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Rouw
Hoe moet het nou met
mijn rouw?

www.hetnieuwerouwen.nl

1

Leoniek van der Maarel

!

Inhoudsopgave

RIP

03

Het eerste jaar

07

Praten over de overledene

10

Rouw ik wel goed

13

Seksespecifieke rouw

17

Weer aan het werk

21

www.hetnieuwerouwen.nl

2

Leoniek van der Maarel

!

Een ebook
over rouw, is
dat nodig?
Je bent in rouw. Hoe moet dat? Wat is normaal? Kan je je met
iemand vergelijken? Hoe doen anderen het? Wanneer moet je
weer aan het werk? Wanneer wordt het verdriet minder? Wat
kun je zelf doen om de rouw te verlichten?
In dit ebook wil ik ingaan op bovenstaande vragen. De
antwoorden zijn gebaseerd op de vele verhalen die ik in de
afgelopen twintig jaar in mijn praktijk heb gehoord van
mensen die rouwen. Rouw om het verlies van een partner,
verlies van een kind, of verlies van een ouder
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RIP: rouwen is persoonlijk

RIP

Hoe moet dat eigenlijk rouwen? Je hebt werkelijk geen idee. Je wordt overvallen door gevoelens die je niet kende en waarvan
je nooit had gedacht dat ze zo diep zouden gaan. In rouw blijkt hoeveel invloed gevoelens hebben. Als je rouwt ben je tot niets
in staat. Het liefst wil je in je bed blijven liggen met zo veel mogelijk dekens over je heen zodat je niets hoeft te voelen, hoeft te
denken of hoeft te doen.
“Tijd heelt alle wonden” zegt men dan. Een cliché dat vast ergens zijn waarde heeft bewezen, maar wat heb je er nu aan? Kun
je de tijd vooruit zetten? Kun je de tijd terugdraaien? Je hebt het te doen met wat zich nu aandient. En wat zich nu aandient is
niet altijd prettig.
www.hetnieuwerouwen.nl
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Wat kun je doen?
Allereerst: wat mensen ook tegen je zeggen, dat hoeft
niet dé manier te zijn! Dat betekent ook niet dat als jij
het anders doet dat je het ‘fout’ doet. Jij doet het op
jouw manier. Je hebt vast manieren van omgaan met
moeilijke dingen en hoe doe je dat nu? Kun je nu
dezelfde manieren gebruiken of werken ze niet meer?
Iemand die bij voorbeeld erg van het aanpakken is, kan
in rouw merken dat aanpakken niet werkt, omdat je
rouw in feite niet aan kunt pakken.

Je leven kan leeg en nutteloos voelen. Misschien heb
je kinderen en sta je daarvoor op. Tegelijkertijd maakt
dat je nog vermoeider, je wilt het zo graag goed doen
voor je kinderen!
Je bent zoekende. Wat werkt? Helpt het om afleiding
te zoeken of stop je dan juist je emoties weg? Moet je
je emoties juist ten volle voelen of kom je er dan niet
meer uit? Helpt het om er niet te veel aan te denken?
‘Ze’ zeggen toch: je gedachtes bepalen hoe je je
voelt. Dat zou betekenen dat als je gedachtes ergens
anders over gaan dat je je ook anders voelt. Lukt het
om gedachtes uit of in te schakelen? Hoe harder je je
best doet om niet aan je verlies te denken, hoe meer
het naar de voorgrond probeert te komen.

Kun jij erachter komen wat voor jou werkt? Dat hoeft
nog niet eens hetgeen te zijn waar je je het prettigst bij
voelt, want prettig voelen in rouw is bijna niet te doen,
hooguit op sommige momenten. Het gaat erom dat je je
zo rustig mogelijk voelt van binnen. Dat je merkt dat je
heen en weer kunt gaan tussen bezig zijn met je verlies
en bezig zijn met je ‘herstel’ en je nieuwe leven. Want
dat is het toch? Een nieuw leven. Er is een ‘voor’ het
overlijden en een ‘na’ het overlijden.

Hoe moet je het doen? Je probeert te luisteren naar
tips uit de omgeving. Maar de ene zegt: je ‘moet’
afleiding zoeken. De ander zegt: je ‘moet’ er niet voor
weglopen. De volgende zegt: je ‘moet’ erover praten
en weer een ander raadt je aan om naar de toekomst
te kijken, terugkijken heeft geen zin.
Je probeert de strategieën en ze blijken soms te
werken. Een andere dag kan de strategie die de dag
ervoor zo goed werkte, opeens waardeloos blijken te
zijn. Er is geen houvast te vinden. En juist het niet
hebben van houvast kan paniek of neerslachtigheid
veroorzaken.

www.hetnieuwerouwen.nl

Als het voor jou prettig is om iedere dag op je bed te
zitten en te ruiken aan de kleren van degene die
overleden is en daarbij je heel verdrietig te voelen, dan
is dat goed! Als het voor jou prettig is om alle kleren
weg te doen omdat het te veel pijn doet om ernaar te
kijken, dan is dat goed! Als het jou helpt om nooit thuis
te zijn, dan is dat goed! Jij moet overeind blijven, daar
gaat het om! En alle ideeën die anderen daarover
kunnen hebben, kun je hooguit uitproberen om te
merken of dat helpt of niet, je hoeft ze echter niet tot
norm te maken van ‘zo moet het’.
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Zijn schoonzus Jeanet, de zus van zijn overleden
vrouw, had er veel moeite mee dat het leek alsof
Jeﬀrey zijn vrouw uit het huis verdreef. Ze vond het
moeilijk te zien dat als ze kwam dat er nog weinig was
wat haar herinnerde dat haar zus daar in het huis
geleefd had. Er hingen foto’s aan de muur, maar niet
te veel. Ze kreeg daar woorden over met Jeﬀrey.

Uit de praktijk
Jeﬀrey zijn vrouw was overleden na een kort ziekbed
van drie maanden. In maart hoorde ze dat ze
uitgezaaide kanker had, in juli was ze overleden. Het
was allemaal heel snel gegaan en hij had amper tijd
gehad om zich goed op haar overlijden voor te
bereiden. Jeﬀrey stond voor de klas en vond het
moeilijk om zijn groep ‘in de steek te laten’, zoals hij
dat zelf noemde. De laatste maand van zijn vrouws
leven kon hij echt niet anders, hij móest bij haar zijn.
Daarna was het zomervakantie en kon hij zo veel
mogelijk gaan opruimen en zich voorbereiden op hoe
het nieuwe leven zou gaan zijn.
Jeﬀrey deed alle kleren weg van zijn vrouw. Zijn
dochter was nog heel jong (zes jaar) die had er toch
niks aan. Alles ging naar het Leger des Heils. Hij
dacht: als ik het nu niet doe, kan ik het later niet meer.
Hij verfde zijn slaapkamer, kocht een nieuw bed en
veranderde de woonkamer. Zijn buren, die zeer
betrokken waren, wilden hem tegenhouden en hem
zeggen dat het allemaal niet nu hoefde. Maar Jeﬀrey
kon het niet horen, hij dacht alleen maar: straks ga ik
weer aan het werk en dan kan het niet meer. Ik moet
het nu doen.

Zij vond dat hij het rustig aan moest doen en dat hij
wél alles moest laten zoals het was. Ze konden elkaar
daarin niet vinden. Jeanet vond het zo verdrietig dat
ze hulp bij me zocht. Zij vond dat Jeﬀrey niet goed
rouwde omdat hij alles zo weg deed. Voor mij was het
maar de vraag of hij niet goed rouwde en bovendien,
wat is goed rouwen? Goed rouwen is wat voor de
rouwende wel of niet werkt.

Vrienden nodigden hem regelmatig uit om te komen
eten met de kinderen (hij had ook nog een zoon van
acht) en als de kinderen in bed lagen zocht hij een
Netflix film uit. Soms werd hij overvallen door emoties,
hij sprak zichzelf dan toe met de woorden: “het heeft
geen zin om te huilen, ze komt er niet mee terug en ik
voel me er alleen maar naar door”.
Rouwen voelt als leven in een bubbel
www.hetnieuwerouwen.nl
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Ik nodigde hen samen uit om te komen en dat wilde Jeﬀrey
wel. We bespraken wat het betekende dat Jeﬀrey alles aan
het opruimen was en waarom hij dat deed. Toen Jeﬀrey dit
goed had uit kunnen leggen en toen hij ook echt aan Jeanet
kon laten weten dat hij zijn vrouw daarmee niet vergat, ze zat
immers in hem, maar dat dit voor hem de manier was om het
dragelijk te houden, begreep Jeanet het beter. Jeanet kon
ook haar behoefte om haar zus juist zo veel mogelijk fysiek te
kunnen blijven ervaren, aangeven. Omdat ze beiden van
elkaar beter begrepen dat de een of de ander niet goed of
slecht aan het rouwen was, maar slechts de manier was
waarop het voor die persoon werkte, konden ze elkaar beter
vinden in de rouw en was het voor Jeanet makkelijker
geworden om weer bij haar zwager en neefje en nichtje langs
te gaan, hetgeen van grote waarde was!

www.hetnieuwerouwen.nl
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Als het eerste jaar maar voorbij is

Het eerste jaar

Rouw bestaat zolang als er leven is. De gedachtes over rouw hebben verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Rituelen zijn
hier mede de oorzaak van. Zo is een oud ritueel dat je een jaar lang in het zwart gekleed ging en een jaar lang een rouwband
droeg.
Misschien komt daar ook wel het grootste eerste misverstand vandaan: alle seizoenen moeten erover heen en dan gaat het
beter.
Helaas. Was het maar zo. Dan zou het voor jou als rouwende niet zo moeilijk en zwaar zijn.
niet altijd prettig.
www.hetnieuwerouwen.nl
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Jouw omgeving denkt daar vaak anders over. Je eerste
kerst: “je zult zien, volgend jaar kerst zit je er al heel !
anders bij”. Ja dat klopt, heel anders. Je kunt alleen
geen idee hebben hoe anders. Misschien voel je je nog
wel rotter dan deze kerst. Enfin, na het eerste jaar
denken mensen dat het beter zal gaan. “Gelukkig je
hebt het ergste gehad”. Weet je wat misschien wel het
ergste is? Dat je zelf ook dacht dat het na de begrafenis
alleen maar beter zou gaan, dat de begrafenis je
dieptepunt zou zijn en dat het daarna alleen maar uphill zou zijn (tenzij je natuurlijk al eerder een overlijden
hebt meegemaakt).

aandacht daar naar toe waar hij heen moet: en dat is
overleven. Je hebt het gevoel dat je een wattenhoofd
hebt. En als je over een jaar of wat terugkijkt, dan kun
je je niet meer herinneren wat je dit jaar gedaan hebt
en lijkt alles als in een waas voorbij te zijn gegaan.
Gaandeweg het eerste jaar dringt de waarheid steeds
meer tot je door. Ik hoor zo vaak cliënten zeggen “het
is net alsof het nu pas tot me door dringt dat hij dood
is!”. Met dat besef kan het verdriet intenser worden.
Tegelijkertijd lijkt het daarmee uitzichtloos te worden
omdat men, net als de omgeving, heeft gedacht dat
het na het eerste jaar beter, makkelijker, zou worden.

Hoe zit het nou met dat rouwen? Er zijn verschillende
theorieën, de ene wat moderner en recenter dan de
ander. De drie meest invloedrijke theorieën zijn wat
mij betreft nog steeds geldig. Zo zijn er de rouwfasen
van Elisabeth Kubler Ross, deze gaan vooral om de
emoties die mensen doormaken, de rouwtaken van
William Worden, die gaan over de taken die mensen
te verrichten hebben en het duale procesmodel van
Stroebe en Schut, dat gaat over het proces van rouw.
Ik kom later op deze theorieën terug.

Het verdriet wordt gaandeweg anders. Je went aan
de lege plek, je went niet aan het gemis van jouw
dierbare. Je went aan het feit dat jij waarschijnlijk
degene bent die de rol die jouw dierbare had, heeft
overgenomen, dat loopt wel. Het dagelijks leven heb
je opgepakt. Of het je plezier geeft is nog maar de
vraag.
Wat kun je doen
Aan je rouw kun je niet zo veel doen. Je kunt de rouw
niet versnellen. Wat mij vaak opvalt is dat hoe meer je
jouw gevoelens kunt accepteren voor wat ze zijn,
zonder er weerstand tegen te bieden, hoe draaglijker
jouw rouw wordt. De mensen die met alle kracht die
ze in zich hebben, proberen niet verdrietig te zijn, zich
niet rot te voelen, proberen leuk en gezellig te doen,
terwijl ze zich zo helemaal niet voelen, voor hen is het
vaak veel lastiger om balans te vinden.

Voor nu, in relatie tot het eerste jaar na het overlijden,
kan ik zeggen dat vanuit de rouwtaken gezien dat jaar
één gaat over erkennen dat iemand overleden is.
Herken jij dat ook? Dat je gewoon niet kunt geloven
dat hij/zij dood is? Dat je denkt dat je dierbare ieder
moment binnen kan stappen? Dat je de sleutel in het
slot hoort? Dat je denkt dat je hem/haar ziet lopen of
in de stoel ziet zitten? Je hebt het eigenlijk nog niet
echt door. Dat is maar goed ook. Want als je het echt
door zou hebben dan zou het leven niet te dragen
zijn. Je lijf gaat in shock als het ware. Net als wanneer
je een ernstig ongeluk krijgt, gaat de energie en de
www.hetnieuwerouwen.nl

9

Leoniek van der Maarel

!

was’ hielp niet meer. De omgeving was minder met
John bezig en ook op het werk begon men weer eisen
aan haar te stellen. De eerste verjaardag van John
kwam er aan. Ze vond een manier om daar invulling
aan te geven. Toen kwam kerst: vrienden nodigden
haar uit. Oud en nieuw was een ramp, vorig jaar om
deze tijd… En alles wat ze ervoer zorgde ervoor dat
het gat, waar ze langzaam in wegzakte, dieper werd.
Ze merkte dat in haar omgeving men er juist steeds
meer van uit ging dat het beter met haar ging: het was
toch al acht maanden geleden. Als ze probeerde te
vertellen hoe zwaar ze het had na oud en nieuw was
de reactie al gauw: ja joh, gelukkig heb je nu die
eerste keer gehad. Alles wat je voor het eerst opnieuw
meemaakt is zwaar, je zult zien, volgend jaar wordt het
beter!

Als je omgeving vindt te moeten zeggen dat het nu vast wel
beter gaat dan kun je ze altijd vragen “Wat maakt dat je dat
denkt? Heb jij zelf die ervaring?” En dan kun je ze ook nog
eens subtiel uitleggen dat het voor jou bepaald niet zo werkt.
Laat jouw omgeving niet jou een blauwdruk voor rouw
opleggen.
Uit de praktijk
Tanja is 37 als haar man overlijdt na een ziekbed van
nog geen jaar. Alles ging in een stroomversnelling
sinds zijn diagnose kanker. Ze hebben samen goed
kunnen praten en zijn lijdensweg op het eind was
enorm. Ze voelde zich dan ook opgelucht toen hij
stief. Dat vond ze ook moeilijk: hoe kan je opgelucht
zijn als je partner overlijdt? Dat gevoel deelde ze
mondjesmaat met haar beste vrienden. De uitvaart
werd gedaan zoals ze samen met haar man had
bedacht, er werden mooie dingen gezegd, ze had er
een goed gevoel aan overgehouden.

Tanja ging uitzien naar zijn sterfdag, want daarna zou
het vast beter worden. Ze kwam bedrogen uit. Een
anti climax. De weken voorafgaand aan zijn sterfdag,
was een herbeleving van het jaar daarvoor. Wat voelde
ze zich ellendig! Ze meldde zich ziek op het werk.
Gelukkig had ze het uitzicht dat het na de sterfdag
vast bergopwaarts zou gaan. Toen dat niet gebeurde
en ze zich de weken erna alleen maar slechter ging
voelen, dacht ze dat ze gek was. “Als iedereen zegt
dat het vast beter gaat, dan is er wel iets heel erg mis
met mij dat ik dat niet zo voel!” dacht ze. Ze kwam bij
mij in de praktijk. Alleen al dat ik haar tijdens ons
eerste gesprek kon vertellen dat dit een heel normale
rouwreactie is, gaf haar lucht.

De eerste paar maanden gingen op aan van alles
regelen. Ze had amper de tijd om zich te realiseren
wat er was gebeurd. Verzekeringen, hypotheek,
pensioen, haar eigen werk, alles slokte haar aandacht
op. Ze was verdrietig en merkte ook dat de gedachtes
aan zijn laatste weken haar hielpen om ook te
berusten in dat hij dood was.
Toen ze na een maand of drie klaar was met alles
regelen en het leven zijn ‘normale gang’ weer nam,
merkte ze dat het zwaarder voor haar werd. Ze ging
haar John meer missen, voelde vaker de leegte die hij
had achtergelaten en de gedachte dat ‘het beter zo
www.hetnieuwerouwen.nl
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Praten over de overledene
Zelf wil je er niet over ophouden. Over jullie leven samen, over zijn/haar leven, over de dood, over het gemis, over hoe
zwaar het nu is.
Dat is helemaal goed. De eerste paar weken merk je dat mensen ook openstaan voor je verhaal. Sterker nog, ze vragen
er zelfs naar. De deur wordt platgelopen, je krijgt enorm veel telefoontjes, mensen willen je steunen en zeggen je dat ze
jou erdoor heen gaan helpen.
www.hetnieuwerouwen.nl
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Na twee maanden wordt het minder. Na drie maanden
nog minder. De echte goede vrienden blijven. Het
lastige is dat je zelf ook het gevoel krijgt dat je het er
minder over moet hebben. Telkens hetzelfde verhaal
vertellen, hoe graag je dat ook wilt, lijkt je ook niet
echt heel prettig voor de ander. Je wacht tot jou een
vraag wordt gesteld, helaas blijven de vragen vaak
uit, anders dan “hoe gaat het met je”.

Wat kun je doen
Ik zeg vaak dat we onze omgeving moeten helpen,
we moeten ze opvoeden. Toen je zelf nog niet met de
dood te maken had, wist je het misschien ook niet.
Laten we de ander vertellen hoe prettig het is om te
vragen naar je pijn, naar je leuke momenten, naar je
dierbare overledene. Dat het niet erg is dat je daar
verdrietig van wordt, dat helpt juist. Daarna heb je
weer meer ruimte voor de andere verhalen.
Andersom kan ook: je wil er juist niet over praten
terwijl iemand je er wel naar vraagt. Laat weten dat je
de vraag waardeert en dat je op dit moment het er
niet over wilt hebben, wellicht een andere keer wel.

Het wordt dan steeds lastiger het over jouw overleden
dierbare te hebben. En misschien komt er ook een
moment (of is dat al geweest) dat je, als je zijn/haar
naam noemt, merkt dat mensen gauw op een ander
onderwerp over willen gaan. Dat ze bang zijn dat de
sfeer verdrietig wordt. Jij wil ook de sfeer niet
verdrietig maken.
De keren dat je het over jouw overleden dierbare hebt
worden minder. Hoe kun je ook je gevoel uitleggen?
Het is niet uit te leggen, het diepe, diepe gemis, de
pijn, de verscheurdheid, dat je hart ook werkelijk als
gebroken voelt. Het is niet uit te leggen aan iemand
die het niet zelf heeft meegemaakt.
Soms wil je het er ook niet over hebben. Dan ben je
misschien net iets anders aan het doen en je weet als
je weer naar die pijn gaat, zul je je minder goed gaan
voelen.
Je hebt dagen dat het ‘wel gaat’ dat je soms ook
weer plezier hebt. Anderen kunnen dan denken dat
het over is. Als je je een dag later weer minder prettig
voelt, is dat niet goed te volgen voor je omgeving,
sterker nog, soms snap je het zelf ook niet!
www.hetnieuwerouwen.nl
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Uit de praktijk
Sabine haar man was in september plotseling
overleden. Het liefst bleef ze de hele dag thuis, daar
voelde ze zich veilig. In november was haar moeder
jarig. Daar moest ze wel naar toe. Bovendien zou de
hele familie daar komen en dat leek haar fijn en
steunend. Ze hadden elkaar niet meer gezien sinds de
begrafenis. Tijdens de verjaardag probeerde Sabine
het nog te hebben over Ron, haar overleden man. Er
werd amper op in gegaan. Na twee uurtjes op de
verjaardag te zijn geweest vloog het Sabine aan. Ze
moest weg! Ze hield het niet meer uit. Iedereen vierde
een feestje. Niemand had het over Ron. Het was alsof
er niks was gebeurd, alsof niemand doorhad hoe haar
leven (en dat van haar zoontje van vijf) kapot was.

www.hetnieuwerouwen.nl
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Rouw ik wel goed?
Deze vraag wordt vaak gesteld. Mensen zijn onzeker en willen weten of ze ‘goed’ rouwen. Maar wat is goed rouwen? Ik
ben er nog steeds niet achter. Er is geen vast stramien van hoe je moet rouwen.
Er zijn wat algemene theorieën waardoor we wel beter kunnen snappen dat men reageert zoals men reageert. Die
theorieën zijn slechts verklaringsmodellen en zijn niet bedoeld om voor te schrijven hoe je ‘moet’ rouwen.
www.hetnieuwerouwen.nl
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Als eerste is er de theorie van Elisabeth Kübler Ross.
Voor een hoop mensen ouderwets. Ik herken haar
rouwfases nog steeds. Het zijn de beroemde vijf fases
die gaan over de emoties waar mensen doorheen
gaan: 1) ontkenning 2) woede 3) marchanderen 4)
depressie 5) aanvaarding. En ging het maar zo
makkelijk als het hier staat. Dat is niet zo. We
herkennen allemaal wel hoe we in eerste instantie
maar niet kunnen (en willen!) erkennen dat de dierbare
overleden is. Dat hebben we ook nodig om overeind
te blijven.

zoals het is en dat er geen moedertje lief meer aan
helpt.
Dat voor wat betreft Kübler Ross en de rouwfases.
Nogmaals voor alle duidelijkheid: het is geen wet van
meden en perzen dat het zo verloopt en alle emoties
kunnen ook door elkaar lopen!
De rouwtaken van J. Worden, een Amerikaanse
psycholoog is een theorie die ook duidelijk kunnen
maken waar je zit in je rouwproces en wat je hebt te
‘doen’. Het zijn er vier. Ook hier weer: ze gaan niet
keurig van 1 via 2 en 3 naar 4 maar gaan ook vaak
door elkaar heen. Hoe mensen door de rouwtaken
heen gaan is afhankelijk van wie er is overleden, de
band met de overledene, je eigen veerkracht, en je
support in de omgeving. Ook zie ik vaak verschil in
hoe mannen rouwen en hoe vrouwen rouwen.

Ik denk ook dat de woede fase goed herkenbaar is.
Soms ben je boos op alles en iedereen en heb je
maar weinig nodig om dat te laten merken. Je kunt
ook boos zijn op de dood, maar hoe lastig is dat? Op
wie moet je dan je boosheid richten? Soms ben je
ook boos op degene die dood is gegaan, maar dat
vind je nog moeilijker om te begrijpen! Hij/zij wilde
toch zelf ook niet dood? Een rauwe ongerichte
boosheid.

De eerste rouwtaak is erkennen dat iemand dood is.
Dat is hard werken. Rouwen is sowieso keihard
werken! Om te kunnen erkennen heb je informatie
nodig. Je wilt telkens weer horen hoe het nou precies
is gegaan, je wilt het ook telkens weer vertellen. Je
wilt het vanuit alle invalshoeken bekijken. Ook van
belang is hier de overledene te zien. Dat je echt met
eigen ogen ziet dat iemand dood is. Je kunt er als het
ware niet omheen. Vaak merk ik dat zo’n eerste
rouwtaak een maand of negen duurt (en dit zeg ik
héél voorzichtig!). Dit is wel afhankelijk van het feit of
de omstandigheden dusdanig zijn dat je ook direct
kunt gaan rouwen.

Het marchanderen? Ook zo herkenbaar: “als de
dokter nou eerder…” of “als ik anders …” of “ik zou
er alles voor doen dat hij terugkomt”, etc. De
depressie als de onomkeerbaarheid van het verlies
duidelijk wordt. Wat mij betreft niet depressie in de zin
van de depressie zoals deze door een psychiater kan
worden gediagnosticeerd, maar meer een diep gat
waar je in terecht komt en waar je met heel veel
moeite weer uit kunt klimmen!
Uiteindelijk hopen we dan dat je kunt ‘aanvaarden’
dat je dierbare dood is. En aanvaarden is niet ‘het
goed vinden’. Aanvaarden is echt inzien dat het is
www.hetnieuwerouwen.nl
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Als er allerlei onrust is, omdat dingen niet duidelijk zijn, of
uitgezocht moeten worden, dan duurt het vaak langer. Denk
aan de nabestaanden van de MH17 ramp, zij kunnen nog
steeds niet goed rouwen omdat het niet duidelijk is wat er nu
precies is gebeurd.

Tot zover de rouwtaken. Nogmaals: gaat niet keurig
van 1, 2, 3, 4. Geeft wel herkenning in waarom je de
dingen doet zoals je ze doet.
Tot slot een meest ‘moderne’ rouwtheorie op dit
moment en dat is het duale procesmodel van Stroebe
en Schut.
Het woord zegt het al: het gaat om het proces. En het
proces van rouwen is er eentje van heen en weer
gaan. Heen en weer tussen het verlies en het nieuwe
leven. Tussen dingen doen die gaan over het verlies
en de draad van het leven weer op (moeten) pakken.
In het begin zit je veel in de verlieskant en maak je af
en toe een uitstapje naar de herstelkant. Soms schrik
je van jezelf als je iets hebt gedaan in de herstelkant
en er nog blij van werd ook. Je knalt dan direct terug
naar de verlieskant en vaak hoor ik dat dit voelt als 2
stappen terug, terwijl je er net eentje vooruit hebt
gedaan.
Na verloop van tijd merk je dat je de herstelkant
steeds vaker pakt. Het is de bedoeling dat je de heen
en weer beweging kunt (blijven) maken. En misschien
is dat wel wat er bedoeld wordt met ‘goed rouwen’.

Langzaam maar zeker wordt rouwtaak 2 herkenbaar en die
gaat vooral over het herkennen van de emoties die bij dit
diepe verlies horen. Die gevoelens worden in de loop van de
tijd anders. In eerste instantie mis je jouw dierbare in alle
dagelijkse gebeurtenissen, dat gemis wordt anders en je
gaat je dierbare missen in de diepe verbinding die je met
hem/haar had. Dit kan leiden tot nog meer verdriet en
radeloosheid dan je al had.
Voorzichtig klim je uit het dal en ontstaan de rituelen
waar je houvast in vindt.
De rituelen zijn herkenbaar in rouwtaak drie. Waar je
meer naar de herinneringen kunt kijken zonder de
diepe, diepe pijn van het gemis te voelen. Het wordt
rustiger. Het gemis is er nog steeds en wordt beter
draagbaar.
Uiteindelijk gaat rouwtaak vier over het wederom
verbinden. Verbinden met jouw overleden dierbare,
op een andere manier. Hoe hou je hem/haar in je
leven? Dat mag namelijk. Het eeuwige ‘je moet hem/
haar wel loslaten hoor’ hoeft echt niet! Hou hem/haar
bij je, verbind op een nieuwe manier. En rouwtaak vier
gaat ook over weer leren vertrouwen dat niet iedereen
van wie je houdt, doodgaat!

Duale procesmodel Stroebe en Schut
www.hetnieuwerouwen.nl
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Wat kun je doen
Of je nu in rouwfase 1, rouwtaak 2, of in de
verlieskant zit, het is niet zo relevant. Wat relevant is,
is dat jij je rouw beleeft zoals je hem beleeft. Dit klinkt
als een open deur, maar helaas hoor ik te veel de
kritische stemmen in de mens zelf die dan zegt: “nou
kom op, niet zo piepen, je moet wel door”. Dat kan
echt op momenten heel goed zijn, om naar de
herstelkant te gaan, er zijn echter ook momenten dat
het heel goed is om in de verlieskant te zitten. En
zoals je kunt merken ga je heen en weer en weet je
ook dat als je je heel erg naar voelt, dat er ook een
moment komt (hoe kort ook) dat je je weer even wat
beter voelt. Vertrouw daarop. Laat datgene toe wat er
is. Accepteer het. In de mindfulness leren we dan te
denken: “hey daar is het verdrietige gevoel weer,
welkom verdrietig gevoel, ik accepteer dat je er bent”.
Tja. Als je dat zo mooi zou kunnen… De boodschap is
in ieder geval: alles wat je voelt is goed, heb daar
geen weerstand tegen.
Uit de praktijk
Margreet haar man overleed in september. Margreet
was verpleegkundige. Een vrouw die van aanpakken
wist. Zo ging ze ook met haar rouw om. Ze zocht al
snel hulp want dit kon ze vast niet alleen (dacht ze).
Margreet had in haar leven geleerd dat je met emoties
niet zo ver komt en dat het beter is om te doen. Een
oplossing te zoeken. Haar grootste dilemma door alle
sessies heen, was haar werk. Hoe kon ze nog terug
naar mensen verplegen nu ze zelf haar man had
verpleegd tot aan zijn overlijden? Ze was als sinds
haar 17e met hem samen (dat was in totaal 25 jaar) en
leven zonder hem, zonder zijn steun, vond ze heel
moeilijk. Zo herkenbaar en begrijpelijk! Huilen? Dat
vond ze maar niks. Ze schoot er niks mee op. Ze
www.hetnieuwerouwen.nl
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kreeg er hoofdpijn van. Aan alle kanten probeerde ze
het weg te houden. Drie maanden na zijn overlijden
zei ze een keer tegen mij: “maar ik ben nog steeds zo
verdrietig”. Ook dat hoor ik vaker ‘nog steeds’. Alsof
het na drie maanden over moet zijn.
Margreet was moe, doodop. Op het werk mocht ze
tijdelijk administratief werk doen, maar ze voelde wel
dat er aan haar getrokken werd om ook weer
patiënten te gaan verplegen. Op het werk leken ze niet
te begrijpen dat dit voor haar onmogelijk was.
Margreet kwam aan. Ze had zelf wel door dat ze haar
emoties weg at. Ik legde haar uit dat haar moeheid
niet alleen kwam van het rouwen (rouwen is echt
doodvermoeiend, zoals je zelf als geen ander weet)
maar ook van het weghouden van haar gevoel. Het is
alsof je de hele dag bezig bent tegen een grote
sneeuwbal te duwen. Dat hou je niet vol. En dat
gebeurde ook. Uiteindelijk acht maanden na het
overlijden lag Margreet op de bank en wilde er niet
meer afkomen. Ze heeft zich ziek gemeld en kon toen
open staan voor het toelaten van haar emoties. Nog
steeds is het iets dat Margreet niet makkelijk doet, het
is voor haar in feite tegennatuurlijk, ze begrijpt nu wel
dat ze veel beter naar zichzelf moet luisteren en dat
ook moet accepteren. Het mág ook gewoon af en toe
even niet gaan.
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Seksespecifieke rouw
Bestaat er zoiets als seksespecifieke rouw? Over het algemeen is het heersende beeld wel dat mannen anders rouwen
dan vrouwen. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Zo blijkt uit onderzoek dat bij het verlies van een kind mannen meer in
de herstelkant zitten (zie ‘rouw ik wel goed’) en vrouwen meer in de verlieskant.
Daarin herkennen we ook dat mannen over het algemeen meer oplossingsgericht zijn en vrouwen meer emotiegericht.
Dat wil zeggen dat mannen als er een probleem is, op zoek gaan naar de oplossing. Is die oplossing er niet? Dan willen
ze zich er liever niet mee bezighouden. Vrouwen hebben meer behoefte aan de gevoelens te onderzoeken die te maken
hebben met het probleem, de meer emotiegerichte kant.
www.hetnieuwerouwen.nl
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Nu denk je misschien: lekker generaliserend zeg:
mannen en vrouwen. Ik ben helemaal niet een man
die… of ik ben helemaal niet een vrouw die…
Het zal hem ook niet zozeer zitten in je geslacht maar
veel meer in de hormonen die daar een rol bij spelen.
Het hormoon testosteron heeft hier een groot aandeel
in. Tja, daar hebben mannen nou eenmaal veel meer
van dan vrouwen.

met de rouw van invloed is op hoe de man zijn rouw
ervaart. De man zit meer in de herstelgerichte kant en
daarin zit de verbinding met zijn vrouw. Zit een vrouw
meer in de herstelgerichte kant, dan vaart de man
daar wel bij. Andersom is dat minder het geval. De
vrouw zit meer in de verliesgerichte kant en daar zit
ook de verbinding met haar overleden kind, zij is dan
minder met haar man bezig. Daar zit direct een
valkuil, want de man wil dit oplossen en dat gaat dus
niet. Dit geeft een enorm machteloos gevoel. De
vrouw wil waarschijnlijk alleen maar dat de man naar
haar luistert, dan helpt hij al heel goed!.
!

Ik merk vaak wel als ik in de praktijk kijk, dat dit
verschil vaak zichtbaar is als het gaat om rouw. Als je
partner overlijdt is dat niet op te lossen. Daar voel je
je enorm verdrietig bij. Alleen, daar kan je niks mee.
Het biedt geen oplossing. Als je dan iemand bent die
meer de oplossingsgerichte coping hanteert, dan zou
je kunnen zeggen dat je een probleem (erbij) hebt. Het
is namelijk niet op te lossen. Dan ga je op zoek naar
wat je wel kunt doen om in ieder geval van die nare
gevoelens af te komen. Dat is vaak heel hard
doorgaan, afleiding zoeken, zorgen dat je leven leuk
is.
Je kunt je voorstellen dat als je meer de
emotiegerichte coping hanteert, dat je juist veel meer
de emoties onderzoekt. Je wilt weten wat ze
betekenen, wat ze je brengen, hoe je ermee om kunt
gaan.

Wat kun je doen
Ik denk altijd dat wij veel van elkaar kunnen leren.
Misschien zou ik niet moeten zeggen: mannen leren
van vrouwen en vice versa, maar mensen met een
probleemgerichte aanpak kunnen leren van mensen
met een emotie-gerichte aanpak en vice versa. Als we
veel met onze emoties bezig zijn, dan lukt het ons
soms moeilijk om ook in actie te komen, hoe weinig je
wellicht ook kunt doen aan het verlies (in dit geval).
Als we dit weer vertalen naar de verlieskant en de
herstelkant wordt dit wellicht duidelijker. Als je veel in
de verlieskant zit, kan het helpen om ook eens
bewust dingen te doen die met het herstel te maken
hebben. En als je veel in de herstelkant zit, kun je
bewust dingen doen die met de emoties te maken
hebben.

Als een kind overlijdt, dan is het voor het echtpaar
heel moeilijk om samen te rouwen. Je wilt dat
misschien wel, maar uiteindelijk doe je het toch
alleen. Zoals gezegd, ook vaak anders. Het is moeilijk
voor de moeder om aan te zien dat haar man na een
half jaar liever de urn in de kast wil hebben omdat het
hem zo confronteert met zijn overleden kind en zo
kan het voor de man heel moeilijk zijn om aan te zien
dat zijn vrouw zo verdrietig is. Onderzoek heeft ook
aangetoond dat de manier waarop de vrouw omgaat
www.hetnieuwerouwen.nl
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Je kunt misschien bang zijn dat als je te veel ‘herstelt’
je het verlies niet meer zult voelen en andersom als je
te veel verlies voelt dat je niet meer overeind kunt
blijven. Je kunt het gevoel hebben dat je verzuipt in je
verdriet. Dit blijkt in de realiteit niet te gebeuren.
Natuurlijk komt het wel eens voor, maar over het
algemeen, iemand die al veel in de herstelkant zat, zal
altijd de weg terug blijven vinden naar die herstelkant,
alleen al omdat dit zijn/haar natuurlijke manier van
doen is.
Iemand die veel in de verlieskant zit en zijn best doet
meer naar de herstelkant te gaan, zal nog steeds, als
automatisch, teruggaan naar de verlieskant.

!

Jeroen, haar man, steunde haar waar hij kon. Hij had
tijdens haar ziekte geleerd dat hij alleen maar hoefde
te luisteren (echt luisteren). Hij wist dat hij het niet op
kon lossen. Dit was heel moeilijk voor hem geweest.
Hij richtte zijn oplossingsstrategieën maar op de
kinderen: hij deed leuke dingen met ze en zorgde dat
Marloes de gelegenheid had om te rusten als dat
nodig was.
Toen Marloes overleed was de leegte groot. Jeroen en
de kinderen hadden het zwaar. Jeroen, die sales
manager was, kon het niet meer opbrengen om naar
zijn werk te gaan, wat hij tot twee weken voor het
overlijden van Marloes wel ‘gewoon’ gedaan had. Drie
weken zat hij thuis. Er kwamen veel mensen langs, de
kinderen moesten opgevangen worden en overal kon
hij zijn verhaal kwijt. Vrienden probeerden hem op te
vrolijken en vroegen hem een biertje te komen
drinken. In eerste instantie had Jeroen daar geen zin
in. Maar na een maandje bedacht hij zich dat dit toch
ook niet lang zo door kon gaan. Hij moest niet zo bij
de pakken neerzitten. Marloes was dood, ze had
mooie dingen achtergelaten voor de kinderen (dat
vond hij toch echt het voordeel van doodgaan na een
ziekte, daar had ze namelijk over na kunnen denken)
en ze kwam ook niet meer terug.

Door bewust je aandacht te verleggen breng je meer
balans in je rouw.
Als je rouwt om je kind vertel aan je partner wat je van
hem/haar nodig hebt! Het is niet altijd duidelijk dat je
als vrouw het fijn vindt dat de man alleen maar naar je
luistert en voor de vrouw is het niet duidelijk dat de
man druk bezig is een oplossing te vinden voor zijn
nare gevoel.
Hoe het proces ook loopt geef elkaar de ruimte om te
rouwen op de manier die bij jezelf past. Koppel er
geen oordeel aan (“hield je dan niet van hem?”) en
vind manieren om met elkaar in gesprek te blijven.
Uit de praktijk
Marloes overleed na een ziekbed van vier jaar. Twee
jonge kindjes liet ze achter, van 9 en 6. Zij hadden
haar eigenlijk niet anders meegemaakt dan ziek.
Daarin zaten natuurlijk de ups en de downs. Er waren
ook goeie maanden geweest. Het laatste half jaar was
echter verschrikkelijk. Toen eenmaal bekend werd dat
Marloes dood zou gaan, ging zij ook snel achteruit,
alsof ze het had opgegeven.
www.hetnieuwerouwen.nl
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Jeroen ging plannen maken. Allereerst zou hij de keuken
gaan verbouwen, iets wat hij al samen met Marloes van
plan was geweest maar wat er tot nu toe nog niet van
gekomen was. Hij ging ook op zijn werk langs en besprak
hoe hij weer langzaam aan de slag zou gaan.
Twee-en-een-halve maand na het overlijden van Marloes,
was Jeroen weer helemaal terug aan het werk. Hij vond het
vermoeiend, maar dat kwam vooral, zo zei hij, door de
combinatie met voor de kinderen zorgen. Op zich vond hij
werken heerlijk. Daar voelde hij zich als een vis in het water.
Niet meteen in het begin, maar toen hij twee weken
langzaamaan begonnen was, had hij er weer zo veel lol in dat
hij al snel weer fulltime aan de slag was.
Ik sprak hem bijna een jaar na het overlijden van Marloes.
Jeroen zei dat het gemis nog steeds heel groot was en dat
hij wel weer in een goed ritme zat. Hij had zelfs een leuke
vrouw ontmoet. Zij had Marloes ook gekend, dat vond hij
heel fijn. De kinderen hadden het er moeilijker mee, maar
voor hem gaf het nieuw zicht op de toekomst.

www.hetnieuwerouwen.nl
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Weer aan het werk
Je kon het je niet bedenken. Hoe kan het zijn dat rouw zo veel invloed heeft op je concentratie? Zo veel invloed heeft op
je motivatie? Als je er verstandelijk over nadenkt kun je je niet voorstellen dat je niet kan werken. Toen je nog niet in rouw
was, kon je je dat waarschijnlijk ook niet voorstellen. Misschien had je wel eens collega’s die in rouw waren en daardoor
niet konden werken en begreep je dat niet.
Nu je zelf rouwt wordt het allemaal kristal helder. Je kunt niet eens over je werk nadenken, laat staan dat je kunt gaan
werken!
www.hetnieuwerouwen.nl
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We zien vaak dat werkgevers welwillend zijn en je alle
ruimte geven. Alle ruimte… tot de ruimte op is. De
eerste maand laten ze je met rust. De tweede maand
gaan ze je eens bellen en nodigen ze je uit een kopje
koﬃe te komen drinken. Maand drie gaan ze
voorzichtig bij je peilen wat jouw plannen zijn,
wanneer je denkt weer voorzichtig te kunnen
beginnen.

de ‘dochter/zoon van de overleden ouder’, je bent wie
je bent. Je wordt gedwongen aan andere dingen te
denken, met andere dingen bezig te zijn. Dat is fijn.
Als we denken aan het duale procesmodel, dan is het
belangrijk om ook met de herstelkant bezig te zijn.
Het duale procesmodel gaat namelijk over het heen
en weer gaan tussen de verlieskant en de herstelkant.
En hoe beter mensen heen en weer gaan, hoe meer in
balans het rouwproces is. Te veel in de verlieskant
zitten, zonder het leven op te pakken is niet goed en
te veel het leven oppakken zonder in de verlieskant te
zitten, ook niet.
Werk kan daarbij helpen.
!

En jij? Jij voelt je verplicht weer te gaan. Het is je
baan. Die heb je nodig. Je wilt ze niet tegen je in het
harnas jagen. Je beseft dat je ooit weer aan het werk
moet. Daarbij, zoals het nu voelt, voelt het alsof je
überhaupt nooit meer wil werken, dus het zal er
gewoon maar eens van moeten komen.

Ik maak ook vaak mensen mee die dan na maanden
toch uitvallen. Naarmate jaar één vordert (zie het
vorige hoofdstuk) kan het overeind blijven zwaarder
worden. Ik pleit ook meer voor rouwverlof na
driekwart jaar. Ga dan maar eens een paar maanden
thuis zitten. De stof van het overlijden is neergedaald
en je bent moe. Doodmoe. Dat is het moment dat je
niet meer kunt werken.

Daar ga je dan. Koﬃe drinken. En nog een keer. Een
uurtje werken. Misschien ben je bij de bedrijfsarts. Ik
heb hele fijne bedrijfsartsen meegemaakt die totaal
op de hand van de rouwende waren en die hen echt
alle tijd gaven en soms de rouwende wel eens af
moesten remmen “begin nu niet te snel, doe het
rustig aan, je bent nog niet zo ver”. Ik heb ook
bedrijfsartsen meegemaakt die mensen onder druk
wisten te zetten. En als een bedrijfsarts het zegt… tja
die heeft er verstand van. Je denkt al gauw dat je een
aansteller bent en hij/zij het wel zal weten: werken zal
wel goed voor je zijn.

Je omgeving (weer die omgeving) begrijpt jou vaak
niet: “werk je alweer?” of “werk je nu nog niet”. Hoe
dan ook, je kunt het in feite niet goed doen. De vraag
die gesteld zou moeten worden is “hoe is het voor jou
om aan het werk te zijn? Doet het je goed? Red je
het?”. Ook werkgevers zouden daarmee bezig
moeten zijn!

Je bouwt weer op. Drie uur per dag. Twee weken later
vier uur per dag, weer twee weken later zes uur per
dag en voor je het weet werk je net zo veel als voor
het overlijden. Misschien lukt het je. Ik hoor altijd wel
dat het een fijne afleiding is. Op het werk ben je wie je
altijd was. Je bent daar niet de ‘weduwnaar/weduwe
van’, of de ‘vader/moeder van het overleden kind’ of
www.hetnieuwerouwen.nl
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Wat kun je doen
Wat je zelf kunt doen is blijven voelen hoe het voor
jou is om te werken. Werk je niet te veel? Is het te
doen? Of kom je doodop thuis dat er niets meer
overblijft voor je kinderen? Praat met je werkgever.
Durf voor jezelf te gaan staan. Vertrouw erop dat je
geen aansteller bent (echt niet!). Rouwen is heel erg
vermoeiend en alleen jij kunt dat voelen. Een ander
kan aan jouw buitenkant niet zien hoe zwaar het is. Jij
zal dat de ander moeten vertellen. Je kunt ze ook wel
vertellen dat het in het begin wel ging, maar nu zwaar
tegenvalt. Dat, met het verstrijken van de tijd, het
steeds zwaarder voor je wordt en dat de combinatie
met werk op dit moment bijna niet te doen is, hoe
graag je ook zou willen.
Kijk of er een oplossing te vinden is: bespreek tijdelijk
(nog meer) parttime te werken, bespreek andere
mogelijkheden, vraag om begrip. Sta voor jezelf. Jij
bent de enige die dat kan!
Uit de praktijk
Claudia werkt bij een bank. Als ze 42 is overlijdt haar
zoontje na een verkeersongeval. Hij is op dat moment
negen jaar. Kapot is ze (en haar man ook). Maanden
zit ze thuis. Haar werkgever toont daarvoor alle begrip.
Na vier maanden gaat ze koﬃedrinken op haar werk.
Ze vindt de blikken die ze van de collega’s krijgt
verschrikkelijk. Ze voelt dat iedereen haar nu ziet als
‘moeder van een overleden kind’. Het enige wat zij wil
is dat niemand het er over heeft, dat ze gewoon weer
aan het werk kan. Ze maakt afspraken: eerst maar
eens drie dagen een uurtje komen. Dat doet ze. Ze
voelt zich nutteloos. Na een aantal weken wordt het
uitgebouwd naar drie dagen vier uur. En gedurende
de weken die komen werkt ze zich op tot haar
normale urenpatroon (vier dagen fulltime).
www.hetnieuwerouwen.nl
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Het kost haar enorm veel energie om de gedachtes
aan haar zoontje uit te schakelen als ze op het werk is.
Om zich te concentreren op de cijfers waarmee ze aan
de slag moet. Thuis wil ze voor haar andere zoon
zorgen en houdt ook daar haar verdriet in. Als het half
negen is, is ze op en wil ze alleen maar slapen. Het
verdriet om haar overleden zoon bouwt zich van
binnen op. In de auto naar en van het werk, huilt ze.
Dat is het enige moment. Ze heeft het pand nog niet
verlaten, of de tranen komen. Claudia houdt het niet
langer vol. In overleg met de huisarts en met mij,
meldt ze zich ziek. Het werk snapt er niks van: het
ging toch zo goed? Ze was nu toch al driekwart jaar
verder? Claudia wilde niet meer. Ze had het idee dat
ze nooit meer zou kunnen werken. De ervaring van de
afgelopen maanden gaven haar dat idee. Er werd
voorgesteld om anti-depressiva te gaan slikken. Hier
was ik geen voorstander van, omdat ik niet het idee
had dat ze depressief was, ze miste haar zoon!
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Dat verdriet moest er mogen zijn. Nu Claudia thuiszat
had ze veel meer de ruimte om, als haar andere zoon
naar school was, in het diepe diepe gat te zinken. De
bedrijfsarts wilde met haar een reintegratieplan gaan
opstellen, gelukkig kon haar huisarts daar een stokje
voor steken. Claudia kon drie maanden thuisblijven.
Na drie maanden ging ze het weer langzaam
opbouwen. Heel langzaam. En uiteindelijk, ruim 15
maanden na het overlijden van haar zoon, was ze in
staat om haar werkzaamheden te verrichten zoals ze
dat voorheen deed. Wat niet meer was zoals
voorheen, was haar motivatie. Waarom deed ze dit
werk nog? Wat was het waard? Hoe belangrijk was
het eigenlijk dat zij dit werk deed? Wat droeg het bij
aan de wereld?
echt toe doet.
!

Vragen die ik vaker hoor na een ingrijpend verlies: hoe kan ik
mijn leven zin geven en ervoor zorgen dat het er echt toe
doet.
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