken in de hulpverlening. Symbolen en rituelen 
kunnen hierbij erg helpend zijn. Specifiek hebben we aandacht voor rouw na een ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies - deze 
workshop spitst zich toe op verlies na een zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek. 
 
Spreker: Sindy Helsen - Psycholoog, systeemtherapeute en stafmedewerker Fara 
Organisatie: Fara vzw luistert, informeert en begeleidt bij moeilijke zwangerschapskeuzes. De organisatie is er voor 
hulpvragers, voor professionals én maakt zwangerschapskeuzes bespreekbaar bij het brede publiek. 
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag B 

38 Van VERwachting naar AFwachting 
Een zwangerschap na verlies van een kind is een zwaar onderschatte rollercaster. Naast verdriet en gemis moet er ook plek 
gemaakt worden voor hoop en toekomstperspectief. Twee uitersten die haaks op elkaar staan en voor heel wat demonen 
zorgen. Als professionele zorgverlener kan je van grote betekenis zijn. Christine, auteur van een 'regenboog in jou' voorziet 
je van tips and tricks om gezinnen nog beter te kunnen begeleiden. 
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Spreker: Christine Vandenhole - Oprichter Berrefonds vzw en auteur van 'Het rouwt in jou' en 'Een regenboog in jou' 
Organisatie: Berrefonds vzw 
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag C 

39 Verdacht overlijden: een procedure die extra zwaarte brengt aan het verlies? 
Tijdens deze interactieve workshop overlopen we de procedure en richtlijnen van een situatie "verdacht overlijden". 
Waarom doen politiediensten wat ze doen (bv.: verhoor nabestaanden, in beslagname, autopsie,...)? 
 
Spreker: Valerie Swennen - Teamleader Team Personen, Dienst Opsporing en Onderzoek, coördinator SlachtofferZorg 
Politiezone Minos 
Organisatie:  
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag C 

40 Rouw en verlies in de klas 
Wanneer een leerling of een familielid van een leerling overlijdt, is de hele klas en school mee betrokken. Omgaan met 
verlies en verdriet is niet vanzelfsprekend. Kinderen stellen allerlei vragen en willen alles weten, maar hoe ga je hiermee om 
als leerkracht? Tijdens deze interactieve workshop krijg je tools aangereikt om de eerste opvang aan leerlingen te bieden en 
krijg je een overzicht van wat jij als leerkracht kan doen in jouw klas. Leerlingen begeleiden in het omgaan met rouw en 
verlies duurt langer dan de eerste dagen. We staan dan ook stil bij al de mijlpalen die je doorheen een schooljaar kan 
tegenkomen en wat je op deze dagen kan doen als school. 
 
Spreker: Lies Scaut - Lies Scaut is psychotherapeut en gespecialiseerd in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren. Als 
coördinator van het postgraduaat rouw-en verliescounselor is zij verbonden aan Hogeschool PXL. Daarnaast is zij auteur van 
meerdere boeken over rouw waaronder 'Rouw in de klas' en 'Dood zijn, is dat voor altijd'. 
Organisatie: De Weg Wijzer - Expertisecentrum voor trauma-en rouwbegeleiding 
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag C 

41 Omgaan met rouw op de werkvloer 
Hoe omgaan met rouw op het werk? Zowel vanuit meer dan 20 jaar ervaring in HR bij diverse bedrijven als vanuit het 
perspectief als rouwende mama van Mees* deelt Veerle haar inzichten in rouw op het werk. Of je nu bedrijfsleider, HR 
professional, leidinggevende of collega bent... rouw heeft een stevige impact op mensen. Deze sessie is een warme 
uitnodiging om ook vanuit een professionele context een lichtpuntje te zijn voor de rouwende en zo bij te dragen aan een 
mensgericht HR-beleid. Doorheen de sessie wordt ruimte vrijgemaakt voor je vragen. 
 
Spreker: Veerle Peeters - Executive Coach & HR Director ad interim 
Organisatie: Veerle Peeters is zaakvoerder van Kubera Consulting en combineert Executive Coaching met strategische HR 
consultancy 
Tijdslot: zaterdag A – zaterdag B 

42 Ervaringsgerichte workshop: Aan de slag met (rouw)rituelen in het onderwijs of op de werkvloer 
Rituelen helpen bij verlies. Tijdens een ritueel doe je iets met bijzondere aandacht, waardoor de handeling een extra 
betekenis krijgt. Een ritueel laat voelen dat het gemis en verdriet er mag zijn. Dit kan juist verbinden en troostend werken 
tussen mensen. Tijdens deze interactieve workshop verkennen we samen vragen zoals : Hoe kunnen we rituelen inzetten in 
de school of op de werkvloer? Hoe geven we vorm aan een ritueel? Waar hou je best mee rekening? Deze sessie biedt jou 
nieuwe inzichten en praktische handvatten rond de kracht van rituelen bij verlieservaringen. 
 
Spreker: Catherine Carton - Catherine is ervaringsdeskundige en coach o.a. actief in het domein van rouwbegeleiding en 
rituelen. Meer info: www.CorporateRituals.be 
Tijdslot:  zaterdag A – zaterdag B 

43 De watermethode: do’s & don’ts, een opbaringstechniek om ouderschap te faciliteren 
De watermethode klinkt simpel, maar wordt al te vaak fout toegepast. Het is een opbaringsmethode en staat ondergeschikt 
aan de beleving van de ouders. Hoe pas je de watermethode correct toe? Tot welke leeftijd van het kindje kan je deze 
gebruiken? Samen gaan we grenzen verleggen. 
 
Spreker: An Andries - CEO - An startte in mei 1019 met de allereerste gespecialiseerde baby- en kinderuitvaartonderneming 
in Vlaanderen. Ondertussen raakt ze steeds meer bekend ook in Wallonië maar ook over de landsgrenzen (Nederland, 
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Frankrijk) heen. Wat de watermethode betreft, heeft ze deze methode al een extra ongekende dimensie gegeven. Yes we 
can! 
Organisatie: Nooit Vergeten baby- en kinderuitvaarten 
Tijdslot: zaterdag A – zaterdag B 

44 Kinderwens na verlies 
Je verloor een kind. Tijdens de zwangerschap of nadien. Je wereld stond stil. 
Maar toch wil je ook weer aan de toekomst beginnen denken. Ook aan een volgend kindje?  
In hoeverre maak je emotioneel ruimte voor die nieuwe kinderwens? Hoe krijgt je verlies plek binnen die nieuwe 
kinderwens? Wat als die kinderwens niet zo evident is en er zijn medische fertiliteitsbehandelingen nodig? Hoe groot is je 
angst voor een nieuw (zwangerschaps-)verlies? Wat als je opnieuw een zwangerschapsverlies meemaakt?  
 
Spreker: Viki Peeters - Kinderwenscoach 
Organisatie: De Verdwaalde Ooievaar is een vereniging voor wensouders en professionelen rond het thema (onvervulde) 
kinderwens. Wij bieden informatie en steun en via ons forum en onze activiteiten kan je in contact komen met lotgenoten 
zodat je voelt dat je niet alleen staat. Verder doen we aan sensibilisering en belangenbehartiging. 
Tijdslot:  zaterdag A – zaterdag B – zaterdag C 

45 KOESTER meer dan palliatieve begeleiding voor kinderen 
Koester is een pediatrische liaisonequipe voor palliatieve comfortzorg in het Vlaamse landsgedeelte. 
Wanneer het kind niet meer kan genezen door een levensverkortende aandoening en in een palliatieve of terminale fase 
komt, is het heel belangrijk om in de geborgenheid van het eigen gezin thuis te kunnen blijven. Dat is enkel mogelijk dankzij 
de professionele hulp van dit gespecialiseerd team. KOESTER wil een goed voorbeeld zijn van hoe de transmurale zorg er 
kan uitzien. Dit kan alleen door zeer goed samen te werken met de bestaande eerstelijnsgezondheidszorg. 
In deze sessie werpen we een blik achter de schermen in de dagelijkse werking van Koester met heel wat fotomateriaal. 
 
Spreker: Caterine Thiry en Vanessa Niemegeerts – Caterine: verpleegkundig rouw- en verliesconsulent, Vanessa: 
verpleegkundig consulent 
Organisatie: Koester pediatrische liaisonequipe (Kinderkankerfonds & UZ Gent) 
Tijdslot: vrijdag B - vrijdag C - zaterdag A – zaterdag C 

46 Taal als warmtebron bij verlies 
Of je nu leraar bent, agent of zorgverlener iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een ouder die zijn/haar kind 
heeft verloren. Je weet hoe moeilijk het is om daar op een adequate manier mee om te gaan. Op school heb je niet geleerd 
om in een dergelijke pijnlijke situatie inventief en empathisch de taal zo te hanteren dat je een concrete en daadwerkelijke 
steun kunt zijn. Al te vaak vallen we uit onmacht terug op clichés en produceren we in feite lege 'tekstballonnen'. Bovenop 
het hevige van het verlies van een kind leggen we er soms nog een laag taalpijn bovenop. Dat kan beter.  
In deze workshop legt Daniel Billiet, docent bij Creatief Schrijven vzw, je concrete to do's en don'ts op je bord. Met 
voorbeelden. Inclusief enkele korte, concrete schrijftips. Je hoeft heus geen dichter of schrijver te zijn om hieraan deel te 
nemen. Breng vooral je inlevingsvermogen mee. 
 
Spreker: Daniel Billiet - Docent 
Organisatie: Creatief Schrijven vzw moedigt iedereen aan om taal te verkennen en zo het eigen schrijf- en expressietalent te 
ontdekken. We organiseren cursussen en evenenementen, bieden informatie, advies, ondersteuning en begeleiding. 
Tijdslot: zaterdag A – zaterdag C 

47 Alles begint bij luisteren - Empathisch luisteren, hoe doe ik dat? 
Vaak denken we van onszelf dat we goede luisteraars zijn tot we aan onze gesprekspartner vragen of die zich écht door ons 
gehoord voelt. 
Wat maakt dat mensen zich niet beluisterd voelen? 
Welke houding draagt ertoe bij dat iemand zich wel beluisterd voelt? 
In deze workshop oefenen en ervaren we verschillende vormen van luisteren en beluisterd worden en het effect daarvan. 
 
Spreker: Hilde Van Gool – Bezielster Helder & Verbindend Communiceren 
Tijdslot: zaterdag B 
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48 Palliatief beleid rond kinderen met kanker 
 
Spreker: Dr. Joris Verlooy - Kinderarts hemato-oncoloog 
Organisatie: UZA, dienst Kindergeneeskunde 
Tijdslot: zaterdag B – zaterdag C 

49 The gift of Time: Opbaren van een baby/kind - Thuisopbaring 
Welke technieken, materialen gebruiken? Het belang van ouders tijd te gunnen om op hun manier afscheid te nemen van 
hun kind ifv het rouwverwerkingsproces. Zeker bij stilgeboren kindjes is het zo ontzettend belangrijk dat ouders ook 
effectief ouders mogen zijn, de tijd krijgen om ook die gevoelens te exploreren en te ervaren. 
 
Spreker: An Andries - CEO - An startte in mei 1019 met de allereerste gespecialiseerde baby- en kinderuitvaartonderneming 
in Vlaanderen.  
Organisatie: Nooit Vergeten baby- en kinderuitvaarten 
Tijdslot: zaterdag C 

50 Vastleggen wanneer je los moet laten 
Boven De Wolken biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. Dit met veel 
respect, ervaring en liefde voor kostbare herinneringen. Toch zijn er soms gezinnen die niet ten volle van het aanbod 
kunnen of willen gebruik maken. In deze situatie kan jij als zorgverlener ook mooie foto's maken. Ontdek in deze keuzesessie 
tips & tricks over hoe je met je smartphone belangrijke momenten kan vastleggen. 
 
Spreker: Anneleen Fransen – Vroedvrouw, fotograaf, oprichtster vzw Boven De Wolken  
Tijdslot: vrijdag C – zaterdag A - zaterdag B 

 


