
 

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, 
 
Als je een kind verliest….. 

Op 11 dec. a.s. is het Wereldlichtjesdag.  Wereldwijd branden kaarsen om alle kinderen te herdenken 
die  ergens in hun leven de dood tegenkwamen. Misschien zaten ze nog veilig in de schoot van hun 
moeder. Of ze waren er net en bleken niet levensvatbaar. Andere kinderen groeiden op en niet 
alleen hun ouders deelden in het geluk van dat ene kind. Tot dat ene moment. Een ongeluk, een 
ogenschijnlijk gezond lichaam wat het af liet weten, een fatale ziekte, een andere reden.  
 
Kaarsen branden om ouders die een kind missen te laten weten:  ‘Jij bent niet de enige die dit is 
overkomen.’  Misschien een schrale troost maar ook iets wat bindt. Want ze hebben genoeg aan één 
woord of blik om van elkaar te begrijpen hoe het is. De kaarsen branden ook om ze te laten ervaren, 
dat er een kring van licht en warmte om hen heen staat.  
Op http://www.wereldlichtjesdag.nl  kun je zien waar in jouw omgeving een samenkomst wordt 
georganiseerd. Heel bijzonder, want de naam van elk kind wordt met eerbied genoemd en voor elk 
kind dat gemist wordt, wordt een kaars aangestoken. 
 
Ritueelbegeleidster Floortje Agema heeft dit gedichtje geschreven voor Wereldlichtjesdag 2016 

straks branden ze weer 
de lichtjes 
die vertellen 
van wat niet te vertellen is 
de diepte van de pijn 
het donker van de onmacht 
de stilte 
het oneindig gemis 

straks branden ze weer 
de lichtjes 
één voor ieder kind 
voor wie de tijd bleef staan 

http://www.wereldlichtjesdag.nl/


ze branden 
warm en troostend 
licht van liefde 
die nooit voorbij zal gaan 

©FloortjeAgema 

 
 
Er zat een ander thema in mijn hoofd voor deze Rugzak en toch krijgt dit onderwerp voorrang. 
Omdat het zo dichtbij is. Door de verhalen van meerdere ouders die ik nu begeleid. Door de 
getuigenissen van twee dappere ouderparen die vechtend tegen hun emoties hun verhaal wilden 
delen. Het ene paar, vooral de vader, schreef een boek over hun ervaringen , ‘Ik had je gedacht mijn 
kind.’ Op een symposium in oktober met als titel ‘Jij wordt gekend’. Dat is ook de titel van het boek 
van Floortje Agema wat op die middag gepresenteerd werd. Door het verschijnen van een boek met 
de titel ‘Noem mijn naam’. Bij ‘Aanraders’ lees je meer over die boeken. 
 
In het artikel ‘Als je een kind verliest’ lees je verder over dit onderwerp.. 
 
Als je behoefte hebt aan ondersteuning dan kun je altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.  Zoek je naast begeleiding contact met lotgenoten, kijk dan eens naar de 
workshops  ‘Verder na het verlies van een kind’. 
 
 
ACTUEEL: 
Vanaf nu ga ik elke maand een RUGZAK sturen.  Regelmatig heb ik actuele informatie over een 
lezing, een reactie op iets in de nieuws,  een ervaring, een tv-programma.  Het blijft te lang op de 
plank liggen en is dus niet meer actueel. 
In De Rugzak van de ene maand, zoals nu het geval is, staat er een artikel rond een thema m.b.t. tot 
verlies en rouw. De andere maand is er in De Rugzak een blog te lezen. Tussen twee maanden in zal 
er soms een Kleintje Nieuws verschijnen.  
 
Vergoedingen 
Vanaf 1 januari 2017 vervalt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.  Onder druk van 
ziektekostenverzekeraars worden steeds hogere opleidingseisen gesteld aan mensen die zoals ik  
aanvullende psychosociale hulpverlening bieden.  
Het zou in mijn geval betekenen dat ik een uitgebreide algemene opleiding zou moeten doen m.b.t. 
psychosociale basiskennis.  Mijn bewuste keuze is om tijd en energie te steken in bijscholing die 
relevant is voor mij als verliescounsellor en de kwaliteit van mijn werk verhoogt.  
 
Voor professionals: 
De eerste 3-daagse training Begeleiden bij Verlies en Rouw zit erop. Samen bouwden we aan een 
veilige en vertrouwde sfeer waarin persoonlijke ervaringen aan het licht mochten komen en gedeeld 
werden. Want het is goed om als begeleider je eigen verlieservaringen 'op orde te hebben' en te 
weten wat er in jezelf mee resoneert als je luistert naar de ander. 
 
Op drie opeenvolgende dagen kwamen allerlei onderwerpen voorbij. Natuurlijk theorie maar vooral 
ook veel informatie gericht op de praktijk. Die geoefend werd, om zelf te ervaren wat het met je 
doet. Als begeleider maar vooral als cliënt.  
Bedankt aan alle deelnemers voor jullie inzet en belangstelling. Voor de bereidwilligheid om alles 
maar gewoon te doen wat ik aan jullie vroeg. Voor de open en goede sfeer die we samen hebben 



weten te creëren.  Bedankt Alize, voor je meedenken tijdens de voorbereiding, de ondersteuning op 
de dagen zelf en je positieve en opbouwende feedback!  

 
 
Zelf kijk ik met een tevreden gevoel terug. Sterker nog, ik heb van de drie dagen genoten. Het kostte 
de nodige inspanning, van te voren en op de dag zelf. Maar ik kreeg er veel voor terug. Het maakt me 
blij en dankbaar dat ik dit kan en mag doen en smaakt naar meer. 
 
Eerste reacties van deelnemers:  Open  onderlinge sfeer, afwisselend en speels programma, 
leerzaam, toepasbaar in de praktijk. Uitgebreidere reacties van deelnemers lees je hier: 
http://ikloopmetjemee.nl/ervaringen-van-deelnemers/ 
 
Ik kijk uit naar begin maart 2017,  dan wordt deze 3-daagse herhaald met een groep die nu al vol zit. 
De eerste twee series zijn pilots. Er valt hier en daar natuurlijk wat te schaven. In mei/juni zal een 
derde serie volgen. 
Serie 3 vindt plaats in mei, telkens op vrijdag. Dag 1 op 12 mei, dag 2 op 26 mei en dag 3 op 9 juni. 
Hier vind je meer informatie. http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/ 
 
 
 
WORKSHOPS ‘Verder na het verlies van je kind’ 
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. 

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. 

http://ikloopmetjemee.nl/ervaringen-van-deelnemers/
http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/


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? 

Hier lees je verder. http://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-verlies-van-een-kind/ 

 
 
 
THEMA Als je een kind verliest 
 
Wanneer een vrouw haar man verliest wordt zij een weduwe.  
Wanneer een man zijn vrouw verliest wordt hij een weduwnaar.  
Wanneer een kind zijn ouders verliest noemen wij hem of haar een wees.  
Maar… er is nog geen woord gevonden dat beschrijft hoe het moet zijn om je kind te verliezen! 
 
In de aanloop naar het schrijven van dit artikel komen in mijn gedachten heel wat mensen voorbij die 
een of soms meer kinderen verloren.  
Ouders die kinderen verloren door een ongeluk. 
Ouders van jonge kinderen die een levensbedreigende ziekte hadden. Ze leefden soms jarenlang 
tussen hoop en vrees. Dappere kinderen die soms heel pijnlijke behandelingen ondergingen. En toch, 
het mocht niet baten. 
Ouders die een kind verloren omdat het zelf koos voor de dood. 
Ouders die een kind verloren door zinloos geweld. 
De hoogbejaarde vrouw die tot drie keer toe een kindje verloor. Twee jongetjes werden dood 
geboren na 8 mnd. zwangerschap, een meisje leefde 5 dagen. 
De vader die zijn kindje dood in zijn bedje vond. 
Moeders van volwassen kinderen, zelf al moeder, die een dochter verloren aan kanker. Een moeder 
zei ‘Ik heb mijn kind op de wereld gezet, ik heb haar hand vastgehouden en haar ook geholpen om 
dood te gaan.’ 
Ik denk aan een moeder en vader  die tientallen jaren later nog steeds niet kunnen praten over hun 
zoon die verongelukte. 
De jonge vrouw die zo graag nog een kindje wilde. Na drie miskramen gaf ze haar wens op. ‘Het 
waren wel mijn kindjes’ zei ze. 

http://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-verlies-van-een-kind/
http://ikloopmetjemee.nl/all-i-need-are-trees-and-flowers-and-some-sunlight-juni-2013/
http://ikloopmetjemee.nl/oud-verdriet-april-2010/
http://ikloopmetjemee.nl/bevroren-verlies-oktober-2012/
http://ikloopmetjemee.nl/een-spontaan-ritueel-juni-2012/
http://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-verlies-van-een-kind/een-kind-verliezen-dood-van-een-kind-doodgeboren-kind-dood-na-kanker-verlies-van-kind-na-ongeluk-workshops-verder-na-verlies-van-een-kind-heeze-bij-eindhoven-brabant/


De ouders die hun enige kind verloren. 
Ouders…… 
 
Het is tegen de natuur in. Het leven van een kind stopt op een moment dat naar onze begrippen een 
leven nog niet klaar is. Een baby, kind, puber, jongvolwassene of een volwassen kind staat nog maar 
aan het begin van zijn leven. Voor ouders zijn kinderen hun toekomst. Je volgt het groeien, zich 
ontwikkelen van baby, peuter, kleuter, schoolkind naar tiener en jongvolwassene. Elke fase brengt 
een volgende stap met zich mee. Als ouder deel je in het geluk en het verdriet van je kind. Al is je 
kind lang en breed volwassen en staat het op eigen benen, het blijft altijd je kind. 
Het is tegen de natuur in dat een kind eerder dood gaat dan zijn ouders. 
 
Hier lees je verder http://ikloopmetjemee.nl/nieuwsbrief/artikelen/als-je-een-kind-verliest 
 
 
 
AANRADERS 
• Noem mijn naam – leven met de dood van een kind.  
Marinus van den Berg en Daan Westerink 
Voor het eerst is er een boek geschreven voor ouders, die een kind hebben verloren.  
Marinus van den Berg is pastor in een verpleeghuis. Hij schreef veel boeken over verlieservaringen en 
rouwverwerking. Al meer dan 25 jaar is hij betrokken bij de activiteiten van de Vereniging Ouders van 
een Overleden Kind (OOK). 
Daan Westerink is van oorsprong journalist. Door haar eigen verlieservaringen heeft ze zich steeds 
meer gericht op omgaan met verlies. Ook zij schreef al een aantal boeken. 
 
Samen hebben het boek geschreven omdat ze recht willen doen aan de pijn van ouders die een kind 
verliezen. Wat doet het met je? Met je relatie? Wat gebeurt er met je woede, met je dromen?  Hoe is 
het voor broertjes en zusjes? 
In het boek hebben een aantal rouwdeskundigen uit Nederland en Vlaanderen hun persoonlijke 
ervaringen beschreven rond de dood van een kind. Die verhalen zijn aangevuld met gedichten en 
korte teksten. Verhalen die  troosten en perspectief bieden. 
‘Noem mijn naam’, een wezenlijk  verlangen. Door het noemen van de naam blijft het kind nabij. 
 
 
• Jij wordt gekend – Verhalen en gedichten uit het hartenhuis 
Floortje Agema 
Floortje Agema (1974) is een ervaren ritueelbegeleider. Ze begeleidt rouwende kinderen en jongeren 
en gezinnen, werkt in een mortuarium en geeft trainingen over verlies en rouw. Ze bezit de gave om 
taal te geven aan het onbenoembare. In ‘Jij wordt gekend’  zijn verhalen en gedichten opgenomen 
die Floortje vanuit haar hart schreef voor kinderen en volwassenen die afscheid moesten nemen, bij 
gebeurtenissen die haar raakten of die gewoon uit haar hartenhuis stroomden. De troostende 
gedichten en verhalen geven houvast wanneer je erkenning en herkenning zoekt voor wat zich in 
jouw hart roert. Het boek is verrijkt met prachtige tekeningen van Sassafras de Bruyn. 
 
Floortje opent in dit boek ommuurde tuinen en zet zorgvuldig bloemen en lichtjes neer om thuis te 
brengen wat verloren raakte. 
Wibe Veenbaas 
 
Floortje kust nauwelijks vindbare, slapende woorden wakker en verwoordt wat we op momenten van 
ontroering, verdriet en rouw niet meer kunnen zeggen maar op een diepe laag voelen. 
Riet Fiddelaers-Jaspers 
  

http://ikloopmetjemee.nl/nieuwsbrief/artikelen/als-je-een-kind-verliest


 
• Ik had je gedacht mijn kind – Casper van Koppenhagen 
Dit boek is geschreven door een ziekenhuisarts over de dood van zijn twee kinderen. De eerste baby 
leefde maar één week. Over het tweede kind is besloten het niet geboren te laten worden, want het 
zou ook niet gezond zijn. Enkele pogingen nadien om een kind te krijgen mislukten. De vader 
beschrijft het hartverscheurende verdriet van hem en zijn vrouw. Hij ontdekt dat zijn vrouw een 
dagboek over het gebeuren heeft bijgehouden. Als hij haar dagboek leest  ontdekt hij pas hoe diep zij 
heeft geleden.  Gedeelten van dat dagboek worden in het manuscript verwerkt. Het echtpaar vindt 
elkaar daardoor terug. 
In zijn voorwoord schrijft de arts: 'Een tijd heeft dit manuscript als een klein bommetje onder onze 
relatie gelegen...' En even verderop: 'Nu, elf en tien jaar later na het afscheid nemen van onze 
kinderwens, likken wij nog steeds onze wonden...'  
Een ontroerend verhaal van twee jonge mensen over een hun diepste verlangen, een eigen kind, wat 
wel vervuld werd. Ze zijn en blijven altijd ouders maar hun kindjes waren niet levensvatbaar. 
Over het rauwe van rouw van een vader en een moeder én veerkracht om samen verder te gaan en 
een fijn en zinvol leven te willen leiden. 
 
 
• Fragile – Sting  https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY 
 
• Precious child – Karen Taylor Good  https://www.youtube.com/watch?v=pHiq3lfw9mc 
 
• Now you belong to heaven – Mari Olsen https://www.youtube.com/watch?v=pFjAXHmjxQk 
 
 
 
Ik wens je toe dat je iets vond in deze Rugzak wat voor jou troostend was. Of de moeite waard omdat 
er mensen in je omgeving zijn die een kind verloren. 
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 
 
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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