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Programma 

De cursus Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg bestaat uit drie verschillende modules: 

Module 1: Het ondersteunen van kinderen bij verlies en rouw 

Deze module behandelt het volgende: 

• Definities van verlies, verdriet, rouw en rouwbegeleiding 
• Rouw in de context van cultuur en/of religie van het gezin 
• Algemene basistheorieën over dood, verdriet en rouw 
• Belangrijke theorieën over dood, verdriet en rouw in de kindertijd 
• Mythen en feiten over verdriet bij kinderen en adolescenten 
• Kinderen ondersteunen bij rouw 
• Normale effecten van verdriet bij kinderen 
• Kenmerken van verdriet in verschillende leeftijdsgroepen 

Module 2: Ondersteuning van het gezin, verschillende soorten verdriet en praktische hulp 

Deze module behandelt het volgende: 

• Ondersteuning van gezinnen, broers en zussen 
• Identificeren, monitoren, benoemen, adviseren, handelen en begeleiden van 

anticiperend verdriet 
• Risicofactoren voor het ontwikkelen van gecompliceerde rouw 
• Identificeren, monitoring, benoemen, adviseren, handelen en begeleiden van 

gecompliceerde rouw 
• Inzicht in uitgesteld verdriet 
• Het gebruik van praktische werkvormen zoals herinneringsboeken en -dozen (memory 

work), verhalen maken en vertellen (storytelling), testamenten en (laatste) wensen van 
kinderen, enz. 

Module 3: Zorg voor de zorgende – Veerkracht 

In deze module wordt in gegaan op hoe u als zorgverlener uw veerkracht kunt ondersteunen. 
Het behouden van veerkracht verbetert namelijk het welzijn van de zorgprofessional en 
daarmee de kinderpalliatieve zorg. Om uw veerkracht te verbeteren is het belangrijk om te 
weten welke factoren erop van invloed zijn. In deze slotmodule worden de verschillende 
factoren behandeld. 
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Doelstellingen van de cursus 

Aan het einde van deze cursus kunnen deelnemers: 

• Inventariseren en beoordelen hoe een kind en gezin omgaan met anticiperend verdriet 
en het rouwproces, evenals het verkennen van de verschillende theorieën. 

• Rouw plaatsen in de context van cultuur en/of religie van een gezin. 
• Het verdriet van een kind in verschillende ontwikkelingsstadia (h)erkennen en 

begeleiden. 
• Omgaan met en begeleiden van heftige emoties in reactie op verlies. 
• Aansluiten bij levensvragen/vragen over betekenisgeving. 
• Complexe rouw herkennen/signaleren, erkennen en adequaat kunnen doorverwijzen 

naar specialisten. 
• ’Vertraagd verdriet’ of ‘uitgestelde rouw’ signaleren, erkennen en ondersteunen (en zo 

nodig doorverwijzen). 
• Adviseren in het gebruik van praktische werkvormen zoals herinneringsboeken en -

dozen (memory work), verhalen maken en vertellen (storytelling), testamenten en 
(laatste) wensen van kinderen, enz. 

Didactische opbouw 
Elke cursus bestaat uit een theoriegedeelte en assessments (case studies, reflecterende studies 
en meerkeuzevragen). Zodra het werk is beoordeeld, krijgt u als deelnemer een bericht 
over uw uitslag. Als u geslaagd bent voor de cursus ontvangt u een certificaat. 



 

 

 




