Kinderwens vzw

Shanti Van Genechten en
professor Lode Godderis
ontwikkelen op dit moment
samen met uitgeverij Lannoo
campus een uniek praktijkhandboek voor professionals. Het boek geeft meer
uitleg over de methodiek die
Kinderwens vzw heeft ontwikkeld voor de begeleiding van kinderwensouders.
Via praktijk
voorbeelden en getuigenissen wordt
stap voor stap toegelicht hoe zo’n trajectbegeleiding
verloopt. Een bijzonder waardevol naslagwerk voor
iedere zorgverlener die met wensouders in contact
komt. Alle deelnemers van het Kinderwenscongres
zullen hier een exemplaar van ontvangen.

Kinderwens vzw werd in 2010 ontwikkeld door
professor Lode Godderis en Shanti Van Genechten. De vzw wil ouders met een kinderwens op
maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. Daarnaast bouwt Kinderwens vzw via het
Kinderwens ExpertiseNetwerk (K-E-N) een zorgnetwerk uit van zorginstellingen, hulpverleners
en educatief medewerkers die vertrouwd zijn
met het t hema (onvervulde) kinderwens. K-E-N
is er voor iedereen met een kinderwens en voor
professionele hulpverleners of instanties met vragen over dit thema.
Onze provinciale kinderwensteams die actief zijn via onze Vlaamse kinderwenshuizen,
staan onder permanente intervisie om een kwaliteitsvolle eerstelijnszorg te garanderen in het
belang van kinderwensouders. Een veilige heenen terugverwijzing is essentieel om de kinderwensouder centraal te stellen in dit verhaal.

© Kinderwens ExpertiseNetwerk

Kinderwens vzw wil het thema ‘kinderwens’ in
de samenleving op de kaart zetten, de expertise
over kinderwens verder ontwikkelen, aanwezig
zijn in het kinderwensdebat en een kwaliteits
volle, professionele zorg stroomlijnen voor kinder
wensouders via het voortdurend groeiende zorgnetwerk.

Dankzij de steun van Gedeon Richter kan Kinderwens vzw
jullie deze opleiding volledig gratis aanbieden.

MEERDAAGSE OPLEIDING
VOOR MEDEWERKERS
FERTILITEITSCENTRA

Psychosociale
aspecten bij
een onvervulde
kinderwens

K-E-N Academy
Kinderwens vzw wil haar expertise en ervaring ook delen door vormingen te geven via de
gloednieuwe K-E-N Academy. Ze biedt diverse
opleidingen aan voor zowel wensouders als professionelen.

EDUCATIE WENSOUDERS
• Gezond zwanger worden (gratis online zorgprogramma).
• In de loop van 2021 zal dit aanbod verder
uitgebreid worden met infosessies en zorg
programma’s in samenwerking met partners
en professionals uit het zorgnetwerk.

EDUCATIE PROFESSIONALS
• Jaaropleiding kinderwensconsulent met verdiepingsmodule rouw, perinataal verlies, schaduwverdriet.
• Gespecialiseerde jaaropleiding tot perinataal
verliesconsulent.
• Jaaropleiding preconceptioneel lifestyleconsulent.
• Een- of meerdaagse opleiding rond de thematiek voor diverse instanties waaronder ziekenfondsen, ziekenhuizen, huizen van het kind en
kraamzorgcentra.
Meer informatie: www.k-e-n.be

Opleiding: de
psychosociale aspecten
bij een onvervulde
kinderwens
Kinderwens vzw heeft deze opleiding ontwikkeld
voor medewerkers van fertiliteitscentra.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
15 tot 25 % van de Westerse koppels krijgt te maken
met onvruchtbaarheid. Vlaanderen speelt een pioniersrol op het vlak van de medisch-technologische
aspecten van fertiliteitsbehandelingen. De uitdaging
bestaat erin om de psychosociale omkadering op
hetzelfde hoge kwaliteitsniveau te brengen. Zo kan
er bijgedragen worden tot een verhoogde levenskwaliteit van de wensouders.

WELKE ASPECTEN KOMEN AAN BOD
TIJDENS DE OPLEIDING?
• Psychosociale aspecten bij fertiliteitsproblemen
Ongewilde kinderloosheid en fertiliteitsbehandelingen kunnen een enorme impact hebben op
diverse aspecten van het leven van wensouders.
Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen kan aangetast
worden, hun relatie en seksualiteit komt soms onder druk te staan, hun sociale relaties of prestaties
op het werk hebben hieronder te lijden enzovoort.
Zo’n 30 tot 50% van de wensouders krijgt te maken
met gevoelens van angst en depressie. Een onvervulde kinderwens kan even intens zijn als het rouwen om een overleden dierbare.
• Concrete methodieken, handvaten en tools bij het
psychosociaal ondersteunen van koppels tijdens
een fertiliteitsbehandeling.
• Casusbesprekingen

Ontvangt jouw ziekenhuis graag
het K-E-N kwaliteitslabel voor een
kwaliteitsvolle kinderwenszorg?
Registreer je dan nu voor deze unieke
opleiding.

• Schrijf je officieel in voor 30 november 2020 door
een mail te sturen naar info@kinderwens.org
met de naam van het ziekenhuis en de medewerkers die de opleiding zullen volgen.
ONLINE SESSIE MET LIVE INTERVISIEMOMENTEN
• 9 december 2020 vanaf 9 uur
• 15 januari 2021 vanaf 13 uur
• 22 januari 2021 vanaf 13 uur
• Je neemt deel aan het Kinderwenscongres dat
plaatsvindt op 2 oktober 2021 in Antwerpen.
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