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Dit symposium is een samenwerking tussen de Dienst Maatschappelijk Werk  
van het LUMC en Expertisecentrum Omgaan met Verlies en  

Publicatiebureau In de Wolken

Symposium Het verlies van een baby
De impact op ouders en professionals



Verlies van een baby 
Per jaar worden ruim 800 kinderen na een zwangerschapsduur van mini-
maal 22 weken dood geboren. Daarnaast overleden in 2016 600 kinderen 
in het eerste levensjaar (cijfers CBS). Een groot verdriet voor de ouders, 
hun naaste familie en omgeving. Maar ook professionals worden geraakt 
door het overlijden van een baby. Soms heeft het invloed op hun toekomstig 
professioneel handelen, zoals de aanpassing van een protocol of een 
veranderde bejegening van ouders en/of baby. Tijd om stil te staan bij de 
impact van het overlijden van een baby op zowel ouders als professionals.

Doel van deze dag
Het symposium is een mix van informatie uit de beroepspraktijk,  
ervaringsverhalen en praktische handvatten. Deelnemers krijgen informatie 
over de impact van het verlies van een baby en over de bejegening door 
zorg- en hulpverleners van baby, ouders en broertjes en zusjes. Daarnaast 
is er aandacht voor de impact van het overlijden van een baby op zorg- en 
hulpverleners en het behouden van veerkracht in dit werk.

Voor wie is het symposium bedoeld?
Deze middag is bedoeld voor professionals zoals verpleegkundigen, 
artsen, (medisch)maatschappelijk werkers, therapeuten, verloskundigen, 
uitvaartbegeleiders, mortuariummedewerkers, jeugdverpleegkundigen, 
psychologen, psychiaters, huisartsen, POH’ers-GGZ, rouwbegeleiders, 
kindercoaches, leerkrachten en geestelijk verzorgers.  

Boek Rouwen na het verlies van je baby. Blijvend verlangen naar je 
kind van de toekomst.
Rouwtherapeut en ervaringsdeskundige Kathy Beckers-Mansell schreef 
dit boek onder andere voor professionals die te maken krijgen met ouders 
die hun baby verliezen. Ze kunnen het rouwen van ouders niet voorkomen 
maar ze kunnen door hun bejegening de ouders op een positieve wijze 
ondersteunen. Voor het boek deed Kathy literatuuronderzoek en ze 
maakte gebruik van eerder onderzoek waarbij ze 36 ouders interviewde  
na de dood van hun baby. De combinatie van een gedegen inhoud met 
gedichten en met foto’s van ‘linking objects’ die ouders ter beschikking 
hebben gesteld, levert zowel een praktisch als ontroerend boek op.



Deelname
Deelname aan het symposium Het verlies van een baby kost € 99,00 per 
deelnemer (inclusief het nieuwe boek van Kathy Beckers-Mansell). 
Bij aanmelding voor 15 oktober betaalt u € 89,00 (vroegboekkorting). 
De factuur wordt na inschrijving toegestuurd, plaatsing gebeurt op volgorde 
van aanmelding en betaling. Het digitale inschrijfformulier vindt u op  
www.in-de-wolken.nl/conferenties. 
Er wordt aan iedere deelnemer een bewijs van deelneming verstrekt.

Accreditatie bij NVK, V&VN, BPSW en NVOG is aangevraagd. Overige 
accreditaties op aanvraag, indien voldoende belangstelling.

Programma
  
12.30 Inloop
  
13.00 Opening door de middagvoorzitter Tim Overdiek.
  Voormalig presentator en correspondent, auteur van Tranen van Liefde.  

 
 Freek Strebe
  Psychosociaal therapeut, vader van zeven kinderen van wie er twee zijn 

overleden
  Doorgaan of stoppen? Een duivels dilemma. 
 Hoe gaan we om met keuzes die de menselijke maat tarten?

 Enrico Lopriore
 Hoogleraar neonatologie LUMC
 Artsen voelen ook. 
 De balans tussen professie en emotie bij het overlijden van een baby. 

 Manu Keirse
  Klinisch psycholoog, rouwdeskundige en auteur van vele rouwboeken 
 Ook teams kunnen rouwen. 
  Over verlies, secundaire traumatisering en het behoud van veerkracht in 

het team.

15.00 Pauze

  

http://www.in-de-wolken.nl/conferenties


15.25 Monique Duijvestijn
 Maatschappelijk werker, Expertiseteam ouderbegeleiding LUMC
 Levenskeuzes.
  Ouderbegeleiding bij moeilijke dilemma’s rondom leven en dood.

  Floortje Agema
 Mortuariummedewerkster RadboudUMC, verliesbegeleider en auteur
 Trots met tranen.
 Bejegening van ouders en baby bij het afscheid.

  Riet Fiddelaers-Jaspers
 Verliesdeskundige, opleider en auteur van vele boeken over rouw
 Doet de baby het niet meer, mama?
 Omgaan met (jonge) broertjes en zusjes van de overleden baby.

  Presentatie van het boek Rouwen na het verlies van je baby van  
Kathy Beckers-Mansell door Kristien Hemmerechts, schrijfster en 
moeder van drie kinderen van wie er twee zijn overleden. 

 
  Kathy Beckers-Mansell
  Auteur van het boek, rouwtherapeut, moeder van vier kinderen van wie 

een zoontje is overleden
 Tussen omarmen en ruimte geven. 
  Het verlies van de helft van een tweeling en de levenslange impact van 

het verlies van een baby.
 
16.45 Napraten en een drankje
 Uitreiken en signeren van het boek Rouwen na het verlies van je baby.

17.30 Einde van de middag
  
Locatie Burumazaal van het Leids Universitair Medisch centrum. Deze locatie is 
zowel met de auto (betaald parkeren) als per openbaar vervoer goed bereikbaar.  
De loopafstand vanaf het NS-station is ongeveer vijf  minuten. 

Organisatie
Congressecretariaat In de Wolken 
Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze
040-2260450/info@in-de-wolken.nl
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