DE RUGZAK Nieuws- en inspiratiebrief van IK LOOP MET JE MEE
IK LOOP MET JE MEE begeleidt en ondersteunt bij een groot of klein verlies
in je leven. In de begeleiding komt er orde in chaos en is er ruimte voor het
uiten van allerlei emoties. Samen gaan we op zoek naar balans, een nieuw
perspectief en versterkt zelfbewustzijn. Verlies en verdriet wat bewust
ervaren en geuit mag worden geeft ruimte en wordt lichter om te dragen.
als terugdenken pijn doet
en vooruitkijken je bang maakt
kijk dan naast je
ik loop met je mee
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Beste lezer,
Een Rugzak met als thema ‘Als je jong je vader of moeder verliest.’ Het thema kwam naar me toe op
verschillende manieren. In de vorm van enkele ervaringsverhalen. De 21-jarige Vivian Bolderdijk
schreef een verhaal voor kinderen. Een opdracht voor school werd voor haar het verhaal van de dag
dat ze haar vader verloor. Je leest het in het blog. Ook kwam een mail naar me toe van de Belgische
Stephanie, die een boek schreef over haar proces nadat ze de diagnose kreeg dat ze het overlijden
van haar vader, toen ze 14 was, niet goed zou hebben verwerkt. In ‘Papa, ik lijk op jou’ beschrijft ze
hoe ze 20 jaar later rouwt om haar vader. http://stephanie-b.nl/
Met zijn vieren zitten ze in mijn praktijkkamer. Vier broers tussen de 20 en 30 jaar. Al jaren geleden
overleed hun moeder aan een ongeneeslijke ziekte. Zoals dat gaat gingen ze op enig moment uit huis
en ieder hun eigen weg. Twee leven nu in het buitenland. Nu verloren ze volkomen onverwacht hun
vader door een hartaanval.
Na het afscheid van hun vader besloten ze de tijd te nemen om nog wat weken bij elkaar te zijn. Ze
willen het graag goed doen en willen graag wat handvatten. Het raakt me, hoe ze hier samen zitten.
Met hun persoonlijke verschillen is de onderlinge band voelbaar. Ook de intentie om die goed te
houden en er voor elkaar te zijn. Het verlies is nog onwerkelijk en het leven voelt kwetsbaar. Van
beide ouders hebben ze geleerd alles uit het leven te halen, ook als het tegenzit.

ACTUEEL
Augustus, de zomer gaat snel. Het is voor mij een relatief rustige tijd ook al gaat mijn werk met
individuele cliënten gewoon door. Sommigen ronden een traject af. Met andere mensen loop ik al

een tijd mee. Weer anderen zetten die eerste stap en staan aan het begin van een
begeleidingstraject. Andere werkzaamheden zoals trainingen en workshops liggen even stil.
Het eerste deel van 2017 was goed gevuld en ik heb met veel plezier gewerkt. Persoonlijk was het
een veelbewogen tijd. In het voorjaar kreeg ik de diagnose Parkinson. Die kwam niet uit de lucht
vallen maar kwam toch als een schok. Het voelde zwaar, die eerste tijd. Onze jongste zei heel
treffend: ‘Ik realiseer me dat jullie niet het eeuwige leven hebben en dat jullie in een andere
levensfase terechtkomen.’ Zo voelt het voor mij ook. Leven is een proces wat voortdurend verandert.
Niets blijft zoals het is, ook al zouden we dat graag willen. Al heel lang ben ik me hiervan bewust en ik
tel elke dag mijn zegeningen. Gelukkig, die zijn er ook nu nog heel veel.
In de afgelopen maanden heb ik me kunnen verzoenen met het gegeven en is Parkinson iets
geworden wat bij mij hoort. Dankzij medicatie heb ik er nu weinig last van en kan ik voorlopig
gewoon blijven doen wat ik deed. Hoe het in de toekomst gaat is afwachten. Mijn man ging in het
voorjaar met pensioen. Toen we na de diagnose naar huis reden zei ik: ‘We gaan maar meteen een
nieuwe jas voor je kopen. Jij wordt mijn mantelzorger.’ We maken er grapjes over, dat kan. En af en
toe is er verdriet.
Het heeft me erg goed gedaan dat ik vaak mijn verhaal kon vertellen. Aan familie, vriendinnen,
andere mensen. Oprecht meeleven was troostend. Ook het verhaal van Noud de Haas,
mindfulnesstrainer, die in het boek ‘Mindful rouwen’ van Mieke Ankersmid zijn verhaal vertelt. Hij
heeft Parkinson en net als ik wordt hij geïnspireerd door de boeddhistische levenswijze. Hij schrijft
o.a. dat hij niet boos is geweest dat dit hem overkwam, wel verdrietig. Leven is niet alleen maar
geluk. Lijden maakt onderdeel uit van het leven.
De zomertijd is voor mij altijd een periode van wat afstand nemen van het alledaagse ritme.
Bezinnen op waarom en hoe ik dingen doe. Om me heen gaan mensen met pensioen. Ik heb nog
absoluut geen behoefte om te stoppen met werken. Ik voel passie voor mijn werk en het geeft me
veel voldoening. Bij Nieuwsuur zag ik vorige week een 93-jarige huisarts, die 7 dagen per week werkt.
Respect! Hoewel ik niet zo ver ga als hij. Bij hem staat zijn werk op nr. 1, zijn gezin op nr. 2. Bij mij is
dat andersom.
Het was goed om ook letterlijk even afstand te nemen. Ik ging voor het eerst mee op een tjalk, op
Waddenretraite met een prachtige groep vrouwen. Het thema van deze week was ‘Ruimte en
Overgave’. Als vanzelf gingen gesprekken al gauw de diepte in en kwamen hele stukken uit mijn
levensverhaal voorbij. Ook oude pijn. Het is altijd goed en helend om die opnieuw aan te zien. Het
deinen van de boot versterkte het gevoel van gedragen te worden door het water. Op de laatste dag
kregen we de opdracht om een gedicht te maken. Ik maakte een woordgedicht met als startwoord
‘vrouwen’.

V verbinding met mezelf en alle anderen
R ruimte in mezelf en om me heen
O overgave aan wat er is en wat er was
U uitdijen in het zijn en wie ik ben
W water draagt me, koestert me, stroomt
E eten voedt me, streelt mijn tong
N nu zand, zee, zon, golven van geluk

In september is mijn praktijk 4 weken gesloten. Eerst gaan we onze jongste helpen verhuizen. Alle
kinderen hebben nu hun plek gevonden. Letterlijk en ook figuurlijk. Dat geeft een fijn en dankbaar
gevoel. Na twee weken vakantie ga ik me voorbereiden op trainingsdag 1 van serie 4.
Daarna hoop ik uitgerust aan een nieuw ‘jaar’ te beginnen. Er staan twee series met trainingen op de
rol. In december komt een tweede ontmoetingsdag voor ouders die een kind verloren. Begin 2018
een serie workshops voor dezelfde doelgroep. Er groeien plannen voor een of meer
verdiepingsdagen voor professionals. Bij ‘agenda’ staan data en meer info.
Nog iets waar ik blij mee ben. Fijne collega’s waar ik intervisie mee doe. We nemen voor elkaar waar
als het nodig is. Het is inspirerend om elkaar te volgen en ondersteunen bij nieuwe activiteiten. Ieder
heeft zo haar eigen speerpunten.
Godelieve ten Kortenaar organiseert in het najaar met enkele collega’s én ervaringsdeskundigen een
tweedaagse workshop ‘Zinderend gemis’ voor vrouwen waarin het na verlies van je partner mag
gaan over je intieme verlangens. Met een andere collega heeft ze een serie workshops ontwikkeld
over betekenisvol leven. Meer info: http://www.godelievetenkortenaar.nl/
Lianne Voncken richt zich in de regio Deurne op jongeren met verlies. Samen met een collega werkt
ze aan een lezing en aan het opzetten van een Rouwcafé voor jongeren. De lezing op 24 oktober
krijgt als titel ‘Ik zet mijn masker af’. Ook zijn er plannen voor een lotgenotengroep voor mensen die
een partner verloren hebben. Meer info: http://www.liannevoncken.nl/nieuws/
Femia Spijkerman verdiept zich in rouw bij mensen met Alzheimer. Zij heeft zich gespecialiseerd in
relatiecounselling. http://www.femiacounselling.nl/index.html

AGENDA:
•Training Begeleiden bij verlies en rouw voor professionals.
Een training met een mix van achtergrondinformatie en werkvormen voor in de praktijk.
De training heeft vorm gekregen vanuit de visie dat werken met mensen die een hulpvraag hebben
rond verlies en rouw, niet alleen een beroep doet op ons als professional. Het doet een beroep op
ons als persoon, op ons totale mens-zijn. Omgekeerd kun je zeggen dat je als professional jezelf inzet
als instrument en volledig aanwezig bent in het contact.
In begeleiden bij verlies en rouw is het zoeken naar de balans tussen presentie en interventie.
Wanneer blijf je stilstaan bij wat er op dat moment is en maak je daar ruimte voor? Wanneer pas je
een interventie toe?
In het oefenen met elkaar gaat het telkens om onze eigen ervaringen. Daar zitten twee bedoelingen
achter:
1 Door zelf te ervaren wat een oefening met jou doet, krijgt die werkvorm inhoud.
2 Onderzoeken hoe het zit met onze eigen ervaringen. Zijn ze voldoende verwerkt?
Hebben thema's voldoende aandacht gehad? Mocht je iets tegenkomen bij jezelf wat
aandacht vraagt, dan weet je als professional dat er werk aan de winkel is.
De groep van najaar 2017 zit vol. In het voorjaar van 2018 zijn nieuwe data gepland. Inschrijven
daarvoor is nu al mogelijk.
Hier lees je meer. https://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/
• Ontmoetingsdag voor ouders die een kind verloren.
Op woensdag 13 december, in de aanloop naar de feestdagen, ben je opnieuw van harte welkom.
Zomaar, om een kaarsje aan te steken en de naam van je kind te noemen. Te luisteren naar verhalen
van lotgenoten. Zelf te delen met anderen wat je bezighoudt, als je dat wilt. Even samen te zijn met

mensen die eenzelfde groot verlies meedragen. Te ervaren dat jij niet de enige bent, die dit is
overkomen. Na een lunch met elkaar ga je hopelijk met een lichter gemoed weer naar huis.
Meer info https://ikloopmetjemee.nl/een-kind-verloren/
• Introductieworkshop ‘Verder na het verlies van je kind’ op woensdag 25 jan. van 10.00 u. – 13.30
u. in Heeze. We sluiten af met een gezamenlijke lunch.
Je hebt een kind verloren en rouwt om alles wat
er niet meer is. Je vindt het fijn om met
lotgenoten te zijn, want die herkennen de diepe
pijn van dit immense verlies.
Jouw leven is 180 graden veranderd. Het voelt
alsof je de weg kwijt bent in je eigen leven. Je
kent jezelf niet terug en ook je gezin staat op zijn
kop. De relatie met je partner is niet
vanzelfsprekend als voorheen; je hebt ieder een
eigen manier van rouwen. Dat botst soms.
Je ervaart emoties die je niet eerder kende en je
kunt schrikken van de heftigheid ervan. Alles
doet pijn, niet alleen gevoelsmatig, maar ook in
je lijf. Je normale zelfvertrouwen heeft plaats
gemaakt voor onzekerheid. Er is chaos en onrust
in je denken en je gevoelswereld.
Het lijkt alsof er een kloof bestaat tussen jou en
de buitenwereld. Daar buiten gaat het leven
gewoon door terwijl jouw leven vertraagd is of stil staat. Dat voelt alleen. Na verloop van tijd lijkt het
of er minder of geen aandacht meer is voor jou, terwijl je nog steeds grote behoefte hebt om te
praten over je kind en zijn/haar naam te noemen.
Je weet dat je er iets mee moet. Tegelijkertijd is er angst, want wat haal je overhoop?
In de workshops ‘Verder na het verlies van je kind’ begeleid ik je in de zoektocht naar een nieuwe
weg in je eigen leven. Waarin je het kind wat je verloor in liefde met je mee zult dragen.
Wat levert deelname aan de introductieworkshop op?
Je ervaart hoe fijn het is om je verhaal te delen met anderen die uit eigen ervaring weten wat het is
om een kind te verliezen. Je krijgt informatie over rouw zodat je weet wat normaal is in een
rouwproces. Je schrikt niet meer van bepaalde reacties.
Als deze eerste workshop goed bevalt kun je deelnemen aan 3 vervolgworkshops. Deelname aan de
introductieworkshop is vrijblijvend!
Hier lees je meer.
https://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-verlies-van-een-kind/

ARTIKEL: Als je jong je vader of moeder verliest
Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarigen een of beide ouders. (CBS 2013)
Als je als kind je vader of moeder verliest, kun je niet beseffen wat voor impact dit heeft op je
verdere leven. Het veroorzaakt een breuklijn in je leven maar ook in de basis van je bestaan. Het is
een vanzelfsprekend gegeven: een vader en moeder, die voor jou de bedding zijn van waaruit je als

kind de wereld in gaat. Ze staan voor onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en veiligheid. De
breuklijn loopt daar dwars doorheen.
Kinderen willen het liefste dat alles gewoon door gaat. Alleen, het is niet meer gewoon en hun leven
zal nooit meer zo worden als voor die breuklijn. Er is een leven vóór en een leven ná.
Manu Keirse, rouwdeskundige uit België, hamert op het belang van aandacht voor kinderen in zo’n
situatie. Luister goed naar kinderen. Luister ook naar de woorden achter het gedrag. Jonge kinderen
kunnen nog niet in woorden uitdrukken wat ze voelen, dat is zichtbaar in hun gedrag en spel.
Geef duidelijk en eerlijk antwoord op vragen. Kinderen hebben er recht op te weten wat er is
gebeurd. Geef die uitleg die een kind kan bevatten.
Kinderen hebben behoefte aan warmte en troost. Ook aan de veiligheid van regelmaat.
Help kinderen herinneringen levend te houden.
Ook jongeren hebben zo hun eigen manier van rouwen. Ze willen niet uit de toon vallen bij vrienden
en klasgenoten en hebben nog niet geleerd om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen. En ze zitten
in een fase van ontdekken wie ze zelf zijn en volwassen worden. Het kan heel ingewikkeld zijn.
Lees hier verder: https://ikloopmetjemee.nl/als-jong-vader-moeder-verliest

BLOG: Hoe overleef ik zonder papa?
“Puuuuuck, kom je naar beneden je vader staat op je te wachten!” Het is dinsdagmiddag, wat
betekent: tennisles. Papa vindt tennis misschien wel de leukste sport die er is en brengt mij dan ook
standaard naar mijn les toe. Als we aankomen maakt hij altijd een kort praatje met de tennisleraar
Peter. Als hij mij komt ophalen komt hij altijd tien minuten eerder, zodat hij nog een stuk van het
afsluitende wedstrijdje kan zien. Ook vandaag loopt alles volgens schema. Na het praatje met Peter
geeft hij mij een dikke kus op mijn voorhoofd. “Doei lieve Puck, sla ze de baan af he. Ik zie je straks”.
Voordat ik begin met ballen rapen kijk ik nog een keer achterom naar papa, zoals we altijd doen, en
hij geeft me een dikke knipoog.
De tennisles zit erop en het wedstrijdje is gespeeld. Geen papa. We ruimen met z’n allen op en Peter
zegt dat hij papa wel even zal bellen. Geen gehoor. De moeder van mijn vriendinnetje Fleur belt
daarna mijn mama op. Na mama te hebben gesproken hangt ze op. “Puck, mama is nog niet thuis
dus je gaat even gezellig met Fleur en mij mee naar huis waar we wat eten en daarna komt mama
oké?”
Ik knik en loop met ze mee richting de auto. Eenmaal aangekomen bij Fleur thuis rennen we meteen
de trap op naar haar kamer om daar met de barbies te spelen. Het duurt niet lang tot ik mama haar
stem van beneden hoor. “Puck, kom je naar beneden?”.
Ik loop vervolgens boos de trap af. “Mama ik heb hier nog helemaal niet avond gegeten, je bent te
vroeg!”. Mama pakt zonder iets te zeggen m’n hand, bedankt de moeder van Fleur en loopt met me
naar buiten. Ze is stil en ik vraag of er iets is. “Lieverd, niet schrikken maar papa ligt in het
ziekenhuis.”
Ik snap nog steeds niet helemaal wat er aan de hand is. Misschien is papa gevallen en krijgt hij nu
blauw gips om z’n arm, blauw, omdat hij weet dat dat mijn lievelingskleur is.
Hier lees je verder: https://ikloopmetjemee.nl/hoe-overleef-zonder-papa-augustus-2017/

AANRADERS:
• Jong verlies – Riet Fiddelaers-Jaspers

Wanneer een kind op jonge leeftijd in aanraking komt met de
dood, bijvoorbeeld bij het verlies van een naaste, kan het
verdriet daarover ingrijpende gevolgen hebben. 'Jong verlies'
van rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers helpt ouders,
leerkrachten en zorgprofessionals bij het opvangen en
begeleiden van rouwende kinderen.
In 'Jong verlies' schrijft Riet Fiddelaers-Jaspers vanuit haar
studie en praktijkervaring over vragen als:
Hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan?
Neem je hen mee op rouwbezoek en naar de uitvaart?
Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de
ontwikkeling van een kind?
Hoe gaan kinderen met verlies om en hoe kunnen we hen
daarin steunen?
Voor hun verdere ontwikkeling is bepalend welke steun zij van
volwassenen krijgen. Duidelijkheid en structuur zijn dan
essentieel.

• Wie ben ik zonder jou? – Riet Fiddelaers-Jaspers
‘Ik dacht toch zeker een jaar lang na mijn vaders dood dat hij op wereldreis was en dat hij zo de
kamer in kon stappen.
Ik had altijd een masker op: vrolijk, altijd lachen, maar stiekem voelde ik me zo rot.
Ik had spijt van het ruziemaken met mijn zusje, ik liet haar nooit op mijn kamer en nu kan het niet
meer.’
Herken jij jezelf in deze uitspraken? Dan is dit boek voor jou gemaakt. Want misschien denk jij dat je
de enige bent die dit heeft meegemaakt en zich zo voelt. Je leest hoe andere jongeren worstelen met
hun verlies. Je zult ook zien dat er meerdere manieren zijn om er mee om te gaan. Rouwen hoef je
namelijk niet allemaal op dezelfde manier te doen. Als mensen jou niet goed begrijpen dan kun je
vragen of ze dit boek willen lezen, misschien wordt het dan duidelijker hoe jij je voelt en wat jij nodig
hebt.
• Leven zonder ouders – Daan Westerink
‘Ik was zelf 14 toen mijn moeder ziek werd en overleed, 22 toen
mijn vader ziek werd en 32 toen ook hij overleed. Ik wilde heel
graag weten hoe andere wezen en half-wezen dat deden: verder
leven zonder ouders. Je ouders verliezen betekent de
onvoorwaardelijke liefde verliezen. Hoe de band ook was, de
dood van je vader of moeder is het definitieve einde van het
eigen kind-zijn. In Leven zonder ouders vertellen meer dan zestig
volwassen zonen en dochters hoe het was toen zij hun ouder(s)
verloren. Sommigen waren kind of puber, anderen studeerden of
waren net aan het werk, weer anderen waren veertigers toen
hun ouders stierven. Zij vertellen wat er gebeurde en welke
gevolgen het verlies in hun latere leven heeft gehad.’
• Verder zonder jou – Daan Westerink
‘Net als het hertje Bambi verloor ik op jonge leeftijd mijn
moeder. Mijn wereld veranderde voorgoed. Mijn vader, broer en

ik misten haar enorm en we gingen heel wankel op zoek naar een nieuw evenwicht. In een wereld
die soms gitzwart was, maar af en toe ook roze. Vrienden, liefde, muziek, school en werk gaven ons
verdrietige leven soms weer kleur. Dat betekende niet dat wij niet meer verdrietig waren, of ‘er
overheen’, het betekende dat we overeind bleven staan, dat we overleefden. Ik was 14 toen mijn
moeder ziek werd en overleed. Aangezien volwassenen veel te weinig vragen stellen aan jongeren,
ook in tijden van verlies, en er nog geen boek bestond waarin jongeren vertellen hoe zij dat deden:
verder gaan na het verlies van een ouder, broer, zus, vriend, vriendin grootouder of een andere
dierbare, heb ik 28 jongeren geïnterviewd en gevraagd: hoe ging jij verder en wat had je nodig? Hun
verhalen laten zien dat er niet slechts 1 manier is om met de dood om te gaan.’

• Maaike Ouboter – Dat ik je mis https://www.youtube.com/watch?v=4tEJDxl7uxo&t=51s

Het eBook ‘Handreikingen bij verlies en rouw’ heeft zijn weg gevonden naar veel mensen. Wil je het
ook graag aanvragen? Stuur hier dan een berichtje.

Hopelijk vond je in deze Rugzak iets wat voor jou of iemand in je omgeving van belang is. Voel je vrij
om hem door te sturen. Reacties, vragen of opmerkingen zijn altijd welkom!
Nog een goede nazomer!
Hartelijke groet
Nellie
Volg me ook op https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE
www.ikloopmetjemee.nl
info@ikloopmetjemee.nl
Eerder verschenen nieuwsbrieven lees je op http://www.ikloopmetjemee.nl/agenda/nieuwsbrief

Afmelden als abonnee kan via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact
Vermeld: afmelden nieuwsbrief.

