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EEN WARM
WELKOM
Een handreiking over 'omgang met rouw' en dan
met name over rouw bij kinderen, is een zaak van
leven en dood, zou je mogen stellen. Het is een
flauwe woordgrap, maar tegelijkertijd worden er
per jaar zo'n 6.400 kinderen wees of halfwees,
waarvan 49% jonger is dan 12 jaar (Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2013).
Met 6,400 kinderen die jaarlijks een ouder
verliezen, verdeelt over de 174 hospices die
Nederland rijk is, betekent dit ieder hopsice
gemiddeld 37 jaar keer per jaar te maken krijgt
met de begeleiding van oudersterfte onder de
achttien jaar.
Om u daarbij van dienst te zijn, adequaat met
oudersterfte om te gaan, heb ik gemeend om
deze handreiking met u te delen.

RICHARD HATTINK

uitvaartverzorger/rouwdeskundige /
internationaal spreker 'kinderen in rouw'
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WIE BEN IK
Mijn naam is RIchard Hattink, M.Ed en ik ben
gespecialiseerd op de begeleiding van jonge
kinderen in tijden van rouw. Dat komt onder
andere tot uiting in mijn rol als voormalig
hogeschooldocent voor het vak Verlieskunde
en de minor Beroepsmatig omgaan met rouwen verliessituaties en als gastdocent bij de
post hbo-opleiding rouwbegeleidingskunde.
Daarnaast ben ik sinds jaren internationaal
trainer en spreker op het gebied van rouw bij
jongeren, heb ik om laagdrempelig met
kinderen over de dood te spreken
uitvaartspeelgoed ontwikkeld, en heb ik een
uitvaartonderneming opgericht die zich
specialiseert in de begeleiding van gezinnen
met kinderen in de basisschoolleeftijd,
waarbij een ouder overlijdt.
Verder heb ik, in de ontwikkeling van het
eerdergenoemde uitvaartspeelgoed, onder
andere positief contact gehad met Manu
Keirse en Robert Neimeyer, respectievelijk de
experts in Vlaanderen en Amerika op het
gebied van rouwverwerking.

Publicaties
doodgewoon? - onderzoeksverslag voor
mentoren in VO die te maken krijgen met
oudersterfte
mooi gezegd - kritisch wijsgerig betoog over
de begeleiding bij oudersterfte
Flux en de Steen (met Eva van Asperen) - Flux
houdt veel van zijn vader. Wanneer hij hoort
dat zijn vader niet meer beter wordt en
doodgaat, staat de wereld van Flux op zijn
kop…

In de media
CNN (USA)
Al-Jazeera (UAE)
Bejing News of China (CN)
ARD (D)
ZDF (D)
WDR (D)
NPO 1 (NL)
RTL4 (NL)
ORF (A)
NH Radio (NL)
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Wat is rouw

Waar gesproken wordt over rouw, komt onherroepelijk Kübler-Ross om de hoek. Zij werd onsterfelijk door de
door haar beschreven rouwfases; te weten ontkenning, woede, marchanderen, verdriet en aanvaarding
(Timbers, z.d.). En alhoewel we haar dankbaar mogen zijn voor het beschrijven van deze fases, is er ook een
kritische noot te plaatsen, en wel dat deze fases geschreven zijn vanuit het oogpunt van de stervende, niet
vanuit de nabestaanden. Daarnaast is deze materie meer dan een halve eeuw oud (aangezien Kübler-Ross voor
het eerst schreef over de fases van rouw in 1969).
Dat is toch een beetje alsof je spreekt over de veiligheid van een auto, en niet verder komt dan het opnoemen
van de heupgordel op de voorstoelen. Er is sec genomen niets mis met deze maatregelen, alleen zijn er in de
auto-industrie nieuwe ontwikkelingen gemaakt en is ook op het gebied van rouw een behoorlijk grote
ontwikkeling gemaakt. Rouwen is rouwarbeid stelt Worden. Het is een actief proces, waarvoor gekozen wordt.
Het beschreef in 1982 vier rouwtaken:
1. Het aanvaarden van het verlies;
2. Het verwerken van de pijn;
3. Het aanpassen van een leven waarin de overledene ontbreekt
4. De overledene emotioneel een plaats geven en verder leven
(Willems, 2014).
En daar komt direct ook de kanttekening voor wat betreft Worden om de hoek; hij stelt dat men kan kiezen om
te rouwen. En alhoewel studies uitwijzen dat het inderdaad zo is, dat mensen (zeker kinderen) in staat zijn om
hun rouw uit te stellen, is dat een andere keuze, dan de keuze die gemaakt zou kunnen worden om ja danwel
nee aan te rouwen.
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In aanvulling op de hiervoor genoemde rouwtaken van Worden, stelde Fiddelaers (Rouwtaken - In de Wolken,
z.d.) in aanvulling daarop rouwtaak 0 op; die uitgaat van de taak van de opvoeders om kinderen te leren leven
met verlies. Het hebben van een huisdier, het wijzen op een dode vlieg in de vensterbank, of een wandeling
door het bos, waarin gewezen wordt op de bloeiende en stervende natuur zijn daar allemaal voorbeelden van.
In onze huidige tijd, is het slingermodel, of beter het duale procesmodel van Stroebe en Schut (1999), een
leidinggevend model als het gaat over hoe rouw werkt. In het duale procesmodel "wordt het verwerkingsproces
bij verlies voorgesteld alsof er een roeier met twee roeispanen probeert de boot in beweging te krijgen: er is
afwisselend aandacht nodig voor verlies en herstel." (de Mönnink, 2018, p. 59)

Wielink & Wilhelm (2017) stellen tenslotte: "Rouwen is het omgaan met een totaal van gevoelens, gedachten,
lichamelijke gewaarwordingen en gedrag dat kan ontstaan wanneer, vrijwillig of gedwongen, afscheid genomen
wordt van iets waarmee, of iemand met wie een betekenisvolle relatie werd onderhouden." (Wielink & Wilhelm,
2017, p. 28)
Een van de - in mijn ogen - belangrijkste zaken om voor ogen te houden is dat rouw een niet te verwerken iets
is. Rouwverwerking is mijns inziens dan ook een foutieve benaming voor datgene dat eigenlijk rouwverweving
zou mogen heten. Het is tenslotte een proces dat 'levend' verloopt: Er zullen momenten zijn die afzwakken qua
gevoel, maar er groeien ook nieuwe 'pijnervaringen'. Hierbij valt onder andere te denken aan de uitspraak
"Vanaf vandaag ken ik mijn moeder langer niet, dan wel." en het niet kunnen delen van het nieuws dat je ten
huwelijk gevraagd bent.
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De transitiecurve (de Mönnink, 2018a, p. 60)

Rouw laat geen quick-fix toe, maar is een geleidelijk proces van loslaten en opbouwen van een nieuw leven en
herinneringen (anders vasthouden) (de Mönnink, 2018, p. 59). De Mönnink (2018b) beschrijft het rouwen alsware
het een transitiecurve (zie hierboven). In deze transitiecurve moet niet zozeer afscheid genomen worden van een
persoon, alswel van de eigen oude identiteit (die van voor het overlijden) om te kunnen bouwen aan een nieuwe
identiteit. De overleden persoon heeft daarin nog steeds een plaats, alleen is de rol van de overledene verandert.
Dit doet veel meer eer aan dat wat op de pagina hiervoor gesteld wordt, namelijk dat rouw geen eindig proces is.
Wanneer de vader van Jan sterft, is de oude identiteit Jan met levende vader en levende moeder, zal Jan afscheid
moeten nemen van die identiteit, en zal hij moeten gaan bouwen aan de identiteit Jan met overleden vader en
levende moeder. Vader heeft wel nog een rol in het leven van Jan, alleen de uitvoering van die rol is veranderd. Die
is symbolischer van aard geworden.
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Rouw bij kinderen
Wolfenstein (1966 in Worden, 2002) stelde dat de capaciteit om te rouwen niet wordt verworven tot in
de adolescentie, wanneer een persoon volledig is gedifferentieerd Aan de andere kant meent Bowlby
(1980, in Worden, 2002) dat kinderen al op een leeftijd van zes maanden gevoelens van verdriet
ervaren die lijken op die van volwassenen.
Een studie van Nagy (Nagy, 1948 in Willis, 2002) schetst drie aparte stadia waarin een kind zich kan
bevinden ten aanzien van het begrijpen van het proces van de dood. In het eerste stadium (3 tot 5 jaar)
ziet het kind de dood als het tijdelijke vertrek van een persoon. De persoon is alleen ‘verplaatst’ en
leeft ergens anders. In het tweede stadium (5 tot 9 jaar) wordt de dood gezien als iets persoonlijks, dat
soms ook volledig ontweken kan worden. In het derde en laatste stadium (9 tot 10 jaar) ziet het kind de
dood als iets dat permanent en onvermijdelijk is en bij alle levende dingen voorkomt.
Een logische reactie van een kind na het verliezen van een ouder is het hebben van angst. Twee
specifieke typen angst die vaak voorkomen, zijn de angst nog een geliefd persoon te verliezen, in het
bijzonder de overgebleven ouder. Daarnaast kunnen angstgevoelens ontstaan ten aanzien van
zijn/haar eigen veiligheid (Dowdney, 2000). Deze angsten openbaren zich pas na een jaar of later
(Worden, 2002). Angst ontstaat door een bedreiging van de veiligheid (GGZ, z.d.). Om bij te dragen aan
die veiligheid, is het van groot belang om kinderen voor te bereiden op het aanstaand overlijden. Die
voorbereiding neemt de kans op angst niet weg, maar kan wel reducerend werken.
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Wat kan ik als hospice doen?
In dat belangrijke proces naar het einde van het leven toe, is het fijn als er - naast alle zorg voor de
stervende - ook ruimte is voor de voorbereiding van de kinderen op dat belangrijke evenement. Het is
van het grootste belang dat kinderen worden voorbereid op dat wat hen te wachten staat. Het overlijden
van een ouder is een traumatische ervaring, zeker op jonge leeftijd. We kunnen die traumatische
ervaring niet wegnemen, maar wel verkleinen door hen voor te bereiden. Stapsgewijs - in begrijpeleijke
taal - uitleggen wat er gebeurt als iemand dood gaat; hoe zo'n afscheidsdienst eigenlijk gaat, het zijn
allemaal kleine bijdragen aan het begripsproces van een kind.

Natuurlijk functioneert ieder kind op een ander niveau en is er geen kind dat precies de verwachte
groei- en ontwikkelingscurves aanhoudt. Toch is er een algemeen inzicht op wat het kind begrijpt van de
dood per ontwikkelingsfase.
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0-2 jaar: kind weet niet wat dood is
Over het algemeen kunnen we aannemen dat een kind tot 2 jaar nog geen begrip van de dood heeft.
Een kind is wel sterk gehecht aan zijn verzorgers. Het kind zal verdrietig zijn bij een scheiding van de
ouder en zoekgedrag vertonen. Hij zal laten merken dat hij van streek is en misschien steeds gaan
huilen als hij niet wordt vastgehouden; en meer nog als het bedtijd is. Hij kan triest en gelaten worden,
zonder interesse voor zijn omgeving. Continuïteit en samenhang in de vervangende ouderzorg kunnen
hem helpen. Als deze kinderen ouder worden kan het heel lastig zijn dat zij geen levende herinnering
hebben aan de overledene.
2-6 jaar: kind denkt animistisch
Tussen 2 en 4 jaar ontwikkelt zich het idee dat de dood omkeerbaar is; blijven leven onder gewijzigde
omstandigheden. Dood is voor de magisch denkende peuter en kleuter als een verre reis of een diepe
slaap. Het kind zal de ontbrekende ouder zoeken en dezelfde vragen steeds opnieuw stellen, nog niet
eens zozeer omdat het kind het verhaal niet heeft begrepen, maar om te checken of het verhaal nog
hetzelfde is. Het kind hoopt dat het een “boze droom” is waaruit het spoedig zal ontwaken. De woede
van het kind kan worden geuit in driftbuien en agressief en destructief gedrag. Het kind heeft dan
vaak lichamelijk contact nodig.
Tot ongeveer het 6e jaar begrijpt het kind de opeenvolging en de duur van de tijd niet. De dood ervaart
het kind als discontinu en tijdelijk en omkeerbaar. Het komt nogal eens voor dat een kind op latere
leeftijd weer met dezelfde vragen komt, of opnieuw lijkt te gaan rouwen. Bij voorbeeld de vader van een
kind van 4 overlijdt en als het kind 7 is begint hij opnieuw vragen te stellen en toont hij wederom
onrustig en afwijkend gedrag. Dit heeft vaak te maken met het werkelijk gaan begrijpen wat dood-zijn is
en daardoor als het ware opnieuw te kunnen gaan rouwen.
vanaf 5-6 jaar: cognitief begrip ontstaat
Ook gaat het kind de dood als een persoon zien en krijgt het interesse in van alles wat met het dode
lichaam te maken heeft. Opa in de kist wordt bevoeld, zijn ogen open gedaan om te kijken of opa écht
niets meer ziet, zijn arm opgetild en losgelaten. Voor volwassenen vaak nare dingen om te zien, voor
het kind noodzakelijk om begrip te krijgen van wat dood-zijn is.
6-12 jaar: begrip dood is definitief
Vanaf 6-7 jaar, in de periode van concreet denken, begint het kind de opeenvolging van tijd en de duur
van de tijd te begrijpen en gaat het begrijpen dat de dood definitief is. Dit kan met angsten en
fantasieën gepaard gaan.
Vanaf 8-9 jaar accepteert het kind over het algemeen dat de dood onherroepelijk en niet te vermijden
is, en beseft dat het zelf ook dood zal gaan.
12-18 jaar: afzetten en rouwen tegelijk
Het kind in de adolescentie (puberteit) denkt na over de zin van het leven en vormt ideeën over een
hiernamaals. De ontwikkeling in de adolescentie kunnen het rouwproces beïnvloeden. Bezig zijn
volwassen te worden en op eigen benen te staan is moeilijk genoeg, en de adolescent zal worden
verscheurd tussen dit proces en het gevoel de overleden ouder nodig te hebben zoals toen hij een kind
was. De relatie was misschien heftig voordat het overlijden tussenbeide kwam, en schuldgevoelens dat
het gedrag misschien heeft bijgedragen aan het overlijden kunnen het gevoel van verlies gecompliceerd
maken.
De adolescent rouwt als een volwassene en loopt tegelijkertijd rond met gevoelens van onzekerheid
over de eigen identiteit, de zin en het doel van het leven. Karakteristiek voor de ontwikkeling in deze
leeftijdsfase is dat jongeren zich continu geobserveerd voelen door anderen. Doordat ze rekening
houden met de (vermeende) ogen van anderen, houdt dit de uitingen tegen. Je losmaken van je
overleden ouder is moeilijk. Hoe kun je je ouder stom vinden terwijl je tegelijkertijd zoveel verdriet om
zijn/haar dood hebt? Vaak zien we dat jongeren de rouw uitstellen tot na de puberteit, of juist
andersom, ze stellen de puberteit uit en gaan eerst rouwen. (Maarel, van der, 2020)
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In tegenstelling tot wat je als volwassene denkt, ervaren kinderen bij verlies veel van dezelfde
gedachten en emoties als een volwassene. Ze kunnen zich verdrietig voelen, ook al laten ze het niet
zien. Het verschil is dat ze nog niet de vaardigheid hebben om om te gaan met verdriet en in woorden
uit te drukken wat ze voelen. Hun verdriet komt naar buiten in drie vormen: in emoties, in lichamelijke
reacties en in gedrag (Keirse, 2017, p. 79).
Keirse (2017) beschrijft verder nog dat het van het grootste belang is, om in ieder geval na te gaan of
de volgende zaken goed begrepen zijn:
1. De finaliteit van de dood (dood is niet hetzelfde als ‘minder levend’);
2. De onomkeerbaarheid (men kan niet weer terug levend worden);
3. De universaliteit (alles dat leeft zal sterven);
4. De oorzakelijkheid (hoe komt het dat je doodgaat).
Daarnaast hebben veel kinderen de behoefte om te begrijpen wat er gebeurt nadat iemand dood is
gegaan. Zie daarvoor ook bijgevoegde schets in bijlage 1.
Kinderen hebben – anders dan volwassenen – eerst veiligheid nodig, om het over verdriet te hebben.
De volwassenen beginnen de eerste rouwreacties onmiddellijk na het sterven van een geliefde, maar bij
kinderen komt het soms weken of zelfs maanden later. Ze zijn in het begin vooral egocentrisch bezig,
met eigen problemen zoals: wie zal me naar de muziekschool brengen. […] Soms kloppen ze ermee aan
bij een leraar, omdat dit veiliger is dan in de emotionaliteit van het gezin (Keirse, 2017, p. 84).
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Er moeten volgens Keirse (2017) minstens zes dingen worden uitgelegd aan kinderen:
1. Hoe ernstig de ziekte is
2. De naam van de ziekte
3. Wat er thuis zal veranderen door de ziekte
4. Hoe er voor hen gezorgd zal worden
5. Dat de ziekte al of niet besmettelijk is
6. Dat er niemand schuld heeft aan de ziekte.
Veel kinderen zijn bang dat vader overlijdt, doordat hij boos was op hen.
Als er één ding belangrijk is in de bejegening van kinderen bij dit onderwerp, is het dat met zo duidelijk
en concreet mogelijk is. “Je vader zal niet beter worden” betekent voor een kind niet per sé dat het
dood zal gaan; voor een kind kán deze zin ook betekenen dat vader voor eeuwig ziek zal zijn. En daar zit
een wereld van verschil. Ook beeldspraak is in deze situatie beter te vermijden.
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Te vermijden
Op de vorige pagina las u al, dat het beter is om beeldspraak te vermijden. Het beestje bij het naampje
noemen is voor ons volwassenen soms confronterend, maar voor kinderen enorm helpend. "Papa is ziek
en wordt niet meer beter", we zeiden het eerder al, is een prima zin maar het kan impliceren dat papa
de rest van het leven van het kind ziek is. Het is beter te zeggen"Papa is ziek en wordt niet meer beter.
Het zal doodgaan aan zijn ziekte". Confronterend, maar op de langere termijn minder schadelijk dan de
foutieve 'informatie' dat papa er voor altijd zal zijn, in zieke staat.

Dieter (6) vertelde mij over de uitvaart van zijn vader het volgende: “We gingen een optocht houden in
het park. Iedereen was netjes aangekleed en mijn vader ging voorop. Ik denk dat hij iets gewonnen had,
want… hij hoefde niet zelf te lopen. Hij werd gedragen. Toen we bij een boom kwamen, was daar een
diep gat. Mijn vader is nergens bang voor, dus hij ging zo… op dat gat staan. En toen, toen ging hij naar
beneden. Daarna zei de meneer die de optocht organiseerde dat we weer gingen. Ik kreeg appelsap te
drinken. Toen we teruggingen naar de boom, was het gat dicht.”

Er is in bovenstaand voorbeeld iets niet handig aangepakt in de voorbereiding van Dieter. Hij lijkt geen
besef te hebben van de reden waarom 'de optocht' gehouden werd. Daarnaast lijkt Dieter weinig besef
te hebben van het feit dat vader overleden is. Dit is onder andere af te leiden uit het feit dat hij spreekt
over zijn vader die zelf op het gat ging staan.
Het is waarschijnlijk voor eenieder te verstaan dat Dieter niet adequaat is voorbereid, en dat hij beter
voorbereid had mogen worden. Nu zal er achteraf extra uitleg gegeven dienen te worden. Hierdoor
vangt de rouwverweving op een ander moment aan, aangezien Dieter het ritueel om afscheid van zijn
vader te nemen, op een andere manier ervaren heeft. DIt ritueel kan niet opnieuw worden gedaan. Er
zou wel een ander ritueel worden opgevoerd, maar zijn rouwverweving kent een valse start.
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Voorbereiden
De eerste stap tot een goede voorbereiding op het afscheid, is het uitleggen van de ouders (zowel de
stervende- als de achterblijvende ouder, waartoe het zo belangrijk is om hun kind(eren) te betrekken in
het aankomend overlijden. In die voorbereiding kan bijvoorbeeld ook aandacht gegeven worden aan de
'erfenis' van de palliatieve ouder. Wat laat je achter voor de kinderen?
Het is wellicht niet het eerste waar je als huisarts aan denkt, maar door de vraag te stellen, wordt er
wel al wat in het werk gesteld bij het betroffen gezin.
De erfenis zou kunnen bestaan uit:
audio- en/of video boodschappen
brieven
een cadeautje voor het afstuderen / de 18e verjaardag
een dagboek
Op die manier zijn er een aantal tastbare zaken, die aangeraakt, beluisterd en bekeken kunnen worden,
op het moment dat de palliatieve ouder gestorven is.
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