
Omgaan met verliessituaties 

 

Mensen met een verstandelijke handicap hebben misschien nog wel meer dan andere 

mensen te maken met verliessituaties. Alleen de wijze waarop zij daarmee om kunnen gaan, 

wordt in belangrijke mate door anderen bepaald. Onlangs vond aan de Universiteit Limburg 

een studiebijeenkomst plaats over dit onderwerp. 

De Amerikaanse hoogleraar prof. Sterns en ondergetekende hielden ieder een inleiding. De 

conclusie was, dat ondanks cultuurverschillen de bevindingen uit Amerikaans onderzoek én 

uit de Europese praktijk elkaar niet veel ontlopen. 

 

Verliessituaties 

Ieder mens maakt in zijn leven kleine en grote verliessituaties mee. Dat begint eigenlijk al 

met het verlaten van de moederschoot. En later als kind loop je ooit wel eens verloren, of 

raakt je knuffel zoek. Maak je verschillende overgangen  naar andere scholen, raak je 

vriendjes kwijt, of verhuis je wel eens. En als een mens ouder wordt kan het het werk zijn dat 

je verliest, of raakt een relatie verbroken, moet je een vertrouwde omgeving achter laten, 

door verandering van werk of in ieder geval door het vertrek uit het ouderlijk huis. En 

naarmate je ouder wordt kunnen het ook dierbare mensen zijn, die voor goed komen weg te 

vallen. 

Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet anders. Integendeel, vooral 

mensen die niet meer thuis wonen en elders hun dagbesteding hebben, zullen vaker met 

verliessituaties te maken hebben. Het meest ingrijpende verlies is misschien wel het 

definitief verlaten van het ouderlijk huis en daarmee ook het verlies van de vertrouwde 

omgeving en de mensen die daarbij horen. Steeds wisselende begeleiding, stagiaires en 

egeleiders die ertrekke , erhuizi ge  a  huisge ote  e  ollega s e  so s a  he zelf 
kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn. En naarmate zij ouder worden, lopen zij –zoals ieder 

ander- het risico bepaalde lichamelijke en mentale functies te verliezen. Daardoor worden zij 

nog afhankelijker van anderen en hebben zij nog minder grip op het eigen leven. En met het 

ouder worden, wordt natuurlijk ook de kans groter dat er mensen uit de familie- en 

vriendenkring, maar ook uit de eigen woon- en werkomgeving komen te overlijden. 

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlieservaringen. Ook een mens met een verstandelijke 

handicap kunnen wij daar niet voor behoeden. Wat we wél kunnen doen, is ervoor  zorgen, 

dat de voorwaarden voor hen zo goed mogelijk zijn om verlies een plaats te kunnen geven in 

hun eigen leven. 

 

Omgaan met verlies 

Eigenlijk is er niet zoveel verschil in de gevoelens die een verlies kunnen oproepen bij 

mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Dat hangt meer van de persoon, dan 

van de handicap af. De één zal reageren met ontkenning, de ander met boosheid, weer een 

ander zal zijn verdriet in alle heftigheid laten zien, of wordt juist stil en trekt zich terug. 

Verschillen bestaan er echter wél in de wijze en vooral het moment waarop men deze 

gevoelens uit. 

Vaak zien we bij een overlijden cliënten ogenschijnlijk nauwelijks reageren. Ze staan erop, 

dat hun dagelijkse gang van zaken gewoon doorgaat, zelfs het geplande uitstapje. We 

kunnen dan gemakkelijk denken: het raakt hen nauwelijks, of het dringt misschien niet goed 

tot hen door. Het strookt in ieder geval niet met onze eigen normen en ons gedrag die wij in 

zo  situatie gepast vinden. Echter mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak 



veel meer tijd nodig om te ervaren dat een persoon er echt niet meer is. Niet zelden zie je 

dan ook na een langere tijd veranderingen in het gedrag. Het leven dat voor hen schijnbaar 

gewoon doorgaat op het moment van overlijden van een dierbare én de lange tijd dat het 

kan duren dat het verlies voor hen beleefbaar wordt, kan ons gemakkelijk op een verkeerd 

been zetten. We brengen de veranderingen in het gedrag misschien niet meer in verband 

met het verlies dat geruime tijd geleden heeft plaats gevonden. 

 

Concreet maken 

Uit projecten, die we met cliënten op verschillende woningen hebben gedaan rond dit 

thema, is gebleken, dat zij veel meer met dit onderwerp bezig zijn, dan ogenschijnlijk lijkt. 

Dat stelt ons voor de opgave heel goed te letten op signalen die zij uitzenden en vooral de 

ruimte en veiligheid te bieden, zodat zij hun gevoelens kunnen  en durven laten zien. 

Natuurlijk vraagt dat van begeleiding wél, dat zij zelf niet voor dit the a eglope  e  
onder ogen durven zien wat verlies in hun eigen leven betekent en hoe zij daar zelf mee 

omgaan. Anders kun je een ander natuurlijk nooit goed helpen. 

Een andere belangrijke voorwaarde voor een goed rouwproces is het concreet maken van 

het verlies. Stil blijven staan bij de begeleidster die vertrekt, goed afscheid nemen van de 

woning die verlaten wordt, maar ook zichtbaar en tastbaar afscheid nemen van degene die 

gestorven is. De cliënt geeft zelf zijn eigen grens wel aan. 

Helaas komt het nog steeds voor, dat cliënten van hun familie die kans niet krijgen. Dan hoor 

je so s: Hij eseft het to h iet  of  hij heeft het al zo oeilijk, late  e he  het aar 
espare , of e zij  zo a g dat het haar té eel ordt e  heftig zal reagere .  Het is 

begrijpelijk dat wij ons zorgen maken en de ander verdriet willen besparen, maar verlies 

hoort bij het leven en daarvan is niemand gevrijwaard. Het niet concreet betrekken van een 

cliënt bij een overlijden van een dierbare is de beste garantie, dat er op termijn problemen 

gaan ontstaan. Immers het rouwproces mist dan zijn natuurlijk verloop en dat kun je nooit 

meer inhalen of overdoen. 

 

Rituelen 

Het leven van mensen met een verstandelijke beperking staat bol van symbolen en rituelen. 

Dat zie je niet allee  i  epaalde spulletjes, die oor he  heilig  zij , aar ook i  hu  gedrag, 
in bepaalde woorden of in gewoonten. 

Het zij  als het are de oertuige  aari  zij o er zi hzelf ertelle  e  zi hzelf uitdrukke . 
Die gevoeligheid voor rituelen en symbolen kan ons een goede weg wijzen om hen te helpen 

het verlies in hun leven een plaats te geven. Dat kunnen vertrouwde rituelen zijn, zoals 

bijvoorbeeld een afscheidsviering waarin zij actief betrokken worden, maar ook rituelen en 

symbolen die met de persoon verbonden zijn. Ook dat vraagt natuurlijk van ons, dat we ze 

zien en als zodanig herkennen. De cliënt zelf zet ons vaak op het spoor: Wat zie je iemand 

doen als hij afscheid neemt van een bezoek, of als hij afscheid neemt van de dag of van het 

werk omdat het weekend wordt; of als hij iets moeilijks moet doen, zoals bijvoorbeeld een 

bezoek aan de tandarts? Oog hebben voor de wijze waarop de cliënt op zijn manier omgaat 

met deze kleine verliessituaties kunnen ons helpen op het spoor te komen van zijn rituelen 

e  sy ole , die he  daar ij helpe . Bo e die  ka  het e uster o gaa  et het klei e  
erlies e se  et ee  ersta delijke eperki g helpe  o  het grote  erlies later eter te 

kunnen hanteren. 

 

Werner van de Wouw,   geestelijk verzorger 
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