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w a a r s c h u w i n g
 

Je leest hem in één keer uit.

Hoe vaak heb je dat nou? Dat je een boekje voor je hebt, dat je eigenlijk

helemaal niet wilt lezen. Maar ja, helaas is de realiteit anders. Je wilt dit

boekje waarschijnlijk ook helemaal niet lezen, maar je móet. Want dat

moment komt eraan. Dat moment van 'definitief afscheidnemen'. En dat

wil je niet. En al helemaal niet onvoorbereid. Dus daar ligt hij dan... De

voorbereiding op dat, waar je misschien het allerliefste van met je hoofd

onder de dekens gaat liggen. 

Er zijn een aantal manieren om met dit boekje om te gaan.

1.

  2. Je slaat het op om het 'later nog een keer te lezen'. Prima. Maar, plan

je dan wel een tijd in je agenda in om hiermee aan de slag te gaan? Want

we weten allebei dat de voorbereidingstijd 'eindig' is. Over een paar

weken/maanden is de tijd op. Dan is het moment van afscheid daar.

  3. je hebt na de eerste zinnen al besloten dat jij en ik geen match zijn.

Je stopt met lezen. Dat mag. Ik kan ook niet 'voor iedereen' zijn. 

  4. Je leest de informatie, maar je doet er niets mee. Prima. Dat mag

uiteraard. Ik wens je wel toe, dat als het moment daar is, je de telefoon

pakt en me belt om je bij te komen staan.  

Goed. Eerst maar eens iets over mezelf vertellen en toelichten waarom ik

dan denk dat ik de aangewezen persoon ben om jou iets te vertellen over

het voorbereiden van kinderen op het overlijden van hun ouder.

 



Op mijn 16e stond ik op de uitvaart van tante Wil.

De rouwauto reed de begraafplaats voorbij, tante

Wil den Boer werd de hele dienst door mevrouw

Wil Boers genoemd... Mijn kop ontplofte. Hoorde

dat zo als uitvaartondernemer? Ging dat altijd zo,

of had ik gewoon pech?

Kijken bij tante WIl mocht niet, dat was niks voor

jonge kinderen. Ik herhaal even dat ik 16 was hè,

niet 6. 

Mijn zoektocht begon. Twee jaar later startte ik

aan de PABO en daar waar anderen een

bijbaantje in de supermarkt of een fastfoodketen

vonden, had ik een bijbaan in een

uitvaartcentrum. 

 

Omdat ik aan de PABO studeerde, mocht ik van

Rob - mijn werkgever - ook een keer op proef  met

een jong kind 'om tafel', om uit te leggen wat er

nu eigenlijk met papa aan de hand was. 

Wat een briljante ervaring!

Ik had de PABO afgerond, solliciteerde en kreeg

een baan-aanbod:  6 scholen in 5 dagen tijd.Ik

was niet zo enthousiast. Om niet te zeggen, dat ik

dat écht niet zag zitten. 

Waarop Rob vroeg, waarom ik niet gezellig bij

hem bleef. En dat sprak me ook eigenlijk wel aan.

Een uitdagende baan, in een team dat me

aansprak, waar ik steeds meer ruimte kreeg om

me te ontwikkelen. 

W I E  B E N  I K ?

W W W . U I T V A A R T V E R Z O R G I N G B I J D E H A N D . N L
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En zo begon mijn avontuur als fulltime werknemer in een uitvaartbedrijf. Begonnen als

drager, groeide ik door naar algemeen medewerker (muziek bij auladiensten, gastheer bij

condoleances) , naar verzorger (en dat is dus in de tijd dat laatste verzorging nog 'afleggen'

heette). De laatste jaren mocht ik ook uitvaarten verzorgen. En, al hoe gek het ook klinkt - ik

genoot er van.Op het allerkwetsbaarste moment van mensen, hen mogen ondersteunen en

iets moois mogen geven. 

Maar, Rob werd levensbedreigend ziek. Ik wilde niet wachten op de overname, omdat ik niet

het idee had dat ik ooit nog zoveel vrijheid kon hebben. Tussen twee uitvaarten door ging ik

solliciteren op een school. Ik weet het nog goed. De rouwauto mee, in driedelig kostuum

stapte ik het schooltje in. Ik mocht een rondje door de school maken, als ik mijn jasje en

stropdas in het kantoor zou achterlaten. Dat was veel te indrukwekkend voor de leerlingen

werd me gezegd. 

Ik kreeg de baan en zou januari beginnen. Tussen mijn sollicitatie en de dag van mijn nieuwe

baan, kwam Rob te overlijden. Het werd mijn laatste uitvaart.

Dat eerste schooljaar (of eigenlijk halve schooljaar) was een pittige. Ik verloor in dat jaar 2

ouders in mijn klas, een leerling en mijn 17-jarige stagiaire. 

De reactie vanuit de school? "Jij bent de expert, jij weet hier vanaf." En daar stond ik, geen

idee hoe ik dit nou moest uitleggen. Want, waar ik bij Rob prima kon uitleggen wat er met

papa aan de hand was, kwam ik nu toch wel wat kennis te kort over waarom andere         8-

jarigen eigenlijk doodgaan, en hoezo dat de juf dat dan ook doet.

Daar veranderde mijn zoektocht in een missie. Ik wilde nooit meer met een mond vol tanden

komen te staan. Ik wilde dat niemand sprakeloos bleef. Er moest een manier gevonden

worden om met de dood en rouw bij kinderen om te gaan, op een luchtige manier.  
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Ik las alles dat er te

vinden was over

kinderen en rouw,

speurde het - net

geïntroduceerde -

internet af, en vond

verbazingwekkend

weinig. Daar moest

verandering in komen.  



Ik wilde niet de docent zijn die collega's  inschakelden als er een leerling 'lastig' was en uit

het lokaal verwijderd moest worden. Ik wilde meer betekenen. Van waarde zijn. Ik besloot te

starten aan een masteropleiding pedagogiek. 

Deze opleiding heb ik volledig in het teken gezet van de begeleiding van jongeren die een

ouder verliezen, met als hoogtepunt mijn eindscriptie: "Mooi gezegd - een kritisch wijsgerig

betoog over begeleiding bij oudersterfte".

 

 Een hele mond vol, maar de essentie van dit stuk zat hem in het 'laten gezeggen'. Dat leg ik

altijd heel flauw uit: 'je hebt twee oren, en éen mond, dat betekent: twee keer zoveel

luisteren, als zeggen'. Er ontstond een ideetje over 'spelen over de dood'.

Een jaar na het behalen van mijn masteropleiding startte ik Rouw&. Ik wilde graag

begeleiding gaan geven aan rouwende kinderen, na het overlijden van een ouder. 

Dat deed ik naast mijn werk in het VSO, tot ik een half jaar later een baan aannam als

docent 'Medewerker Maatschappelijke Zorg'. 

De eerste periode van Rouw& kreeg ik viavia (zoals dat vaak gaat) mijn eerste cliënt. Een

jongen van 13, die zijn moeder een jaar daarvoor was verloren. Ik was als een aap zo trots.

Mijn eerste klant! Wauw!.

Zoals vaker bij startende ondernemers, zette ik mijn diensten te laag in (ik rekende een

uurtarief van €35,- maar omdat het mijn eerste klant was, kreeg dit gezin daar dan nog de

helft korting op. Dus voor het memorabele bedrag van €17,50 per uur was ik aan de slag. de

adviezen aan vader werden door hem niet opgevolgd, de school zag me vooral als bemoeial,

ik voelde me ongelukkig en vroeg me af of dit nou was waar ik zolang van gedroomd had. 

Kort daarop vielen er wat puzelstukjes op hun plek... Spelen over de dood! Lego(c)! Mede

door een flauw grapje dat op internet rondging, zette ik de stoute stappen richting de

ontwikkeling van uitvaartspeelgoed. 

 

 

In de jaren die daarop volgden,

verzamelde ik alles dat ik kon

vinden over het thema en wat

daarmee samenhing.

Ondertussen werkte ik op

verschillende scholen, tot 2011.

In dat jaar besefte ik me, dat ik

niet tot mijn pensioen op een

VSO-cluster 4 school wilde

werken zoals het zo mooi

beschreven werd. 
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Dat heeft zich ondertussen wel wat veranderd, met en webshop in drie talen; uitnodigingen

als spreker in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland; interviews met media

van EenVandaag (NL) via ZDF (D) naar Al-Jazeera en Bejing News of China. 

Ik combineerde dat nog altijd met een baan in loondienst; als hogeschooldocent voor de

vakken 'Verlieskunde', 'Psychopathologie' en de Minor 'Beroepsmatig omgaan met rouw- en

verliessituaties'. 

 

Totdat ik in 2019 behoorlijk ziek werd. Een alvleesklierontsteking legde me even compleet

plat. Ik lag in het ziekenhuisbed met buikpijnen zoals ik ze nog nooit had gevoeld (en met

een blindedarmontsteking en een geknapte galblaas dacht ik toch wel wat te weten van pijn

in mijn buik). 

Daar besloot ik, dat ik geen dingen meer half zou doen. Niet half voor studenten er zijn, niet

half voor mijn bedrijf werken, niet half... Ik beloofde mezelf dat als ik uit het ziekenhuis

mocht komen, ik alleen nog maar volle kracht ergens voor zou gaan.

En... Ik wilde zoveel mogelijk dingen doen die me voldoening gaven. Piekerend over de

mogelijkheden die ik naast de lezingen en het speelgoed had die me echt blij maakten,

kwam ik bij mijn oude liefde terecht. Uitvaren. Maar dan wel de 2.0 versie. Niet meer 375

uitvaarten per jaar (ja echt, zoveel deed ik er vroeger gemiddeld, reken maar na: 1500

uitvaarten met 4 uitvaartverzorgers, maakt 375 uitvaarten per persoon), maar 'een paar

uitvaarten die er toe doen'. En, zo besloot ik...ook alleen nog maar voor een bepaalde

doelgroep. Alleen voor dat jonge gezin. Omdat alles op zijn kop komt te staan als papa

wegvalt op zijn 42e. Omdat je niet zit te wachten op 5 verschillende hoofden in 6 dagen,

waardoor je telkens opnieuw je verhaal moet doen.  En daarvandaan ontstond BijDeHand; de

rouw- & uitvaartspecialist voor jonge gezinnen van laatste fase als compleet gezin, via

uitvaart, naar de opbouw als gezin zonder...

RICHARD HATTINK 

rouw- & uitvaartspecialist voor jonge gezinnen

Na veel overwegen waren daar de

eerste drie sets (begraafplaats,

kleine kerk en dragers). 

Een kleine hartverzakking toen ik

ze in de kast had staan. En een

nog grotere hartverzakking toen

ik er eind van het jaar zo'n 15

sets van had verkocht. 

Zonder webshop, gewoon, via de

website met een mailtje...
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Je bent hier op de juiste plek als... 

Je jezelf en jouw gezin wilt helpen

door de shit heen te komen die rouw

en overlijden met zich meebrengt 

Jullie kinderen op 1 staan, maar je

ook ruimte wilt om voor jezelf te

zorgen

Je iemand zoekt die je bijstaat in de

wensen die jullie hebben, eerlijk is

naar de kinderen, en ook nog de

financiële kant in de gaten houdt 
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Inmiddels weet je al redelijk wat van mij en snap je misschien ook wel waarom ik dit boek

geschreven heb. Het grappige is dat ik ook wat van jou weet zonder dat we elkaar spraken.

In mijn studie en ervaring van de afgelopen jaren heb ik al met honderden mensen zoals jij

gewerkt. En natuurlijk brengt ieder gezin zijn eigen verhaal met zich, maar er zitten ook

overeenkomsten in ieder gezin. En dat maakt dat ik aantal dingen zie, weet en je voor wil

behoeden.  

W A A R O M  D I T

E B O O K ?

W W W . U I T V A A R T V E R Z O R G I N G B I J D E H A N D . N L

Er bestaat bij veel gezinnen het zogenaamde 'doe maar normaal dan doe je al gek

genoeg' syndroom. Veel tijd aan het zoeken van een uitvaartondernemer die hen kan

helpen besteden ze niet. Ze bellen gewoon 'de bovenste in Google' als het zover is.

Aangezien in hun ogen alle uitvaarders hetzelfde doen. Je wilt niet opvallen, niets 'te

gek' doen...  

De tweede reden voor dit boek is het 'ik-moet-eerst-nog' syndroom. Praten over de

uitvaart is niet het eerste dat op je lijstje staat. Je wilt focussen op de mooie

momenten samen, de laatste keer naar de Efteling, de laatste Vaderdag samen, en

niet op het aanstaand overlijden... Maar tegelijkertijd wil je je ook niet laten verrassen

als het zover is

Ik wil je bewust maken van het feit dat er ruimte mag zijn voor verdriet en plezier.

Afscheidnemen gaat niet alleen maar met tranen gepaard. Soms mag je ook een vette

lach op je gezicht hebben, omdat je terugdenkt aan een mooie herinnering. 



Tip 1
Niet uit de weg gaan
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"Kom maar als de kinderen op bed liggen, ze weten nog van niets."

Ik keek even in stilte naar mijn telefoon, en vroeg me af of ik het echt goed had gehoord. Zei

ze dat écht? Waarbij ik er altijd van uit wil gaan dat niets van wat je doet gek is, laat dat

duidelijk zijn. Er zijn alleen wel dingen die handiger zijn. Zeker als papa terminaal ziek is en

al een paar weken in de woonkamer ligt in een hoog-laag bed, wachtend op het einde. 

Al hoe 6 je bent, je bent niet gek. Je hebt in de gaten dat dit niet de papa is die je kent. En

hoe langer je er niet over begint, hoe lastiger het wordt om het thema toch te gaan

bespreken. Het is een beetje als het grote gesprek over Sinterklaas. Dat voer je toch liever

rond het 7e levensjaar, dan rond het 11e.

Wanneer je weet dat het einde van het leven eraan komt, is het het best om dat zo snel

mogelijk aan te geven. Met alle onduidelijkheid die daarbij komt. We weten niet precies hoe

lang het nog duurt. Of papa nog zijn verjaardag kan vieren. Of de jouwe. Of het lukt om de

Vaderdagscadeaus te ontvangen. 

Het is wel het meest eerlijke antwoord. En dat is het allerbelangrijkst. Neem je kind mee in

jullie onzekerheid. We kunnen nu eenmaal geen aftelkalender maken voor het definitief

afscheid (of er moet sprake zijn van euthanasie, maar dat is een ander verhaal).

Als je direct begint aan de taak die er ligt, kan je kind stapsgewijs groeien in het proces dat

hem ligt te wachten. Net zoals jullie dat zelf doen.  

"Iedereen wist er
van, behalve ik." 

Christiaan (8)



In de meeste gevallen valt je partner weg door een ziekte. Je kind heeft vast dingen

meegekregen van dat ziekteproces. Hij is een keer meegegaan naar het ziekenhuis, heeft je

partner met een kaal hoofd thuis zien komen, of het valt gewoon op dat papa al drie jaar

niet naar zijn werk is gegaan. 

Hij weet al iets. Begin vanaf daar.  

Waar houd je dan rekening mee?

Ik wil je bewust maken van het feit dat er ruimte mag zijn voor verdriet en plezier.

Afscheidnemen gaat niet alleen maar met tranen gepaard. Soms mag je ook een vette

lach op je gezicht hebben, omdat je terugdenkt aan een mooie herinnering. 

LET OP: Het is belangrijk om duidelijk te zijn. En duidelijk is soms ook hard en naar.

Maar er is een verschil tussen de zin "papa wordt niet meer beter" en "papa gaat hier

aan dood". 

In de eerste zin wordt papa 93, en is hij vanaf nu tot aan zijn 93e ziek.

De tweede zin betekent dat papa binnenkort zal sterven. En alhoewel je hoopt dat

papa beter word, soms is de werkelijkheid nu eenmaal niet zo. 

Overleg met school. Wat weet de juf en wat wordt er in de klas verteld? Het is belangrijk om

het daar over te hebben. Om te praten over het verschil tussen de aanpak voor je 

6-jarige dan voor je 10-jarige. Maar ook, wat wordt er de andere ouders verteld? En

wanneer? Het is het beste als je dit samen met school oppakt en 1 vast contactpersoon

afspreekt. Zo blijft het voor zowel school als jouw gezin overzichtelijk.

Dit is - al hoe gek het ook klinkt - het moment om alvast eens een gesprek te voeren met

een uitvaartbegeleider. Wat kan die voor je betekenen? Is die er alleen bij het intreden van

de dood? Of helpt diegene je ook al bij de voorbereiding?



Wat levert tip 1 je op?
TIJDSWINST

Al hoe gek het klinkt, maar door direct over de situatie te

praten, win je tijd. Je hoeft namelijk niet - op het punt dat je

er echt niet meer omheen kunt - je kinderen uit te leggen

wat er aan de hand is, en hen mee te nemen in de

beslissing dit voor ze te verstoppen tot het niet langer kon. 

VERTROUWEN

Doordat je niet hebt 'gejokt' tegen je kinderen is er

vertrouwen tussen jou en je kind. En dat heb je nodig,

omdat 'de andere ouder' straks wegvalt. En dan zul je het

dus samen moeten fixen. Moet je niet met een 3-0

achterstand beginnen... 

RUST

Je hebt erover gesproken, je kinderen kunnen mee in het

proces dat nu loopt. Daardoor hoef je je minder in bochten

te wringen om 'om de hete brij heen te draaien', hoef je niet

telkens een excuus ergens voor te verzinnen en de kinderen

weer bij oma te laten logeren omdat je naar het ziekenhuis

moet. 

Bedenk eens voor jezelf hoe deze drie punten je kunnen

helpen in de weg naar de laatste fase van jullie als compleet

gezin



Tip 2
Eerlijk zijn
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"En ze leefden nog lang en gelukkig"

Een tip introduceren aan de hand van een sprookje, dat moet toch een bijzondere tip

worden. En dat is het ook! Sterker nog, ik denk dat dit de belangrijkste tip is die ik geven

kan. Dus op het moment dat je weet dat het einde nabij is (wat klinkt dat hè?), dan ga je dat

ook vertellen. Ook als je erbij moet zeggen dat je nog niet weet, wanneer dat dan is. Want

zeg nou zelf, bij 'beperkt houdbaar' hangt het toch ook maar net af of je het over melk hebt,

of over rijst? Dus een 'beperkte levensduur', zoals een van de lieverds die ik mocht

begeleiden ooit kreeg toebedeeld, is ook vaag. 

Een lichaam dat sterft wordt gecremeerd of begraven. En een ander woord voor cremeren is

verbranden. Dat klinkt hard, maar de dood is ook hard. Het is onomkeerbaar. Net als

verbranden trouwens. Hoe hard je ook op CTRL-Z ramt, het lichaam komt niet in dezelfde

vorm terug. Maar, zoals je wellicht uit eigen ervaring al weet, lijden de meeste jonge ouders

die komen te overlijden aan een terminale aandoening. 

En ook die is niet te "ctrl-z'ten". 

Soms is die realiteitscheck net zo hard als deze bovenstaande zinnen. En weet je wat dan

helpt? Daar eerlijk over praten. Dat het spannend is. Of k*t. Dat je er soms niet van kan

slapen, of jezelf het liefste een poosje zou verstoppen. Dat je geen f*ck geeft om de vorm

van behandeling en hoeveel zeer dat gaat doen, als je maar langer bij je kinderen zou

kunnen blijven. Maar dat je weet dat dát helaas niet zo is. 

Want alleen met de waarheid op tafel, kunnen jullie als gezin praten over wat er écht toe

doet. Hoe groot of klein dan ook. Of het nu gaat over - waarschijnlijk laatste - verjaardag, of

over het volgende uitje dat jullie gaan maken als gezin. 

Bijkomend voordeel is, dat wanneer je zelf eerlijk bent over de hele situatie, je ook niet de

kans loopt dat een enthousiast vertellende buurman per ongeluk net iets meer verteld, dan

dat je zelf had gewild. 

 

 



De waarheid is ook een beetje onduidelijk. Op de vorige pagina stond al het voorbeeld over

'beperkte houdbaarheid', maar het lastige is dat als een arts tegen je zegt, dat je nog 3-5

maanden hebt, er geen garanties worden gegeven. Het is niet 100% waterdicht dat je die 3

maanden haalt. Net zo goed is er geen garantie dat je binnen 5 maanden overlijdt. Er zijn -

hoe vervelend ook - altijd uitzonderingen. 

Het is dus ook niet  zo gek als jouw kind het lastig vind om met die onduidelijkheid om te

gaan. Maar, liever de onduidelijkheid, dan onwetendheid. Want je kunt het proces niet

buiten je kind laten. Jouw kind heeft recht om te weten wat er speelt, waar het aan toe is.  

Waar houd je dan rekening mee?

Als je het lastig vind om deze gesprekken te voeren, help ik je daar graag bij!

Stuur me gewoon een Whatsapp bericht en we maken een afspraak: 06-11031414 

Overleg met school. Hij stond in de vorige tip ook al. Maar het is echt enorm belangrijk om

duidelijk te communiceren met school wat je deelt met je kind. Zodat school daarop in kan

spelen (en direct ook om school betrokken te houden bij jullie gezin en wat er daar allemaal

speelt).

www.uitvaartvaartverzorgingbijdehand.nl



Wat levert tip 2 je op?
Waar ik bij tip 1 zo'n mooi rijtje van 3 had gemaakt, wil ik

hier vooral nog een keer hameren op de

VERTROUWENSBAND 

En dat is dus inderdaad ook al een puntje dat bij tip 1 naar

voren kwam. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je

geen 'trommels met lulkoek' (sorry, af en toe komt die

Rotterdamse achtergrond nog een beetje naar boven) staat

open te trekken.  

www.uitvaartvaartverzorgingbijdehand.nl



Recensies
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Tip 3
Hakken & plakken
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"En moet dat dan allemaal in 1 keer?"

Drommels, drommels en nog eens drommels! Natuurlijk gaan we niet in 1 keer je kind

voorbereiden op het aanstaand afscheid. We gaan toch ook niet in 1 keer vanaf de eerste

spreekbeurt in groep 5 naar een presentatie voor 1500 personen? Daar zitten een paar

stapjes tussen (hoop ik, anders heb ik er wel erg lang over gedaan). 

Zo is het met deze voorbereiding ook. Een rare vergelijking zeg je? Ik weet het niet... Het

afscheid nemen van een ouder als kind is volgens mij toch een behoorlijke topprestatie. Een

beetje als geblinddoekt op een eenwieler over een touwtje de Niagara waterval oversteken,

terwijl je jongleert met brandende fakkels. Zoiets. Zeker omdat - net als wanneer je dit plan

in actie uit gaat voeren trouwens - er veel mensen staan te kijken "of dat wel goed gaat".  

En met een beetje pech hebben ze ook allemaal nog een advies voor je. Zodat je - terwijl je

daar op je eenwieler klaar staat - ook nog een rugzak met extra ballast mee moet nemen

naar de overkant. 

Ow ja, een nadeel. Je ziet de hele overkant niet. 

Nou, Richard, genoeg met die beeldspraak! Oké, oké, maar ik wil alleen maar zeggen, dat

het juist ifjn is als niet alles in 1 keer behandeld en begrepen hoeft te worden. Sterker nog,

dat het het allerfijnste werkt als je wat tijd krijgt om je dingen eigen te maken. Weet je nog?

Eerst boom, roos, vis (ja, ik weet dat dit ondertussen alweer een aantal keer geüpdatet is)

en dan pas De avonden van Van het Reve. 

Nou goed... Sorry, nog een beeldspraakvoorbeeld. Maar het idee is duidelijk. Kleine stapjes.

Dan breekt het lijntje niet. En dat is wel zo fijn. Zeker als je erop fietst. Met je eenwieler. En

je handen vol. 



Op een van de bezoekjes na het overlijden

en de uitvaart van papa, kwam Helène bij

me zitten.  Ze had nog een heel belangrijke

vraag. 

www.uitvaartvaartverzorgingbijdehand.nl

"En wanneer
kom je nou een

keertje
oppassen?"

Helène, 6 



Tip 4
Speel er over!
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"Wanneer volwassenen rouwen storten ze zich op hun werk. 
Kinderen doen dat ook. Hun werk, is spelen"

Lastige zaken worden makkelijker als je ze kunt begrijpen. En weet je, in die flauwe zin zit

de volledige uitleg van deze tip. Kinderen moeten dingen kunnen be-grijpen. Vast kunnen

pakken dus. Om te zien hoe het gaat, om middels spel te ontdekken wat de mogelijkheden

en onmogelijkheden zijn. Zo exploreren ze op laagdrempelige manier de opties die er zijn.

Zo leren ze de materie kennen.

Mooi gezegd, maar wat betekent dat? Wel, toen ik mijn masteropleiding Pedagogiek aan het

afronden was, schreef ik mijn thesis over de begeleiding van jongeren bij oudersterfte. En

daar kwam eigenlijk telkens opnieuw dezelfde conclusie boven. Kinderen spelen. 

Geen wereldschokkend nieuws, maar wel een bevestiging van bovenstaand. Kinderen

storten zich op hun werk in rouw, namelijk spel. WE zullen hun dus de mogelijkheid moeten

kunnen geven middels spel uit te beelden wat ze ervaren en wat ze zich afvragen.

Er zijn legio verhalen bekend van kleuters die 'begrafenisje' spelen in de zandbak op de

kleuterschool, nadat ze bij een uitvaart aanwezig zijn geweest. Niet uit een macabere hobby,

maar omdat ze op die manier kunnen verwerken (en daarmee bedoel ik niet afronden, maar

letterlijk de informatie verwerken in hun hersenen) wat ze ervaren hebben.

Dus we zullen hen in de gelegenheid moeten brengen om te kúnnen spelen over dit thema. 

Dat heb ik voor ogen gehad, toen ik uitvaartspeelgoed ontwikkelde.

Materiaal om laagdrempelig kennis te maken met de zaken die horen bij het thema dood.

Inclusief de crematie-oven. Omdat het niet alleen spel is, maar ook direct een manier om uit

te kunnen leggen wat er dan daadwerkelijk plaatsvindt bij een uitvaart.



Wat levert tip 4 je op?
Wat het fijne is van spel, is dat het zo eenvoudig af te

stemmen is op het niveau van je kind. Van kleuter tot

puber, ze hebben hun eigen spel, hun eigen taal, hun eigen

gebruiken. Die komen allemaal tot uiting in het spel dat ze

spelen. 
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Het is niet voor niets dat speltherapie een effectieve manier

is om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te

brengen bij kinderen. Door te spelen over ingewikkelde

zaken, worden die ingewikkelde zaken voor hen beter te

begrijpen. 



Tip 5
Blijf vragen
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"Toen mijn vader dood was, vroeg de juf er iedere dag over. 
Maar ik wilde er niet over praten. 

En toen ik klaar was om erover te praten, vroeg de juf niets meer"

Dat je kind vandaag geen vragen heeft, betekent niet dat hij überhaupt geen vragen heeft.

Het is ten hogoste een teken dat er op dit moment (nog) geen vragen zijn. Of dat is omdat

alle vragen beantwoord zijn, of dat de hersenen eerst tijd nodig hebben om de informatie te

verhapstukken of vragen te formuleren, dát weten we helaas niet zeker.

Maar zoals het voor jou ook lastig is, om hulp te vragen wanneer je iets lastig vind; zo geldt

dat voor je kind net zo. (Of ben jij de uitzondering, die als hij vastloopt in de planning,

zonder gene op de buren afstapt om te vragen of die wellicht een extra bordje of 2 kunnen

maken voor het avondeten?)

VOor je kind werkt dat in de meeste gevallen net zo. Zeker naar zijn geraakte ouders. Zoals

jij de wens hebt om je kind te beschermen, probeert je kind in de meeste gevallen ook zijn

ouders te beschermen. Dus die ga je niet belasten met ingewikkelde vragen. 

Je zult je kind dus moeten uitnodigen om over de dingen te praten waar hij mee rondloopt. 

Maak daar ook tijd voor. Vandaag, morgen, volgende week... Het hoeft heus niet altijd te

gaan over de ziekte, de naderende dood... maar het moet wél onderwerp van gesprek

blijven.

Je leert je kind hoe het zich hoort te gedragen. Dat doe je onder andere door voor te leven.

Als jij dit niet bespreekbaar maakt, leert hij ook niet om de lastige zaken te bespreekbaar.

Integendeel, hij leert dat het 'normaal' is om niet over de ingewikkelder zaken van het leven

te spreken. 


