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Waarom schrijVen 
we deze bUndel? 

Op een zeker punt in ons leven worden we 
allemaal geconfronteerd met verlies. Denk 
maar aan het verliezen van je lievelingsknuf-
fel op jonge leeftijd, de echtscheiding van 
je ouders, het verhuizen naar een andere 
stad, het einde van een vriendschap/relatie, 
het overlijden van een naaste, ... Dit zijn al-
lemaal mogelijke vormen van verlieservarin-
gen. In deze bundel spitsen we ons toe op 
rouw na overlijden, maar weet dat er heel 
wat gelijkenissen zijn met andere verlieser-
varingen.

Elk jaar sterven in België meer dan 100.000 
mensen. Hierbij is gemiddeld minstens 
één kind, jongere of jongvolwassene van 
nabij betrokken. Dat zijn er heel wat, en zij 
gaan natuurlijk ook gewoon naar school, de 
jeugdbeweging, het speelplein, de sport-
club, ... Deze rouwende kinderen en jon-
geren hebben nood aan en vooral recht op 
kwalitatieve ondersteuning die hen helpt 
bij hun verlieservaring. Zowel jong als oud 
hebben de kracht om te groeien uit een 
verlieservaring. Dit kan door bewust met 
het verlies om te gaan en door aan ande-
ren aan te geven wat ze nodig hebben. De 
veerkracht van een persoon wordt onder 
meer ook versterkt door de betrokkenheid 
van de dichte omgeving. De sociale con-
text (familie, ouders, vrienden, leiders in de 
jeugdbeweging/speelplein, ... ) speelt na-
melijk een belangrijke ondersteunende rol. 
Kortom, ook jij kan als steunfiguur van kin-
deren en jongeren jouw steentje bijdragen 
in het doorlopen van hun rouwproces en in 
de groei die deze jonge rouwenden door-
maken! In deze bundel willen we jou daar-
over meer informatie geven.



Wat is roUwen?

Iets of iemand waardevol verliezen geeft de 
aanzet om te rouwen om wat er niet meer is. 
Rouwen is een grillig proces waarin gedach-
ten, gevoelens en handelingen heel uiteen-
lopende vormen kunnen aannemen. 
Elk rouwproces is uniek! Toch zijn er, ondanks 
de verschillen in hoe mensen met het verlies 
en het verdere leven omgaan, ook wel gelij-
kenissen. 

Het verwerken van een verlies doet iedereen 
op zijn eigen tempo. Dat is een belangrijk ge-
geven om in je achterhoofd te houden, aan-
gezien we in een veeleisende maatschappij 
leven die de verwachting schept dat we snel 
de draad van het ‘normale leven’ weer moe-
ten opnemen. Op termijn zal de pijn, het ver-
driet en het gemis natuurlijk verminderen in 
intensiteit, maar verdwijnen doet het nooit. 
De verliezen die iemand meemaakt, vormt 
de persoon tot wie die is als mens. Het ver-
lies en het rouwproces dat hiermee gepaard 
gaat, wordt levenslang meegedragen. 
Er is dus geen eindpunt bij rouwen.

Rouwen is een hele normale aanpassing aan 
een verlies en is bijgevolg alles behalve on-
gezond of een ziekte. Verlies en rouw is ei-
gen aan het leven en de meerderheid van 
de mensen in rouw pakt het ook goed aan 
op zijn of haar eigen unieke manier. Zo kun-
nen we stellen dat 80 tot 90% de weg wel 
vindt doorheen hun persoonlijke verlies- en 
rouwdoolhof. Dit neemt niet weg dat een 
kleine minderheid op lange termijn lijkt vast 
te lopen in hun manier van omgaan met het 
verlies en het leven dat verder gaat. In deze 
gevallen wordt er gesproken van gecompli-
ceerde rouw en is doorverwijzing naar pro-
fessionele hulpverlening aangewezen.



RoUwmodellen

Allereerste roUwmodel

NieUwe Visie

WAT HOUDT DIT NU PRECIES IN, DE ‘VERLIESGERICHTE’ EN ‘HERSTELGERICHTE’ 
RIEM BIJ KINDEREN EN JONGEREN?

Verliesgerichte riem Herstelgerichte riem

Het verliezen van iets of iemand dierbaar 
is eigen aan het leven en bijgevolg iets van 
alle tijden, zo ook het rouwproces dat hier-
bij komt kijken. Toch waren de thema’s rouw 
en verlies lange tijd geen onderwerp in we-
tenschappelijk onderzoek, tot dat daar in 
de jaren ‘80 verandering in kwam. 
Rouwmodellen kunnen een kader bieden 
om naar het rouwproces van jezelf of van 
een ander te kijken. Zo’n model kan hou-
vast bieden in de chaos die bij rouwen komt 
kijken, en eveneens voor erkenning zorgen, 
het gevoel geven dat wat je voelt normaal 
is. Een mogelijke valkuil bij het hanteren van 
een rouwmodel is dan wel dat je het model 
gaat beschouwen als de norm of de juiste 
manier van rouwen. Zoals je hierboven hebt 
gelezen, is elk rouwproces uniek en kan er 
niet gesproken worden van dé manier van 
rouwen.

Het allereerste rouwmodel dat werd be-
schreven in de wetenschappelijke literatuur 
is het “Vijf Fasen Model” van Elisabeth 
Kübbler-Ross. Zij omschreef het rouwproces 
als een opeenvolging van vijf fasen die je als 
rouwende doorloopt: ongeloof, het hevig 
missen, woede, depressieve gevoelens en 
aanvaarding. Er kwam echter heel wat kri-
tiek op haar theorie, omdat het bij velen de 
indruk wekt dat je niet van de volgorde kan 
afwijken, en dat je het rouwproces passief 
moet ondergaan. Doorheen de jaren is dan 
ook gebleken dat het “Vijf Fasen Model” 
achterhaald is en nieuwe modellen ons een 
beter kader bieden om naar rouw en ver-
lies te kijken. Toch komt dit model nu nog 
steeds sterk overeen met hoe de meeste 
mensen een rouwproces zouden omschrij-
ven, omdat het wel de gevoelens omvat 
waar we aan denken bij rouw.

De modernere theorieën rond rouw en ver-
lies gaan uit van het unieke karakter van 
een rouwproces. Hoe we tegenwoordig 
naar het rouwproces kijken, kan het best 
worden voorgesteld met de slagzin “Rou-
wen is roeien met twee riemen”. Het is een 
visie die berust op het “Duale Proces Mo-
del” van Stroebe en Schut (1999) . 

Wanneer iemand met een verlies te maken 
krijgt, zakt de grond weg onder zijn voe-
ten en komt hij in woelig water terecht. Het 
vraagt veel energie om het bootje drijven-
de te houden, laat staan om vooruit te va-
ren. De twee riemen waarmee de persoon 
roeit, kenmerken elk een dimensie van het 
rouwproces. Zo spitst de ene riem zich toe 
op het verlies van de dierbare en alles wat 
daarbij komt kijken, terwijl de andere riem 
zich focust op het herstel, het leven dat ver-
der gaat zonder zijn dierbare. Om vooruit 
te gaan met zijn leven dat getekend is door 
verlies, heeft hij beide riemen nodig. Als de 
roeier steeds dezelfde riem gebruikt, zal hij 
in cirkels draaien. Dit betekent niet dat hij 
beide riemen (verliesgerichte en herstelge-
richte focus) voortdurend dient af te wis-
selen. Het roeien verschilt van individu tot 
individu. Sommigen gebruiken op een be-
paald moment in hun proces meer de ver-
liesgerichte riem terwijl anderen meer ge-
bruik maken van hun herstelgerichte riem. 
Dat is allebei oké. Er hoeft geen constant 
evenwicht te zijn tussen beide riemen, maar 
het wisselen van riem is op termijn wel nodig 
om vooruit te gaan. Tijdens zijn rouwproces 
slingert hij dus heen en weer tussen herstel 
en verlies en mag hij gerust eens langer stil-
staan bij één van beide.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze 
verliesgerichte riem, staat het kind of de 
jongere stil bij de naaste die is overleden. 
Het kind gaat de confrontatie aan met het 
verlies. Het leven dat verder gaat is op dat 
moment minder aan de orde. Dit roeien met 
de verliesgerichte riem kan zich op verschil-
lende manieren uiten (op vlak van gedrag, 
maar ook in gedachten en gevoelens): her-
inneringen ophalen met een leider of vrien-
den, foto’s bekijken van de overledene, een 
herinneringendoos maken, praten tegen de 
overledene, een tekening leggen op het 
graf, een kaarsje branden bij een foto van 
de overledene, ongeloof of acceptatie van 
het feit dat de dierbare gestorven is, over-
spoeld worden door pijn en verdriet tijdens 
een opdracht in de jeugdbeweging ... 

Bij de herstelgerichte riem houdt het kind 
of de jongere zich bezig met het leven op-
nieuw vorm te geven en zich aan te passen 
aan de veranderingen die hierbij komen 
kijken. Om dit te doen, is het soms nodig 
dat het kind afleiding zoekt, weg van de pijn 
en het verdriet, om richting herstel te kun-
nen werken. Een aantal voorbeelden van 
de herstelgerichte riem (zowel op vlak van 
gedrag, gevoelens en gedachten) zijn een 
nieuwe hobby zoeken of dezelfde blijven 
uitoefenen, de alleenstaande ouder hel-
pen in het huishouden, op reis gaan zonder 
hun dierbare, nieuwe vriendschapsbanden 
of dezelfde banden blijven onderhouden, 
pijnlijke gevoelens onderdrukken of uit de 
weg gaan ...

Sinds de buurvrouw van Anna is over-
leden, houdt zij het doodsprentje bij 
zich in haar portefeuille. Anna vindt 
het fijn om bij de start van de ac-
tiviteit nog even naar haar foto te 
kijken. Dat geeft haar kracht en warm 
gevoel vanbinnen.

De oma van Yasmine stierf drie jaar 
geleden tijdens het zomerkamp. Sinds 
oma is overleden, denkt Yasmine al-
tijd aan haar oma wanneer zij bloemen 
ziet, vooral als het een roos is. Omdat 
zij haar oma nog wil laten nagenieten 
van haar favoriete bloem, koopt Yas-
mine elke maand een roos op de markt 
die ze nadien op het graf van haar oma 
legt. Aangezien Yasmine heel graag mee 
gaat op zomerkamp wil zij niet thuis 
blijven omdat haar in die periode haar 
oma overleed. In plaats daarvan gaat 
zij op de dag van haar sterfdatum 
bloemen gaan plukken met een leiding 
om die dan vervolgens aan de vlag-
genmast vast te hangen.

De mama van Tycho was vroeger huis-
moeder en deed bijna het volledige 
huishouden. Sinds zijn mama er niet 
meer is, kuist Tycho zijn eigen kamer 
en gaat hij twee keer in de week 
om boodschappen. Zijn papa heeft het 
namelijk heel druk op zijn werk en 
er zijn geen familieleden die bij hen 
in de buurt wonen.

Als Mariem alleen thuis is, gebeurt 
het vaak dat zij aan haar overleden 
zus denkt. Om haar gedachten te ver-
zetten, stuurt ze een sms naar haar 
schoolvriendinnen met de vraag of zij 
zin hebben om samen iets leuks te 
doen. Wanneer haar vriendinnen niet 
vrij zijn, neemt ze graag de foto’s 
van haar buitenlands kamp door die 
haar doen wegdromen naar een on-
vergetelijke tijd waar ze veel ple-
zier en weinig zorgen had.



Positief 
VersUs 

negatief

Metafoor in de praktijk

Beide riemen kunnen geuit worden in ge-
drag, maar ook in gedachten en gevoelens 
en ze kunnen zowel op een positieve als op 
een negatieve manier ingevuld worden. Zo 
kan een kind of jongere – in het verliesge-
richte luik – op zoek gaan naar informatie 
om het overlijden beter te vatten (positief), 
terwijl een ander kind of jongere zich vol-
ledig verliest in gevoelens van ongeloof en 
in een hardnekkig verlangen naar de overle-
den dierbare (negatief). 

Vorige week kreeg John te horen dat zijn 
nichtje zich om het leven heeft gebracht. 
Met dit thema werd hij nog nooit geconfron-
teerd waardoor hij heel wat vragen heeft bij 
dit overlijden. Een leiding merkt op dat John 
met veel vragen zit en raadt hem bijgevolg 
aan om naar de website Zelfmoord1813 te 
surfen. John neemt deze tip mee naar huis 
en vindt op de site heel wat informatieve en 
troostende teksten over het thema zelfdo-
ding (positief).

De oudste broer van Monica kwam om tij-
dens een trektocht in de Pyreneeën. We zijn 
nu een jaar verder, maar Monica vertelt nog 
steeds aan haar leiding en vrienden dat haar 
broer binnenkort terug voor de deur zal staan 
(negatief).

Je kan als steunfiguur gebruik maken van 
de metafoor “Rouwen is roeien met twee 
riemen” om na te gaan hoe een kind/jon-
gere omgaat met het verlies, als een scree-
ningsinstrument. Maakt hij de afwisseling 
tussen de verlies- en herstelgerichte riem 
om vooruit te gaan, of draait hij toch eerder 
in cirkels door het gebruik van één riem?

Hierbij is het soms nodig om het kind/de 
jongere zelf te bevragen en de hele con-
text van een kind/jongere te kennen (bij-
voorbeeld door te overleggen met andere 
steunfiguren). Zo kan het zijn dat de jonge 
rouwende thuis vaak de verliesgerichte riem 
gebruikt (zoals aan de keukentafel herinne-
ringen ophalen aan de overledene met an-
dere gezinsleden of ’s avonds alleen op zijn 
kamer muziek opzetten en huilen), terwijl 
diezelfde jonge rouwende op school of in 
de jeugdbeweging net afleiding wil van het 
gemis door zich volop in te zetten voor zijn 
schoolwerk of door veel plezier te maken 
met z’n vrienden in de jeugdbeweging. Zo 
lijkt het alsof het kind/de jongere niet bezig 
is met het overlijden, terwijl hij dat wel in 
een andere context doet. Het kan daarnaast 
even goed omgekeerd zijn: dat het kind of 
de jongere zich op school niet kan concen-
treren door alle emoties en door de minste 
herinnering in tranen uitbarst, terwijl hij/zij 
thuis de gevoelens niet laat zien en aflei-
ding zoekt in bijvoorbeeld sport of muziek, 
om de andere gezinsleden niet te belasten. 
Dan lijkt het voor de omgeving dat hij/zij 
enkel met het verlies bezig is. 

We zien in de praktijk dat kinderen (tot 12 
jaar) in het algemeen sneller en vaker ge-
bruik maken van de herstelgerichte riem. 
Pas als het leven rondom hen terug norma-

liseert en ze opnieuw in hun dagelijkse rou-
tine zitten, laten ze het verlies en het gemis 
toe, en gaan ze ook afwisselen met de ver-
liesgerichte riem. 

Daarnaast wordt in de literatuur de her-
stelgerichte kant vaak “mannelijke rouw” 
genoemd, omdat jongens vaker afleiding 
zoeken van het verlies. De verliesgerichte 
kant is dan de “vrouwelijke rouw”, omdat 
meisjes meer geneigd zijn om deze riem 
als overwegende riem te gebruiken. Zoals 
we eerder al aanhaalden, neemt de inten-
siteit van het rouwen na verloop van tijd af, 
en gaat iedereen – bij niet-gecompliceerde 
rouw – meer en meer overschakelen op de 
herstelgerichte riem. Toch is het – ook jaren 
later – gezond om de beide riemen te blij-
ven afwisselen. De meeste personen doen 
dit automatisch en onbewust (bijvoorbeeld 
op belangrijke levensmomenten of op de 
geboorte/sterfdatum van de overledene 
even terugdenken aan hun geliefde).

Laat jongeren ook zelf kennismaken met de 
metafoor. Het geeft hen inzicht in het the-
ma rouwen in het algemeen en biedt hen 
tegelijkertijd ook een kader waarmee zij vat 
krijgen op hun eigen proces. Het feit dat 
rouwen zo divers kan zijn en dat ze merken 
dat hoe zij rouwen heel normaal is, kan een 
geruststellend gevoel bij hen teweegbren-
gen. 

Aan de hand van de metafoor kan je het kind 
of de jongere stimuleren om de afwisseling 
te maken. Als het kind/de jongere vooral 
gebruik maakt van de verliesgerichte riem, 
dan kan je hem stimuleren om ook aandacht 
te hebben voor de herstelgerichte riem (bij-
voorbeeld door voor te stellen samen iets 
leuks te gaan doen of iets nieuws uit te pro-
beren). Als een kind/jongere vooral gebruik 
maakt van de herstelgerichte riem, dan kan 
je hem stimuleren om ook af en toe verlies-
gericht bezig te zijn (bijvoorbeeld door zelf 
eens het gesprek over de overledene te be-
ginnen).

Een kind of jongere dat zich richt op het her-
stel kan er voor kiezen om net andere routi-
nes en gewoontes in zijn leven te brengen, 
omdat de oude niet meer mogelijk zijn door 
het verlies (positief), terwijl een ander kind 
of jongere een grote weerstand kan voelen 
om het nieuwe leven zonder de overledene 
vorm te geven en deze weerstand op een 
negatieve manier uit (negatief).

Basiel verloor tien maanden geleden zijn 
mama in een auto-ongeval. Voor het onge-
val bracht zijn mama hem tijdens de winter 
of bij slecht weer naar jeugdbeweging, maar 
sinds het overlijden fietst hij samen met zijn 
vriend Tom naar de scouts, ook als het regent 
of buiten donker is (positief).

Lies is maandag haar papa verloren. Op 
zaterdag wil ze even geen pijn en verdriet 
voelen en laat ze zich volledig gaan op de 
scoutsfuif waar ze vlotjes een vijftiental gla-
zen bier na elkaar drinkt (negatief).



Op de Chiro wil Jonathan niet mee 
doen met het spel. De andere kinde-
ren zijn zich aan het klaarmaken om 
naar buiten te gaan, maar Jonathan 
blijft zitten. Zijn papa is twee maan-
den geleden overleden en zijn mama 
heeft hem deze middag verplicht om 
naar de scouts te gaan, maar hij heeft 
hier zelf eigenlijk helemaal geen zin 
in (Hoe kan hij zich amuseren, ter-
wijl hij zoveel verdriet heeft?). Een 
leider merkt dat Jonathan erg in de 
knoop ligt met zichzelf en gaat naar 
hem toe. De leider vraagt hoe het met 
hem gaat, wat er op dit moment in hem 
omgaat, en luistert naar Jonathan. De 
leider legt Jonathan de metafoor uit 
van rouwen met twee riemen, en ver-
telt hem dat hij ook af en toe wat 
afleiding kan/mag zoeken van het ge-
mis en de pijn. Hij bevraagt of hij op 
andere plekken soms wat afleiding kan 
vinden (thuis, op school, in de sport-
club ... ? – Wat doe je dan juist?). 
Hij spoort Jonathan ten slotte aan 
om toch mee naar buiten te komen, 
desnoods blijft hij bij de leider. Ze 
spreken samen af dat hij een poging 
zal doen zich open te stellen voor 
wat afleiding.

De zus van Sofie is een tijdje gele-
den omgekomen in een verkeersonge-
val, maar ze vertelt hier weinig over 
op het speelplein. Sofie is nog steeds 
de ambiancemaker, en ze laat het niet 
merken dat het af en toe wat moei-
lijker gaat. Wanneer bij het begin van 
de dag iedereen samen zit,
vraagt de animator hoe de vakantie tot 
nu toe is geweest. Indien de kinderen 
niet weten wat te zeggen, mogen ze 
ook vertellen over hun meest favo-
riete vakantiemoment ooit. Wanneer ze 
klaar zijn met het rondje en iedereen 
weer naar het speelplein gaat, vraagt 
de animator Sofie, die als laatste 
achterblijft, wat meer uit over die 
reis. Zo brengt ze het gesprek over 
haar zus op gang en bevraagt ze hoe 
ze zich voelt. De animator tast voor-
zichtig af of Sofie openstaat voor zo’n 
gesprek of niet en geeft haar zelf de 
kans om meer te vertellen. De anima-
tor merkt plots toch enige terughou-
dendheid. Sofie gaat hier niet verder 
op in, en zegt dag.





KleUters 
(3 – 5 jaar)

Op het speelplein vertelt Lukas 
enthousiast dat hij morgen met 
zijn ouders naar de zee gaat. 
Daardoor voelt Michael zich erg 
verdrietig, want zijn papa is er 
niet meer. De leiding roept iedereen 
bijeen voor het volgende spel en 
enkele ogenblikken later is 
Michael samen met Lukas weer volop 
aan het spelen en lachen.

Deze jonge kinderen zitten volop in hun 
magische wereld waardoor zij geen verschil 
maken tussen hun fantasie en de werkelijk-
heid. Zo kunnen zij denken dat goede men-
sen terug wakker worden en slechte men-
sen dood blijven.

Een animator vertelt aan Karel dat 
papa nu een sterretje aan de hemel 
is. Dat maakt Karel angstig, want 
als papa zomaar in een sterretje 
kan veranderen, betekent dat dat 
hijzelf ook zomaar in iets anders 
kan veranderen.

¨

¨

Hoe roUwen 
kinderen en jongeren?

De manier waarop kinderen en jongeren 
het verlies van een dierbare ervaren en ui-
ten hangt samen met de ontwikkelingsfase 
waarin zij zich bevinden. Zo kunnen we spre-
ken over leeftijdsspecifieke kenmerken van 
rouw naast de opdeling van verlies en herstel 
die we bij alle leeftijden terugvinden. Net 
omdat het verlies van een dierbare een heel 
ingrijpende gebeurtenis is, kan het verlies 
de ontwikkeling van het kind gaan beïnvloe-
den. Zo kan de ontwikkelingstaak waar het 
kind op die leeftijd voorstaat even on hold 
worden gezet, omdat al hun energie op dat 
moment naar het rouwen gaat. We schet-
sen per leeftijdscategorie welke vormen het 
rouwen kan aannemen. Dit is natuurlijk the-
orie: in de praktijk kan het minder afgelijnd 
zijn, aangezien binnen elke leeftijdsgroep 
individuele verschillen aanwezig zijn. 

Kleuters hebben nog geen doodsbesef: het 
dringt nog niet door dat dood zijn betekent 
dat de overledene nooit meer terugkomt, 
dat het lichaam niet meer werkt en dat ie-
dereen kan sterven. Dit kan er toe leiden 
dat zij gekke uitspraken doen en herhaalde-
lijk dezelfde vragen gaan stellen (bv. “Wan-
neer komt * terug?”). De term ‘dood’ moet 
meermaals uitgelegd worden vooraleer zij 
de betekenis ervan bevatten wat op termijn 
door de omgeving als vervelend kan wor-
den ervaren. 

Oma is overleden. De mama van Va-
lerie heeft uitgelegd dat ze er 
niet meer is.  Toch vraagt Valerie 
steeds opnieuw wanneer oma nog 
eens langskomt of wanneer zij nog 
eens op bezoek kan gaan bij oma.

Kleuters hebben nog weinig mogelijkheden 
om hun innerlijke gevoelens te verwoorden 
waardoor hun manier van rouwen vaak ge-
paard kan gaan met een terugval in hun 
ontwikkeling. Zo kunnen kleuters tijdelijk 
minder zindelijk zijn, zuigen ze voor even 
terug op hun duim of ondervinden ze moei-
lijkheden met slapen of eten. Bij sommigen 
kan het ook via het lichaam geuit worden 
(bv. buik- of hoofdpijn). Toch kunnen zij zich 
ook intens verdrietig en angstig voelen, 
maar wisselen deze momenten zich snel af 
met spel en plezier. Deze snelle ommekeer 
kan voor volwassenen vreemd overkomen.



Lagere schoolleeftijd 
(6 – 8 jaar)

Els haar zusje is omgekomen in 
een verkeersongeval. In haar fan-
tasie zijn de omstandigheden waarin 
dit gebeurde gruwelijker dan in de 
realiteit. Hoewel ze er zelf niet 
bij was, beeldt ze zich in hoe het 
ongeval is gebeurd. Er is bloed, 
overal bloed!

Verder vinden we ook concrete verliesge-
richte elementen terug in hun rouwproces. 
Zo halen zij voldoening uit het praten over 
de overledene met anderen alsook uit het 
praten met de overledene zelf. Tot slot kan 
het verlies ook gevolgen hebben op hun 
schools functioneren. Zo vraagt het rouwen 
veel energie van onze hersenen waardoor 
het moeilijk is om daarnaast een hele dag 
geconcentreerd te zijn op school.

Lagere schoolleeftijd 
(9 – 12 jaar)

Elle kan wat ze voelt niet uitdrukken met woorden tegenover 
haar mama. Ze loopt boos door het huis en slaat met alle deu-

ren die ze tegenkomt op weg naar haar kamer.

Kinderen van deze leeftijd zijn minder afhankelijk van volwassenen in het 
denken rond de dood, en proberen vaak zelf manieren te zoeken om met 
de dood om te gaan, en het zelf te verwerken.

Een animator merkt op dat Gert liever blijft tekenen in 
plaats van deel te nemen aan de volgende opdracht. De 
animator beslist om nog even bij Gert te blijven zitten en 
vraagt hem of hij de hemel wil tekenen, de plaats waar 
opa nu is. Gert kleurt zijn papier volledig zwart, want hij 
denkt niet dat er zoiets als een hemel bestaat.

Soms proberen zij hun hevige emoties tegen te houden. Dit doen zij om 
hun ouders niet te belasten of omdat ze bang zijn dat hun leeftijdsgenoten 
hen kinderachtig vinden.

Het is de sterfdatum van Jonah’s papa, maar op het speel-
plein laat hij niet zien dat hij vandaag veel aan hem moet 
denken. Hij mist hem enorm en daardoor is hij verdrietig. 
Hij wil echter niet dat de leiding of de andere kinderen in 
zijn groep vinden dat hij kinderachtig is!

Bij kinderen op lagere schoolleeftijd groeit 
het besef dat zij de overledene nooit meer 
rondom zich zullen hebben, dat de dood 
iets definitief is en dat het iedereen kan tref-
fen. Dit groeiend besef gaat hand in hand 
met het gemis dat zij ervaren. Het besef dat 
de dood onomkeerbaar is, is voor hen een 
op zich staand gegeven. Zij vatten niet wel-
ke impact dit heeft op hun toekomstig le-
ven, op langere termijn. Zij maken zich voor-
al zorgen om de onmiddellijke gevolgen. 

Na het overlijden van haar papa 
is Safira ongerust: wie gaat haar 
nu zondag naar de jeugdbeweging 
brengen?

Deze jonge rouwenden ervaren al gevoe-
lens van boosheid en verdriet, maar dit ui-
ten zij vaak via hun gedrag of spel, omdat ze 
beperkt zijn in woorden. Daarnaast zijn de 
snel wisselende emoties ook typerend voor 
lagere schoolkinderen. Deze jonge kinderen 
doen niet alleen beroep op hun omgeving 
om verklaringen te vinden op de vragen die 
hen bezig houden (ze stellen veel vragen 
zoals: Waar is * nu? Hoe ga je dood? Is het 
mijn schuld?), maar zij maken ook nog gre-
tig gebruik van hun magisch denken. Deze 
fantasie zullen ze ook inzetten om verklarin-
gen te vinden op de vragen en bezorgdhe-
den waarmee zij zitten. 

Een realistische kijk op de dood neemt toe 
tijdens de lagere schoolperiode en hun be-
hoefte om informatie in te winnen over ziekte 
en dood blijft prominent aanwezig. Het ver-
woorden van hun gevoelens en hoe zij hier-
mee dienen om te gaan blijft voor hen een 
hele opgave wat soms gepaard gaat met las-
tig en opstandig gedrag. 

Soms hebben ze geen behoefte om met het verlies en de bij-
horende hevige emoties geconfronteerd te worden waardoor ze 
zich volledig gaan smijten in bepaalde activiteiten als vorm van 
afleiding. Terwijl ze op andere momenten expliciet stilstaan bij 
de overledene en de dood als fenomeen. Zo vragen zij zich af 
wat ze met * nog hadden willen doen, hebben ze het gevoel dat 
* op een bepaalde manier over hen waakt en trots is op wat ze 
doen, maar kunnen ze ook door het toenemende begrip van de 
dood hun bezorgdheid uiten over de gezondheid van wie hen 
dierbaar is.



Jongeren 
(13 – 18 jaar)

In de begin jaren van het middelbaar kun-
nen er grote individuele verschillen zijn in 
de omgang met en de uiting van het ver-
lies. Zo is het belangrijk om als steunfiguur 
te achterhalen of het verwerkingsproces van 
de jongeren te situeren is binnen de lagere 
schoolleeftijd of eerder aanleunt bij de pu-
berteit. 

Tijdens de adolescentie komt bij jongeren 
de vraag ‘Wie ben ik?’ steeds meer op de 
voorgrond, waardoor zij op zoek gaan naar 
wie ze zijn zonder hun dierbare in het ver-
dere leven. Daarnaast komen zij tot een vol-
ledig en meer volwassen besef van wat de 
dood inhoudt. De impact van het overlijden 
dringt compleet tot hen door. Ze beseffen 
dat hun overleden dierbare geen deel zal 
uitmaken van hun toekomstige leven, waar-
door ze belangrijke levensgebeurtenissen 
niet meer kunnen delen met wie hen lief 
was. Dit fenomeen wordt ‘herrouwen’ ge-
noemd. Deze nieuwe intense beleving van 
het verlies is heel normaal en hoeft niet te 
betekenen dat de jongere vastloopt in het 
rouwproces. Het complete besef zorgt ver-
volgens dat zij meer gaan filosoferen over 
wie de overledene was als persoon, welke 
verwachtingen de overledene koesterde 
over het leven en hoe de jongere dit op een 
betekenisvolle manier kan gaan invullen.

De mama van Emilie is 10 jaar ge-
leden gestorven. Binnenkort staat 
Emilie voor een paar belangrij-
ke beslissingen en zal ze enkele 
knopen moeten doorhakken. Wat zou 
haar mama nu tegen haar zeggen? 
Welke richting zou zij vinden dat 
ze moet gaan studeren? Wat heeft 
haar mama gestudeerd? Was ze een 
goede student? Hoe was haar stu-
dententijd?  Emilie vind het ont-
zettend jammer dat haar mama er 
niet bij zal zijn als ze binnenkort 
afstudeert.

Jongeren hechten steeds meer belang aan 
hun vrienden en nemen meer afstand van 
hun ouders/volwassen steunfiguren. Toch 
blijft het belangrijk dat ze zich veilig voelen 
bij hun volwassen steunfiguren ondanks hun 
afstandelijkere houding. Bij hun vrienden 
kunnen ze zowel hun verliesverhaal delen 
als samen activiteiten ondernemen die hen 
wat afleiding bezorgen. Toch blijft het delen 
van hun gevoelens met anderen eerder be-
perkt tot enkele trouwe vrienden. We zien 
dat jongeren in de adolescentie het belang-
rijk vinden hoe ze overkomen bij anderen. 
Daarom gaan ze zich vaak terugtrekken om 
zo te vermijden dat ze intense emoties gaan 
uiten in het bijzijn van anderen en bijgevolg 
als kinderachtig worden bestempeld. On-
danks dat de emoties kunnen toenemen 
in intensiteit naargelang de leeftijd waarop 
ze een dierbare verloren, hebben jonge-
ren meer vaardigheden om hiermee om te 
gaan. Bovendien kunnen zij ook beter ver-
woorden wat zij voelen dan jonge kinderen.

Ondanks dat de emoties kunnen toenemen 
in intensiteit naargelang de leeftijd waarop 
ze een dierbare verloren, hebben jonge-
ren meer vaardigheden om hiermee om te 
gaan. Bovendien kunnen zij ook beter ver-
woorden wat zij voelen dan jonge kinderen.

Marie gaat voor de eerste keer naar 
de paardrijles. Ze wil niet anders 
zijn dan de anderen, ze wil liever 
bij de groep horen dan “dat meisje 
zonder papa” te zijn, dus ze ver-
telt niet aan haar nieuwe vrienden 
dat haar papa enkele jaren gele-
den overleden is. Erbij horen en 
iemand zijn staat voor haar nu op 
de eerste plaats.

Tot slot ondervinden jongeren die gecon-
fronteerd worden met een jong verlies dat 
ze meer zelfstandig  functioneren in verge-
lijking met andere jongeren. Ze willen vaak 
geen extra ballast zijn voor het gezin waar-
door ze zich als ideale kind gaan opstellen 
en meer verantwoordelijkheid op zich ne-
men. Dit kan hen belemmeren om dingen 
te ondernemen die typerend zijn bij de 
leefwereld van jongeren en zo hun jeugd af-
ronden. Adolescenten die op deze leeftijd 
iemand verliezen, hebben soms ook het ge-
voel dat ze plots volwassen zijn, waardoor 
ze minder aansluiting voelen bij leeftijdsge-
noten. 

Soms heeft Laura het gevoel dat 
ze geen aansluiting meer vindt bij 
haar klasgenoten. Waarom zijn zij 
toch steeds bezig over zo’n onbe-
langrijke zaken als nagels lakken 
en welke jongens ze het mooist 
vinden? Laura heeft wel andere 
dingen aan haar hoofd.





Hoe kan je jonge 
roUwenden 
ondersteUnen?

Wat kan jij doen?

Wanneer een kind of jongere een dierbare 
verliest, wordt het overspoeld door hevi-
ge emoties en geconfronteerd met allerlei 
veranderingen in het dagelijkse leven. Als 
puntje bij paaltje komt, is het uiteindelijk de 
jongere zelf die de pijn en het gemis moet 
doorstaan. Je kan je als omstaander hier-
door wat machteloos voelen. Je wilt graag 
dat iemand op zo’n jonge leeftijd onbe-
zorgd kan genieten van zijn jeugd en dus 
geen pijn hoeft te lijden. 

Hieronder willen we enkele tips meegeven 
voor jou als steunfiguur, opgesteld door de 
Missing You-jongeren zelf. Hou er rekening 
mee dat dit ook van persoon tot persoon 
kan verschillen. Wat helpt voor de ene, is 
niet noodzakelijk hetzelfde voor de andere. 
Je kan best in je achterhoofd houden dat 
helpend gedrag gelijk staat aan “mogen” 
en niet-helpend gedrag aan “moeten”.

Neem tijd om te luisteren naar wat het kind 
of de jongere te vertellen heeft: een begrip-
vol luisterend oor doet wonderen. Gewoon 
“er zijn” of weten dat ze bij jou terecht kun-
nen als ze hier nood aan hebben, is vaak al 
genoeg. Soms valt er een stilte en die mag 
ook bestaan. Let op dat je de stilte niet vol 
praat, maar geef hen de ruimte om een 
traan te laten. Probeer niet de pijn en het 
verdriet weg te nemen, want dat gaat niet, 
maar wees een steun bij het omgaan met 

deze gevoelens. Besef dat mensen soms 
hun verdriet net willen voelen en willen hui-
len, omdat dat kan opluchten. 

!Pas hierbij op met goedbedoelde advie-
zen. Vermijd deze als het kind of de jonge-
re hier niet om vraagt. Zij mogen rouwen 
zoals het voor hen het beste aanvoelt! Als 
ze echter negatief (bv. als hij/zij zich agres-
sief gedraagt– door te slaan of te roepen) 
of destructief gedrag (bv. als hij/zij zichzelf 
verliest in alcohol en drugs) vertonen, dan 
mag je hem/haar hier natuurlijk wel op aan-
spreken. Ga eventueel samen op zoek naar 
een andere manier om emoties te uiten, 
of om met het verlies om te gaan. Hierbij 
kan je ook gebruik maken van de metafoor 
“rouwen is als roeien met twee riemen” die 
we hierboven al bespraken

Erken de moeilijke gevoelens die het kind/
de jongere voelt. Normaliseer wat ze voe-
len. Zeg hen dat het normaal en oké is om 
zich zo te voelen of om bepaalde gedach-
ten te hebben. Daarnaast is het normaal, 
maar uiteraard niet aangenaam, dat som-
mige gevoelens snel afwisselen. Durf ook 
jouw eigen gevoelens toe te laten en deze 
te uiten in het bijzijn van het kind, als jij je 
daar comfortabel bij voelt. Zo geef je hen 
het signaal dat deze emoties kunnen en 
mogen geuit worden!

Toon interesse in de overledene als per-
soon. Durf zelf over de overleden persoon 
te beginnen en blijf de overledene bij naam 
noemen. Dit geeft jonge rouwenden het 
gevoel dat anderen hun dierbare niet ver-
geten zijn. Ook het sturen van een kaartje 
of een sms op een betekenisvolle dag (bv. 
datum van overlijden) vinden zij na enkele 
maanden en jaren nog steeds heel fijn om 
te ontvangen.

Vul niet zelf in wat het kind of de jonge-
re nodig heeft van ondersteuning, zonder 
dit af te toetsen. Kinderen en jongeren zijn 
hun eigen experten: durf hen te bevragen 
hoe jij kan helpen, wat zij van jou verlan-

gen (“Wat heb je nodig?”) of wees speci-
fiek in je hulpaanbod (“Is het goed als we 
even apart gaan zitten?”, “Zie je het zitten 
om even een wandelingetje te gaan maken 
met mij?”). Als ze alleen willen zijn, respec-
teer dit dan ook. Zoek een manier die bij 
jou (waar jij je comfortabel bij voelt) én bij 
het kind/de jongere past: vraag of iemand 
over een bepaald onderwerp wil praten of 
liever niet, ga naar de uitvaartdienst, stuur 
een kaartje, breng eens iets lekkers, geef 
een knuffel, verzamel de inhoud van de les, 
telefoneer zelf in plaats van het initiatief al-
leen bij het rouwende kind te leggen...

Wees eerlijk. Je hoeft kinderen niet te be-
schermen uit schrik dat ze de waarheid niet 
aankunnen. Zij bezitten over voldoende 
veerkracht om met deze informatie om te 
gaan. Zorg ervoor dat je heel duidelijk bent 
in jouw uitleg en gebruik woorden die het 
kind begrijpt. Kleuters (3 – 5 jaar) en lage-
re schoolkinderen (6 – 12 jaar) willen graag 
meer te weten komen over de gebeurtenis 
en de dood als fenomeen. Zij kunnen tot 
vervelends toe herhaaldelijk dezelfde vra-
gen stellen, maar probeer hen toch steeds 
van een eerlijk en concreet antwoord te 
voorzien. Zo vermijd je dat kinderen hun 
fantasiewereld de vrije loop laten gaan die 
vaak gruwelijk en schuld inducerend kan 
zijn (bv. ‘Omdat ik vanochtend boos was, is 
opa nu dood.’). Vermijd goedbedoelde ver-
eenvoudigingen, bijvoorbeeld ‘Papa slaapt 
voor altijd’, want dit kan angst om te slapen 
uitlokken, vermits slapen iets uit hun eigen 
leefwereld is. In de plaats daarvan kan je 
concreet vertellen wat dood zijn is: ‘Papa 
voelt koud aan, hij ademt niet meer en voelt 
niets meer. Hij kan niet meer eten, slapen of 
bewegen….’.

! Let op met het invullen in hun plaats. Als 
een kind bijvoorbeeld vraagt waar papa nu 
is, toets dan eerst af bij het kind wat hij/zij 
denkt (bv. ‘Waar denk je zelf dat papa nu is?’ 
in plaats van ‘Papa is een sterretje aan de 
hemel’). Vaak kan je hierin meegaan tenzij 
je merkt dat deze gedachten het kind meer 

kwaad dan goed doet.

Als we het algemeen bekijken, raden we 
aan om – indien mogelijk - bij alle leeftijden 
onnodige veranderingen te vermijden. Het 
verlies van een dierbare en het hervormen 
van een leven zonder deze dierbare is al 
een grote verandering op zich. Behoud bij 
deze zoveel mogelijk de dagelijkse routine 
en structuur (thuis, school, hobby’s ... ).

Eens goed lachen kan deugd doen. Posi-
tieve gevoelens en afleiding zijn evenzeer 
belangrijk tijdens het verwerken van een 
verlies. Je kan kinderen en jongeren laten 
weten dat ze plezier mogen hebben, dat ze 
mogen lachen. Vaak voelen ze zich hierover 
schuldig.

! Let op: het is niet omdat ze eens lachen 
dat ze daarom geen verdriet hebben en hun 
dierbare niet meer missen.

Draag, als steunfiguur, ook zorg voor jezelf. 
Zoek eventueel iemand die het kind kan op-
vangen als het voor jezelf even te veel wordt 
of probeer de rouwzorg te spreiden over 
andere personen. Naast het respecteren 
van je eigen grenzen is het ook zinvol om 
gewoon jezelf te zijn. Doe je niet plots an-
ders voor dan hoe het kind jou kent. Wees 
er voor het kind als de persoon die zij ken-
nen en hen vertrouwd is.



Wat doe je beter niet?

Vermijd cliches en pijnlijke uitspraken
‘Je zult er sterker uitkomen.’

‘Tijd heelt alle wonden.’

‘Heb je nog steeds verdriet? Het is al zolang 
geleden.’ 

‘Je hebt het precies al verwerkt.’

‘Hij had een mooie leeftijd.’ 

 ‘Je hebt gelukkig nog een (groot)ouder, 
broer/zus.’

‘Je moet erover praten.’ - ‘Je moet er door.’

‘Je moet het loslaten.’- ‘Je moet het leren 
aanvaarden.’

‘Je zal jouw klop wel nog krijgen.’

’

Naast de tips een 
aantal tricks

Betuttel hen niet. Behandel hen niet als 
een zielig persoon. Kinderen vinden het al 
vervelend genoeg dat zij door hun verlies 
‘anders’ zijn dan hun leeftijdsgenoten. Ze 
hebben bijgevolg geen nood om op een 
speciale, exclusieve, laat staan betuttelen-
de manier behandeld te worden. Doe ge-
woon normaal, net zoals anders, maar dan 
met bijkomende zorg.
 
Laat het kind niet vallen nu hij/zij jou het 
meeste nodig heeft. Doe niet alsof er niks 
aan de hand is, ga niet letterlijk doodzwij-
gen. Dit kan heel pijnlijk zijn.

Denk goed na over wat je zegt en hoe dit 
bij het kind binnenkomt. Bv. ‘Alles komt wel 
goed.’: kan het gevoel geven dat zij zich 
geforceerd beter moeten voelen. Minimali-
seer de gevoelens van het kind of de jon-
gere niet. Zeggen ‘Veel sterkte!’ impliceert 
dat ze zich sterk moeten houden, dat ze niet 
mogen huilen. 

Soms kunnen jongeren het niet appreciëren 
als je zegt: “Ik begrijp het”, terwijl je niet 
hetzelfde meemaakte. Je kan beter speci-
fieker zijn en zeggen dat je je kan voorstel-
len dat het moeilijk moet zijn. 

Vermijd niet bewust bepaalde onderwer-
pen of verander niet van onderwerp als het 
kind iets over de overledene in het gesprek 
binnenbrengt of begint te huilen. Boven-
dien wil luisteren niet zeggen dat je direct 
een antwoord klaar hebt of hen overlaad 
met vragen. Respecteer de grens die het 
kind zelf aangeeft: blijf niet doorvragen als 
het kind reeds heeft aangegeven dat hij/zij 
dit niet prettig vindt. 

Ga niet vergelijken tussen de manier waar-
op het kind rouwt en hoe jij dit doet of hoe jij 
denkt dat het moet. Constant over je eigen 
ervaringen vertellen, is niet altijd nuttig en 
ontneemt het kind of de jongere de ruimte 
om zelf te vertellen. Dring geen ideeën op 
van hoe zij zich volgens jou moeten voelen 
of gedragen. Ieders rouwproces is nu een-
maal uniek. 

Wanneer je merkt dat het kind gedurende 
een lange tijd lijkt vast te zitten in zijn/haar 
rouwproces en dit ervoor zorgt dat zijn/haar 
functioneren in het dagelijkse leven wordt 
belemmerd, kan het zijn dat een doorver-
wijzing naar een professionele hulpverlener 
zoals een psycholoog van toepassing kan 
zijn. Neem hierbij gerust contact op met de 
huisarts of het CLB om je wegwijs te maken 
in de geestelijke gezondheidszorg. Verder 
in deze bundel vind je ook een lijst met mo-
gelijke doorverwijzingen. 

Sommige kinderen vinden weinig (h)erken-
ning en steun bij hun leeftijdsgenoten voor 
hetgeen hen overkomt. Steun vinden bij 
lotgenoten kan voor hen een mogelijke ma-
nier zijn om aan deze behoefte te voldoen. 
Zo organiseert Missing You creatieve praat-
groepen waar het kind maandelijks vrijblij-
vend en gratis aan kan deelnemen. 
Meer informatie over de organisatie van 
Missing You kan je hieronder terugvinden. 

Er bestaan ook tal van creatieve werkvor-
men waarmee je als steunfiguur zelf aan de 
slag kan gaan. Maak ruimte voor gevoelens 
en herinneringen. Maak samen een gevoe-
lensdoos of een herinneringsdoos. Richt 
gevoelsplekken in op school of in de jeugd-
beweging waar de persoon de ruimte en 
erkenning krijgt om gevoelens als verdriet, 
woede en dergelijke te uiten. 

Zwijg de overledene niet dood, ook niet 
op langere termijn. Organiseer een her-
denkingsmoment of voorzie een herden-
kingsmuur, -boom of -boekje waar bood-
schappen in kunnen achtergelaten worden. 
Vraag hiervoor eerst toestemming aan de 
nabestaanden en hou hen op de hoogte 
van wat jullie willen betekenen als vereni-
ging in kader van het verlies! Wanneer we 

spreken van een collectief overlijden, na-
melijk als een lid, leiding of geëngageerde 
ouder uit de groep zelf overlijdt, heb je als 
jeugdvereniging vaak de behoefte om een 
herdenkingsmoment te organiseren. Zo’n 
moment kan op eender welke manier wor-
den ingevuld. Vertrek vanuit jullie ervaring 
met de overledene, blijf bij jullie eigenheid, 
er is hier geen vast protocol. Laat je hierin 
begeleiden door een hoofdleider of natio-
nale medewerker van jouw organisatie. Ge-
bruik gerust jullie creativiteit om het verlies 
en de herinneringen aan de overledene te 
symboliseren: een foto van de overledene 
in uniform, tekeningen en teksten laten ma-
ken door leden en leiding, het lievelingslied 
van de overledene zingen of laten afspelen, 
de naam van de overledene op een das of 
hemd schrijven, een gepersonaliseerde vlag 
ophijsen, buttons laten maken in teken van 
de overledene die iedereen aan zijn kledij 
/ uniform kan hangen, ballonnen oplaten, 
samen zijn/haar lievelingsspel spelen, ... De 
mogelijkheden zijn eindeloos.

In de periode kort na het overlijden zal jullie 
herdenkingsplek vaak zichtbaar aanwezig 
zijn in een van de ruimtes op jullie terrein. 
Vaak komt op lange termijn dan de vraag 
hoe lang jullie deze herdenkingsplek laten 
bestaan. Bespreek in eerste instantie met de 
groep hoe zij hierover denken, of zij hier nog 
nood aan hebben, vooraleer deze herden-
kingsplek wordt wegnomen of verplaatst. 
Op langere termijn kan er nagedacht wor-
den om het verlies van de overledene op 
een subtieler manier te symboliseren.

Verder in deze publicatie kan je nog boe-
kentips terugvinden, met boeken rond cre-
atieve werkvormen of links naar het uitlenen 
van educatief materiaal rond rouw.





Missing YoU

Wie zijn we? Wat is onze Visie? 

Wat doen we?

Missing You vzw is een organisatie die on-
dersteuning biedt aan kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen (van 6 tot 30 jaar) die 
geconfronteerd werden met een overlijden 
van een dierbare persoon in hun nabije om-
geving. Het kan gaan om een ouder, broer 
of zus, grootouder, vriend, tante of nonkel, 
lief, ... Of het nu een plots overlijden is, een 
overlijden na een slepende ziekte of na zelf-
doding, de nabestaanden kunnen bij ons 
terecht voor warme ondersteuning en een 
luisterend oor. Missing You is een vrijwilli-
gersorganisatie, met een 60-tal vrijwilligers 
verspreid over heel Vlaanderen. De vrijwilli-
gers zijn zelf vaak ervaringsdeskundigen of 
professioneel geschoold.

We leven in een veeleisende maatschappij, 
waar men van kinderen en jongeren ver-
wacht dat ze snel de draad weer opnemen. 
Missing You ijvert ervoor dat ieder kind, 
jongere of jongvolwassene die geconfron-
teerd wordt met verlies voldoende ruimte 
en gepaste steun krijgt om zijn individueel 
rouwproces op de best mogelijke manier 
te doorlopen. We zijn er van overtuigd dat 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
door hun innerlijke veerkracht in staat zijn 
om met verlies om te gaan. We willen deze 
veerkracht aanspreken en ondersteunen, 
om zo jonge rouwenden te helpen om als 
krachtige mensen uit de verlieservaring te 
komen. Bewust omgaan met verlies creëert 
kansen om te groeien. Als men op jonge 
leeftijd op een gepaste manier leert om-
gaan met verlies, vormt dit een basis om 
de ups en downs in het verdere rouwproces 
aan te kunnen.

Missing You werkt mee aan de vermaatschappelijking van de zorg. De overgrote meerder-
heid van mensen met een verlieservaring kunnen zonder professionele begeleiding hun weg 
vinden. Lotgenoten kunnen hierbij wel een grote steun bieden. De hoofdfocus van Missing 
You is dan ook het organiseren van lotgenotencontact, dat niet binnen het therapeutische 
werkveld valt. Door leeftijdsgenoten (kinderen van 6 tot 12 jaar, jongeren van 13 tot 16 jaar 
en jongvolwassenen van 17 tot 30 jaar) te ontmoeten die hetzelfde meemaken, ontdekken 
de deelnemers dat wat ze voelen normaal is. Ze vinden steun en (h)erkenning bij elkaar. Ze 
ontdekken ook hoe anderen met een verlies omgaan, wat nieuwe perspectieven biedt. 

We organiseren verschillende lotgenoten-
activiteiten, zoals een ontmoetingsdag in 
het najaar (elk jaar in een andere provincie), 
een rouwkamp in de zomer en maandelijkse 
open praatgroepen in verschillende Vlaam-
se steden voor de verschillende leeftijdsca-
tegorieën. Tijdens deze activiteiten willen 
we een veilige plek creëren, waar plaats is 
om te rouwen. Daarnaast is er zeker ook 
ruimte voor plezier en gezellig samen zijn.  
Elke deelnemer is vrij om zijn verhaal in 
groep te vertellen, er is zeker geen verplich-
ting. We gaan op creatieve manieren aan de 
slag met het verhaal en de emoties, onder 
begeleiding van Missing You-vrijwilligers. 

Naast het lotgenotencontact focussen we 
ons ook op het informeren van jonge rou-
wenden. Niet elk kind of jongere heeft de 
behoefte om deel te nemen aan lotgeno-
tenactiviteiten. Vaak zijn ze gewoon op zoek 
naar informatie die ze kunnen begrijpen. De 
Missing You- website biedt heel wat infor-
matie over rouw en de bijhorende reacties, 
telkens uitgeschreven op maat van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. We bieden 
ook getuigenissen en een creatieve ruimte 
aan waar boeken-, film- en muzieklijsten te-
rug te vinden zijn. Op die manier kunnen de 
kinderen en jongeren zelf hun weg vinden 
en op een individuele manier aan de slag 
met hun verlies. Ze kunnen Missing You ook 
contacteren met vragen. 

De nabije omgeving en het sociale netwerk 
van jonge rouwenden spelen een belang-
rijke ondersteunende rol. De veerkracht 
van kinderen en jongeren wordt versterkt 
door de betrokkenheid en openheid van 

de dichte omgeving. Aanvullend op de or-
ganisatie van de lotgenotenactiviteiten en 
het informeren van jonge rouwenden zelf, 
willen we dan ook de omgeving van jonge 
rouwenden sensibiliseren, adviseren en 
ondersteunen in hun omgang met kinderen 
en jongeren in rouw, opdat zij rouwenden 
op een gepaste wijze kunnen bijstaan. Dit 
doen we onder andere door een educatief 
aanbod (waaronder het geven van vormin-
gen) en door sensibiliseringsacties om rouw 
uit de taboesfeer te halen.





DoorVerwijzing

Algemeen

RoUw

Zelfdoding

Kanker

Naderend oVerlijden 

VerkeersongeVal

Kinderen en jongeren (van 6 tot 30 jaar) met 
een verlieservaring kunnen terecht op de 
website van Missing You – www.missingyou.
be. Hier vinden ze heel wat informatie te-
rug, getuigenissen en een creatieve ruimte, 
en kunnen ze op zoek naar lotgenotencon-
tact bij hen in de buurt. 

Voor kinderen en jongeren bestaan er nog 
meerdere – algemene – doorverwijzings-
mogelijkheden: 

AWEL biedt een luisterend oor rond alle 
thema’s die kinderen en jongeren bezighou-
den! Zij zijn anoniem en gratis te contacte-
ren via telefoon (102), chat, mail en forum 
via www.awel.be.

Een CLB of Centrum voor Leerlingenbege-
leiding biedt onder andere hulp bij psychi-
sche en sociale problemen voor kinderen 
en jongeren. Leerlingen kunnen er gra-
tis terecht bij een team van professionele 
hulpverleners. Er is ook een CLB-chat waar-
op kinderen en jongeren anoniem terecht 
kunnen. Elke erkende school in Vlaanderen 
werkt samen met een CLB. 

In een JAC of Jongeren Adviescentrum 
(www.jac.be) kunnen jongeren van 12 tot 
25 jaar terecht. Professionele hulpverle-
ners bieden een luisterend oor en bieden 
verdere hulp en advies bij grote en kleine 
vragen, over uiteenlopende thema’s. Je kan 
gratis en zonder afspraak binnenstappen in 
een JAC in verschillende Vlaamse steden of 
contact opnemen via telefoon, mail of chat. 

Bij Wat Wat (www.watwat.be) kunnen jon-
geren van 11 tot 24 jaar terecht met uit-
eenlopende vragen over alles wat hen 
bezighoudt. Wat Wat is een online infor-
matieplatform waar tal van organisaties hun 
kennis en expertise op maat van jongeren 
vertalen. Jongeren vinden een antwoord op 
hun vraag en worden doorverwezen naar 
andere advies- of hulpbronnen. Ze kunnen 
hier ook hun eigen verhaal kwijt. 

Tejo (www.tejo.be) biedt in verschillende 
Vlaamse steden laagdrempelige therapeu-
tische ondersteuning aan jongeren van 10 
tot 20 jaar. Alle vragen/problemen rond 
psychisch welzijn kunnen aan bod komen; 
gratis, anoniem, onmiddellijk (via mail, tele-
foon of ter plaatse met of zonder afspraak) 
en kortdurend (maximum 10 sessies). 

Er bestaan verschillende websites waar 
je als begeleider van kinderen en jonge-
ren meer informatie kan terugvinden over 
rouw, bijvoorbeeld www.in-de-wolken.nl en 
www.ikrouwomjou.com. 

Op Rouwkost (www.rouwkost.be) kunnen 
rouwende jongeren zelf (en de omgeving 
van jongeren) informatie terugvinden over 
de specifieke rol van politie en parket na 
een overlijden, alsook informatie over rouw 
en het omgaan met rouw.

Ook Zelfmoord1813 heeft informatie speci-
fiek voor jongeren (www.zelfmoord1813.be/
verder-als-nabestaande/rouwen-als-jonge-
re) die iemand verloren door zelfdoding.  
Werkgroep Verder is eveneens een rouw-
organisatie voor nabestaanden na zelfdo-
ding. Zij willen nabestaanden informeren 
via hun website. Zij organiseren lotgeno-
tencontact (ook voor kinderen en jongeren) 
op een jaarlijkse Dag van de Nabestaanden 
en hebben ook een open gespreksgroep 
voor jongeren (15 tot 21 jaar) in Haacht en 
Halle en ontmoetingsnamiddagen voor 
kinderen met hun ouders in Elsene. Elke 
laatste woensdag van de maand zijn zij ook 
bereikbaar via chat. Ze hebben eveneens 
een online forum en een herinneringssi-
te (https://ikdraagjemee.zelfmoord1813.
be). Meer informatie kan je terugvinden via 
www.werkgroepverder.be.

Op de website van Slachtofferzorg (www.
slachtofferzorg.be/info-voor-jongeren) vin-
den jongeren informatie, zowel rond emoti-
onele ondersteuning als over het juridische 
luik na een misdrijf, verkeersongeval, ramp 
of aanslag. Ze vinden er eveneens doorver-
wijzing naar hulp of steun. 

Bij Rondpunt (www.rondpunt.be) kan je in-
formatie en advies terugvinden voor slacht-
offers en nabestaanden na een verkeers-
ongeval. Over-Hoop (www.over-hoop.be) 
– voor nabestaanden na een verkeersonge-
val – biedt ontmoetingsdagen, praatgroe-
pen en begeleiding in het hulpaanbod aan. 

Kinderen en jongeren met een ouder die 
kanker heeft, kunnen meer informatie te-
rugvinden op maat van de leeftijd op Kan-
ker Spoken (www.kankerspoken.nl). Op Al-
les over kanker (www.allesoverkanker.be) 
kan je een aanbod terugvinden voor (de 
broers en zussen van) kinderen en jongeren 
met kanker en op www.kankercounteren.be 
is er informatie verzameld op maat van jon-
geren, alsook getuigenissen van leeftijds-
genoten en een luisterend oor via telefoon, 
chat en mail.

Voor het informeren van kinderen en jonge-
ren naar aanleiding van een naderend over-
lijden kan je terecht bij Federatie Palliatieve 
Zorg. Zij informeren kinderen en jongeren 
en betrekken hen bij palliatieve zorg van 
hun naaste (voor, tijdens en na het overlij-
den). Je kan er tips terugvinden van hoe je 
kan omgaan met een kind en je kan er ook 
specifieke vragen stellen aan deskundigen. 
Ze lenen eveneens koesterkoffers uit, waar-
mee je aan de slag kan gaan, als voorberei-
ding op het overlijden. 



Boekentips

Werkboeken Voor jonge 
roUwenden

Leesboekjes Voor jonge 
roUwenden

Kinderen vanaf 6j
_ Vaarwel – Mijn boekje vol herinneringen  
(Nathalie Slosse, Rocío del Moral & Van 

Halewyck, 2017)

Jongeren vanaf 12j
_ Ben je hier of ben je daar? Herinnerings-
boek voor jongeren (Riet Fiddelaers-Jaspers, 2009)

Peuters en kleuters vanaf 4j
 _ Jonkie en oudje (Sabine Wisman, 2010)

 _ Kikker en het vogeltje (Max Velthuijs, 2011) 

 _ Mols hoop (Kristina van Remoortel, 2014)

 _ Woezel en Pip: Dag lief Muisje 
(Dromenjager, 2018)

Kinderen vanaf 6j
 _ De vraag van een eend 
(Leen van den Berg, 2007)

 _ Hinkelen (Joke Goudswaard, 2009)

 _ Doodgaan is geen feest. 
Over doodgaan, cremeren en rouwen
 (Riet Fiddelaers-Jaspers & Jet Willems, 2011)

 _ Toverdruppels (Nathalie Slosse, Rocío del Moral 

& Van Halewyck, 2012)

 _ Nog een allerlaatste kusje 
(Marianne Busser, 2018)

Jongeren vanaf 12j
 _ Meer dan verdriet. 
Een boek voor jonge mensen die rouwen 
(Claire Vanden Abbeele, 2004)

 _ Over leven en dood. 
Een boek voor jongeren over afscheid 
nemen en loslaten (Marja Baseler, 2010)

 _ Verder zonder jou. 
Jongeren over de dood van iemand die ze 
lief is (Daan Westerink, 2010)

 _ Wat als iemand dood gaat. 
Een boek voor jongeren over verlies, 
verdriet, rouw en je leven oppakken 
(Molly Carlile, 2011)

 _ Er zijn voor jou. Omgaan met jonge men-
sen die rouwen (Claire Vanden Abbeele, 2004)

 _ Kinderen helpen bij verlies (Manu Keirse, 2009)

 _ Jong verlies. Rouwende kinderen serieus 
nemen (Riet Fiddelaers-Jaspers, 2014)

 _ Rouw bij kinderen en jongeren. Over het 
begeleiden van verliesverwerking (Mariken 
Spuij, 2017)

CreatieVe werkVormen 
Voor jonge roUwenden 
en hUn omgeVing

Uitlenen edUcatief 
materiaal

 _ Gedeeld verdriet: rouwgroepen voor kin-
deren (Riet Fiddelaers-Jaspers, 2007)

 _ Gedeeld verdriet: rouwgroepen voor jon-
geren (Riet Fiddelaers-Jaspers, 2006)

 _ Door het zure heen (Netwerk voor pastoraal met 

jongeren, 2004)

 _ Door het zure heen gebroken 
(Netwerk voor pastoraal met jongeren, 2015)

 _ Uitlenen rouwkoffer voor 3 tot 15 jaar – 
IJD Jongerenpastoraal (www.archief.ijd.be/kin-
derrouwkoffer) 
Deze rouwkoffer geeft handvaten, ideeën, 
methodieken en informatie om te werken 
rond leven en dood. 

 _ Uitlenen rouwkoffer voor 12 tot 18 jaar – 
IJD Jongerenpastoraal 
(www.archief.ijd.be/rouwkoffer) 
Deze rouwkoffer geeft handvaten, ideeën, 
methodieken, en informatie om te werken 
rond leven en dood.

 _Uitlenen educatief materiaal – De Sokken 
van de Olifant 
(project van Huis van de Mens) 
(demens.nu/diensten/info-en-educatie/sokken-van-

de-olifant)

informatie en tips Voor 
de omgeVing Van jonge 
roUwenden

Over rouw en verlies en hoe je hiermee aan 
de slag kan gaan, werd er tot op heden veel 
geschreven. In wat volgt, vind je een aantal 
boekentips voor kinderen en jongeren te-
rug, maar weet dat er veel meer bestaat dan 
wat hieronder wordt opgesomd. Ga samen 
met het kind of de jongere op zoek naar 
boeken die hen aanspreken in het ruime 
aanbod. Er zijn verhalende, informatieve en 
werkboeken die kunnen gaan over het ver-
lies van eender welke dierbare en elke vorm 
van overlijden. Kortom, voor elk wat wils.
! Tip: Probeer, indien mogelijk, de boekjes 
op voorhand al eens door te nemen vooral-
eer je ze samen leest met het kind. Op die 
manier krijg je een idee of het boekje al dan 
niet passend is bij het verliesverhaal van het 
kind.

Ook voor de omgeving van jonge rouwen-
den bestaat er heel wat literatuur over hoe 
rouwen zich uit bij jonge mensen en hoe je 
hiermee aan de slag kan gaan. Aanvullend 
hierop bestaat er ook creatief materiaal om 
samen aan de slag te gaan met het verlies 
van het kind of de jongere. Tot slot geven 
we mee waar je educatief materiaal dat zich 
richt op rouw en verlies kan ontlenen.
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Met dank aan de Missing You-vrijwilligers 
en deelnemers.






