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SYMPOSIUM “STERVEN EN ROUWEN” D.D. 25-5-04  
 

Omgaan met verlies en rouw vanuit zingevingsperspectief 

Drs. W. van de Wouw 

 

Inleiding 

Mensen met een verstandelijke beperking maken in hun leven zoals ieder ander 

verliessituaties mee, misschien nog wel meer dan anderen. Dat geldt zeker voor cliënten die 

gebruik maken van een voorziening. Men heeft wel eens uitgerekend dat cliënten die een 

leven lang in een voorziening wonen meer dan 1000 personeelsleden zien komen en ook 

vertrekken. Het zal je maar gebeuren om telkens een band te moeten opbouwen, die dan –

zonder dat je daar zelf wat aan kunt doen- weer moet loslaten. De directeur van de instelling 

waar ik tot voor 2 jaar werkte, noemde zorg een vorm van georganiseerde ontrouw. Dan heb 

ik het nog niet over het verlies van medecliënten in zowel de woon- als werkvoorzieningen, 

die verhuizen of overlijden. Of het zelf moeten verhuizen, te beginnen bij het achterlaten van 

het eigen gezin van herkomst en de vertrouwde omgeving en later in de verschillende 

woongroepen of woningen en in de werksituatie of dagbesteding. Maar ook kun je rouwen 

over het perspectief dat niet voor jou is weggelegd vanwege jouw beperkingen. Geen baan 

zoals je broer en niet kunnen trouwen zoals je zus, geen kinderen krijgen, geen rijbewijs, 

kortom niet in alle opzichten de regie hebben over je eigen leven zoals dat voor andere 

mensen zo gewoon is. Rouwen om wat er niet is en waarschijnlijk nooit komen zal, maar 

waar je wel naar verlangt: zijn zoals anderen, je leven inrichten zoals anderen. U merkt, dat ik 

mij niet beperk tot sterven als het gaat om verlieservaringen en rouw. De impact van bepaalde 

verlieservaringen kunnen even groot zijn als wanneer iemand je ontvalt. Maar bovendien 

helpt het omgaan met andere verlieservaringen om het uitendelijke verlies beter een plaats te 

kunnen geven. Ik zal mijn inleiding zeker toespitsen tot sterven en rouw, maar wil die 

plaatsen in bredere context van verlieservaringen. 

Wat betekent verlies voor de zinbeleving van mensen met een verstandelijke beperking? 

Mensen met een verstandelijke beperking verschillen sterk in mogelijkheden, maar ook in 

beperkingen. Welke invloed heeft hun ontwikkeling, in het bijzonder op het vlak van 

zingeving op hun omgaan met verlies? 

Daarover gaan het eerste gedeelte van mijn inleiding. 

 

Mensen met een verstandelijke beperking verschillen in hun verliesverwerking in nog ander 

opzicht van andere mensen. Zij zijn voor die verwerking in meer of mindere mate afhankelijk 

van de inschattingen en inzichten van anderen en de mogelijkheden die zij aanreiken. Daarop 

wil ik in het 2
e
 deel van mijn inleiding ingaan. 

 

 

Zinbeleving 

Ruim 10 jaar geleden heb ik met een paar collega’s en een aantal wetenschappers onderzoek 

gedaan naar de zinbeleving van mensen met een verstandelijke beperking. Een systematisch 

opgezet levensverhaal bleek een geëigend middel om de zinbeleving in het verleden van een 

cliënt te achterhalen en ook de bronnen op te sporen die in het huidige leven voor een cliënt 

zingevend zijn. Het begrip ‘levensverhaal’ was in die tijd nog lang niet zo bekend als nu het 

geval is. Ondertussen lijkt het meer een containerbegrip te zijn geworden met geheel 

verschillende inhouden. Voor ons was en is het begrip levensverhaal synoniem met 

zingevingsverhaal. 

De basis van het theoretische model dat daaraan ten grondslag lag, is het zogeheten 

zingevingssysteem. Heel kort samengevat: Ieder mens ontwikkelt in zijn persoonlijke 
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levensgeschiedenis een zingevingssysteem uit het geheel van opvattingen, waarden en normen 

waarmee hij kennismaakt. Daarmee interpreteert ervaringen en gebeurtenissen, zowel van 

zichzelf als van anderen. Hij systematiseert die ervaringen en gebeurtenissen, plaatst ze 

bijvoorbeeld in een rangorde van meer of minder belangrijk. En hij legitimeert ze ook. Zijn ze 

bijvoorbeeld passend voor mij. Daardoor ervaart een mens zichzelf als een geheel en merkt 

dat hij niet samenvalt met de ervaringen die hij hier en nu opdoet. Door het verwerven van 

een dergelijk systeem ervaart hij zin en betekenis en verwerft hij een bepaalde zekerheid. 

Zo’n zingevingssysteem is opgebouwd uit bronnen. Dat kunnen bepaalde waarden zijn, maar 

ook betekenisvolle relaties of activiteiten. Bijvoorbeeld: je ouders, een vriend, maar ook het 

werk dat je doet, keuzen die je kunt maken, het paardrijden of een hobby. Zo’n 

zingevingssysteem verandert in de loop van je leven en is dus dynamisch van aard. 

Uit de honderden individuele zingevingssystemen, die ik samen met anderen in de loop der 

jaren heb gereconstrueerd op basis van levensverhalen, heb ik gemerkt, dat met name 

verliessituaties pijnlijke gaten kunnen slaan in iemands zinbeleving. Gaten die niet 

onmiddellijk kunnen worden opgevuld door nieuwe zingevingsbronnen, maar waarvan de 

gevolgen nog jarenlang zichtbaar kunnen zijn. Alleen we weten het vaak niet. We merken wel 

een bepaald gedrag op, dat vreemd is, zelfs storend soms, maar vaak wordt de relatie met een 

verlieservaring in het verleden niet gelegd, omdat die ons niet bekend is. 

Een voorbeeld: Vreemde namen. 

 

Verliessituaties kunnen iemands zinbeleving danig ondermijnen. Verlies is onvermijdelijk. 

Niemand blijft ervoor gespaard. Het vormt een deel van het menselijke bestaan, ook van 

mensen met een verstandelijke beperking. Net als bij ieder ander heeft dat emotionele 

gevolgen. Maar als er niet goed met dat verlies wordt omgegaan –bijvoorbeeld iemand wordt 

niet bij het overlijden van een dierbare betrokken of er is weinig ruimte voor verdriet en 

rouw- kunnen de emotionele gevolgen nog groter worden. Mensen met een verstandelijke 

beperking zijn vaak van anderen afhankelijk of zij de betekenis van dat verlies op juiste 

waarde schatten, of zij oog hebben voor de wijze en het moment waarop daaraan uiting wordt 

gegeven, maar ook voor de gevolgen daarvan op langer termijn, en voor de mogelijkheden die 

nodig zijn om dat verlies te verwerken. Om goed te kunnen rouwen en het gemis een plaats te 

geven is het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij het 

overlijden of het weggaan van een dierbare. Het is nodig om goed afscheid te kunnen nemen 

en op een eigen manier te kunnen rouwen. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat bij 

mensen met een verstandelijke beperking het verdriet op een andere manier en soms ook op 

een later tijdstip tot uiting kan komen dan bij andere mensen. Ondersteuners dienen dan ook 

op de hoogte te zijn van de manieren waarop verlies beleefd en begrepen kan worden. Pas dan 

kan en goede ondersteuning geboden worden. 

Dat brengt ons op een tweede aspect: hoe manifesteert zich rouw en verlieservaring 

afhankelijk van de ontwikkeling op het vlak van zinbeleving? 

 

Ontwikkeling van zinbeleving in relatie tot verlies 

 

Iedere mens probeert zin en betekenis te geven aan zijn ervaringen. Dat geldt ook voor 

verlies. De wijze waarop dit gebeurt, is voor iedere mens anders. Ook op dit vlak van 

zingeving maakt een mens een ontwikkeling door. De godsdienstpsycholoog James Fowler 

onderscheidt ten aanzien van de ontwikkeling op vlak van zingeving van mensen een zevental 

fasen, waarbij in en vaste volgorde bepaalde perioden van evenwicht en verstoring optreden. 

Verstoring van een bepaald evenwicht vindt plaats door crisiservaringen, zoals verlies. Alles 

wat het leven tot dan toe zin heeft gegeven lijkt uiteen te vallen. Onder bepaalde voorwaarden 

kan een nieuw zingevingspatroon worden opgebouwd en kan een groei naar een volgende fase 
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mogelijk zijn. Een steunende omgeving en bruikbare voorbeelden van anderen kunnen 

daaraan een positieve bijdrage leveren. Deze overgangen naar een volgende fase verlopen niet 

automatisch bij een bepaalde biologische rijpheid, leeftijd of psychische ontwikkeling. Maar 

omgekeerd geldt wel, dat deze factoren belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat iemand een 

overgang naar een volgende fase kan maken. Een hoog IQ is dus geenszins een garantie om 

een ontwikkeling op het vlak van zingeving door te maken, maar een laag IQ vormt wel een 

begrenzing voor groei. Het zingevingsstadium waarin iemand zich bevindt, heeft belangrijke 

gevolgen voor de wijze waarop hij met een levenscrisis omgaat en dat is weer bepalend voor 

de overgang naar en volgend stadium waarin nieuwe zingeving gevonden wordt. 

Met betrekking tot het herkennen, communiceren en begeleiden op het vlak van het 

zingevingsdomein is het van belang zicht te hebben op die ontwikkelingsgang. Zoals het voor 

de omgang met mensen met een verstandelijke beperking belangrijk is weet te hebben van het 

niveau van verstandelijk functioneren en het sociaal-emotionele ontwikkeling, geldt dat ook 

voor zingeving. Waar een goede inschatting van dat ontwikkelingsniveau en daardoor een 

juiste afstemming in de communicatie ontbreekt, lopen we het gevaar de aansluiting te missen 

en dus de plank mis te slaan. De ander wordt dan in zijn zinsbeleving of zingevingsvragen 

niet verstaan. En adequate ondersteuning wordt dan erg moeilijk. 

Een groot probleem is echter dat bij mensen met een verstandelijke beperking er nog al wat 

verschillen kunnen bestaan tussen de niveaus van ontwikkeling. Met name tussen de 

verstandelijke en sociaal-emotionele en zingevingsontwikkeling kunnen er grote verschillen 

bestaan, waarbij met name de twee laatste in niveau achterblijven. Een discrepantie die 

bekend is als oorzaak van veel psychische en gedragsproblemen.Wanneer dit vertaald wordt 

naar de situaties rondom sterven en rouw, dan is het belangrijk met deze mogelijke verschillen 

in ontwikkeling rekening te houden. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer 

iemand met een lichte verstandelijke handicap, die emotioneel functioneert op een 

ontwikkelingsleeftijd van twee jaar en in de 1
e
 zingevingsfase zit, alleen wordt ondersteund 

op verstandelijk niveau. Als hem wordt verteld dat een dierbare is overleden, kunnen verzet 

en agressief gedrag naar voren komen die wel passen bij zijn emotioneel niveau maar niet bij 

zijn verstandelijk niveau, waarbij meer begrip verwacht kan worden. Of we krijgen een 

reactie als ‘zullen we en kaarsje opsteken, dat doet moeder ook altijd als iemand ziek is en 

dan wordt hij vast wel weer beter”. Daarnaast mag natuurlijk niet vergeten worden dat 

volwassen mensen met een verstandelijke beperking geen kinderen zijn. Ze hebben een heel 

leven achter de rug. Ervaringen die hij daarin heeft opgedaan zijn van invloed op volgende 

ervaringen. Hoewel zij wellicht functioneren op een denk-, belevings- en zingevingsniveau 

dat vergelijkbaar is met kinderen van een bepaalde leeftijd, zijn zij geen kinderen meer en 

dienen ook niet als zodanig benaderd te worden. 

Op grond van de studie van Fowler kunnen we concluderen, dat de ontwikkeling op het vlak 

van zingeving bij de meeste mensen met een verstandelijke beperking beperkt zal blijven tot 

de eerste twee fasen, die door hem worden aangeduid als de intuïtief-projectieve fase en de 

fase van het mythisch-letterlijke verstaan. 

De eerste fase, die kenmerkend is voor kinderen in de verstandelijke leeftijd van 3 tot 7 jaar, 

is vooral de ongebreidelde fantasie en verbeeldingskracht belangrijk. Men wordt vooral 

beinvloed door de voorbeelden en verhalen van degenen met wie een primaire relatie bestaat, 

zoals ouders, begeleiders. Het zelfbewustzijn ontluikt en men heeft het idee dat de wereld om 

het eigen ‘ik’draait. De ervaringswereld wordt in krachtige beelden geordend, die sterk 

intuitief beleefd worden. Dat geldt met name de belangrijke bestaanscondities zoals leven en 

dood. Men gaat daarin emotioneel volledig op, zonder dat men er afstand van kan nemen. 

Samenhang van de werkelijkheid vindt men vooral in het verhaal, in de mythe, die ordenend 

werken. 
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Om nog wat gedetailleerder en concreter te kunnen zijn naar ons onderwerp verlies en rouw 

en omdat de indeling van Fowler voor de leeftijdsfase 3-7 jaar nog grofmazig is, willen we 

e.e.a. nog verder toespitsen. Om het beeld wat completer te maken zullen we daarin ook kort 

de cognitieve en sociaal-emotionele aspecten meenemen. 

 

 

Zeer ernstig verstandelijke handicap (ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar – IQ 20-25) 

 

Beleving 

Deze mensen beleven de wereld puur op concreet niveau. Wat niet te zien, te horen, te 

proeven of te ruiken is, bestaat niet voor hen. Er is nog geen scheiding tussen hun lichaam en 

de omgeving. Er bestaat geen bewust besef van leven en dus ook niet van dood. In sociaal-

emotioneel opzicht ontwikkelt zich in deze fase het hechtingsproces (normaal vanaf 6 

maanden). Voor die tijd zijn geen duidelijke reacties zichtbaar bij het overlijden van personen. 

Daarna worden vertrouwde personen herkend, en hecht men zich aan hen. Er zijn bij 

overlijden geen reacties zoals huilen of verdriet, maar wel in de vorm van zoeken, verzet of 

agressief gedrag. Men voelt vaak dat er iets aan de hand is door de reacties van anderen, door 

een andere sfeer of omdat iemand steeds in bed ligt. Communicatie is beperkt tot het non-

verbale. Het gemis uit zich dus in gedrag en de signalen hiervan zullen door de omgeving 

goed moeten opgemerkt. 

In de zingevingsfase die past bij dit ontwikkelingsniveau wordt door de opbouw van 

fundamenteel vertrouwen in ondersteuners de kwaliteit van het vertrouwen gevormd.Dit 

proces van opbouw van vertrouwen kan worden bedreigd door bijvoorbeeld verlies. 

Afhankelijk van het verloop van dit proces wordt er op onbewust niveau een bepaalde 

gezindheid tegenover de wereld gevormd. In het slechtste geval bijvoorbeeld wantrouwen als 

men zich door het verlies in de steek gelaten voelt. 

 

Ondersteuning 

Deze mensen zullen er zich niet meteen van bewust zijn dat iemand overleden is, maar het 

verlies pas na enige tijd ervaren. Het heeft dan ook geen zin begrip van het overlijden bij te 

brengen, maar zo concreet mogelijk de veranderde sfeer te laten ervaren. Direct contact met 

de overledene, liefst in zijn eigen omgeving, met de mogelijkheid hem aan te raken, is 

belangrijk. Hij is koud en dus dood en slaapt niet. Zijn vaste plek blijft leeg, zodat ervaren kan 

worden dat hij niet meer terugkomt. Tijd en rust, ruimte voor ieders eigen wijze van afscheid 

nemen. 

Verlies betekent voor hen vaak een breuk van vaste patronen. De overleden persoon komt niet 

meer en dat kan onveiligheid oproepen. Dat merk je vaak pas op een later tijdstip. Reactie kan 

zijn dat men anderen achterna loopt, niet alleen gelaten wil worden, onrustig wordt en 

zichzelf verwondt. Vaste gebruiken en handelingen die hoorden bij de overledene kunnen 

door anderen worden overgenomen zodat de vertrouwde personen blijven bestaan. Het is juist 

voor de mensen belangrijk dat bekende patronen in het dagelijkse bestaan zoveel mogelijk 

blijven bestaan. Het geeft hen veiligheid en vertrouwen. Waar dit door een overlijden wegvalt 

zullen die zoveel mogelijk moeten worden hersteld of gecontinueerd. Door het bieden van 

nabijheid in vooral fysiek opzicht en het letten op de sfeer kunnen ondersteuners aansluiten 

bij de behoeften van deze mensen. Het ritualiseren van het verlies dient te gebeuren middels 

zintuiglijke elementen: foto’s, muziek, geuren, kaars, spulletjes van degene die is overleden. 
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Ernstig verstandelijke handicap (ontwikkelingsleeftijd 2 -4/5 jaar – IQ 20/25 -35/40) 

 

Beleving 

Vanuit een eigen perspectief wordt naar de wereld gekeken. Hoewel zij zichzelf nog als het 

middelpunt van de wereld beleven, kunnen zij onderscheid maken tussen zichzelf en anderen. 

Het ‘ik’ wordt ontwikkeld, maar men kan zich nog niet in de ander verplaatsen. Het geweten 

begint zich te vormen en daarmee bepaalde normen en waarden.Ogenschijnlijk wordt er 

nuchter gereageerd op een overlijden en hun vragen hebben vooral betrekking op het wat, hoe 

en waarom. Er kunnen aan de bovengrens van dit niveau verbanden worden gelegd tussen 

opeenvolgende gebeurtenissen zoals oud of ziek-zijn en overlijden. Vragen over doodgaan 

kunnen onmiddellijk gevolgd worden over vragen over het eten en het geplande uitstapje. Dit 

geeft niet alleen aan dat zij vooral bezig zijn met zaken die voor hen zelf van belang zijn, 

maar hiermee zoeken ze ook veiligheid. Verstandelijk kunnen zij doodgaan niet goed 

begrijpen.Het begrip dood wordt gekoppeld aan concrete ervaringen: waar blijft iemand, lig je 

dan onder de grond, ga je met je kist naar de hemel? Dood is in hun ogen iets tijdelijks. Als 

een dier doodgaat, wordt er weer een nieuw diertje geboren en toen het plantje dat dood was, 

ging er weer een nieuw groeien. Als de as van oma wordt uitgestrooid kunnen er dus ook 

weer nieuwe oma’s groeien. Dood en verdriet worden met elkaar in verband gebracht doordat 

zij anderen zien huilen. Als zij zelf huilen, is dat dan ook vaker een reactie op het huilen van 

anderen dan een uiting van eigen verdriet. Eigen verdriet komt vaak pas veel later als het 

gemis wordt ervaren. Dat kan in de vorm van boosheid, zich terugtrekken, niet meer willen 

eten of durven slapen. Sociaal-emotioneel zijn deze mensen erg afhankelijk van voor hen 

belangrijke mensen en is behoefte aan nabijheid sterk. 

In zingevingsopzicht lopen fantasie en realiteit sterk door elkaar. Daardoor kunnen er 

fantasiebeelden over de dood worden gevormd.Opgedane ervaringen worden zichtbaar in 

gedrag door fantasiebeelden en imitatie van anderen en worden niet geremd door logisch 

denken. Door dat gebrek aan realiteitsbesef en door hun sterke verbeeldingskracht kunnen zij 

extreem angstig zijn voor alles wat zij met de dood in verband brengen. Die angst kan er bv. 

toe leiden dat iemand niet toe wil geven ziek te zijn en door blijft lopen met een gebroken 

heup. Zij beschikken over te weinig taal om gevoelens te uiten. Bovendien kunnen woorden 

van anderen letterlijk worden opgevat en daarom verkeerd begrepen. Verdriet zal daarom 

veelal non-verbaal in gedrag worden geuit. In deze zingevingsfase is er sprake van een eerste 

bewustwording van de dood en daarmee van het taboe waarmee de omgeving dit tot iets 

bijzonders maakt. De voorbeelden, stemmingen, daden en taal van belangrijke anderen 

hebben een krachtige en blijvende invloed. Dit maakt het belangrijk hoe voorbeeldfiguren met 

dood en verlies omgaan. 

 

Ondersteuning 

Door het wegblijven van de overledene ontstaat langzaam het besef dat iemand niet meer 

terugkomt. Afhankelijk waar iemand in dit ontwikkelingsniveau zit zal iemand de veranderde 

sfeer opmerken en vragen stellen. Daarom zal een individuele benadering belangrijk zijn. 

Alert zijn op signalen en bieden van nabijheid is fundamenteel. Deze mensen zullen vaak 

teruggrijpen naar bekende patronen in andere moeilijke situaties. Iemand vraagt bv. opeens 

meer ondersteuning bij bepaalde taken die hij anders zelfstandig uitvoerde.Behoefte aan 

veiligheid kan gegeven worden door duidelijkheid, overzichtelijkheid en herkenbaarheid te 

scheppen. Door het concreet maken kan met de gebeurtenissen rond het overlijden ordenen en 

begrijpelijk maken. Dat voorkomt dat men er fantasieën over gaat maken. Bijvoorbeeld door 

het aanwezig laten zijn bij de teraardebestelling, het visualiseren van wat er gaat gebeuren. 

Vragen die gesteld worden moeten zo concreet mogelijk beantwoord worden, waarbij men er 

op bedacht moet zijn dat woorden heel letterlijk opgevat kunnen worden. Dat kan 
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angstgevoelens oproepen. Verbranden bij een crematie kan associaties oproepen met pijn, 

zeggen dat iemand die dood is slaapt kan angst oproepen om zelf nog te durven slapen. Er 

kunnen ‘wat en hoe-vragen’ worden gesteld die concreet te beantwoorden zijn, maar ook 

‘waarom-vragen’ waarbij dit niet lukt. Dan kan worden volstaan met het antwoord dat de 

ondersteuner het zelf ook niet weet. 

Concrete symbolen en rituelen zijn belangrijk om gevoelens tot uitdrukking te brengen en te 

kanaliseren, temeer omdat op dit niveau de woorden vaak ontbreken.Bovendien geven zij 

houvast. De sfeer, de verbondenheid met anderen, het zelf iets kunnen bijdragen, gevoel erbij 

te horen zijn hierbij belangrijk. In de verwerking van verdriet sluiten spel, verhalen of tekenen 

beter aan dan praten over gevoelens. Maar als verhalen zoals sprookjes worden gebruikt om 

gevoelens te ordenen moet dat altijd onder begeleiding gebeuren, zodat het verstaan kan 

worden afgechequet en fantasieën kunnen worden voorkomen. 

 

 

 

Matig verstandelijke handicap (ontwikkelingsleeftijd 4/5 – 7/8 jaar – IQ 35/40 – 50/55) 

 

Beleving 

Het egocentrische denken is weliswaar nog aanwezig maar het vermogen om zich in de ander 

in te leven is groter dan in de vorige fase. Het begripsvermogen is groter en ook het inzicht 

om bepaalde structuren te kunnen overzien (tijd, sociale verbanden). Men kan zich ook beter 

in taal uitdrukken. Vragen zijn gericht op logische verklaringen. “Hij was ziek en daarom is 

hij dood. Ik ben niet ziek, dus ik ga nog niet dood.” Men is vooral geïnteresseerd in uiterlijke 

kenmerken van de dood. Men beseft de onomkeerbaarheid van de dood, maar wat het begrip 

dood precies inhoudt beseft men nog moeilijk en dat maakt het verwarrend. Het besef dat 

iedereen kan doodgaan, kan angstgevoelens oproepen. Emotioneel reageert men vaak met 

afhankelijk gedrag. Omdat men meer begrijpt maar niet met alle informatie goed kan omgaan, 

is deze groep kwetsbaar. Het inlevend vermogen in de ander wordt nog sterk door eigen 

interpretaties gekleurd: “Wat erg dat hij dood is, nu kan het niet mee op vakantie”.  

Hoewel het realiteitsbesef groeiend is, kunnen fantasie en realiteit nog door elkaar lopen en 

kan het magische denken nog effect hebben op gedachten en gevoelens. Bv. Het bezweren 

van ziekte en dood of schuldgevoelens ‘zij is overleden omdat ik boos op haar was.’ 

Het aanvankelijk nuchter reageren kan ook hier nog steeds voorkomen, maar ook het imiteren 

van gevoelsuitingen van anderen, het reageren op een veel later moment als het gemis ervaren 

wordt en de onomkeerbaarheid ervan wordt beseft. Maar ook het impulsief reageren. Deze 

mensen zijn beter in staat hun gevoelens te verwoorden en er is meer communicatie mogelijk 

over het begrip dood. In zingevingsopzicht kan het magisch denken nog zo dominant 

aanwezig zijn dat zaken die aan de dood doen denken als de dood zelf worden beleefd of 

dingen van de overleden persoon worden vereenzelvigd met de persoon zelf die overleden is . 

 

Ondersteuning 

Verdriet kan al ontstaan bij het besef van het naderende einde. Een overledene wordt in alle 

facetten gemist ook op lange termijn. Lang wordt gevraagd naar het waarom en hoe en zoekt 

men naar logische verklaringen. Ondersteuning dient dan ook te bestaan door duidelijke 

antwoorden. Toch zullen antwoorden niet altijd als voldoende worden geaccepteerd, omdat 

wat de dood inhoudt niet concreet is en daarmee moeilijk te begrijpen. Ondersteuning dient 

niet alleen gericht te zijn op het concreet maken van wat dood zijn is, maar ook op verwerking 

van verdriet. Verhalen, herinneringsboeken, foto’s en rituelen kunnen het begrijpen concreet 

maken. Maar ook concrete betrokkenheid bij het overlijden en afscheid nemen. Symbolen en 

rituelen mogen iets minder concreet zijn. Symbolen als verwijzer, zoals een kruis voor de 
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dood, worden begrepen.Het samen is hierbij belangrijk in praten en activiteiten zoals foto’s 

bekijken, kerkhof bezoeken e.d. Herhaling is de manier waarop geleerd en verwerkt wordt. 

Nabijheid op moeilijke momenten is belangrijk. Gevoelens kunnen verfbaal geuit worden of 

indirect in gedrag. Een vertrouwensrelatie is van belang zodat men voelt dat al die uitingen er 

mogen zijn. Een goed verstaan van die uitingen is voor adequate ondersteuning noodzakelijk. 

Deze mensen zijn ook in staat zelf als ondersteuner te fungeren. Als anderen hiervoor 

openstaan en waardering tonen heeft dit een positief effect. Mensen zijn heel goed in staat zelf 

hun grenzen aan te geven van wat zij willen en aankunnen. Nieuwe veiligheid kan worden 

opgebouwd doordat het leven van alledag doorgaat en de huidige situatie ook als positief kan 

worden beleefd. 

 

Licht verstandelijke handicap (ontwikkelingsleeftijd 7/8 – 12 jaar – IQ50/55-70) 

Beleving 

Deze mensen kunnen vorm geven aan zichzelf en hun omgeving. De wereld ervaren en 

ordenen zij vanuit hun eigen behoeften en mogelijkheden en vanuit de sociale regels en 

normen die zij zich al hebben eigen gemaakt. Er is een toenemend inzicht in tijd en structuren 

(sociale relaties). Logisch denken is gekoppeld aan concrete voorstellingen (oorzaak-gevolg-

relaties). 

Zo beseffen zij dat iemand die ongeneselijk ziek is uiteindelijk zal sterven. Er is een bewust 

besef van wat ziek-zijn en doodgaan betekent en ook van de onomkeerbaarheid ervan. Vanaf 

het ziekteproces zijn gevoelens van afscheidnemen zichtbaar. Hun rouwproces is vergelijkbar 

met andere mensen, maar in hun reacties zijn de impulsiever. Zij laten hun verdriet merken, 

ook in situaties die wij het minder passend zouden vinden. De emoties zoals verdoving, 

ontkenning, gevoel van ontreddering, uitbarstingen zijn vergelijkbaar met uitingen van andere 

mensen. Zij zijn ook geïnteresseerd in wat er na de dood gebeurt. Ze zoeken naar 

verklaringen, denken na over het mysterie van dood en leven. Omdat niet alles te verklaren is 

kan dit ook angst oproepen. De dood wordt nog niet als voor ieder geldend en onvermijdelijk 

gezien (oude en zieke mensen gaan het eerst dood. Ik ben nog niet ziek of oud, dus ik kan niet 

doodgaan). Zij kunnen zich enigszins in anderen verplaatsen en medeleven betuigen. Maar zij 

kleuren de reacties van anderen in met eigen beleving. (de ander zal wel hetzelfde voelen als 

ik) Pas na deze ontwikkelingsleeftijd ontstaat het vermogen om echt mee te leven met een 

ander. Er is besef van verleden en toekomst en dus ook dat het verlies blijvend is. Het 

rouwproces kan leiden tot psychosomatische klachten, minder prestaties. Gebruik van taal en 

redeneringvermogen is groter. Daarom kunnen er ook gesprekken over de dood worden 

gevoerd. Men kan met hen over de dood en rouwproces praten en die behoefte is ook groot. 

In hun beleving is de overledene op een concrete plaats, die lijkt op bekende plaatsen en die 

tot in detail beschreven worden. Met de overledene is contact mogelijk en zij kunnen het 

leven van de levenden beïnvloeden. De dood is iets of iemand. Voorwerpen die associatie met 

de dood oproepen kunnen ontroering of angst oproepen. Men is ervan overtuigd dat in het 

sterven sprake is van rechtvaardigheid en eerlijkheid. 

 

Ondersteuning 

Nabijheid en het samen delen van verdriet is een aangewezen wijze van ondersteuning. 

Rituelen en symbolen kunnen helpen bij het verwerken van het verdriet. Op hun vragen is niet 

altijd antwoord te geven. Eerlijkheid is het beste antwoord. Door hun impulsiviteit kunnen zij 

aan de stervenden vragen stellen die ons in verlegenheid zouden brengen. Toch zijn het reële 

vragen die gaan over reële gevoelens en die serieus genomen mogen worden. Belangrijk is na 

te gaan wat achter die vragen verscholen ligt. Gaat het over angst, bezorgdheid? Dat na te 

gaan is belangrijk voordat men een antwoord op zo’n vraag geeft. Deze mensen hebben 

behoefte aan waardering voor het medeleven en de bezorgdheid die zij tonen. Dat geldt zeker 
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voor hun verantwoordelijkheid die zij willen dragen in het ziekte- en stervensproces en bij het 

afscheid. Concrete taken kunnen enorm belangrijk zijn. Ze zijn zelf heel goed in staat aan te 

geven wat ze kunnen en waar hun grenzen liggen. Verhalen kunnen goed helpen het gebeuren 

en hun verdriet een plaats te geven. Men moet er rekening mee houden dat die verhalen een 

diepe ontroering kunnen oproepen, Maar die verhalen kunnen ook samenhang geven aan hun 

ervaringen en ze waardevol maken. 

 

De ontwikkelingsstadia en de gedragingen die ik besproken heb zijn geen statische gegevens. 

Ze vloeien in elkaar over. Voor ieder individu geldt dat hij een eigen ontwikkeling doorloopt 

die gekleurd wordt door opgedane levenservaringen. Processen uit het ene 

ontwikkelingsstadium lopen door in de andere en het goed doorlopen van de ene fase is nodig 

om goed verder te kunnen groeien in een volgende fase van ontwikkeling. 

 

2. Wat maakt ondersteuning moeilijk? 

In het begin zei ik U al, dat mensen met een verstandelijke beperking meer dan anderen 

afhankelijk van andere mensen zijn in het opvangen van hun signalen, het interpreteren 

daarvan en het scheppen van voorwaarden om aan hun rouw en verdriet uiting te geven. 

Ik heb U al voorbeelden gegeven hoe U dat kunt doen afhankelijk van het 

ontwikkelingsniveau van een cliënt, maar dan nog blijft het altijd individueel bepaald. 

Er zijn een aantal factoren te noemen die aandacht en goed omgaan met verlies en rouw 

bemoeilijken. 

- Hoewel het praten over verlies, sterven en rouw in onze samenleving steeds meer 

wordt gestimuleerd door t.v.-programma’s, boeken en artikelen, blijft het soms 

moeilijk om te zeggen hoe je daar persoonlijk in staat. We hebben de neiging om dat 

vooruit te schuiven, weg te duwen. Het taboe is zeker nog niet geheel verdwenen. 

- In de zorg werken grotendeels jonge mensen, die nog weinig verlieservaringen in hun 

persoonlijk leven hebben meegemaakt. Meestal zijn die beperkt gebleven tot een 

verhuizing, het wegvallen van vriendjes of vriendinnetjes, verlaten van school of 

stageplek, een verkering die uit gaat, ouders of familieleden die gescheiden zijn. Maar 

niet iedereen heeft in zijn of haar directe omgeving met een overlijden te maken 

gehad. In de belevings- en ervaringswereld van jonge mensen zijn heel andere zaken 

aan de orde: je toekomst, een relatie, uitgaan, eigen identiteit, seksualiteit, carrière, 

samenwonen, kinderen. Daarin passen onderwerpen als verlies en overlijden maar 

moeilijk. Dat maakt het lastig om in je werksituatie je op verlies voor te bereiden. En 

als er zich een verliessituatie voordoet heb je nauwelijks persoonlijke ervaringen die je 

kunnen helpen om daarin een weg te zoeken. Als ondersteuner wordt er dan ook nog 

een begeleidende rol van je verwacht om anderen op te vangen, terwijl je er misschien 

zelf nog geen weg mee weet. 

- Niet in elke werksetting komt een overlijden regelmatig voor. In zo’n situatie kun je 

ook nauwelijks ervaringskennis opdoen. Bovendien stimuleert dat ook niet om je er 

individueel of als team op voor te bereiden vanuit de gedachte “dat is bij ons toch niet 

aan de orde”. Komt zo’n situatie –meestal onverwacht- toch aan de orde, dan is er 

vaak paniek en staat men met de handen in het haar. Of iemand wordt ernstig ziek en 

in de hectiek van die situatie moet alles uit de kast worden gehaald. Zo’n geforceerde 

inhaalslag werkt meestal contraproductief. 

- Binnen het beleid van instellingen bestaat op het vlak van stervens- en 

rouwbegeleiding ook niet altijd duidelijkheid in de vorm van een visie, protocol. Nu 

besef ik goed dat op dit vlak niet alles te protocoleren valt, maar het kan zeker aan 

mensen met weinig ervaring enig houvast geven. Bovendien is het een uitdrukking van 

een visie, dat een voorziening erover heeft nagedacht en ook daarin zijn 
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verantwoordelijkheid wil nemen en het niet alleen overlaat aan individuele 

professionals. 

- Bij zo’n protocol of beleidsvisie denk ik niet alleen aan regelzaken, wie moet wat doen 

en op welk moment, maar daarin dient ook de ondersteuning geregeld te zijn voor 

direct betrokkenen zoals medecliënten, begeleidend personeel, familie. Ook in de 

vorm van goede nazorg. Dat nagedacht is hoe te handelen bv. als bij het overlijden van 

een familielid van een cliënt betrokkenheid van die cliënt door familie wordt 

afgehouden. Hoe denkt de instelling over het recht tot afscheid nemen en hoever 

wensen zij daarin te gaan? 

- Tot het beleid hoort ook dat tijd, ruimte en ondersteuning wordt gefaciliteerd voor 

professionals om bij regelmaat samen na te denken niet alleen over hoe om te gaan 

met verliessituaties, maar ook wat dat voor directbetrokken professionals betekent. 

Mensen die in de zorg werken worden voortdurend geconfronteerd met 

grenssituaties.Het getuigt van goed personeelsbeleid om ruimte te scheppen dat 

professionals zich kunnen uitspreken wat dat voor hen persoonlijk betekent, wat zij 

nodig hebben om het vol te kunnen blijven houden. Bezuinigingen en hoge werkdruk 

zijn er de oorzaak van dat dit vaak geen prioriteit heeft. Maar dat is kortzichtig beleid. 

Werkers hebben niet alleen recht op ondersteuning, het voorkomt bovendien 

vroegtijdige uitval door burn-out, verandering van werk en demotivatie. 

- Dit brengt mij op laatste punt van factoren die ondersteuning kunnen bemoeilijken: de  

      cultuur binnen de voorziening. De zorg verzakelijkt. We worden afgerekend op onze   

      productie als ware we een fabriek. Maar de zorg is in haar wezen geen fabriek, maar  

      een relationeel gebeuren. Zorg om gevoelens, zeker op cruciale momenten zoals bij  

      verliessituaties, is elementair. Dat geldt voor cliënten, maar ook voor de werkers.  

      Waar zorg niet meer gericht is op het instandhouden en zo mogelijk vergroten van de 

      zinbeleving van cliënten en werkers verliest zij haar bestaansrecht. Verliessituaties  

      brengen die zinbeleving onder druk –dat is een natuurlijk proces-. Ook om die reden  

      dient er aandacht voor te zijn. 

 

Eigen omgaan met verlies 

Tenslotte wil ik twee elementen –die al eerder aan de orde gekomen zijn- benadrukken. 

Naast kennis van het omgaan met dood en rouw gerelateerd met name aan de genoemde 

ontwikkelingsstadia, is het voor ondersteuners een noodzakelijke voorwaarde te weten hoe zij 

persoonlijk omgaan met verlies en rouw alvorens zij anderen daarin kunnen begeleiden. Zoals 

gezegd zal niet iedereen ervaringen hebben gehad met overlijden in zijn of haar persoonlijke 

omgeving, maar wel iedereen heeft ooit met verliessituaties te maken gehad. Nagaan voor 

jezelf –liefst in teamverband- hoe was dat voor mij? Wat vond ik daarin moeilijk? Hoe heb ik 

gereageerd? Waar vond ik steun? Wat hielp mij wel of juist niet? Wat vind ik nog steeds 

moeilijk als ik aan die situatie denk of vergelijkbare situaties tegenkom? 

Die persoonlijke ervaringen bepalen en kleuren je ondersteunende rol naar anderen. Je 

daarvan bewust te zijn hoort bij professionaliteit. En ook te weten waar je grenzen liggen, 

waar je nog werk te verzetten hebt in je eigen groeiproces.  

Daarom is het ook belangrijk dat binnen je team te delen –liefst onder deskundige 

begeleiding. Zodat anderen weten waarom je zo reageert en handelt, anderen jouw grenzen 

kennen en jou kunnen aanvullen of het over kunnen nemen als het moeilijk wordt. Als team 

ben je verantwoordelijk voor het geheel van stervens- en rouwbegeleiding. Niet ieder hoeft 

hetzelfde te doen of te kunnen. Maar je moet vanuit je professionele verantwoordelijkheid wel 

bereid zijn tot zelfreflectie en het proces durven aangaan om aan eventuele blokkades te 

werken. 
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Omgaan met andere verliessituaties 

Een tweede element betreft het bewust omgaan met andersoortige verliessituaties als 

overlijden. Ik heb al gezegd dat ook andere verliessituaties een grote impact kunnen hebben 

en ook na langere tijd bepalend kunnen zijn voor iemands leven en zinbeleving. Een goed 

omgaan met andere verliessituaties kunnen mensen, cliënten zowel als ondersteuners, helpen 

om beter om te gaan met het ultieme verlies door overlijden. Of nu een cliënt verhuist, van 

werk verandert, een stagiaire weggaat, iemand bepaalde lichamelijke functies niet meer kan 

uitvoeren, een dierbaar spulletje verliest, de kanariepiet doodgaat. Al deze situaties kunnen 

gezien worden als oefensituatie om beter met het grote verlies om te gaan. Besteed er tijd en 

aandacht aan. Wees alert op hoe anderen reageren. Zoek naar rituelen, symbolen, visualisaties 

om dat verlies concreet te maken en het gevoelens bespreekbaar te maken of anderszins te 

uiten. 

 

Ik heb de ervaring dat het belangrijk is dat cliënten de kans krijgen bewuster met 

verliessituaties op te gaan, bij voorkeur op momenten dat het niet actueel speelt. 

Op verschillende woningen binnen de voorziening waar ik werkzaam ben geweest, hebben we 

dat gedaan in de vorm van een project. Gedurende een aantal weken hebben cliënten met 

begeleiding en soms familie een aantal voor hen relevante verliessituaties besproken aan de 

hand van videobeelden en hebben dat in praktische werkvormen vertaald. Er was een opbouw 

van kleine verliesmomenten naar meer ingrijpende zoals overlijden. Twee zaken vielen mij 

daarbij op: 

- Cliënten zijn veel meer met dit soort zaken bezig dan wij vaak vermoeden. 

- Voor begeleiding was dat aanleiding om meer alert te zijn op uitingvormen en om 

meer stil te blijven staan bij verliessituaties en vormen te zoeken om daar beter mee 

om te gaan. 

Door deze groepsmatige aanpak kunnen cliënten ook elkaar helpen. Als de een het onderwerp 

eng vond, nodigde een ander hem uit toch mee te doen. Van deze benadering geen ook een 

preventieve werking uit: cliënten ervaren dat het onderwerp niet taboe is. Zo wordt er een 

veilige ruimte gecreëerd voor toekomstige situaties.Men ervaart als het nodig is, kunen we 

hierover praten en onze gevoelens tonen. 

 

Tenslotte 

Tot slot vind ik het belangrijk te benadrukken dat verlies bij het leven hoort en verdriet bij 

rouwen om dat verlies. Het is een normaal proces dat ondersteund kan worden, maar dat niet 

meteen opgelost hoeft te worden. Belangrijk is dat iemand wanneer hij daar behoefte aan 

heeft zijn verhaal of gevoelens kwijt kan bij ondersteuners, dat er een luisterend oor is, dat 

mensen er gewoon voor elkaar zijn. Deze ervaring van nabijheid van anderen en het opnieuw 

opdoen van positieve ervaringen zorgen ervoor dat er een nieuw toekomstperspectief kan 

ontstaan en nieuwe zin gevonden kan worden. 


