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Voorwoord
Het overlijden van een geliefd persoon is ingrijpend.
Zeker als dat de partner of het kind is waarmee u
jaren het leven heeft gedeeld en voor heeft gezorgd.
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de
verwerking. Maar ook bij verlies van uw gezondheid
of een scheiding kunnen rouwgevoelens optreden.
Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met een chronische
ziekte, dementie, invaliditeit of een blijvende
beperking.

Deze uitgave...
In deze editie is het thema Rouw en Verlies.
Geen gemakkelijk onderwerp.
Toch krijgt ieder mens er vroeg of laat mee te maken.
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Het is moeilijk algemene uitspraken te doen over het
verwerken van rouw- en verlieservaringen. Wat voor
de één helpt kan bij de ander totaal anders uitpakken.
Helpt bidden, op stap gaan, samen huilen of de stilte
opzoeken? Wat helpt in het rouwproces, kan voor
iedereen anders zijn!
Er is geen leven zonder verlies. Verlies is de keerzijde
van het gehecht zijn aan mensen en andere zaken.
Door een verlies kan uw leven in alle opzichten
ernstig ontregeld worden. Het kan van invloed zijn op
uw eigen mogelijkheden en hoe u naar uzelf en naar
de buitenwereld kijkt. Maar ook op uw rol in het gezin,
uw energiehuishouding, uw financiële situatie en/of
werkomgeving en uw sociale netwerk.
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Als mantelzorgconsulenten zijn wij betrokken bij
mantelzorgers die te maken krijgen met rouw en
verlies. Met veel respect zien wij mensen sterk en
positief in het leven staan. Hun innerlijke veerkracht
laat hen keuzes maken die voorbijgaan aan het
verlies. Keuzes die gericht zijn op ‘leven’ en op de
toekomst. Maar daar is soms veel tijd of hulp bij
nodig en gelukkig kunnen wij dit bieden, samen met
ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Met vriendelijke groet,
Esther Morren en Ankie Bongers
Mantelzorgconsulenten Neder-Betuwe en Buren
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Er is sprake van rouw in
meer situaties dan bij
overlijden alleen. Ook als
het leven van uw naaste
drastisch verandert,
bijvoorbeeld door een
ongeluk of de gevolgen van
een ernstige ziekte.

Hanneke kon vanwege de
zorg voor haar man niet
meer werken. Behalve
afscheid van het werk,
moesten zij en haar man
ook afscheid nemen van
allerlei toekomstdromen en
reisplannen.

C O L O F O N jaargang 1 • nummer 1
U ontvangt VoorElkaar omdat
u staat ingeschreven bij
Mantelzorgknooppunt Buren
en Neder-Betuwe. Het is een
gezamenlijke uitgave van diverse

Stelt u geen prijs meer op dit
magazine? Of wilt u het voortaan
ook ontvangen?
Neem contact op met het
Mantelzorgknooppunt

steunpunten voor mantelzorgers.
Het is een productie van Stichting
Bureau Betoeterd.
De vrijwilligers die aan deze uitgave
meewerkten zijn: Anneke Douma,
Karin Sinjorgo, Maartje Abrahams,
Maykel Kicken en de schrijvers van
de artikelen.

Mantelzorgknooppunt Buren
en Neder-Betuwe.

bureau
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Mantelzorgen doet u niet
alleen. Gelukkig niet. Soms
is het ook wel jammer, want
het zou een stuk schelen in
de ruis.

ERD

BETOET

Mantelzorgknooppunt
Buren en Neder-Betuwe

persoonlijk

Een leven lang
mantelzorger zijn

‘A

ls de zorg voor je naaste wegvalt, dan
gaat er een nieuwe fase van je leven in.
Naast rouwen om het verlies, vraag je je
misschien af hoe je een andere invulling
gaat geven aan je dagelijks leven.’
Toen mijn vader overleed hield ik mijn hart vast. Hoe
zou mijn moeder omgaan met het verlies van haar
levensmaatje? Mijn moeder heeft altijd voor ons, haar
zeven kinderen, en mijn vader gezorgd. Haar leven
lang! Als mijn moeder en ik terugkijken in de tijd,
dan realiseren we ons dat zij vanaf de jaren negentig
mantelzorger is voor mijn vader.
Mijn vader is in 2019 overleden en heeft de laatste vijf
jaar van zijn leven veelal op bed gelegen. Zijn lichaam
was op en zijn geest eigenlijk ook. Toch hield mijn
moeder de moed erin en hem daarmee op de been. Altijd
stond ze voor hem klaar, dag en nacht. Het maakte niet
uit, de medicatie toedienen, aankleden, naar toilet gaan,
bezoeken aan de specialist, hem oprapen als hij gevallen
was en midden in de nacht naar een huisartsenpost
rijden, ze deed eigenlijk alles voor hem.
taxichauffeur
Haar kinderen hielpen waar ze konden. Zo was ik
jarenlang iedere vrijdag paraat om mijn moeder te
helpen zodat ze even haar eigen dingetjes
kon doen. Op die dagen en als de
gezondheid van mijn vader het
toeliet gingen we toeren met
de auto. Voor mijn moeder
een heerlijk uitje, even niet te
hoeven zorgen en mijn vader
haalde herinneringen op door
mij als taxichauffeur naar voor
hem belangrijke plekken te sturen.
Aan deze ritjes heb ik dierbare
herinneringen, bijzondere momenten
waarin mijn vader veel van zijn leven met
mijn moeder en mij deelde. Vaak kwamen
we dan op plekken terecht waar mijn
vader vroeger als jonge man gewerkt had,
boerderijen of op vakantieplekjes.

De laatste vijf jaar waren zeer zwaar voor mijn moeder.
Mijn vader ging ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Na iedere
ziekenhuisopname had zijn lichaam kracht verloren.
De laatste ziekenhuisopname van mijn vader is voor mijn
moeder erg moeilijk geweest. We waakten en sliepen
drie weken lang in tweetallen in het ziekenhuis. De
bedoeling van ons en een grote wens van mijn vader was
om thuis in zijn eigen huis te sterven. Deze wens wilden
wij allen in vervulling laten gaan en we kregen hiervoor
gelukkig groen licht van de specialist.
pijn in ons hart
De situatie van mijn vader verslechterde echter plotseling
zienderogen en de artsen vonden het niet langer ver
antwoord dat mijn vader naar huis ging. Met pijn in ons
hart hebben wij en mijn vader moeten aanvaarden hij
in het ziekenhuis zou sterven en niet thuis in zijn eigen
vertrouwde omgeving met de liefdevolle zorg van mijn
moeder.
Hier heeft mijn moeder het meest verdriet over gehad. Ze
wist dat ze mijn vader moest loslaten, had dit inmiddels
beetje bij beetje al gedaan, volgens mij. Maar dat zij zijn
laatste wens niet in vervulling kon laten gaan, hem niet
tot het einde toe kon verzorgen, achtervolgt haar nog op
die momenten dat ze een beetje verdrietig is. Een troost
voor haar is wel dat mijn vader thuis opgebaard is en
door alle kinderen en kleinkinderen naar zijn volgende
reis gedragen is.
keerzijde van de medaille
Mijn moeder is nu negentig jaar en heeft het verlies
van mijn vader op haar en geheel eigen manier
verwerkt. Ze is heel eerlijk naar haar kinderen
over haar verdriet en het gemis van haar man.
Ze mist hem ontzettend maar is ook opgelucht
want er is een enorme ‘last’ van haar schouders
gevallen. En dit is de keerzijde van de medaille,
natuurlijk. Mijn moeder geniet nu van de bezoekjes,
telefoontjes, contacten en aandacht van de mensen in de
buurt en dat zijn er heeeeeel veel). Maar bovenal: ze kan
iedere dag uitslapen en doen wat ze zelf wil!!
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uit de praktijk

De kracht van de stilte
door Esther Morren, mantelzorgconsulent
bij Welzijn Rivierstroom

‘N

iet praten over verlies of rouw is
kenmerkend voor veel mensen in
Neder-Betuwe’, geeft Mariëlla de
Vries-Korf aan. Zij is al acht jaar
werkzaam als praktijkondersteuner Somatiek &
Ouderenzorg bij Huisartsenpraktijk Kesteren.
In juli jl. is zij gestart met de opleiding Stervens- en
Rouwbegeleiding. Haar motivatie om deze opleiding te
volgen is ingegeven door ervaringen die je als POH
(praktijkondersteuner huisartsenzorg) in de huisartsen
praktijk tegenkomt. Het lijkt of mensen het verlies
accepteren en er geen behoefte aan hebben om over het
verlies te praten. Toch is het belangrijk om juist wel over
dit onderwerp in gesprek te gaan, geeft Mariëlla aan.
in gesprek over verlies
Veel ouderen in de leeftijd van zeventig tot tachtig jaar
hebben te maken met verlies. Het verlies van hun
fysieke en geestelijke gezondheid, vermindering van hun
mobiliteit, een dementerende partner of het overlijden
van hun partner, kennissen, vrienden en/of (klein)
kinderen. Hierdoor wordt hun wereldje kleiner en zie je
mensen vereenzamen. Tijdens de huisbezoeken probeert
Mariëlla juist in gesprek te gaan over de verschillende
soorten verlies.
Onlangs is ze gestart met huisbezoeken bij Caroline
Smit* in Kesteren. In eerste instantie zou zij met haar
partner in Kesteren komen wonen. Helaas is haar partner
voor de verhuizing overleden. Het was een moeilijke
start voor Caroline. Moeite met contacten maken en
hele dagen binnen zitten. Hierdoor namen depressieve
klachten toe. Er waren geen lichtpuntjes meer te
zien en ze had moeite met tegenslagen. Mariëlla ging
maandelijks bij haar langs. Eén van de redenen van de
verhuizing was om dichter bij de familie te zijn. Na een
lange tijd van rouw heeft Caroline de stap genomen om
een scootmobiel te regelen. Al snel verminderden de
depressieve klachten, want de bezoekjes aan de familie
deden haar ontzettend goed.
drempel verlagen
Tijdens gesprekken stimuleert en activeert Mariëlla
mensen om stappen te ondernemen. Vaak heeft de
mantelzorger hierbij een belangrijke rol, omdat de
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drempel voor veel mensen hoog is. Wanneer er geen
mantelzorger is, dan wordt een betaalde hulp ingezet. In
Kesteren zijn er op verschillende plekken mogelijkheden
om andere mensen te ontmoeten, zoals bij de Veilinghof,
het Huis van Kesteren en het Craaienhof. Mannen lijken
er makkelijker op uit te gaan, maar voor vrouwen is dit
lastiger, geeft Mariëlla aan. Zij blijven liever binnen. Samen
ergens heen gaan, maakt de drempel een stuk lager.
aandacht voor de partner
Bij dementie gebeurt het vaak dat de aandacht op een
gegeven ogenblik verplaatst van de dementerende
persoon naar de partner, vooral wanneer de demen
terende persoon niet langer meer thuis kan wonen of
naar de dagbesteding gaat. De partner ervaart dit als
falen en vindt dit moeilijk te verdragen. Gesprekken
zijn er dan op gericht om over dit gevoel van falen te
praten en om te kijken om iets voor jezelf te gaan doen.
Sommige partners zijn juist opgelucht en durven dit
zelf niet hardop uit te spreken. Wanneer Mariëlla dit
wel doet, is dit vaak een verademing en een opening om
ondergedrukte gevoelens te bespreken.
Rouw en verlies is in onze huidige maatschappij weg
gestopt en hierdoor is het niet eenvoudig om gevoelens
van rouw te bespreken. De dominee en de huisarts
vervullen hier ook een belangrijke rol in. Mensen hebben
hier steun aan en putten kracht uit de gesprekken die
zij samen voeren. Als mantelzorger kun je van grote
betekenis zijn door er gewoon te zijn en de stilte te
laten vallen.
*de naam is gefingeerd

column door Connie Franssen

Een steen
in de vijver
Mantelzorgen doet u niet alleen. Gelukkig niet. Soms
is het ook wel jammer, want het zou een stuk schelen
in de ruis. Mantelzorgen is zien dat er keer op keer een
steen in de vijver gegooid wordt. De vele hulpverleners,
de instellingen, specialisten, familie, vrienden, collega’s.
Allemaal willen ze hun duit in het mantelzorgzakje doen.
Vaak met de beste bedoelingen. Als mantelzorger zorgt
u niet alleen voor degene die hulp nodig heeft, maar doet
u soms ook een balanceeract om iedereen, ook uzelf,
happy te houden.
Neem mensen met goede bedoelingen. Die maken
soms meer kapot dan je lief is. Dat merkte ik tijdens de
laatste levensdagen van mijn broer. Als mantelzorger
was ik druk met het in goede banen leiden van de
stoet bezoekers die afscheid van hem kwam nemen.
Na maanden verzet tegen het onontkoombare, had hij
eindelijk rust. Er was ontspanning en we hadden zelfs
lol. En toen kwam er een collega langs.
‘We hadden zo’n goed gesprek over boeddhisme’, vertelt
broertje na het bezoek van collegaatje. Hij laat me een
sleutelhanger zien met daaraan een portretje van Vishnu
en een zakje met onduidelijke inhoud. In dat zakje zit iets

wierookachtig dat ‘door zijn lichaam gaat trekken’. Ik
sta meteen op scherp. ‘Zij zegt dat ik nog helemaal niet
doodga, dat mijn geest nog veel te helder is. Het kan nog
wel maanden duren. En dat zakje gaat me helpen.’
Ik vloek inwendig: ‘trut met je goede bedoelingen’. Daar
gaan we weer: weg ontspanning, hallo verzet. Broertje
ziet het aan mijn gezicht, pokerkampioen zal ik nooit
worden. ‘Jij denkt van niet?’, vraagt hij. ‘Ik denk niks.
Ik denk dat we moeten genieten van wat we hier en nu
hebben en niet met morgen bezig moeten zijn.’
Mantelzorgen is ook de mantel der liefde tevoorschijn
halen als u er geen zin in heeft. En beseffen dat ook u af
en toe los moet laten. Zelfs als er mensen met zakjes
valse hoop langskomen.
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verdieping

Levend verlies is continu
afscheid nemen

door Pauline van der Linden

E

r is sprake van rouw in meer situaties dan bij overlijden alleen. Ook als het
leven van uw naaste drastisch verandert, bijvoorbeeld door een ongeluk of de
gevolgen van een ernstige ziekte, is er sprake van rouw. Wat zijn de verschillen
in het rouwen bij overlijden en bij dit zogenoemde ‘levend verlies’? En welke
aandachtspunten zijn er?
We spraken hierover met Jeannette Smole uit IJsselstein.
Zij is psycholoog en geaccrediteerd rouwtherapeut bij
het Landelijke Steunpunt Rouw (LSR): ‘Ik merk dat er
relatief weinig aandacht voor rouw bij levend verlies is.
En dat is op zich heel bijzonder, aangezien er natuurlijk
enorm veel mensen te maken krijgen met deze vorm van
rouwverwerking.’
zwaar ondergewaardeerd
De Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse gebruikte de
term ‘levend verlies’ voor het eerst. Hij doelt daarmee op
de levenslange rouw, die ervaren wordt bij een chronische
ziekte of beperking van lichamelijke of geestelijke aard. Dit
is één van de meest zware, ondergewaardeerde vormen
van rouw die er bestaat. Er is namelijk niemand overleden
en toch ervaart men continu verlies. Denk bijvoorbeeld
aan ouders met een kind met ernstige beperkingen, die
telkens weer geconfronteerd worden met de andere, vaak
beperkte mogelijkheden van hun kind. Of in geval van
dementie, waarin iemand vaak steeds wat meer ernstige
ziekteverschijnselen heeft. Telkens opnieuw is er sprake
van een soort afscheid en is verwerking nodig. Voordat
er enige vorm van acceptatie is, staat vaak de volgende
confrontatie alweer voor de deur. Precies dat maakt rouw
bij levend verlies anders dan rouw bij overlijden. Jeannette
vult aan: ‘Bij rouw bij overlijden is iemand er daadwerkelijk
niet meer en kunnen de meesten uiteindelijk, na accep
tatie, verder met een leven zonder die ander. Bij rouw bij
levend verlies blijft de naaste aanwezig en zul je dus op
een hele andere manier moeten loslaten.’
rouwtaken
Jeannette legt uit dat het rouwproces over het algemeen
wordt verdeeld in vier verschillende onderdelen: het
verlies als realiteit gaan zien, de pijn en het verdriet
aangaan, voorzichtig terugkomen in uw leven zonder de
ander en het verlies als onderdeel van uw leven gaan
integreren. Deze vier fasen worden ook wel ‘rouwtaken’
genoemd omdat ze niet achtereenvolgens doorlopen
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hoeven te worden. Jeannette: ‘Rouwfasen doorloopt ieder
mens anders, in een eigen ritme. Toch kun je er niet één
overslaan zonder het rouwproces uiteindelijk te blokkeren.
Ze vormen een traject dat afgelegd moet worden om
verder te kunnen gaan.’ Met andere woorden: als alle
rouwfasen ofwel -taken zijn doorlopen is er sprake van
een gezond rouwproces.

‘Accepteer dat die
posities er zijn en
houd deze in ere’

verschillen
‘Met name de rouwtaak ‘voorzichtig
terugkomen in uw leven zonder die
ander’ is voor velen niet haalbaar
omdat ‘die ander’ er nog gewoon
is,’ aldus de rouwtherapeut: ‘En dat maakt rouwen bij
levend verlies juist zo complex.’ Ook is de manier waarop
de samenleving met rouw bij levend verlies omgaat heel
anders. Het ontbreekt aan maatschappelijke gebruiken of
rituelen die helpen bij het verwerken van het ‘chronische
rouwen’. De buitenwereld staat simpelweg minder stil bij
levend verlies en het wordt minder erkend en herkend.

posities er zijn en houd deze ook
in ere’, vervolgt ze haar betoog:
‘Mantelzorgers hebben namelijk
veelal de neiging om in de
regelstand te staan. Ze zijn continu
bezig om zaken te regelen en vergeten daarbij dat ze ook
nog een rol van origine hebben, die ze mogen of misschien
zelfs moeten blijven vervullen. Een cliënt-zorgmedewerker
relatie in plaats van een relatie als dierbaren ligt op de
loer en dat moet je te allen tijde zien te voorkomen. En
dat niet alleen voor de ander maar zeker ook voor de
mantelzorger zelf.’

hou rol in het gezin vast
Gevraagd naar het beste advies wat betreft rouw bij levend
verlies put Jeannette uit haar eigen ervaring met haar
moeder: ‘Blijf altijd zoeken naar dat onderdeel waarin
jouw partner, kind of ouder nog wel zijn of haar positie
ten opzicht van jou behouden. Je blijft altijd het kind van
je moeder ook al heeft zij nu jouw hulp meer nodig. Dat
gegeven is onomkeerbaar. Maar ook een partner met
een niet-aangeboren hersenletsel wil graag betrokken
blijven bij het nemen van beslissingen. Accepteer dat die

Manu Keirse schreef diverse boeken
over rouw en verdriet:

tips
Hoe om te gaan met rouwen bij
levend verlies is voor iedereen
verschillend. De volgende tips
kunnen u misschien helpen:

1

Probeer zoveel mogelijk van
uw emoties en ervaringen te
delen met anderen. Zij hoeven u
slechts een luisterend oor te bieden
zodat u uw hart kunt luchten. Ook het
praten met lotgenoten, mensen die
in ‘hetzelfde schuitje zitten’, helpt
enorm. Bij uw mantelzorgsteunpunt
kunt u navragen welke lotgenoten
groepen er in uw gemeente zijn.
Zie de contactgegevens achterop.

Ook zijn er op internet diverse
belangenverenigingen te vinden
die lotgenotenbijeenkomsten
organiseren.
Bouw dagelijks tijd in voor
uzelf, zogenaamde ‘me-time’.
Door even niet te zorgen, laadt u
weer op, verwerkt u uw emoties en
kunt u de zorg langer volhouden.
Als degene voor wie u zorgt echt
niet alleen gelaten kan worden, durf
dan hulp te vragen aan uw omgeving.
Een buurvrouw, een vrijwilliger via
het mantelzorgsteunpunt, een
respijtzorger vanuit een zorg
organisatie of een andere bekende.
U zult verbaasd zijn over de hulp
die mensen ‘ineens’ willen bieden
als er direct naar gevraagd wordt.

2

3

Accepteer uw emoties als
boosheid, schuldgevoel,
gevoel van onrecht en dergelijke.
Deze horen bij het rouwproces. Met
name het schuldgevoel is bij veel
mantelzorgers groot. U mag zich
schuldig voelen dat u de ander niet
beter kunt maken maar weet dat u
nooit schuldig bent aan zijn of haar
ziekte.
Erken dat u een rouwproces
doormaakt. Sta daar in ‘uw
eigen tijd’ bij stil. Het sterkt u op
de momenten dat het nodig is om
anderen te vertellen dat u groot
verdriet heeft. Want dat we ons met
z’n allen nog niet genoeg bewust zijn
van het rouwproces bij levend verlies,
staat als een paal boven water.

4
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drie keer drie

Negenletterpuzzel
1

Amerikaanse arts naar wie
deze manoeuvre is vernoemd.
Eerste letter.

4

Arts uit de Griekse oudheid,
waarnaar de artseneed is
vernoemd. Derde letter.

7

Welke non, die werkte voor de
allerarmsten in India, wordt in dit
schilderij geëerd? Laatste letter.
Winnaars editie zomer 2021
• Ria de Jong, Vijfheerenlanden
• Els Missler, IJsselstein
• Mariët Haalboom, Utr. Heuvelrug
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2

Tweede letter van de naam
van de oprichter van het
Rode Kruis.

5

Beroemdste zuster uit de
Nederlandse TV-geschiedenis.
Vierde letter.

8

Tweede letter van de achternaam
van deze eerste Nederlandse
vrouwelijke arts.
Welke oplossing zoeken we?
Doe mee en maak kans
op een kunst- &
cultuurcadeaukaart.

3

Ontdekker van dit genees
middel; tweede letter.

6

Tweede letter van de naam
van deze grondlegger van de
psychoanalyse.

9

Grondlegger van de heden
daagse verpleegkunde. Derde
letter achternaam.
Opgelost?
Ga naar voor-elkaar.info
en vul uw antwoord in.

portret

Afscheid van een
gedroomde toekomst
door Connie Franssen

H

anneke kon vanwege de
zorg voor haar man niet
meer werken. Behalve
afscheid van het werk,
moesten zij en haar man ook afscheid
nemen van allerlei toekomstdromen
en reisplannen. In plaats daarvan
volgde thuis een tocht door de jungle
van de bureaucratie.
In 2015 werd Hanneke’s man
afgekeurd en kwam thuis te zitten na
een werkzaam leven als chauffeur
op de bus en vrachtwagen. ‘Hans
heeft nogal wat meegemaakt op
de weg,’ vertelt Hanneke. ‘Zware
ongevallen, hulp moeten verlenen,
hij heeft jarenlang veel nare dingen
gezien. Hij kreeg steeds vaker
uitvalsverschijnselen, raakte zomaar
weg. De uiteindelijke diagnose was
conversiestoornis (Psychogene
Niet-Epileptische Aanvallen, PNEA).
Dit is een psychische stoornis,
waarschijnlijk veroorzaakt door
de heftige gebeurtenissen uit zijn
verleden, waarbij er iets misgaat met
de signalen van de hersenen naar
de armen en benen. Als hij ergens
van schrikt, bijvoorbeeld zoiets
simpels als een deur die dichtslaat of
vuurwerk, valt hij flauw. Daardoor kon
hij natuurlijk de weg niet meer op en
raakte volledig aan huis gebonden.’
papierjungle
Hanneke gaat verder: ‘Maar dat gold,
en geldt nog altijd, ook voor mij.
Doordat hij fulltime zorg nodig heeft,
kan ik niet meer werken en ben ook
aan huis gebonden. Want drie jaar
geleden nam ik ontslag van mijn
werk als verzorgende, nadat ik mijn
man een paar keer thuis op de grond
gevonden had.’ Behalve de zorg voor

en om haar man, ontstonden er ook
geldzorgen omdat veertig procent
van het inkomen wegviel: ‘Doordat
ik ontslag genomen had, had ik geen
recht op een uitkering. Kennissen
vertelden me over de mogelijkheid van
een persoonsgebonden budget (PGB).
Daar had ik zelf nog helemaal niet aan
gedacht en dat terwijl ik mijn cliënten
vaak adviseerde over bijvoorbeeld het
aanvragen van een PGB! Ik vergat even
dat wij ook gewoon recht hebben op dit
soort ondersteuning.’
rouwen om weggevallen
plannen en dromen
‘Toen Hans daadwerkelijk met
pensioen ging, hebben we het gehad
over de dromen en plannen waar we
afscheid van moesten nemen. Dat
was pijnlijk en ook mijn persoonlijke
toekomstbeeld veranderde. Ik wilde
er meer zijn voor mijn kinderen en
kleinkinderen, maar pas nu maar
één keer in de veertien dagen op mijn
kleindochter. Meer is niet haalbaar.
De kleinkinderen gaan naar een
gastoudergezin in plaats van naar ons.’
Kortom, de toekomst zag er ineens
heel anders uit voor Hanneke en haar
man. Er moest afscheid genomen
worden van plannen en dromen.
Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor
mensen in Roemenië: ‘We waren
van plan na ons pensioen goederen
naar Roemenië te vervoeren, daar is
gebrek aan van alles en nog wat. Tien
jaar geleden zaten we al te puzzelen
wanneer en hoe dat zou kunnen wat
betreft tijd en financiën. Ook was ik
van plan voor mijn ouders op Curaçao
te gaan zorgen. En dan wat mooie
reisjes naar vrienden in Canada en
Zuid-Afrika.’ Deze reisplannen worden
geen werkelijkheid. Hanneke ziet wel

enkele lichtpuntjes: ‘Doordat het PGB
eindelijk geregeld is, kan ik nu wel
af en toe een weekend weg. En Hans
heeft ervoor gekozen vier dagen naar
de dagbesteding te gaan om mij wat
lucht en ruimte te geven. Een lief en
groots gebaar.’
belangrijkste tip van Hanneke
Het PGB regelde zich niet zelf: ‘Ruim
twee jaar terug trok ik aan de bel
bij Adviespunt Zorgbelang en bij het
Steunpunt Mantelzorg. Dan kom
je terecht in een wereld die je niet
begrijpt. Al die afkortingen! Wlz,
PGB, CIZ, Wmo, SVB, CAK. Het is in
Nederland ongelooflijk ingewikkeld
geregeld, maar als het eenmaal
geregeld is, is de ondersteuning heel
goed.’
Als we naar haar tips vragen
voor andere mantelzorgers in
soortgelijke situaties, reageert
Hanneke kordaat: ‘Schaam je niet
en vraag om hulp! Zelf je weg vinden
in een bureaucratische wereld is
ingewikkeld en waarschijnlijk heb je
je handen vol aan de zorg. Trek aan
de bel bij mantelzorgondersteuners
of huisarts en bespreek wat de
mogelijkheden zijn. Of schakel
een mantelzorgmakelaar in. Een
ondersteuner of mantelzorgmakelaar
helpt mantelzorgers met alle
regeltaken rond de zorg. Begrijp je iets
niet? Leg je vraag daar neer. Ze bieden
ook een luisterend oor als je het even
niet meer ziet zitten.’
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uitwisseling

Voor en door mantelzorgers
Elsemieke van Dulk:

Hilda Teekens:

Herold Baarskes:

‘De één zegt dat je veel moet huilen, de
ander zegt dat je veel moet praten. Ik
irriteerde mij daaraan. Ik was net mijn
man verloren en moest van alles. Goed
bedoeld hoor, mijn vrienden en familie
hebben echt het beste met mij voor.
Maar ik wilde even niks. Echt helemaal
niks. Al een week na de begrafenis
zat ik in de trein naar Kopenhagen. In
eerste instantie kwam ik mijn kamer
daar niet uit. Ik wilde alleen zitten.
In mijn eentje niks anders doen dan
voor mij uit kijken. Soms naar buiten,
soms naar de televisie
of het vreemde
schilderij boven
het bed. Op een
gegeven moment
ging ik lopen. Een
heel eind, het duurde
een klein uur om met het openbaar
vervoer terug bij mijn hotel te komen.
Ik was tijdens die tocht door de stad
en het buitengebied weer in verbinding
met mijzelf gekomen, kon mijzelf weer
horen denken. Volgens mij begon toen
mijn rouwproces pas echt.’

‘Hij zegt altijd: ‘Ik
ben mijn roer kwijt,
ik dobber eenzaam
rond’. Het is fijn om
iemands hoogtepunt
van de week te kunnen
zijn. Want zodra ik aanbel, leeft hij
helemaal op. Het draait voor hem niet
om de werkzaamheden, maar om
een luisterend oor. Voor hem telt de
gezelligheid. Tussendoor ga ik werken.
Voor ik wegga moeten we samen een
sigaretje roken, eerder mag ik niet
gaan van hem. En ook dat is naar
elkaar omzien’.

‘Opruimen was mijn therapie. Ik ben
iemand die graag bezig is. Sec praten
of huilen past niet bij mij. Het verlies
van onze zoon, voor wie wij zo’n tien
jaar in huis hadden
gezorgd, kon ik heel
moeilijk verwerken.
Mijn vrouw zei: ‘Ga
iets doen!’. Maar
ik wist niet wat. Ik
ging uiteindelijk maar
een beetje aanrommelen
en noemde dat opruimen. Ik werd
steeds wat adequater en grondiger.
Al zijn kleding, op een basketbalpet
na, bracht ik in één keer naar de
kringloop. Het gaf veel troost dat die
daar zo goed in de smaak viel. Al met
al ruimde ik zo’n half jaar haast elke
dag wel iets van hem op. Soms grote
hoeveelheden, soms gaf ik maar
één ding aan iemand of gooide het
weg. En regelmatig had ik spullen
meerdere malen in mijn handen.
Alle losse fragmenten kregen zo hun
eigen plekje in ons huis en in mijn
brein. Ik liet zowel in mijn geheugen
als materialistisch los wat ik los kon
laten en borg bijzondere herinneringen
in een doosje op. De fysieke doos
met herinneringen slonk elke keer
een beetje. Het stelde mij gerust dat
ik soms niet kon begrijpen waarom
ik in eerste instantie iets had willen
bewaren. Kennelijk ontwikkelde mijn
rouwen zich zo, dat ik het nu wel los
kon laten.’

Coen Gazendam:
‘Toen mijn vader thuiskwam van het
ziekenhuis na de opname had hij veel hulp
nodig. We waren zeker wat verloren. Want
een deel van de gezelligheid thuis was weg,
doordat zijn zelfstandigheid minder was. Hij was er nog, ik
kon er nog voor hem zijn en hij voor mij. Ik was blij dat ik kon
helpen, ik ervaarde het zorgen voor mijn vader als prettig’.
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uitgelicht

MantelzorgBalans

A

fgelopen januari werd MantelzorgBalans
gelanceerd. Een digitale tool die mantel
zorgers ondersteunt, die zorgen voor een
dierbare die niet meer beter wordt.

‘Het ziekteproces is net een film. Maar je moet de film
wel volhouden. En je weet niet hoelang het duurt. Als je
je er helemaal in stort en niet op jezelf let, hoe ga je het
dan volhouden? Bewaak je energie zodat je ook het einde
meemaakt.’ Maurits (73), zorgde voor zijn partner.
‘Ik vond dat ik altijd klaar moest staan. Maar waarom
eigenlijk? De MantelzorgBalans-tool zette me aan het
denken en gaf me inzicht.’ Petra (38), testgebruiker
MantelzorgBalans.

balans (her)vinden
Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al
is dat soms erg zwaar. Zeker als u weet dat uw naaste
ongeneeslijk ziek is. ‘Voor deze mensen hebben we
MantelzorgBalans ontwikkeld’, zegt Mariët Hagedoorn,
hoogleraar gezondheidspsychologie van het UMCG en
projectleider van MantelzorgBalans. ‘Onze tool helpt
mantelzorgers bij het vinden of hervinden van de balans,
zodat zij de zorg voor hun dierbare goed kunnen dragen.’
oefeningen, informatie en herinneringen
MantelzorgBalans bestaat uit oefeningen, geeft
informatie en biedt ruimte om herinneringen op te slaan.
‘De oefeningen helpen bij het nadenken over je eigen
grenzen, het balanceren van zorgactiviteiten en de andere
dingen in je leven, het bepalen van wat jij belangrijk
vindt en het organiseren van het contact met de
omgeving’, vertelt UMCG-onderzoeker Anne Looijmans.
Verdiepende informatie is er, over hoe u thuiszorg regelt
en wat belangrijke zaken zijn om over na te denken of
te bespreken.

interviews met mantelzorgers en (zorg)professionals
Interviews met mantelzorgers en (zorg)professionals
staan aan de basis van MantelzorgBalans. Waar lopen
mantelzorgers tegenaan? Wat zou hen kunnen helpen?
‘Mantelzorgers blijken veelal tegen dezelfde zaken aan
te lopen’, zegt Looijmans. ‘Hun grootste zorg is: hoe
balanceer je mantelzorgtaken met alle andere activiteiten
in je leven? Mantelzorgers staan zelden stil bij hun eigen
grenzen en behoeften: zij cijferen zichzelf vaak helemaal
weg voor de zieke naaste. En hoe ga je om met je eigen
emoties, mag je boos worden op je zieke naaste? En ze
hebben een grote behoefte aan informatie. Welke hulp is
er en waar kan ik terecht voor hulp?’

over de gratis tool
De MantelzorgBalans-tool is gratis te
vinden op balans.mantelzorg.nl. Het project
MantelzorgBalans is een samenwerking
tussen verschillende partijen: het Universitair
Medisch Centrum Groningen, MantelzorgNL,
Zorgbelang Groningen, Ligare, Vilans,
Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit
Groningen. Het project is mogelijk gemaakt
door ZonMW. Het UMCG doet ook onderzoek
naar de MantelzorgBalans tool. Lees
meer over het onderzoek naar de tool
MantelzorgBalans.
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advertenties

Mantelzorger.
Wie zorgt er voor u?
Als uw partner, vader, moeder, vriend, vriendin, zoon, dochter, buurman of buurvrouw niet
meer zelfstandig kan functioneren zonder uw (dagelijkse) zorg en graag thuis wil blijven wonen,
dan is het goed te weten dat er een organisatie is die u kan ondersteunen bij deze mooie, maar
soms, zware taak.
ZorgMies Nieuwegein biedt mantelzorg- en cliëntondersteuning
in de regio Nieuwegein en IJsselstein.
Een ZorgMies vertelt:
"Ik ga twee keer in de week naar mijn cliënte van 80+. Zij woont nog zelfstandig maar heeft hulp nodig bij de boodschappen
en het koken. Tijdens het koken praten we gezellig bij en maak ik de warme maaltijd. Gelijk ruim ik wat op en bespreek wat ik
volgende keer aan boodschappen zal meenemen. Omdat ik er 2,5 uur ben hebben we ook nog tijd voor een wandeling. We
genieten van de mooie omgeving en de beweging. Zowel voor haar als voor mij is het fijn elkaar te zien en te spreken."

De belangrijkste taak van een ZorgMies (m/v) is gezelschap houden en het bieden van
een luisterend oor. Onze ondersteuning is mogelijk van 2 uur per week tot 24 uur
per dag.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neemt u dan contact op met Brigitte van der Heijden.
telefoonnummer: 06 - 21988440
e-mail:
nieuwegein@zorgmies.nl
website:
www.zorgmies.nl

www.saaraanhuis.nl

EEN SAAR
SNAPT WAT
NODIG IS!

U hoeft het niet alleen te doen
Saar aan Huis biedt ondersteuning bij mantelzorg door
de inzet van liefdevolle Saars. Van een paar uur per week tot 24 uur per dag.
Meer informatie?
Bel: 085-9025807, mail naar: info@saaraanhuis.nl of kijk op: www.saaraanhuis.nl

cursus

Praten over verlies:
hoe doe je dat?
door Esther Morren, mantelzorgconsulent bij Welzijn Rivierstroom

W

e zijn het niet echt gewend om lang stil te staan bij pijnlijke,
lastige gevoelens en om deze te bespreken met onze
omgeving. We rationaliseren het vaak weg met een goed
advies of een fijne relativering. We laten ons afleiden en
drukken het nare gevoel graag weg. Maar verlies en verdriet maakt iedereen
mee. Het hoort erbij, maar toch praten we weinig over rouw en wat het verlies
met ons doet. Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbaarheid er meer bij mag horen?
Dominique Ebbeng, werkzaam als
psycholoog/preventiewerker bij
Propersona Connect Preventie geeft
aan dat u voor rouwverwerking niet
per se naar de psycholoog hoeft. Als
naaste en als lotgenoot kunt u net
zo goed van betekenis zijn, maar dan
moeten we wel leren hoe dat moet:
praten over verlies.

Quotes van deelnemers die de cursus
Omgaan Met Rouw hebben gevolgd:
• Ik heb er veel aan gehad. Ben nu
geïnspireerd om het thema rouw
gewoon aan te snijden, ik vind dat
niet meer zo lastig.
•

Ik heb tips gekregen om een goede/
betere gesprekspartner te zijn voor
mensen die met rouw te maken
hebben.

•

Een heleboel aan gehad, ik ben aan
mijzelf gaan werken en denk hier
echt wel verder mee te komen, voor
een ander maar ook voor mij.

Mensen die een verlieservaring
hebben, voelen zich vaak eenzaam
in hun verdriet. Na een jaar vraagt
men nauwelijks meer hoe het gaat
en vermijdt men het onderwerp.
Dominique: ‘Als vriend of vriendin
kun je beter zeggen dat je niet weet
wat je moeten zeggen dan dat je het
onderwerp uit de weg gaat. Mensen
zijn vaak bang om de persoon verdrietig
te maken, maar dat is de persoon al.
Het is juist fijn als jij er even aandacht
voor hebt. Maar daarvoor is een beetje
moed nodig. Praten over verlies hoeft
niet zwaar te zijn en juist door vragen
te stellen en te luisteren, steunt dit
degene met een verlieservaring. Dat
iemand dan toch moet huilen, is best
te hebben, het zijn maar tranen, die
hoef je niet op te lossen. Een dag niet
gehuild is een dag niet geleefd!’

gemeente Buren de cursus ‘Omgaan
met rouw’ te volgen. In deze cursus
leert u hoe u over verlieservaringen
kunt praten en welke vragen u kunt
stellen om een waardevol gesprek te
voeren. Er zijn geen kosten verbonden
aan deelname.

cursus Omgaan met Rouw
Vanaf 2022 is er bij voldoende belang
stelling de mogelijkheid om voor
inwoners van Neder-Betuwe en de

U kunt alvast uw interesse aangeven
voor de cursus door een mail te sturen
naar info@welzijnrivierstroom.nl, o.v.v.
cursus Omgaan met Rouw.

•

Ik heb nu gesprekstechnieken
aangeleerd en leren luisteren.
Bewustwording, andere manier
van vragen stellen, repertoire
uitgebreid.

groep partnerverlies
Daarnaast willen we volgend jaar
een partnergroep opzetten waar
mensen die een partner hebben
verloren elkaar kunnen ontmoeten.
Het delen en praten over dezelfde
ervaring kan veel erkenning
geven aan gevoelens, maar ook
inzicht geven in het verwerkings
proces. Wanneer u interesse heeft
om deel te nemen aan de partner
groep, kunt u een mail sturen naar
info@welzijnrivierstroom.nl, o.v.v.
Partnergroep.

Quotes groep partnerverlies:
• Ik heb geleerd mezelf meer open te
stellen en te durven praten over mijn
verlies en verdriet.
•

Fijn om je hele verhaal in zijn geheel
te kunnen vertellen in een groep die
iets soortgelijks heeft meegemaakt.

•

Mijn gevoel van eenzaamheid is
verminderd. Het is fijn om een plek/
groep te hebben waar er ruimte,
begrip en aandacht is voor dit deel
van het leven.

•

Fijn om het gehele verhaal te
vertellen en om herkenning te horen.

•

Veel steun en herkenning. Ook meer
inzicht in het thema rouw.
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rouwen is nodig

Van rouw kun je goed ziek
zijn, maar het is geen ziekte!
door Esther Morren, mantelzorgconsulent bij Welzijn Rivierstroom

V

erlies en rouw krijgt in onze maatschappij
steeds meer aandacht. Waarom is het
belangrijk om aandacht te schenken aan
gevoelens van rouw of verlies? We beseffen
steeds meer dat rouwen nodig is, zodat we fysieke
klachten, burn-out en depressiviteit kunnen voorkomen.
Rouwen is nodig om het leven opnieuw vorm te geven en
anders te voelen en te kijken naar de nieuwe situatie.
Ons verlies kost tijd en vraagt aandacht en zorg, maar
hoe doen we dat? Hoe kunnen we ontspannen en de rust
vinden om naar ons verlies te kijken en te voelen wat
er is? Met deze vragen ben ik in gesprek gegaan met
Maurits Groot Kormelink. Hij is werkzaam als verliesen rouwtherapeut, opleidingscoördinator & docent Post
HBO Verlies- en Rouwtherapie binnen onder andere de
gemeente Neder-Betuwe en Buren.
Een veel gehoorde opmerking is dat tijd alle wonden heelt,
maar dat is volgens Maurits niet waar. Niets doen en de
vier seizoenen erover heen laten gaan, helpt je niet vooruit.
Rouw vraagt een actieve inzet.
verloop gezond rouwproces
Het duale procesmodel van Stroebe en Schut, legt Maurits
uit, beschrijft hoe het gezonde rouwproces verloopt
door het heen en weer bewegen tussen twee realiteiten.
Zij noemen het de verliesgerichte en herstelgerichte
dimensies van het rouwproces. Deze twee realiteiten
waarin u zich bevindt, zijn:
• De realiteit dat u een dierbare verloren bent en
daarom rouwt (verliesgericht gedrag);
• De realiteit dat het (eigen) leven verdergaat in een
andere vorm, in afwezigheid van degene die u bent
verloren of datgene wat er niet meer is (herstelgericht
gedrag).
verliesgericht gedrag
Van verliesgericht gedrag is sprake wanneer de rouwende
zich vooral bezighoudt met het verlies van de dierbare
en de gevolgen die dit verlies heeft. Het is heel gewoon
om aan de overleden dierbare te denken. U denkt aan de
relatie die u samen had en de herinneringen aan het leven
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samen. U verlangt naar de overleden dierbare en bekijkt
oude foto’s of video’s. Huilen om de dood van de dierbare
hoort hier zeker ook bij. Veel emoties spelen een rol.
Verdriet om het heengaan, opluchting als de overledene
ziek was en hem of haar meer lijden bespaard is gebleven,
wanhoop dat men nu alleen is.
herstelgericht gedrag
Het herstelgerichte gedrag richt zich vooral op de zaken
die u moet oppakken door het overlijden van de dierbare.
Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van de taken die de
overledene in de relatie op zich nam (de financiën van het
gezin of rollen in het huishouden). Of de aanpassingen in
het leven die nodig zijn. U hebt veel vragen en onzeker
heden over de toekomst. Kunt u blijven wonen in het huis
waarin u samen hebt geleefd, en wilt u dat wel? U moet
zich aanpassen aan een nieuwe identiteit van weduwe of
weduwnaar, of van de ouder die een kind heeft verloren.
‘Pas ruim een jaar na het overlijden van mijn zus heb ik weer
de macaronischotel gemaakt waar ze zo dol op was. Eerder
kon ik het niet, want ze was er zo dol op en dan werd ik
verdrietig.’- Elly
‘Tijdens de uitvaart stonden zes foto’s van oma uit verschil
lende fases van haar leven bij haar kist. Op verzoek van
de kinderen hebben we deze foto’s op hun slaapkamers
gehangen en één foto met een kaarsje erbij beneden in de
woonkamer gezet. Nu 5 jaar later hangen de foto’s nog steeds
op de slaapkamers, maar hebben we de foto beneden toch in
de werkkamer neergezet. We vinden het nog steeds prettig
dat oma zichtbaar bij ons is. – Tara
vier rouwtaken
Binnen deze dimensies zijn er vier rouwtaken die een
rouwende als rouwarbeid heeft te verrichten:
• De eerste rouwtaak is het verlies onder ogen zien;
• De tweede rouwtaak is omgaan met de pijn van het
verlies;
• De derde rouwtaak bestaat erin zich aan te passen aan
een leefomgeving zonder de overledene;
• De vierde rouwtaak is het bewaren van de herinnering
aan de overledene.

Toen mijn moeder overleed was ik opeens geen kind meer,
maar de eerste in de lijn van de familie. Ondanks dat ik blij
was dat ze uit haar lijden was verlost, heb ik veel verdriet
gehad. Ik mis haar nog iedere dag, maar ik ben niet meer
zo verdrietig als in het begin. Nu als stamoudste voel ik me
meer verantwoordelijk voor de familie en bel ik regelmatig
naar mijn zussen om te vragen hoe het met ze gaat. Dit deed
mijn moeder altijd en nu vind ik dat dit mijn taak is. Op deze
manier blijf ik ook aan mijn moeder denken. –FrankWanneer deze rouwtaken op ieders eigen manier en tempo
worden opgepakt, kun je spreken over gezond rouwen.
Gezond rouwen wil zeggen dat u de ruimte neemt om op
uw manier te rouwen, het verlies te integreren in uw leven
en dat de omgeving u deze ruimte geeft. Er bestaat geen
recept om perfect te rouwen en er is geen einddatum.
Soms kan het met een rouwende een tijd goed gaan,
maar dan weer een tijd minder. Je kunt het rouwproces
vergelijken met een roeiboot. Het vraagt veel energie om
het bootje drijvende te houden, laat staan om vooruit te
varen. De twee riemen waarmee iemand roeit, kenmerken
elk een dimensie van het rouwproces (verlies en herstel).
In de slingerende beweging van het rouwproces is
het helpend om helende rouwmomenten te creëren.
Bijvoorbeeld de hond uit te laten op plekken waar de
partner graag kwam, grappige verhalen te vertellen over
vakanties, momenten die samen zijn beleefd. Of een
gebakje te eten op de verjaardag van de overledene, maar
ook juist te genieten van de lievelingsmaaltijd of favoriete
muziek van de overledene. Wat ook kan helpen is het
vinden van krachtbronnen of zingevingsbronnen, zoals
sport, het geloof, de natuur of mindfulness.
‘hoe gaat het met je?’
Voor de omgeving is het soms lastig om iemand te
ondersteunen in het rouwproces. Veel mensen vinden
het moeilijk om met pijn en verdriet om te gaan en het
wordt lastiger als de rouwende in zijn boosheid of verdriet
blijft hangen. De vraag: ‘Hoe gaat het met je?’, wordt
soms schoorvoetend gesteld waarbij de vrager naar de
rouwende kijkt alsof hij/zij zielig is. Iemand is niet zielig en
hoe graag we als omgeving het willen oplossen, rouw kan
niet opgelost worden. Om er voor iemand te zijn in zijn/
haar rouwproces is het vinden van aanknopingspunten
waarop je kan bouwen heel prettig. Vragen als: ‘Hoe werkt
het voor jou?’ ‘Hoe heb jij je leven weer opgepakt?’ ‘Hoe

doe je dat dan?’ zijn prettige vragen die gesteld kunnen
worden. Het is de kunst van het durven vragen en een
misser maken, dat mag!
Wanneer u ziet dat iemand blijft hangen kunt u samen
opzoek gaan naar een steunfiguur. Iemand waarbij de
rouwende boos mag zijn, kan klagen zonder veroordeeld
te worden. Helpend kan zijn om hier een tijd voor af
te spreken, zodat er ook ruimte is om bijvoorbeeld te
genieten van de wandeling of de lunch.
lees de rest van dit artikel op onze website

over Maurits Groot Kormelink
Na jarenlange ervaring als hulpverlener in de zorg heb
ik mij gespecialiseerd in het bieden van hulpverlening
op maat bij verlies en rouw. Dit doe ik als psychosociaal
verlies- en rouwtherapeut en gespecialiseerd jeugd
hulpverlener, waarbij ik voornamelijk werk vanuit een
persoonsgericht referentiekader. Persoonsgerichte
therapie helpt om emoties, gedachten en gedrag in
een doorleefde samenhang met de eigen situatie en
geschiedenis een plaats te geven. Ik help mensen
op verhaal te komen en te laten vertellen over hun
verlies en verdriet. Mensen die een verlies meemaken
hebben bovenal behoefte aan iemand die naar hen
luistert. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen
unieke manier. De mens en diens ideeën staan dan ook
centraal in de door mij geboden hulpverlening. Vi
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chapeau

Handig
Mantelzorgsteunpunt Buren
Mantelzorgconsulent: Ankie Bongers
mantelzorg@welzijnrivierstroom.nl
Mantelzorgsteunpunt Neder-Betuwe
Mantelzorgconsulent: Esther Morren
mantelzorgnederbetuwe@
welzijnrivierstroom.nl
adres mantelzorgsteunpunt
Buren en Neder- Betuwe:
Voorstraat 8
4033 AD Lienden
meer informatie
Welzijn Rivierstroom
www.welzijnrivierstroom.nl
telefoonnummer
0344-602337
bereikbaar van ma t/m vrij
van 9:00-14:00 uur
Waarvoor kunt terecht bij het
Mantelzorgsteunpunt Buren
of Neder-Betuwe?
• informatie en advies
• meedenken en zoeken naar
oplossingen
• individuele ondersteuning
van de mantelzorger
• trainingen en cursussen
• praktische ondersteuning,
vervangende zorg (respijtzorg)
• hulp bij financiële en andere
materiële zaken
• bijeenkomsten en contact met
andere mantelzorgers
• Dag van de Mantelzorg
• Mantelzorgwaardering (Buren) of
mantelzorgcompliment
(Neder-Betuwe)
• een luisterend oor

Korte berichten
rouw en verlies
Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Afscheid
nemen is daarmee verankerd in ons bestaan en dient zich aan op
verschillende manieren. Veelal wordt verlies en rouw geassocieerd met het
overlijden van een dierbare, maar het betreft ook verlies van bijvoorbeeld
werk, een relatie of gezondheid.
Verlies en rouw gaan hand in hand samen. Rouw is een normale aan
passing na een verlies en gaat vaak gepaard met heftige emoties en een
gevoel van desoriëntatie. Niets is meer zoals het was. En daarmee is er
geen houvast meer in wat bekend leek. Er is een zoektocht naar wat koers
geeft en zingeving biedt.
Waar kunt u in Neder-Betuwe en Buren terecht voor begeleiding bij
rouw en verlies?
• Alle huisartsen die een praktijkondersteuner huisartsenzorg
(POH-GGZ) in dienst hebben, geven begeleiding bij rouw en
verliesverwerking.
• Ria Mous, Praktijk Holla & Timmermans te Dodewaard. Zij heeft
extra affiniteit met de behandeling van depressies, trauma’s,
identiteitsproblemen en partnerrelatieproblematiek.
• De Gereformeerde Gemeente in Nederland doet zeer frequent
huisbezoeken na een overlijden van bv. een partner. Dit wordt gedaan
door kerkenraadsleden en vrijwilligers.
• www.mindkorrelatie.nl/onderwerpen/rouw-na-verlies-van-een-dierbare
• www.deluisterlijn.nl
• www.maatwerkbijverlies.nl. Voor volwassenen en kinderen.
Specialistische jeugdhulp wordt vergoed door de gemeente 
Neder-Betuwe en Buren.
• www.centrumvoorlevensvragen.nl/rivierengebied
• www.praktijkkienstra.nl. Voor kinderen en jongeren uit de gemeente
Neder-Betuwe en Buren.
• STMR/Santé Partners: www.stmr.nl. Alleen groepswerk / bijeenkomsten
voor jongeren tot 18 jaar kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.
Dit omdat hier een verantwoordelijkheid ligt voor de gemeente vanuit
de jeugdwet. Als het gaat om volwassenen dan zullen zij e.e.a. zelf
moeten bekostigen.
• Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor eenvoudige vragen m.b.t.
rouwverwerking om deze door Sociaal team Neder-Betuwe op te laten
pakken. Er kan een kortdurend traject worden ingezet. Voor contact
met de gemeente Neder-Betuwe, zie www.kernpunt.nl.

| Volgende uitgave |
De volgende uitgave staat in het teken van wonen en veiligheid. Hij
verschijnt in december. Suggesties? We horen ze graag van u!

