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Kinderen helpen bij verlies en verdriet

Kinderen maken kleine en grote verliezen mee. Soms maken ze het overlijden van opa of oma mee, of

zeldzamer verliezen ze een ouder, een broer of zus, een vriendje uit de klas… Ongeveer een derde van

de kinderen in ons land worden geconfronteerd met echtscheiding van hun ouders. Daarnaast worden

ook heel wat kinderen geconfronteerd met een ernstige ziekte van een (groot)ouder. Zo’n verdriet of

verlies kan hen zeer sterk bezig houden. Soms denkt de omgeving dat ze er snel overheen zijn; men

denkt dat kinderen snel vergeten en een nieuwe wereld vinden. 

 

Weten volwassenen wel wat ingrijpende veranderingen met het leven van kinderen doen? Of is hun

reactie ingegeven door een gebrek aan kennis van de rouwreacties van kinderen en jongeren, of door

ongemak om met deze realiteit om te gaan? Vaak vanuit goede bedoelingen, om kinderen niet met

eigen verdriet te belasten, noch te confronteren met het verlies, duwen volwassenen de vraag "wat

gebeurt er met dit kind?" steeds meer op de achtergrond.

 

Vragen over afscheid en verwerking van verlies bij kinderen en jongeren komen niet veel op de

voorgrond. We willen deze realiteit in het daglicht brengen. Tijdens dit webinar worden concrete tips

aangereikt om hiermee om te gaan en om jongeren te helpen in verdriet. Is dat immers geen opdracht

van iedereen die van kinderen houdt?

 

Prof. dr. Manu Keirse (KU Leuven) is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en specialist als

het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat.

 

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens 

die ik verstrek gebruikt worden om mij te contacteren in de context van deze 

opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan. 

Levenslang Online Leren

Je volgt via livestream. Voor dit webinar heb je enkel een pc met stabiele internetverbinding nodig.

Na inschrijving krijg je de nodige informatie om vlot in te loggen.

Praktisch
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Schrijf in via onze website. De deelnameprijs is 10 euro. Betalen kan via overschrijving op

rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding van

'400/0019/83182 + naam deelnemer(s)'. 

Verdiep je kennis, verruim je horizon

http://puc.kuleuven.be/opleidingen/kalender
https://puc.kuleuven.be/opleidingen/info/3600
https://puc.kuleuven.be/opleidingen/info/3628
https://puc.kuleuven.be/opleidingen/info/3628

