
Beste ouders/verzorgers,

In deze rubriek ‘vraag en antwoord’ zullen maandelijks opvoedvragen 
gesteld worden door (fictieve) ouders Henk en Margriet Janssen, waar de 
gezins- en jongerencoach van de school van uw kind antwoord op zal 
geven. 

Beste Henk en Margriet,

Als eerste: gecondoleerd en sterkte met het verlies van jullie (schoon)moeder. Extra lastig in deze 
periode. Het verlies van een dierbare heeft erg veel impact op jullie en dit kan erg verdrietig zijn. 
Knap dat jullie, ondanks dat jullie in zo’n moeilijke periode zitten, contact met mij opnemen. 

Het verliezen van een dierbare, willen we onze kinderen 
het liefst natuurlijk besparen. Gelukkig overkomt het ook 
veel jonge kinderen niet. Maar soms worden kinderen 
toch al op jonge leeftijd geconfronteerd met de dood, van 
een broertje of zusje, een opa of oma of een van de 
ouders. 

Het rouwproces van kinderen en volwassenen verschilt 
enorm. Het ene moment kunnen ze verdrietig zijn, dan 
weer kunnen ze vrolijk spelen. Volwassenen denken 
voortdurend aan het gemis en laten zich bij het rouwen 
meer leiden door wat de omgeving verwacht. Kinderen 
hebben dat minder. Zij rouwen in ‘stukjes’, omdat het 
verdriet anders veel te groot is. Het rouwproces bij jonge kinderen loopt vaak ook niet gelijk met het 
rouwproces van de volwassenen. 

Hoe kun je nu het beste helpen bij de rouwverwerking van uw kind?
♥ Laat uw kind die een geliefde heeft verloren zelf bepalen hoe vaak en wanneer hij/zij erover wil 
praten.
♥ Laat uw kind erover huilen en boos over zijn, maar laat uw kind er ook over lachen. Ook dit hoort 
bij het proces.
♥ Je kunt uw kind aanmoedigen een tekening te maken of een brief te schrijven. Dat kan een manier 
zijn om gevoelens te uiten. 
♥ Vraag uw kind of hij/zij iets wil hebben van de geliefde die overleden is. 
♥ Let op lichamelijke klachten van uw kind. Hoe minder een kind zich uit, hoe meer lichamelijke 
klachten kunnen ontstaan
♥ Ga niet nadrukkelijk naar de gevoelens van uw kinderen vragen, als hij/zij dit niet wilt. Ga iets met 
uw kind doen en vraag terloops het gesprek hiernaar.  

Beste gezins- en jongerencoach,

Vorige maand is de moeder van Henk overleden aan het coronavirus. We waren allemaal erg 
hecht met deze oma en onze kinderen zijn er nog heel verdrietig over. We weten niet zo goed 
wat we voor hen kunnen doen en hoe we ze kunnen helpen. In deze tijd was het afscheid 
nemen ook anders dan we voor ons hebben gezien. Hebben jullie tips voor ons?

Houdoe



Wilt u hierover in gesprek of wilt u handvatten krijgen? Of heeft u een andere opvoed- 
opgroeivraagstuk? Dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet,

Birgitte Raemakers | Gezins- en Jongerencoach
Werkdagen: Maandag t/m donderdag
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