Datum en locatie
Vrijdag 16 mei 2014 van 13.00 tot 17.00 uur.
Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle
www.urbana.nl
Urbana is zowel per auto als per openbaar vervoer goed bereikbaar.
Parkeren is gratis.

Voor wie
Managers, leidinggevenden, bestuurders, P&O-functionarissen, artsen, verpleeg
kundigen, verloskundigen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners,
docenten en leidinggevenden in het onderwijs en de kinderopvang, rouw
consulenten en rouwbegeleiders, uitvaartondernemers, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden.

Aanmelding en kosten
U kunt zich aanmelden tot 6 mei 2014 per mail: info@levamentum.nl of via
de website www.levamentum.nl. Vermeld s.v.p. voor welke workshops u zich
wilt inschrijven. Deelname kost € 130 voor beroepskrachten en € 85 voor
vrijwilligers. Elke tweede aanmelding van een rechtspersoon of vrijwilligers
organisatie krijgt 10 procent korting. De prijzen zijn inclusief btw. Na uw
inschrijving ontvangt u een factuur. Uw inschrijving is definitief na betaling.

Schrijf snel in
Het aantal plaatsen is beperkt en deelname gaat op volgorde van aanmelding
en betaling. Wacht niet te lang met aanmelden! Bovendien maakt u als snelle
aanmelder kans op een mooi cadeau. Onder de eerste 25 inschrijvers verloten
we één exemplaar van Veerkracht, het nieuwste boek van Violet Falkenburg.

uitnodiging
Jubileumsymposium, vrijdagmiddag 16 mei 2014

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Levamentum, Leonie Troost:
info@levamentum.nl, 0527 712 042 of 06 49 139 123.

Veerkracht
bron van herstel bij verlies en rouw
troostrijke lichtpuntjes

www.levamentum.nl

Of je nu onverwachts je baan kwijtraakt, moet accepteren dat je partner
dementerend is, je baby verliest of zelf te horen krijgt dat je nog drie

programma

veerkracht

Veerkracht – bron van herstel bij verlies en rouw

13.00

Ontvangst en registratie

13.30

Welkom - Leonie Troost, Levamentum

13.40

Veerkracht: verder na verlies - Violet Falkenburg

14.20

Workshops en minilezingen (ronde 1)

	A. De kracht van de ervaring: kwaliteit van leven voor
patiënten in de laatste levensfase - Simone Dokter

maanden te leven hebt – in alle gevallen krijg je te maken met gevoelens

B. Kinderen en rouw: kinderen helpen bij hun rouw, met

van verlies en rouw. En in al die situaties is veerkracht de bron van herstel.

beeld en taal - Maria de Greef

Veerkracht staat voor flexibiliteit en doorzettingsvermogen, voor energie

C. Verborgen familieleed: herkennen van verborgen

en elan. Je past je aan, je zet door, je raapt de scherven op en probeert

onverwerkte rouw in families - Annelies Onderwaater

er weer één geheel van te maken.

D. Zwangerschap na babysterfte: de confrontatie tussen
dood en nieuw leven - Jeannette Rietberg

Hoe boor je die veerkracht aan of help je iemand dit te doen? Die vraag
is de rode draad op dit eerste jubileumsymposium van Levamentum.

15.20

Pauze en informatiemarkt

We hebben opnieuw een prachtig programma samengesteld, met experts

15.45

Workshops en minilezingen (ronde 2)

die graag hun kennis en ervaring met u delen. Over waarom iedereen op

16.45

Afsluiting

17.00

Informeel napraten en vervolg informatiemarkt

z’n eigen wijze omgaat met verlies en rouw, bijvoorbeeld. Of waarom
écht luisteren naar de patiënt in zijn laatste levensfase zo belangrijk is.
We zoomen in op verborgen familieleed en kinderen in de rouw. Ook
besteden we aandacht aan begeleiding van vrouwen die een baby verloren
en opnieuw zwanger (willen) worden.
Met dit afwisselende programma is Veerkracht de moeite waard voor
iedereen die, als vrijwilliger of beroepskracht, te maken heeft met
volwassenen of kinderen die afscheid nemen of rouwen.
U bent van harte uitgenodigd!

Violet Falkenburg is journaliste, dagvoorzitter, auteur, coach, radio- en tvpresentatrice en auteur van Veerkracht, met veertien interviews over verder
leven na verlies.
Simone Dokter is teamhoofd dagbehandelcentrum oncologie/hematologie en
themamanager oncologie bij het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn.
Maria de Greef is rouwexpert, spreker, trainer en auteur, met een achtergrond
in het onderwijs en de uitvaartwereld.
Annelies Onderwaater is orthopedagoog, klinisch psycholoog en psycho
therapeut en auteur van De Onverbrekelijke Band.
Jeannette Rietberg is auteur, deskundige en spreker op het gebied van sterfte
en rouw rond de geboorte. Ze schreef hierover het handboek Altijd een kind
te kort.
Lees meer over sprekers en hun workshop/lezing op www.levamentum.nl.

