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Het idee van dit e-book ontstond nadat wij een aantal informatieavonden 
hadden gegeven voor leerkrachten, jeugdhulpverleners en ouders over 
rouwen door kinderen en jongeren. We merkten dat er vraag is naar 
praktische informatie en handvatten hoe volwassenen kinderen en 
jongeren  die rouwen kunnen bijstaan. Wij willen onze informatie  onder 
een zo groot mogelijk publiek verspreiden. Wij gunnen deze kinderen en 
jongeren volwassenen om zich heen die het proces waar ze in zitten 
herkennen en erkennen. We willen benadrukken hoe belangrijk het is om
een veilige plek te hebben, waar ze mogen zijn met alles wat zich 
voordoet. We geven in dit e-book voorbeelden uit de praktijk hoe een 
rouwverwerkingsproces kan verlopen met individuele Beeldende 
Therapie. De namen die in  de voorbeelden zijn genoemd, zijn om 
redenen van privacy verzonnen. Tot slot geven we informatie hoe de 
bijeenkomsten van onze ondersteuningsgroepen “Gedeeld Verdriet” 
verlopen. 

Inleiding
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Hoofdstuk 1   Misverstanden  over rouwen door kinderen 

In dit hoofdstuk geven wij een aantal voorbeelden van ideeën die 
sommigen hebben over rouwen door kinderen. We leggen kort uit 
waarom dit misvattingen zijn (Keirse, 2002). 

“Kinderen en peuters zijn te jong om verlies te ervaren.” 
Uit onderzoek (Bowlby, 1980) blijkt  dat zelfs baby’s protesteren als ze 
worden geconfronteerd met scheiding, dood en verwaarlozing. Kinderen 
vanaf 18 maanden zijn in staat liefde te geven en te ontvangen. Wanneer 
de hechtingspersoon plotseling wegvalt kunnen ze dat niet direct met 
woorden uiten. Maar wel zijn er slaapstoornissen en explosieve emoties 
waarneembaar. 

“Kinderen die teveel huilen zijn zwak en schaden uiteindelijk 
zichzelf.” 
Huilen is een natuurlijke en reinigende reactie van het lichaam als men 
zich niet goed voelt. Met de tranen kan het stresshormoon het lichaam 
verlaten. 
Tranen zijn niet een teken van zwakte ze  tonen het verdriet en de wil om 
te rouwen. Volwassenen kunnen een voorbeeld zijn door hun tranen niet 
te onderdrukken. 

“Kinderen zijn te jong om de dood te begrijpen.” 
Laat kinderen op hun eigen manier uitdrukking geven aan de wijze 
waarop zij de dood begrijpen. Als volwassenen bang zijn om over de 
dood te praten breng je die angst ook over op kinderen. Vertel als 
volwassene geen onwaarheden. Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk voor 
kinderen als je vertelt, dat God je broertje bij zich heeft geroepen omdat 
hij zo lief is…”Ben ik dan niet lief genoeg?” Er is niets mis mee om 
kinderen te laten weten dat je niet overal antwoorden op hebt. 

http://www.deruimte-info.nl/
https://www.facebook.com/praktijkderuimte/


© De Ruimte hteeuw@xs4all.nl

Rouwen door kinderen en jongeren 
Harriët Teeuw en Gerda Kaspers

“Rouwende kinderen groeien op tot problematische volwassenen.” 
Het klopt dat kinderen risico lopen om later emotionele problemen te 
krijgen wanneer zij niet op een goede manier zijn opgevangen 
na een verlies. Wanneer de opvang er wèl is en het verdriet er mag zijn in 
een veilige omgeving kunnen kinderen zich normaal ontwikkelen. 

“Een rouwproces van een kind verloopt in voorspelbare fasen.” 
Het vijf fasen model beschreven door Kübler-Ross (1969) heeft wel 
erkenning en herkenning gegeven aan alle gevoelens die spelen rond een 
rouwproces. De vijf fasen zijn: ontkenning van de realiteit;  woede en 
opstandigheid; marchanderen om het verlies af te wenden; depressie; 
aanvaarding. Er is echter geen kind noch een rouwproces gelijk. 

“Kinderen rouwen slechts korte tijd.” 
In eerste instantie ziet met vaak een heftige reactie bij kinderen. Wanneer 
het kind later doorgaat alsof er niets gebeurd is, neemt men aan dat het er
wel overheen zal zijn. Wanneer de omstandigheden ideaal zijn , met de 
nodige steun van de omgeving, kan een rouwproces 3 tot 4 jaren duren. 
Het wil niet zeggen dat het dan voorbij is. Vaak komt het gemis steeds 
terug op belangrijke momenten in het leven: diploma, een nieuwe 
opleiding, huwelijk, het eerste kind, etc. 

“Men moet kinderen over het verlies heen helpen.” 
Het zal echter nooit meer hetzelfde worden als voorheen. Het is de kunst 
om met verlies te leren leven. 

“Ouders moeten hun verdriet verbergen voor hun kinderen.” 
Als ouders hun verdriet verbergen leren kinderen dat ook te doen. Dat 
creëert eenzaamheid, terwijl men juist de verbinding met anderen nodig 
heeft om het verdriet toe te laten en er beter mee te leren omgaan. De 
eerste stap die ouders kunnen maken bij het helpen van hun kinderen, is 
zichzelf toe te staan het verdriet te ervaren. 
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Hoofdstuk 2     Signalen van rouwen bij kinderen en jongeren 

Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met het verlies van iemand in het gezin en
soms een opa, oma, tante of oom met wie de band sterk was, wordt hun veerkracht op de 
proef gesteld. Vaak laten ze hun verdriet niet zien terwijl het er van binnen wel zit. Veel 
kinderen en jongeren voelen zich alleen met gevoelens van verdriet. Dat is voor ons een 
aanleiding geweest om een ondersteuningsgroep “Gedeeld Verdriet” voor rouwende 
kinderen en jongeren op te zetten. Hieronder beschrijven we signalen van rouwen, die 
kinderen en jongeren kunnen laten zien   (Fiddelaers, 2007 ) 

• Wisselend gedrag. Het ene moment heel vrolijk en het andere intens verdrietig. 
• Jonge kinderen gaan weer bedplassen. 
•  Moeite met in en/of doorslapen. 
• Tegenover  vrienden en op school net doen alsof er niets aan de hand is. 
• Boosheid en vreemd gedrag om zo de aandacht te krijgen, doordat ze in de war zijn. 
• Sommigen gaan zich terugtrekken op hun kamer of in gamen of iets dergelijks. Ze               
 hebben geen zin in echt contact. 
• Pleasen, de ander heel goed helpen en zichzelf wegcijferen. 
• Moeite met schoolse activiteiten, doordat ze zich niet goed kunnen concentreren. 
  
 Door samen met anderen ervaringen te delen en op een creatieve manier te uiten                
   kunnen kinderen en jongeren zich beter aanpassen aan de veranderde situatie. 
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Hoofdstuk 3   Rouwtaken: wat kun je aanbieden aan kinderen en 
jongeren. (Brand van de (Veugelers, 2007) 

De Amerikaanse rouwdeskundige William Worden heeft in 1992 vier 
rouwtaken onderscheiden. 
1ste taak : Besef van het verlies (realiseren wat er is gebeurd) 

Ondanks dat mijn vader voor mijn ogen begraven werd, vond ik het 
ongeloofwaardig dat hij overleden was. Soms heb ik nog het gevoel dat hij 
op reis is. 
(Eva 16 jaar) 

Wat kun je een kind of jongere aanbieden om het verwerkingsproces 
rondom het besef van wat er is gebeurd op gang te helpen: 
• Het kind of de jongere uitnodigen te vertellen, tekenen of spelen over wat 
er is gebeurd. 
• Het kind of de jongere uitnodigen een herinneringsboek te maken. 
• Het kind of de jongere uitnodigen te tekenen hoe het was vóór en ná het 
gebeuren in het gezin of voor zichzelf. 
• Het kind of de jongere uitnodigen te vertellen, tekenen of spelen over de 
crematie, begrafenis of uitvaart. 
• Met het kind of de jongere praten over ideeën van doodgaan. Waar is 
…… nu?  Fantasieën, wat anderen zeggen, etc. zonder ze daarbij  jouw 
eigen visie op te leggen. 
• Het bespreken van vragen, die kinderen of jongeren kunnen hebben, 
zodat ze hier niet alleen mee hoeven te worstelen. Bijvoorbeeld: Is het 
mijn schuld? Is het besmettelijk? Ga ik er aan dood? Wie zal er nu voor mij
zorgen? Zal ik mijn levende ouder ook verliezen? Moet ik voor de anderen 
in het gezin zorgen en hen troosten? Let hierbij  op al dan niet 
afgedwongen beloften aan  de overledene. 
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2de taak:  Ervaren vàn en omgaan mèt de gevoelens van het verlies 
Zo rond carnaval is het altijd weer lastiger. Dan hebben we met zijn allen 
aan de carnavalswagen gewerkt en dan is ie af en dan denk ik, wat zou 
onze Frank ervan vinden ? Dan mis ik hem echt. 
(Niek 15 Jaar) 

Wat kun je een kind of jongere aanbieden om het omgaan met alle 
gevoelens, die er zijn uit te drukken, met als doel het verwerkingsproces te 
helpen: 
• Het kind of de jongere uitnodigen te tekenen, boetseren, vertellen, spelen 
   over gevoelens die horen bij de dood van ….. 
• Verhalen aan het kind voorlezen of samen lezen over gevoelens van       
   verlies (bv.Toon Tellegen). 
• Het kind of de jongere uitnodigen een gevoelsmasker te maken: hoe ziet 
   het er van buiten uit en hoe voel ik me van binnen. 
• Het kind of de jongere uitnodigen een dagboekje bij te houden. 
• Focusing  op gevoelens aanbieden: stil staan bij wat er in het kind of de 
jongere omgaat en hoe het voelt van binnen. 

http://www.deruimte-info.nl/
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3de taak:  Aanpassen aan een omgeving zonder de overledene 
Rouw gaat niet over, hoe kun je je moeder vergeten? Het zal wel steeds 
gemakkelijker zijn om er mee om te gaan, maar vergeten kun je het nooit. 
(Mirjam 14 jaar) 

Wat kun je een kind of jongere aanbieden om het aanpassen aan de 
nieuwe situatie te bevorderen: 
• Een boek of doos te maken met herinneringen aan wat het kind of de       
  jongere altijd samen met de overledene deed. 
• Praten of tekenen over: Wat mis je het meeste? 
• Stil staan bij de vraag: Hoe gaat het nu verder? Zijn er andere mensen     
  die iets over kunnen nemen? 
• Stil staan bij de vraag of er anderen om je heen veranderd zijn en wat       
  kunnen we daaraan doen? 
• Aanbieden samen een ritueel te doen. Rituelen worden gebruikt om         
  belangrijke gebeurtenissen in het leven te markeren en af te sluiten, met   
  als doel beter met de nieuwe situatie om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld     
  een kaarsje branden, een ballon op te laten met een briefje eraan, naar   
  een lied luisteren. 
• Samen stilstaan bij de vraag:  Wanneer zal je in de toekomst ….. vooral   
   missen (verjaardag, diploma)? 

http://www.deruimte-info.nl/
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4de taak:  Investeren in nieuwe relaties 

Wat kun je een kind of jongere aanbieden om zich te openen voor nieuwe 
relaties: 
• Het kind of de jongere uitnodigen het verdriet te delen met anderen,         
  bijvoorbeeld in een lotgenoten groepje. 
• Het kind of de jongere uitnodigen om wensen voor de toekomst uit te       
  wisselen door te tekenen, schilderen of  collages te maken. 
• Het kind of de jongere uitnodigen zichzelf te tekenen als baby, nu, als       
  volwassenen en als bejaarde (perspectief, toekomstgericht). 
• Met het kind of de jongere bespreken hoe het nu verder gaat, welke         
  mensen je nodig hebt, nu en in de toekomst? 

Deze rouwtaken kunnen uiteraard los van elkaar aan bod komen. Het kind 
en de jongere bepaalt zelf het tempo en wanneer het aan een bepaalde 
rouwtaak toe is.  Focusing (Bruijn, 2014) verdiept en verrijkt het gehele 
rouwproces.

http://www.deruimte-info.nl/
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Hoofdstuk 4 Handvatten voor ouders met kinderen en jongeren die 
rouwen 

Voor zichzelf zorgen is de belangrijkste voorwaarde om te zorgen 
voor kinderen. 
Het is de kunst om de juiste afstand van moeilijke gevoelens te vinden. 
Niet helemaal overspoeld raken door het verdriet en ook niet wegdrukken 
van het verdriet, maar het toelaten en bij de pijn zijn. Technieken van 
Focusing  (Gendlin, 1978)  kunnen daarbij helpen. 

Openheid en gevoelens laten zien 
De volwassene is het voorbeeld voor het omgaan met gevoelens. 
Niemand is gebaat bij het wegdrukken van gevoelens. Het is net alsof je 
een bal onder water probeert te houden in het zwembad. Het gaat een 
hele tijd goed totdat je even niet oplet, dan spuit de bal zomaar de lucht in 
en heb je er geen controle meer over. 

Laten weten dat gevoelens normaal zijn 
Gevoelens van angst, schuld, boosheid, en opstandigheid zijn normaal in 
een rouwproces. Zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. 

Open en eerlijk zijn in het geven van antwoorden 
Probeer de waarheid niet mooier te maken dan het is. Kinderen en 
jongeren voelen haarfijn aan wanneer er iets niet klopt. Ze moeten erop 
kunnen vertrouwen dat hen de waarheid wordt verteld hoe pijnlijk die ook
kan zijn. 

Niet dwingen tot praten. 
Sommige kinderen en jongeren klappen dicht en vinden het moeilijk om 
over hun pijn te praten. Ook al is het goed om emoties te uiten, heeft het 
geen zin ze voor het blok te zetten.  

http://www.deruimte-info.nl/
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Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving, zodat 
ze zich kunnen uiten wanneer ze er zelf aan toe zijn. Ga er niet vanuit dat 
er wel niets zal zijn als ze er nog niet over willen praten. 

Luister wanneer ze er klaar voor zijn om te praten. 
Luister met oprechte aandacht op het moment dat zij er aan toe zijn. 
Vertel ze niet dat ze sterk moeten zijn 
Ga ze geen adviezen geven of zeggen dat ze sterk moeten zijn. Laat ze 
merken dat ze het goed doen, ook al is er iets verdrietigs. 

Zoek een vriend of familielid die de kinderen of jongeren kan 
opvangen als u zelf te veel verdriet heeft.
Soms kan het voor de ouder zelf (tijdelijk) te moeilijk zijn om het kind of de 
jongere op te vangen. Dan is het fijn wanneer er andere volwassenen in 
de omgeving zijn waar ze ook terecht kunnen. 

Geef ze het gevoel dat ze kind mogen zijn. 
Sommige kinderen gaan voor de ouder of andere (jongere) kinderen 
zorgen als overlevingsstrategie. Laat ze weten dat ze ten alle tijden kind 
mogen zijn en niet verantwoordelijk zijn voor het geluk van het hele gezin. 

Als men specialistische hulp zoekt moet men dat doen op een manier 
die normaliseert en niet stigmatiseert. 
Laat ze weten dat het heel normaal is om tijdelijk ondersteuning te krijgen 
van een therapeut of hulpverlener. Dit kan door middel van individuele 
hulpverlening of een begeleide ondersteuningsgroep met een aantal 
lotgenoten. 

http://www.deruimte-info.nl/
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Houd er rekening mee dat het verlies sterk terug komt op elk 
kruispunt in de ontwikkeling. 
Sommige littekens gaan steeds weer open bij iedere belangrijke 
gebeurtenis in het leven. Bijvoorbeeld bij het behalen van een diploma of 
overgang naar een nieuwe school. En later wanneer ze trouwen of zelf 
kinderen krijgen. 

http://www.deruimte-info.nl/
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Hoofdstuk 5: Handvatten voor scholen voor kinderen en jongeren die 
rouwen. 

Een veilige sociaal emotionele omgeving. 
Nare gebeurtenissen komen voor in ieders leven en op alle leeftijden. 
Preventief zou een school voor een veilige omgeving moeten zorgen, waar 
praten over alle gevoelens gewoon is. Zonder dat er een oordeel is over 
gevoelens. Er zijn geen goede en slechte gevoelens. Er bestaat een grote 
diversiteit aan gevoelens: die horen allemaal bij het leven en het is goed 
om ze te uiten. 

Leerkrachten die kennis hebben over rouw en verlies bij kinderen. 
Er  is veel informatie beschikbaar over omgaan met verdriet. Leerkrachten 
zijn vaak de eerste vertrouwde volwassenen die dichtbij het kind of de 
jongeren staan. Bijscholingen voor leerkrachten over rouwen zijn o.a. te 
vinden bij Het Expertiesecentrum Omgaan met Verlies. 

Goede afspraken maken met het kind of de jongere. 
Spreek af wanneer, wat en door wie iets gezegd zal worden in de lesgroep 
zodat hier geen misverstanden of onzekerheden over zijn. Laat hierbij de 
wensen van het kind of de jongere leidend zijn. 

Alert zijn op gevoelige momenten voor kinderen met verdriet. 
Er komen momenten die extra moeilijk zullen zijn voor het kind of de 
jongere met rouw. Bijvoorbeeld de ouderavond, de schoolmusical, de 
kerstviering,verjaardagen, Vaderdag of Moederdag. Laat ze weten dat ze 
bij de leerkracht terecht kunnen als het moeilijk is. Bespreek met ze zelf 
hoe het er mee om willen gaan. Bijvoorbeeld als de groep iets maakt voor 
Vaderdag en vader is overleden. Misschien is er iemand anders voor wie 
ze iets zouden willen maken. 

http://www.deruimte-info.nl/
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Focustechnieken leren (Verliefde(Stapert, 2003). 
Focustechnieken helpen met emoties om te gaan. Volwassenen die zelf 
hebben leren focussen kunnen dit proces bij kinderen en jongeren 
ondersteunen. Focussen is iets wat de meeste jonge kinderen uit zichzelf 
al doen, ze leren het vaak af, zodra we ze leren te beredeneren. Met 
focussen luisteren we naar signalen van het lichaam omtrent iets en gaan 
we ervan uit dat het organisme precies weet wat het nodig heeft om weer 
te herstellen. Er zijn ook speciale lesprogramma’s waarin de leerkracht en 
de leerlingen de focustechnieken tegelijkertijd in de klas krijgen aangereikt 
door een KinderFocusTrainer. Na de training kan de leerkracht zelfstandig 
Focusing aan het standaard lesprogramma toevoegen. Meer informatie 
hierover kunt u vinden bij Stichting KinderFocussen. Voor een basiscursus 
of introductiedag kunt u terecht bij De Ruimte. Bij het 
KinderFocusCentrum Nederland wordt een opleiding tot 
KinderFocusCoach aangeboden voor leerkrachten, ib-ers, 
jeugdhulpverleners en kindertherapeuten. 

http://www.deruimte-info.nl/
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Hoofdstuk 6  Hoe kan een rouwverwerkingsproces verlopen met 
individuele Beeldende Therapie? 

In dit hoofdstuk worden 3 casussen beschreven van jongeren die werden 
aangemeld voor individuele Focusing georiënteerde Beeldende 
begeleiding of therapie. In deze 3 situaties is de behoefte van de jongere 
telkens weer anders. De eigen behoefte van het kind of de jongere is 
altijd leidend, het geeft zelf aan waar het aan toe is. 

Timon: Maak van iedere dag een feest. 

Timon wordt aangemeld voor Focusing georiënteerde Beeldende 
Therapie op school door zijn mentor van de praktijkschool. Rond de 
feestdagen is hij somber. 2 jaar geleden is zijn zusje overleden een paar 
dagen voor kerst. Timon heeft de diagnose PDD nos en ADHD. Hij is 14 
jaar wanneer hij voor het eerst bij mij komt.   

Een veilige plek 
De eerste fase in de therapie staat in het teken van contact en contract 
maken. Met contract maken bedoel ik dat we  afspraken maken over hoe 
we met elkaar om willen gaan en wanneer en hoelang we met elkaar 
gaan werken. Hij heeft veel verhalen te vertellen. “Ik wil niet dat je mijn 
ouders of mijn mentor vertelt wat ik gezegd heb” , zegt hij. Ik laat hem 
weten dat ik met hem zal overleggen wanneer ik iets met zijn mentor of 
zijn ouders wil delen. De eerste keer maken we kennis door middel van 
plaatjes. We maken allebei een collage waarmee we iets over ons zelf 
vertellen.   
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Aansluiten bij de jongere en structuur aanbieden 
We hebben een beginritueel waarin Timon zijn volle hoofd leeg kan 
maken. We noemen dit “Ruimte maken” . Hij plakt briefjes met wat hem
allemaal bezig houdt op een gekleurd papier en daarna zoekt hij een plek 
in het lokaal waar we al die gedachten van nu een andere plek kunnen 
geven. 
Timon blijkt een onuitputtelijke fantasie te hebben. Hij vertelt verhalen 
waarvan ik niet weet of ze waar zijn of dagdromen. Ik vermoed het 
laatste. In zijn verhalen is hij een soort voetbalheld van zijn buurt. Hij 
wordt vaak opgehaald door zijn buurtgenoten om te voetballen en ze 
hebben een stratencompetitie gemaakt. Zijn straat wint bijna altijd en ze 
staan bovenaan in de competitie. Om hem wat meer contact met zijn lijf te 
laten maken stel ik voor om samen met zand en water een landschap te 
maken in een plastic bak. Terwijl hij vertelt over zijn voetbalkunsten streelt 
hij het zand en water en ik spiegel zijn bewegingen en geef hem terug wat 
ik bij hem zie. “Ik zie dat je lacht als je dit zo vertelt, het lijkt alsof je heel 
blij van de gedachte aan dit voetballen wordt". Zo ben ik telkens volgend 
aanwezig en krijgt hij structuur, doordat we in een begrensd gebied (de 
bak) samenwerken en binnen het uur, dat we hebben afgesproken. Ook 
al gaat zijn fantasie alle kanten op, ik breng het terug naar de kleine 
sensaties die ik bij hem opmerk in het hier en nu.  Hij voelt zich gezien en 
erkend in de behoeftes, die onder zijn fantasieverhalen hoor- en zichtbaar 
zijn. In het zand ontstaat een soort brug onder onze handen. We kijken 
naar de brug en laten onze handen elkaar zoeken. Als we de handen 
gaan wassen zegt Timon met een stralend gezicht dat hij graag langer 
had willen blijven en uitkijkt naar de volgende keer.  
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Besef van het verlies 
De keer daarop wil hij niets meer doen met het zand. Hij zegt dat het 
zand onder zijn nagels is blijven zitten en wil dit daarom niet meer. Ik stel 
voor om met klei te gaan werken en dit vindt hij wel een goed idee. 
Terwijl hij met het klei bezig is doet hij er heel veel water bij. Tot nu toe 
hadden we het nog niet over zijn overleden zusje gehad. En nu begint hij 
te vertellen. Vele details rond het overlijden krijg ik te horen. Wat er was 
gebeurd, hoe hij het had gehoord, wie wat had gezegd. Terwijl hij vertelt 
spiegel ik weer zijn bewegingen in de klei en vat telkens samen wat hij 
vertelt. Ik stel geen vragen, ik volg wat hij er over wil zeggen. Hij kwam er 
niet toe om iets maken: het werd een hoopje klei in een plas water. Hij 
wilde het niet bewaren en heeft de klei teruggedaan in de plastic zak. Hij 
gaat in alle rust weer naar zijn klas. 

Ervaren van en omgaan met de gevoelens van het verlies 
De keer daarna, wil hij absoluut niet meer met klei werken. De klei was 
de hele dag onder zijn handen blijven plakken en dat had hij zeer 
onaangenaam gevonden. Mijn hypothese is dat hij hierdoor mogelijk ook 
de hele dag aan het verlies van zijn zusje had moeten denken en pijn 
heeft ervaren waardoor het dubbel onaangenaam was. 
Ik stel voor om gewoon maar eens samen met krijt op een groot vel 
papier te krassen en zijn handen gewoon maar hun gang op het papier te
laten gaan. Zo ontstaan er vanzelf wat lijnen op papier en als we er 
samen naar kijken vraag ik hem welk stukje op het papier het meest zijn 
aandacht vraagt. Ik nodig hem uit om dat stukje op een nieuw vel in het 
groot na te tekenen en te verven met een kleur die er bij past. 
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Wanneer hij klaar is vraag ik hem wat er bij hem opkomt als hij naar 
zijn werkstuk kijkt. Eerst zegt hij “bliksem” en daarna komen de 
woorden “plotselinge schrik”. Ik vraag hem of hij wil horen wat er bij mij 
opkomt als hij de woorden “plotselinge schrik” benoemt. Als hij ja knikt, 
zeg ik hem dat ik moet denken wat hij mij verteld heeft over het 
overlijden van zijn zusje. Dat was ook zo plotseling voor hem gegaan 
als “bliksem bij heldere hemel”. Hij knikt en er komt een grote zucht 
achteraan. Hij heeft zijn gevoel over wat hij heeft meegemaakt kunnen 
uitdrukken op papier. Alsof het daar impliciet lag te wachten totdat het 
uitgedrukt kon worden.

Aanpassen aan een omgeving zonder de overledene 
We hebben nog 4 keer om samen te werken tot aan de kerstvakantie. 
Hij wil graag een doosje maken. Dat kan hij dan mee naar huis nemen 
en de briefjes indoen, die we altijd maken bij ons beginritueel van 
“Ruimte maken”. Hij gebruikt voor het doosje sterke kleuren rood en 
zwart en aan de binnenkant plakt hij een stukje tijdschrift met de Tekst: 
Maak van elke dag een feest. Hij meent het en voegt er met een grote 
grijns aan toe dat hij zin heeft in de kerstvakantie. Als laatste maken 
we samen nog een kerststal die hij met graffitiverf gaat bespuiten. 

Investeren in nieuwe relaties 
Aan het eind heeft hij met al zijn werkstukken een tentoonstelling 
ingericht om aan zijn mentor te laten zien.  Zijn mentor zal hem de 
komende jaren volgen en kunnen steunen. Wanneer ouders een kind 
verliezen is het moeilijk om er helemaal voor hun rouwende andere 
kinderen te zijn omdat zij begrijpelijkerwijs met hun eigen verdriet 
moeten omgaan.   
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Hester: “Verdrietig èn blij” 
Hester van 11 jaar werd aangemeld voor individuele therapie bij De 
Ruimte. Hulpvraag van de ouders was:  beter voor zichzelf opkomen 
bij leeftijdgenoten. Ze waren bezorgd over hoe hun dochter zich 
zou handhaven op het voortgezet onderwijs. Ze werd op school 
makkelijk buitengesloten en had het daar moeilijk mee. Tijdens de 
tweede sessie werd duidelijk dat Hester ook nog iets anders te 
verwerken had. We werkten met klei en er ontstond een beeldje 
waarvan het verdriet duidelijk zichtbaar was. Daarna kleide ze ook een 
grafsteen. Naar aanleiding van het ontstane beeldje wilde ze er ook 
over vertellen. Een paar maanden eerder was haar opa overleden. Het 
was erg plotseling gebeurd. In de sessie daarna stelde ik haar voor 
samen een “verhaal” te maken. Het was een open opdracht, het had 
over van alles kunnen gaan, het mocht ook fantasie zijn. Hester koos 
ervoor om het hele verhaal van rond het overlijden van haar opa te 
verwoorden. Zij vertelde en ik schreef het op. Daarna wilde ze er een 
stripverhaal van maken. Hier werden details en wat ze had gedacht 
zichtbaar. Ik bood haar wat Focusingtechnieken aan om “er bij te zijn”. 
Ik vroeg haar waar het het meest voelbaar was. Ze wees meteen met 
haar hand naar haar hart. “Het voelt verdrietig én blij” zei ze. Ik was 
verrast. “Ik ben blij dat ik zo’n lieve opa heb gekend en ik voel dat hij 
nog steeds in mijn hart is” vertelde ze. 
Hester wist precies wat ze nodig had. Toen haar de ruimte en de 
aandacht werd geboden, heeft ze hier gebruik van gemaakt en het 
heeft haar geholpen in haar verwerkingsproces. Haar ouders waren 
verrast toen ik het bovenstaande vertelde bij de tussenevaluatie. “Ze 
heeft het er nooit over”: zeiden ze. Na de tussenevaluatie was er meer 
aandacht voor het thema “buitengesloten worden”. Met verschillende 
werkvormen onderzocht ze wat ze in moeilijke situaties met 
klasgenoten anders kon doen of zeggen in plaats van “weglopen 
en zich terugtrekken”. 
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Zo vond ze zelf passende oplossingen en kon ze na 8 sessies het 
weer zonder hulp van de therapeut af. Ze had erg veel zin in de 
middelbare school. 

Sandy: “We zouden je nooit vergeten” 
Sandy van 14 jaar heeft haar mentor van de praktijkschool gevraagd 
of ze ook naar de Focusing georiënteerde Beeldende Therapie mocht 
gaan. Haar vriendin en klasgenootje kwam daar ook en samen 
hadden ze bedacht dat dit wel goed kon zijn, om wat beter met 
moeilijke gevoelens om te leren gaan. Haar moeder was een aantal 
maanden daarvoor overleden na een lang ziekbed. Samen met haar 
vader probeerde ze het leven weer op te pakken. Het eerste wat 
opviel was dat ze er slecht verzorgd uitzag. De eerste keer begon ze 
meteen aan een brief aan haar moeder. Ze schreef: “Lieve mama, We 
zullen je nooit vergeten.” De kaart die ze er bij plakte zag er grappig 
uit. Na de brief heeft ze dingen gemaakt die over haar zelf gingen. Ze 
heeft haar naam in graffiti gemaakt op een stuk hardboard. Sandy 
genoot van de individuele aandacht en ze kreeg bij mij alle ruimte om 
zichzelf uit te vinden en neer te zetten. Met de leerkracht besprak ik 
mijn zorg over haar onverzorgde uiterlijk. De leerkracht bleek hier al 
aandacht voor te hebben, maar besloot nu om ook met haar vader 
hierover te praten 
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Hoofdstuk 7: De bijeenkomsten van de ondersteuningsgroep 
“Gedeeld Verdriet”. 

De ondersteuningsgroep heeft als doel kinderen en jongeren op 
weg te helpen in hun verwerkingsproces. Men kan denken aan 
aanmelding voor de ondersteuningsgroep of individuele begeleiding 
wanneer kinderen of jongeren zichzelf sociaal isoleren of wanneer 
ze slecht slapen, piekeren, zich moeilijk kunnen concentreren en 
hier hulp bij willen. 

In de 8 bijeenkomsten staan de rouwtaken centraal. Iedere 
bijeenkomst verloopt volgens eenzelfde structuur. 
Een bijeenkomst ziet er als volgt: 
• Beginritueel : meegebrachte eigen symbolen bij elkaar zetten. 
Veiligheid scheppen door afspraken te maken over hoe we met 
elkaar om willen gaan. 
• Muziek of verhaal.   
• Bewegen, ontladen. 
• Creatieve expressie passend bij het thema 
• Afronding, kaartje trekken als helpende gedachte. Wie wil er de 
volgende keer muziek of een gedicht meenemen 
• Afsluiten met muziek en spullen weer meenemen. 

De ondersteuningsgroep “Gedeeld verdriet” (8-12 jaar of 12-16 jaar) 
komt 8 keer bij elkaar, één keer in de 14 dagen. De groep gaat van 
start bij 3 of meer aanmeldingen. 
Waar: De Ruimte, Hoofdweg 243, 8475 CA Nijeholtpade of op 
locatie  
Meer informatie over individuele Beeldende Therapie of de 
ondersteuningsgroep: 
www.deruimte-info.nl of hteeuw@xs4all. 
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Over de auteurs: 

Harriët Teeuw 
Harriët Teeuw is beeldend therapeut 
(Creatieve Therapie, Stenden hogeschool) en 
gecertificeerd Focustrainer door The 
Focusing Institute te New York.

Mijn uitgangspunt is dat iets in jou precies weet hoe het zit en 
waar het naar toe moet wanneer het vastgelopen is. Een 
ieder van ons  heeft die innerlijke wijsheid. We luisteren 
samen naar de richting die het aangeeft om weer op eigen 
benen verder te gaan. 
“Ruimte” is voor mij een belangrijk woord. Ik wil graag ruimte 
geven aan ieders kwaliteiten en talenten, zodat die zich 
verder kunnen ontwikkelen. 

Sinds 2000 ben ik bezig met Focusing (Gendlin. E, 1978) in 
Nederland ook wel Focussen genoemd. En sinds 2005 werkzaam 
als Focustrainer. Ik merkte dat Beeldende Therapie goed aansluit 
bij Focusing en heb om die reden de opleiding tot Creatieve 
Therapie Beeldend gevolgd. Met Focusing maak je middels lijfelijk 
ervaren contact met iets wat je bezighoudt of dwarszit en in het 
werken met beeldende materialen of in spel kun je dit tot 
uitdrukking brengen en komt het door de ruimte te geven letterlijk 
weer in beweging. Mijn passie is mensen leren gebruik te maken 
van innerlijke wijsheid zodat ze op eigen kracht weer verder 
kunnen. Na de opleiding HBO Inrichtingswerk aan de Haagse 
Hogeschool (1983) heb ik meer dan 25 jaar gewerkt als begeleider 
met volwassenen en jongeren met een verstandelijke beperking, 
LVB.
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Gerda Kaspers 
Gerda Kaspers is groepsbegeleidster in het 
basisonderwijs. Al ruim 25 jaar werkt zij als 
groepsleerkracht van de groepen 1 en 2. 
Ze heeft zich verder ontwikkeld op het gebied van 
coaching, Focusing met kinderen, verlies en rouw 
bij kinderen en kinderyoga. 

De reden dat een kind zich onvriendelijk gedraagt of iets stuk 
maakt, is altijd onschuldig. Soms is ze speels en vrolijk en een 
andere keer als ze agressief of boos is, is ze ongelukkig of in de 
war. Hoe lastiger het gedrag, hoe meer het kind in pijn is en jouw 
liefde en begrip nodig heeft. Met andere woorden, er is bij kinderen 
niet zo iets als slecht gedrag. In plaats daarvan is er een kind dat 
het beste doet wat ze kan en wij begrijpen haar niet.– Naomi Aldort 

Deze laatste zin  “en wij begrijpen haar/hem niet”  is waar het 
omgaat. Wat ‘zegt’ een kind of jongere met dat moeilijke gedrag of 
met die boze buien ? Wat gebeurt er dan ? 

Dat is mijn passie, kinderen en jongeren begeleiden zodat ze zelf 
stapje voor stapje  verder komen in hun eigen proces. 
Heel vaak hoeven er geen woorden aan gegeven te worden, maar 
kan het door een vorm van expressie of bepaalde yogahoudingen 
duidelijk worden. 

Kinderen kunnen veel vertellen zonder te praten. 
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Bronnen 

Links 

www.focusing.org www.Focussen.info 

www.rietfiddelaers.nl 

www.KinderFocusCentrumNederland.nl 

www.in-de-wolken.nl/ 
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