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LEZING 
ROUWEN (NA ZELFDODING) IN TIJDEN 
VAN CORONA.

MERCEDES WOLTERS



ROUWEN IS ALS ROEIEN…

WERKGROEP VERDER NA ZELFDODING



Rouwen is persoonlijk & dynamisch.



VELE EMOTIES. 
Rouw is meer dan verdriet.





IMPACT VAN ROUW

Intensiteit van het rouwproces

wordt bepaald door: 

• Persoonlijke factoren

• Leeftijd

• Aard van de relatie

• Omstandigheden nu & in het verleden

• Onverwacht karakter

• Uitleg over het verlies

• Reacties van omgeving



IMPACT VAN CORONA 
OP ROUW
❑Financieel

❑Structuur, Stabiliteit

❑Religie, Cultureel, Uitvaart, …

❑Veiligheid, Vrijheid, …

❑Toekomstvisie

❑Emotioneel

❑ Isolatie

❑ Angst 

❑ Emotie zeer hoog of net zeer laag



WAT KAN MIJ HELPEN?



ROUWEN IS OOK EEN 
GROEIPROCES

Zoals een bloem die bloeit na de zwaarste 
winter.
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Zelfdoding

Begrafenis & rituelen

Reacties 
omgeving

zoeken naar verklaringen & 
antwoorden

Steun op 
alle niveaus 

Spiritualiteit 

Betekenis vinden + reïntegratie

Expressie van emoties 
(schuld, shock, boos, eenzaam)

Persoon

Omgeving

Maatschappij



DRAAG ZORG VOOR 
JEZELF
• Wees zacht en zorg voor jezelf. 

• Routine, slaap, eetgedrag, beweging, …

• Durf hulp vragen, durf contact zoeken 
en steun vragen.

• Emotie(h)erkenning

• Denk na over een plek (of richt een 
plekje in)/activiteit waar je naartoe 
kan/wil gaan/doen als je verdrietig of 
kwaad of wat-dan-ook bent. 

• Doe wat goed voelt. Volg je noden. 

• Gedenk, herdenk, eer, zoek verbinding. 

• Het is oké om niet oké te zijn. 

• Blijf contact houden. Bel, mail, sms, 
schrijf, Skype, …

• Lachen mag.



WEES ZACHT 
VOOR JEZELF



NEEM RUST & 
TIJD VOOR 
JEZELF



ROEI MEE 
MET DE GOLVEN 
OP JOUW TEMPO 
EN DOE WAT 
GOED VOELT 
VOOR JOU 



LAAT ALLE 
EMOTIES TOE, 
OOK TRANEN



ZORG VOOR 
STRUCTUUR & 
SLAAPROUTINE



BLIJF IN 
BEWEGING



DOE IETS 
EDUCATIEF OF 
THERAPEUTISCH



DOE IETS 
CREATIEF, 
ACTIEF, 
PRAKTISCH, 
LEUKS, …



DOE IETS 
RELAXEREND 



BLIJF IN CONTACT

Het is moeilijk door alle maatregelen om 
je dierbaren te zien en te horen. Probeer 
toch zoveel mogelijk in contact te blijven 
door te telefoneren, te chatten, te 
schrijven en door de video-callen. 



DURF HULP & STEUN 
TE VRAGEN

Laat je ondersteunen. Er is altijd iemand 
die je wil helpen en vooral ook naar je wil 
luisteren. Je hoeft dit niet alleen te 
dragen. 



LACH, DANS, ZONDER 
SCHULDGEVOEL

Lachen mag. Als je even zin hebt in 
afleiding of plezier maken, doe dit dan 
gewoon. Dit mag er ook gewoon zijn 
tijdens jouw rouwproces en betekent niet 
dat je je dierbare niet meer mist.



GEDENK, HERDENK, EER

Praat over je overleden dierbare, zeg 
zijn/haar naam, bekijk foto’s en voel de 
verbinding die jullie hadden én hebben. 
Dit gevoel van verbinding kan je 
ondersteunen. 

Er zijn veel vormen van gedenken en 
herdenken. Bijvoorbeeld een 
herdenkingsboom planten, een 
herinneringsdoos, enz. 





HOE ONDERSTEUN IK 
ANDEREN?



• Waarheid > Fantasie

• Antwoord, in de mate van het mogelijke, 
op alle vragen in woorden die het kind 
begrijpt

• Hou rekening met mogelijk regressie, 
mindere schoolresultaten, … 

• Wees creatief & actief met rouw

• Volg hun tempo (zij rouwen later & in 
stukjes)

• Volg hun slinger/roeiboot

• Luister, wees open 

• Let op met parentificatie

• Zorg eerst voor jezelf

Hoe ondersteun ik kinderen & jongeren?



• Zoek regelmatig contact (sms, mail,…)

• Emotioneel of praktische steun

• Luister

• Wees geduldig

• Geen meningen, onrealistische beloftes, 
assumpties of oordelen

• Ondersteuning aanbieden, niet opdringen

• Geef informatie 

• Tempo & slinger volgen

• Zorg voor jezelf!

Hoe ondersteun ik een andere nabestaande?





GETUIGENISSEN
Vijf nabestaanden vertellen jou hun 
verhaal, rouw en wat hen hielp om jou 
(h)erkenning, kracht en begrip te geven.

Met dank aan Alison, Dimitri Kelly, 
Marina & Nathalie. 

WERKGROEP VERDER NA ZELFDODING



HERDENKINGSRITUEEL

Tranen & een hart









Het ritueel met de 2 tranen die een hart vormen





WIJ ZIJN ER VOOR JOU

info@werkgroepverder.be

www.zelfmoord1813.be/nabestaanden






