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Voorwoord 
Dit onderzoek heeft mijn eigen werkkring als onderwerp van studie . Een keuze die niet zomaar 

is geweest. Naast dat ik docent ben aan de Hogeschool Utrecht en daar lesgeef aan de opleiding 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, was ik tegelijkertijd student aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Een combinatie die mij aan het denken heeft gezet over de manier waarop wij 

onze studenten bij Maatschappelijk Werk en Dienstverlening lesgeven, en dan in het bijzonder 

ten aanzien van de thematiek van verlies en rouw.  

Vanuit deze ervaring ben ik verder op weg gegaan met mijn studie aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Hierbij heb ik het geluk gehad dat ik de vragen, die ik had naar aanleiding van 

onze manier van lesgeven in relatie tot het thema verlies en rouw, heb kunnen onderzoeken in 

de vorm van deze onderzoeksscriptie. Dat zowel mijn werkgever als de Universiteit voor 

Humanistiek hier hun support aan hebben willen geven, is door mij als zeer steunend ervaren.  

Ik wil bij dezen dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn opleidingsmanager, 

Louella Rooijer, te bedanken voor de toestemming die zij heeft gegeven om Humanistiek te 

gaan studeren. Vanuit de Hogeschool Utrecht is het dan wel verplicht om alle docenten met 

een vaste aanstelling een master te laten halen, maar er waren ook veel andere master-opties, 

die minder tijd zouden hebben gevraagd en daarmee minder druk op mijn werk zouden hebben 

gelegd.  

Ook wil ik Wim Meuffels en Josje Geerse, beiden collegadocenten van de Hogeschool Utrecht, 

opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, bedanken voor de openheid en 

bereidwilligheid waarmee zij mij in interviews te woord hebben willen staan. Ik heb dit erg 

gewaardeerd en vind het inspirerend dat we het inhoudelijke gesprek, over wat we belangrijk 

vinden in het onderwijs en hoe we dit willen realiseren, in toenemende mate met elkaar aan 

het voeren zijn.  

Daarnaast wil ik Yvonne Leeman en Ton Jorna, beiden universitair hoofddocenten van de 

Universiteit voor Humanistiek, niet onvermeld laten. Yvonne wil ik dankzeggen voor de 

grondigheid waarmee zij mijn stukken heeft gelezen en de kritische feedback die ik hierop heb 

ontvangen. Ton vanwege de steun en begeleiding tijdens het schrijven van mijn scriptie en de 

medewerking die hij heeft verleend aan een interview voor mijn literatuurstudie. De extra 

informatie die ik hierdoor heb kunnen verkrijgen is zeer verrijkend geweest voor mijn 

onderzoek.  

Deze onderzoeksscriptie vormt het sluitstuk van mijn master Humanistiek. Het behalen van dit 

diploma is een prestatie die ik niet alleen te danken heb aan de reeds genoemde personen, 

maar ook aan mijn lieve, dierbare gezin: Martijn, Ruben en Merel. Dankzij jullie was er ruimte 

om te doen wat ik moest doen, ook al was die ruimte er letterlijk gezien lang niet altijd.  Wie 
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hierin hebben ondersteund zijn mijn ouders en stiefouders: Pipasi en Vijko en René en Eveline. 

De keren dat jullie hebben opgepast zijn er te veel om terug te kunnen halen: zonder deze door 

jullie gecreëerde ‘agendatijd’, had ik mijn studie niet kunnen afronden.  

Mijn vriendin Marleen Bratti wil ik bedanken omdat zij met haar optimisme en inzichten 

‘blauwe luchten zag in het grijze wolkendek’ in tijden dat ik alleen maar gericht kon zijn op de 

verstikking. En mijn studenten bij de Hogeschool Utrecht: dat ik heb mogen leren van jullie 

inbreng tijdens de lessen waardeer ik zeer. In het bijzonder wil ik stilstaan bij Fabian, de student 

uit de casus in de inleiding, om wie dit onderzoek allemaal is begonnen. Beste Fabian: bedankt 

voor je aanwezigheid en input tijdens de minor. Hoe je het verlies van je moeder met je 

meedraagt en mee laat spreken in de manier waarop je je leven leeft en vormgeeft, dwingt diep 

respect bij mij af.  

En, last but not least, mijn respondenten. Dat jullie mij hebben willen toelaten in delen van 

jullie leven en wat zich daarin heeft afgespeeld is mij kostbaar. Om zo dichtbij te zijn geweest, 

met zo’n precair onderwerp als verlies en rouw, en dan ook nog in de gelegenheid te zijn 

gesteld om te mogen oefenen met mijn rol van onderzoeker, dat is veel om te mogen 

ontvangen.  

Angelieke Stikkel  
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Samenvatting 

Verlies is onlosmakelijk verbonden met het leven en doet zich voor in alle levensfasen van de 

mens. Het is de keerzijde van hechting en kan rouw tot gevolg hebben. De meeste mensen 

beschikken over voldoende veerkracht en steunbronnen om een verlies te dragen en te 

integreren in hun leven. Dit neemt echter niet weg dat in sommige situaties professionele 

ondersteuning wenselijk kan zijn. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Hoe moet het onderwijs aan studenten van de Hogeschool Utrecht, gericht op verlies- en 

rouwbegeleiding, eruitzien om adequaat begeleiding te kunnen bieden aan cliënten bij het 

omgaan met verlies en rouw? Met behulp van semigestructureerde vragenlijsten heb ik 

onderzocht wat ervaringsdeskundigen (7) belangrijk vinden voor rouwbegeleiders en onderwijs 

dat zich richt op verlies- en rouwbegeleiding. Deze resultaten zijn in een tweede interviewronde 

voorgelegd aan docenten (3) die lesgeven in rouwbegeleiding. Het aspect houding wordt, in 

zowel literatuur als interviews, essentieel gevonden voor rouwbegeleiders. Hierbij wordt als 

specifiek kenmerk het belang van een open houding genoemd, opdat er met ruimte voor 

uniciteit en wat zich in het ‘hier en nu aandient’ kan worden gewerkt. Mijn aanbeveling is dat 

wat docenten in de theorie over houding aanreiken, in hun handelen tot uitdrukking brengen. 

Een tweede belangrijke conclusie is het belang van doorleven van eigen verlies- en 

rouwervaringen en het beschikken over zelfkennis. In dezen wordt aanbevolen dat het 

onderwijsprogramma studenten de mogelijkheid biedt voor (zelf-)reflectie en dat er voldoende 

contacttijd beschikbaar is om in groepsverband tot verbinding, uitwisseling en verdieping te 

komen.  
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1. Inleiding 

Ieder mens krijgt in zijn leven vroeg of laat te maken met verlies en rouw. Het is inherent aan 

het leven en doet zich voor in alle levensfasen van de mens. Niet alleen het moeten missen van 

een dierbare na overlijden, maar ook het verlies van een baan of toekomstperspectief kan 

reden zijn voor rouw (Keirse, 2003; De Mönnink, 2008). Verlies is de achterkant van hechting of 

liefde. We zijn alleen in staat om verlies te ervaren en te rouwen als wij ons kunnen verbinden 

aan het leven en wat zich daarin als waardevol en dierbaar doet kennen. We hebben ons als 

mensen te verhouden tot dit spanningsveld van pieken en dalen. Ondanks en dankzij alles wat 

zich in ons leven aandient. Bij tijden ondraaglijk, maar mooi tegelijk (Maes, 2009; Parkes, 2009).  

Deze realiteit betekent nogal wat voor beroepskrachten die zich, vanwege de aard van hun 

werk, in verbinding stellen met anderen. Het ervaren van een eigen verlies of het meemaken 

van een verlies van een ander werkt op je in, of je het nu wilt of niet. De praktijk wijst uit dat 

mensen vaak niet goed weten hoe te reageren als zij worden geconfronteerd met een verlies. 

Gevoelens van onmacht om het leed van de ander aan te moeten zien, of de herinnering aan 

eigen verliezen, kunnen zo sterk aanwezig zijn dat adequate steun niet meer kan worden 

geboden. Reden voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de 

Hogeschool Utrecht, verder te noemen: ‘MWD’ en ‘HU’, om in haar onderwijsprogramma 

expliciet aandacht te besteden aan verlies en rouw en hoe hier als beroepskracht mee om te 

gaan (Geerse, 2012).  

In de opleiding MWD wordt in het tweede jaar de module ‘Gezondheid van lichaam en geest’ 

gegeven, waarin een deel van het programma zich expliciet richt op rouwbegeleiding. Deze 

module is voor alle MWD-studenten verplicht en kent vijf EC aan studiebelasting (Geerse, 

2012). In het vierde jaar is de minor ‘Beroepsmatig omgaan met rouw en verlies’ opgenomen in 

het vrije profileringaanbod. Dit studieonderdeel is optioneel, toegankelijk voor alle studenten 

van de HU en kent voor de voltijd studenten 30 EC en voor de deeltijd studenten 15 EC aan 

studiebelasting (Geerse, 2012). Lopende dit onderzoek is er daarnaast nog een derde 

studieprogramma bijgekomen, namelijk de post-hbo ‘Rouwbegeleidingskunde.’ Deze post-hbo 

kent 30 EC aan studiebelasting (Geerse, 2013). De verwachting is dat deze post-hbo voor het 

eerst zal gaan draaien in het studiejaar 2013-2014. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels 

in volle gang.   

Ik ben als docent werkzaam bij de HU en maak als zodanig deel uit van het docententeam 

MWD. Vanuit mijn functie als docent geef ik les in vakken van ons tweedejaars programma: 

Psychosociale hulpverlening, Materiële hulpverlening, Gezondheid van lichaam en geest, 

Preventie, signalering en belangenbehartiging en Studieloopbaanbegeleiding. Recent is daar 

voor wat betreft ons vierdejaars programma de minor Beroepsmatig omgaan met rouw en 

verlies aan toegevoegd.  
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Het is maandagmiddag, half drie. Ik geef een van de eerste werkcolleges die 
in de minor Beroepsmatig omgaan met verlies en rouw op het programma 
staan. De studenten in de groep moeten nog een beetje aan elkaar wennen. 
Ze hebben verschillende studieachtergronden en kennen elkaar nog niet zo 
goed.  
 
Ik volg het programma zoals voor vandaag beschreven in de 
studiehandleiding en vraag de studenten om op basis van het 
‘verliesinventarisatie model’ van De Mönnink een eerste gesprek met elkaar 
aan te gaan over hun eigen verliesgeschiedenis. Ik leid de oefening in. 
Studenten vormen groepjes van drie, waarbij één student het onderwerp van 
gesprek is, één student gaat oefenen met het voeren van een verkennend 
gesprek en de laatste student observeert hoe het gesprek verloopt. De 
‘verliesinventarisatie-formats’ worden uit de studiehandleidingen gehaald.  
 
Om mij heen zie ik serieuze gezichten: iedereen lijkt goed aan de slag te zijn. 
Ik loop rond, maar ook weer niet te veel, omdat ik studenten niet de indruk 
wil geven dat ik over hun schouder aan het meekijken ben. Ik blader wat in 
een artikel. Intussen vang ik een deel van een gesprek op dat zich vlak bij mij 
afspeelt.  
 
Ik hoor één student opgewekt aan de andere student vragen: ‘Nou, vertel 
eens: heb je wel eens een doodgerelateerd verlies meegemaakt (De Mönnink, 
2008)?’ Waarop de andere student antwoordt met een wankel: ‘Ja, mijn 
moeder is anderhalf jaar geleden overleden. Zij had kanker.’ De eerste 
student kijkt de ander even aan, zet een krabbel op haar papier en reageert 
met: ‘Oh, okay. Ennuh, heb je dan ook nog een voorbeeld van NIET-
doodgerelateerd verlies?’  

Dit is het moment waarop ik de casus stop zet. Precies dit moment. Waarom? Er gebeurt hier 

naar mijn idee iets ‘ergs’, waar ik als docent bij stil moet staan. In het gesprek wordt er door de 

student volledig voorbij gegaan aan wat er nou eigenlijk echt door de ander gezegd wordt. Er 

lijkt in haar benadering een focus te liggen op het afwerken van een vragenlijst, in plaats van 

zich vanuit een onderzoekende houding te verbinden met de ander en wat er in het contact 

gebeurt. De student ervaart het blijkbaar als ‘afdoende’ om een vink op een papier te zetten en 

daarna verder te gaan met het volgende ‘item.’ 

Gedurende de jaren dat ik lesgeef in rouwbegeleiding baseert het MWD-onderwijs, zoals dat nu 

in het reguliere programma en deels in de minor wordt aangeboden, zich voor het overgrote 

deel op één kennisbron: ‘Verlieskunde, handreiking voor de beroepspraktijk’ (De Mönnink, 

2008). Dit geldt niet alleen voor de opleiding MWD van de HU, maar ook voor MWD- 
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opleidingen van andere hogescholen. Ik ervaar deze, voor veel MWD-opleidingen leidende 

kennisbron als erg instrumenteel en methodegericht. In het boek van De Mönnink (2008) 

worden vooral veel theorieën, technieken en modellen aan de orde gesteld, die voor de 

competentieontwikkeling van de rouwbegeleider van belang zouden zijn. In mindere mate 

worden beroepsvaardigheden besproken en in slechts zeer beperkte mate komt de 

beroepshouding aan bod.  

De twee pagina’s tellende bespreking van de houding van de rouwbegeleider geeft te denken 

over de waarde die De Mönnink aan de (ontwikkeling van) de beroepshouding hecht. Deze 

constatering werpt voor mij de vraag op of de in de praktijk gevraagde ‘kunde’ van een 

rouwbegeleider een dergelijke benadering van het thema wel verdraagt. Ik zie mij hierbij 

gesteund door praktijkvoorbeelden uit mijn lessen, waaruit blijkt dat kennis en vaardigheden 

alleen niet voldoende zijn om de ander als rouwbegeleider bij te staan. Ook alternatieve 

literatuurbronnen over verlies en rouw doen een ander vertrekpunt voor rouwbegeleiding 

vermoeden. Reden om deze afstudeerscriptie te introduceren met de titel ‘Met ruimte durven 

bijstaan’ en ondertitel: een kwalitatief onderzoek naar de invulling van onderwijs omtrent 

rouwbegeleiding.  

Dit onderzoek heeft de volgende doelstellingen:  

Wetenschappelijke doelstelling: bijdragen aan het kennisbestand rondom normatief 

professionele identiteit en ontwikkeling op het terrein van verlies- en rouwbegeleiding. 

Praktische doelstelling op korte termijn: de verdere ontwikkeling van het onderwijs van de HU 

op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding. 

Praktische doelstelling op lange termijn: de versterking van de deskundigheid van HU-

studenten in de begeleiding van cliënten bij het omgaan met verlies en rouw. 

Mijn onderzoeksvraag is:  

Hoe moet het onderwijs aan HU-studenten, gericht op verlies- en rouwbegeleiding, eruitzien 

om adequaat begeleiding te kunnen bieden aan cliënten bij het omgaan met verlies en rouw? 

In hoofdstuk twee van deze onderzoeksscriptie zullen de methoden van onderzoek worden 

toegelicht die zijn ingezet om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Hoofdstuk drie geeft aan 

de hand van een literatuurstudie antwoord op de eerste deelvraag van dit onderzoek, te weten: 

waar een rouwbegeleider, volgens de literatuur over rouwbegeleiding, rekening mee dient te 

houden bij het omgaan met verlies- en rouwsituaties. In hoofdstuk vier zal aan de hand van 

interviews antwoord gegeven worden op de tweede deelvraag van dit onderzoek: welke 

competenties (kennis, houding en vaardigheden) ervaringsdeskundigen (cliënten, 
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rouwbegeleiders en docenten) essentieel vinden voor rouwbegeleiders bij het omgaan met 

verlies- en rouwsituaties. Ook wordt deelvraag drie in dit hoofdstuk beantwoord, namelijk wat 

de uitkomst van de eerste interviewronde (deelvraag twee) betekent voor het 

onderwijsprogramma volgens docenten die lesgeven in beroepsmatig omgaan met verlies en 

rouw. Dit antwoord zal gerelateerd worden aan de resultaten van de tweede deelvraag. Het 

onderzoek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen gericht op onderwijs en verder 

onderzoek. Deze informatie is te vinden in hoofdstuk vijf van de scriptie. 
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2. Methoden van onderzoek 

In de inleiding is een introductie gegeven op de onderzoeksscriptie. Dit hoofdstuk zal ingaan op 

de onderzoeksmethoden die tijdens het onderzoek zijn gehanteerd. Er zal een uiteenzetting 

worden gegeven van de opzet en procedure. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

bespreking van de betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoek.   

Dit onderzoek is een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Het onderzoek heeft tot doel om 

meer zicht te krijgen op de in de inleiding beschreven onderzoeksvraag die is ontstaan in de 

beroepspraktijk van de HU (Keken, 2006, Landsheer, ’t Hart, De Goede & van Dijk, 2003). 

Omdat de interviews gericht zullen zijn op het verhelderen van ervaringen, kwaliteiten, 

perspectieven, belevingen en betekenisgeving, wordt er gebruik gemaakt van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009; Maso & Smaling, 2004).   

Er is bij de formulering van de onderzoeksvraag bewust gekozen voor een ruime definitie van 

de studentenpopulatie. Dat wil zeggen: niet een toespitsing op alleen MWD- of social work 

studenten, maar een gerichtheid op alle studenten die studeren aan de HU. Hiermee wordt de 

reikwijdte van het onderzoek vergroot, door niet alleen te kijken naar de reguliere MWD- 

module die zich richt op verlies- en rouwbegeleiding, maar ook naar de minor Beroepsmatig 

omgaan met verlies en rouw en de nieuw te starten post-hbo Rouwbegeleidingskunde.  

2.1 Opzet literatuurstudie 

De eerste deelvraag is beantwoord aan de hand van een literatuurstudie waarbij gebruik is 

gemaakt van Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur. 

Voor wat betreft het Nederlandse taalgebied is gewerkt met auteurs binnen en buiten de 

Universiteit voor Humanistiek. Er is voor gekozen om het boek van Maes (2009) in de selectie 

als startpunt te gebruiken. In dit boek wordt ingegaan op relevante bronnen die zijn ingezet in 

de literatuurstudie. Verder zijn de volgende attenderende begrippen gehanteerd: 

- verlies en rouw; 

- rouwmodellen; 

- rouwbegeleiding; 

- methodiek; 

- competenties;  

- houding, presentie, zijnskwaliteit, zelfonderzoek, narrativiteit en betekenisgeving. 

Er is, naast literatuurstudie, gebruik gemaakt van één ‘informanteninterview.’ Gestuurd door 

mijn theoretische stellingname over het belang van houding voor adequate rouwbegeleiding, 

had ik de verwachting dat de theorie van Jorna (2008) over geestelijke begeleiding zoals 

beschreven in ‘Echte Woorden’, een waardevolle aanwinst voor dit onderzoek zou zijn. 

Aangezien het boek zich echter richt op geestelijk begeleiders, kon niet met zekerheid worden 
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gesteld dat de inhoud ook van toepassing is op rouwbegeleiders. Dit diende verhelderd te 

worden voordat de theorie kon worden verwerkt. Daarnaast had het informanteninterview tot 

doel om informatie te verkrijgen over hoe de zijnsmethodiek van Jorna zich verhoudt tot 

kennisontwikkeling en onderwijs gericht op verlies- en rouwbegeleiding: specifieke informatie 

die alleen via een interview kon worden verkregen. De resultaten van het interview zijn als 

kennisbron ingezet in hoofdstuk drie en aangeduid met ‘persoonlijke communicatie.’ 

2.2 Eerste interviewronde 

Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag is gebruik gemaakt van interviews. Hierbij 

staan de ervaringen centraal die in de praktijk door ervaringsdeskundigen zijn opgedaan met 

verlies en rouw, rouwbegeleiding en onderwijs. Dit zal gebeuren vanuit het perspectief cliënt, 

rouwbegeleider én docent. Reden hiervoor is dat alle drie de partijen de beroepspraktijk 

vertegenwoordigen en ervaringen hebben op het gebied van verlies en rouw.  

Selectie van respondenten  

De locaties voor de interviews zijn aangewezen door de respondenten zelf, om hen zo veel 

mogelijk in de gelegenheid te stellen om een eigen, prettige setting te kiezen. Verder zijn de 

volgende criteria gehanteerd: 

Cliënten 

In de eerste interviewronde zijn er twee cliënten geïnterviewd. Het oorspronkelijke plan was 

om drie cliënten te interviewen. In plaats van de derde cliënt zijn er echter twee docenten  

Verlies en rouw bevraagd om het thema vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Gezien de 

grootte van de subpopulatie cliënten, is besloten om alleen respondenten te benaderen die 

woonachtig zijn in (omgeving) Utrecht en Amersfoort. Dit uit praktische overwegingen en 

omdat de HU hier gevestigd is. De selectie van de subpopulatie cliënten is tot stand gekomen 

door een bekende van mijzelf te vragen voor het interview en deze respondent vervolgens om 

een tweede respondent te vragen. Hierbij is rekening gehouden met de volgende 

selectiecriteria: 

- de cliënt is 18 +; 

- de cliënt heeft een indringend verlies meegemaakt, dat wil zeggen een verlies dat diepe 

impact heeft gehad op het individu; 

- de cliënt heeft tijdens het verwerkingsproces begeleiding gehad van een 

rouwbegeleider die voldoet aan de criteria zoals beschreven bij de subpopulatie 

rouwbegeleiders; 

- de verlieservaring is van minstens een half jaar geleden. 
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De cliënten die zijn geïnterviewd zijn werkzaam in een hospice en staan hierdoor beiden dicht 

bij het werkveld van verlies- en rouwbegeleiding. Dit is echter geen bewuste keuze geweest en 

gold dus ook niet als selectiecriterium.  

Rouwbegeleiders 

In de eerste interviewronde zijn er, zoals beoogd, drie rouwbegeleiders geïnterviewd. Gezien de 

grootte van de subpopulatie rouwbegeleiders, is er voor gekozen om alleen respondenten te 

benaderen die woonachtig zijn in (omgeving) Utrecht en Amersfoort. Dit uit praktische 

overwegingen en omdat de HU hier gevestigd is. Hierbij is rekening gehouden met de volgende 

selectiecriteria: 

- de rouwbegeleider is minimaal drie jaar werkzaam in het werkveld; 

- de rouwbegeleider werkt minstens acht uur per week met mensen die te maken hebben 

met verlies- en rouwsituaties; 

- de rouwbegeleider neemt minstens eenmaal per kwartaal deel aan intervisie, supervisie 
of (enige andere vorm van) georganiseerd werkoverleg; 

- de rouwbegeleider heeft een minor of (vervolg)opleiding gevolgd op het gebied van 

verlies- en rouwbegeleiding met een studieomvang van ten minste 15 EC, ofwel 420 uur 

aan studiebelasting.  

Docenten 

In de eerste interviewronde zijn er twee docenten geïnterviewd. De docenten zijn werkzaam bij 

twee verschillende hogescholen en afkomstig uit mijn professionele netwerk. Hierbij is rekening 

gehouden met de volgende selectiecriteria: 

- de docent in kwestie is verantwoordelijk voor onderwijseenheden gericht op 

rouwbegeleiding en inhoudelijk expert / of is deskundig op het gebied van 

competentiegericht leren; 

- de docent in kwestie is, volgens de onderwijsinstelling waar wordt gewerkt, deskundig 

in toetsbeleid en in de vertaling van lesinhoud naar toetsvormen, hetgeen blijkt uit het 

feit dat hij of zij verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van toetsen; 

- de docent in kwestie leidt studenten op voor het social work domein en is werkzaam in 

het hogere beroepsonderwijs- en / of post-hbo / universitair onderwijs in Nederland.  

Het interview 

Tijdens de eerste interviewronde is er gewerkt met open interviews. Opvattingen en 

betekenissen die mensen aan iets of iemand toekennen, staan bij dit interviewtype centraal. 

Ook staat de interviewer tijdens de interviews open voor nieuwe en onverwachte informatie 

(Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Er is tijdens de interviews getracht om meer inzicht te 
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krijgen in verlies en rouw en wat dit levensthema voor de betreffende respondenten betekent. 

Er is ingegaan op wat een rouwbegeleider in de ogen van de respondent nodig heeft om goede 

begeleiding te kunnen bieden. Eigen ervaringen met rouwbegeleiding zijn, naar aanleiding van 

deze vragen, besproken. Tot slot is verlies- en rouwbegeleiding in relatie tot onderwijs aan de 

orde geweest.  

De interviews zijn individueel afgenomen. Individuele interviews worden in de theorie 

geadviseerd wanneer er thema’s worden besproken die gevoelig liggen voor de respondent. 

Ook wanneer de interviewvragen uitnodigen tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden, 

of tot doel hebben om de betekenis te verhelderen die iemand geeft aan een thema, 

gebeurtenis of ervaring, wordt de voorkeur gegeven aan een individueel interview (Baarda, De 

Goede & Teunissen, 2009, Landsheer, ’t Hart, De Goede & van Dijk, 2003).  

Instrument  

De interviews hebben op semigestructureerde wijze plaatsgevonden. Er is bij alle respondenten 

gewerkt met één overkoepelende checklist met een open karakter. Deze open manier van 

interviewen maakt dat zaken, waar de onderzoeker vanuit zijn eigen perceptie van de 

werkelijkheid niet aan had gedacht, alsnog aan bod kunnen komen (Evers, 2007). De in de 

checklist genoemde thema’s zijn afkomstig uit de literatuurstudie, maar zo geformuleerd dat 

vakjargon wordt vermeden (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Zo wordt er in de checklist 

niet gesproken van ‘competenties’ of ‘houding’, maar gevraagd naar ‘wat een rouwbegeleider 

nodig heeft om goede begeleiding te kunnen bieden.’  In de introductie van het interview is aan 

de respondenten duidelijkheid gegeven over de werkwijze en richtlijn tijdens het interview (zie 

bijlage 1 voor de introductietekst). 

Bij de formulering van de checklist is uitgegaan van het formuleren van maximaal acht vragen, 

zodat respondenten niet overvraagd worden en er voldoende tijd is om te kunnen doorvragen. 

Een ander voordeel van het van te voren formuleren van vragen is dat nagedacht kan worden 

over de wijze waarop het thema zo open mogelijk aan de orde kan worden gesteld. De kwaliteit 

van de interviews neemt hierdoor toe (Evers, 2007). De vragen uit de checklist zijn, inclusief de 

selectiecriteria, ruim voor de interviewdatum op schrift voorgelegd aan de respondenten, zodat 

er tijd was voor de respondenten om zich voor te bereiden op het interview (zie bijlage 2 voor 

de uitnodigingsbrief). 

Procedure 

Ik heb mijzelf en het onderzoek op drie momenten bij de respondenten geïntroduceerd. In de 

uitnodigingsbrief, tijdens het (veelal telefonische) contact om een afspraak maken voor het 

gesprek en bij de start van het interview. Er is tijdens deze introducties ingegaan op de inhoud 

en de relevantie van het onderzoek, de duur van het interview, de anonimiteit en de 
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toestemming om het gesprek op te nemen. Ook is tweemaal gevraagd of de respondent binnen 

de gestelde onderzoekspopulatie viel: in de uitnodigingsbrief en tijdens het (veelal telefonische) 

contact om een afspraak te maken voor het gesprek (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009).  

Omdat de context van het interview en het onderzoek meermalen uiteen is gezet, was er voor 

de respondenten optimaal gelegenheid om te bepalen of zij wilden deelnemen en wat wel en 

niet door hen als materiaal in het interview zou worden aangewend. Dit is vanuit ethisch en 

democratisch oogpunt van belang, omdat de respondent door de onderzoeker als 

gelijkwaardige gesprekspartner bij het onderzoek dient te worden betrokken (Baarda, De 

Goede & Teunissen, 2009).  

De interviews hebben, op één interview na (omdat de respondent het gesprek liever per 

telefoon wilde voeren), face-to-face plaatsgevonden. De interviews zijn letterlijk uitgeschreven 

en, op verzoek van de respondenten, geanonimiseerd voor wat betreft de in het interview 

genoemde persoonsnamen, instituten en bedrijven. De letterlijk uitgeschreven interviews zijn 

ter goedkeuring voorgelegd aan de respondenten en na een schriftelijk akkoord als 

onderzoeksmateriaal aangemerkt. Het schriftelijke akkoord van de respondenten, de interviews 

en de geluidsopnames zijn voor de begeleider en beoordelaar van het onderzoek op verzoek in 

te zien en te beluisteren, maar zullen uit privacyoverwegingen na afloop van het onderzoek 

worden vernietigd.  

Analyse 

Ten aanzien van het voorbereidingsproces dat voorafgaat aan de analyse, wordt in de literatuur 

geadviseerd om de interviews letterlijk uit te schrijven. Dit omdat het onderzoeksmateriaal 

anders wordt gereduceerd en bewerkt, nog voordat het totaal in kaart is gebracht (Baarda, De 

Goede & Teunissen, 2009). Voor alle interviews, met uitzondering van het laatste interview, is 

deze procedure gevolgd.  

Na de eerste voorbereiding van het letterlijk uitschrijven van de interviews heeft de eerste 

reductie, namelijk het schrappen van alle voor de onderzoeksvraag niet ter zake doende 

informatie, plaatsgevonden. Deze reductie is bij het laatste interview direct al tijdens het 

uitschrijven uitgevoerd, omdat de inhoud van het interview praktisch één op één weg te 

schrijven was onder de labels die naar aanleiding van de eerdere interviews waren vastgesteld. 

Bij het laatste interview is verder dezelfde procedure gehanteerd als bij de eerder afgenomen 

interviews.  

In de analysefase is gekozen voor de analyse eenheid fragment, om een gedetailleerd beeld te 

krijgen van de voor de respondenten relevante aspecten van het onderzoeksthema. Er is, voor 

de begrijpelijkheid en aannemelijkheid van de analyse, naar gestreefd om in de 

fragmentselectie zo veel mogelijk te focussen op fragmenten die informatie geven over slechts 
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één aspect. Ook is er zoveel mogelijk geprobeerd om fragmenten te selecteren die los van de 

context te begrijpen en te lezen zijn. Op basis van de geselecteerde fragmenten zijn er 

attenderende begrippen vastgesteld, zoals het begrip kennis of houding. De attenderende 

begrippen zijn als label of sublabel in een labelschema opgenomen (Baarda, De Goede & 

Teunissen, 2009). Het labelschema is opvraagbaar bij de onderzoeker. 

2.3 Tweede interviewronde 

Voor het beantwoorden van de derde deelvraag is gebruik gemaakt van een tweede 

interviewronde. Hierin zijn docenten die lesgeven in rouwbegeleiding door middel van een 

groepsdiscussie geïnterviewd.  

Selectie van respondenten 

Omdat het onderzoek praktische relevantie heeft voor het onderwijs gericht op 

rouwbegeleiding binnen de HU en meer specifiek de opleiding MWD, is ervoor gekozen het 

team dat dit onderwijs verzorgt te bevragen. Dit leverde het beoogde aantal van drie geschikte 

panelleden voor een groepsdiscussie, te weten: Josje Geerse, Wim Meuffels en de onderzoeker 

zelf. Voor alle drie de panelleden geldt dat zij als vaste HU-docenten zijn verbonden aan de 

werkcolleges in de module Gezondheid van lichaam en geest en de minor Beroepsmatig 

omgaan met verlies en rouw. Ook zijn zij betrokken bij de onderwijsontwikkeling van de nieuw 

te starten post-hbo Rouwbegeleidingskunde. Van de drie genoemde panelleden is Josje Geerse, 

naast vaste docent, tevens coördinator, hoofdontwikkelaar en eindverantwoordelijke van de 

genoemde studieonderdelen.  

Het interview  

Het doel van een groepsdiscussie is meningen inventariseren. De tweede interviewronde heeft 

één topic: de resultaten van de eerste interviewronde in relatie tot het onderwijs ten aanzien 

van rouwbegeleiding. De inhoud van de groepsdiscussie is verder bepaald met behulp van een 

vragenlijst met voor ieder panellid gelijke vragen. Een groot voordeel van groepsdiscussies ten 

opzichte van interviews die individueel worden afgenomen is dat reacties onderling een 

stimulerend en inspirerend effect hebben. Er wordt geprofiteerd van de discussie en het 

leereffect dat optreedt bij de deelnemers. Een groepsdiscussie geniet daarnaast de voorkeur 

wanneer het genereren van (nieuwe) ideeën centraal staat en de persoonlijke belangen of 

betekenisverlening van de geïnterviewden meer op de achtergrond aanwezig zijn (Baarda, De 

Goede & Teunissen, 2009; Landsheer, ’t Hart, De Goede & van Dijk, 2003). Bij aanvang van het 

interview is een introductie gegeven om de werkwijze en richtlijn te verduidelijken. Deze komt 

overeen met wat er vermeld is in de uitnodigingsbrief (zie bijlage 1). 
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Instrument 

Als instrument is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst met open vragen. Deze 

vragenlijst is ter voorbereiding op het gesprek naar de deelnemende docenten gestuurd (zie 

bijlage 3 voor de uitnodigingsbrief). In de introductie van het interview is duidelijkheid gegeven 

over de werkwijze en richtlijn tijdens het interview (zie bijlage 1 voor de introductietekst). 

Procedure  

Hoofdstuk 3 van het onderzoek is in een vroeg stadium toegestuurd aan de panelleden. 

Vervolgens is de panelleden tijdens een werkoverleg gevraagd om deel te nemen aan de 

groepsdiscussie.  Er is tijdens de introductie ingegaan op de inhoud en relevantie van het 

onderzoek, de duur van de groepsdiscussie en of het akkoord was dat hun namen genoemd 

zouden worden in het onderzoek. Na de toezegging om deel te willen nemen, is een 

gestructureerde vragenlijst toegestuurd inclusief hoofdstuk 4, waarin de resultaten van de 

eerste interviewronde staan. De groepsdiscussie is letterlijk uitgeschreven, ter goedkeuring 

voorgelegd aan de panelleden en na een schriftelijk akkoord als onderzoeksmateriaal 

aangemerkt. Het schriftelijke akkoord, de verbatim uitgewerkte groepsdiscussie en de 

geluidsopname zijn voor de begeleider en beoordelaar van het onderzoek op verzoek in te zien 

en te beluisteren, maar zullen uit privacyoverwegingen na afloop van het onderzoek worden 

vernietigd. 

Analyse 

In de tweede interviewronde is dezelfde analyse gehanteerd als bij de eerste interviewronde 

(zie 2.2. De eerste interviewronde, voor details).  

2.4 Betrouwbaarheid en geldigheid 

In deze paragraaf worden de betrouwbaarheid en geldigheid van de onderzoeksresultaten 

besproken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de interne en externe betrouwbaarheid en 

de interne en externe geldigheid van het onderzoek.  

Interne betrouwbaarheid 

Bij een kwalitatief onderzoek heeft de interne betrouwbaarheid betrekking op de 

deugdelijkheid van wat er zich binnen het onderzoek heeft afgespeeld (Baarda, De Goede & 

Teunissen, 2009). Door de interviews van beide interviewrondes in zijn geheel uit te schrijven in 

transcripties is alle informatie beschikbaar. Bovendien hebben de respondenten de 

transcripties gelezen en goedgekeurd. De respondenten van de eerste interviewronde zijn 

anoniem bevraagd, waardoor is getracht sociaal wenselijke antwoorden zo veel mogelijk te 

voorkomen. Een ander pluspunt is dat aan de respondenten tweemaal is gevraagd of zij binnen 
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de voor het onderzoek gestelde selectiecriteria vielen. Ook gaven zij zelf aan waar zij wilden 

afspreken, wat de interne betrouwbaarheid van de resultaten ten goede komt. Verder is er 

tijdens het onderzoek gewerkt met interview- en onderzoeksmethoden die zichzelf in de loop 

der tijd hebben bewezen: interviewresultaten zijn door middel van labelschema’s en 

interviewfragmenten inzichtelijk en aannemelijk gemaakt (Baarda, De Goede & Teunissen, 

2009; Maso & Smaling, 2004).  

Kritisch ben ik over de keuze voor het telefonische interview dat in de eerste interviewronde op 

verzoek van één respondent heeft plaatsgevonden. In de (helaas voor dit interview te laat) 

bestudeerde onderzoeksliteratuur wordt gesteld dat deze communicatievorm alleen geschikt is 

voor een afgebakend onderwerp omdat er maximaal 15 minuten gebeld mag worden (Baarda, 

De Goede & Teunissen, 2009). Er is in totaal echter meer dan 45 minuten met de respondent 

gesproken. Ook was het gespreksthema bij het telefonische interview, gegeven het feit dat 

deze respondent precies dezelfde vragenlijst toegestuurd heeft gekregen als de andere 

respondenten, niet afgebakend (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Wel is, door ervoor te 

kiezen om de eerste vraag over verlies en rouw en eigen ervaringen uit te sluiten van het 

telefonische interview, vanuit ethisch oogpunt afbakening gerealiseerd. Dit heeft erin 

geresulteerd dat er van deze respondent, voor wat betreft de eerste vraag van de vragenlijst, 

geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn.  

Ten aanzien van de interne betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten wordt verder 

opgemerkt dat de checklists direct zijn verspreid onder de respondenten. Dit had tot gevolg dat 

ik pas tijdens het eerste interview doorkreeg dat de vraag die ik aanvankelijk als ‘introductie’ 

had bedacht, door de respondenten juist als moeilijk werd ervaren. Het advies uit de literatuur 

om zo mogelijk eerst neutrale en pas daarna moeilijkere of gevoelige onderwerpen in de 

checklist op te nemen (Baarda, De Goede & Teunissen 2009), is hierdoor pas na het eerste 

interview gerealiseerd. Dit was mogelijk anders was geweest als er wel proefinterviews hadden 

plaats gevonden.  

Meer in zijn algemeenheid kan het retrospectieve gehalte van bepaalde vragen uit de checklist 

van de eerste interviewronde voor een vertekend beeld van de in het verleden opgedane 

ervaringen zorgen en daarmee een negatief effect ten aanzien van de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten bewerkstelligen. Tevens kan het weglaateffect een rol spelen. Een 

voorbeeld: wanneer je erg tevreden bent over een rouwbegeleider omdat je een goede band 

had met elkaar, kunnen herinneringen die niet aan dit beeld voldoen, uit de reminiscentie 

verdwijnen (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009).  

Ten aanzien van de invulling van de tweede interviewronde is de interne betrouwbaarheid laag. 

In deze interviewronde is ten eerste gebruik gemaakt van een respondent die ook al in de 

eerste interviewronde is bevraagd. Daarnaast heb ik als panellid deelgenomen aan de 
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groepsdiscussie. Hierdoor heeft belangenverstrengeling kunnen optreden. Uiteraard is getracht 

dit zo veel mogelijk te voorkomen door mijn mening vanuit een professioneel standpunt te 

formuleren.  

Externe betrouwbaarheid 

De externe betrouwbaarheid gaat over de herhaalbaarheid van het onderzoek en de 

mogelijkheid om het onderzoek door anderen in dezelfde situatie, met dezelfde 

onderzoeksopzet, methoden en technieken te laten herhalen (Baarda, De Goede & Teunissen, 

2009). Het onderzoek kan niet feitelijk worden herhaald omdat de onderzoeker en het 

onderzoeksobject aan verandering onderhevig zijn (Maso & Smaling, 2004). Dit neemt echter 

niet weg dat (delen van) het onderzoek wel degelijk opnieuw kunnen worden uitgevoerd. De 

doelstelling, onderzoeksvraag en deelvragen kunnen als uitgangspunt dienen en de methoden 

van onderzoek kunnen worden herhaald. Door de procedure voor de keuze van de 

respondenten en de interviews te beschrijven, zijn de ondernomen stappen helder en daarmee 

herhaalbaar. De labelschema’s zijn opvraagbaar bij de onderzoeker. 

Interne geldigheid  

De interne geldigheid gaat om de invulling van de gebruikte instrumenten. Daarbij gaat het ook 

om de representativiteit van de steekproef ten opzichte van de populatie (Baarda, De Goede & 

Teunissen, 2009). De thema’s die in de interviews aan de orde zijn gesteld, zijn tot stand 

gekomen aan de hand van literatuuronderzoek. Dit maakt de instrumenten intern geldig. In dit 

onderzoek heeft een klein aantal respondenten deelgenomen die door het lage aantal niet 

representatief zijn voor de hele populatie. Zij zijn echter aan de hand van open interviews 

bevraagd, waardoor veel bruikbare informatie naar voren is gekomen. Dit maakt de interne 

geldigheid matig. Dit mede omdat de conclusies en de aanbevelingen die uit het onderzoek 

voortkomen wel praktisch relevant en bruikbaar zijn. 

Externe geldigheid 

Bij externe geldigheid gaat het er in dit onderzoek om of de conclusies gegeneraliseerd kunnen 

worden naar andere opleidingsinstellingen. Door de matige interne geldigheid kan er niet 

gesproken worden van een hoge externe geldigheid, maar de conclusies en aanbevelingen 

zouden wel bruikbaar kunnen zijn voor andere hogescholen. 
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3. Resultaten literatuurstudie verlies en rouw 

In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag van dit onderzoek beantwoord: ‘Waar dient een 

rouwbegeleider volgens de literatuur over rouwbegeleiding rekening mee te houden bij het 

omgaan met verlies en rouwsituaties.’ Er wordt gestart met een uiteenzetting van de begrippen 

verlies en rouw. Verschillende vormen van verlies en rouw worden toegelicht, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen gezonde rouw en gecompliceerde vormen van rouw. De 

thematiek wordt vanuit een historisch perspectief besproken: welke ontwikkeling hebben 

theorieën ten aanzien van verlies en rouw door de jaren heen doorgemaakt en wat zijn nieuwe 

inzichten die onderzoek en praktijk laten zien? Vervolgens wordt in kaart gebracht wat onder 

rouwbegeleiding wordt verstaan. Er wordt stilgestaan bij de eigen ontwikkelingsgang van de 

rouwbegeleider die nodig is om adequate begeleiding te kunnen bieden. Ook komen de voor dit 

onderzoek relevante houdingsaspecten aan bod waar een rouwbegeleider over dient te 

beschikken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies. 

3.1  Wat is verlies en rouw?  

‘Enkel degenen die in staat zijn tot liefde, om te houden van mensen en dingen, ervaren ook 

verdriet.’ (Keirse, 2003, p. 14). 

Wat verstaan we onder verlies en rouw? In de literatuur worden verschillende definities van 

verlies en rouw gegeven. Bij diverse auteurs ligt het accent op het verlies van geliefden 

(Fiddelaers-Jaspers, 2009; Maes, 2009; Parkes, 2009; Wortman, & Silver, In: Stroebe, Hansson, 

Stroebe & Schut, 2007). Echter, verlies en rouw wordt ook in bredere zin besproken door, naast 

het verlies van dierbaren, andere vormen van verlies zoals het verlies van huis en haard, het 

verlies van belangrijke waarden of het verlies van lichamelijke functies aan de orde te stellen 

(Keirse, 2003, De Mönnink, 2008).  

Verlies kent volgens Maes (2009), sociaal agoog en rouwtherapeut, vele vormen en ervaringen 

en is inherent verbonden aan het leven. Het is een onontkoombare realiteit die op ons inwerkt 

en ons initieert in een zoektocht naar hoe we, in een voortdurende uitwisseling met anderen, 

zin en betekenis kunnen geven aan ons bestaan (Maes, 2009). Verlies en liefde zijn te duiden als 

twee kanten van dezelfde medaille: liefhebben en ons verbinden met betekenisvolle anderen, 

brengt als consequentie met zich mee dat we verliezen zullen ervaren. Dat wat dierbaar is en 

waar wij ons aan hebben gehecht, is daarmee tevens kwetsbaar te noemen. Toch is dit aspect 

deel van het leven en is het juist deze kwetsbaarheid die kenmerkend is voor ons mens-zijn 

(Maes, 2009; Parkes, 2009).  

Rouw is volgens Maes (2009) het antwoord op de confrontatie met het verlies van geliefden. 

Dit antwoord uit zich op het persoonlijke, relationele en sociaal-maatschappelijke vlak. Rouw 

wordt door hem opgevat als een aanpassingsproces dat kan volgen op een verlies. Tegelijkertijd 

waarschuwt Maes dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Rouw is dan ook op te vatten als een 
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persoonlijke, intense ervaring die vaak wordt gekenmerkt door verdriet, een verlangen dat zich 

op verschillende manieren kan uitdrukken, moeite met het geloven van het verlies en een 

gevoel van doelloosheid (Boelen in: Maes, 2009). Het is de optelsom van gevoelens, 

gedragingen en gedachten, omdat voor altijd iemand gemist moet worden die ons dierbaar is, 

maar ook een proces van het hervinden van onszelf, omdat met het verlies een deel van de 

eigen identiteit verloren gaat (Fiddelaers-Jaspers, 2009).  

Keirse, klinisch psycholoog, stelt in dit verband het volgende: 

‘Alles wat het karakter krijgt van verlies van een dierbaar iemand of iets, kan een rouwproces 

meebrengen.’ (Keirse, 2003, p. 13). 

Het woord ‘dierbaar’ dient hier niet te licht te worden opgevat. Enkel datgene waar wij binding 

mee hebben of waar wij ons aan hechten, maakt dat iets waardevol voor ons wordt, er voor 

ons toe doet.  

Ook De Mönnink (2008), trauma- en gezondheidspsycholoog, is van mening dat hechting een 

voorwaarde is om te kunnen spreken van verlies en rouw. Het aangaan van verbindingen met 

onszelf, ons eigen lichaam, onze familie, onze geboortegrond en het leven zelf, ziet De Mönnink 

als een uniek menselijk gegeven. Door ons te hechten, ontstaat er betekenis en krijgt de ander 

waarde, wordt de ander dierbaar voor ons. Hij heeft kritiek op besprekingen van verlies en 

rouw die het accent leggen op verlies door overlijden. Verlies is er in verschillende soorten en 

maten: het is aan het individu om te bepalen wat wordt ervaren als een wezenlijke 

verlieservaring. Zo kan er sprake zijn van doodgerelateerd verlies, maar ook van niet-

doodgerelateerd verlies, met in beide gevallen even grote consequenties voor het individu. 

Naast het verlies van een geliefde kan ook het verlies van  geestelijke vermogens, gezondheid, 

een baan, een dier of een object rouw tot gevolg hebben. Dit is een ruime definiëring van 

verlies en rouw, die ook door de opleiding MWD wordt gehanteerd en herkenning vindt in de 

voorbeelden die studenten van eigen verliessituaties geven. 

De focus in de bespreking van verlies en rouw kan verschillend zijn, over één ding zijn 

literatuurbronnen het eens: de wijze waarop mensen reageren op een verlies is telkens anders 

(Fiddelaers-Jaspers, 2009; Keirse, 2003; Maes, 2009; De Mönnink, 2008; Parkes, 2009). Rouw is 

steeds uniek en niemand rouwt op dezelfde wijze. Er is dan ook geen pasklaar antwoord te 

geven op de vraag hoe om te gaan met verlies en rouw, wat een aanwijzing is voor 

rouwbegeleiders dat het ontwikkelen van een open houding naar wat zich aandient belangrijk is 

om adequate begeleiding te kunnen bieden.  
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3.2 Verlies en rouw in onze samenleving 

Maes (2009) stelt dat de opkomst van de palliatieve zorg en de euthanasiebeweging er mede 

toe hebben bijgedragen dat het maatschappelijke taboe op sterven en dood is doorbroken. 

Menswaardigheid, kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven, zelfbeschikking en autonomie 

met respect voor de unieke mens, hebben in toenemende mate een stem gekregen in het 

maatschappelijke debat. Waar volgens Maes sterven, verlies en rouw zich van 1950 tot eind 

1980 kenmerkten door collectieve verdringing en marginalisering, zien we nu dat deze thema’s 

in toenemende openheid worden besproken.  

Ondanks de constatering dat de maatschappelijke aandacht voor verlies en rouw de afgelopen 

jaren is toegenomen, blijkt het volgens Fiddelaers-Jaspers (2009), rouwtherapeut en opleider 

verlies en rouw, nog steeds lastig voor mensen om vorm te geven aan hun rouwproces. De 

reden die Fiddelaers-Jaspers hiervoor aandraagt, is dat rouwen door de jaren heen steeds meer 

een privé aangelegenheid is geworden. Waar, met name in de eerste helft van de vorige eeuw, 

rouwen aan regels was gebonden, is dit nu niet meer het geval. Onze cultuur schrijft niet langer 

voor hoe te rouwen, waardoor mensen niet meer weten hoe ze moeten rouwen en hoe ze 

anderen in hun rouw kunnen steunen. En daar kan het gaan wringen. Het idee kan ontstaan dat 

bepaalde reacties op het verlies niet normaal zouden zijn, waardoor gevoelens er niet meer 

mogen zijn. Rouwenden komen hierdoor alleen te staan, met als risico dat rouwprocessen 

kunnen stagneren.  

Ook Keirse (2003) deelt deze mening: ondanks het feit dat iedereen die ons dierbaar is vroeg of 

laat komt te overlijden, bereiden slechts enkelen zich hierop voor. Rouw is een miskend thema 

in onze samenleving. Over de ‘reis uit dit leven’ wordt niet gesproken en veel mensen weten 

niet wat rouwen inhoudt. Onze rouwcultuur is volgens hem ronduit fout. Mensen leren niet 

langer dat rouw zijn tijd duurt en ondersteunende rouwgebruiken zijn steeds minder 

vanzelfsprekend. Verdriet moet binnen een paar dagen worden verwerkt en rouwenden zien 

zich, in hun behoefte aan bijstand, in toenemende mate teruggeworpen op professionele zorg 

in plaats van de eigen kring. Een constatering die volgens hem van sociale armoede getuigt, wat 

door Fiddelaers-Jaspers (2009) wordt beaamd.  

Ondanks de positieve kijk van Maes (2009) op de wijze waarop de maatschappij zich vandaag 

de dag verhoudt tot verlies en rouw, haalt hij in zijn boek ‘Leven met gemis’ een onderzoek van 

collega’s Wortman en Silver aan. Dit onderzoek laat zich kritisch uit over onze huidige 

rouwcultuur. Wortman en Silver (1992; 2007) stellen dat er, tot op de dag van vandaag, 

rouwmythes worden aangetroffen in onze westerse cultuur. Deze rouwmythes worden door de 

samenleving beschouwd als algemeen aanvaarde werkelijkheden die ‘de waarheid’ over rouw 

en rouwprocessen zouden uitdrukken. Problematisch aan de mythes is dat zij in de realiteit niet 

overeen blijken te komen met datgene wat rouwenden feitelijk aangeven door te maken. Een 
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gezichtspunt dat herkenning vindt bij Van den Bout (1997), klinisch psycholoog en 

psychotherapeut, die dit fenomeen aanduidt met rouwsluiers.  

De geconstateerde rouwmythes schrijven bijvoorbeeld voor dat alle rouwenden na een verlies 

door een intense emotionele pijn en depressie gaan. Ook zou gelden dat het voor een 

verwerkingsproces noodzakelijk is dat er een confrontatie plaatsvindt met het verlies en dat de 

bijhorende pijnlijke gevoelens worden verwerkt. Tevens zou het loslaten van de overledene de 

sleutel zijn van het rouwproces. In een andere mythe zou de rouw moeten toewerken naar een 

eindpunt dat zich kenmerkt door acceptatie of herstel van evenwicht. Tot slot zou een 

rouwende binnen een jaar of twee moeten zijn hersteld, om daarna terug te keren naar het 

oude niveau van functioneren. Opvattingen die stuk voor stuk door onderzoek worden 

weerlegd. Zo gaf een grote minderheid van de respondenten te kennen dat er zelfs geen milde 

vorm van depressie aanwezig was na het verlies van een dierbare. Er waren bij hen geen 

vormen van uitgestelde rouw, gecompliceerde rouw of gezondheidsproblemen zichtbaar tot in 

ieder geval 25 maanden na het aanvankelijke verlies1. Verder wezen verschillende onderzoeken 

uit dat het ervaren van een band met de overledene juist een positief effect kan hebben op het 

rouwproces. Een substantieel percentage van respondenten gaf tot slot aan ook jaren na het 

verlies van een dierbare, nog te worden geconfronteerd met hevige emotionele spanningen en 

daarmee de algemeen veronderstelde rouwverwerkingtermijn van twee jaar ruim te 

overschrijden (Wortman, & Silver, In: Stroebe, Hansson, Stroebe & Schut, 2007).  

Het breed gedragen geloof in de rouwmythes leeft volgens Wortman en Silver (2007) niet 

alleen in de westerse cultuur, maar zit ook vervat in rouwmodellen waar rouwbegeleiders en 

therapeuten zich op baseren. Dit heeft negatieve consequenties voor de wijze waarop 

rouwbegeleiding wordt geboden en het herstel van cliënten die deze rouwbegeleiding 

ondergaan. Zij spreken hun hoop uit dat de westerse cultuur meer begrip krijgt voor de grote 

variëteit aan reacties die zich voordoen wanneer mensen geconfronteerd worden met verlies. 

Ook hopen zij dat er verder onderzoek plaats vindt naar hoe rouwbegeleiding er, met 

inachtneming van hun bevindingen, dan wel uit dient te zien. Een aandachtgebied waar volgens 

hen nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan.  

3.3  Gezonde rouw, gecompliceerde rouw en uitgestelde rouw 

Zoals eerder gezegd: verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Rouw is 

een uniek, maar tevens ook universeel proces waar ieder mens zich op de een of andere manier 

toe moet zien te verhouden.  

 

                                                           
1
 Het onderzoek biedt geen informatie over hoe het de betreffende personen na deze periode is vergaan. 
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Uit onderzoek blijkt dat 80 tot 90 procent van de mensen een rouwproces doorlopen zonder 

dat zij daarbij te maken krijgen met zware psychische problematiek. Een minderheid van 10 tot 

20 procent ontwikkelt echter psychische problemen. Deze problemen hoeven niet in alle 

gevallen direct als gecompliceerde rouw te worden geïnterpreteerd. Psychische klachten als 

depressies en angsten, kunnen ook optreden bij gezonde rouw (Boelen in: Maes, 2009).  

Kenmerken van gecompliceerde rouw en uitgestelde rouw 

Om de symptomen van gecompliceerde rouw adequaat het hoofd te kunnen bieden, is het 

volgens Maes (2009) en Van den Bout (1997) van belang dat deze herkend worden als een 

afzonderlijke stoornis. Gecompliceerde rouw is een vorm van rouwen die gekenmerkt wordt 

door zeer intense rouwreacties die door de tijd heen niet minder worden. Zij veroorzaken 

wezenlijke beperkingen in het functioneren op sociaal, beroepsmatig en recreatief gebied. Net 

als bij normale rouw kenmerkt gecompliceerde rouw zich door verdriet, een verlangen naar de 

overledene, moeite met het geloven van het verlies en een gevoel van doelloosheid. Deze 

verschijnselen nemen bij gecompliceerde rouw echter structurele vormen aan en staan het 

normale functioneren in de weg (Boelen in: Maes, 2009).  

Kenmerkend voor gecompliceerde rouw is, volgens Vandereycken en van Deth (2004), 

hoogleraar psychiatrie en psycholoog / publicist, dat het verlies gedurende een langere periode 

niet kan worden geaccepteerd of dat gevoelens van schuld of woede langdurig aanhouden. 

Soms blijven rouwreacties ook geheel uit en is er sprake van uitgestelde rouw. Uitgestelde rouw 

is met name zichtbaar na onverwachtse of traumatische verliezen. De kans op een traumatische 

verlieservaring kan toenemen als het verlies plotseling en er niet op geanticipeerd is, als het 

niet erkend wordt door de rouwende zelf en / of diens omgeving, of als sprake is van een 

verlies dat met geweld of schuld gepaard is gegaan.  

Ook als er sprake is van veel secundaire verliezen als gevolg van overlijden, kan de kans op een 

traumatische verlieservaring toenemen. Rouwreacties treden bij een dergelijk verlies later op 

omdat de schokkende aard van het onverwachtse verlies simpelweg te groot is, of omdat deze 

zo intens is dat de reactie (bijna) niet te hanteren valt voor de rouwende. Het rouwen komt in 

zulke situaties vertraagd op gang of is er wel, maar wordt als overweldigend ervaren. Vaak is er 

hierbij sprake van een onderliggende grote angst voor controleverlies die als onoverkomelijk 

wordt ervaren.  

Kanttekeningen 

Bovenstaande indicatoren voor gecompliceerde rouw dienen, in het licht van de eerdere 

uitspraak dat ieder rouwproces uniek is, met de nodige zorgvuldigheid te worden gewogen en 

te worden gehanteerd. Rouw is, ondanks de soms heftige uitdrukkingsvormen die de rouw kan 

aannemen, onderdeel van een gezond levensproces. De ander ontmoeten in zijn of haar 
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rouwproces vraagt dan ook om een zekere bescheidenheid. Wie is de ander om te bepalen wat 

‘gezonde’ en ‘ongezonde’ rouw is en wat er op een bepaald moment aan de orde is? Iets dat 

aanhoudt, intens is of juist afwezig is hoeft nog niet ziek te zijn.  

Onderzoekers op het gebied van verlies en rouw waarschuwen dan ook voor vooroordelen ten 

opzichte van rouwenden. Zo stelt Worden (2008), onderzoeker en rouwtherapeut, dat de 

klinische onderzoeksbenaderingen van de afgelopen 25 jaar in negatieve zin aan vormen van 

stigmatisering hebben bijgedragen. Onderzoekers hebben zich volgens Worden vooral 

toegelegd op het in kaart brengen van universele patronen in rouwprocessen. Er is door hen 

echter verzuimd om het unieke belevingsaspect van rouw hierin mee te nemen,  waardoor een 

eenzijdig beeld is ontstaan over wat rouw eigenlijk is. Rouw beslaat volgens Worden zowel het 

universele als het persoonlijke, wat hij kracht bij zet met de volgende uitspraak:  

‘Each person’s grief is like all other persons grief, each person’s grief is like some other person’s 

grief, and each person’s grief is like no other persons grief.’ (Worden, 2008, p. 8). 

Wordt hier door een beroepskracht aan voorbij gegaan, dan heeft rouwbegeleiding volgens 

Worden (2008) weinig effect of zelfs een negatief effect, omdat de innerlijke ervaring van de 

rouwende geen herkenning vindt in de veronderstellingen die door de rouwbegeleider op de 

rouwende worden losgelaten. De rouwende wordt miskend in zijn of haar beleving en kan in 

het contact onvoldoende toekomen aan zichzelf. Een kwalijke zaak, omdat de hulpverlener- 

cliëntrelatie zich hier juist voor zou moeten lenen.  

3.4  Standaard rouwmodellen 

In de loop van de geschiedenis zijn er diverse pogingen gedaan om universele grondpatronen 

van rouw te beschrijven. Verschillende bronnen zijn het erover eens dat Freud, grondlegger van 

de psychoanalyse, de eerste was die rouw als onderzoeksfenomeen heeft bestudeerd. Zijn 

bevindingen zijn vastgelegd in ‘Trauer und Melancholia’, met als belangrijkste conclusies dat de 

confrontatie met verlies bij iedere rouwende tot depressie leidt en dat emoties in alle gevallen 

moeten worden doorleefd (Maes, 2009; Worden, 2008; Wortman, & Silver in: Stroebe, 

Hansson, Stroebe & Schut, 2007).  

Kübler-Ross (1969) gaf met haar vijf fasenmodel een vervolg aan het denken over rouw. Het 

model stelt vijf emoties centraal die (achtereenvolgens) op een rouwende van toepassing 

zouden zijn: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en acceptatie. Hierop kwam een 

reactie van Worden (2008), die een vier-takenmodel uiteenzette. Zijn model gaat niet zozeer uit 

van een fasering van emoties, maar begint bij de noodzaak van het accepteren van het verlies. 

De rouwende is in zijn ogen een actor die een aantal taken heeft uit te voeren om de rouw 

achter zich te kunnen laten. Deze taken bestaan uit: acceptatie van het verlies, het uiten van de 

emoties die het verlies oproept, het aanpassen aan de nieuwe situatie en het leven opnieuw 
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vormgeven, waarbij de relatie met de overledene opnieuw zal moeten worden gedefinieerd. 

Van de genoemde modellen vindt het vier-takenmodel van Worden gretig aftrek bij 

Nederlandse auteurs die schrijven over verlies- en rouwprocessen. Fiddelaers-Jaspers (2009) en 

de Mönnink (2008), beiden gezaghebbende auteurs op het gebied van verlies- en 

rouwbegeleiding, bieden een vergelijkbaar takenmodel.  

Wat bovenstaande modellen gemeenschappelijk hebben is dat zij de procesmatige kant van 

rouw proberen te verhelderen door te beschrijven wat mensen in zijn algemeenheid door- 

(dienen te) maken. Echter, dit heeft een bevreemdende paradox tot gevolg. Waar de modellen 

ondersteunend zouden moeten zijn in het recht doen aan de individuele rouwervaring, worden 

rouwenden veelal geacht om zich naar de modellen te voegen. Dit heeft tot gevolg dat een 

innerlijk, individueel en gefaseerd verwerkingsproces met acceptatie en het ‘verschoond zijn 

van de rouw’ de norm is geworden. Niet de persoonlijke beleving, maar het model is het 

vertrekpunt in het duiden van het rouwproces van de ander, waardoor mensen zich onder druk 

gezet en genormeerd kunnen voelen (Maes, 2009). Een situatie die nog eens wordt versterkt 

door de eerder besproken rouwmythes, wat de urgentie voor een alternatief geluid extra 

kracht bij zet.  

3.5 Nieuwe rouwmodellen 

Nieuwe rouwmodellen proberen een andere beweging in gang te zetten. Zij zien rouw niet als 

een ziekte die zo snel mogelijk moet worden opgelost, maar vatten rouw op als een uitdaging 

om op een diep persoonlijk niveau en in relatie tot de omgeving zin en betekenis te blijven 

geven aan het leven en het eigen levensverhaal of hier, bij ontbreken, naar op zoek te gaan 

(Maes, 2009; Wortman, & Silver in: Stroebe, Hansson, Stroebe & Schut, 2007). In het denken 

over rouw ontstaat hierdoor ruimte voor de individuele beleving en betekenisgeving en het 

eigen procesverloop, wat onder andere tot uitdrukking komt in de modellen van Maes (2009); 

Neimeyer (2006) en Stroebe en Schut (2007).   

3.5.1 Het duale procesmodel van Stroebe en Schut 

Onderzoeken die door Stroebe en Schut zijn uitgevoerd en ingaan op reguleringsprocessen van 

mensen in tijden van rouw, bieden een ruimere kijk op het begrip ‘rouwverwerking’ dan tot dan 

toe het geval was. In hun ogen zit er niet zozeer een ‘opbouw’ in een rouwproces in de zin van 

fasen of taken, maar speelt het proces zich af tussen een herstelgerichte en verliesgerichte pool 

(Stroebe & Schut in: Stroebe, Hansson, Stroebe & Schut, 2007). Zowel een gerichtheid op de 

herstelgerichte kant als de verliesgerichte kant, kan een positief of negatief effect hebben op de 

betekenisreconstructie die wij geven aan datgene wat ons overkomt. Het totaal overspoeld 

worden door de hevige emoties en hier niet los van kunnen komen, maar ook het voortdurend 

krampachtig uit de weg gaan van alles wat pijnlijke emoties tot gevolg kan hebben, kunnen 
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indicatoren zijn voor gecompliceerde rouw. Het is voor herstel dan ook van belang dat een 

rouwende zich kan bewegen tussen de twee polen en niet vast komt te zitten in één pool.  

 

Het duale procesmodel Stroebe & Schut, 2007 

3.5.2  Het integratieve rouwtrajectmodel van Maes 

Een rouwproces is volgens Maes uit te leggen als: 

‘…het multidimensionale antwoord dat iemand geeft op het definitieve verlies van een 

betekenisvolle relatie met iemand, een aanpassingsproces aan een verander(en)de innerlijke en 

uiterlijke realiteit, dat tot doel heeft het verlies te integreren in het eigen levensverhaal.’ (Maes, 

2009, p. 82).   

Volgens Maes komt iemand die rouwt voor acht uitdagingen te staan. Hij baseert zich in deze 

uitspraak op de nieuwste onderzoeken omtrent verlies en rouw. Deze uitdagingen brengt hij 

onder in zijn ‘integratieve rouwtrajectmodel.’ Ik merk hierbij op dat het woord ‘uitdaging’ een 

onbedoeld normerend effect kan hebben. Het straalt in mijn beleving een vorm van 

‘positiviteit’ en ‘zin’ uit, die niet altijd overeenkomstig de ervaren werkelijkheid hoeft te zijn. 

Over de geschiktheid van de woordkeuze kan van mening worden verschild, Maes is er in zijn 

uiteenzetting inhoudelijk erg op gericht om te voorkomen dat zijn model geïnterpreteerd wordt 

als een voorschrijvende richtlijn, hetgeen blijkt uit het volgende citaat:  

‘Al naargelang de rouwende, het soort verlies, de omstandigheden en de betekenis van het 

verlies en de relatie (en andere mediatoren) zullen één of meerdere uitdagingen van toepassing 

zijn of om aandacht vragen.’ (Maes, 2009, p. 87).   
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De beschreven uitdagingen hoeven niet in chronologische volgorde aan de orde te zijn, maar 

kunnen gelijktijdig van toepassing zijn en elkaar versterken, of na een periode van relatieve rust 

weer opnieuw actueel worden.  

1.   Erkennen dat er een verlies is geleden en de onherroepelijkheid ervan toelaten. 

Volgens Maes (2009) dient iemand op de allereerste plaats te erkennen dat het verlies er is en 

de onherroepelijkheid ervan te aanvaarden (zie ook de rouwtaakomschrijving van Worden).  

Tijdelijke ontkenning kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om gezond te blijven en te 

kunnen blijven functioneren. Door de realiteit geleidelijk tot ons door te laten dringen, 

beschermen we ons tegen de shock die het toelaten van het verlies tot gevolg kan hebben (zie 

ook het duale procesmodel van Stroebe en Schut). Als de rouwende de stap naar het erkennen 

van de realiteit van het verlies blijvend niet kan nemen en de betekenis van de 

onherroepelijkheid van het verlies blijft ontkennen, dan ontstaat er risico op gecompliceerde 

rouw.  

2.  In staat zijn om emotionele en cognitieve reguleringsprocessen in te zetten. 

Voor mensen die zich in een rouwproces bevinden zijn emotionele en cognitieve 

reguleringsprocessen beide van belang. Het gaat er bij deze uitdaging kortgezegd om dat de 

rouwende leert omgaan met de pijn van het verlies en deze binnen draaglijke grenzen kan 

houden. Positieve gevoelens en betekenissen durven toelaten kan helpend zijn. al kan het 

gemis hierdoor in eerste instantie wel scherper aanvoelen.  

3.  De fysieke aanwezigheid van de geliefde waar een hechtingsrelatie mee is opgebouwd 

en de wereld waarin deze relatie plaatshad loslaten en een nieuwe symbolische relatie 

met de overledene ontwikkelen. 

Als er iemand overlijdt dan zal de fysieke relatie met de overledene in het hier en nu losgelaten 

moeten worden. Echter, de symbolische of mentale representatie van de betekenisvolle ander 

blijft bestaan en dient als zodanig te worden geëerd. Dit is een groot verschil met 

rouwmodellen die juist toewerken naar het ‘zetten van een symbolische punt achter de rouw’ 

(de Mönnink, 2008). De symbolische of mentale relatie is dynamisch van aard, want met dat de 

rouwende en het leven van de rouwende verandert, verandert ook de relatie met de 

overledene.  Als de relatie met de overledene op zo’n manier wordt gecultiveerd dat er geen 

ruimte meer is voor het aangaan van nieuwe relaties en het investeren in het leven, dan kan er 

gecompliceerde rouw optreden. Er is dan geen openheid meer naar het heden en wat zich daar 

aandient: er kan niet meer vooruit worden geleefd en mensen bevinden zich in een omhullende 

cocon van het verleden. Zie in dit verband ook Neimeyer (2006) die op basis van onderzoek 

concludeert dat het helpend is voor een rouwproces en het voluit kunnen leven als er (met 

inzet van narratieve methoden) een blijvende verbinding met de overledene wordt gezocht. 
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Een voorwaarde is wel dat de rouwende niet volledig in beslag wordt genomen door de rouw 

en de bijhorende gevoelens. Een standpunt dat is overgenomen door Worden (2008) in de 

omschrijving van zijn laatste rouwtaak. Hij spreekt hier niet langer over ‘het achter je laten van 

de overledene’ zoals wij wel nog zien bij de Mönnink (2008), maar over ‘het ontwikkelen van 

een leven zonder de betekenisvolle ander dat, met behoud van de relatie, opnieuw zal moeten 

worden gedefinieerd.’ 

4.   Je aanpassen aan de nieuwe omgeving zonder de geliefde. 

Hoe deze uitdaging wordt ervaren is sterk afhankelijk van de relatie tussen de rouwende en  de 

overledene en diens functie in het leven van de nabestaande. Daar waar de overledene een 

grote verantwoordelijkheid had voor degene die achterblijft, zal de rouwende met name voor 

een grote opgave komen te staan. Zware inzet van bestaande copingstrategieën2 of de 

ontwikkeling van nieuwe copingstrategieën, is nodig om het leven zonder de betekenisvolle 

ander adequaat het hoofd te kunnen bieden. Wanneer de rouwende weigert om zich te 

verhouden tot de nieuwe, veranderde wereld of hier simpelweg niet (adequaat) toe in staat is, 

kan isolement en chronische rouw optreden.  

5.  De eigen identiteit in stand houden en (her)definiëren.  

De meeste mensen die geconfronteerd worden met een verlies beschikken over voldoende 

veerkracht om een verlies te integreren in het eigen levensverhaal en hun identiteit te 

herdefiniëren. In 10 tot 20% van de gevallen raakt een verlieservaring echter dusdanig aan de 

eigen identiteitsbeleving dat dit problematische gevolgen heeft. De identiteit is in dat geval zo 

ernstig geschaad, dat de rouwende grote moeite heeft om zichzelf te hervinden en te 

herstellen. Dat wat voorheen als ‘ik’ werd beschouwd is niet meer: het autobiografische zelf is 

gebroken. De ervaring van coherentie ten aanzien van verleden, heden en toekomst, van 

belang voor de handhaving van onze identiteit, is niet of slechts in zeer beperkte mate mogelijk.  

Dit is een reactie op verlies die met name zichtbaar is bij traumatische verliezen. 

6.  Het verlies in het eigen wereldbeeld en denken over de zin van het leven inpassen.  

Als een geliefde is overleden dan zoekt de rouwende naar een manier om zin en betekenis te 

geven aan het verlies. Wanneer het verlies ingepast kan worden in de wetmatigheid van het 

leven, zal dit doorgaans minder moeizaam gaan dan in situaties waar sprake is van verlies dat 

onverwachts of schokkend is geweest. De meeste symptomen van gecompliceerde rouw 

ontstaan daar waar nabestaanden geen betekenis kunnen ontlenen aan het verlies in 

praktische, filosofische of spirituele zin. Het rouwen wordt dan als zinloos ervaren, de toekomst 

doelloos en zonder perspectief.  

                                                           
2
 Copingstrategie: de wijze waarop de rouwende omgaat met een bepaalde situatie. 
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7. Het blijven aangaan van (nieuwe) hechtingsrelaties en het instandhouden van een 

ondersteunend sociaal netwerk. 

Mensen zijn sociale wezens met sociale behoeftes. Als er iemand wegvalt in onze omgeving, 

dan kan dat betekenen dat daarmee ook een belangrijke bron van intimiteit, steun en 

gezelschap verloren gaat. Het in staat zijn om bestaande relaties uit te bouwen of te 

intensiveren en nieuwe relaties op te bouwen, kan zeer ondersteunend zijn aan het vorm 

proberen te geven aan een leven zonder de betekenisvolle ander. Vaak is de hechting die 

eerder in ons leven plaats heeft gevonden een indicator voor hoe we ons in de toekomst zullen 

hechten aan anderen en wat helpend of juist belemmerend kan werken bij het aangaan van 

(nieuwe) relaties. Wanneer mensen in uitersten belanden, dat wil zeggen permanente 

terugtrekking uit sociale contacten of extreme afhankelijkheid van anderen laten zien, dan zal 

deze uitdaging om extra aandacht vragen. 

8.  Het dagelijkse functioneren op verschillende levensdomeinen vorm en inhoud geven. 

Als iemand overlijdt dan kan dit het dagelijks functioneren van de nabestaanden ontwrichten. 

Wanneer deze situatie voor langere tijd aanhoudt kan er verwaarlozing optreden. De verzorging 

van het eigen lichaam, voeding, slaap, zorg voor de financiën en participatie aan de 

samenleving kunnen uit beeld raken. In dergelijke situaties is het van belang dat er aandacht 

komt voor dit aspect van leven.  

3.6 Wat is rouwbegeleiding en voor wie is deze bedoeld? 

In de voorgaande paragrafen zijn de begrippen verlies en rouw, beschikbare denkkaders ten 

aanzien van rouw, rouwverwerking en de processen en uitdagingen die hiermee samenhangen 

uiteengezet. Er is hiermee echter nog maar weinig gezegd over wat onder rouwbegeleiding kan 

worden verstaan.  

Het doel van rouwbegeleiding is een cliënt begeleiden bij zijn verwerkings- en 

aanvaardingsproces, ondersteunen in het dragen van het verlies en het verlies, indien mogelijk, 

integreren in het eigen leven. Onder het begrip rouwbegeleider wordt iedereen gerekend die 

zich gekwalificeerd heeft in rouwbegeleiding en deze functie binnen een organisatie of op 

zelfstandige basis kan uitoefenen. De begeleiding kan plaatsvinden in groepsgerichte 

werkvormen zoals begeleide zelfhulpgroepen, gespreksgroepen en cursussen, maar ook vorm 

krijgen in individuele trajecten met als basis de hulpverleningsrelatie tussen de rouwbegeleider 

en rouwende. Als de rouwende qua intensiteit, duur en betekenis is vastgelopen en zichzelf of 

de omgeving schade berokkent of tot last is, kan de rouwbegeleider doorverwijzen naar een 

rouwtherapeut (Maes, 2009). 
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3.7 Over welke competenties dient een rouwbegeleider te beschikken? 

In de literatuur worden diverse beschrijvingen gegeven van de competenties waaraan een 

rouwbegeleider moet voldoen, wil er adequate begeleiding kunnen worden geboden. Er 

worden algemene uitspraken gedaan dat een rouwbegeleider over de nodige kennis, 

vaardigheden en attitudes dient te beschikken om een begeleidingsproces op te starten, te 

onderhouden, te stimuleren en te beëindigen (Boelen in: Maes, 2009). Ook zijn er 

studiehandleidingen die rouwbegeleiding opvatten als een ‘kunde’, waarvoor enkel kennis en 

vaardigheden nodig zijn en waarbij het begrip houding achterwege wordt gelaten (Geerse, 

2011). Bij een ander wordt de houding beschreven in termen van een cliëntgerichte 

grondhouding met kenmerken als congruentie, empathie en onvoorwaardelijke positieve 

aandacht, maar wordt het thema naar verhouding minder recht gedaan dan de door de auteur 

veronderstelde vaardigheden of kennis die nodig zijn voor rouwbegeleiding (De Mönnink, 

2008). Weer een andere bron stelt dat kennis van belang is om te begrijpen wat een 

rouwproces betekent, maar ziet rouwbegeleiding vooral als een houdingskwestie die getuigt 

van openheid naar de diepste uitnodigingen en initiaties in de raadselen van het leven. Een 

open houding is volgens deze laatste bron essentieel, omdat delen in verlies op veel manieren 

meer van ons vraagt dan delen in vreugde en liefde (Keirse, 2003). Deze redenering sluit aan bij 

recente rouwmodellen die benadrukken dat er geen pasklaar antwoord is op de vraag hoe om 

te gaan met verlies en rouw, wat aanleiding vormt om de beroepshouding van de 

rouwbegeleider nader te onderzoeken door middel van literatuurstudie.  

3.8  De houding van de beroepskracht als voorwaarde voor al het andere 

Ook Jordan en Neimeyer (2003) onderschrijven, in hun onderzoek naar de effectiviteit van 

rouwbegeleiding, het belang van een open houding. Dit doen zij door een compassievolle en 

empatische houding ten opzichte van de rouwende centraal te stellen. Erkenning van de 

uniciteit van ieder mens, is volgens hen een voorwaarde om de ander zich begrepen en 

gesteund te laten voelen en de rouwbegeleiding van betekenis te laten zijn. De ander moet 

zonder voorbehoud kunnen vertellen over wat er voor hem of haar aan de orde is (Jordan & 

Neimeyer in:  Maes, 2009).  

Maes (2009) onderstreept dit uitgangspunt door van een rouwbegeleider te verwachten dat 

deze vanuit een open, accepterende en empatische houding letterlijk ‘in relatie gaat’ met de 

rouwende. De pijn van de ander dient te worden verdragen op zo’n manier dat de 

rouwbegeleider zich niet verliest in de pijn, maar zich er ook niet voor afsluit en daardoor 

onbereikbaar wordt. Wil je volgens Maes als hulpverlener iets kunnen betekenen voor de 

existentiële nood van een ander, dan is contact maken vanuit het ‘zijn als mens’ een 

basisvoorwaarde. Het creëren en delen van betekenis door het tonen van emotionele en 

existentiële betrokkenheid, het respectvol horen van de eigen stem en die van de ander, 

acceptatie van de ander en van het verschil, echtheid en inlevingsvermogen, openheid, 
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nabijheid en het laten raken van de eigen persoon, vormen voor hem belangrijke 

kernbegrippen in de duiding van de zijnshouding, die voor hem zo essentieel wordt bevonden. 

Dezelfde redenering wordt ook aangetroffen bij Jorna (2008), waar de begrippen ‘existentie’, ‘in 

relatie gaan staan’ en ‘contact maken vanuit je medemenselijkheid’ veelvuldig terugkomen en 

vertaald worden naar een ‘zijnsmethodiek.’  

3.9 De zijnsmethodiek van Jorna 

Bij diverse auteurs doemt de houding op. Maar hoe komen wij tot de ontwikkeling van een 

houding? Waar Maes zijn verhaal eindigt met de beschrijving van zijn integratieve 

rouwtrajectmodel, wordt bij Jorna (2008) een schakel gelegd tussen theorie en ambacht in de 

vorm van een methodiek. Een waardevolle aanvulling voor de literatuurstudie, omdat hiermee 

de link naar onderwijs kan worden gelegd.  

De ‘zijnsmethodiek’ neemt het ‘zijn’ van de geestelijke begeleider als uitgangspunt, wat een 

sterk contrast vormt ten opzichte van reguliere methodieken die zich vooral kenmerken door 

kennis- en vaardighedentoepassing. Er worden drie competenties onderscheiden: de personale, 

de hermeneutische en de communicatieve competentie. Deze competenties zijn niet op zichzelf 

staande entiteiten. Ze houden verband met elkaar, werken op elkaar in en bieden het werk in 

de praktijk samenhang. De zijnsmethodiek richt zich in het algemeen op geestelijk begeleiders 

(T. Jorna, persoonlijke communicatie, 22-10-2012). Echter, zowel geestelijk begeleiders als 

rouwbegeleiders richten zich op de begeleiding van levensprocessen. Aangezien Jorna tijdens 

het informanteninterview heeft aangegeven dat wat hij hierover schrijft (2008) ook van 

toepassing is op rouwbegeleiders zal, daar waar in de komende tekst aan Jorna wordt 

gerefereerd, worden gesproken over ‘rouwbegeleider.’ De lezer dient zich echter te realiseren 

dat Jorna in ‘Echte woorden’ spreekt over geestelijk begeleiders of existentiële begeleiders. 

3.9.1 De personale competentie als zelfwording en -ontwikkeling 

Om je op een geloofwaardige manier in te kunnen laten met levenskwesties van anderen is 

authenticiteit volgens Jorna (2008) een basisvereiste. Onder authenticiteit wordt door hem 

verstaan dat je in staat bent om ‘letterlijk voor jezelf te kunnen spreken en vanuit jezelf te 

kunnen reageren.’ Een authentiek persoon heeft kennis, ervaringen en zijn persoonlijke 

ontwikkeling op een dusdanige manier verworven en doorleefd, dat ze onderdeel uitmaken van 

het eigen zijn en als het ware uit de mens zelf spreken, nog voordat er gesproken is.  

Voor een rouwbegeleider is het essentieel dat er zicht is op wat hem bij de ander brengt die 

een verlies heeft geleden. Dit inzicht kan door geen enkele theorie worden overgenomen, maar 

dient door zelfreflectie te worden verworven. Dit vraagt om een open houding, naar jezelf, de 

ander en de omgeving. De door zelfwording en -ontwikkeling verkregen eigen diepte markeert 

het veld waarbinnen de rouwbegeleider in staat is om de ander in het gesprek te ontmoeten, 

wat het belang van deze competentie onderstreept. 
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Zelfkennis, zelfonderzoek en zelfontwikkeling  

Zelfonderzoek is in deze ontwikkeling essentieel, omdat je je hierdoor bewust wordt van wie je 

bent en wat je inbrengt in het contact met de ander. Het vertrekpunt voor de rouwbegeleider 

zou dan ook moeten zijn: wie je bent, hoe je in het leven staat en dat je bekend bent met de 

binnenkant van het bestaan. Door zelf bepaalde zaken doorleefd en doorwerkt te hebben, 

ontwikkel je een humuslaag van doorleefde ervaringen: geïntegreerde kennis en inzichten die 

je kunt aanwenden in het contact. Als dit op het juiste moment gebeurt, kan dat zeer 

waardevol zijn voor de cliënt. Je hoeft als rouwbegeleider niet alles van jezelf te kennen, dat is 

feitelijk niet mogelijk en ook niet waar het hier om gaat. Wat wel van belang is, is dat er 

bereidheid is om eigen pijn toe te laten en dat er op dit gebied ook al het een en ander is 

verkend; dat er enige ervaringskennis ten aanzien van het leven is opgedaan en dat je hiervoor 

open staat. Dit vanuit de gedachte dat als je je dingen hebt eigen gemaakt door ze te 

doorleven, je ze adequaat kunt aanwenden in de praktijk (T. Jorna, persoonlijke communicatie, 

22-10-2012).  

Vanuit de humuslaag van ervaringskennis die door de rouwbegeleider is opgebouwd, kan 

tijdens een contact worden gekomen tot echte woorden. Echte woorden zijn woorden die 

doorleefd zijn en een uitdrukking vormen van de verbinding die de rouwbegeleider met de 

cliënt is aangegaan. Vragen als: ‘Wie ben ik’ en ‘Wat brengt mij hier op deze plek’, helpen 

volgens Jorna om de personale competentie en de daarbij horende zelfwording en ontwikkeling 

vooruit te helpen en te onderhouden.  

De noodzaak tot reflectie wordt ook door Van den Berg belangrijk gevonden: 

‘In de zorg die gevraagd, gegeven en ontvangen wordt, raken we het zin-zoeken van een mens. 

Wie daarvoor geen oor heeft, verwaarloost zichzelf en de ander en levert een slecht product.’ 

(Van den Berg, 1995, p. 10).  

Ieder mens is voor Van den Berg (1995), een geestelijk begeleider die vanuit zijn 

praktijkervaring veel over verlies en rouw heeft geschreven, meer dan de behandelaar of de 

behandelde: er zijn steeds zaken die de zin raken, die raken aan het ervaren van zin of verlies 

van zin. Gevoeligheid voor de wijze waarop we elkaar tegemoet treden is een wederkerig 

gegeven. Contact is wezenlijk, het zorgt voor het menselijke in de verhoudingen. Als hulp 

biedende sta je er niet buiten: tussen jou en de ander gebeurt het. Dingen die met de ander 

gebeuren, hebben ook hun weerslag op jou. Het verhaal naar diepere zin komt volgens Van den 

Berg niet zomaar op tafel, hier is geduld voor nodig. Dit verhaal leeft vaak als verborgen stroom 

onder de zichtbare wateren.   
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De personale competentie in relatie tot het erkennen van eigen kwetsbaarheid  

Zelfontwikkeling wordt ook door Leijssen, psychotherapeut en staflid van de afdeling 

Psychotherapie aan het Departement Psychologie van de Universiteit te Leuven,  onontbeerlijk 

geacht (Leijssen in: Maes, 2009). Een belangrijk aspect van deze zelfontwikkeling bestaat er 

volgens Leijssen uit dat een hulpverlener kan instemmen met zijn of haar eigen kwetsbaarheid. 

Niet alleen de cliënt is kwetsbaar in het contact, de hulpverlener is dat net zo goed. Wanneer 

hier door een hulpverlener overheen wordt gestapt en de cliëntbenadering zich kenmerkt door 

een houding van alwetendheid, onkwetsbaarheid en onafhankelijkheid, dan heeft dit een 

averechts effect op het hulpverleningsproces. De cliënt wordt dan weggehouden bij eigen 

kracht- en helingsbronnen. Om dit te voorkomen zal de hulpverlener tijdens het contact bereid 

moeten zijn om eigen bronnen van kwetsbaarheid en lijden toe te laten en deze in verbinding 

te brengen met de ander. Lukt dit niet, dan zal de hulpverlener moeten onderzoeken waar dit 

door komt, teneinde weer gelijkwaardig in het contact te kunnen staan.  

Jorna (2008) merkt in dezen op dat het niet kunnen hanteren van eigen kwetsbaarheid kan 

maken dat rouwbegeleiders zichzelf buiten de ontmoeting plaatsen. Om gevoelens van 

onzekerheid onder controle te krijgen, wordt nogal eens een toevlucht gezocht bij wat Jorna 

noemt ‘luisterrasters’: voorgestructureerde modellen om de inhoud van een gesprek in te 

kunnen vatten. Een begrijpelijke reactie, maar een oplossing met een averechts effect omdat 

de rouwbegeleider zichzelf en de cliënt hiermee als het ware buiten spel zet. Er kan niet meer 

gewerkt worden vanuit wat zich in het ‘hier en nu’ aandient: er wordt ergens naartoe gewerkt 

in plaats van ergens vanuit gewerkt. De relatie is ongelijk geworden, waarbij de rouwbegeleider 

bepaalt, de cliënt volgt en onvoldoende aan zichzelf kan toekomen.  

De personale competentie en het belang van reflectie op de eigen levensgeschiedenis 

De kwaliteit van het hulpverlenerscontact kan volgens Leijssen worden versterkt door als 

hulpverlener te reflecteren op de eigen geschiedenis en zich door deze geschiedenis te laten 

raken (Leijssen in: Maes, 2009). Een hulpverlener zou inzicht moeten hebben in zijn eigen 

achtergrond en de confrontatie met het eigen levensverhaal aan moeten gaan, zodat de 

krachten en kwetsbaarheden, die vanuit deze gesitueerdheid doorwerken in het heden, kunnen 

worden verhelderd en geaccepteerd.  

Wanneer beroepshalve gewerkt wordt met thema’s die raken aan verlies en rouw, betekent dit 

volgens Leijssen (1998) dat ook de eigen verlieshistorie en de daarmee gepaard gaande 

rouwervaringen door de hulpverlener dienen te worden onderzocht. Gebeurt dit niet, dan ligt 

projectie op de loer en kan de kwaliteit van de geboden hulp onder druk komen te staan. De 

hulpverlener is dan immers gepreoccupeerd met zichzelf en de eigen verliesgeschiedenis en kan 

niet meer open luisteren.  
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Bovenstaande wordt ook door Van den Berg herkend (1995). Van den Berg is van mening dat je 

een mens alleen kunt verstaan als je de betekenis leert van belangrijke dingen die op je eigen 

levensweg hebben plaatsgevonden. Hiervoor is reflectie nodig. Dit geldt zowel voor het 

verstaan van jezelf als het verstaan van de ander. Stilstaan bij je herkomst en waar je vandaan 

komt verheldert je oorsprong en geeft richting aan het hier en nu: ‘Je gaat terug naar het 

verleden om de weg naar de toekomst te kunnen gaan.’ (Van den Berg, 1995, p. 12).  

3.9.2 De hermeneutische competentie als ‘verstehend’ vermogen 

De tweede competentie die Jorna (2008) onderscheidt is de hermeneutische competentie. 

Onder de hermeneutische competentie wordt door Jorna verstaan, het vermogen om 

menselijke ervaring en innerlijke beroering te lezen en op existentieel niveau te verstaan en 

daarover zo in contact te zijn, dat datgene waar het in de kern om gaat wordt benoemd. Dit kan 

alleen door van binnenuit te luisteren naar het verhaal en naar wat er in de relatie gebeurt. 

Deze manier van luisteren brengt naast zin en betekenis, ook een zekere verandering bij beide 

gesprekspartners teweeg. 

De hermeneutische competentie kan niet zonder de personale competentie. Het verhaal van de 

ander toelaten en verstaan, kan alleen als er geoefend is met het toelaten van het eigen 

verhaal. Uitgangspunt is dat het verhaal zoals het zich nu voordoet klopt met hoe de ander nu 

is. Betekenissen kunnen elkaar tegenspreken, accenten kunnen verschuiven en gebeurtenissen 

kunnen in hun beleving veranderen: waar het in de ontmoeting om gaat is dat er in wat gezegd 

wordt een nieuwe samenhang kan worden ervaren die de cliënt verder helpt. Als de 

rouwbegeleider van tevoren al ergens op uit is, door bijvoorbeeld bedacht te hebben hoe ‘een 

en ander’ bij de cliënt in elkaar steekt of welke vragen gesteld moeten worden om een bepaald 

resultaat te bereiken, dan is deze niet bezig met het werkelijk proberen te verstaan van de 

ander.  

De mens beluisteren in zijn totaliteit 

Binnen existentiële begeleiding acht Jorna (T. Jorna, persoonlijke communicatie, 22-10-2012) 

het essentieel dat wat er met iemand gebeurt, niet per definitie aan één thema wordt 

opgehangen. Voor rouwbegeleiders betekent dit concreet dat zij hun cliënt niet moeten 

opsluiten in het thema verlies- en rouw. Het alleen via de rouw contact maken met een cliënt 

en diens thematiek, verengt. Om de ander niet te reduceren tot een ‘geval van rouw’,  zal 

contact gelegd moeten worden met, en geluisterd moeten worden naar, het grotere 

(levens)verhaal waar het mee in verband staat. De mens wordt door Jorna op de eerste plaats 

als een eenheid beschouwd. Soms zie je wel dat een bepaald thema op een leven slaat. Oog 

hebben daarvoor is van belang, ook bij verlies en rouw, maar je dient hier als rouwbegeleider 

niet zonder meer vanuit te gaan. In je houding ben je open: eerst de mens ontmoeten en dan 

samen onderzoeken wat zich daar, in dat leven, op dat specifieke moment, voordoet.  
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3.9.3  De communicatieve competentie als ontmoeting 

Al voor het begin van elke ontmoeting moet volgens Jorna (2008) door de rouwbegeleider de 

basale keuze zijn gemaakt om zich in beginsel tot de ander te willen toewenden. In deze 

beweging zou voelbaar moeten zijn dat de rouwbegeleider zich betrokken voelt bij de ander en 

hem of haar niet alleen wil laten met datgene wat zich aandient. De rouwbegeleider opent zich 

voor de cliënt, luistert werkelijk, om zo tot een samenhangend beeld van de situatie te komen. 

Dit zonder de levensbestemming van de ander over te willen nemen of toe te eigenen. Vanuit 

het samenhangende beeld dat is ontstaan kan de rouwbegeleider ‘waarheid’, zoals die zich in 

dat moment doet kennen, in woorden vertalen aan de cliënt. Deze vorm van communiceren 

vindt plaats vanuit de innerlijk beleefde werkelijkheid en vanuit de in de eigen diepte 

waargenomen realiteit, niet vanuit een verwijzing naar cognitieve denkschema’s.  

Er zijn echter situaties waarin een rouwbegeleider het niet op kan brengen om open te staan 

voor het verhaal van de ander. Redenen hiervoor kunnen verschillend zin: wat zich in het 

moment toont is te pijnlijk om onder ogen te komen, er heerst onzekerheid, of er wordt oud 

zeer geraakt waar de rouwbegeleider niet mee geconfronteerd wenst te worden. Als een 

hulpverlener op deze grenzen stuit, is het volgens Van den Berg (1995) eerlijk om dat te 

benoemen. Iemand staat meer in de kou als er geen aandacht is voor de vraag of wanneer deze 

wordt vermeden, dan wanneer hierover met respect wordt gecommuniceerd. De ontmoeting 

verlangt op dit soort momenten dat de rouwbegeleider zich zijn interne neiging tot 

terugtrekking realiseert en deze als zodanig aanvaardt. Het erkennen van de eigen onafheid of 

begrensdheid, maakt dat de rouwbegeleider verbinding kan houden met de ander. Hij schrijft 

hierover het volgende:  

‘Zorg om het levenseinde is stilstaan bij dood en sterven. Er gebeurt meer dan de uiterlijke 

dingen die gedaan worden en gedaan moeten worden. Het raakt vaak ook jezelf. Je ontmoet 

ook eigen vragen. Vragen over leven en leven na de dood. Vragen over de waarde van je leven. 

Vragen over lijden. Vragen misschien over God. Of je wordt herinnerd aan een sterven dichtbij je 

eigen persoonlijke leven.’ (Van den Berg, 1995, p. 43).  

3.10 Opleiding in relatie tot ontwikkeling 

Jorna (T. Jorna, persoonlijke communicatie, 22-10-2012) vindt het belangrijk dat je je als 

opleiding realiseert dat er nogal een verschil is tussen de opleiding an sich en de levensgang van 

de student: deze lopen lang niet altijd gelijk op. Het is van belang dat je als docent gevoeligheid 

ontwikkelt voor waar studenten zijn en wat er bij hen gebeurt als je iets met hen bespreekt. Je 

bent als docent constant op zoek naar het vinden van het juiste verbindingskanaal tussen wat 

er geleerd dient te worden, waar de groep zich bevindt en hoe daartussen te bemiddelen. Op 

dit punt dien je je eigen invloed als docent en in bredere zin die van de opleiding, niet te 

overschatten. De opleiding sec gaat de ander niet brengen waar de opleiding zou willen dat de 
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ander is. Mensen staan verschillend in het leven en in hun leerproces. Je komt als docent zo 

veel mogelijk tegemoet aan de leerbehoeften, maar hebt je erbij neer te leggen dat je het 

proces uiteindelijk niet kunt volgen of monitoren.  

Deze zienswijze heeft consequenties voor de keuzes die je als opleiding ten aanzien van de 

programma invulling en werkwijze maakt. Zeker daar waar onderwijs heel informerend is, dus 

veel kennisoverdracht kent, dienen opleidingen zich af te vragen waarom zij dit eigenlijk doen. 

Volgens Jorna doe je er beter aan de ander niet te zien als een informerend wezen, maar als 

een verhalend wezen. Dit betekent voor onderwijs dat je start bij: hoe is dit voor jou, wat zegt 

dit jou? Rijtjes theorie en leerdoelen wekken soms de indruk van houvast, duidelijkheid, maar je 

hoeft slechts één begrip eruit te lichten en je bemerkt al dat je nergens meer bent. ‘Wat is dat: 

onvoorwaardelijke positieve aandacht? Wat staat daar werkelijk? Ruimte maken voor de ander, 

wanneer is daar sprake van?’ 

Het is belangrijk dat er in opleidingen aandacht is voor waarom en hoe je theorieën gebruikt en 

hoe dit zich verhoudt tot degene die in het gesprek komt. Is de rouwbegeleider eraan toe om 

het aan te wenden? En zo ja, op welke manier? Kennis alleen is geen garantie voor de 

kundigheid waarmee in de beroepspraktijk wordt gewerkt. Stilstaan bij wat ergens werkelijk 

staat en deze inhoud doorleven, dat is waar het in onderwijs om zou moeten gaan.  

3.11  Kennis in relatie tot ontwikkeling 

Als rouwbegeleider zul je moeten accepteren dat het bij de ander gaat zoals het gaat en dat je 

niet bij machte bent om door slimmigheden of theorie een versnelde route te bedenken. Het 

leven is en blijft van de ander, daar mag je geen bezit van nemen. Theorieën kunnen verleiden 

tot een dergelijke houding, omdat we het daarmee wel denken te weten. Zijn advies is echter: 

‘Neem waar wat er is en wat zich aandient. Wat gebeurt er en wat heeft de ander nu nodig? 

Laat het gezegde tot je doordringen en kom vervolgens tot een inzicht, een bemoediging. Leer 

te kijken naar wat er bij jou gebeurt en hoe je erbij zit, naar wat er bij de ander gebeurt en 

vooral naar wat er in het midden gebeurt.’ De decentralisatie van het eigen ‘ik’ is 

doorslaggevend om te kunnen onderzoeken waar de ander mee gediend is. En dat is een hele 

uitdaging. De rouwbegeleider gaat idealiter dan wel op deze manier in de relatie staan, hij of zij 

dient zich tevens te realiseren dat de cliënt dit veelal nog moet leren. 

Bovenstaande neemt niet weg dat Jorna (T. Jorna, persoonlijke communicatie, 22-10-2012) een 

opleiding die zich richt op verlies- en rouwbegeleiding wel degelijk zou adviseren om theorie 

aan te bieden over verlies en rouw. Theorieën kunnen een rouwbegeleider helpen om 

processen bij een cliënt te duiden en te herkennen. Hij geeft hierbij wel een waarschuwing: 

kennis mag nooit een vervanger zijn voor het contact waar je je vervolgens achter kunt 

verschuilen. Afhankelijk van de persoon die je als rouwbegeleider bent, kan het je wel helpen 

om enigszins te kunnen plaatsen waar iemand op een bepaald moment mee worstelt.  
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3.12 Conclusies 

In dit hoofdstuk is het antwoord op de deelvraag: ‘Waar dient een rouwbegeleider, volgens de 

literatuur over rouwbegeleiding, rekening mee te houden bij het omgaan met verlies- en 

rouwsituaties?’ gegeven. Bestudeerde bronnen tonen aan dat verlies en rouw niet langer 

opgevat dienen te worden als een ongezonde situatie waar zo snel mogelijk mee moet worden 

afgerekend. Verlies en rouw vormen daarentegen een onderdeel van ieders levensproces. Het 

is een realiteit waar we ons toe dienen te verhouden, door op een diep persoonlijk niveau en in 

relatie tot de omgeving zin en betekenis te blijven geven aan het leven en het eigen 

levensverhaal, of hier bij ontbreken naar op zoek te gaan. 

Om de ander in zijn uniekheid te kunnen ontmoeten is, volgens het gekozen theoretisch 

perspectief, een relativering van de waarde van oude rouwmodellen van belang. Al kunnen 

rouwmodellen wel een steun zijn in het verhelderen van meer algemene grondtrekken die er 

tijdens een rouwproces te ontwaren zijn. Deze nieuwe realiteit vraagt om een herijking van het 

ambacht van de rouwbegeleider, opdat vanuit nabijheid en wat zich in het ‘hier en nu’ aandient 

kan worden gewerkt. Het pleit voor een rouwbegeleider die vanuit een open houding en vanuit 

de ruimte die daardoor wordt gecreëerd, kennis en vaardigheden op een geïntegreerde en 

doorleefde manier kan aanwenden in het contact. Een rouwbegeleider die zijn open houding 

als basis ziet voor al het andere. Het kunnen verduren van eigen pijn en de ervaring dat het ook 

weer anders kan worden, is nodig om in het cliëntcontact ‘erbij te kunnen blijven.’ Om 

adequate rouwbegeleiding te kunnen geven is het daarom van belang dat er vertrouwdheid is 

met het eigen verleden, met de verliezen die zich daarin hebben voorgedaan en dat er 

erkenning is voor de kwetsbaarheid van het leven. 

Jorna’s zijnsmethodiek helpt om woorden te geven aan waaruit de professionele uitrusting van 

de rouwbegeleider dient te bestaan.  Zijn methodiek gaat in op de personale competentie als 

zelfwording en -ontwikkeling, waarvoor zelfkennis en zelfonderzoek nodig zijn. Een opleiding 

die zich richt op verlies- en rouwbegeleiding zou randvoorwaarden moeten creëren om dit te 

helpen ontwikkelen zodat begrippen als authenticiteit, houding, weerbaarheid en zelfreflectie 

zich kunnen verdiepen.  

Kennis alleen is geen garantie voor de kundigheid waarmee gewerkt wordt in de 

beroepspraktijk: stilstaan bij wat ergens werkelijk staat en deze inhoud doorleven, dat is waar 

het in onderwijs om zou moeten gaan. De hermeneutische competentie als ‘verstehend’ 

vermogen sluit hierbij aan. Zij is te interpreteren als een verstaan dat zich openbaart in het 

contact, in plaats van een begrijpen vanuit het hoofd. De mens is vanuit deze optiek een 

verhalend wezen in plaats van een informerend wezen. Dit vraagt van de rouwbegeleider dat 

deze ermee kan instemmen dat het bij de ander gaat zoals het gaat en dat daar geen 

zeggenschap over is. De derde en laatste competentie van Jorna luidt dan ook niet voor niets: 
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communicatieve competentie als ontmoeting, wat voor een rouwbegeleider betekent dat je je 

werkelijk opent voor de ander. Dit is op de eerste plaats een houdingskwestie, een innerlijke 

keuze om je toe te willen wenden tot de ander, wat wederom het belang van 

houdingsontwikkeling van rouwbegeleiders onderstreept. 
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4. Resultaten interviews 

In dit hoofdstuk worden deelvraag twee en drie van het onderzoek beantwoord. Te weten: 

welke competenties (kennis, houding en vaardigheden) ervaringsdeskundigen (cliënten, 

rouwbegeleiders en docenten) essentieel vinden voor rouwbegeleiders bij het omgaan met 

verlies- en rouwsituaties. En: wat de uitkomst van de eerste interviewronde (deelvraag twee) 

betekent voor het onderwijsprogramma volgens docenten die lesgeven in beroepsmatig 

omgaan met verlies en rouw.  

De onderzoeksgroep bestaat uit een totaal van tien respondenten. In de eerste interviewronde 

zijn zeven ervaringsdeskundigen geïnterviewd, namelijk twee cliënten, drie rouwbegeleiders en 

twee docenten. In de tweede interviewronde zijn drie docenten van de HU, opleiding MWD, 

geïnterviewd. Het bronmateriaal van de eerste interviewronde is verkregen door open 

interviews af te nemen. Hierbij is voor alle ervaringsdeskundigen gebruik gemaakt van één 

overkoepelende checklist met een inventariserend karakter. Het bronmateriaal van de tweede 

interviewronde is verkregen door middel van een groepsdiscussie, waarbij de 

onderzoeksresultaten uit de eerste interviewronde zijn betrokken op het onderwijs over 

verlies- en rouwbegeleiding. (Voor aanvullende informatie zie hoofdstuk 2: Methoden van 

onderzoek). 

Er is een hoofdstukindeling gemaakt in vijf thema’s. Deze thema’s worden in de volgende 

paragrafen uiteen gezet: Contextinformatie (5.1), Rouwbegeleiding in de praktijk (5.2), 

Benodigde competenties (5.3), Adviezen aan de opleiding (5.4) en Transfer naar het onderwijs 

(5.5). In de eerste vier paragrafen worden de resultaten van de eerste interviewronde 

uiteengezet. In de laatste paragraaf vindt de bespreking van de resultaten van de tweede 

interviewronde plaats. In deze paragraaf is terug te vinden op welke manier de drie 

respondenten de informatie uit de eerste interviewronde relateren aan onderwijs gericht op 

verlies- en rouwbegeleiding, in het bijzonder de nieuw te starten post-hbo.  

4.1 Contextinformatie 

Aan de respondenten is gevraagd of ze kunnen vertellen over een eigen verlies en wat dit voor 

hen heeft betekend. Ook is ingegaan op wat het leven in brede zin voor hen betekent en hoe 

dit zich verhoudt tot levensbeschouwing, zingeving en hun eigen levensverhaal.  

Cliënten 

Gekeken naar de cliënten, geeft de eerste respondent aan dat leven voor haar vooral betekent 

‘het verlangen gaande houden.’ Daarnaast noemt zij: het verlangen naar vitaliteit, het 

verlangen naar betekenis, zich verantwoordelijk voelen en dat ook laten zien. Het zelf actief 

vormgeven aan haar leven is een actueel thema. Je eigen lot aanvaarden hoort daar voor haar 

ook bij. De andere respondent geeft aan dat het voor haar gaat om betekenisvolle contacten en 
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er voor anderen kunnen zijn. Zij vult hierop aan dat haar leven de afgelopen jaren vooral in het 

teken heeft gestaan van wachten, waken en het uithouden met zichzelf. Een inzicht dat ze 

verbindt met zen. De andere respondent geeft aan zichzelf als agnost te ervaren en is van 

mening dat de dood niet in ons leven is ingebed. Beiden benoemen dat zingeving en 

vormgeving van het eigen leven een belangrijke rode draad is in hun leven.  

‘Ik merkte ook dat mijn leeftijdsgenoten vooral met wat ik noem ‘buitenkant dingen’ bezig 

waren.’ 

Beide respondenten geven aan hun levenspartner verloren te hebben aan een ziekte. Deze 

verlieservaring heeft hun leven ingrijpend veranderd. Eén respondent geeft aan dat de ernst 

van het verlies van haar levenspartner zo groot was, dat zij nu pas kan rouwen om haar vader 

die bijna gelijktijdig is overleden. De pijn van het verlies van haar levenspartner was daarnaast 

zo intens, dat zij hem op een goed moment wilde volgen in de dood. Ze geeft aan dat ze in dit 

proces door verschillende rouwfasen heen is gegaan. De andere respondent benoemt dat het 

overlijden van haar levenspartner voor een ongekende woede heeft gezorgd.  

‘Ik had niet gedacht dat het in die situatie na het overlijden, zo in me naar boven zou komen.’ 

Opvallend is dat beiden niet alleen vertellen over de pijnlijke kant van het verlies, maar tevens 

diverse voorbeelden geven van wat het verlies hen in positieve zin heeft gebracht. Beiden 

ervaren een grote dankbaarheid ten opzichte van hun levenspartners en beschouwen hen als 

een belangrijke inspiratiebron bij het vormgeven van hun huidige leven. Eén respondent geeft 

aan dat er tijdens het rouwproces positieve steun was uit haar omgeving. Deze respondent 

geeft in vervolg op dit thema echter aan dat zij sommige vriendschappen na het overlijden van 

haar levenspartner heeft beëindigd, omdat ze de energie niet meer kon en wilde opbrengen om 

ze te onderhouden. Beiden hebben meerdere keren aan den lijve ondervonden hoe moeilijk de 

omgeving het kon (en kan) vinden om te reageren op het overlijden van hun levenspartner.   

‘Daar ben ik best wel tegenaan gelopen. Dat mensen denken te weten wat goed voor je is… dat 

heb ik als een (goedbedoelde) druk ervaren.’ 

Rouwbegeleiders  

Ten aanzien van het thema leven en betekenisgeving, geeft één respondent van de 

respondentengroep rouwbegeleiders aan dat leven omgaan met alle leuke én nare dingen is. De 

andere respondent legt uit dat leven voor haar is in verbinding staan met de ander en dat dit 

het enige is dat er na onze dood van ons overblijft. Het is volgens haar van belang dat mensen 

zich met het leven verbinden en vitaliteit kunnen ervaren. Zij koppelt het leven ook aan de 

dood, ‘daar heeft ze altijd al iets mee gehad.’ Rouwen is voor haar je weer opnieuw verbinden 

en de cirkel weer rond krijgen, een andere verbinding aangaan met degene die is overleden of 
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datgene dat is verloren. Ze geeft hierop aan dat verlies en rouw slecht is ingebed in de 

samenleving. De andere respondent doet deze uitspraak niet, maar geeft aan dat ze het 

belangrijk vindt dat verlies en rouw als thema wordt opgenomen in de opvoeding.   

‘En dat vind ik belangrijk bij de opvoeding van kinderen. Dat kinderen leren omgaan met dingen 

die niet altijd zo leuk zijn: met kleine verdrietjes, maar het kan ook groter verdriet zijn.’ 

Beiden hebben een ingrijpende verlieservaring meegemaakt. De eerste respondent heeft haar 

zoon verloren aan hersenvliesontsteking. Ze geeft aan dat zij na zijn overlijden, naast eigen pijn 

en verdriet, vooral veel moeite heeft gehad met de boosheid van haar dochter. In de zoektocht 

naar hulp die ze hierop samen met haar man is gestart, was het opvallend hoe weinig 

begeleidingsmogelijkheden er voorhanden waren. Deze constatering heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat zij een opleiding tot rouwbegeleider is gaan volgen en haar eigen rouwwinkel en 

rouwpraktijk is begonnen.  

‘Als iemand mij zou vragen: als  je mocht kiezen? Dan zou ik dat onmiddellijk allemaal 

terugdraaien. Maar ik had dit nooit gedaan als het niet gebeurd was, dat is de andere kant 

weer.’ 

De andere rouwbegeleider vertelt dat de zoon van een goede vriendin om het leven is gekomen 

door een ongeluk. Mede door deze gebeurtenis is zij zich gaan verdiepen in theorie over verlies 

en rouw. Ook benoemt deze respondent dat ze onlangs zeer ziek is geweest. Ondanks de pijn, 

heeft ze het voor haar vak als waardevol ervaren om te weten hoe het voor anderen kan zijn als 

je zo ziek bent. De eerste respondent geeft aan dat het overlijden van haar zoon haar heeft 

geholpen om zaken die zij als moeilijk ervaart te relativeren.  

‘Iets voor mezelf beginnen vond ik eng… Dat je denkt: ja, hoezo eng? Ja, ik heb wel ergere 

dingen meegemaakt.’ 

Deze respondent geeft ook aan dat zij, uit eigen ervaring, therapie vlak na een overlijden niet 

zou adviseren. Uiteindelijk heeft zij het meest gehad aan het advies van een collega, die het jaar 

ervoor zijn vrouw had verloren en ook kinderen van dezelfde leeftijd had. Hij adviseerde haar 

haar dochter uit te nodigen om haar boosheid uit te drukken door middel van creativiteit, wat 

voor hen een doorbraak betekende in de negatieve spiraal van elkaar niet kunnen bereiken. 

‘En toen kwam ze opeens. Toen zei ze: wil je erop schrijven: ik mis Guus heel erg?’ 

 

Van de derde respondent is er ten aanzien van de beantwoording van deze vraag geen 

informatie beschikbaar. Zie hoofdstuk 2 voor de argumentatie. 
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Docenten 

Gekeken naar de docenten, geeft één respondent aan de wereld te ervaren als een 

binnenwereld / buitenwereld die verbonden zijn en op elkaar inwerken. Hij gelooft in ‘Synergie, 

in dat als je binnen in je iets laat ontstaan, de wereld buiten je hierop reageert.’ Dit wordt door 

hem af en toe als vreselijk, maar over het algemeen als fascinerend en geweldig ervaren. 

Beide respondenten gaan in de bespreking van eigen verliezen in op reacties van de omgeving. 

De eerste respondent benoemt dat reacties uit de omgeving voor hem helpend waren, omdat 

zij hem toestonden om niet verdrietig te hoeven zijn toen zijn opa overleed. Tevens geeft hij 

echter voorbeelden van reacties die hij als uitermate negatief en normerend heeft ervaren. 

Bijvoorbeeld: zijn moeder die hem voorschreef hoe te rouwen. En de kerk, die rouwrituelen 

oplegde zonder dat daar door de familie toestemming voor was gegeven. Dit laatste voorbeeld 

roept woede bij hem op.   

‘Wie ben jij, dat je de wens van iemand compleet negeert. Wie is hij, dat hij zijn eigen agenda en 

de norm daarin ook oplegt aan anderen.’ 

De andere respondent geeft een voorbeeld waaruit blijkt dat hij zijn dochter, na het overlijden 

van haar opa, niet de steun heeft kunnen geven die zij nodig had. De manier waarop zijn 

dochter hierop reageerde, heeft gemaakt dat hij zich op een andere manier tot het leven is 

gaan verhouden. Voorheen waren zijn uitgangspunten vooral theoretisch, maar nu moest hij ze 

ook in de praktijk, in zijn eigen leven, toepassen. Daar was zij het breekijzer voor. Het heeft er 

daarnaast voor gezorgd dat hij zijn eigen verdriet meer kon toelaten, wat een belangrijke 

groeiervaring voor hem is geweest. 

4.2 Rouwbegeleiding in de praktijk 

Cliënten 

Aan twee cliënten is de vraag voorgelegd iets te vertellen over de rouwbegeleiding die ze 

hebben gehad en hoe ze hierop terugkijken. De eerste respondent heeft gebruik gemaakt van 

groepstherapie onder begeleiding van een psychiater. De tweede respondent heeft in eerste 

instantie individuele begeleiding gekregen. Het traject is stukgelopen op de invulling van de 

begeleiding, maar zorgde er wel voor dat ze merkte dat ze de behoefte voelde om te praten.  

‘Nou, het was een hele aardige vrouw, heel goed bedoeld, maar ik dacht eigenlijk: jij zit hier 

gewoon om je eigen rouw te verwerken.’ 

Hierna heeft ze in een lotgenotengroep gezeten, gevolgd door een tweede individueel traject 

bij een psychiater. Beide respondenten zijn, op het ene individuele traject na, positief over de 

begeleidingsvorm die zij hebben gehad. Bij beiden werd ingegaan op hun copingsstrategieën. 
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Dit is door hen als zinvol ervaren. De tweede respondent vult hierop aan dat zij het prettig vond 

dat het traject  aansloot bij haar begeleidingswensen en persoonlijke interesses. Beide 

respondenten geven aan dat emoties in de begeleiding werden gereguleerd. Bijvoorbeeld door 

het doen van ontspanningsoefeningen. 

De eerste respondent benoemt ten aanzien van vaardigheden, dat zij het belangrijk vindt dat 

een begeleider je op je gemak kan stellen. Deze respondent noemt ook het evenredig aan het 

woord laten van de aanwezigen tijdens de lotgenotenbijeenkomsten en luisteren met oprechte 

aandacht als belangrijke vaardigheid. Bovendien heeft zij vanuit haar eigen ervaring met verlies 

en rouwbegeleiding geconstateerd dat ze het prettig vindt dat er ruimte is voor het uiten van 

emoties en dat deze niet gelijk gerationaliseerd worden. 

‘Ga er niet met je hoofd in zitten, laat het gebeuren. Dat hielp enorm, uit de rationaliteit blijven.’ 

Qua begeleidingshouding wordt door de eerste respondent het tonen van eigen menselijkheid 

en kwetsbaarheid genoemd. De tweede respondent vindt het in de houding van de begeleider 

helpend dat er niets werd gebagatelliseerd. Omdat ze in haar eigen rouwproces met een 

rouwbegeleider te maken kreeg die alleen met zichzelf bezig was, vindt ze bovendien dat een 

begeleider er volledig voor iemand moet kunnen zijn. 

Eén van de respondenten geeft aan dat ze in de visie van de begeleider heeft gewaardeerd dat 

hij het belangrijk vond dat de cliënt praktisch door het leven moest kunnen en geloof had in 

haar eigen kracht. Alleen als het echt dreigde fout te gaan, greep hij in. Dat er niet in 

oplossingen werd gedacht, was tevens helpend.  

Rouwbegeleiders 

Aan drie rouwbegeleiders is gevraagd wat meer te vertellen over de verlies- en rouwbegeleiding 

die zij bieden en hoe ze deze beoordelen. Eén rouwbegeleider noemt uiteenlopende theorieën 

die zij van essentieel belang acht voor het invullen van verlies- en rouwbegeleiding. Ook geeft 

zij aan dat deze theoretische bagage haar onderscheidt van andere rouwbegeleiders.  

‘Als er mensen bij me komen, dan vind ik dat ik de goede keuzes maak ten aanzien van de 

insteek die we kiezen. Ik weet waarom ik een bepaalde keuze maak en wat de gevolgen daarvan 

kunnen zijn. Dus dat staat voorop. Dat vind ik ook echt mijn meerwaarde ten opzichte van al die 

kleine praktijkjes die overal de lucht uit schieten en die dan theoretische basis missen.’  

De andere rouwbegeleiders noemen elk één theoreticus die zij als ondersteuning gebruiken bij 

hun handelen. Deze theoretici worden in het ene geval wel, en in het andere geval niet 

genoemd door de eerstgenoemde respondent.  
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Gekeken naar de invulling van de begeleiding, geven twee van de drie respondenten aan 

eclectisch te werken en verschillende methodieken in hun begeleiding te integreren. Hun 

methodiekkeuze is telkens afgestemd op wat passend is bij de cliënt. Naast het aansluiten bij de 

cliënt moet een begeleider volgens één respondent echter ook het lef hebben om het 

onverwachtse voor te stellen. Een afwisseling in begeleidingsvormen is volgens haar zeker de 

moeite waard. Beiden geven aan hun repertoire te willen uitbreiden. Voor de één betreft dit 

het kunnen inzetten van ‘EMDR’ als begeleidingsinstrument. De ander zou het systeemgericht 

werken in de toekomst meer willen integreren in haar werk en gaat hierbij specifiek in op het 

werken met familieopstellingen en de meerwaarde van dit perspectief bij de begeleiding van 

kinderen.  

‘Als de overgebleven partner blokkeert en niks kan en niet openstaat, dan kan ik wel heel veel 

met het kind werken en gaat het kind heus wel beter functioneren. Maar uiteindelijk komt het 

kind wel weer in dezelfde structuur terug en gaat het toch weer tegen dezelfde dingen 

aanlopen.’ 

Twee respondenten noemen expliciet dat de eerste stap in het begeleidingsproces is, dat het 

verlies erkend en geaccepteerd moet worden. Eén van de respondenten vult hierop aan dat dit 

niet betekent dat de rouwtaken in een begeleidingsproces letterlijk genomen moeten worden. 

Alle drie de respondenten vinden het van belang dat er in de begeleiding niet alleen gefocust 

wordt op de rouw, maar dat er ook wordt ingegaan op het dagelijks leven, hoe de cliënt hier 

vorm aan geeft en wat volgens de cliënt belangrijk is om in te investeren. Dit wordt door één 

van de respondenten aangeduid als de balans tussen verliesgericht en herstelgericht werken, 

dat zij als zodanig ook aan haar cliënten uitlegt. De andere respondent legt haar cliënten vooral 

uit dat het van belang is om in te zien dat rouwen tijd kost en dat terugslag mogelijk is.  

Twee van de drie respondenten geven aan dat ze al vrij snel de verliesgeschiedenis met de 

cliënt in kaart brengen, omdat dit zicht geeft op waar er begonnen moet worden met de 

begeleiding en hoe iemand eerder in zijn leven heeft leren omgaan met verlies. Hier vult één 

respondent op aan dat zij expliciet stilstaat bij de hechting en het hechtingsverleden van de 

cliënt. Eén respondent noemt het eigen lichaam als aandachtsgebied in de begeleiding. Het 

lichaam heeft volgens haar langer de tijd nodig dan de geest, om zich te realiseren dat de ander 

er echt niet meer is. Het komt de verwerking ten goede als je verbonden bent met je lichaam 

en wat zich daarin afspeelt. 

‘Wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam, waar voel jij de pijn? En wat helpt jou dan om te 

doen?’  

Alle drie de respondenten vinden het bij de invulling van de begeleiding van belang dat de 

reacties die de cliënt uit de omgeving ontvangt worden besproken. Twee van de drie 
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respondenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er wordt ingegaan op eigen 

emotionele reacties van de cliënt. Deze respondenten benoemen daarnaast dat zij creatieve 

middelen inzetten in de begeleiding van kinderen. Eén van hen geeft aan dat zij in de 

begeleiding van volwassenen vanwege de beperkte tijd weinig gebruikt maakt van creatieve 

middelen, al vindt zij deze methode in principe wel zeer geschikt voor volwassenen. Een andere 

respondent zet creatieve middelen wel in bij volwassenen, al doet ze dit minder vaak bij 

mannen dan bij vrouwen. Het tijdsprobleem wordt door deze tweede respondent niet 

genoemd.  

Eén respondent legt uit dat ze bij volwassenen in samenspraak met de cliënt beslist of ze met 

elkaar in zee gaan, of dat ze doorverwijst. Een enkele keer verwijst zij ook door tijdens het 

traject, bijvoorbeeld wanneer mensen in haar ogen te lang depressief zijn en er geen 

vooruitgang zichtbaar is. Doorverwijzen wordt ook door een andere respondent als een van de 

mogelijke interventies die tijdens een traject gepleegd kunnen worden genoemd. De derde 

respondent gaat hier niet op in. Een van de respondenten geeft aan bij de start een 

begeleidingsplan te maken. Hierin neemt zij minpunten op waaraan zij in de begeleiding punt 

voor punt werkt. De positieve punten gebruikt zij als ‘accu’ waaraan de cliënt zich kan opladen.  

Ten aanzien van de houding van de rouwbegeleider noemt één van de respondenten dat ze 

respect voor de cliënt erg belangrijk vindt. Dit geeft ze vorm door actief contact te zoeken met 

de ander: ‘Juist de ander opzoeken kan veel respectvoller zijn dan de ander alleen te laten in zijn 

eigen rouwproces, omdat hij daar recht op zou hebben.’ Twee respondenten vinden het in hun 

houding belangrijk dat ze als begeleider uitstralen dat zij ook maar mens zijn en kwetsbaar zijn 

en dat de cliënt ervan kan uitgaan dat hij niet eenzaam is in zijn beleving. Dit resulteert bij één 

van de respondenten in een houding die vertrouwen uitstraalt naar de cliënt en zijn veerkracht. 

Ze gelooft in een natuurlijk zelfbeschermingsmechanisme waar de cliënt op moet leren 

vertrouwen, ook als deze overmand wordt door heftige emoties.  

‘En vertrouw er ook op als het dan zo komt, dat het zelfbeschermingsmechanisme zo werkt dat 

je er dan ook wel aan toe bent. En dat je het ook gewoon weer overleeft.’ 

Een ander onderwerp dat door één van de respondenten belangrijk werd gevonden, is de 

zelfzorg van de rouwbegeleider. Ze noemt als voorbeeld intervisie en bezinningsmomenten die 

verspreid over de werkdag ingebouwd zouden moeten worden. 

Docenten 

In het interview met één van de docenten kwam naar voren dat hij in het verleden vanuit zijn 

functie van hulpverlener rouwbegeleiding heeft geboden. Bij deze vorm van begeleiding vond 

hij het van belang om er vertrouwen in te hebben dat mensen eigenlijk heel sterk zijn en het 

voor een groot deel zelf kunnen. Als aandachtsgebied noemt hij de balans tussen op een 
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natuurlijke manier betrokken zijn en professionele afstand houden. Ten aanzien van 

begeleidervalkuilen geeft de respondent aan dat hij tijdens rouwbegeleiding juist niet vervalt in 

het ‘redden’ van de cliënt. Dit heeft hij bij andere doelgroepen wel, wat het werken met 

mensen die rouwbegeleiding vragen voor hem aantrekkelijk maakt. Omdat bij mensen die erg 

geraakt zijn rationele weerstanden wegvallen en zij meer open staan voor de ander, is het werk 

volgens hem puurder. Je komt elkaar meer van mens tot mens tegen en komt eerder tot de 

kern. Dit heeft op de respondent als effect dat hij rustig wordt en minder snel in zijn eigen 

begeleidervalkuilen terecht komt.  

4.3  Benodigde competenties  

Cliënten 

Aan de cliënten is gevraagd wat volgens hen nodig is om goede verlies- en rouwbegeleiding te 

kunnen bieden. Voor beide respondenten is het van belang dat je als rouwbegeleider kennis 

hebt van rouwtheorieën. Het risico is hierbij wel dat je, als je de theorie niet relativeert, te veel 

in hokjes gaat denken en voorbij gaat aan het unieke van ieders rouwproces. 

‘Het is nuttig om kennis te hebben van rouwtaken, maar wat je nu steeds meer leest is, dat het 

niet meer zo is dat je van de ene rouwtaak naar de volgende gaat. De rouwtaken lopen door 

elkaar heen.’ 

Eén van de respondenten geeft ten aanzien van de theorie aan dat de presentiebenadering als 

vertrekpunt voor begeleiding veel heilzamer is dan de theorie van Kübler-Ross. Begeleiders 

moeten er vooral kunnen zijn voor de ander. Hier wordt door de andere respondent niet op 

ingegaan. Eén van de twee respondenten geeft aan dat het belangrijk is om een creatieve vorm 

te zoeken waarin kinderen kunnen rouwen. Beiden benoemen dat het belangrijk is dat een 

rouwbegeleider eigen verliezen heeft doorleefd. Hier vult één van de respondenten op aan dat 

anderen dit kunnen voelen in het contact.  

Op het gebied van vaardigheden hechten beiden zeer veel belang aan luisteren. Alert zijn op 

projectie en het aangeven van grenzen, worden door beide respondenten ook als vaardigheden 

genoemd. Verder wordt nog genoemd communicatie en contact maken vanuit stilte. Deze 

laatste vaardigheid kan volgens één respondent ontwikkeld worden door meditatie. 

‘Wat vind ik belangrijk. Absoluut communicatie, waarbij luisteren wel tien keer belangrijker is 

dan praten. Luisteren is volgens mij het allerbelangrijkst.’ 
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Ten aanzien van de houding wordt door één respondent bescheidenheid en oprechte en 

volledige aandacht genoemd. Beiden vinden het belangrijk dat een begeleider vanuit presentie 

en kwetsbaarheid contact maakt.  

‘Maar tegelijkertijd voelt het voor mij iedere keer weer alsof je naakt, ja ik kan het niet anders 

zeggen, naakt tegenover elkaar staat.’ 

Rouwbegeleiders 

Ook aan de rouwbegeleiders is de vraag gesteld wat een rouwbegeleider nodig heeft om goede 

hulp te kunnen bieden. Alle drie de respondenten zijn van mening dat je theoretische kennis 

moet hebben over rouw. Door één van hen wordt in relatie tot deze kennis expliciet 

aangegeven dat je moet weten hoe je een gesprek moet voeren. Ook geeft zij aan dat het van 

belang is dat je zicht hebt op oefeningen die gedaan kunnen worden, maar dat dat niet de kern 

van het werk is. Het gaat om de vertaling die je aan de uitkomst van de oefeningen kunt geven. 

De twee andere respondenten vullen hierop aan dat het van belang is dat je het traject dat je 

begeleidt bij de cliënt, eerst zelf hebt ondergaan. Dit om te leren van je eigen verliezen en er 

wat afstand van te nemen. Doorleefdheid van de eigen verliesgeschiedenis is voor allen een 

basisvereiste. 

‘En die kun je ook alleen maar bieden als je die persoonlijke groei ook zelf hebt doorgemaakt. 

Dus als je heel erg jong bent, is het veel moeilijker.’ 

Er worden verschillende vaardigheden genoemd die voor een rouwbegeleider van belang zijn. 

Zelfinzicht is voor alle drie de respondenten belangrijk, omdat je anders niet in de gaten hebt 

dat je op de cliënt reageert met iets dat van jou is. Eén respondent geeft aan dat confronteren 

nodig is als mensen vast lijken te zitten in hun proces. Ook noemt deze respondent dat een 

begeleider de cliënt moet helpen om contact te maken met zijn gevoelens. De cliënt 

ondersteunen in het betekenis geven aan het verlies, wordt door twee van de drie 

respondenten aan de orde gesteld. De derde respondent gaat hier niet op in. Wel noemt zij het 

belang om andermans pijn en je eigen onmacht te kunnen verduren. 

Gekeken naar de houding, is het volgens twee respondenten van belang dat je vertrouwen hebt 

in het eigen kunnen van de cliënt. Daarnaast wordt het hanteren van de juiste afstand, er 

‘gewoon zijn’ en de ander onvoorwaardelijk accepteren en oordeelloos tegemoet kunnen 

treden door twee van de drie respondenten als belangrijke houdingsaspecten genoemd.  

‘Dat is misschien wel een van de belangrijkste kwaliteiten die je moet hebben. Dat je iemand 

gewoon totaal accepteert met waar hij mee komt.’ 
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Eén respondent adviseert dat rouwbegeleiders aan zelfzorg moeten doen. Voorbeelden die zij 

in dit verband noemt zijn het inbouwen van bezinningsmomenten, intervisie aanvragen bij 

collega’s als je ergens tegenaan loopt en aandacht besteden aan deskundigheidsontwikkeling.  

Docenten 

De docenten geven ten aanzien van ervaringskennis aan, dat eigen verlieservaringen van de 

begeleider doorleefd moeten zijn: een rouwbegeleider moet weten hoe het is om pijn toe te 

laten. Voor één respondent is dit een voorwaarde om eigen ervaringen los te kunnen koppelen 

van het verhaal van de cliënt en de ander onvoorwaardelijk te kunnen accepteren. Deze 

respondent geeft tevens aan dat je kennis moet hebben van rouw en onderscheid moet kunnen 

maken tussen gewone en gecompliceerde rouw. De andere respondent ziet als voorwaarde 

voor de cliënt, om zich volledig open te kunnen stellen, dat de begeleider eigen 

verlieservaringen heeft doorleefd.  

‘Je moet als rouwbegeleider kunnen ervaren wat dat eigenlijk is, om bij je eigen pijn te kunnen 

blijven. Dan voelt de cliënt een soort vertrouwen dat ze daar ook in kunnen gaan, in dat stukje in 

zichzelf.’ 

Wat betreft houding vinden beide respondenten het van belang dat er in de begeleiding een 

balans is tussen techniek en aanwezig zijn, presentie. Eén respondent vult hierop aan dat de 

eigen opleiding wat hem betreft te veel het accent legt op de techniek van het begeleiden. 

Beiden noemen onvoorwaardelijke acceptatie als belangrijk houdingsaspect. Eén van de 

respondenten vindt het het belangrijkst dat de verliesbegeleider zich vanuit zijn mens-zijn 

openstelt voor de cliënt. De begeleider moet er volgens hem op vertrouwen dat hij de pijn kan 

dragen en er vertrouwen in hebben dat de cliënt hier ook toe in staat is. Geloof in het 

zelfregulerend vermogen van de cliënt acht hij hierbij van belang. De begeleider dient in zijn 

houding geduld uit te stralen en niet op voorhand al wat te verwachten. De andere respondent 

voegt hieraan toe dat hij het van belang acht dat je als verliesbegeleider je eigen kwetsbaarheid 

erkent en hiermee in verbinding bent.  

Gekeken naar de vaardigheden, worden er door één respondent verschillende aspecten 

benoemd die van belang zijn voor een rouwbegeleider. Allereerst moet de begeleider in staat 

zijn om de cliënt te kunnen confronteren, bijvoorbeeld als iemand een verlies niet wil of kan 

accepteren. Daarbij moet wel gerespecteerd worden dat ontkenning ook een gezonde 

bescherming kan zijn. Ook wordt door deze respondent het belang van eerlijkheid ten opzichte 

van wat je wel en niet kunt hanteren en inzicht in je eigen begeleidingsvalkuilen genoemd. Deze 

respondent acht het tevens van belang dat je in staat bent om aan een cliënt uit te leggen dat 

emoties erbij horen en dat daar niets mis mee is. Een andere vaardigheid die hij noemt is 

mensen terugbrengen in het contact met de rouwbegeleider als zij overmand worden door 



 
 

50 

emoties. Dit door bijvoorbeeld in te gaan op het dagelijks leven en hoe dit eruit ziet. Luisteren 

wordt door deze respondent als meest belangrijke vaardigheid genoemd.  

‘Het belangrijkste is dat je onbevooroordeeld luistert.’ 

Ten aanzien van de invulling van de begeleiding wordt door één respondent de waarde van 

narratief werken genoemd. Je moet de cliënt kunnen plaatsen in zijn levensverhaal: welke 

plaats neemt dit verlies in in het totale verhaal? Werken in teamverband, zodat uitgewisseld 

kan worden waar je tegenaan loopt in het werk, wordt door deze respondent ook belangrijk 

gevonden.  

4.4  Adviezen aan de opleiding 

Cliënten 

Aan de cliënten is gevraagd welke adviezen zij mee kunnen geven aan een opleiding die zich 

richt op verlies- en rouwbegeleiding. Beiden vinden het uitnodigen van gastdocenten een 

belangrijke meerwaarde voor de opleiding. Dit is door hen in eerdere opleidingen die zij zelf 

hebben gevolgd als verfrissend en verhelderend ervaren. Het helpt bijvoorbeeld in het leren 

hoe je oprechte aandacht uit kunt drukken in een gesprek. Eén respondent gaat in op 

verschillende onderwijsvormen en benoemt dat een interactieve setting haar voorkeur heeft. 

De persoonlijke ervaring en betrokkenheid bij het onderwerp moeten volgens de respondent 

worden aangesproken: ‘hoe is het met de beleving en hoe is het met de verbinding?’ De lessen 

moeten gelegenheid bieden om de theorie zelf te doorvoelen en met elkaar in te gesprek gaan 

over hoe je dit verbindt aan je beroep. Er moet diepgang zijn. Dit werd door de andere 

respondent gemist toen zij in haar eigen opleiding MWD les kreeg over verlies- en 

rouwbegeleiding.  

‘Niet van een afstand er boekjes over lezen, want die zijn er zat: maar hoe integreer je het nou in 

jezelf, als professioneel begeleider?’ 

Voor wat betreft onderwijsvormen, wordt daarnaast door beiden het belang van rollenspellen 

genoemd. Zij vergroten je zelfinzicht en brengen de realiteit dichterbij. Andere 

onderwijsvormen die door één van de respondenten worden genoemd zijn meditatie, creatieve 

lessen waar geleerd wordt om vorm te geven aan rituelen en verdriet, 

gesprekvaardigheidstraining om te oefenen met luisteren, aandacht geven en in stilte zijn en 

het inzetten van muziek als uitingsmiddel. Deze respondent noemt ook dat docenten in hun 

handelen tot uitdrukking moeten brengen wat ze in de theorie doceren. Ze vindt het ten 

aanzien van de theorieontwikkeling bovendien van belang dat studenten kennis nemen van de 

presentietheorie van Baart en oefenen met hoe dit in de praktijk te brengen. Ook wordt door 

haar geadviseerd om samenwerking met andere instituten te zoeken. De andere respondent 
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noemt tot slot dat er een spanningsveld zit tussen dat wat aangeleerd kan worden en wat van 

binnen aanwezig is en gevoeld kan worden. Dit laatste is tevens het gebied dat volgens de 

respondent het moeilijkst te beïnvloeden is.  

‘Weet je, kennis, dat kun je leren uit boeken, inzicht ontwikkel je door ervaringen, en 

vaardigheden door te doen. En attitude, natuurlijk kun je daar wel wat in leren en ook bewust 

worden van je houding en gedrag. Maar voor een deel zit het in je, of zit het niet in je.’ 

Rouwbegeleiders 

Gekeken naar rouwbegeleiders, geeft één respondent aan dat zij de opleiding zou willen 

adviseren om het takenmodel van Worden te onderwijzen aan studenten. Een andere 

respondent vult hierop aan dat voor een totaalbeeld het duale procesmodel van Stroebe en 

Schut en het fasenmodel van Kübler-Ross ook uitgelegd zouden moeten worden, zodat je zicht 

hebt op waar de cliënt zit in het proces, hoe er gewerkt wordt aan de verlies- en hersteltaken 

en hoe het gesteld is met de emotiekant.  

‘Kijk, als je die drie dingen kan combineren en constant zicht hebt op: waar zitten we, en waar 

hoort dat en wat moet ik daarmee, ja dan kan je verder.’ 

Twee respondenten vinden het voor de opleiding van belang dat theoriemodellen worden 

vertaald naar de praktijk. Alleen uitleg van de modellen is niet voldoende. Je moet het leren 

toepassen en leren er betekenis aan te geven in concrete situaties, anders wordt het een 

technisch verhaal. De derde respondent gaat hier niet op in. Wel geeft zij aan dat studenten 

tijdens de opleiding ervaringskennis op zouden moeten doen ten aanzien van hun 

socialisatieproces en hun eigen hechting. Hier wordt door de andere respondent niet op 

ingegaan. 

Ten aanzien van de onderwijsvormen wordt door twee van de respondenten specifiek het 

woord ‘leertherapie’ genoemd als belangrijk onderdeel van de opleiding.  

‘Nou, wat heel belangrijk is, is dat er ook een soort leertherapie in zit. Dus dat mensen echt aan 

de slag gaan met hun eigen stuk. Als je dat niet doet, dan kan je sowieso nooit rouwtherapeut 

worden, of hoe je het ook wil noemen. Dan kun je het echt shaken.’ 

Rollenspellen worden door één van de drie respondenten als het meest belangrijke onderdeel 

van de opleiding genoemd. Studenten moeten tijdens deze rollenspellen oefenen om 

terughoudend te zijn, stil te zijn en niet met oplossingen te komen. Niet invullen of leiden, maar 

vragen. Dit leer je volgens haar vooral door veel te oefenen, te observeren en feedback te 

geven en te ontvangen. Een andere respondent vindt gespreksvoering ook van belang, zij 

adviseert om: ‘in ieder geval heel veel gespreksvaardigheidstrainingen’ aan te bieden. In contact 
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zijn, luisteren en je in verbinding stellen zijn voor haar basisvereisten. Er zouden volgens haar 

serieuze eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit van de gespreksvoering die wordt 

getoetst. Beiden bespreken de waarde van intervisie en supervisie, waar één van de twee 

respondenten aan toevoegt dat de supervisoren gespecialiseerd zouden moeten zijn in verlies 

en rouw. Ze adviseert in dit verband dat de supervisoren meedraaien met de opleiding en 

daarna een deelnamecertificaat ontvangen dat blijk geeft van hun specialisme op het gebied 

van rouwbegeleiding. De andere respondenten doen hier geen uitspraken over. 

Eén van de respondenten noemt de volgende methodieken die een opleiding kan onderwijzen: 

de schrijftechniek, cognitieve therapie en hypnotherapie. Maar ook visualiseren, werken met 

metaforen, de oplossingsgerichte therapie, creatieve therapie, kunstzinnige therapie en een 

familieopstellingsvorm: ‘Een taal erbij’ worden door haar genoemd. Door de andere 

respondenten wordt, behalve de inzet van creatieve therapie door één respondent, niet 

ingegaan op methodieken. 

Een toelatingsassessment, waarbij ingegaan wordt op iemands motivatie, eigen 

verliesgeschiedenis, hoe iemand is in groepen en waarop iemand aangesproken kan worden, is 

voor één van de drie respondenten voor de opleiding van belang. Mensen moeten, volgens 

deze respondent, een beroepsopleiding op het gebied van maatschappelijk werk of 

therapeutisch werk met succes hebben afgerond. Ook zou je, volgens deze respondent, 

studenten tussentijds de toegang tot de opleiding moeten kunnen weigeren als blijkt dat zij niet 

op hun plek zijn. 

‘Eisen stellen. Serieus eisen stellen aan de kwaliteit, de intake, toelating en toetsing. En dan nog 

kun je dingen missen. Iemand kan zich leuk profileren.’  

Daarnaast wordt door deze respondent geadviseerd om prominente gezichten binnen het 

vakgebied aan de opleiding te verbinden. Dit is volgens haar niet alleen van belang voor de 

kwaliteit, maar ook voor de uitstraling van de opleiding. Ten aanzien van de inzet van 

opleidingsuren adviseert deze respondent om vooral te investeren in contacttijd.  

‘Uitwisseling daar zou die opleiding op gericht moeten zijn. Een boek lezen over theorieën dat 

kunnen ze allemaal prima zelf. Het gaat om de pure praktijk en hoe blijf je daarin overeind. Er is 

absoluut veel contacttijd nodig, veel gespreksvaardigheid.’ 

Docenten 

Ook de docenten is gevraagd welke adviezen ze hebben voor een hogere beroepsopleiding die 

zich richt op verlies- en rouwbegeleiding.  
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Eén respondent geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er geselecteerd wordt aan de poort. 

Zijn advies is om deze selectie door middel van een intakegesprek te laten plaatsvinden. Hierbij 

moet erop worden ingegaan of iemand kan reflecteren, niet zelf midden in een rouwproces zit, 

voldoende praktijkervaring heeft, deze kan abstraheren en de transfer kan maken naar theorie 

en andere soortgelijke cliënten. Door met twee docenten tegelijk het intakegesprek te voeren, 

creëer je volgens de respondent een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit is, vanuit het oogpunt 

van zorgvuldigheid, met name bij twijfelgevallen erg van belang. De andere respondent doet 

hier geen uitspraak over. 

Eén respondent geeft als advies dat er stilgestaan moet worden bij de methodiekontwikkeling 

ten aanzien van verlies en rouw. Hij denkt aan een combinatie van de visie van Maes en zijn 

geïntegreerde rouwverhaal en de rouwtaken van Worden. De rouwtaken bieden volgens hem 

kapstokjes in de begeleiding, maar je moet ze niet (te) letterlijk noemen en nemen. Je kunt ze 

niet op volgorde afwerken. Het gaat er vooral om hoe je ze kunt vertalen naar de cliëntsituatie 

en hoe je ze praktisch in kunt vullen.  

De andere respondent geeft aan dat het eigen levensverhaal van de student in alle leerjaren 

van een opleiding centraal zou moeten staan en dat dit verhaal vervolgens gekoppeld zou 

moeten worden aan een oriëntatie op de rouwfasen. Inzetten op gespreksvaardigheden en 

later in het programma verlies en rouw koppelen aan specifieke doelgroepen, is een tip. Een 

centraal thema in de opleiding zou daarnaast de eigen identiteit en identiteitsontwikkeling in 

relatie tot verlies moeten zijn. Tot slot wordt door deze respondent geadviseerd om studenten 

te oefenen in ‘aandacht.’  

‘Aandacht is bijna een spier, het is iets wat je moet trainen, waar je ontvankelijk voor moet zijn. 

Net zoals het gaat bij spieren. Die moet je inspannen en ontspannen, wil je ze sterker krijgen.’ 

Je kunt als opleiding verschillende oefeningen bedenken om de ‘aandachtsspier’ te 

ontwikkelen. De opleiding zou studenten moeten trainen in hoe ze, voordat ze de ander 

ontvangen, een stilte in zichzelf kunnen creëren en contact met zichzelf kunnen hebben. Dit kan 

een docent, om voor zichzelf en de groep een goede atmosfeer te regelen, ook in de les zelf 

realiseren door ontspanningsoefeningen te doen met de groep.  

Beide respondenten noemen in hun advies nog het belang van supervisie. Hier kan volgens één 

respondent geoefend worden met het verhelderen van het eigen levensverhaal, dit los kunnen 

zien van de cliënt en de cliënt kunnen plaatsen in een theoretisch verhaal. De andere 

respondent vindt supervisie vooral van belang omdat hier kan worden ingegaan op hoe je er 

kunt zijn voor een ander en hoe present je bent in jezelf. 
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4.5 Transfer naar het onderwijs  

Aan de drie respondenten van de tweede interviewronde is in een groepsdiscussie gevraagd om 

een reactie te geven op de resultaten van de eerste interviewronde.  

Twee van de drie respondenten geven aan dat de resultaten van de eerste interviewronde de 

cliënt beter in beeld hebben gebracht. Dit ervaren zij als een meerwaarde, omdat het onderwijs 

zich veelal richt op de ‘student als klant’, waardoor de ‘werkelijke klant, namelijk de cliënt’ naar 

de achtergrond verdwijnt. Eén respondent geeft aan de resultaten uit de eerste interviewronde 

als een congruent verhaal te ervaren. Hij vindt het prettig dat door de cliënten, 

rouwbegeleiders en docenten ‘een beetje dezelfde lijn wordt aangehouden.’ Alle drie de 

respondenten zijn het erover eens dat de resultaten van interviewronde één vooral een 

bevestiging zijn van de kwaliteit van het onderwijsprogramma zoals dat er nu voor de nieuw te 

starten opleiding ligt.  

‘Wat ik heb gelezen zorgde vooral voor heel veel herkenning.’ 

Eén respondent gaat hier verder op in door te benoemen dat de kern van de opleiding volgens 

hem luisteren en je tot de ander verhouden van mens tot mens is. Hij vindt het mooi dat de 

praktijk, de cliënten en rouwbegeleiders, deze uitgangspunten in de eerste interviewronde 

bevestigen. Dit geldt wat hem betreft ook voor de kennis en vaardigheden die door de 

opleiding zijn geselecteerd: ook deze komen terug in de interviews. Het programma is volgens 

hem dan ook voldoende onderbouwd om ermee aan de slag te gaan. Twee van de drie 

respondenten vullen hierop aan dat de toekomst echter zal moeten uitwijzen in hoeverre er 

nog aanvullingen dienen te komen op het huidige programma. Het werkveld speelt in deze 

beoordeling een centrale rol. 

‘Ja, en het gaat uiteindelijk natuurlijk om de feedback die we uit het werkveld krijgen. En dat zal 

nog even duren.’  

Alle drie de respondenten benoemen dat de nieuw te starten post-hbo voor hen aanleiding is 

om aan deskundigheidsbevordering op het gebied van rouwbegeleiding te gaan doen. Eén 

respondent geeft meer specifiek aan dat zij het nu heel erg van de theorie en haar 

praktijkervaring van een aantal jaar geleden moet hebben. Dit vindt zij een beperking. Eén 

respondent noemt dat de praktijk ook dichterbij kan komen door vragen die in de organisatie 

spelen op het gebied van verlies en rouw, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, actief op te gaan 

pakken. Een andere respondent vult hierop aan dat hij een ‘ambulatorium’ als meest ideale 

leeromgeving zou zien, maar dit zou dan wel eerst opgericht zou moeten worden. De derde 

respondent noemt docentstages als optie om aan eigen ontwikkeling te kunnen werken. Dit 

ook als opmaat naar eventuele andere rollen binnen de opleiding, zoals die van leertherapeut. 
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Ten aanzien van de houding geeft één respondent aan dat het bestuderen van dit onderzoek en 

de beroepsproducten van studenten er onder andere toe hebben geleid dat de meerwaarde 

van dit thema voor haar dichterbij is gekomen. Ze is ‘blij’ dat er in de toekomstige lessen 

aandacht zal zijn voor de houding van een rouwbegeleider. Dit wordt door een andere 

respondent bevestigd en in verband gebracht met de programmaontwikkeling van de opleiding.  

‘Het is goed denk ik dat die houding meer in beeld is gekomen. Maar dat is ook iets wat eigenlijk 

al parallel liep aan de ontwikkeling van de post-hbo.’ 

De ‘juiste houding’, is volgens twee respondenten niet uit te leggen in een verhaal dat je 

zomaar kunt uitdragen. Er zitten allerlei haken en ogen aan het oefenen van een houding, zelfs 

in de klas, en wat de juiste houding precies is, dat is lastig in woorden te vatten omdat het zich 

in de belevingssfeer bevindt. ‘Echt contact maken, dat weet je als het gebeurt.’ Dit blijkt ook uit 

de theorie. Daarvoor is volgens één respondent zelfvertrouwen nodig. De genoemde 

moeilijkheden nemen volgens de twee respondenten echter niet weg dat er in de opleiding 

aandacht voor de houding van een (toekomstig) rouwbegeleider moet zijn:  

‘En toen ik wist dat de post-hbo een stap daarbovenop (het reguliere programma) moest 

worden, dan gaat het inderdaad veel meer over: wat is je houding, houd je het uit bij de pijn van 

de ander, kun je existentiële vraagstukken aan.’ 

In relatie tot de houding, wordt door één respondent het affectfobie model genoemd als 

mogelijke aanvulling op het programma. Bij dit model horen een bepaalde houding en 

vaardigheden van de rouwbegeleider die maken dat de cliënt onvoorwaardelijke acceptatie 

ervaart ten aanzien van zijn eigen, veelal verdrongen, emoties. Door deze houding en 

vaardigheden neemt de angst voor emoties af en kunnen zij aan de oppervlakte komen.  

Alle drie de respondenten vinden het, in reactie op de ‘practice what you preach’-opmerking 

van een respondent uit de eerste interviewronde, van belang dat in de docentkeuze rekening 

wordt gehouden met of de docent wat in de rouwbegeleidingstheorie essentieel wordt 

bevonden ook in praktijk kan brengen. Eén respondent noemt in dezen het belang van ‘echt 

contact kunnen maken’, een andere respondent ‘uitstralen dat je de emoties wel aan kunt.’ 

Studenten moeten zich, volgens twee van de drie respondenten, vertrouwd voelen bij hun 

docent omdat zij zich in een kwetsbare positie bevinden. De derde respondent spreekt zich hier 

niet over uit. 

‘Iets leren wat ze misschien nog niet voldoende beheersen, beoordeeld worden. Het gaat over 

jezelf, het gaat over moeilijke onderwerpen en dan met zoveel mensen eromheen.’ 

In dit kader wordt door één van de respondenten tevens aangegeven dat zij het van belang 

vindt dat de eenheid, die de opleiding in haar programma suggereert, ook als zodanig door 
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studenten wordt ervaren. Om dit te realiseren vindt zij het waardevol als docenten elkaars 

lessen bijwonen en onderling uitwisselen wat zij met de groep gaan doen. De andere 

respondenten zijn het hiermee eens. 

Twee van de drie respondenten stellen, onder andere vanwege de resultaten van de eerste 

interviewronde, hun vraagtekens bij de door de opleiding geboden lesdagen. Er wordt een 

spanningsveld ervaren tussen de geboden contacttijd en het gewenste eindniveau van de 

student. Eén respondent gaat hier nader op in door aan te geven dat zij van mening is dat het 

niet de taak is van de opleiding om dat wat in potentie aan empathie en aandacht aanwezig is, 

‘al komt het uit de krochten van iemands ziel’, naar boven te halen. Er moet echter wel 

voldoende contacttijd zijn om ‘trage onderwerpen’ te leren hanteren. De andere respondent 

vult hierop aan dat er ook een groepsontwikkeling nodig is om dit gestalte te kunnen geven. 

Beiden spreken de hoop uit dat de contacttijd in de toekomst kan worden uitgebreid als de 

hoeveelheid aan deelnemende studenten toeneemt. Er wordt afgesproken dat dit in de 

toekomst apart zal worden geëvalueerd.  

Er wordt door alle drie de respondenten ingegaan op supervisie, een onderwijsvorm die in de 

eerste interviewronde door meerdere respondenten als belangrijk is aangemerkt. Ze zijn er 

allen over te spreken dat dit studieonderdeel ruim vertegenwoordigd is in de opleiding. Twee 

van de drie respondenten geven, in reactie op een opmerking van een respondent uit de eerste 

interviewronde, aan dat het ‘handig’ is als je als supervisor iets afweet van theorieën over 

verlies en rouw, zodat je studenten kunt helpen met het abstraheren van eigen ervaringen. De 

supervisoren hoeven wat hen betreft echter geen rouwbegeleiders te zijn. Hier wordt door de 

derde respondent niets over gezegd. Wel vult zij aan dat leertherapie als onderwijsvorm ook 

meerdere keren is teruggekomen in de interviews. Ze vindt het een goede zaak dat dit in het 

onderwijsprogramma is opgenomen. 

Zelfzorg voor de rouwbegeleider kwam in de eerste interviewronde meerdere keren naar 

voren. Is dit als thema voldoende vertegenwoordigd in de opleiding? Eén respondent geeft aan 

dat het in ieder geval terugkomt bij supervisie. Maar er valt volgens haar wel iets voor te 

zeggen om het thema concreter vorm te geven in de opleiding. Hierop wordt door één 

respondent een werkcollege genoemd waar het in opgenomen zou kunnen worden. Verder 

ontstaat in samenspraak het idee om onbegeleide intervisiebijeenkomsten toe te voegen aan 

het programma en deze het thema ‘zelfzorg’ mee te geven.  

‘Zelfzorg, ja, dat vind ik een aanvulling (n.a.v. dit onderzoek). Omdat we daar ook nu nog even 

verder over door hebben gedacht over welke vorm dan.’ 

Ten aanzien van de toelating tot de opleiding wordt besproken in hoeverre de ‘unfinished 

business’ in de eigen verliesgeschiedenis van de student een rol zou moeten spelen bij het 
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toelatingsassessment. Dit assessment is eerder ontwikkeld voor studenten die niet beschikken 

over de juiste vooropleiding. Om verschillende redenen wordt samen besloten dat deze 

aanbeveling uit de eerste interviewronde niet wordt overgenomen. Wat door twee 

respondenten als zorgelijk voor de kwaliteitsborging van de opleiding wordt gezien, is het 

gegeven dat, als mensen eenmaal over de juiste vooropleiding beschikken, zij in principe 

zondermeer toelaatbaar zijn tot de opleiding.  

‘Ik heb een dijk van een persoonlijkheidsstoornis en ik ga de hele groepssfeer verstieren, dat 

krijgen we er dus niet uit, daar is geen geld voor.’ 

Het thema ‘tussentijds weigeren van de opleiding’ dat als advies in de eerste interviewronde 

naar voren kwam, is ook aan de orde geweest in de tweede interviewronde. Eén respondent 

geeft aan dat er meer juridische informatie nodig is over hoe dit in de praktijk werkt en wat wel 

en niet mag. Een andere respondent vult hierop aan dat het enige criterium dat je hebt om 

iemand de toegang tot de opleiding te ontzeggen de toetsing is.  

‘We moeten goed kijken naar hoe vaak mag je herkansen? Als je dat begrenst en legitimeert en 

van te voren duidelijk zegt, dat vind ik hard te maken en terecht.’ 

Deze respondent gaat tevens in op het belang van studentbesprekingen. Dit wordt door een 

andere respondent als waardevol gezien, omdat zij het van belang vindt om de groep goed in 

beeld te krijgen en te houden. 

Eén respondent is van mening dat de kennis die in de opleiding geboden wordt, met 

uitzondering van de  kennis over de fasetheorie van Kübler-Ross omdat deze niet apart wordt 

besproken, overeenkomt met dat wat in de eerste interviewronde door de respondenten als 

belangrijk wordt aangemerkt. Zij ziet dit als een pluspunt van het opleidingsprogramma. Hier 

wordt door de andere respondenten geen uitspraak over gedaan. Alle respondenten zijn het 

erover eens dat theorie over rouw en kinderen in het programma moet blijven. Zij geven echter 

tevens aan dat er andere literatuur moet komen dan de theorie van de minor. Er wordt, om 

verschillende redenen, uiteindelijk gekozen voor een boek van Keirse.    

‘Die man heeft het zo doorleefd, met zo veel warmte. Keirse met wat hij vertelt, dat zie je hem 

ook doen.’ 

4.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn deelvraag twee en drie beantwoord. Te weten: welke competenties 

(kennis, houding en vaardigheden) ervaringsdeskundigen (cliënten, rouwbegeleiders en 

docenten) essentieel vinden voor rouwbegeleiders bij het omgaan met verlies- en 

rouwsituaties. En: wat de uitkomst van de eerste interviewronde (deelvraag twee) betekent 
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voor het onderwijsprogramma volgens docenten die lesgeven in beroepsmatig omgaan met 

verlies en rouw.  

Deelvraag twee 

Voor wat betreft deelvraag twee wordt duidelijk dat verschillende respondenten hebben 

ervaren dat anderen uit hun omgeving in reactie op hun rouw adviseerden hoe te rouwen, hen 

ontweken of de aanwezigheid van rouw bagatelliseerden. Dit is door hen als zeer grievend 

ervaren en wordt met name door de cliënten met vele voorbeelden onderbouwd. De 

preoccupatie met het eigen leed dat zich in het leven van de rouwbegeleider heeft voorgedaan, 

waardoor het in het contact niet ging om waar de cliënt mee rondliep maar draaide om de 

noden van de rouwbegeleider, wordt in dit verband ook genoemd. Voor een opleiding die zich 

richt op verlies- en rouwbegeleiding impliceert dit dat er ruim aandacht moet zijn voor deze 

‘victimisatiepatronen’, zodat deze, in ieder geval vanuit de rouwbegeleider, zo veel mogelijk 

kunnen worden voorkomen. Een aandachtspunt dat met name wordt genoemd door docenten 

en rouwbegeleiders. 

Hier ligt echter een kwestie onder, namelijk de vraag naar het ‘hoe de ander vanuit een open 

houding onvoorwaardelijk te accepteren met waar hij mee komt?’ In meerdere interviews komt 

naar voren dat het ‘uithouden in de eigen pijn’, het ‘doorwerken van eigen pijn’ en het 

‘oefenen met het je in verbinding stellen met de ander’ bij het verwerven van een open 

houding essentieel worden gevonden. Niet de kennis dient centraal te staan in een opleiding, 

maar de ‘integratie van de kennis in jezelf en je rol als professioneel begeleider’, is een 

veelgehoorde opvatting. Een opvallende observatie is hierbij dat met name de 

rouwbegeleiders, maar ook één docent, aangeven dat er ‘afstand’ nodig is van de thematiek om 

goed te kunnen kijken naar wat nog hanteerbaar is voor de rouwbegeleider, om tot een goed 

begeleidingsplan te komen en om aan zelfzorg te kunnen doen. Cliënten daarentegen noemen 

vooral ‘nabijheid en onvoorwaardelijke aanwezigheid’ als behoefte.  

Alle respondenten geven aan dat kennis van verlies en rouw en kennis van rouwmodellen om 

de processen die hiermee samenhangen te duiden, belangrijk is. Het belang van kennis wordt 

door een enkeling zelfs zeer belangrijk gevonden. Allen zijn het er echter over eens dat kennis 

altijd zo aangewend dient te worden dat het niet alleen bij een ‘hoofdcontact’ blijft, maar 

vanuit doorleefdheid in verbinding met de cliënt wordt gebracht. Met name door docenten 

wordt de valkuil genoemd dat het ‘technische aspect’ te veel op de voorgrond treedt. Dit zou 

ermee te maken kunnen hebben dat het in de klas vooral ‘droogzwemmen’ is omdat er vaak 

gewerkt wordt met voorgeschreven casussen, waardoor het inlevingsvermogen van studenten 

op de proef wordt gesteld.   
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Opvallend is dat veel van de respondenten hun verlieservaring en de levenservaring die zij 

hierbij hebben opgedaan, hebben vertaald naar de uitoefening van een (nieuwe) professie. 

Bijvoorbeeld door rouwbegeleiding te gaan aanbieden, er les over te geven, een rouwwinkel te 

openen of in de palliatieve zorg te gaan werken. Deze observatie is in lijn met de bewering dat 

een ‘doorleving van de eigen verliezen en een integratie in het eigen leven’ een voorwaarde is 

om er op dit vlak voor anderen te kunnen zijn. Al geeft één respondent ook aan dat de houding 

die nodig is om hiertoe te komen voor een groot deel ook al in je zit.  

Persoonlijke ontwikkeling is volgens alle respondenten een voorwaarde om de ander te kunnen 

begeleiden in deze thematiek. Dit vraagt van een opleiding dat er intervisie, supervisie of 

leertherapie geboden wordt. Er dient aandacht te zijn voor reflectie op het eigen levensverhaal, 

wat zich tijdens rollenspellen voordoet en hoe de theorie doorleefd kan worden. Ook is 

stilstaan bij de eigen hechting-  en eigen socialisatieprocessen van belang. ‘Naaktheid’ en 

‘kwetsbaarheid’ moeten zich kunnen en durven tonen, hiervoor is groepsontwikkeling en 

onderlinge vertrouwdheid van belang. Als (gast)docenten in hun gedrag voorleven wat zij 

vanuit de theorie of praktijk uitdragen, dan komt dit deze ontwikkeling ten goede.  

Voor wat betreft de gespreksvoeringsvaardigheden is het van belang dat er tijdens een gesprek 

aansluiting wordt gezocht bij de behoeften van de cliënt. Onbevooroordeeld luisteren wordt 

door sommigen als de meest belangrijke competentie gemarkeerd. Veel oefenen met 

gespreksvoering en contacttijd wordt belangrijk gevonden om de competentie van het luisteren 

en het bij de ander kunnen blijven met aandacht te ontwikkelen. De ander accepteren met 

waar hij of zij mee komt en hierin niet alleen laten, de context erbij betrekken, dient ook te 

worden geoefend.  

Ook wordt genoemd dat de ervaren breukervaring in het leven, die het verlies tot gevolg heeft 

gehad, een groeiervaring tot gevolg kan hebben. Verlies an sich maakt in eerste instantie echter 

zwakker. Vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de cliënt en hem of haar helpen in 

contact te komen met eigen gevoelens, worden door één respondent genoemd. Het belang van 

kennis van verschillende methoden en hierbij durven afwisselen, komt bij meerdere 

respondenten aan bod. Dit pleit voor een breed opleidingsaanbod van methodieken, waarbij de 

methodiek zelf niet centraal moet staan maar ten dienste zou moeten staan van wat heilzaam 

is voor een cliënt en waar deze mee komt.   

Deelvraag drie 

Deelvraag drie is toegespitst op het onderwijsprogramma van de post-hbo 

Rouwbegeleidingskunde. De resultaten van de eerste interviewronde bieden volgens de 

respondenten in grote lijnen een bevestiging van het inhoudelijke programma zoals dat er nu 

ligt. Het werkveld zal uiteindelijk echter moeten bepalen of de opleiding datgene biedt waar in 
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de praktijk om wordt gevraagd. De respondenten zijn het er over eens dat het goed is dat 

(mede dankzij dit onderzoek) de houding van de rouwbegeleider meer in beeld is gekomen in 

het programma. Deze constatering is in lijn met de literatuurstudie. Hierin blijkt dat Jorna 

(2008), Keirse (2003), Maes (2009) en Van de Berg (1995) houding ook als een belangrijke 

voorwaarde zien. De kennis die tijdens de opleiding zal worden aangereikt en de vaardigheden 

die getraind zullen gaan worden, zijn voor het overgrote deel overlappend met de resultaten 

van de eerste interviewronde.  Het enige rouwmodel dat in het kennisaanbod wordt gemist is 

dat van Kübler-Ross, tenzij dit indirect via Maes alsnog een plek krijgt.  

Ten aanzien van de docentselectie bevestigen de resultaten van de eerste interviewronde dat 

er in de aannameprocedure van docenten rekening moet worden gehouden dat de docenten in 

hun gedrag waarmaken wat ze doceren en dat ze theorie op een doorleefde manier aan kunnen 

bieden. Dit komt overeen met wat Jorna (2008) als ‘humuslaag’ omschrijft: zelfwording en 

zelfontwikkeling zijn een basis voor iedere rouwbegeleider. Studenten moeten zich vertrouwd 

kunnen voelen bij hun docent omdat zij zich in een kwetsbare situatie bevinden ten opzichte 

van hun ontwikkeling, groepspositie en beoordeling. Contacttijd en begeleiding zijn nodig voor 

de groep om zich te kunnen ontwikkelen. Dit blijkt, mede vanuit de input van interviewronde 

één, een punt van zorg dat apart geëvalueerd dient te worden. Wat kan helpen om als 

docenten de rode draad van de opleiding beter in beeld te krijgen, is elkaars lessen bezoeken 

en lesplannen uitwisselen. Om studenten goed te kunnen volgen wordt het invoeren van 

studentbesprekingen geopperd.  

Door grenzen te stellen aan de instroom van nieuwe studenten en toetsingsmogelijkheden van 

studenten die reeds zijn toegelaten, kan de opleiding haar kwaliteit en verantwoordelijkheden 

naar het werkveld verantwoorden. Het precieze ‘hoe’ is in dezen echter nog niet duidelijk. 

Hierbij wordt tevens geconstateerd dat het toetsen van een houding en het echt contact maken 

lastig is. Een beeld dat bevestigd wordt door de literatuurstudie, waar gesteld wordt dat dat 

waar vanuit gewerkt wordt er, naar gelang de persoon die je tegenover je hebt, telkens anders 

uit kan komen te zien en zich niet op voorhand vast laat leggen (Jorna, 2008).  

Docenten realiseren zich dat deskundigheidsbevordering in de vorm van praktijkervaring, 

gezien datgene wat hier in de eerste interviewronde over is gezegd, voor hen alle drie wenselijk 

is. De zelfzorg van de student wordt naar aanleiding van de eerste interviewronde als punt van 

aandacht in het programma beschouwd. Onbegeleide intervisie wordt als werkvorm geopperd 

om hieraan tegemoet te komen, naast een (deel van een) werkcollege, de supervisie en de 

leertherapie die al in het programma zitten.  
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5.  Conclusies en aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft als titel: ‘Met ruimte durven bijstaan.’ Vanuit de ervaring dat de theorie 

van De Mönnink (2008) met zijn technisch instrumentele benadering van rouwbegeleiding 

tekortschiet, is nieuwsgierigheid ontstaan naar alternatieve literatuur die ingaat op de 

beroepshouding van de rouwbegeleider. Het begrip houding bleek voor diverse bronnen zeer 

relevant, of lag in sommige gevallen zelfs ten grondslag aan de kennis en 

vaardigheidsontwikkeling van de rouwbegeleider. Een bevinding die door de respondenten uit 

beide interviewrondes is bevestigd.  

Bovenstaande constatering heeft het denken over rouwbegeleiding vanuit zowel theorie als 

praktijk verruimd en leidt tot conclusies en aanbevelingen, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen aanbevelingen voor onderwijs en aanbevelingen voor verder onderzoek. Er wordt 

afgesloten met de sterktes en zwaktes van het onderzoek. 

Conclusies 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Hoe moet het onderwijs, aan HU studenten 

gericht op verlies- en rouwbegeleiding, eruitzien om adequaat begeleiding te kunnen bieden 

aan cliënten bij het omgaan met verlies en rouw?  

Naar aanleiding van literatuurstudie en interviews met ervaringsdeskundigen en docenten kan 

worden geconcludeerd dat je als rouwbegeleider aangewezen bent op jezelf als instrument. 

Van belang is dat er in het onderwijsprogramma ruimte is om het zicht op jezelf te vergroten en 

stil te staan bij hoe datgene wat je vertegenwoordigt doorwerkt in de interactie met anderen. 

Het is hierbij noodzakelijk om aandacht te hebben voor eigen verlies- en rouwervaringen. Deze 

ervaringen gaan niet alleen over verlieservaringen naar aanleiding van overlijden, maar dienen 

ruim te worden geïnterpreteerd. Er dient ruimte te zijn om op de eigen verliesgeschiedenis te 

reflecteren, deze te doorleven en verkregen inzichten te relateren aan het beroep 

rouwbegeleider. Door zelfreflectie ontwikkelt de student een ‘humuslaag’ van ervaringen en 

verworven inzichten die kunnen worden aangewend in het cliëntcontact. Van de docent vraagt 

het veiligheid, onderlinge vertrouwdheid en het ondersteunen van een positieve 

groepsontwikkeling om dit te helpen ontwikkelen.  

Het aspect houding wordt, in zowel de literatuur als de interviews, als een essentiële 

competentie benoemd voor rouwbegeleiders. Hierbij wordt als kenmerk specifiek een open 

houding genoemd. Door een open houding ontstaat ruimte om de behoefte van de cliënt in 

beeld te krijgen en hier zodanig op te reageren dat de ander ermee geholpen is. Aan de 

docenten de taak om studenten deze houding aan te leren, waarbij de vraag: ‘Wat brengt mij 

bij de ander’ een beginpunt kan zijn in de afstemming. Andere houdingskenmerken die in het 

onderzoek naar voren komen zijn een houding van ‘zijn’ die zich uitdrukt door nabijheid en 
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existentiële en emotionele betrokkenheid, respect, onvoorwaardelijkheid, acceptatie, echtheid, 

congruentie, verdraagzaamheid, erkenning, vertrouwen in de veerkracht van de cliënt, 

empathie, presentie, raakbaarheid, contact maken vanuit medemenselijkheid en 

onvoorwaardelijke positieve aandacht. Opvallend is dat met name de rouwbegeleiders het in 

hun beroepshouding van belang vinden dat er ook ‘afstand’ kan zijn. Bijvoorbeeld om goed af te 

kunnen wegen in hoeverre er sprake is van gecompliceerde rouw of om zelfzorg te organiseren 

en emoties te reguleren.  

Communicatieve vaardigheden worden, door zowel de respondenten als de literatuur, van 

groot belang geacht. Volgens de respondenten dient gespreksvoering ruim vertegenwoordigd 

te zijn in een opleiding. Tijdens deze gespreksvoeringlessen zou er aandacht moeten zijn voor: 

iemand op zijn gemak stellen, aandacht verdelen tijdens groepsbegeleiding, contact maken 

vanuit stilte, grenzen aangeven, alert zijn op projectie, de ander contact leren maken met 

gevoelens, de ander ondersteunen in het omgaan met en betekenis geven aan het verlies, het 

verduren van eigen en andermans pijn, in staat zijn om te confronteren en onbevooroordeeld 

luisteren. Communiceren vanuit de innerlijk beleefde werkelijkheid wordt door de literatuur 

genoemd. Hiervoor is bereidheid om je als rouwbegeleiding tot de ander te willen toewenden 

onontbeerlijk.  

Ook is het belangrijk dat docenten theorie niet alleen kunnen uitleggen, maar de principes 

tevens kunnen vertalen naar hun handelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer gesproken 

wordt van het belang van een open houding, de docent in staat is om deze houding zelf te laten 

zien. In zowel de literatuurstudie als de interviews wordt aangegeven dat kennis alleen geen 

garantie is voor de kundigheid waarmee wordt gewerkt: stilstaan bij wat ergens werkelijk staat 

en deze inhoud doorleven, dat is waar het in dit onderwijs om zou moeten gaan. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat het omgaan met verlies en rouw om ruimte vraagt. Dit 

betekent dat een onderwijsprogramma waarbij gewerkt wordt met materiaal uit eigen leven en 

praktijk, niet voorgestructureerd en dichtgetimmerd moet zijn. De eerder genoemde open 

houding moet ook in de didactiek terugkomen. Om het vak goed te kunnen geven moet er 

gelegenheid zijn om in te kunnen spelen op wat zich in de lessituatie voordoet. Dit heeft als 

consequentie dat er een wijziging moet plaatsvinden binnen het huidige reguliere programma 

van verlies en rouw omdat hierin lesprogramma’s tot in detail zijn uitgewerkt en met veel vaart 

dienen te worden uitgevoerd, om alles aan bod te laten komen. Dit gaat ten koste van de 

diepgang.   

Van de ervaringsdeskundigen hebben docenten en rouwbegeleiders aangegeven dat 

victimisatiepatronen aandacht dienen te krijgen in het onderwijsprogramma. Dit omdat 

studenten zich ervan bewust moeten zijn hoe ze kunnen ontstaan, wanneer ze kunnen 

optreden en welke gevolgen dit kan hebben voor de kwaliteit van de begeleiding. Cliënten 
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gaven diverse voorbeelden waarin zij slachtoffer zijn geworden van ongewenste vormen van 

projectie, wat het belang om hieraan aandacht te besteden nog eens onderstreept. 

Door respondenten wordt tot slot genoemd dat het hebben van kennis van verschillende 

methodieken een meerwaarde heeft, opdat deze flexibel kunnen worden ingezet, passend bij 

de behoefte van de cliënt en de inzichten van de rouwbegeleider. Dit geldt ook voor de 

verschillende rouwmodellen die er in de loop der tijd zijn ontwikkeld. Studenten dienen op de 

hoogte te zijn van wat er zoal aan rouwmodellen beschikbaar is en deze niet als keurslijf op te 

vatten. Dit heeft consequenties voor de beleving van de eigen beroepsidentiteit, omdat er niet 

(langer) vastgehouden kan worden aan universele, voor iedereen geldende wetmatigheden. 

Voor het onderwijs is het in dit verband van belang dat docenten kennis blijven nemen van 

actuele inzichten op het gebied van verlies en rouw en dat zij zich bewust zijn van hun eigen 

normatieve professionaliteit. Kennis van de theorie van Jorna kan docenten en rouwbegeleiders 

een mogelijkheid bieden om de lacune te overbruggen die er, met de komst van nieuwe 

rouwmodellen, tussen theorie en praktijk is ontstaan.   

In de inleiding is geconstateerd dat beroepshouding slechts in zeer beperkte mate aan bod 

komt in het huidige onderwijs omtrent verlies- en rouwbegeleiding. Vanuit deze gedachte en de 

hierboven beschreven conclusies zijn de volgende aanbevelingen voor het onderwijs tot stand 

gekomen:  

Aanbevelingen onderwijs 

 In de conclusies komt naar voren dat studenten stil dienen te staan bij eigen verlies- en 

rouwervaringen en hun eigen hechting- en socialisatieproces. Aanbevolen wordt om 

intervisie, supervisie en leertherapie op te nemen in het gehele onderwijsprogramma. 

De eigen persoon in relatie tot rouwbegeleiding, zijnde een normatief beroep, dient 

hierbij het vertrekpunt te zijn. Een aandachtspunt is dat in onderwijs niet over de grens 

van therapie wordt gegaan.  

 Uit de conclusies komen verschillende competenties naar voren waar een docent van dit 

vak over dient te beschikken. Het is aan te bevelen dat een docent een open houding 

heeft, een veilige lessituatie kan creëren, gebruikmakend van de groepsdynamiek, 

beschikt over communicatieve vaardigheden, verschillende theorieën over rouw kent, 

deze doorleefd heeft en kan vertalen in handelen. Bovendien moet een docent in staat 

zijn om deze competenties te helpen ontwikkelen bij de student.  

 In de conclusies wordt aangegeven dat het huidige programma van verlies en rouw in 

detail is uitgewerkt. Aanbevolen wordt om meer ruimte te creëren voor een eigen 

invulling van de les die aansluit bij het groepsproces en om met verschillende auteurs te 

werken die elk hun eigen licht laten schijnen over de thematiek. In het lesprogramma 

dient aandacht te zijn voor victimisatiepatronen. Beschikbare modellen over rouw 



 
 

64 

dienen te worden aangeboden vanuit hun oorspronkelijke bron, opdat de student zijn 

eigen visie ten aanzien van verlies en rouw en daarmee de eigen normatieve identiteit, 

verder kan ontwikkelen. 

 Docenten dienen voldoende tijd te krijgen en kennis en affiniteit met verlies en rouw te 

hebben om ingezet te kunnen worden op dit vak. Een aanbeveling is om een docent die 

het vak voor het eerst geeft een leercyclus met een ervaren collega mee te laten lopen. 

 Omdat het van belang blijkt dat theorie doorleefd wordt en in het handelen van de 

docent tot uitdrukking komt, is een aanbeveling om als docenten met elkaar in gesprek 

te gaan en te blijven over didactiek en theorie. Er dient voor te worden gewaakt dat er 

te veel wisseling in docenten is, opdat de materie steeds beter geïntegreerd kan worden 

en het specialisme van docenten ten aanzien van verlies en rouw toeneemt. 

Deskundigheidsbevordering is hierbij onontbeerlijk.  

Aanbevelingen onderzoek 

 In dit onderzoek is een beperkt aantal respondenten geïnterviewd. Door het inzetten 

van een grootschaliger onderzoek, kan er een grotere groep respondenten worden 

bevraagd waarmee zowel de interne als externe geldigheid toeneemt. 

 Het houden van een evaluatieonderzoek onder alumni die op de HU een of meerdere 

onderwijsprogramma’s betreffende verlies en rouw hebben gevolgd, geeft inzicht in de 

praktijkwaarde van het genoten onderwijs.  

 Evaluatieonderzoeken onder cliënten van rouwbegeleiders die gestudeerd hebben aan 

de HU, kunnen een bijdrage leveren aan het inzicht in en de eventuele verbetering van 

de kwaliteit van de opleiding.  

 Er wordt aangeraden om onderzoek te doen naar de achtergronden en effectiviteit van 

de verschillende invullingen van rouwbegeleiding.  

 In dit onderzoek zijn verschillende kenmerken van een houding benoemd. Verder 

onderzoek is nodig naar hoe het aspect ‘houding’ zich bij een student laat ontwikkelen 

en hoe dat te toetsen zou zijn.  

 Uitgaande van de situatie die gekenmerkt werd door kennis en vaardigheden, waaraan 

houding is toegevoegd en daar zelfs aan vooraf gaat, is het van belang om de drieslag 

van kennis, houding en vaardigheden verder te doordenken op hoe onderwijs er uit 

dient te zien. 

 Er zal aanvullend onderzoek moeten worden verricht naar in hoeverre de 

zijnsmethodiek van Jorna geschikt is voor de praktijk van rouwbegeleiding en 

ondersteunend is aan het komen tot goed werk. 
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Bijlage 1 Interviewrichtlijnen  

 
Eerste interviewronde 
 
In dit kwalitatief onderzoek zijn in het kader van instrumentalisering interviewinstructies 

opgenomen (Verschuren & Doorewaard, 2007). Bij de start van het interview wordt de 

volgende introductietekst gehanteerd: 

 Het doel van het interview wordt uiteengezet: verhelderen welke competenties (kennis, 

houding en vaardigheden) ervaringsdeskundigen (cliënten, rouwbegeleiders en 

docenten) essentieel vinden voor rouwbegeleiders bij het omgaan met verlies- en 

rouwsituaties, zodat deze informatie vertaald kan worden naar hoger beroepsonderwijs 

gericht op rouwbegeleiding.  

 De duur van het interview (maximaal 1 uur) wordt genoemd en er wordt geverifieerd of 

dit akkoord is. 

 De omgang met privacy gevoelige informatie wordt besproken, er wordt benoemd dat 

de uitwerking van het interview eerst ter goedkeuring zal worden voorgelegd voordat 

het als onderzoeksmateriaal zal worden aangemerkt. Ook wordt aangegeven dat de 

gespreksopname na goedkeuring van het onderzoek zal worden vernietigd.  

Na de introductie wordt ingegaan op het interviewverloop: 

 Het interview wordt gestart met een open vraag: namelijk of de ervaringsdeskundige 

kan vertellen over een eigen verlieservaring. Reden om het interview te openen met 

deze vraag is dat de eigen ervaring direct centraal komt te staan in het gesprek. De 

vraag is afkomstig uit de eerder verstuurde vragenlijst. (Zie bijlage 2). Het interview 

vindt op semi- gestructureerde wijze plaats. Dat wil zeggen dat de eerder verstuurde 

interviewvragen niet in een bepaalde volgorde worden afgewerkt. Het gespreksverloop 

bepaalt in welke volgorde thema’s aan de orde komen. Om ervoor te zorgen dat alle 

thema’s worden besproken, wordt aan het eind van het gesprek gecontroleerd of alle 

vragen aan de orde zijn geweest en waar eventueel nog verder op ingegaan moet 

worden.  

Techniek van het vragenstellen: 

 Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van open vragen en doorvragen. Er wordt 

geparafraseerd met als doel dat wordt nagegaan of de ander goed is gehoord en om het 

interview te structureren. Daarnaast is parafraseren van belang omdat de ander zich, 

door zijn eigen verhaal in andere woorden kloppend terug te horen, uitgenodigd voelt 

om verder te spreken. Door verbanden waar te nemen en deze in de vorm van een 
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vraag terug te geven aan de respondent, wordt het verhaal tevens verhelderd. Beducht 

op de eigen stellingname t.a.v. theorie is er bewust voor gekozen om respondenten niet 

te prikkelen met opmerkingen van anderen of met theoretische uitgangspunten, opdat 

het verhaal van de respondent zo veel mogelijk ‘authentiek’ verteld kan worden.   

Afronding: 

 Er wordt afgesloten met hoe het gesprek door de respondent is ervaren en of er nog 

opmerkingen of vragen zijn.  

Tweede interviewronde 

Tijdens de groepsdiscussie zal worden gestart met een introductietekst. Hierbij komt aan de 

orde:  

 Het doel van de groepsdiscussie: wat de uitkomst van de eerste interviewronde 

(deelvraag twee) betekent voor het onderwijsprogramma volgens docenten die 

lesgeven in beroepsmatig omgaan met verlies en rouw.  

 De duur van het interview (maximaal 1 uur) en verifiëren of dit akkoord is; 

 De omgang met privacy (namen opnemen in de onderzoekscriptie akkoord?) en dat de 

uitwerking van het interview eerst ter goedkeuring zal worden voorgelegd voordat het 

als onderzoeksmateriaal zal worden aangemerkt. Ook wordt aangegeven dat de 

gespreksopname na goedkeuring van het onderzoek zal worden vernietigd.   

Na de introductie wordt ingegaan op het interviewverloop: 

 Het interview wordt gestart met een open vraag: namelijk de eerste indrukken van of 

ervaringen en beleving bij het bestuderen van de onderzoeksresultaten. Reden om het 

interview te openen met deze vraag is dat de panelleden zelf prioriteit aan kunnen 

brengen in wat zij op tafel willen leggen als te bespreken materiaal. De vraag is 

afkomstig uit de eerder verstuurde vragenlijst. (Zie bijlage 3). Zie voor verdere 

informatie aangaande het interviewverloop het geschrevene bij de eerste 

interviewronde.  

Techniek van het vragenstellen: 

 Hier gelden dezelfde interviewinstructies als bij de eerste interviewronde.  

Afronding: 

 Hier gelden dezelfde interviewinstructies als bij de eerste interviewronde.  
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Bijlage 2 Uitnodigingsbrieven respondenten eerste interviewronde 

 

Amersfoort, (datum) 

 

 

Beste (naam cliënt: opmerking: check: je / u),  

Ik contacteer je vanwege het onderzoek dat ik in het kader van mijn master Humanistiek aan het 

uitvoeren ben. Mijn onderzoek richt zich op verlies en rouw en wat er nodig is om beroepskrachten toe 

te rusten om adequate begeleiding te bieden aan mensen die in hun leven te maken hebben gehad met 

verlies. Ik ben in dit verband op zoek naar mensen die een verlies hebben meegemaakt en hiervoor 

verlies- en rouwbegeleiding hebben gehad. De rouwbegeleider die hen begeleiding bood:  

 was, op het moment dat de begeleiding werd geboden, minstens drie jaar werkzaam als 
rouwbegeleider; 

 werkte, op het moment dat de begeleiding werd geboden, minstens acht uur per week met 
mensen die begeleiding vroegen voor hun verlies en rouw; 

 nam, op het moment dat de begeleiding werd geboden, minstens eenmaal per kwartaal deel 
aan intervisie, supervisie of (enige andere vorm van) georganiseerd werkoverleg; 

 had, voorafgaand aan het moment dat de begeleiding werd geboden, voor minstens 420 uur 
deelgenomen aan onderwijs gericht op verlies- en rouwbegeleiding. 

 

Zijn bovenstaande criteria op jouw rouwbegeleider van toepassing? Zo ja, zou je deel willen nemen aan 

dit onderzoek? Als je dit ziet zitten zou ik graag de volgende vragen tijdens een interview met je willen 

bespreken: 

1. Wat betekent leven voor jou? Hoe verhoudt dit zich tot levensbeschouwing, zingeving en je 
eigen levensverhaal? 

2. Kun je vertellen over je eigen verlieservaring en wat deze ervaring voor je (heeft) betekent? 
3. Je hebt een vorm van verlies- en rouwbegeleiding gehad. Kun je hier iets meer over vertellen? 
4. Hoe kijk je achteraf terug op deze begeleiding? 
5. Wat heeft een verlies- en rouwbegeleider in jouw ogen nodig om goede begeleiding te kunnen 

bieden? 
6. Welke adviezen zou je een opleiding voor verlies- en rouwbegeleiding mee willen geven? 
7. Zijn er in relatie tot dit onderzoek en dit thema nog andere zaken die je wilt noemen of 

vertellen? 
 

Mijn verwachting is dat het interview ongeveer een uur zal duren. Het interview wordt door mij 

opgenomen en uitgeschreven. Voordat ik me zal richten op de analyse van de inhoud, zal ik de 

uitwerking eerst ter goedkeuring aan je voorleggen. De uitwerking wordt bij voorkeur als bijlage 

opgenomen in het onderzoeksrapport. Mocht je hier echter bezwaar tegen hebben, dan kunnen we 
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samen zorgen voor een passend alternatief. De opgenomen versie van het interview wordt na afronding 

van het onderzoek vernietigd.  

Ik zou het zeer op prijs stellen als je deel zou willen nemen aan mijn onderzoek. Als blijk van waardering 

ontvang je een ingebonden exemplaar van het definitieve onderzoeksrapport zodra dit beschikbaar is.  

In afwachting van je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Angelieke Stikkel 
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Amersfoort, (datum) 

 

 

Beste (naam rouwbegeleider: opmerking: check: je / u),  

Ik contacteer u vanwege mijn masteronderzoek dat ik in het kader van mijn afstuderen aan de 

Universiteit voor Humanistiek aan het uitvoeren ben. Mijn onderzoek richt zich op verlies en rouw en 

wat er nodig is om beroepskrachten toe te rusten om adequate begeleiding te bieden aan mensen die in 

hun leven te maken hebben gehad met verlies. Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van het onderwijs van de Hogeschool Utrecht op het gebied van verlies- en 

rouwbegeleiding. Ik ben in dit verband op zoek naar rouwbegeleiders die:  

 minstens drie jaar werkzaam zijn als rouwbegeleider; 

 minstens acht uur per week werken met mensen die te maken hebben met verlies en rouw;  

 minstens eenmaal per kwartaal deelnemen aan intervisie, supervisie of (enige andere vorm van) 
georganiseerd werkoverleg; 

 minstens 420 uur aan onderwijs gericht op verlies- en rouwbegeleiding hebben gehad. 
 

Zijn bovenstaande criteria op u van toepassing? Zo ja, zou u deel willen nemen aan dit onderzoek? Bij 

een ‘ja’ zou ik de volgende vragen tijdens een interview met u willen bespreken: 

1. Wat betekent leven voor u? Hoe verhoudt dit zich tot levensbeschouwing, zingeving en uw 
eigen levensverhaal? 

2. Kunt u vertellen over een eigen verlieservaring of ervaringen en wat deze voor u heeft of 
hebben betekent? 

3. U biedt verlies- en rouwbegeleiding aan. Kunt u hier iets meer over vertellen? 
4. Hoe beoordeelt u deze verlies- en rouwbegeleiding? 
5. Wat heeft een rouwbegeleider in uw ogen nodig om goede rouwbegeleiding te kunnen bieden? 
6. Welke adviezen zou u een hogere beroeps opleiding waar verlies- en rouwbegeleiding wordt 

onderwezen mee willen geven? 
7. Zijn er in relatie tot dit onderzoek nog andere zaken die u wilt noemen of vertellen? 

 

Mijn verwachting is dat het interview ongeveer een uur zal duren. Het interview wordt door mij 

opgenomen en uitgeschreven. Voordat ik me zal richten op de analyse van de inhoud, zal ik de 

uitwerking eerst ter goedkeuring aan u voorleggen. De uitwerking wordt bij voorkeur als bijlage 

opgenomen in het onderzoeksrapport. Mocht u hier echter bezwaar tegen hebben, dan kunnen we 

samen zorgen voor een passend alternatief. De opgenomen versie van het interview wordt na afronding 

van het onderzoek vernietigd.  
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Ik zou het zeer op prijs stellen als u deel zou willen nemen aan mijn onderzoek. Als blijk van waardering 

ontvangt u een ingebonden exemplaar van het definitieve onderzoeksrapport zodra dit beschikbaar is.  

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Angelieke Stikkel 
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Amersfoort, (datum) 

 

 

Beste (naam docent: opmerking: check: je / u),  

Ik contacteer je vanwege mijn masteronderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek. Mijn onderzoek 

richt zich op verlies en rouw en wat er nodig is om beroepskrachten toe te rusten om bekwame 

begeleiding te bieden aan mensen die in hun leven te maken hebben met verlies. Ik ben hiervoor op 

zoek naar docenten die:  

 werkzaam zijn in het hogere beroepsonderwijs- en / of post-hbo/ universitair onderwijs; 

 inhoudelijk expert zijn op het gebied van verlies en rouw; 

 (deel)verantwoordelijk zijn voor onderwijseenheden gericht op beroepsmatig omgaan met 
verlies en rouw; 

 deskundig zijn in toetsbeleid, competentiegericht leren en de vertaling van lesinhoud naar 
toetsvormen. 

 
Bovenstaande kenmerken zijn volgens mij op jou van toepassing. Zou je deel wil nemen aan mijn 

onderzoek? Bij een ‘ja’ zou ik de volgende vragen tijdens een interview met je willen bespreken: 

1. Waaruit bestaat je functie? 
2. Wat betekent leven voor jou? Hoe verhoudt dit zich tot levensbeschouwing,  zingeving en je 

eigen levensverhaal? 
3. Kun je vertellen over een eigen verlieservaring of ervaringen en wat deze voor je heeft of 

hebben betekent? 
4. Wat heeft een rouwbegeleider in jouw ogen nodig om goede begeleiding te kunnen bieden? 
5. Kun je vertellen hoe het thema verlies en rouw vorm krijgt in jullie onderwijs? 
6. Wat vind je hiervan? 
7. Welke adviezen zou je een hogere beroepsopleiding waar verlies- en rouwbegeleiding 

onderwezen wordt mee willen geven? 
8. Zijn er in relatie tot dit onderzoek nog andere zaken die je wilt noemen of vertellen? 

 
 

Mijn verwachting is dat het interview ongeveer een uur zal duren. Het interview wordt door mij 

opgenomen en uitgeschreven. Voordat ik me zal richten op de analyse van de inhoud, zal ik de 

uitwerking eerst ter goedkeuring aan je voorleggen. De uitwerking wordt bij voorkeur als bijlage 

opgenomen in het onderzoeksrapport. Mocht je hier echter bezwaar tegen hebben, dan kunnen we 

samen zorgen voor een passend alternatief. De opgenomen versie van het interview wordt na afronding 

van het onderzoek vernietigd.  
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Ik zou het zeer op prijs stellen als je deel zou willen nemen aan mijn onderzoek. Als blijk van waardering 

ontvang je een ingebonden exemplaar van het definitieve onderzoeksrapport zodra dit beschikbaar is.  

In afwachting van je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Angelieke Stikkel 
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Bijlage 3 Uitnodigingsbrief respondenten tweede interviewronde 

 

Beste Josje en Wim, 

In de bijlage vinden jullie het resultatenhoofdstuk uit mijn onderzoek. Ik zou dit donderdag a.s. graag 
met jullie bespreken en hoop hiermee antwoord te krijgen op de volgende deelvraag: 

‘Wat betekent de uitkomst van de eerste interviewronde voor het onderwijsprogramma volgens 
docenten die lesgeven in beroepsmatig omgaan met verlies en rouw?’ 

Tijdens ons overleg wil ik ons met name focussen op onze nieuwe post-hbo. Hierbij wil ik de volgende 
zaken aan de orde stellen: 

 Eerste indrukken / ervaringen / beleving bij de resultaten:  
o wat vind je van de resultaten? Wat valt op? Wat is voor jou de moeite waard en 

waarom? Wat wil je met name serieus nemen? 
 Wat is voor jou een bevestiging, een ontkrachtiging, een spanningsveld of aanvulling ten aanzien 

van ons post-hbo curriculum? Denk bijvoorbeeld aan:  
o de waardering van de tien competenties die in onze post-hbo centraal staan;  
o de waardering van de toetsen van onze post-hbo;  
o de waardering van het programma van onze post-hbo;  
o de waardering van ons aannamebeleid en assesment. 

 Welke eventuele keuzes heeft bovenstaand antwoord tot gevolg?  
 Overige zaken die je voor dit onderzoek van belang vindt om te melden.  
 

Zouden jullie bovenstaande punten willen voorbereiden voordat wij elkaar zien? Dan kunnen we de 

beschikbare tijd zo goed mogelijk benutten. 

Ik ben benieuwd naar de resultaten! 

Met dank voor jullie tijd, 

--   

Met vriendelijke groeten, 

  

Angelieke Stikkel 
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