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Dr. Riet J.M. Fiddelaers-Jaspers 

Herbergen van een stapel verliezen 
Verlieservaringen bij  kinderen en jongeren 

Verlies 
•  Verlieservaring: gevoelens zijn pijnlijk 

maar ze zijn ook te dragen en te integreren.  
•  Traumatische verlieservaring: een 

ingrijpend verlies waarbij het kind/de 
jongere totaal overspoeld wordt en geen 
passend antwoord  

   heeft. 

Ingrijpende  
verlieservaringen 

•  Hechtingsproblemen: als het kind geen 
veiligheid en geborgenheid ervaart in het 
contact met de ouders.  

•  Traumatisch verlies: ernstige ziekte, 
overlijden, echtscheiding, er niet meer bij 
mogen horen. 

 

Verlieservaringen in  
hechtingsperiode 

Hechtingsproblemen 
van de ouders 
•  Postnatale depressie 
•  Verwaarlozing 
•  Onveiligheid 
•  Onvoorspelbaarheid 
•  Getraumatiseerde/

rouwende ouders 

Door het lot/leven 
•  Geboortetrauma 
•  Couveuse 
•  Adoptie 
•  Ziekte in gezin 
•  Medisch trauma 
•  Veel stress/angst in 

gezin of maatschappij 
•  Scheiding/verlating 
 

Onderste steen (hechting) wankel:  
stapel wiebelt bij later verlies 

Ingrijpende/traumatische 
verlieservaringen 

•  Ernstige ziekte in gezin 
•  Overlijden 
•  (echt)Scheiding 
•  Uitsluiting 
•  Verlies betekenisvolle zaken 
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Traumatische verlieservaring 

•  Te groot, te overweldigend, duurt te lang 
•  Niet te bevatten 
•  Maakt kind machteloos en hulpeloos 
•  Hoe jonger, hoe minder woorden, hoe meer 

de ervaring in het lijf is opgeslagen 
•  Bij triggers dient de ervaring zich aan, vaak 

niet begrepen door kind en door omgeving 

Intern splitsing na een traumatische 
verlieservaring 

Gewonde deel Overlevingsdeel 

Gezonde deel 

Wat is hetzelfde 
•  Rouwproces 
•  Sluiproute bij rouw 
•  Loyaliteitsproblemen 
•  Parentificatie 
•  Invloed op schoolprestaties en concentratie 
•  Financiële en praktische problemen 
•  Wennen aan andere gezinssamenstelling 
•  Wennen aan stiefouder/broer- en zusjes 
•  Hechtingsproblemen op langere termijn 

Onderzoeksgegevens 

Overlijden 
•  5% overlijden in gezin 
•  Duidelijk dat de dood 

definitief is 
•  Beschikbare rituelen 
•  Situatie is uitzonderlijk 
•  Rouw wordt normaal gevon-

den: meer steun en troost  
•  Eén woonplek 

Echtscheiding 
•  Ruim 38% echtscheiding 
•  Hoop/fantasie over 

hereniging 
•  Nauwelijks rituelen 
•  Situatie in maatschappij 

normaal maar voor kind niet 
•  Rouw is meer verborgen 
•  Vaak meerdere woonplekken 

Echtscheiding 
•  Kinderen geneigd schuld op zich te nemen 
•  Doorgaande conflicten 
•  Gespleten en ondergrondse loyaliteit 
•  Meer sprake van geweld (fysiek en psych.) 
•  Jongens ondervinden meer last 
•  Meer kans op echtscheiding later (40-50%) 
•  Soms zeer ingewikkelde familiesystemen  
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Tegenstrijdig appél 

Blijf alsjeblieft zo dicht mogelijk  
bij me uit de buurt! 

 
Veerkrachtig rouwen 

•  Voelen dat er een bedding is voor het 
verlies, thuis en op school; 

•  Een veilige plek waar je mag zijn met 
alles wat er is; 

•  Individuele aandacht voor verlies of in een 
groep;  

•  Afleiding van verlies: school, sport, 
hobby’s. 

 
Wat is nodig? 

•  Betrouwbare aanwezigheid  
•  Met lege handen durven staan 
•  Acceptatie van wat is en dat jij het niet hoeft 

op te lossen 
•  Timing/geduld 
•  Geloven in de kracht van het kind/dejongere 
•  Verduren  


