
 
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. 
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Beste lezer, 
 
Je kunt het niet duiden. Er wordt iets getriggerd, wat maakt dat je je verdrietig, down, onzeker of iets 
anders voelt. Het is er niet alleen nu. Je herkent het want het gevoel is er vaker. Diffuus verlies: niet 
goed herkenbaar voor jezelf en/of voor de buitenwereld. Bovendien is het niet zichtbaar. 
Misschien herken jij iets in het artikel over ‘Diffuus verlies’. 
 
 
Introductieworkshop ‘Verder na het verlies van je kind.’  Op woensdag 25 jan. a.s. 

Rode tulpen en uitgeblazen kaarsen. Een prullenbak met 
zakdoekjes vol tranen. Stille getuigen van een bewogen 
morgen. 8 moeders kwamen bij elkaar omdat ze een ding 
gemeen hebben. Ze hebben allemaal een kind verloren. 
Krachtige vrouwen die de stap hebben gezet om hun 
verhaal te delen en bij elkaar herkenning te vinden. Het 
viel niet mee, zeker voor zo'n eerste keer. Fijn om met een 
lunch af te sluiten.  
Na afloop was de ontspanning zichtbaar en voelbaar. 
Net als de vrouwen zag ik er ook tegenop. Zou het klikken? 
Al bij het eerste kopje koffie was het ijs gebroken. Ik kijk 
met respect terug. Het was goed. 
Er komt een vervolg van 3 uitgebreidere bijeenkomsten. 
Hier lees je er meer over 
https://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-
verlies-van-een-kind/ 
 
Zou jij ook graag een keer meedoen? Laat me dat weten. 
Of heb je een ander verlies geleden; misschien je partner 
verloren, een echtscheiding meegemaakt, je baan verloren 
of iets anders. Ben je op zoek naar lotgenoten én heb je 
behoefte aan wat begeleiding in de vorm van wat 
achtergrondinformatie en handvatten? Ik hoor het graag 
van je! info@ikloopmetjemee.nl  
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Training Begeleiden bij Verlies en Rouw serie 2 en 3 voor professionals. 
Langzaam groei ik toe naar de tweede trainingsserie in februari en maart. Opnieuw een volle en 
gevarieerde groep mensen. Wat vind ik het fijn om mijn ervaringen en kennis te delen met mensen 
die werken in de zorg of het onderwijs. Er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan de laatste tientallen 
jaren rond verlies en rouw. Er is zoveel expertise opgebouwd door mensen die hier hun levenswerk 
van maken of gemaakt hebben. Er is kennis over hoe rouw werkt bij kinderen, bij pubers, 
jongvolwassenen en volwassenen. Bij oudere mensen. En er zijn talloze werkvormen die helpen iets 
wat vastzit weer in beweging te brengen. Wat mensen helpt om te kunnen gaan met hun verlies. 
Wat ze inzichten en handvatten geeft. En dat is juist waar hardwerkende professionals in de zorg 
behoefte aan hebben. Ze hebben een luisterend oor en leven oprecht mee. Maar wat kun je nog 
meer doen? En herken jij de rouw achter de hulpvraag van de man of vrouw die jij ontmoet in je 
werk?  
Herken je dit? Kijk eens op deze pagina want hier gaat het over deze training.  
http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/ 
En nog iets. Hoe zit het bij jezelf? We maken allemaal onze dingen mee in het leven. Verlies en pijn 
daarover gaan aan niemands deur voorbij. Het hoort bij leven, bij je verbinden aan anderen, aan je 
werkplek, aan je omgeving. Hoe ging of ga je zelf om met verlies? Kon/kun je rouwen, laat je dat toe? 
Heb je je dingen ook echt verwerkt?  
De aanmeldingen voor Training 3 in mei-juni beginnen binnen te lopen. Ben jij er graag bij, neem dan 
contact met me ook. Heb je twijfels of vragen? Bel me dan. Tussen 7 en half 8 s’ avonds ben ik bijna 
altijd wel bereikbaar. Of spreek gewoon mijn voicemail in dan bel ik je terug. Mailen kan naar 
info@ikloopmetjemee.nl 
 
 
 
ARTIKEL: Diffuus verlies 
Je kunt het niet duiden. Er wordt iets getriggerd, wat maakt dat je je verdrietig, down, alleen, 
onzeker of iets anders voelt. Het is er niet alleen nu. Je herkent het want het gevoel is er vaker. Je 
bent er alleen mee, het maakt eenzaam. 
 
Diffuus verlies is niet goed herkenbaar voor jezelf en/of voor de buitenwereld. Bovendien is het niet 
zichtbaar. 
 
Het kan te maken hebben met een 
verlangen naar iets wat je graag in 
je leven gehad zou hebben maar 
ontbreekt. Het is niet zo makkelijk 
om dat uit te spreken want het 
laatste wat je wilt is zielig 
gevonden worden. Zo voel je jezelf 
niet. Je wilt ook niet als 
ondankbaar worden gezien. En, 
nog erger, je wilt vooral niet dat 
mensen denken dat je 
zelfmedelijden hebt. Het 
verlangen is omhuld door een 
deken van schaamte. 
 
Ze is een vrouw van rond de 60. Ze 
staat vol in het leven, heeft een 
gezellig huis en een goed netwerk 
van familie en vrienden. Ze heeft 
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de nodige interesses en is initiatiefrijk. Toen ze niet meer kon werken zocht ze naar vrijwilligerswerk 
om een goeie invulling aan haar leven te geven. Allemaal positief. Maar toch…. Op de achtergrond 
blijft het onvervulde verlangen naar een lieve partner. Er waren mannen maar nooit kwam het tot 
een vaste relatie. In het verlengde daarvan is het onvervulde verlangen naar kinderen. Moeder 
worden was niet voor haar weggelegd. 
Ze gaat vaker mee met groepsreizen voor alleenstaanden en ziet altijd op tegen die eerste avond. 
Want dan is het ‘rondje’. Mensen vertellen wat over zichzelf, bij wie ze horen, dat ze gescheiden zijn, 
weduwe of weduwnaar. Er komen verhalen en foto’s over kinderen en kleinkinderen. ‘En dan kom 
ik…’ Ze vindt het altijd lastig.  Ze is blij als de ‘feestmaand’ december voorbij is.  
Het verdriet over haar onvervulde verlangen steekt van tijd tot tijd de kop op en ze praat er maar 
hoogstzelden over. Het is er wel. 
Lees hier verder. https://ikloopmetjemee.nl/diffuus-verlies/ 
 
 

 

 

BLOG Stil verdriet 
Op Facebook doe ik een oproep. Het artikel over diffuus verlies is in de maak. Ik geef een paar 
voorbeelden en vraag of mensen hierin iets herkennen. Ik vraag om reacties. Wellicht zijn er 
situaties, waar ik niet aan denk.  
Diezelfde avond komt er een uitgebreide reactie, niet via Facebook maar, niet zichtbaar voor 
anderen, via de mail. Ik mag dit verhaal naar buiten brengen, de schrijfster wil wel graag anoniem 
blijven. 
 
‘In december 1987 hebben wij een tweeling gekregen, twee meisjes, waarvan één kindje is 
overleden. Ons andere dochtertje is nu 29 jaar. We hadden al een tweeling, twee jongens van toen 
bijna 5 jaar oud. 
Wij hebben ons dochtertje niet gezien na de geboorte. Dat was beter volgens de arts. We zouden 
kunnen schrikken van haar uiterlijk.  
 
In die tijd werd ons geadviseerd niet te praten over wat er aan de hand was met Annieke, die is 
gestorven. Zij was een anencefaal kindje, geboren zonder hersenen en schedeldakje. Mensen zouden 
het niet begrijpen. Misschien had ze toch kunnen blijven leven. Zulke vragen zouden ons bespaard 
blijven. 
Tel daarbij op dat ik uit een gezin kom waar werd gezegd: denk om wat de mensen zullen zeggen! 
Dan komt dit ook nog eens in vruchtbare grond terecht. 
 
Het blijkt in de jaren die voorbij gegaan zijn, voor mij een weggestopte emotie. 
Hier lees je verder https://ikloopmetjemee.nl/1629-2/ 
 
 
 
 
AANRADERS 
•‘Je leven zonder kinderen’, voorbij je kinderloosheid Rachel Black en Louise Scull.  
Kinderloosheid is voor veel mensen een beladen onderwerp. Het kan moeilijk zijn om met familie en 
vrienden hierover te praten. Je leven zonder kinderen biedt steun aan hen die met kinderloosheid te 
maken krijgen. Naast veel ervaringsverhalen geeft het boek praktische handreikingen aan diegenen 
voor wie een leven zonder kinderen geen eigen keuze was, maar een omstandigheid waarmee je 
uiteindelijk moet leren leven. 
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•Klein geluk voor de mantelzorger – Maria Grijpma en 
Inge de Jager 
Een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen als 
mantelzorger. En dat is precies wat nu nodig is, nu de 
zorg in zwaar weer verkeert en maar liefst 33% van de 
volwassen bevolking in Nederland mantelzorgtaken 
uitvoert. 
Het kleurige en vrolijk uitgevoerde boek ziet eruit als 
een cadeautje! Het is gegoten in de vorm van een boek 
vol recepten die telkens beginnen met een herkenbare 
situatie of behoefte (je bent moe, je hebt behoefte aan 
steun, je wilt rust). Maria en Inge  geven inspiratie, 
steun, troost, praktische suggesties, (h)erkenning, 
ervaringsverhalen en verwijzingen naar inspirerende 
boeken en websites. De heldere en liefdevolle 
aanwijzingen van Maria en Inge helpen (overbelaste) 
mantelzorgers om stap voor stap klein geluk terug in 

hun leven te brengen. Mantelzorger zijn is niet altijd makkelijk, steun komt soms uit onverwachte 
hoek en dit boekje is er daar één van! 
 
•Kijken in de ziel - De achterblijvers NPO 2 
ttp://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-de-achterblijvers/02-01-2017/VPWON_1266526 
Coen Verbaak praat met mensen die hebben ervaren hoe het is om iemand te verliezen. Een 
bijzonder programma wat echt de moeite waard is om terug te kijken. Aan het woord komen een 
weduwe van 48, Frank Sanders die partner Jos Brink verloor, een moeder die na een gezond jongetje 
tot twee keer toe een meisje kreeg wat maar even mocht leven, een man die op 9-jarige leeftijd 
beide ouders verloor door de vliegramp in Tenerif, een man die op 18-jarige leeftijd zijn zus aan 
zelfdoding verloor en later zijn partner door kanker, een moeder die haar dochter verloor door 
euthanasie.  
 

• Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Herman van Veen 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-vlBudV0D0 
 
• Documentaire De OK-vrouw – Halina van Reijn 
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/nieuws/documentaire-de-ok-vrouw-van-halina-reijn 
 
• Everybody dies but not everybody lives! 
https://www.youtube.com/watch?v=Zvbr0l8II0c 
 

 
 
Het eBook Handreikingen bij verlies en rouw’ heeft zijn weg gevonden naar veel mensen. Wil je het 
ook graag aanvragen? Stuur dan een berichtje naar info@ikloopmetjemee.nl 
 
 
Ook deze keer hoop ik dat je iets zinnigs kon vinden in deze Rugzak. Wil je reageren op iets, dan kan 
dat natuurlijk. Heb je een vraag of een opmerking, weet me dan ook te vinden op 
info@ikloopmetjemee.nl . 
Alle goeds en hartelijke groet! 
Nellie 
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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. 
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