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Kun je uit de hemel vallen? Ondersteuning bij sterven 
en dood 
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Beleving door en ondersteuning van mensen met een 
zeer ernstige en ernstige verstandelijke handicap ten 
aanzien van hun eindigheid 
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Cirkel van hechting en verlies 



Inhoud 
Marian Maaskant 

• Achtergrond project 

• Cirkel van hechting en verlies  

 
Rianne Meeusen 

• Hechten, verlies 
 

Hanneke van Bommel 

• Omgaan met rouw: coping 
 

Werner van de Wouw 

• Zingeving (betekenis geven) 
 

Hanneke van Bommel 

• Ondersteuningsmogelijkheden 

 

Discussie 

 



Contact maken 

 

Hoe maken mensen contact  met hun omgeving en 

hoe kom je  in contact :  kennis van 

ontwikkelingsniveaus  

 

• verstandelijke en sociaal emotionele ontwikkeling 

 en  

• levenservaring  

 



Hechting 

 

• Invloed van hechting op het omgaan met verlies 

• Mensen met een verstandelijke handicap relatief 

vaker onveilig en gedesorganiseerd gehecht  

• Gevolg: complexe rouw, geremd onderdrukt, 

chronisch 

 

 



Verlies: 

Afscheid nemen 

 

Verlieservaringen 

• Verlies als gevolg van de verstandelijke handicap 

• Verlies als gevolg van een syndroom 

• Verlies van eigen regie 

• Verlies door andere sociale rollen 

• Verlies door veroudering 

• Verlies door traumatische gebeurtenissen 

 

 

 

 



 

 

Rouwen 

Rouwen is  

leven zonder diegene of datgene wat men 

verloren heeft. 

Een zoektocht naar nieuwe 

betekenisgeving. 



 

 

Coping 

• Wat is het vermogen om het verlies te dragen? 

• Hoe is de balans tussen belasting en belastbaarheid? 

 

1. Effectieve coping strategieën 

2. Niet – effectieve coping strategieën: Flight, fight, freeze 

 

Beperkte veerkracht: 

• Kwetsbaarheid doelgroep 

• Hulpvraag achter uitingsvorm oppakken en adequaat aansluiten 



 

Mogelijkheden 

voor 

Ondersteuning 

 

 
• Aangepast aan het ontwikkelingsniveau 

• Aangepast aan de eigenheid van de cliënt 

• Aangepast aan de levenservaringen en context 

van de cliënt. 

 

• De rouwcirkel en de spiraal van ervaren, 

verwerken en voortleven. 

 
 

 



Zin- en betekenisverlening 

Verlies is altijd verandering van zingeving 

 

Afhankelijk van verloren zingevingsbron en 
perspectief: zingevingscrisis 





Hoe kom je op het spoor van zingeving? 

• het Levensverhaal 

 

• Levensgeschiedenis (vroeger verlies) 

 

• Symbolen en symboolgedrag 



Bedankt voor jullie aandacht ! 

 

 


