Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o. organiseert jaarlijks een symposium met als doel nieuwe kennisgerichte en
kennisaanvullende informatie over te brengen aan allen die werken met “jeugd en rouw”.

Middagsymposium
in samenwerking met dr. Mariken Spuij en Harriëtte Modderman

Rouw in 3D: Durven, Delen… Doen!
Over kinderen en jongeren die met de dood te maken hebben

Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 11 april 2018
13.00 inloop - 13.30 uur aanvang - 17.00 uur sluiting
DELA Uitvaartcentrum, Tuinzigtlaan 41, 4814 JW Breda

Gastsprekers:
“Rouw bij kinderen en jongeren”: door dr. Mariken

Spuij

Jaarlijks worden veel kinderen geconfronteerd met de dood. Per jaar verliezen
ongeveer 6400 kinderen een ouder en ongeveer 2000 kinderen een broer of zus.
Daarnaast verliezen veel kinderen een grootouder, ander familielid, leraar of een
andere dierbare. 95% van de jongeren van rond de 16 jaar heeft al een verlies
meegemaakt
De dood hoort volgens psycholoog en orthopedagoog Mariken Spuij bij het
leven, ook bij dat van kinderen. Toch vinden volwassenen het vaak lastig juist dit
onderwerp met kinderen en jongeren te bespreken.
In haar lezing geeft Mariken antwoord op de meest voorkomende vragen over rouwende kinderen en
jongeren en biedt ze iedereen die professioneel of persoonlijk met kinderen en jongeren te maken
heeft praktische handreikingen.
•
Wat zijn normale reacties tijdens een rouwproces van kinderen en jongeren?
•
In hoeverre speelt de leeftijd van het kind of de jongere hierbij een rol?
•
Hoe communiceer je over verlies met een kind?
•
Wat helpt een kind bij de verwerking van een verlies?
•
Wanneer schakel je professionele hulp in?
•
Waarom is het zo belangrijk om tijdig hulp te bieden, juist bij kinderen en jongeren?

Mariken Spuij: NVO-Orthopedagoog Generalist, Klinisch Psycholoog (BIG)
gedragstherapeut en (universitair) docent, onderzoekster naar rouw en
verliesverwerking bij kinderen en jongeren docent en supervisor bij
verschillende post-academische opleidingen (o.a. over het gebruik van spel in
diagnostiek en behandeling), waaronder ook de masterclass Rouw en
verliesbegeleider bij de LSV (Landelijk Steunpunt Verlies). Auteur van het
recente boek: “Rouw bij kinderen en jongeren”

Harriëtte Modderman
Verlies en rouw bij kinderen en de toepassing van Rots en Water als interventie
Harriette richt zich in deze presentatie op de praktische inzetbaarheid van het
Rots & Water programma gerelateerd aan de specifieke
ontwikkelingsopgaven van kinderen en jongeren die in hun leven te maken
hebben (gehad) met verlieservaring (rouw) en trauma. De deelnemers
maken kennis met verschillende kleine oefeningen uit het Rots & Waterprogramma en hoe je deze oefeningen kunt inzetten om kinderen en
jongeren aan te spreken op eigen veerkracht. Rots & Water draagt bij aan
het normaliseren van de symptomen van rouw en de stressreacties die rouw
kan oproepen. Waar Mariken het theoretisch kader schetst, zal Harriette
vooral praktisch aan de slag gaan. Zij zal ons laten durven, delen en dóen.
Harriëtte Modderman: psychosociaal (Hbo-)therapeut gespecialiseerd in lichaamsgericht werken bij
rouw en trauma. Docent/opleider voor het Rots & water Instituut (basisopleiding en specialisatie rouw
en trauma). Docent/procesbegeleider aan diverse Post-HBO-opleidingen in Rouw en Verlies modules.
Co-auteur en co-redacteur van het ‘handboek rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie’.
Tijdens ons symposium presenteren we het onlangs verschenen boek over verlies- & rouwtechnieken
”Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie” door Johan Maes, Gerd Claes en Harriëtte
Modderman.

Om u als deelnemer zoveel mogelijk op maat antwoord te kunnen bieden, geven wij u dit jaar de
mogelijkheid vooraf uw eigen vragen z.s.m. in te zenden (mail: info@dood-gewoon.nl ).
Mariken Spuij en Henriëtte Modderman zullen deze vragen zoveel mogelijk in hun lezing meenemen.
Met deze service hopen wij nóg beter in te kunnen spelen op de casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.
Uiteraard hebben wij nog de Informatiemarkt (te bezoeken van 13.00-17.00 uur) én ook een
moment voor ontmoeting, gesprek …..én koffie/thee verzorgd door DELA.

Doelgroep
Iedereen die met kinderen en/of jongeren werkt. Zoals: onderwijs, hulpverlening, pastoraat,
kinderopvang, huisartsen, praktijkondersteuners, therapeuten, uitvaartondernemers, ziekenhuizen,
maatschappelijk werk, jeugdzorg e.d.

Kosten € 60.00

Sponsoring door DELA Uitvaart maakt deze lage deelnameprijs mogelijk, waarvoor onze hartelijke dank!

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk middels het aanmeldformulier op www.dood-gewoon.nl Hierna krijgt u per e-mail
een bevestiging van uw inschrijving + een nota.
De aanmelding is definitief nadat het bedrag van € 60.00 is bijgeschreven op rekening:
NL53 INGB 000 4631786 t.n.v. Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o. onder vermelding van de naam van
de deelnemer.
Gezien de grote belangstelling gebeurt plaatsing in volgorde van aanmelding en betaling.

Stichting Jeugd en Rouw wil blijven bijdragen aan helderheid op en verdere ontwikkeling van de aandacht, begeleiding en
opvang van kinderen en jongeren.
Uw deelname aan het symposium biedt u een herijking en/of aanvulling op uw verbinding met jeugd en rouw. Bovendien biedt
u met uw financiële deelname kinderen en jongeren de mogelijkheid, in een moeilijk moment van hun ontwikkelend bestaan,
goede hulp en ondersteuning te ontvangen, in de vorm van contactgroepen en door individuele ondersteuning.

Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o.
tel. 06-27140340
info@dood-gewoon.nl
www.dood-gewoon.nl
https://www.facebook.com/StichtingJeugdenRouwBreda

