
 
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, 
 

Terwijl in juni de rozen uitbundig bloeiden is 
mijn lieve collega en vriendin Lianne van Eert 
overleden. Niet alleen mij, heel veel mensen 
heeft zij geraakt in wie ze was. Het begrip 
‘veerkracht’ is onlosmakelijk verbonden met 
haar.  
Het thema van deze Rugzak is in haar geest: 
‘Wat houdt jou overeind bij verlies?’ 
 
 
In deze Rugzak: 
AGENDA: Actuele trainingen en een 2e 
ontmoetingsdag. 
ARTIKEL: Wat houdt jou overeind bij verlies? 
BLOG: In memoriam Lianne van Eert 
AANRADERS: Een boek en een lied 

 
 
AGENDA: 
• Training Begeleiden bij Verlies en Rouw (voor professionals) 
Als professional in zorg of onderwijs kom je ongetwijfeld regelmatig mensen tegen die te maken 
hebben met een verlies. Omdat ze iemand hebben verloren aan de dood. Of door ziekte, 



noodgedwongen verhuizing. Een baan die ophoudt te bestaan, de relatie met iemand die verbroken 
werd, een verlangen dat onbeantwoord bleef. Rouw is geen ziekte en veel mensen komen op eigen 
houtje door zo'n proces heen. Andere mensen lopen vast en hebben hulp nodig.  

Kun jij als professional mensen adequaat begeleiden?  
Kun jij nabij zijn zonder het verdriet van de ander naar je toe te trekken en als een last te 
ervaren?  
Kun jij omgaan met boosheid of schuldgevoel bij cliënten?  
Kun jij mensen helpen echt te voelen in plaats van in hun veilige hoofd te blijven?  
Kun jij mensen helpen zich bewuster te worden van hun veerkracht? 
Of zit je vaker met de handen in het haar en zou je meer achtergrond en praktische 
handvatten willen? 
 

In het najaar start een nieuwe 3-daagse training.  
Dag 1 op zaterdag 30 september 
Dag 2 op zaterdag 14 oktober 
Dag 3 op zaterdag 4 november 
Als je belangstelling hebt raad ik je aan, niet te lang te wachten. De groepen lopen snel vol. 
 
Ervaringen van enkele deelnemers aan de laatste training: 
‘Een mooie zinvolle training, met ruimte voor het praktisch maken van onderwerpen. 
Ervarend leren, wat een goede manier van leren is. 
Een goed verzorgde training met mooie mensen uit het vak, zeker een aanrader.’ 
Carla de Jong -  coach/counsellor en rouw- en verliesbegeleider  
 
‘Ik kijk als zeer goed op deze training terug. In mijn werk als POHGGZ kom ik veel met verlies en rouw 
in aanraking en hierdoor heb ik meer praktische handvatten, naast theorie gekregen om mee aan de 
slag te gaan.’ 
Andra van Weeghel – systeemtherapeut/POH GGZ 
 
Hier vind je meer: https://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/ 
 
 
 
• Ontmoetingsdag voor ouders die een kind hebben verloren 
Op zaterdag 24 juni j.l. was de allereerste ontmoetingsdag voor ouders die een kind verloren. Er 
waren verhalen en tranen. Samen stil zijn en ook lachen. Praten over wat goed gaat en waar 
kwetsbaarheid blijft. Elkaar vinden in de troost die een huisdier kan bieden. Zoeken naar veerkracht 
die helpt om ondanks alles overeind te blijven. 
Hier lees je meer. 
 
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. 
 
 
ARTIKEL: Wat houdt jou overeind bij verlies? 
Wat is er in jou wat je overeind houdt als je in je leven geconfronteerd wordt met onverwachte 
tegenslag, een grote verandering, ziekte of verlies? Er zijn situaties waarin het leven je uitdaagt. Dan 
komt het aan op je veerkracht, je vermogen om als het ware mee te veren. Dan komt het aan op je 
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aanpassingsvermogen, optimisme, je vermogen om je emoties te uiten, steun te zoeken in je 
omgeving. 
 
Moeilijke tijden brengen allerlei emoties met zich mee. Stress, angst, verdriet, boosheid, verzet en 
nog veel meer. Het is al heel wat als je je emoties toe kunt laten, ze onder ogen durft te zien en er 
niet van wegloopt. De mens is zo gebouwd dat er een beschermingsmechanisme in werking treedt 
als er iets traumatisch gebeurt. De werkelijkheid kan te groot zijn om in een keer te bevatten. 
 
Draagkracht, dat is wat je nodig hebt om verlies te kunnen dragen. Je komt terecht in een stroming, 
die al kronkelend zijn weg zoekt. Soms ben je in rustig vaarwater, soms onrustig. Je kunt onderweg 
hindernissen tegenkomen en bochten. Toch is er altijd die bedding die zorgt dat de stroming binnen 
de oevers blijft. Draagkracht is je bedding. Steun van je omgeving versterkt je draagkracht. Zeker als 
je die toelaat. 
Een moeder die haar dochter verloor nadat ze jarenlang ziek was geweest, zei: ‘Rouwen om je kind is 
een lange, donkere, eenzame weg die je uiteindelijk alleen moet gaan. Ik heb wel geleerd om daarbij 
de luiken open te houden! Je hoeft het niet alleen te doen.’ 

 
Innerlijke kracht, we hebben het allemaal, daar 
ben ik van overtuigd. Misschien ben je je daar 
niet eens van bewust. Als alles zijn gewone 
gangetje gaat, heb je het ook niet zo nodig. Dat 
verandert als er iets ingrijpends in je leven 
gebeurt. 
Ik maak weleens de vergelijking met een 
duikelaar. Zo’n speelgoedpoppetje waar je lekker 
een zwiep aan kunt geven. De duikelaar gaat van 
links naar rechts maar komt langzaam maar 
zeker weer rechtop. Er zit een loodje onderin wat 
zorgt dat hij niet omver gaat. 
Je kunt door een heftige gebeurtenis flink ‘uit het 
lood geslagen zijn’. Het gevoel hebben uit je 
evenwicht te zijn, heen en weer geslingerd te 
worden. Je hebt een flinke opdonder gekregen. 
Er kunnen goede dagen zijn, ook dagen dat het 
helemaal niet gaat. Het gaat met vallen en 
opstaan. En toch is er in ieder mens dat ‘loodje’. 
Lees hier verder: 
https://ikloopmetjemee.nl/houdt-jou-overeind-
verlies/ 
 

 
 
BLOG: In memoriam Lianne van Eert 
Zo’n jaar of 7 geleden zocht ze telefonisch contact. Ze was bezig met een coachopleiding en wilde 
zich graag gaan richten op verlies- en rouwbegeleiding. Via De Rugzak was ik bij haar in beeld, zij nog 
niet bij mij. Dat veranderde snel na onze eerste kennismaking. Ze deed mee aan een workshop 
ergens in die zomer. Een stukje van haar levensverhaal deelde ze met de groep. Toen ik in het 
voorjaar van 2011 een lotgenotengroep voor weduwen en weduwnaars wilde opzetten, vroeg ik haar 
met enige schroom of ze op de informatieavond iets wilde vertellen over haar eigen ervaring met 
een lotgenotengroep na het overlijden van haar man. Dat wilde ze doen. Haar verhaal op die avond 
was persoonlijk en goed voorbereid. Ze bracht het met overtuiging en raakte alle aanwezigen. Op 

https://ikloopmetjemee.nl/houdt-jou-overeind-verlies/
https://ikloopmetjemee.nl/houdt-jou-overeind-verlies/


haar beurt vroeg ze of ze in de groep mocht meedraaien als een soort stage. Ik was blij met haar als 
ervaringsdeskundige. We gingen het samen doen. 
 
Daarna liep het als vanzelf. Ze dacht kritisch mee, bracht ideeën aan, was duidelijk aanwezig en 
attent op kleine dingen. In de beoordeling die ze nodig had voor haar opleiding schreef ik: ‘Je 
basishouding is warm, uitnodigend, begripvol, ruimte gevend en vertrouwen gevend.  Ik heb er alle 
vertrouwen in, dat er een mooie toekomst voor jou als coach/counsellor is weggelegd.’ 
 
‘Veerkracht’ dat werd de naam van haar eigen praktijk. Beretrots was ze op de website die ze samen 
met broer Alwin gestalte gaf. Ze was ongelooflijk gemotiveerd, hier lag haar passie, hier wilde voor 
gaan!  
 
Wie had toen kunnen bedenken hoe vaak er in de jaren die volgden, een beroep gedaan zou worden 
op haar veerkracht. Ze wist dat ze sterk was. Toen in 2000 haar man plotseling overleed omdat hij 
zelf een einde aan zijn leven maakte, moest ze alle zeilen bijzetten om voor zichzelf en haar toen 5-
jarige dochter het leven weer op de rit te krijgen. Broer Alwin zei hierover bij haar afscheid:’ Lianne 
was als een boom die toen heel diep moest buigen. Ze brak niet af en veerde weer overeind.’  
Lees hier verder: https://ikloopmetjemee.nl/memoriam-lianne-eert-juli-2017/ 
 
 
 
 
AANRADERS: 
• Heb het leven lief – Liesbeth List  
https://www.youtube.com/watch?v=ZN2SdyT8gPg 
 
• Leven met zelfdoding - 60 brieven van nabestaanden over hun verdriet en liefde, woede en 
respect, wanhoop en hoop 
Auteur: Jolien van der Kooij en Wouter de Jonge 

 
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 stond er in deze Rugzak iets wat voor jou van betekenis is. Wil je reageren op iets, dan kan 
dat natuurlijk. Heb je een vraag of een opmerking, weet me dan ook te vinden. 
Ik wens je een goede en veerkrachtige 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 
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Afmelden als abonnee kan via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
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