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Aandacht voor verlies- en 
rouw als onderdeel van een 
goede oude dag’ 



 
 Inleiding:  - visie 
  - gevolgen ouder worden 
  - vormen tot ondersteuning 
 
 Stellingen 
 
 Verkenning van eigen leerpunten 
 
 Ondersteuning bij verlies: praktische tips 
 
 Werkvormen 

Programma: 



 
 Belang van visie, kernwaarden (Ode):  

   -“Wie, wat geeft jouw leven betekenis?” 

   - ‘Open, samen, betrokken, professioneel’. 

 

Menslievende professionalisering, 

- Belang van relatie, 

- Aandacht voor dialoog en feedback 

- Wat heeft een mens (ik? Client?) nodig? 

 

 

 

Inleiding: visie als achtergrond 



 
 Lichamelijk:  Vermindering lichaamsfuncties 
 Sociaal:   Sociale kring wordt kleiner  
   (overlijden,  verhuizing) 
 Geografisch:  Verhuizing? De bekende omgeving,  

   levenswereld verandert. 
 Psychisch:   Hoe ga ik om met alle veranderingen?  
                          (karakter, aard beperking) 
 Levensbeschouwelijk: hoe kijk ik tegen veranderingen 
   aan? Wat houdt mij op de  been? Waar 
   beleef ik (nog) ‘zin’ aan?  Wie helpt mij  
   dat tot uitdrukking te brengen? 

 

Inleiding: gevolgen ouder worden  



 
 

 Omgaan met beperkingen, vermindering  vitaliteit 

 

 Aandacht voor levensverhaal 

 

 Balans opmaken van het leven 

 

 ‘Wie ziet mijn verlies?’: Kleine zaken, soms van grote betekenis 

 

 (Soms telkens) opnieuw (!) zoeken naar betekenis 

  

 

 

Inleiding: ondersteuning bij ouder 
worden 



 

 
 
Omgaan met verlies, afscheid nemen horen bij het leven. 
Aandacht voor de alle vormen van verlies. Bijv. verlies 

van lichaamsfuncties (handicaps), verbreken van 
relaties, verlies van een baan, verhuizing, fusies, etc. 

     Ook dit kunnen rouwprocessen zijn. 
Mensen hebben ‘recht’ om afscheid te nemen,  
     en zich actief te kunnen verhouden tot het afscheid 
We kunnen mensen niet verdriet besparen (valkuil) 
 Een professionele hulpverlener dient zijn eigen 

ervaringen, grenzen en mogelijkheden te verkennen en 
te benoemen, alvorens een cliënt te kunnen 
ondersteunen. 

 
 

Uitgangspunten(1) 



 

 

 Een ‘gezond’ rouwproces begint al vóór een verlies: 

     Erkennen van wat komen gaat: (zien, ervaren) van  

      ziekte, dood 

 Rouwen is een werkwoord. Doe-activiteiten: in rituele 
én in dagelijkse handelingen. 

Hoe intensiever een verlies wordt ervaren des te 
belangrijker is het dat mensen er mee bezig zijn.  

Naarmate de tijd verstrijkt wordt de emotionele 
beleving van verlies zwaarder. Pas na langere tijd wordt 
dit minder mits men er mee bezig is. 

Niet zozeer ‘de dood’ is een taboe, maar eerder de 
emotionele beleving, onmacht daarvan.  

 

 

Uitgangspunten (2) 



 

 .. 

 .. 

 .. 

 .. 

 .. 

 

 

 
 
 
 
 

Eigen (verlies-)ervaringen.. 
Wat heeft mij geholpen? 



 

 

verdriet 

   
   I K 

 
Omgaan met verlies: confrontatie 



 

Accepteren, ermee om leren gaan 



Taken voor bij het verwerken 
van verlies, omgaan met 
rouwen: 

 
• Aanvaarden van de werkelijkheid 
             (believe that it happened) 

• Omgaan met gevoelens die daarbij horen  
            (to deal with affectiveness) 

• Leefwereld aanpassen aan de afwezigheid  
             (adjust) 

• De herinnering een plaats geven  
              (find a way to move on without disconnecting  
               with the dead person, find a way to memorial) 
      (William Worden) 

 
 

 
 
 



 

 Laten zien, voelen, ruiken, horen                       (autisme) 

 Handhaven vaste patronen                                 (autisme) 

 Eenduidig taalgebruik, concrete uitleg              (autisme) 

 Gebruik rituelen, symbolen, (bloem, ballon, gebed, kaars, etc) 

 Gelegenheid, tijd bieden tot uiten verdriet, emotie 

 Gebruik verhalen, spel, tekenen, verbanden zichtbaar maken 

 Betekenis van overlijden: geloof, beelden, hemel, etc. 

 Samen er over praten, herinneringen ophalen, 

 Achterliggende gevoelens achterhalen (schuld?),  

 Inspraak, verantwoordelijkheid  bij afscheid(sritueel) 

 Op langere termijn stilstaan, verjaardagen, feesten 

 

 
 

Hoe te ondersteunen?  
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Dank voor de openheid naar elkaar! 

 

Zie Youtube filmpjes met Prof.dr. Manu Keirse! 

 

Hoe kan ik verder mijn ervaringen, vragen? 

 

Geniet waar het kan,  

                  sterkte waar het nodig….!  

 
 
 

Afsluiting 
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