EEN JAAR VERDER...
Een jaar geleden opende
Praktijk Borkent & Mulder
haar deuren, na sluiting van
de Fiom Alkmaar in januari
2013. Hierdoor kon het
hulpverleningsaanbod voor
vrouwen en stellen die te
maken hebben met
onbedoelde zwangerschap,
zwangerschapsverlies,
ongewenste kinderloosheid,
tienerouderschap, adoptie en
afstammingsvragen, toch
blijven bestaan.
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Nieuwsbrief 1
2013; een bewogen jaar!
2013 heeft voor Praktijk Borkent & Mulder in het teken gestaan van
bouwen en groeien. Van niets naar een praktijk met een groeiend aantal
cliënten, een praktijk waar we met veel enthousiasme, energie en passie
voor zijn gaan staan.
En niet zonder resultaat! We zijn trots om te zien hoe we hebben kunnen
groeien, hoe we bekend zijn geraakt in het veld van zelfstandig
ondernemen en hoe we ons hebben kunnen profileren.
Afgelopen jaar hebben we in onze praktijk cliënten ontvangen die te
maken hadden met zwangerschapsverlies en ongewenste
kinderloosheid. We hadden abortusbesluitvormingsgesprekken met
meiden en vrouwen die onbedoeld zwanger waren en met tienerouders.
We hebben begeleiding geboden aan (volwassen) geadopteerden en aan
mensen met afstammingsvragen. We hebben alle doelgroepen bereikt
en daar zijn we trots op. We hebben één gespreksgroep begeleid voor
volwassen geadopteerden, een voorlichting gegeven op het Horizon
College “Zwanger…en dan?” en we hebben een scholing gegeven over
zwangerschapsverlies aan verloskundigen in het Waterland Ziekenhuis
te Purmerend.
We hebben ons verder geschoold als EMDR-practitioners. Hierdoor
kunnen we cliënten die verlies geleden hebben, of te maken hebben
gehad met een (onverwerkt) trauma, nog beter begeleiden bij de
verwerking hiervan.
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2014; verdieping, kwaliteit en meer samenwerken met
partners in het veld
We kunnen inmiddels zeggen dat we veel hebben geleerd en dat we veel
hebben geïnvesteerd. Komend jaar gaan we ons nog meer toeleggen op
de inhoud. Ook kunnen we nu meer tijd besteden aan het geven van
(geaccrediteerde) scholing aan de kraamverzorgenden, verloskundigen,
ziekenhuizen en scholen over tienerouderschap en/ of
zwangerschapsverlies. In deze scholing leert de professional beter aan
te sluiten bij de behoefte van deze doelgroepen.
We gaan komend jaar ook weer van start met verschillende
gespreksgroepen zoals een groep voor adoptieouders, een
gespreksgroep voor vrouwen die te maken hebben gehad met
zwangerschapsverlies en een groep voor vrouwen of stellen die
ongewenst kinderloos zijn. Bij voldoende aanmeldingen willen we ook
een groep starten voor jong-geadopteerden (21-).
Wij hopen dat er tijd komt om meer met de netwerkpartners samen
te werken, naar elkaar te verwijzen en elkaar te leren kennen.
Binnenkort hopen we u te zien op onze netwerkborrel (datum volgt)!

