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Inhoud
Op donderdag 18 maart nodigt de Hogeschool PXL dpt. Healthcare u uit voor de lezing “Kinderen rouwen ook. De impact
van verlies op jonge kinderen”.
Omwille van de maatregelen rond Covid 19 bieden we dit seminarie aan via livestream.
In deze lezing tracht Lies Scaut antwoorden te vinden op volgende vragen: ‘Hoe leg je aan kinderen uit wat de dood is?’
‘Waarom gaan mensen dood?’ ‘Hoe voelt het om dood te gaan?’ ‘Mag je nog lachen als iemand gestorven is?’ ‘Waarom
begrijpt niemand hoe eenzaam ik ben?’
Allemaal vragen van kinderen die je kan verwachten na een overlijden. Hoe praat je hierover met kinderen? Welke reacties
en emoties zijn normaal? Tijdens deze lezing krijg je antwoorden en inzichten die je als volwassene kunnen helpen om toe
te treden tot de leefwereld van kinderen. Niet alleen de impact op kinderen is groot maar ook de impact op het gezin. Je
partner verliezen, betekent voor kinderen ook het verlies van een ouder. De getuigenis van Kurt Bongaerts tijdens deze
avond toont het zoeken en worstelen als alleenstaande vader.

Over de spreker
Lies Scaut (1979) is maatschappelijk assistent, relatie-en gezinstherapeut en gespecialiseerd in rouw
en trauma. Als rouwdeskundige is zij faculty member van het Portland Institute (US) en behaalde zij
het 'Certificate in Grief Therapy as Meaning Reconstruction. Zij ontwikkelde zelf verschillende creatieve technieken in het werken met kinderen en gezinnen. Lies heeft meer dan tien jaar ervaring in
crisis-en rampenopvang en heeft meerdere boeken gepubliceerd over rouw. Zij is coördinator van
het postgraduaat rouw- en verliescounselor aan PXL Hogeschool en geeft daarnaast training in binnen-en buitenland.
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Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor alle hulpverleners in de gezondheids– en welzijnszorg , leerkrachten,
nabestaanden en voor iedereen die interesse heeft in dit thema.

Datum
Donderdag 18 maart 2021
19u00—22u00

Inschrijven
Inschrijven kan enkel via onderstaande link:
https://ins.pxl.be/Seminar/93367222

U ontvangt enkele dagen voor het seminarie de deelnamelink. Facturatie wordt na de vorming bezorgd.

Deelnameprijs
Externen: € 30
Personeel PXL: € 22
Studenten: € 10

Info:
Alexandra.cloostermans@pxl.be/ 0474 34 55 62
Coördinator Levenslang Leren PXL Healthcare

