
nodigt u uit voor de themamiddag en projectpresentatie

Rouwen na het verlies van je baby
zondag 26 november 2017 van 13.00 tot 16.45 uur 

crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1, 2717 AX Zoetermeer
Vrije toegang

In de Wolken

KATHY BECKERS-MANSELL

ROUWEN NA HET VERLIES  
VAN JE BABY

Blijvend verlangen naar je kind 
van de toekomst



Verlies van een baby
Het bericht dat er een baby is overleden, is een schok voor iedereen die het hoort.  

Toch denken veel mensen dat de ouders niet lang verdriet zullen hebben om een kind 

dat niet of nauwelijks heeft geleefd. Maar als ouders verlies je een deel van jezelf en  

de gedroomde toekomst van je baby. Als er in onze samenleving meer informatie  

beschikbaar is over de impact van het verlies en er meer openheid is over dit thema, is 

er een beter besef van de impact van het verlies van een baby en kunnen ouders beter 

ondersteund worden in hun rouw. Daarom heeft Stichting Boeken van Betekenis het 

project Rouwen om het verlies van een baby opgezet. Het project bestaat uit:

y het boek Rouwen na het verlies van je baby  

van rouwtherapeut Kathy Beckers-Mansell

y	 docufilmpjes	die	de	rode	draad	van	het	boek	weergeven	

y de schenking van 100 boeken aan ziekenhuizen

y lezingen voor ouders, hulpverleners en andere betrokkenen

Boek Rouwen na het verlies van je baby
Rouwtherapeut en ervaringsdeskundige Kathy Beckers-Mansell schreef het boek 

Rouwen na het verlies van je baby voor ouders die een baby hebben verloren, voor hun 

sociale omgeving, voor zorg- en hulpverleners en voor dienstverleners. 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, foto’s die weeouders ter beschikking hebben gesteld en gedichten, maakt  

dit boek tot een steunend, informatief en ontroerend handboek. De in het boek  

opgenomen foto’s zijn allen gemaakt door fotografe Jessica Vink. Het gaat om foto’s 

van zogenoemde ‘linking objects’ die dierbaar zijn vanwege de verbinding die ze met 

de overleden baby symboliseren.  

Docufilmpjes
Jacques	van	Herten	en	Kathy	Beckers-Mansell	maakten	samen	filmpjes	die	de	 

rode draden uit het boek Rouwen na het verlies van je baby in beeld brengen.  

Voor	de	filmpjes	werden	vele	weeouders	en	deskundigen	geïnterviewd.	

Themamiddag en projectpresentatie
Deze middag zal bestaan uit lezingen die informatie, verdieping, herkenning en steun 

bieden.	Daarnaast	wordt	een	impressie	getoond	van	de	docufilmpjes	en	van	foto’s	van	

Jessica Vink. Tot slot zal het boek worden gepresenteerd. Weeouders en een ieder die 

geïnteresseerd	is	in	het	thema,	is	welkom.	De	toegang	is	vrij.	

http://www.boekenvanbetekenis.nl


Programma
13.00 Inloop 

13.30 Opening door middagvoorzitter Priscilla Speijer

 Journalist en woordvoerder

 Freek Strebe

 Psychosociaal therapeut, vader van zeven kinderen van wie er twee zijn overleden 

 Hoe kun je als mens na ernstig verlies weer het geluk in het leven vinden? 

 Yvonne Gebbe

 Illustratrice, moeder van twee kinderen van wie er een is overleden,  
auteur van Misschien was je vandaag wel geboren over haar overleden zoon 

 De liefde voor een kind begint lang voor de baby is geboren

 Tatiana Kiourou

 Concertpianiste

	 Impressie	van	docufilmpjes	deel	1	De	toekomst	in	het	verleden,	 

deel 2 Denken voelen, doen en laten en deel 3 Het nieuwe gezin

 Huub Buijssen 
 Klinisch psycholoog, auteur van veel boeken waaronder Nu begrijp ik je over partnerrelaties

 Wat gebeurt er met partnerrelaties in tijden van crisis, rouw en verlies?

14.50 Pauze

15.15 Nette Falkenburg

 Theoloog, werkzaam als geestelijk verzorger in het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus  
Medisch Centrum en onderzoeker op het terrein van spiritualiteit en palliatieve zorg

 Spiritualiteit en betekenisverlening als een kind overlijdt

 Tatiana Kiourou

 Concertpianiste

 Jacques van Herten

 Van	oorsprong	orthopedagoog,	bij	dit	project	als	filmmaker,	betrokken	bij	culturele	 
en maatschappelijke organisaties en initiatieven

 Vraaggesprek tussen Priscilla, Kathy en Jacques over de totstandkoming  

van	de	docufilmpjes

	 Impressie	van	docufilmpjes	deel	4 Zien met je hart en deel 5 Drenkeling en jutter

 Kathy Beckers-Mansell

 Rouwtherapeut, moeder van vier kinderen van wie er een is overleden, auteur van  
Kind van de toekomst en Rouwen om het verlies van je baby 

 Transformatie van rouwenergie

 Presentatie van het boek Rouwen om het verlies van je baby

16.15	 Ruimte	voor	ontmoeting	in	de	koffiekamer

16.45 Einde van de middag



Met grote dank aan Monuta voor het gastvrije en belangeloze ontvangst  

in de Meerbloemhof. 

Met grote dank voor de belangeloze inzet van de sprekers Freek Strebe, Yvonne  

Gebbe, Huub Buijssen, Nette Falkenburg, van middagvoorzitter Priscilla Speijer en  

van concertpianiste Tatiana Kiourou. Met dank voor de liefdevolle schenking van  

bloemen van De Bloemenvink in Leidschendam.  

Dit project was mogelijk met de inzet en steun van: 

y Stichting Boeken van Betekenis: www.boekenvanbetekenis.nl

y Monuta Helpt: www.monuta.nl

y Stichting Stimuleringsfonds Rouw: www.stimuleringsfondsrouw.nl

y Dr. C.J. Vaillantfonds: www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds

y Expertisecentrum Omgaan met Verlies: www.omgaan-met-verlies.nl

y Uitgeverij In de Wolken: www.in-de-wolken.nl

y VI-Photography: www.vi-photography.nl

y Stichting Still: www.stichtingstill.nl

y Stichting Early Birds: www.earlybirdsfotografie.nl

y De Bloemenvink: www.bloemenvink.nl

y MetJari: www.metjari.nl

https://www.monuta.nl/
http://www.stimuleringsfondsrouw.nl/
http://www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds
https://www.omgaan-met-verlies.nl/
https://www.in-de-wolken.nl/
http://www.vi-photography.nl/
http://www.stichtingstill.nl
http://www.bloemenvink.nl/pg-26882-7-64670/pagina/home.html
http://www.metjari.nl

