
OMGAAN MET VERDRIET EN ROUW 

Thema-ochtend dd. 22 januari 2014. 

 

‘Rouwen is keihard werken en je wordt er heel moe van. Je moet er doorheen, of je wilt of niet, 

het is een amputatie. Een voorbeeld: “Je leeft in een ballon, terwijl de wereld doorgaat. Je loopt 

op straat en je ziet mensen ruzie maken. Je denkt alleen maar: ik wou dat wij dat nog konden”. 

Hoe we met verlies omgaan verschilt per persoon. Maar het gaat gepaard met veel gevoelens, 

pijnlijke gevoelens ook. Vaak betekent het verlies van een partner niet alleen intens verdriet, maar 

ook eenzaamheid. Je verliest ook veel sociale contacten. Als vrouw alleen word je minder vaak 

uitgenodigd. Mensen zeggen soms een bezoek af nu je alleen bent. Een vreemde gewaarwording 

net op een moment dat je juist mensen om je heen nodig hebt. Je kunt de conclusie trekken dat 

de buitenwereld het er moeilijk mee heeft: men denkt dat het rouwproces op een gegeven 

moment klaar is. Men weet niet waarover ze moeten praten met degene die rouwt. Maar praten 

helpt: praten, praten, praten, liefst met iemand die ervaring heeft, het is zo moeilijk uit te leggen 

als je het niet hebt meegemaakt.’(De Gelderlander dd. 18 december 2013)  

 

Gastspreker was: Wil Doornenbal, psychologe, ervaringsdeskundige en voormalig docent aan de 

CHE.  

   Mw. Doornenbal vergeleek de rouw en het verdriet –in een normaal 

verlopend rouwproces- met de plaats die het heeft  in een auto. Eerst zit verdriet op de 

bestuurdersstoel, neemt het alle ruimte in. 

Daarna komt het op de passagiersstoel, komt het naast je zitten.  

Tenslotte zit het op de achterbank. Reist het met je mee, maar heeft het niet meer de primaire 

plek die het eerst had. 

 Na haar aansprekende bijdrage was er ruimte voor gesprek en een gezamenlijke lunch. Tijdens de 

lunch werden veel ervaringen en emoties gedeeld .  

Er komt een vervolg op deze ochtend in de vorm van een gespreksgroep. 
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