
 

1 

 

 

 

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. 
 
IK SCHRIJF MET JE MEE  heeft een aanbod rond het werken met 
levensverhalen 
 
 
DE RUGZAK  juli 2015    6e jaargang   nr. 5 
 
Beste lezer, 
 
Een zomerse RUGZAK gevuld met allerlei informatie en inspiratie. Ik schrijf 
DE RUGZAK op de eerste plaats voor alle mensen die voor de opgave staan 
om een ingrijpend verlies te dragen en te verweven in hun leven. Ik hoop 
dat ze erkenning en herkenning vinden.  Misschien wat troost, een handvat, 
een enkel woord of een zin, genoeg om verder te kunnen. Ik schrijf ook voor 
collega’s, counsellors en coaches, mensen die werken in de zorg en alle 
andere mensen die om welke reden dan ook geïnteresseerd zijn. Ik hoop dat 
informatie over verlies en rouw inzicht geeft  in de impact van verlies van 
welke aard dan ook. Meer inzicht geeft vanzelf meer begrip voor alle 
mensen die rouwen om iemand of iets wat voor hen van betekenis was.  
Veel leesplezier! 
 
In deze Rugzak:  
AGENDA: Planning voor het najaar 
ACTUEEL: Allerlei 
THEMA: Ontspanning  
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BLOG: Wikken en wegen 
AANRADERS: Boektitels en links 
 
AGENDA 
• Workshop ‘De herinnering vasthouden’ – najaar 2015 
Een dag om herinneringen te verlevendigen en ze dan in woorden al 
schrijvend vast te leggen. Herinneringen aan een dierbare die niet meer 
leeft. Een partner, een van je ouders, een kind, een broer of zus of iemand 
anders. Een dag waarin we zoeken naar fijne, dierbare, blije en vrolijke 
herinneringen. Een dag die maakt dat de liefde die is en blijft, volop kan 
stromen. 
 
Er staat nog geen datum vast. In overleg met mensen die zich al aanmeldden 
zoek ik naar een geschikte dag in het najaar.  Wil je graag aansluiten, laat me 
dat dan zo snel mogelijk weten. Dan kan ik ook met jou overleggen. Er is nog 
ruimte voor enkele deelnemers. 
Ervaringen van deelnemers en meer informatie vind je hier: 
http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-
vasthouden  
 
• IK SCHRIJF MET JE MEE 
Nieuwe data voor een Schrijfproeverij, ‘Schrijf je mee 1’ cursus schrijven 
over je levensverhaal en ‘Schrijf je mee 3’ vervolgcursus 
Hier vind je meer: http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/ 
 
 
ACTUEEL 
Zomer, tijd van rust en ontspanning, bloeiende bloemen en rijpende 
vruchten, zonnewarmte en soms regen, bezig zijn en lekker niets doen. Alles 
heeft zijn eigen tijd. 
 
Weet je?’ 
Alles heeft zijn tijd, niets gebeurt zomaar, 
alles  gebeurt op zijn tijd. 
Als mens wordt je geboren en als mens ga je weer dood. 
En daar tussenin leef je, groei je en ben je steeds aan het worden. 
In zonlicht en schaduw, bij dag en bij nacht wordt je steeds meer mens. 
En daarbij heeft alles zijn eigen tijd. 
Er is een tijd van ontvangen en een tijd van delen. 
Er is een tijd dat je zaadjes in de grond stopt. 

http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-vasthouden
http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-vasthouden
http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/
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En er is een tijd dat je de bloemen en de vruchten kunt plukken. 
Er is een tijd dat je lacht, maar soms ook moet je huilen. 
Soms voel je je ziek en dan voel je je weer beter. 
Soms wil je niets zeggen en dan weer praat je honderduit. 
Er is een tijd van zoeken en een tijd van vinden. 
Soms ben je boos op iemand en dan houd je er weer zielsveel van. 
Zo is er ook oorlog en dan weer vrede. 
Er zijn tijden van begroeten, er zijn tijden van afscheid nemen. 
 
En alles heeft zin in een mensenleven. 
Het is altijd weer ontvangen en delen, nemen en geven. 
Zoals de zee met zijn eb en zijn vloed. 
Als de zomer en de winter, de warmte en de kou, 
Leven en dood,…..en toch wéér leven !!!!!!    Margriet 
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De laatste regel is kort maar krachtig. Het klinkt alsof het gemakkelijk is. Na 
de dood van iemand die je lief is, opnieuw voluit durven leven. Onbezorgd 
kunnen lachen, vertrouwen hebben in de toekomst en vooruit durven 
kijken. De weg er naar toe vraagt kleine en grote stappen, heeft 
kronkelwegen, valkuilen, toppen en dalen, wegversperringen en zachte 
paden,  uitkijktorens en schuilplaatsen.  Onderweg kan de zon schijnen en 
kan het ijs- en ijskoud zijn. Het kan stormen, bliksemen en hagelen en het 
weer kan rustig zijn. En de weg door dat land van rouw is voor iedereen 
anders. 
 
In deze dagen is het een jaar geleden dat de ramp met de MH17 gebeurde. 
Artikelen in de krant en programma’s op tv herinneren ons en de 
nabestaanden dagelijks aan wat er gebeurde. De verhalen van individuele 
mensen raken me.  Zoals dat van vader Evert van Zijtveld in het ED. Hij 
verloor zijn beide kinderen. ‘Ze zeggen dat het verdriet slijt, maar ik kan na 
een jaar concluderen dat het verdriet, de pijn niet minder is geworden. Het 
is er nog elke dag, elk moment. Ik vraag me af of het überhaupt minder 
wordt. En ik weet eigenlijk niet of ik wel wil dat het minder wordt.’ Verder in 
het interview: ’Op die donderdagavond is het meest vreselijke, het ergste 
wat in je leven kan gebeuren, gebeurd. Je kinderen zijn opeens weg. Ze 
waren nog zo jong, we waren zo close als gezin. Je hoort ze niet te verliezen 
op die leeftijd, niet voordat ze hun echte leven in zijn gegaan. Opeens was 
hun en onze toekomst verdwenen.’ Al snel is hij heel rationeel dingen gaan 
regelen. ‘Het verdriet wordt alleen maar erger als je het geregel uitstelt. Als 
je ‘gekkigheid’ aan je hoofd hebt, kun je niet rouwen.’ Met zijn vrouw 
bezocht hij alle herdenkingen, op school, de hockeyclub en de voetbal. Ze 
hebben het ervaren als een vreselijk jaar maar met een deken van steun. 
 
In mijn praktijk komen mensen die onverwacht een kind verloren. Hun 
verhalen maken me stil.  
 

Uit bovenstaand gedicht: ‘Alles heeft zin in een mensenleven.’ Ook als het 
leven niet loopt zoals gehoopt en verwacht werd.  
‘Probeer te lachen naar het leven, dan lacht het leven je tegemoet’, is het 
motto van de nu 25-jarige Danique.  Toen ze 18 was verloor ze haar 
vriendin. Het heeft haar gevormd en ze heeft van haar vriendin geleerd om 
positief in het leven te staan. Bij AANRADERS vind je een filmpje van 3 
minuten waarop ze haar verhaal vertelt. 
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In het BLOG een verhaal over een man en een vrouw die hun verwachtingen 
bijstelden nadat hij verschillende keren ernstig ziek was geweest. Hun 
positieve instelling en veerkracht maken dat zij nu zegt: ’Het heeft onze 
relatie versterkt.’ Dat ze nu naast partner ook mantelzorger is ervaart ze niet 
als een last. Ze heeft het zorgen ingepast in haar leven en gezocht naar een 
nieuw evenwicht. 
 
Mantelzorgers, nog zo’n thema wat me bezighoudt. Op een informatie-
middag van Paladijn in Heeze was de centrale vraag voor de aanwezige 
mantelzorgers:  Bij wie kan ik terecht als er iets met mij gebeurt? Een 
ziekenhuisopname, de griep, een gebroken pols? Als ik mijn verhaal eens 
kwijt wil? Als ik eens een dagje weg wil zonder mijn partner waar ik voor 
zorg? Of zelfs eens op vakantie? 
Onder de aanwezige mannen en vrouwen waren veel mensen waarbij de 
zorg voor de ander hun leven volledig beheerst. Ze dwingen respect af.  
Er komen heel wat suggesties naar voren. Zoals het Mantelzorgsteunpunt 
wat vrijwilligers beschikbaar heeft. Een hulpdienst die klusjes doet en zelfs 
de tuin helpt verzorgen als dat niet meer kan. De Zonnebloem, het Rode 
Kruis, die beiden vrijwilligers hebben die mensen bezoeken en de 
mantelzorger ontlasten. www.handeninhuis.nl zorgt zelfs voor 24uurs 
vervanging van de mantelzorger.  
 
Het goede nieuws is dat de wijkverpleegkundige terug is. Zij is een duidelijk 
aanspreekpunt en kan doorverwijzen. In onze participatiesamenleving kijkt 
ze eerst samen met de mantelzorger naar eigen kracht, het sociale netwerk 
en wat vrijwilligers kunnen doen. Zij indiceert en kan zorgen dat er 
professionele zorg komt als het nodig is.  
 
Als je mantelzorger bent voor iemand betekent het, dat die ander heeft 
moeten inleveren. Aan fysieke en/of psychische gezondheid. Verlies voor die  
ander en indirect verlies voor de mantelzorger.  Zeker als het een 
partnerrelatie of ouder-kindrelatie betreft. Die ander wordt in bepaalde 
mate afhankelijk van jou. Kan er desondanks gelijkwaardigheid blijven in de 
relatie? Kom je als mantelzorger toe aan ruimte voor je eigen rouw? En wat 
gebeurt er als er iets met jezelf of in de kring van je naasten gebeurt? Die 
ander, bij wie je altijd terecht kon voor emotionele steun, kan dat nu 
misschien niet meer.  Er kan een moment komen dat je klem komt te zitten.  
 

http://www.handeninhuis.nl/
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Goed zorgen voor jezelf is niet egoïstisch. Het is noodzaak als je goed voor 
die ander wilt kunnen blijven zorgen. Goed zorgen voor jezelf is hulp vragen 
als dat nodig is.  
Wellicht kan ik iets betekenen in het stuk van verlies en de rouw die daarbij 
hoort. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we samen kijken 
waar het wringt en wat je nodig hebt om verder te kunnen. Dat een 
eenmalig gesprek al voldoende kan zijn is in het Blog te lezen.  
 
Terug naar de zomer. Tijd voor ontspanning. Bij THEMA vind je verschillende 
ontspanningsoefeningen.  
 
 
 
THEMA Ontspanningsoefeningen 
Aan het begin van elke sessie met een cliënt doen we samen een korte 
ontspanningsoefening. Om uit de drukte van verkeer, werk, gezin bij jezelf 
aan te komen. Om te oefenen hoe de adem een anker kan zijn bij onrust, 
opkomend verdriet, angst, boosheid. Om te ervaren hoe aandacht voor je 
ademhaling en in je lijf zijn helpen om even weg van de gedachten te zijn. 
Om te oefenen in rustiger worden van binnen in het hoofd en het lijf en 
misschien iets beter in slaap te vallen en wat rustiger door te slapen.  
Als je een smartphone of tablet hebt kun je de oefeningen inspreken en 
opnemen. Spreek de oefening rustig in, met even pauze tussen twee blokjes. 
Als je de oefening doet hoef je alleen maar te luisteren.  
 
 

Zittende ontspanningsoefening. 
Ga zitten op een stoel. Ga zo zitten, dat je rechtop zit en dat je voeten naast 
elkaar op de grond staan. Laat je handen rusten in je schoot. 
Neem de tijd om je bewust te worden van je adem. Leg je handen op je buik; 
de ene net boven de navel, de andere hand eronder. Adem rustig in en uit 
en voel hoe je adem gaat. Je hoeft daar niets aan te veranderen, het is goed 
zoals de adem gaat.  
 
Ga met je aandacht naar je voeten, voel het contact van de voeten met de 
grond. De aarde is een magneet en houd ons overeind, ook als het onrustig 
is in ons leven. 
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/824-2/ 
 
 

http://ikloopmetjemee.nl/824-2/
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BLOG  Wikken en wegen 
Ze maakt een afspraak voor een eenmalige wandelcoachsessie, een 
cadeautje aan zichzelf. Ze staat voor een keuze en wil daar graag eens met 
een buitenstaander over van gedachten wisselen. 61 jaar oud is ze, haar 
werk doet ze nog met plezier. Toch gaan haar gedachten het laatste jaar 
regelmatig naar stoppen met werken. Er zijn geen kinderen en haar man 
werkt om gezondheidsredenen al jaren niet meer. Naast echtgenote is ze 
ook zijn mantelzorger al voelt ze dat niet als een last.  
 
Intussen zijn we in het bos aanbeland en hebben een oefening gedaan om 
bij onszelf aan te komen. 
Ik vraag haar een plek te zoeken die voor haar de huidige situatie 
symboliseert. Ze hoeft niet lang te zoeken en gaat heel gedecideerd met 
twee voeten in het gras langs het pad staan. Wat ze ziet? Gele 
boterbloemen, braamstruiken met fris groene blaadjes en bloesemknoppen. 
Op de grond verdord blad. Takken met stekeltjes. Verdorde braamtakken. 
Lange grashalmen. Wat verder weg staan allerlei bomen. 
Wat zegt deze plek over haar en over haar situatie? 
Ze houdt van geel, ze is nu bezig met een schilderijtje met boterbloemen. De 
verdorde braamtakken staan voor een ‘rafelig randje’ in haar leven. Het is 
met de gezondheid van haar man anders gelopen dan ze allebei hadden 
gewild.  
Lees hier verder http://ikloopmetjemee.nl/wikken-en-wegen-juli-2015/ 
 
 
 
AANRADERS 
• Danique 
http://www.spirit24.nl/#!player/share/program:50809433/group:37200368l
ess 
De 25-jarige Danique is jong en ambitieus. Ze is hoofdredacteur van de 
populaire meidensite ‘Girlscene.  Vaak komen op deze site meiden aan bod 
die iets moeilijks hebben meegemaakt. In NPO-Spirit krijgt Danique de vraag 
hoe het haar zelf verging toen ze 18 was. Zoals zo vaak is verlies en rouw 
ook bij haar een thema in het leven. Het heeft haar gevormd en haar 
beïnvloed in de keuzes die ze maakte. Een veelzeggende reportage van 3 
minuten. 
 
 
 

http://ikloopmetjemee.nl/wikken-en-wegen-juli-2015/
http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Espirit24%2Enl%2F%23%21player%2Fshare%2Fprogram%3A50809433%2Fgroup%3A37200368&urlhash=45P5&_t=tracking_anet
http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Espirit24%2Enl%2F%23%21player%2Fshare%2Fprogram%3A50809433%2Fgroup%3A37200368&urlhash=45P5&_t=tracking_anet
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2331926&sort=recent&trk=my_groups-tile-flipgrp
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• Gonnie Janssen  
Wat begon als stervensbegeleiding is nu uitgegroeid naar het luisteren naar 
en vastleggen van verhalen van mensen die door ziekte of ouderdom 
geconfronteerd zijn met hun sterfelijkheid. 
Ok Linkedin kom ik dit bericht tegen: 
‘In 2011 nam ik een uitgebreid "Doodgewoon gesprek" op in een filmstudio, 
met Suzanna van de Hunnen die ongeneeslijk ziek was en graag de dood 
bespreekbaar wilde maken. Ik wist toen dat het een serie zou gaan worden. 
Daarna volgde een doodgewoon gesprek met Anne Marie, getiteld: 
"Levendig en vrij sterven". Zij had dezelfde missie en wilde dat er gewoon 
over sterven gepraat kon worden. Toevallig hadden beide vrouwen 
gynaecologische kanker. Met subsidie van KWF Kankerbestrijding heb ik 
samen met Frans Sman voor Stichting Olijf 3 nieuwe films mogen maken die 
onlangs on line in première gegaan. Deze films maken sterven 
bespreekbaar; "Doodgewone gesprekken" met drie vrouwen met 
ongeneeslijke gynaecologische kanker: Anneke (51), Cato(44) en Cora (68). 
Er was ook in de landelijke pers aandacht voor deze films. Hier staan de 5 
doodgewone gesprekken on line en vind je ook de trailer van de drie films:  
https://www.kanker.nl/doodgewonegesprekken’  
 

  
• Corien van Zweden 
http://www.npo.nl/de-nachtzoen/28-06-2015/VPWON_1236624 
Ze was altijd al een slechte slaper. Toen ze borstkanker kreeg kwam er angst 
bij. In ‘Nachtzoen’vertelt ze hoe ze daar mee omgaat. 
Schrijfster/journaliste Corien van Zweden heeft ervaren hoe de angst in de 
nacht zich nestelde aan de binnenkant van haar schedel. Van haar vader 
heeft ze geleerd om niet om te draaien en weg te rennen van monsters in de 
nacht, maar te blijven staan en goed te kijken wat er aan de hand is. Haar 
nachten zijn anders geworden door het troostrijke besef dat er veel mensen 
zijn die een zelfde angst ervaren. 
 
 
• José Franssen 
Ze is andragoge en heeft zich gespecialiseerd in het werken met ouderen en 
hun levensverhalen. Ze zorgde 12 jaar voor haar moeder die de ziekte van 
Alzheimer kreeg. Natuurlijk, ze ging er over schrijven toen haar moeder nog 
leefde. Nu werkt ze aan een boek over haar moeder.  
Over de moeite én de winst van dat zorgen hield ze deze boeiende lezing:st  
http://www.josefranssen.nl/615773a29a0d28701.html 

http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Ekanker%2Enl%2Fdoodgewonegesprekken&urlhash=KacO&_t=tracking_anet
http://www.npo.nl/de-nachtzoen/28-06-2015/VPWON_1236624
http://www.josefranssen.nl/615773a29a0d28701.html
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• Hannah Cuppens – Liefdesbang 
Ze gaf een boeiende lezing bij Centrum voor Afscheid en Rouw in Heeze over 
haar boek 'Liefdesbang'. 
Wanneer ben je 'liefdesbang'? Als je verlatingsangst hebt? Of juist 
bindingsangst? Allebei zorgen ze ervoor dat een relatie niet zonder 
problemen verloopt. 
Heb je alles op orde maar gaat het steeds mis in de liefde? Verlang je naar 
een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of 
verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan? Misschien heb 
je een relatie maar mis je de intimiteit. In 'Liefdesbang' wordt uitgelegd dat 
dit alles met verlatings- en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee 
om kunt gaan. 
 
Allemaal hebben we behoefte aan verbinding en intimiteit. Tegelijkertijd 
heeft ieder mens ruimte en vrijheid nodig om van daaruit die verbinding aan 
te kunnen gaan. Kun je daarin samen met je partner een goede balans 
vinden? 
Hannah Cuppens heeft geleerd van het leven. Niet alleen persoonlijk maar 
ook professioneel. Het thema van het boek is het thema van haar leven. Nu 
begeleidt ze mensen individueel en in groepen die worstelen met hun 
relaties. 
 
Ze heeft onderzocht waar verlatingsangst en bindingsangst vandaan komen 
en  komt uit bij ‘oude kindpijn’. De manier waarop we ons als heel jong kind 
konden hechten, de omstandigheden waarin dat wel of niet kon gebeuren, 
bepalen hoe we ons verhouden in een liefdesrelatie. Wat ze ontdekte was 
dat er heel vaak iets gebeurde rond de geboorte. Ouders die nog rouwden 
om een eerder overleden kindje. Ziekenhuisopname. Ouders die emotioneel 
niet beschikbare waren. 
 
Volgens Hannah Cuppens ligt de sleutel in bewustwording. Werken aan de 
verbinding met jezelf. Om van een ander te kunnen houden moet je eerst 
van jezelf kunnen houden. Onderzoeken wat de eigen rol is, de 
verantwoording hiervoor op je nemen, zonder oordeel of schaamte kunnen 
kijken naar jezelf, erkennen wat er is. Je afvragen: Hoe beschikbaar ben ik 
zelf?  
Wat een wereld gaat er dan voor je open als je je echt kunt openstellen voor 
de liefde? 
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• Home is where the heart is   

We gaan op reis soms voor een dag, voor een paar weken, een jaar. Thuis 
zijn is daar waar je hart is. Een liedje over liefde voor de ander, ook voor 
jezelf, voor dat kleine kind in je. 
https://www.youtube.com/watch?v=HOmoTzJpEs0 
 
 
Een volle Rugzak. Ik hoop dat er voor jou iets in te vinden was wat de moeite 
waard was om te lezen. Reacties, op- of aanmerkingen, aanvullingen zijn van 
harte welkom!  
Ik wens je een rustige en ontspannen zomer! 
 
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 kun je via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
doen.  
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HOmoTzJpEs0
https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE
http://www.ikloopmetjemee.nl/
mailto:info@ikloopmetjemee.nl

