Symposium ‘Verlies in de verloskunde’
biedt zorgprofessionals nieuwe handvatten
Hoe help je als zorgprofessional ouders omgaan met een miskraam, doodgeboorte of babysterfte?
En wat doet het met jou zelf? Hierover gaat het SCEM-symposium ‘Verlies in de verloskunde’ op
donderdag 19 april 2018.

Niet elke zwangerschap eindigt zoals gehoopt. Helaas krijgt iedere zorgprofessional in de verloskunde
wel eens te maken met ouders die een miskraam, doodgeboorte of babysterfte meemaken.
“Natuurlijk doen we allemaal onze uiterste best om het te voorkomen, maar dat kan nu eenmaal niet
altijd,” zegt gynaecoloog in opleiding en onderzoeker Claire Stramrood. “En als het dan gebeurt, is
het prettig dat je weet hoe je de ouders het beste kunt begeleiden, wat je kunt verwachten, wat
mogelijke rouwreacties zijn. Maar ook wat het met jou zelf doet en hoe je daarmee omgaat.”

Stramrood treedt op 19 april 2018 op als dagvoorzitter van het SCEMsymposium ‘Verlies in verloskunde’. Een moment om met elkaar stil te
staan bij dit belangrijke onderwerp, dat er naast alle ontwikkelingen op het
medische vlak soms een beetje bij inschiet, vindt Stramrood. “Ik ben
gevraagd om dit symposium te begeleiden omdat ik én in de geboortezorg
werk én oog heb voor de psychologische impact van ingrijpende
ervaringen rondom zwangerschap en bevalling. Ik heb onderzoek gedaan
naar traumatische bevallingen en PTSS, ook dat heeft soms met verlies te
maken.”

Diverse invalshoeken
Volgens Stramrood staat de bezoekers van het symposium een afwisselende dag te wachten, waarin
het thema vanuit diverse invalshoeken wordt benaderd. “Er spreken experts, zoals Manu Keirse, een
topper op het gebied van verlies en rouwverwerking. Maar ook twee ervaringsdeskundigen, die
allebei een boek hebben geschreven en een duidelijke visie hebben op het thema. Hoogleraar
obstetrie en gynaecoloog Jan Jaap Erwich komt vertellen hoe zorgprofessionals elkaar kunnen
steunen. Een praktischer onderdeel is het verhaal over de watermethode, een nieuwe manier om
een pasgeboren foetus of baby mooi te houden. Alles bij elkaar geeft dit een heel compleet beeld. Ik
weet zeker dat iedereen aan het einde van de dag met een aantal nieuwe handvatten naar huis
gaat.”
Met dank aan Denise Hilhorst

Meer informatie over het SCEM symposium Verlies in de verloskunde is hier te vinden.

