Literatuurlijst en andere informatie-bronnen voor ouders
Boeken
Als je baby sterft
Over de gevoelens en ervaringen van vrouwen, die een miskraam
of het overlijden van hun baby rond de geboorte hebben
meegemaakt.
Marianne Cuisinier & Hettie Janssen m.m.v. dr. Johan Kuijpers,
Gynaecoloog
ISBN: 9026925360 v.Holkema & Warendorf/Unieboek van
Reems
Ik zal je blijven dragen
Verwerking van het verlies van een ongeboren of pasgeboren
kind
Mirjam den Boer-Neel & Marieke Zomer
ISBN: 904350518 Kok, Kampen 2002/VBOK, Amersfoort
We hadden haar Anna willen noemen
Dagboek van een moeder die haar kind verloor in de zesde
maand van de zwangerschap
L. de Vries
ISBN:9062243274 Jan Arkel, Utrecht
De kracht van kwetsbaarheid
Margret van Paassen
ISBN:9021538652 Kosmos/Z&K
Geen blote voetjes in het gras
Verhalen van ouders die een kindje tijdens de zwangerschap, de
bevalling of op jonge leeftijd van de baby verloren. Uitgave van
de Stichting”Lieve Engeltjes”
ISBN:9076249709 Gopher Publishers Groningen
(www.gopher.nl)

Geen wiegje…,geen luiers.
De rouw over het onzichtbare kind.
Bijdragen van ouders en hulpverleners over
zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek.
K van den Boogaard (red.)
ISBN:9053833374 VU uitgeverij Amsterdam
Geen ooievaar in de tuin
Het verhaal van een moeder over een kindje verwachten, een
kindje krijgen en het dan weer verliezen
ISBN:902971543x uitgeverij Kok-Kampen
Ouders zonder kind
P.F. Thomése
Thomése beschrijft de dood van zijn dochtertje, kort na de
geboorte. Het boekje is een poging om te verwoorden wat
eigenlijk niet te verwoorden is.
ISBN 9025417280 uitgeverij Contact 2003
Boeken voor kleine kinderen:
Kikker en het vogeltje
Over verdriet en verwarring rond de dood. Kikker vindt een
vogeltje aan de kant van de weg. Haas vertelt hem dat de vogel
dood is en dan gaan ze met de andere dieren de vogel begraven.
Voor peuters
Max Velthuys
ISBN:9025847544
Dat is heel wat voor een kat, vind je niet?
Als Roetje de poes gestorven is, heeft zijn baasje erg veel
verdriet. Door tien dingen te verzinnen waarom hij zijn poes zo
lief vond verwerkt hij zijn verdriet.
J. Viorst
ISBN:9025731155
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Internet-sites
www.lieve-engeltjes.nl (Lotgenotencontact, u vindt op deze site
onder andere ook veel links naar andere sites.)
www.vook.nl (Vereniging ouders van een overleden kind)
www.verliesverwerken.nl (voor hulpverleners en Lotgenoten
contact, landelijke stichting rouwbegeleiding. U vindt een
uitgebreide link naar boeken voor kinderen en volwassenen.)
www.digitalbabycare.nl (Door een verloskundige opgezet over
alles rondom een baby krijgen, met ook een goed leesbaar
onderdeel voor ouders over : “wanneer het mis gaat”)
www.uitkinderliefde.nl
(met veel informatie over de uitvaart van je kind)
www.achterderegenboog.nl
(centraal staat de begeleiding voor broertjes/zusjes, ook
boekentips voor
Kinderen en een gedeelte van de site is voor de kinderen zelf
vanaf 5 jaar.
Geestelijke Gezondheidszorg
In overleg met uw huisarts kunt u hulp krijgen bij het verwerken
van uw verlies binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Er
bestaan steunende gespreksgroepen, die zich richten op de
verwerking van het verlies van een kindje.
Ook zijn er mogelijkheden binnen ons eigen ziekenhuis bij de
dienst
Maatschappelijk werk.
G15.020-01
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