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Mensen met een verstandelijke beperking hebben nog meer dan anderen te maken met 

verliessituaties. Zij zijn bovendien voor hun verwerking afhankelijk van anderen. 

 

Zinbeleving 

Ieder mens heeft een zingevingssysteem ontwikkeld. Door het wegvallen van bepaalde 

zingevingsbronnen (verlies) kan iemands zinbeleving worden verstoord. De impact daarvan 

voor mensen met een verstandelijke beperking kan ook op langer termijn groot zijn, zonder 

dat ondersteuners daar weet van hebben. 

 

Ontwikkeling van zinbeleving 

Net als op cognitief en sociaal-emotioneel vlak maken mensen een ontwikkeling door op het 

terrein van zingeving. Een goede inschatting van deze niveaus is belangrijk voor het verstaan 

en de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Zij blijven in hun 

ontwikkeling m.b.t. hun zingeving beperkt tot de twee eerste fasen in het model van Fowler.  

 

Belangrijkste kenmerken in beleving en ondersteuning bij sterven en rouw 

Zeer ernstige verstandelijke handicap 

Geen doodbesef. Begrip gebaseerd op zintuiglijke indrukken en ervaringen. Non-verbale 

communicatie. Bij verdere ontwikkeling reacties zichtbaar op overlijden van dierbare. Verlies 

bedreigt opbouw van fundamenteel vertrouwen en geeft breuk in vaste patronen. Reacties pas 

zichtbaar in gedrag na verloop van tijd.  

Ondersteuning d.m.v. lichamelijke nabijheid en continuering van vaste patronen. Concreet 

laten ervaren van verandering. Veilige sfeer en concrete ervaringen aanbieden. Vaste patronen 

door anderen laten overnemen. 

 

Ernstig verstandelijke handicap 

Beperkt doodsbesef. Egocentrisch denkpatroon. Fantasie en realiteit lopen door elkaar heen. 

Eerste causale verbanden worden gelegd. Nuchtere reactie met stellen van vragen. Begrip 

dood gekoppeld aan concrete ervaringen. Begrip dood is tijdelijk door gemis wordt het 

definitief. Magisch denken kan angst oproepen. Emoties non-verbaal. Voorbeeldgedrag van 

anderen belangrijk. 

Ondersteuning door nabijheid, overzichtelijk houden van dagelijkse patronen. Begrip dood 

concretiseren en visualiseren evenals symbolen en rituelen. Fantasiebeelden bijsturen. Vragen 

concreet beantwoorden. Spel en tekenen uitingsvormen van verwerking. Eigen 

voorbeeldgedrag belangrijk. 

 

Matig verstandelijke handicap 

Beperkt doodsbesef. Begin van inleving in ander met projectie van eigen gevoelens. Groter 

begripsvermogen en uitdrukkingsmogelijkheid van emoties. Groeiend realiteitsbesef met 

behoefte aan logische verklaringen. Behoefte aan concrete verklaringen voor alles. Besef 

onomkeerbaarheid verlies. Angst en schuldgevoel over verlies. Reacties op later tijdstip. 

Ondersteuning door nabijheid en concreet maken van dood-zijn. Rituelen en symbolen om 

verdriet te uiten. Gebruik van verhalen, foto’s, tekeningen. Geven van logische verklaringen 

en verbanden. Herinneringen ophalen. 

 

 



Licht verstandelijke handicap 

Bewust doodsbesef. Toenemend inzicht in structuren. Logisch denken in relatie tot concrete 

gebeurtenissen. Inlevingsvermogen vanuit eigen beleving. Reëel beeld van dood en 

onomkeerbaarheid. Nadenken over mysterie van leven en dood, vragen naar waarom en 

waartoe. 

Ondersteuning door samen delen van verdriet en praten over gebeurde en herinneringen. 

Rituelen en symbolen om verlies te verwerken. Vragen serieus nemen evenals achterliggende 

gevoelens. Taken in verzorging zieke, afscheidsritueel en troost naar anderen. 

 

Wat maakt ondersteuning moeilijk? 

Dood blijft taboe in het persoonlijk spreken. Vooral jonge professionals hebben weinig 

persoonlijke ervaringen met sterven terwijl er beroepsmatig een ondersteunende rol wordt 

verwacht. Concrete ervaringen binnen werk kunnen verschillend zijn. Helder beleid kan 

ondersteunende functie hebben maar ontbreekt vaak. Ondersteuning aan werkers zou daarin 

geregeld moeten zijn. Gesprekken over verlies faciliteren met het oog op professionaliteit en 

geestelijke gezondheid werkers. Huidige zorgcultuur staat haaks op de relationele aspecten 

die het hart van de zorg vormen. 

 

Zicht hebben op eigen verlieservaringen is noodzakelijk om anderen te kunnen ondersteunen. 

Uitwisseling in teamverband geeft basis voor gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

cliënten. 

Bewust omgaan met andersoortige verliessituaties kunnen cliënten en werkers helpen bij het 

omgaan met en verwerking van verlies door overlijden. 

 

Tenslotte 

Verlies hoort bij het leven en verdriet hoort bij het verlies. Ondersteunen betekent niet dat 

alles opgelost hoeft te worden. Een luisterend oor en nabijheid kunnen voldoende steun geven 
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