
Jong en rouw hoe moet dat nou?

 



Wat is rouwen??

• Rouwen is je aanpassen aan de veranderde 
situatie

• “Je kunt niet tegengaan dat de vogels van 
verdriet overvliegen, maar je kunt wel 
voorkomen dat ze nesten maken in je haar”

chinese spreuk
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Een kind verliest op vele fronten

• Verlies van het gezin zoals het was

• Verlies van vrienden en de wereld om je heen

• Verlies van vertrouwen, gevoel van veiligheid

• Verlies van identiteit

• Verlies van status of welzijn

• Verlies op verlies
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Het rouwproces

• Rouw kent geen regels, het verloopt niet altijd 
in keurige fases

• Je moet het willen, je kunt jezelf er voor 
afsluiten ‘uitgestelde rouw’

• Ieder moet zijn eigen weg zoeken

• Rouwen is hard werken
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Het rouwproces

• De omstandigheden en manier waarop het 
verlies ontstond zijn bepalend

• Ook de relatie die iemand heeft/had met de 
overledene

• De steun uit de omgeving

• De leeftijd van de rouwende

• De culturele achtergrond
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Reacties van kinderen

‘normale’ gedragingen bij crisissituaties:

• terugtrekken; in zichzelf gekeerd

• Hulpeloos; ontreddering

• extra aandacht vragen; opstandig

• extreem hulpvaardig en wijs

• stapje terug in hun ontwikkeling

• Overactief

• Nors of agressief



Reacties van kinderen

• superlief

• problemen met schoolwerk of het juist heel 
goed doen

• niet kunnen (in)slapen, nachtmerries hebben

• niet met vriendjes meer willen spelen

• lichamelijke klachten

• Geen bemoeienis accepteren

• Risicovol gedrag
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Vragen van kinderen

1e vraag: Gaat mijn vader/moeder nu ook dood?

Drie vragen waarbij ze gerustgesteld willen 
worden:

1. Kan ik er iets aan doen?

2. Word ik ook ziek? Ga ik ook dood?

3. Wie gaat er voor mij zorgen?



De Rouwtaken
• 1. De realiteit van het verlies onder ogen 

zien (erkennen)

• 2. Ervaren van het verlies, voelen van de 
pijn (herkennen)

• 3. Leren te leven met de veranderingen en 
met de herinneringen (verkennen)

• 4. Je eigen plek weer vinden en nieuw 
relaties durven aan te gaan(verbinden)                           
Worden
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Rouwtaak 0

• Een preventieve taak

• Leer ze het leven te leven met de leuke en nare 
dingen

• Kinderen krijgen vaak al vroeg te maken met 
afscheid nemen

• Praat/werk over gevoelens die daar bij horen
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Helpen bij rouwtaak 1

• Voor het echte besef is tijd nodig. 

• De boodschap moet herhaald worden, 
kinderen moeten zien en onderzoeken.

• Goed afscheid nemen is belangrijk.

• Geef eerlijk antwoord op de vragen die gesteld 
worden

• Volg het kind stap voor stap

• Geef gelegenheid om steeds opnieuw hun 
verhaal te vertellen
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Hoe te reageren

• Beantwoord de vragen van kinderen op hun 
niveau zo eerlijk mogelijk

• Laat je niet leiden door eigen angsten

• Vertel niet meer dan een kind vraagt

• Bij twijfel: Wil je dat echt weten? Waarom? Wat 
denk je zelf?

• Als je iets niet weet zeg dat dan

• Gebruik boekjes, verhalen, werkboekjes om ‘t 
gesprek aan te gaan

• Open communicatie; ook over eigen gevoelens
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Helpen bij rouwtaak 2

• Creëer een klimaat waarin het veilig is om  
gevoelens te kunnen uiten

• Help de gevoelens te herkennen en te uiten

• Alle gevoelens mogen er zijn

• Samen zoeken naar manieren om daar mee 
om te gaan

• Maak gebruik van verhalen, knutselen, 
symbolen, spel etc.
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Gevoelens
• Veel emoties of geen gevoel

• Verdriet

• Boosheid

• Angst

• Spijt

• Schuld

• Schaamte

• Opluchting

• Onzekerheid

• Gevoelens worden vaak aangewakkerd door het 
waarom
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Helpen bij rouwtaak 3

• Help veranderingen inzichtelijk te maken

• Haal herinneringen op

• Maak duidelijk dat het volkomen in beslag 
worden genomen door verdriet minder zal 
worden

• Inzicht geven bij wie ze steun kunnen 
krijgen

• Helpen kind te blijven
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Helpen bij rouwtaak 4

• Inzicht geven in wie ben ik nu mijn…….

• Kwaliteiten ontdekken

• Inzicht geven in wat het betekent voor de 
toekomst

• Helpen nieuwe dingen te ondernemen.
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Hoe ‘anders’ rouwen kinderen

• Ontbreken van levenservaring en realiteitszin

• Denken: magisch

• logisch

• Afhankelijk: van volwassenen om hen heen

• Voelen: puur, rauw

• Ontwikkeling in volle gang
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Hoe ‘anders’ rouwen kinderen
• Kinderen rouwen in stukjes
• Kinderen rouwen vaak later
• Kinderen kunnen heftige gevoelens hebben
• Kinderen kunnen in regressie gaan
• Kinderen willen soms niet bijzonder zijn
• Kinderen willen volwassenen sparen
• Kinderen willen graag iets doen
• Kinderen hebben een grote fantasie
• Herhaling is belangrijk
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Hoe ‘niet-anders’ rouwen kinderen

• Er kunnen zich problemen voordoen als:

• slecht kunnen concentreren

• vergeetachtigheid  * buikpijn/hoofdpijn

• slecht (in)slapen    * niet kunnen eten

• nachtmerries          * zich afsluiten

• nare gedachten      * driftbuien

• zelf dood willen     * verlatingsangst

• soms is er verlies op verlies 
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Rouw in verschillende leeftijdsfases

• Baby’s:

• zijn afhankelijk van zorg

• missen vertrouwde aanwezigheid verzorger

• zijn gevoelig voor sfeer en emoties

• het dagelijkse ritme wordt verstoord

• reactie: huilen, slecht drinken, slecht slapen, 
meer spugen.

• Hulp: regelmaat, lichamelijk contact, voelen 
dat hij verzorgd wordt.
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Rouw in verschillende leeftijdsfasen: 
Peuters

• Begrijpen al meer van de wereld om hen 
heen, maar veel ook nog niet

• Voelen zich onveilig

• Begrijpen nog niet wat dood zijn betekent

• Gaan vragen stellen

• Reactie: kunnen slecht gaan eten/drinken, 
babyachtig gedragen, verlatingsangst 
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Rouw in verschillende leeftijdsfasen:  
Kleuters

• Zijn nog erg op zichzelf gericht.

• Zijn vaak verward, kunnen nachtmerries 
hebben. Ervaren een verlies soms als een straf.

• Hebben al wel besef van verlies maar niet van 
de onomkeerbaarheid van de dood. 

• Kunnen veel concrete vragen stellen.

• Kunnen in spel het verlies proberen een plek te 
geven
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Rouw in verschillende leeftijdsfases: 
Schoolkinderen

• Onderbouw:

• Willen zich vaak groot houden doen of er 
niets gebeurd is, wachten met huilen tot ze 
alleen zijn. Vaak psychosomatische 
klachten. Fantasieën spelen nog een rol.

• Ze zijn op deze leeftijd bezig het proces van 
de dood en het afscheid nemen te 
accepteren. Begrijpen steeds meer van het 
leven en de dood.
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Rouw in verschillende leeftijdsfases: 
Schoolkinderen

• Bovenbouw:

• Doen vaak erg hun best om niet kinderachtig 
te lijken. Gaan soms overdreven voor anderen 
zorgen, of vertonen stoer, opstandig, bazig 
gedrag

• Voelen zich soms in de steek gelaten

• Stellen hun rouw uit om ouders te ontlasten
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Jongeren

• Hebben besef van de dood

• Zijn zich aan het losmaken van volwassenen

• Praten vaak liever met leeftijdsgenoten

• Willen niet opvallen; niet zielig gevonden 
worden

• Kunnen zich erg eenzaam voelen

• Identiteitsontwikkeling is in volle gang

• Afhankelijk van hun omgeving
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Wat kun je als ouder doen?
• Regelmaat en rust

• Inschakelen andere volwassenen

• Wees duidelijk en niet te lang van stof

• Gebruik (prenten)boeken en films

• Speel met uw kind

• Herhaling; kinderen ontwikkeling zich

• Benoem het gedrag

• Toon begrip maar geef ook grenzen aan
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Tips

• Laat kinderen dingen doen, ze hebben vaak 
nog onvoldoende woorden

• Laat ook je eigen emoties zien zonder dat 
het te belastend is

• Gebruik rituelen en symbolen (kaars, 
fotoboekje, steen, tekening, kaartjes)

• Met rust laten
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Tips

• Alle gevoelens mogen er zijn; niets is verkeerd

• Begrip voor wisselende gevoelens

• Als ouder beschikbaar zijn; maar soms ook 
afstand houden

• Het vertrouwde ritme en de dagelijkse zorg moet 
zo veel mogelijk gehandhaafd worden

• Geeft juiste en duidelijke informatie

• Geef ruimte om te rouwen; juist ook op 
onverwachte momenten en na lange tijd

• Vertrouw op de veerkracht van kinderen/jongeren
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Wat kun je als school/instelling 
doen?

• Biedt je hulp aan, maar dring je niet op

• Verberg geen gevoelens

• Biedt zekerheid door vast te houden aan een 
zekere regelmaat

• Wees eerlijk en stel gerust

• Ouders wijzen op het belang van het 
doorgeven van veranderingen

• LVS op orde hebben

• Sociale kaart op orde hebben 
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Wat kun je als leerkracht doen

• Luisteren/praten

• Helpen zit vaak in kleine dingen

• Helpen gevoelens op een geaccepteerde 
manier te uiten

• Troosten

• Gelegenheid geven iets te ‘doen’

• Regels blijven hanteren
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Wat kun je beter niet doen

• Ongevraagde adviezen

• Bang om fouten te maken en daarom niets 
doen

• Dood doeners

• Bang zijn om door te vragen

• Verbieden te rouwen

• Gevoelens afnemen

• Zoeken naar oplossingen ipv te luisteren
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Alarmerende signalen

• Aanhoudend negatief gedrag

• Niet het symptoom zelf, maar de intensiteit en 
de duur zijn bepalend



Wanneer zorgen maken?
• Lange tijd neerslachtig

• Geen zin in dagelijkse activiteiten

• De ontwikkeling stagneert over langere 
periode

• Langere tijd lichamelijke reacties

• Langdurig (zeer) angstig gedrag

• Heel negatief tegen de dingen aankijken

• Langdurig opvallend zorgzaam gedrag

• Voortdurend beschadigend gedrag 
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www.stichtingjongehelden.nl
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www.oudersvanjongehelden.nl

www.jongeheldenindeklas.nl

www.voorjongehelden.nl

www.kankerspoken.nl

www.achterderegenboog.nl

http://www.oudersvanjongehelden.nl/
http://www.jongeheldenindeklas.nl/
http://www.voorjongehelden.nl/
http://www.kankerspoken.nl/
http://www.achterderegenboog.nl/

