Inschrijving opleiding tot Geboortetrauma Consulent of Therapeut

Doelstellingen van de opleidingen
Met de opleiding tot geboortetrauma consulent behandel je de moeder vanuit haar
fysiologisch functioneren en herken je de signalen van een geboortetrauma bij de
moeder en/of haar baby. Je leert de gezondheid van moeder te verbeteren aan de
hand van de veilige en effectieve geboortetrauma therapie, zodat je bijdraagt aan
het herstel van moeders met passende begeleiding, educatie en advies.
De opleiding tot geboortetrauma therapeut geeft antwoord op de vragen: Wat
doen we als onze cliënten niet herstellen en welke vorm van zorg bieden we als het
gaat om de begeleiding gedurende het gehele behandeltraject? We hebben in de
lessen aandacht voor:
-

Het gevoelsleven: de gezonde ontwikkeling en schade, oorzaken en gevolgen
van psychotrauma’s en de fases in de reactie op een trauma.
Veiligheid: bieden van veiligheid bij herstel, werken aan adequate zelfzorg en de
rol van aanvullende effectieve voeding.
Begeleiding: verdieping in de begeleiding tijdens en na het herstelgesprek, werken
aan zelfbescherming en integratie van het trauma in het leven van de cliënt.
Beginsituatie van de deelnemers Alle geboortezorgverleners to be die moeders willen
bijstaan voor, tijdens en na de geboorte en haar natuurlijke processen willen gebruiken
om trauma’s te behandelen, kunnen gecertificeerd GEBOORTETRAUMA
CONSULENT worden. Ook als verloskundige, coach, (gespecialiseerd)
verpleegkundige, psycholoog, (sociaal) psychotherapeut en professional die
alternatieve/aanvullende zorg geeft ben je van harte welkom deze opleiding te gaan
volgen.
Gecertificeerde geboortetrauma consulenten kunnen gecertificeerd
GEBOORTETRAUMA THERAPEUT worden.
Studiebelasting Voor de opleidingen tot geboortetrauma consulent en therapeut
geldt een gemiddelde studiebelasting van 8 uren per opleiding dag. Dit is exclusief
het lezen van de verplichte boeken.

Kosten De opleidingen worden BTW vrij aangeboden, mits dit formulier ondertekend
is geretourneerd. Maak hieronder je keuze en kijk op de site
www.degeboortespecialist.nl wat de kosten per opleiding zijn.

Ik kies de opleiding tot
GEBOORTETRAUMA CONSULENT met 10 lesdagen in Renkum op woensdag
De kosten van de opleiding zijn inclusief de boeken ZO BEVAL IK en IK
BEVAL-IN VERTROUWEN. Tijdens de lessen zijn lunch, koffie en thee gratis.
Wanneer je in het bezit bent van (een van) beide boeken, kun je dat in de
mail aangeven en wordt het opleidingsgeld met respectievelijk 30,00 en/of
25,00 euro in mindering gebracht. Na de opleiding ontvang je gratis 5
DOEBOEKEN, 10 BROCHURES met een DRUKVERSIE, én het vastgelegde merk
van ons unieke product: het HERSTELGESPEK.
GEBOORTETRAUMA CONSULENT met 10 lesdagen online op vrijdag
De 10 lesdagen worden online aangeboden via Zoom. De kosten van de
opleiding zijn inclusief de boeken ZO BEVAL IK en IK BEVAL-IN VERTROUWEN.
Wanneer je in het bezit bent van (een van) beide boeken, kun je dat in de
mail aangeven en wordt het opleidingsgeld met respectievelijk 30,00 en/of
25,00 euro in mindering gebracht. Na de opleiding ontvang je gratis 5
DOEBOEKEN, 10 BROCHURES met een DRUKVERSIE, én het vastgelegde merk
van ons unieke product: het HERSTELGESPEK.
GEBOORTETRAUMA CONSULENT VERKORT ALS TRAUMAPREVENTIE COACH
De 7 lesdagen worden online aangeboden via Zoom.
GEBOORTETRAUMA THERAPEUT
De 4 lesdagen worden online aangeboden via Zoom.

Het bedrag dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste opleiding dag
overgemaakt te worden op rekeningnummer NL77RABO0157175820, o.v.v. het
factuurnummer. Zodra je hebt betaald, ontvang je het lesmateriaal.
Plaats en tijd van de opleidingen
De volledige opleiding tot geboortetrauma consulent vindt plaats Onder de Bomen
19, 6871 CG Renkum. Je bent vanaf 9.30 u van harte welkom!
Voor de online lessen krijgt je om 9 uur de link via je mail om deel te nemen met
Zoom. Je hebt hier een werkend (gratis) Zoom account voor nodig. Alle lessen zijn
gepland van 10 tot 15 uur.

Aanmelding
Met dit inschrijfformulier kun je je aanmelden voor deelname aan de Opleiding tot
Geboortetrauma Consulent of Therapeut. Inschrijving geschiedt op chronologische
volgorde. Voor beide opleidingen zijn maximaal 6 plaatsen beschikbaar. Indien je
inschrijving binnen deze 6 plaatsen valt, is deze definitief. Wanneer de plaatsen
bezet zijn, worden nieuwe aanmeldingen geregistreerd voor de volgende opleiding.
Je krijgt hiervan bericht en kunt besluiten of je op de lijst wilt blijven staan.
Ik meld me aan voor de opleiding tot
GEBOORTETRAUMA CONSULENT IN RENKUM !
GEBOORTETRAUMA CONSULENT ONLINE !
GEBOORTETRAUMA CONSULENT VERKORT !
GEBOORTETRAUMA THERAPEUT !
En ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
Ja, nadat ik deze gelezen heb.

Privé gegevens
Voornaam en achternaam:
Privéadres:
Postcode en plaats:
Telefoon privé/mobiel:
E-mail:
Bankrekeningnummer:
Opleiding en werkervaring
Huidige functie:

Beroep en werkervaring:

Opsturen
Digitaal
brun@degeboortespecialist.nl
of anders per post naar
Brun Kuipers
Onder de Bomen 19
6871 CG Renkum
Tekenen
Voor definitieve inschrijving
verklaar ik akkoord te gaan
met de algemene
voorwaarden.

Naam
Datum
Handtekening

