
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

Studiejaar 2021-2022

OMGAAN MET VERLIES
Je krijgt te maken met verlies of dreigend verlies van een 
dierbaar persoon. Je wereld verandert op slag. Je verdriet 
wegstoppen biedt geen troost. Daarom kun je bij Avans je 
verlies individueel of in een groep bespreken om zo een weg 
te vinden in de ontstane situatie.

VERWERKINGSGROEP
Om te leren omgaan met je verdriet, kies je voor deelname 
aan een verwerkingsgroep. Met andere studenten bespreek je 
onder begeleiding:
• verlies, rouw en studeren
• verdriet delen met je directe omgeving
• manieren van verwerken
• je unieke verwerkingsproces

TIJD EN PLAATS
De locatie is afhankelijk van de groep. 
Voor de data kijk je op Activiteiten - Avans Extra.

AANMELDEN 
Om deel te nemen aan de verlies en rouwbijeenkomsten moet 
je eerst een afspraak maken met je studentendecaan. Dit 
gesprek is een intake om vast te stellen of dit de juiste training 
voor jou is. Pas na deze intake wordt jouw aanmelding 
definitief gemaakt.

KOSTEN
Deelname aan de verwerkingsgroep is gratis.

PERSOONLIJK
Je wilt liever je verhaal een op een met iemand delen.
Dat kan met de studentendecaan van je academie.

ONLINE ZELFHULP
Naast de verlies en rouwbijeenkomsten kun je ook gebruik 
maken van diverse online zelfhulpmodules. Deze helpen je 
om inzicht te krijgen in je mentale gezondheid. Met tips, 
oefeningen en ervaringsverhalen.  De online zelfhulpmodules 
kun je zelfstandig en anoniem doorlopen op het moment dat 
het jou uitkomt.

INFORMATIE
Voor meer informatie of een afspraak, neem je contact op 
met de Student Informatie Balie in Breda, ‘s-Hertogenbosch en 
Tilburg: 088 - 525 75 50. Of loop even binnen bij de balie op 
jouw locatie.

NUTTIGE SITES
• Activiteiten - Avans Extra (Avans Extra)
• Studentinfo | Zelfhulp Mirro (avans.nl) (Zelfhulp modules)

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat

avans.nl
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https://extra.avans.nl/activiteit/filter?firstDate=08-07-2021&category=&orderBy=date
https://extra.avans.nl/activiteit/filter?firstDate=08-07-2021&category=&orderBy=date
https://studentinfo.avans.nl/hoe-kan-ik/begeleiding-hulp-en-advies/zelfhulp



