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Omgaan met verliessituaties van mensen met een 
verstandelijke beperking 
 
Inleidingvoor Enida,  
Maastricht, 15.9.2000 
 

Door drs. W.v.d. Wouw, theoloog/geestelijk verzorger 
 

1. Ouder worden van cliënten: omgaan met verlies 
 
Cliënten die ouder worden hebben voortdurend te maken met verlies. 
Hun lichamelijke functies gaan achteruit waardoor ze niet meer in staat 
zijn om dezelfde prestaties te leveren als vroeger.  Sommigen worden 
minder mobiel en moeten bv. gebruik maken van een rolstoel.  Dat 
betekent verlies van onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en vrijheid. Niet 
meer kunnen gaan en staan  waar je wilt.  Het ouder worden betekent 
vaak ook, dat je je vertrouwde werk en bezigheden moet opgeven. Voor 
de één is dat een bevrijding, door de ander wordt dat duidelijk ervaren 
als een verlies van iets kunnen presteren, meetellen, verlies van het 
vertrouwde dagritme. Ook voor je ontspanningsactiviteiten kan het ouder 
worden gevolgen hebben, waardoor je niet meer de dingen kunt doen 
die je altijd graag gedaan hebt. 
Voor sommige cliënten kan het ouder worden en de daarmee 
samenhangende gebreken ook betekenen dat zij hun vertrouwde 
woonomgeving en daarmee vertrouwde mensen moeten verlaten. 
Ouder worden kan ook betekenen een verlies (achteruitgang) van de 
mentale functies. Dat kan je angstig en onzeker maken. 
Naarmate je ouder wordt is de kans groter dat er in je omgeving en 
binnen je familie mensen komen  weg te vallen. Je ziet ze weinig of niet 
meer, omdat ze door hun ouder worden en gebreken bv. niet meer op 
bezoek kunnen komen, maar er kunnen ook vertrouwde mensen dood 
gaan. 
Het ouder worden is voortdurend omgeven met verlies, soms sluipend, 
soms plotseling; soms klein en overkomelijk, soms ook ingrijpend. 
Al deze verliessituaties kunnen een gevoel met zich meebrengen van 
machteloosheid, geen grip meer hebben op de eigen situatie, met meer 
afhankelijk worden van anderen, beperking van je vrijheid en 
keuzemogelijkheden. 
Uiteindelijk confronteren al deze grote en kleine verliezen je met de 
eindigheid van het bestaan, jouw bestaan. 
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Mensen met een verstandelijke beperking reageren eigenlijk niet veel 
anders dan ieder ander die ouder wordt en steeds meer met verlies 
wordt geconfronteerd. De één laat het gelaten over zich heen komen, 
een ander blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het leven toch zo 
aangenaam mogelijk te blijven leven, weer een ander ontkent de feiten: 
hij ontkent de pijnklachten, wil doorgaan met zijn vertrouwde levensritme 
–ondanks bv. zijn ziekte-, uit geen klachten of vermijdt gesprekken over 
de situatie, een ander trekt zich juist terug uit het sociale bestaan of 
koestert zich in extra aandacht, die gegeven wordt. 
We hebben de ervaring, dat het belangrijk is, dat cliënten de kans krijgen 
om bewuster met het ouder worden en meer specifiek met 
verliessituaties om te gaan. 
Op verschillende woningen van de instelling waar ik werkzaam ben 
hebben we dat gedaan in de vorm van een project. Gedurende een 
aantal weken hebben cliënten met begeleiding (en soms familie) een 
aantal voor hun relevante verliessituaties besproken en hebben er ook 
praktisch vorm aan gegeven. Er was een opbouw van klein verlies naar 
meer ingrijpende verliessituaties. 
Twee zaken vielen hierbij op: 
a) Cliënten zijn veel meer met dit soort zaken bezig dan wij vaak 

vermoeden en in de drukte van alledag ontdekken. 
b) Voor begeleiding was het aanleiding om meer alert te zijn op 

uitingsvormen van cliënten en om bij verliessituaties meer stil te 
blijven staan en om vormen te zoeken om daarmee beter om te 
kunnen gaan. 

c) Oog hebben voor het verlies wat anderen betreft en hen daarin te 
begeleiden heeft alles te maken hoe je als begeleider in je eigen 
leven met verlies omgaat. 

Deze groepsmatige benadering heeft als voordeel, dat cliënten die ieder 
verschillend reageren op eigen verliessituaties elkaar ook kunnen 
helpen. Telkens zagen wij dat er bepaalde cliënten waren, die deze 
groepssessies meden mogelijk omdat zij het onderwerp toch wat eng 
vonden. Maar gaandeweg het proces werden zij door andere cliënten 
uitgenodigd. Eerst met hun hoofd om de deur, dan op een afstand het 
gebeuren volgend en vervolgens namen zij actief deel. 
Juist omdat iedere mens –dus ook de cliënten- een eigen tempo, eigen 
ervaringen, een eigen weg heeft om ermee om te gaan, kunnen zij 
daarin elkaar helpen en steunen. 
Bezig zijn met praten over verlies heeft bovendien een preventieve 
werking. Cliënten ervaren daardoor dat het onderwerp niet taboe is. Er 
wordt a.h.w een veilige ruimte gecreëerd ook voor toekomstige situaties: 
als het nodig is weten we, dat er ruimte aanwezig is voor onze 
belevingen. 
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Soms blijkt voor een cliënt zo’n groepsmatige aanpak niet het geëigende 
middel, maar zal individuele aandacht een meer aangewezen weg zijn. 
Waar begeleiding mijn ondersteuning vraagt en ook ondersteuning van 
de begeleiding niet toereikend is, probeer ikzelf middels een individueel 
contact de cliënt te helpen zijn verlies een plaats te geven (bv. ziekte, 
gevolgen van het ouder worden, terminale situatie, of omgaan met het 
verlies van anderen). Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden van 
de cliënt kies ik de weg en de middelen. 
Ik noem er drie: 
1) Bij een cliënt voor wie het moeilijk is de gevolgen van het ouder 

worden een plaats te geven, kan het helpen als hij wat zicht krijgt op 
zijn eigen leven, wat daarin betekenisvol is geweest, wat hij daarin 
heeft kunnen realiseren, welke gevoelens hij daarbij heeft. Maar ook 
wat hij nog zou willen realiseren (op kort termijn) wat hij nog af zou 
willen maken. Het is een vorm van het opmaken van de levensbalans 
met als doel om op een goede manier het geleefde leven te kunnen 
afsluiten en tegelijk van hieruit te kunnen kijken naar de toekomst 
(hoe beperkt misschien ook). Een goed middel hiertoe is het maken 
van een levensboek, waarin het eigen leven op visuele wijze wordt 
geordend naar wat meer of minder betekenisvol is geweest in 
gebeurtenissen, relaties en wat men gedaan heeft. Grip op en 
ordening van het eigen leven om de balans te kunnen opmaken, de 
vruchten te kunnen plukken en uiteindelijk beter zin te kunnen geven 
aan het geleefde leven en open te staan voor nieuwe zin binnen de 
huidige en toekomstige situatie. 

2) Bij een cliënt voor wie het moeilijk is om zich te uiten over de eigen 
belevingen over een naderend verlies van het eigen leven, kan  het 
aanbieden van een identificatieverhaal een aangewezen weg zijn. 
Afhankelijk van zijn mogelijkheden, zijn interessen en levensstijl, maar 
ook zijn eigen religieus-culturele achtergrond zoek ik zorgvuldig naar 
verhalen –vaak gevisualiseerd- die de mogelijkheid bieden dat 
betreffende zich met een van de personages kan identificeren. Op 
een indirecte, veilige manier kan hij zo over zijn situatie en zijn 
gevoelens vertellen. Waar mogelijk laat ik de cliënt het verhaal zelf 
verder vertellen met eigen beelden en invullingen. Vaak zal ik 
verhalen kiezen die op een of andere wijze perspectief bieden. 
Niet in de zin van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig…’ , maar meer 
in de zin van ‘ook als je valt, zal er altijd iemand zijn, die je opvangt’. 
Verhalen die de angst serieus nemen en tegelijk vertrouwen bieden. 

3) Bij cliënten voor wie een rouwproces moeilijk verloopt (dat kan ook 
het rouwen zijn om het verlies of het ontberen van eigen 
mogelijkheden) en bij wie het moeilijk is er verbaal achter te komen 
waar precies de schoen wringt of het anderszins moeilijk blijkt om 
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beweging te bewerkstelligen in hun proces, werk ik nog al eens met 
spelbeelden. Het is een methode uit de speltherapie, die cliënten in 
staat stelt het onbewuste letterlijk in beeld te brengen en die 
vervolgens beoogt op dat niveau verandering in de eigen procesgang 
aan te brengen door de beelden letterlijk in beweging te krijgen. 
Beelden blijken een krachtig expressiemiddel te zijn van ons 
onbewuste, zoals Jung ons duidelijk maakte. Voor deze weg zowel 
als voor de identificatieverhalen is het belangrijk om goed zicht te 
hebben op het levensverhaal van de cliënt. Dan bedoel ik niet een 
anamnese, maar zicht op de zingeving van betreffende zoals dat 
duidelijk wordt in wat voor hem al dan niet betekenisvol is en is 
geweest en uiteindelijk op het Leitmotive van zijn bestaan. 

 
 

 
 
Stelling 1: 
Het bewust leren omgaan met het kleine verlies nu is een voorwaarde 
om het grote verlies straks beter te kunnen verwerken 
Stelling 2: 
Om anderen te kunnen begeleiden in het omgaan met verlies is het 
noodzakelijk om bewust te zijn van je eigen omgaan met verlies 
 
 
2. Hoe cliënten omgaan met sterven van lotgenoten 
 

In de instelling waar ik werkzaam ben, hebben we te maken met een 
relatief hoog sterftecijfer. Daar is niet de kok debet aan, maar 
vergrijzing. Gemiddeld zo’n 20 keer per jaar overlijdt er een cliënt. 
Zoals gezegd hebben oudere cliënten bovendien in hun eigen familie- 
en kennissenkring grotere kans dat zij eveneens met dit soort 
situaties te maken hebben. 
Als cliënten in hun woning of naaste omgeving regelmatig met ernstig 
zieken en overlijden te maken hebben, lijkt het erop dat zij zich hier 
tegen wapenen. Misschien is dat wel enigermate het geval uit 
oogpunt van zelfbescherming. Maar het project waarover ik zo juist 
sprak, maakte ons duidelijk, dat juist deze cliënten toch heel erg met 
dit thema bezig zijn. Alleen begeleiding merkte het niet zo op. 
Misschien ook uit zelfbescherming. Immers ook van hen vraagt het 
veel om telkens weer afscheid te moeten nemen van cliënten voor wie 
men vaak jarenlang zorg heeft gehad. 
Vooral als er juist iemand gestorven is, lijkt het er soms op, dat dit 
gebeuren voor cliënten weinig of geen emotionele betekenis heeft. Ze 
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staan erop, dat hun vaste levenspatroon gewoon doorgaat: de vaste 
dingen op de vaste tijden. Maar ook een geplande vakantie die door 
moet gaan of een verjaardag die gevierd moet worden. Niet zelden tot 
ergernis van de begeleiding, die vindt dat dit niet gepast is in die 
situatie. 
Hier wordt duidelijk, dat er een verschil bestaat in zowel hun en onze 
wijze waarop met verdriet, rouw wordt omgegaan (de normen die 
daarbij horen, de emotie van het moment), maar het belangrijkste 
verschil is misschien nog wel het tempo waarin dat gebeurt. Hiermee 
bedoel ik, dat mensen met een verstandelijke handicap de dood van 
een persoon misschien meer dan wij als een feit beleven, maar dat 
het gevoel van verlies en dus rouw pas op veel langere termijn 
beleefd en dus zichtbaar wordt. Dat kan zich bv. uiten in 
gedragsveranderingen: iemand wordt stiller of juist drukker, wordt 
depressief of juist moeilijk handelbaar. 
Kennelijk hebben mensen met een verstandelijke handicap vaak veel 
meer tijd nodig om te ervaren dat de ander er niet meer is: moeder die 
niet meer op bezoek komt, een huisgenoot met wie je niet meer kunt 
lachen of misschien wel ruzie maken. De vaste patronen die 
verbroken zijn door het feit dat de ander er niet meer is. 
Dat verschil in uiting, maar vooral in tijd heeft als risico, dat 
begeleiding gedragsveranderingen niet meer in relatie brengt met een 
overlijden , dat misschien wel een half jaar eerder heeft plaats 
gevonden. Immers zij hebben de draad van leven en werken weer 
opgepakt en zijn er zelf misschien nauwelijks nog mee bezig. 
Het leven dat schijnbaar gewoon doorgaat op het moment van 
overlijden van een huisgenoot of familielid en de langere tijd dat het 
verlies beleefbaar en manifest wordt kan ons gemakkelijk op het 
verkeerde been plaatsen. 
Toch is het belangrijk, dat cliënten concreet worden betrokken bij het 
overlijden van iemand uit hun omgeving (huisgenoten, familie e.d.) 
Helaas komt het nog steeds voor, dat familie weigert hun verstandelijk 
gehandicapt familielid te betrekken bij het afscheid van een ouder, 
broer of zus. Of dat zij pas na een begrafenis of crematie met de 
mededeling komen van het overlijden. Men wil het verstandelijk 
gehandicapt familielid behoeden voor verdriet, wat natuurlijk niet kan. 
Of men weet zich geen raad om naast het eigen verdriet ook nog het 
familielid te begeleiden. Soms meent men –ten onterechte- dat het 
verstandelijk gehandicapte familielid er toch geen weet van heeft. Het 
niet concreet betrekken van een cliënt bij een overlijden uit zijn directe 
omgeving is de beste garantie, dat er op termijn problemen gaan 
ontstaan omdat er geen afscheid heeft kunnen plaats vinden en het 
rouwproces geen natuurlijk verloop kan krijgen. 
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Daarom is het belangrijk, dat in gesprekken met familie op voorhand 
deze onderwerpen aan de orde worden gesteld, zodat voorkomen kan 
worden, dat onder de druk van de omstandigheden een afscheid moet 
worden afgedwongen of men gewoon té laat is. 
In onze instelling zijn wij gewend om cliënten in de eigen 
woonomgeving van hun overleden huisgenoot afscheid te laten 
nemen. Bij voorkeur gezamenlijk, bijvoorbeeld in de huiskamer. We 
gebruiken hierbij rituelen en symbolen die aansluiten bij de cliënten. 
De ervaring leert, dat cliënten zelf wel hun grenzen aangeven wat zij 
willen en aankunnen. Het gezamenlijk afscheid nemen van cliënten, 
begeleiding en zo mogelijk familie biedt voor alle betrokkenen een 
meerwaarde: men kan elkaar ondersteunen en troosten. Niet zelden 
merk ik, dat cliënten degenen zijn die familie en begeleiding troost. Op 
deze wijze worden bestaande zorgrollen omgekeerd. Die 
gezamenlijkheid brengt ook solidariteit teweeg: als rouwenden zijn wij 
gelijkwaardig. 
Het is belangrijk dat bij het afscheid nemen in de vertrouwde 
omgeving concrete vormen worden gezocht. 
Bv. het branden van een kaars, muziek die bij de overledene past, 
knuffels of andere attributen die bij de overledene passen, het leggen 
van een bloemetje of tekening  bij de overledene. Het ruimte bieden 
voor persoonlijk afscheid, het samen ophalen van herinneringen. 
Soms komt het voor dat cliënten hun overleden huisgenoot 
begeleiden tot in het mortuarium. 
 
Behalve het verlies van de ander kan een cliënt door het overlijden 
van een ander ook worden geconfronteerd met de eigen dood. Zeker 
als je telkens mensen uit je eigen omgeving ziet wegvallen, komt de 
dood dichtbij je eigen leven. Ben ik misschien de volgende? Dit kan 
gevoelens van angst teweeg brengen. 
Angst om ziek te worden, angst om nog meer dingen niet meer te 
kunnen, angst voor het onbekende. Bij sommige cliënten kan die 
angst zo groot worden, dat zij bang zijn om te gaan slapen of als ze 
ziek worden naar bed te gaan. 
Het is belangrijk dat begeleiding die angst herkent en dat cliënten de 
veilige ruimte ervaren om zich daarover te uiten. Evenzeer is het 
belangrijk dat andere cliënten vertrouwen kunnen putten uit de zorg 
die begeleiding heeft voor hun ernstig zieke huisgenoten. Als zij zien 
dat mensen niet alleen gelaten worden in moeilijke situaties, kan hen 
dat mogelijk geruststellen voor het geval dat hen dat mocht 
overkomen. 
Daarom is het belangrijk, dat huisgenoten zoveel als mogelijk worden 
betrokken bij de zorg voor ernstig zieken. 
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Stelling 3: 
Mensen met een verstandelijke beperking ervaren de dood doorgaans 
op een meer natuurlijke wijze (feitelijk), maar het gemis door het 
verlies van een dierbare uit zich bij hen pas veel later. 
Stelling 4: 
Mensen met een verstandelijke handicap lopen het risico dat hun 
eventuele rouwproblematiek niet tijdig en als zodanig wordt herkend. 
 
 

3. Rituelen rondom verliessituaties 
Symbolen en rituelen zijn vaak niet alleen belangrijke beelddragers 
van belevingen van mensen met een verstandelijke handicap, het 
gebruik van de juiste symbolen en rituelen kan hen ook verder helpen 
in hun verwerkingsproces m.b.t. verliessituaties. 
Het eigen leven van een mens met een verstandelijke beperking staat 
vaak bol van symbolen en rituelen. Het is belangrijk daar oog voor te 
hebben en daarvan ook bij verliessituaties gebruik te maken. 
Dat geldt niet alleen bij overlijden maar ook bij andere vormen van 
verlies: afscheid nemen van werk, van een woonomgeving, van een 
begeleider of stagiaire. Het is belangrijk dat deze situaties niet 
onopgemerkt voorbij gaan, maar dat er bewust aandacht voor is en 
vorm aan wordt gegeven. Alleen zo kan de cliënt geholpen worden 
een overgang te maken naar de nieuwe situatie. In elke cultuur kent 
men ‘rites de passage’, rituelen die de overgang van de ene naar de 
andere levensfase helpen te maken. In onze post-christelijke cultuur 
zie je mensen volop zoeken naar nieuwe rituelen, nu voor veel 
mensen de oude christelijke rituelen hun betekenis verloren hebben. 
Juist mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak erg gevoelig 
voor  nieuwe situaties, die bijna altijd gepaard gaan met afscheid 
nemen van de oude situatie. 
Om met name begeleiding te helpen bij het zoeken naar gepaste 
vormen, is het een voorwaarde dat zij gevoelig worden voor de 
betekenis van de beeldende aspecten in het leven van mensen met 
een verstandelijke beperking. Bepaald gedrag, bepaald taalgebruik, 
gewoonten, gebruik van attributen hebben niet zelden een 
symboolkarakter en zijn uitdrukking van zin en betekenis. Oog hebben 
voor de zinbeleving van cliënten kan daarom nooit los worden gezien 
van bewustwording van en gevoeligheid voor deze specifieke vormen 
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van verbeelding. Vormen die men zoekt om cliënten beter een 
bepaalde overgang te kunnen laten maken, zullen dienen aan te 
sluiten bij de beelden die voor hen eigen en vertrouwd zijn. 
Toegespitst op situaties rond ouder worden, ziek-zijn en sterven noem 
ik een aantal mogelijkheden voor ritualisering: 
1) Naast het praten over ouder-worden en de daarmee gepaard 

gaande verliessituaties (denk aan het genoemde project), heb ik de 
ervaring dat een viering-achtige bijeenkomst met oudere cliënten, 
hun begeleiding en eventueel familie voor alle betrokkenen 
heilzaam kan werken. 
Daarin wordt het verlies van functies en mogelijkheden uitdrukkelijk 
benoemd en ook wat dat aan belevingen met zich meebrengt: 
onmacht, frustratie, boosheid. Niet alleen cliënten lopen daardoor 
tegen grenzen aan, maar ook hun begeleiding en familie. Die 
grenzen zijn er, ze mogen worden genoemd. Maar door er alleen 
over te praten loop je het gevaar, dat je erin blijft steken. Een 
beeldend verhaal en goed uitgekozen symbolen kunnen je ook 
helpen daarover heen te tillen. Ze kunnen nieuwe waarden 
aanreiken (oog voor de kleine dingen), ze kunnen perspectief 
bieden om het samen uit te houden en elkaar te steunen. Rituelen 
hebben een eigen kracht, een levenskracht. 
Soms kiezen we ervoor om als onderdeel van zo’n viering de 
ziekenzalving een nieuwe vorm en inhoud te geven: handen als 
symbool van zorg voor elkaar, elkaar niet loslaten wat er ook 
gebeurd. Olie als symbool van soepel maken van lichaam, geest 
en ziel om ondanks de grenzen samen verder te kunnen. 
Alvorens tot zo’n viering over te gaan is het belangrijk, dat 
begeleiding ook de ruimte heeft om over de eigen grenzen en 
onmachtsgevoelens te kunnen praten. Dan wordt zo’n gebeuren 
ook iets van henzelf. 
Ik merk dat begeleiding herhaaldelijk zelf om zo’n viering vraagt als 
uitdrukking van hun zorg voor de cliënten, maar ook voor henzelf. 

2) Ook in de situatie van een ernstig zieke overheerst er voor alle 
betrokkenen vaak een gevoel van onmacht: nog veel te willen en 
weinig meer te kunnen betekenen. Bij de keuze voor een ritueel 
gebeuren rond zo’n situatie ligt de ene keer het accent vooral op 
de ernstig zieke zelf om hem te steunen, te troosten, een teken te 
geven van onze nabijheid, mogelijk om de overgang (het los 
durven laten van het leven) beter te kunnen laten maken, 
vertrouwen te bieden. Een andere keer komt het meer voort uit een 
behoefte van anderen: huisgenoten om zich voor te bereiden op 
het naderende einde, om duidelijkheid te scheppen, elkaar te 
bemoedigen, te laten uiten wat men voor de ander voelt. Soms kan 
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het ook de behoefte zijn van begeleiding om vorm te geven aan 
hun gevoel met lege handen te staan, een ultiem teken van zorg, 
nabijheid. 

3) Ik noemde reeds de situatie rond het overlijden en het afscheid 
nemen in –bij voorkeur- de eigen omgeving. 

4) Tenslotte is belangrijk een goed afscheid rond begrafenis of 
crematie. In onze instelling is men gewend, dat deze 
afscheidsviering wordt voorbereid door begeleiding (zo mogelijk 
samen met familie) en huisgenoten. Het levensverhaal en de eigen 
symbolen van de overledene staan centraal, maar er worden ook 
afscheidsvormen gebruikt die passen bij de beleving van de 
huisgenoten. Hoewel er vaak eenzelfde lijn wordt gehanteerd is 
daardoor de invulling telkens verschillend. In geval de overledene 
begraven wordt –vaak op het eigen kerkhof- wordt hij daar naartoe 
begeleid en in het graf te ruste gelegd. 

     Het is belangrijk, dat dit ritueel tot het einde toe wordt afgemaakt,   
     zodat bewoners ervaren, dat er daadwerkelijk afscheid is 
     genomen. 
     Als een cliënt elders wordt begraven of gecremeerd  en niet alle  
     huisgenoten in de gelegenheid zijn mee te gaan, wordt de 
     overledene over het terrein uitgeleide gedaan, terwijl er bloemetjes 
     worden gestrooid  over de laatste weg die hij te gaan heeft en 
     wordt hij bij de uitgang uitgewuifd. Daarmee wordt ‘uitvaren’ 
     concreet gemaakt. 
     Goed afscheid nemen, d.w.z. op een wijze die niet alleen bij de 
     overledene past maar ook bij degene die afscheid nemen, is een  
     belangrijke basis voor een goed rouwproces. Als hieraan  
     onvoldoende zorg wordt besteed, d.w.z. als cliënten geen of te 
     weinig ruimte krijgen om op hun eigen wijze afscheid te  
     nemen, zal dat in de latere rouwproces zijn tol vragen. 
 
 
Stelling 5: 
Het goed gebruik maken van vormen van verbeelding (symbolen, 
rituelen) is de meeste geëigende en daarom noodzakelijke weg om 
mensen met een verstandelijke handicap te begeleiden bij hun 
omgaan met verliessituaties. 
Stelling 6: 
Rituelen kunnen begeleidend personeel helpen de ervaren grenzen in 
hun zorgverlening (rond ouder-worden, ziekte en overlijden van 
cliënten) te overstijgen. 


