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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 maart 2016  7e jaargang nr. 3 
 
Beste lezer, 

 

Niet alleen aan het leven verliezen we. Als we geconfronteerd worden met een (chronische) ziekte of 
een ongeluk,  daarna misschien verder moeten leven met beperkingen,  dan ervaren we verlies. Bij 
verlies van gezondheid gaat de aandacht naar beter worden. Minder of geen aandacht is er voor wat 
het met jezelf doet. Dat is het thema van deze nieuwsbrief:  Verlies en rouw bij ziekte, ongeval en 
beperking. 
 
In deze RUGZAK: 
ACTUEEL 
AGENDA: Workshops 
THEMA: Verlies en rouw bij ziekte, ongeval en beperking 
BLOG: Verlies en rouw bij depressie 
AANRADERS: Boeken en links 
 
 
AGENDA 
• Schrijfproeverij in Centrum voor persoonlijke ontwikkeling De Sprong in Geldrop. Op 
zaterdagmiddag 17 april van 13.30 u. tot 16.00 uur. Een middag om eens vrijblijvend te proeven aan 
het groepsgewijs schrijven aan het levensverhaal. Meer informatie vind je hier:  
http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/  
  
• Schrijfworkshop: Moederdag – Mijn moeder dichterbij. 
Op woensdag 18 mei. Tijd: 10 u. tot 16.00 u.. op Heezerenbosch 9a in Heeze. 
Een dag om te schrijven over je moeder.  Wat betekent/betekende ze voor jou? Wat is/was er zo 
bijzonder aan jouw moeder? Wat maakt(e) de band met haar zo uniek? Was is/was er karakteristiek 
voor je moeder? Wat leeft er van haar door in jou? In welke herinneringen speelt je moeder een 
grote rol? 

http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/
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Na afloop van de dag ga je naar huis met woorden, zinnen en verhalen over je moeder.  Je zult 
ervaren dat je dichter bij je moeder bent gekomen. Ook als je moeder nog leeft, kan het 
waardevol zijn om aan deze dag deel te nemen. 
Meer over deze dag lees je hier http://ikloopmetjemee.nl/moederdag-mijn-moeder-dichterbij/ 
 
  
• Schrijfworkshop: Vaderdag – Mijn vader dichterbij. 
Op woensdag 22 juni. Tijd: 10 u. tot 16.00 u.. op Heezerenbosch 9a in Heeze. 
We gaan dierbare en vooral positieve herinneringen verkennen die gekoppeld zijn aan je vader. 
Afwisselende oefeningen zullen je inspireren en uitnodigen om uitgebreid bij hem stil te staan. Bij je 
vader, die samen met je moeder aan het begin van je leven stond. 
Zelf bezig zijn wordt afgewisseld met verhaaltjes en gedichten om gewoon maar naar te luisteren én 
inspiratie op te doen. Het luisteren naar elkaars verhalen en het delen met anderen zorgt op zijn 
minst voor verbondenheid. En.. delen mág maar moet niet. 
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/vaderdag-mijn-vader-dichterbij/  
  
 
 
ACTUEEL: 

Nieuw leven en 
dood kwamen 
heel dicht bij 
elkaar. De 
moeder van 
een vriendin 
overleed. Ik 
kreeg de vraag 
of ik bloemen 
op haar kist 
wilde 
schilderen. De 
overleden 
vrouw had 
jarenlang 
geschilderd; op 

haar rouwkaart stond een van haar laatste schilderijen, een vaas met tulpen. Het was een eervol 
verzoek waar ik graag op inging. Ik kende de moeder en deed het graag voor haar en voor mijn 
vriendin. Zo kwamen er kleurrijke tulpen op de kist van een bescheiden, lieve en kleurrijke vrouw. 
 
Onlangs gaf mijn collega Jeanne van Mierlo een lezing over verlies bij ziekte, ongeval en beperking. 
De titel van de lezing was ‘Ik rouw zonder het te beseffen’. Jeanne spreekt uit ervaring; een ernstig 
motorongeluk op haar 25e had de nodige impact op haar leven daarna.  
 
Al voor de lezing kwam er bij mij het een en ander omhoog. Over mijn eigen verhaal en mijn 
ervaringen met verlies van gezondheid. Bij mij was dat verlies in de vorm van depressies die veel 
meer invloed op mijn verdere leven zouden hebben dan ik toen kon bedenken. In de loop van de 
jaren heb ik geleerd er opener over te zijn. De schaamte van de beginjaren ben ik gelukkig voor het 
grootste gedeelte kwijt.  Toch voel ik schroom om er over te schrijven. De lezing van Jeanne gaf me 
het zetje om er maar eens voor te gaan zitten. Er is nog veel te winnen aan openheid en begrip. 
Depressie overkomt je en is een ziekte, geen zwakte. Net als bij fysieke ziektes ben je ook na 
depressie niet klaar als je weer beter bent.  
 

http://ikloopmetjemee.nl/moederdag-mijn-moeder-dichterbij/
http://ikloopmetjemee.nl/vaderdag-mijn-vader-dichterbij/
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Op de dag dat ik dit schrijf kom ik op Facebook onderstaand gedicht van Hans Stolp tegen. Het komt 
meteen binnen. Want zo voelt het voor mij. 
 

Deze donkere tijd heeft mensen nodig zoals jij. 
Want wie zelf gewond werd, die kan troosten. 
Wie zelf eens viel, kan anderen helpen opstaan. 
Wie zelf de wanhoop gekend heeft, 
kan anderen hoop geven. 

    Hans Stolp 
 
 
 
BLOG: Mijn verhaal over verlies en rouw bij depressie 
Depressie, het voelde voor mij als een grijze deken die zwaar over me heen lag en op me drukte.  
Alsof ik een andere bril op mijn neus had dan in mijn gewone doen waardoor ik alles op een ander, 
negatieve manier zag en ervaarde. Ik kon niet blij zijn en niet meer genieten van de dingen waar ik 
anders wel plezier in had. Ik zag op tegen dingen als boodschappen doen, een verjaardag. Denken en 
doen werden trager. Kramp in mijn lijf, geen zin in eten. Vreemde, negatieve gedachtes popten 
zomaar op en versterkten dat nare gevoel. Zomaar wat dingen die nu in me opkomen. Het lijstje is 
niet volledig.  
 
In de depressie was er verlies. Verlies van vitaliteit en levenslust. Verlies van zelfvertrouwen. Verlies 
van het gevoel er bij te horen. Verlies van echte aandacht voor mijn omgeving. 
 
Na een depressie was er vooral opluchting dat het voorbij was. Het was zo fijn om me weer thuis te 
voelen bij en in mezelf. Zo fijn om weer blij te kunnen zijn. Ook al had ik, net als na een flinke griep, 
tijd nodig om helemaal te herstellen. Geest en ook lichaam hadden een optater gehad.  
Hier lees je verder:  http://ikloopmetjemee.nl/verlies-en-rouw-bij-depressie-maart-2016/ 
 
 
 
THEMA: Verlies en rouw bij ziekte, ongeval en beperking 
Ineens ben je ziek. Of  er is ongemerkt een proces gaande van iets in je lijf wat niet werkt zoals het 
hoort te doen. Je komt terecht in de medische molen. Er is onzekerheid, wat is er precies aan de 
hand? Ongeloof, is dit echt waar? Gebeurt dit met mij? Het gevoel van controle hebben over je lijf en 
leven, ben je kwijt.  Je komt in een afhankelijke positie waarin anderen zeggen wat er moet 
gebeuren. 
Datzelfde gebeurt als je een ongeluk hebt gekregen. 
De aandacht gaat vooral naar je fysieke toestand, de diagnose en behandelmogelijkheden. Zelf heb je 
al je energie nodig om je daar mee bezig te houden.  
 
Bij een tijdelijke ziekte of bij een ongeluk is er perspectief op herstel. 
Dan komt er een moment met meer rust. Fysiek ben je zo ver als kan opgeknapt. Er komt ruimte om 
te verwerken wat er met je is gebeurd. Vaak komt er dan een terugslag. Logisch want het was niet 
niks. Gezond zijn is niet meer vanzelfsprekend. Je vertrouwen in je gezondheid is weg. Er is misschien 
wel angst dat hetzelfde nog een keer gebeurt. En er kan ook zomaar verdriet zijn om alles wat er met 
je gebeurde. 
 
Het kan zijn dat je beperkingen hebt overgehouden aan je ziekte of ongeluk. Je kunt niet meer wat je 
daarvoor kon. Misschien heb je minder energie, kun je je minder lang concentreren. Mensen die zijn 
behandeld voor kanker kunnen langdurig vermoeid blijven. Misschien kun je niet meer je huishouden 

http://ikloopmetjemee.nl/verlies-en-rouw-bij-depressie-maart-2016/


4 

 

doen, sporten, pianospelen, wandelen, minder of niet meer je werk doen.  Je moet vaker iemand 
vragen om je met iets te helpen. Terwijl afhankelijk zijn van anderen het laatste is wat je wil. 
 
‘Je moet je er bij neerleggen, het is niet anders. Ben maar blij dat je er zo doorheen gekomen bent’, 
zo wordt goedbedoeld gereageerd. Daar zit je dan met je boosheid en opstandigheid. En soms ben je 
zomaar ineens jaloers op anderen die wel kunnen doen en laten wat ze willen. 
Er kunnen andere gevoelens zijn. Zomaar verdriet. Schuldgevoel; had ik eerder naar de huisarts 
moeten gaan? Schaamte en onzekerheid. Je zelfbeeld, dat van die gezonde man of vrouw, vraagt om 
herziening.  
 
Een chronische ziekte is een ander verhaal. Het vraagt om acceptatie. Is er hoop op stabilisatie en is 
het draaglijk? 
Er kunnen stabiele periodes zijn en dan ineens verergeren de klachten. Je wordt  telkens met de neus 
op de feiten gedrukt, je kunt er niet omheen. Het kost tijd om je te verzoenen met het idee, dat de 
ziekte blijvend deel uit maakt van je leven. Dat heeft invloed op jezelf maar ook op je directe 
omgeving. Je kunt beperkt worden in je werkzame leven, in je sociale leven. Wat doet het met je 
relatie als je vaak niet mee kunt naar een verjaardag, een feestje? Het beïnvloedt de seksuele relatie 
met je partner.  
 
Een progressieve ziekte vraagt keer op keer bijstellen van je verwachtingen en instellen op wat er is. 
Een goede dag, een slechte dag. Medicijnen die bijwerkingen hebben en met spanning onderzoeken 
afwachten. Heeft de behandeling geloond?  
 
Wat is helpend als je in zo’n situatie bent beland? 
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/verlies-en-rouw-bij-ziekte-ongeval-en-beperking/ 
 
 
 
AANRADERS: 
• Anke de Jong-Koelé – Van overleven naar zinvol leven 
 In dit makkelijk leesbare boek komen een aantal aspecten van omgaan met zieket en beperking aan 
bod. Zoals: Het proces van bewustwording en acceptatie. Hoe doe je dat, omgaan met? Goed zorgen 
voor jezelf, je grenzen bewaken en naar een nieuwe balans zoeken. Relatie, seksualiteit en 
beperking. Werk en beperking. En tenslotte: Verder leven. De schrijfster is ervaringsdeskundige en 
heeft een praktijk in verlies- en rouwbegeleiding. 
 ‘Wanneer iemand wordt getroffen door een ziekte of ongeval, staat alles in het teken van overleven: 
doktersbezoeken, behandelingen en revalidatie. Daarna moet je de draad weer oppakken, niet alleen 
wat de dagelijkse  routine betreft maar ook ten aanzien van de toekomst en je dromen. Vaak is dat 
helemaal niet gemakkelijk: je moet opnieuw zin geven aan het leven. Van overleven naar zinvol leven 
helpt daarbij.’ 
 
• Mindful omgaan met verlies – Mieke Ankersmid en Nicole van Minnen 
De laatste tien jaar is er een toenemende belangstelling voor mindfulness en de betekenis die de 
beoefening van mindfulness kan hebben voor de manier waarop we in ons leven staan. 
In dit boek wordt beschreven wat mindfulness kan betekenen voor wie te maken heeft met verlies. 
Daarnaast biedt Mindful omgaan met verlies ook herkenning uit de praktijk. Zes mensen, die allen 
een ingrijpend verlies hebben meegemaakt, vertellen openhartig hun verhaal. Zij belichten daarin de 
betekenis van mindfulness voor hun rouwproces. Een van die zes is Noud de Haas. Hij gaf jarenlang 
o.a. trainingen in mindfulness en lijdt nu aan de ziekte van Parkinson. 
Het boek wordt gecompleteerd met een cd met oefeningen om zelf te doen. 
Drs. Mieke Ankersmid is rouwtherapeut en mindfulnesstrainer. Zij werkt sinds 1995 op het gebied 

http://ikloopmetjemee.nl/verlies-en-rouw-bij-ziekte-ongeval-en-beperking/
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van 'omgaan met verlies en verdriet', door dood, scheiding, adoptie, ontslag, in individuele sessies en 
in groepen. 
De prachtige illustraties zijn van Nicole van Minnen. 
 
• Tekenfilmpje De zwarte hond (over depressie) 
https://www.youtube.com/watch?v=vA2b0_Plwbk 
 
• I am a walking tree 
https://www.youtube.com/watch?v=MQwG1vfM4lw 
 
I am a walking tree 
You are a walking tree 
Feet on the earth - head in the sky 
My heart joins together 
The two to one to see 
Bringing the light down 
Into the darkest ground 
Releasing the dark side 
Into the light 
 
 
Mijn pen is leeg. Ik hoop dat er ook voor jou iets van waarde te lezen was 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 . 
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. 
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