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STILSTAAN BIJ 
VERLIES 

 
over het begeleiden van verliesverwerking 

  
ca. 6400 minderjarige kinderen verliezen 

jaarlijks een ouder 
er zijn 34.000 minderjarige (half) wezen in 

Nederland (CBS, 2013). 
 
  

m.spuij@uu.nl 21/4/2017 

  

In 2014 overleden ca. 1150 kinderen. 50% van 
hen was jonger dan 1 jaar; 25% tussen de 1-15 

jaar en 25% 16-20 (CBS, april 2016) 
  

Aantal 
kinderen dat 
een broer/zus 
verliest is 
onbekend 
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“ …. risicogroepen zijn de kinderen die jong een 
ouder verloren EN degenen die een ouder verloren 
aan externe oorzaken(suïcide, ongelukken, moord)
…” (Berg et al., 2016) 
 
“ … kinderen die een broertje/zusje verliezen lijken 
meer klachten te ontwikkelen dan kinderen die een 
ouder verliezen ...” (Stikkelbroek et al., 2016) 

Lange termijn gevolgen 
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Duale Procesmodel (DPM) 
(Stroebe & Schut, 1999, 2010) 
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Duale Procesmodel (DPM) 
(Stroebe & Schut, 1999, 2010) 
 

Uiteenlopende werkvelden 
Pleegzorg 
Gehandicaptenzorg 
Psychiatrie/GGZ 
Onderwijs 
Vluchtelingen 

‘life-events’ 
 
Echtscheiding 
Verhuizen, emigratie 
Loslaten van een droom of ambitie 

Toepasbaar op  
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Duale Procesmodel (DPM) 
(Stroebe & Schut, 1999, 2010) 
 

kere hoogte, heel normaal en ook gezond want het betekent dat de
rouwende even wat meer met zijn of haar toekomst zonder de aan-
wezigheid van de dierbare bezig kan zijn. Precies omgekeerd kun
je ook een tijdje meer gericht zijn op het verlies, en herstelgerichte
gedachten en gedragingen even tijdelijk links laten liggen. 

Figuur 2.1 Het Duale Procesmodel (Stroebe & Schut, 1999)

Het dpm onderscheidt twee oriëntaties waartussen heen en weer
bewogen wordt (in het model wordt dit ‘slingeren’ genoemd): ver-
liesgerichte oriëntatie en herstelgerichte oriëntatie. De verliesge-
richte oriëntatie heeft betrekking op de rouwarbeid: het proces
waarbij je als nabestaande leert omgaan met het gevoel dat de over-
ledene nooit meer terugkomt. Binnen de herstelgerichte oriëntatie
ligt de focus op de aanpassingen die plaatsvinden na het verlies: het
vormgeven van het leven zonder de overledene en het aanpassen
aan de veranderende omstandigheden, zoals de financiële gevol-

2 • Wat is rouwen? 31

Het alledaagse 
leven

Verlies-georiënteerd

Rouwarbeid

Toelaten van de rouw

Loslaten en continueren
van de band met de 

overledene

Ontkenning/vermijden
van herstelgerichte 

veranderingen

Herstel-georiënteerd

Zorgen voor veranderin-
gen in het leven

Nieuwe dingen doen

Afleiding zoeken van 
de rouw

Ontkenning/vermijden
van rouw

Nieuwe rollen, identiteit
en relaties aangaan

‘slingeren’
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Rouwen is…. 

..... een variëteit aan negatieve en positieve emotionele 
reacties (zoals: pijn, verdriet, boosheid, angst, jaloezie, schuld, 
spijt, opluchting en/of berusting) die elkaar in hoog tempo 
afwisselen 
 
..... en gedragsmatige reacties (zoals apathisch of verslagen of 
juist druk) 
 
….. hard werken! Gericht op het integreren van het verlies in het 
autobiografisch lange termijn geheugen 
 
..... en dan nog blijft het verlies altijd wel (een beetje) voelbaar 
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Waar zou de hulp uit 
kunnen bestaan? 
 
Wie kan dat bieden? 

 

-  Normaal behandeld worden, geen uitzondering zijn. 

-  “Ik ben niet zielig”  

-  Blijf vragen hoe het gaat ook als ik zeg dat het ‘goed’ gaat. 

-  Vraag wat ik nodig heb 

-  Doe ook leuke dingen met mij 

-  Denk aan mij op speciale dagen. Ook na 2,3 of 10 jaar! 

-  Ben je bang om mij verdrietig te maken en zeg je niks? Je kunt mij niet 
verdrietig maken, dat ben ik al! 

 
-  School is afleiding, een rouwgroep op school is daarom niet altijd geschikt 

 

Wie heeft hulp nodig? 
Wat willen K&J en hun 
ouders zelf? 
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Waar zou de hulp uit 
kunnen bestaan? 
 
Wie kan dat bieden? 

Wie heeft 
hulp nodig? 
 

3 
Als rouwen stagneert

Roan (8 jaar) en Debby (10 jaar) hebben ruim anderhalf jaar geleden
hun vader verloren. Hun moeder vertelt dat het een zware en moei-
lijke periode was, maar dat zij en Debby steeds meer gewend raken
aan een leven zonder haar man Erik. Roan is echter erg veranderd.
Hij is stiller, angstiger en huilt snel. Hij plast vaak in zijn bed. Sinds
het overlijden van zijn vader heeft hij niet meer in zijn eigen bed ge-
slapen, moeder kan eigenlijk geen avondje weg en hij is snel in pa-
niek. Bovendien begint hij telkens over iets anders als iemand over
zijn vader begint. Zijn moeder maakt zich ernstige zorgen. Ze vraagt
zich af of het normaal is dat een kind na anderhalf jaar nog zo in be-
slag wordt genomen door het verlies?

Luuk (14 jaar) heeft zijn moeder verloren toen hij vier was. De laat-
ste tijd lijkt hij zich vaker zorgen te maken, maar als zijn vader er-
naar vraagt wuift hij het weg. Hij zegt dan: ‘Er is niks aan de hand,
maak je over mij geen zorgen.’ Vader wil hem graag geloven, maar
toch... Op school gaat het niet goed. Luuk is brutaal in de klas en
spijbelt regelmatig. De leerplichtambtenaar heeft een gesprek aan-
gevraagd. Ook zijn mentor heeft een gesprek aangevraagd, want op
deze manier zal hij niet overgaan naar 3 havo. Zijn vader vraagt zich
af wat er aan de hand is. Zouden deze problemen van Luuk nog met
het overlijden van zijn moeder te maken kunnen hebben? Dat lijkt
hem bijna niet kunnen. Het is al zo lang geleden... Samen met
school wordt besloten om contact op te nemen met het Sociale
Wijkteam. Na enkele gesprekken bij de orthopedagoog van het team
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Beloop van rouwreacties 

ORIGINAL ARTICLE

Grief in Children and Adolescents Bereaved
by Sudden Parental Death
Nadine M. Melhem, PhD; Giovanna Porta, MS; Wael Shamseddeen, MD; Monica Walker Payne, MA; David A. Brent, MD

Context: Major advances have been made in our un-
derstanding of the phenomenology and course of grief
in adults. However, little is known about the course of
grief in children and adolescents.

Objective: We report on the course of children’s and
adolescents’ grief reactions after sudden parental death
and the effect of those reactions on subsequent psychi-
atric and functional status.

Design: Longitudinal study (July 1, 2002, through Janu-
ary 16, 2007) of bereaved children, adolescents, and fami-
lies, with yearly comprehensive assessments as long as
3 years after parental death.

Setting: Bereaved children and adolescents and their sur-
viving parents recruited through coroners’ records and
a newspaper advertisement.

Participants: A total of 182 parentally bereaved chil-
dren and adolescents aged 7 through 18 years whose par-
ent died due to suicide, unintentional injury, or sudden
natural causes.

Main Outcome Measures: Grief, functional impair-
ment, and incident depression.

Results: Three distinct trajectories of grief reactions were
observed in the study participants. In 1 group, which con-
sisted of 10.4% of the sample, grief reactions showed no
change 33 months after death. Children and adolescents
with prolonged grief reactions had higher rates of previ-
ous personal history of depression. Prolonged grief made
unique contributions to increased levels of functional im-
pairment, even after controlling for the clinical character-
istics before and after the death. Conversely, prolonged
grief in children, adolescents, and the surviving caregiver
predisposed children and adolescents to an increased haz-
ardof incidentdepression.Anothergroup(30.8%)showed
increased grief reactions 9 months after the death, which
gradually decreased over time. Despite this finding, grief
reactions in thisgroupalsowereassociatedwith functional
impairment and increased risk of incident depression.

Conclusions: Grief reactions abate over time for most chil-
dren and adolescents bereaved by sudden parental death;
however, a subset shows increased or prolonged grief re-
actions, which in turn increases the risk of functional im-
pairment and depression. Research regarding interven-
tions designed to relieve the burden of grief in bereaved
childrenandadolescents areneeded.Suchefforts also should
assess and address grief reactions in the surviving parent.

Arch Gen Psychiatry. 2011;68(9):911-919

T HE DEATH OF A PARENT IS
consistently rated as one
of the most stressful life
events that a child or ado-
lescent can experience.1,2 In

Western countries, 4% of children and
adolescents experience the death of a
parent, and approximately 1 in 20 chil-
dren and adolescents in the United States
experience such a loss before age 18
years.3 Major advances have been made
in our understanding of the phenom-
enology and course of grief in adults.4-28

We define grief as the subjective experi-
ence of loss, but bereavement refers to
status with respect to loss, regardless of
subjective experience. Although less is
known about grief reactions in children
and adolescents, preliminary evidence

from cross-sectional studies29-36 suggests
that, similar to adults, some bereaved
children and adolescents experience a
complicated or prolonged grief reaction
(PGR). Reflecting the current terms used
in the literature, we use the terms com-
plicated and prolonged interchangeably.

Relatively little is known about the
course of grief in children and adoles-
cents. In our ongoing, longitudinal study
of the impact of sudden parental death on
children and adolescents, exposure to pa-
rental death was found to result in an in-
creased risk of depression and posttrau-
matic stress disorder (PTSD) during the
first year and persisting into the second
year after the death.37,38 Herein, we re-
port on the course of parentally bereaved
children’s and adolescents’ grief reac-

Author Affiliations:
Department of Psychiatry,
Western Psychiatric Institute
and Clinic, University of
Pittsburgh School of Medicine
(Drs Melhem and Brent and
Mss Porta and Walker Payne),
Pittsburgh, Pennsylvania; and
Department of Psychiatry and
Behavioral Sciences, Rosalind
Franklin University of Medicine
and Science, North Chicago,
Illinois (Dr Shamseddeen).
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©2011 American Medical Association. All rights reserved.
Downloaded From: http://archpsyc.jamanetwork.com/ by a Utrecht University Library User  on 10/25/2015

182 kinderen (7-18 jaar) waarvan een ouder is overleden 
9 mnd, 21 mnd en 3 jaar na verlies onderzocht 

 
è 10% Chronische Gecompliceerde Rouw 
è 60% Geen klachten 
è 30% Herstelt langzaam 
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Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

uitkomst 

Stagnatie van het 
verwerkingsproces  

(Gecompliceerde 
rouw) 

 

Gebrekkige integratie van 
het verlies in het lange 

termijn geheugen 

Basisopvattingen 
en 

misinterpretaties 
(niet-helpende 

gedachten) 

Angstige en 
depressieve 
vermijding 

processen ‘Positive 
parenting’ 

Verklaringsmodel Gecompliceerde Rouw  
(Boelen, Van den Hout, & Van den Bout, 2006) 

kenmerken 

(Boelen, Van den Hout, & Van den Bout, 2006) 
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Ouders blijken rouwgerelateerde problemen van 
hun kinderen slecht in te kunnen schatten 
 (Spuij et al., 2012; Boelen & Spuij, 2013). 
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Assessment

Psychometric Properties of the Dutch Inventories
of Prolonged Grief for Children and Adolescents

Mariken Spuij,1 Peter Prinzie,1 Jolanda Zijderlaan,2 Yvonne Stikkelbroek,1
Let Dillen,3 Carlijn de Roos4 and Paul A. Boelen5*
1Department of Child and Adolescent Studies, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
2 Lucertis Child and Youth Psychiatry, Rotterdam, The Netherlands
3Oncology Centre, Ghent University Hospital, Federation of Palliative Care Flanders, Gent, Belgium
4Psychotrauma Centre for Children and Youth, Rivierduinen Mental Health Care, Leiden, The Netherlands
5Department of Clinical and Health Psychology, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

A significant minority of bereaved adults develops prolonged grief disorder (PGD), a syndrome encom-
passing debilitating symptoms of grief distinct from depression and anxiety. Few studies have examined
the phenomenology and correlates of PGDamong children and adolescents. In part, this is due to the lack
of a psychometrically sound questionnaire to assess PGD symptoms in these groups. Based on an adult
measureofPGD,wedevelopedtwoquestionnairesofPGDsymptomsfor childrenandadolescentsnamed
the Inventory of ProlongedGrief for Children (IPG-C) and Inventory of ProlongedGrief for Adolescents
(IPG-A), respectively. Psychometric properties of these measures were examined in three samples,
including mostly parentally bereaved children (aged 8–12years, total sample n=169) and adolescents
(aged 13–18years, total sample n=153). First, findings showed that items of the IPG-C and IPG-A repre-
sented one underlying dimension. Second, the internal consistency and temporal stability of both ques-
tionnaires were adequate. Third, findings supported the concurrent validity (e.g., significant correlations
with measures of depression and post-traumatic stress-disorder [PTSD]), convergent and divergent
validity (stronger correlations with similar questionnaires of ‘traumatic grief’ than with two dissimilar
questionnaires of ‘ongoing presence’ and ‘positive memories’) and incremental validity (significant
correlations with an index of functional impairment, even when controlling for concomitant depression
and PTSD) of the IPG-C and IPG-A. This report provides further evidence of the clinical significance
of PGD symptoms among children and adolescents and promising psychometric properties of
questionnaires that can be used to assess these symptoms. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

Key Practitioner Message:
• The Inventory of Prolonged Grief for Children (IPG-C) and Inventory of Prolonged Grief for Adolescents

(IPG-A) were developed to be able to assess symptoms of Prolonged Grief Disorder (PGD) among
children and adolescents.

• In different samples, the internal consistency, temporal stability, and concurrent and construct validity
of these questionnaires were found to be adequate.

• The IPG-C and the IPG-A can be used in research examining causes and consequences of PGD, and the
effectiveness of bereavement interventions for children and adolescents.

• This study provides further evidence of the existence and clinical significance of PGD symptoms among
children and adolescents and supports the inclusion of a new category for bereavement-related
disorders in DSM-5.

Keywords: Prolonged Grief Disorder, Children, Adolescents, Assessment

The loss of a relative to death is one of the most common
and stressful life events that youths can experience

(e.g., Alisic, Van der Schoot, Van Ginkel, & Kleber,
2008; Breslau, Wilcox, Storr, Lucia, & Anthony, 2004).
Bereavement among youths has been associated with
increased psychiatric problems including depression,
anxiety, post-traumatic stress-disorder (PTSD) and
somatising disorders in the first 2 years following the
loss (Brent, Melhem, Donohoe, & Walker, 2009; Cerel,

*Correspondence to: Paul A. Boelen, Department of Clinical and
Health Psychology, Utrecht University, P.O. Box 80140, 3508 TC,
Utrecht, The Netherlands.
E-mail: P.A.Boelen@uu.nl

Clinical Psychology and Psychotherapy
Clin. Psychol. Psychother. (2011)
Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cpp.765

Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 
30 items o.a.  
Ø  Ik vind het moeilijk dat […] overleden is; ik vind het niet eerlijk. 
Ø  Ik wil graag bij […] zijn. Ik verlang naar […]. 
Ø  Ik kan niet geloven dat […] overleden is. 
Ø  Ik ben heel erg geschrokken van […] overlijden; ik ben er helemaal 

ondersteboven van. 
Ø  Ik voel mij heel erg alleen sinds […] dood is. 
Ø  Ik heb het gevoel dat alles veranderd is sinds […] dood is. 

RouwVragenlijst voor Kinderen en Jongeren 
 
(RVL-K en RVL-J) 
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Kern van verstoorde rouw: 
•  Verlangen naar (“longing and yearning) 
•  De dood niet kunnen accepteren 
•  Shock  
•  Ongeloof 
•  Alleen voelen 
•  Wereldbeeld is veranderd 

 
 
 

Kern van 
Gecompliceer

de rouw 
(PCRS) 

NIEUW	

Code 
309.89 
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Diagnostiek:PCRS, PTSS of depressie? 
Angst Depressie 

 
PCRS 
 

Gebeurtenis Afgebakende 
gebeurtenis, gekenmerkt 
door gevaar 

? Dood van een dierbare 

Gevoelens Angst voor specifieke 
situaties (of gevoelens of 
herinneringen 
Schrikachtig / op hoede 
 

Somberheid 
Vervlakking 
 

Verlangen 
Gemis 
Wanhoop 

Gedrag Vermijding van 
angstwekkende 
situaties/stimuli 
 

Totaal ontbreken van motivatie 
om iets te doen 
 

Streven naar gevoel van 
nabijheid (zoekgedrag) 
Gerichtheid op verleden 
 

Gedachten “De wereld is gevaarlijk!” 
“Ik ben constant in 
gevaar!” 
 

“Het leven stelt sowieso niets 
voor … / en ikzelf en de 
toekomst ook niet” 

Ik kan het niet verdragen dat 
[…] nooit meer terugkomt” 
“Het leven stelt nietss meer voor 
nu […] weg is 
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Soms maskeren gedragsproblemen 
rouw 
 

This project was funded by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), US Department of 
Health and Human Services (HHS). The views, policies, and opinions expressed are those of the authors and do not 
necessarily reflect those of SAMHSA or HHS. 

 
 

 

 

 

 

 

Is It ADHD or Child Traumatic 
Stress?  
A Guide for Clinicians  
 

August 2016 
 

 

 

               The National Child Traumatic Stress Network 5 
www.NCTSN.org 

 

 

Are Children with ADHD at Greater Risk for Trauma? 

Researchers disagree on whether or not ADHD is associated with risk of exposure to psychological 
trauma. Some pediatric studies have documented that youth with ADHD are more likely than those 
without ADHD to develop child traumatic stress and vice versa.ii Some researchers maintain that 
children with ADHD should be considered a high-risk population for the development of child 
traumatic stress. Still other studies show children and adults diagnosed with ADHD are at elevated 
risk for exposure to traumatic events but not always for the development of trauma-related 
symptoms.iii 
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Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

kenmerken 
Kenmerken van de rouwende 
 
Lage intelligentie, moeilijk temperament, 
laag zelfbeeld, internaliserende 
problemen voor het verlies (Carr, 2015; 
Dowdney, 2000, 2005). 
 
Sekse verschillen: Niet meer 
externaliserende problemen bij jongens; 
meisjes meer internaliserende & slaap 
problemen (Stikkelbroek et al., 2015) 
 
 

Disclaimer: 
Weinig empirisch 

onderzoek!! 

Factoren die van invloed zijn op het 
beloop van rouw 
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Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

kenmerken 

Gezins- en ouderfunctioneren (1) 
 
Meer problemen bij kinderen waarvan de 
achterblijvende ouder psychische 
problemen heeft (bijv. depressie, middelen 
misbruik). 
 
Gezinnen waar sprake is van andere 
ingrijpende gebeurtenissen na het 
overlijden (financiële problemen, verhuizen 
etc.) e/o gezinnen waarin al veel problemen 
waren voor het overlijden (scheiding, 
opvoedingsproblemen etc.) (Dowdney, 2000, 
2005) 
 

Disclaimer: 
Weinig empirisch 

onderzoek!! 

Factoren die van invloed zijn op het 
beloop van rouw 

Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

kenmerken 

Gezins- en ouderfunctioneren (2) 
 
 
Meer problemen in gezinnen waarvan ouders 
die niet in staat zijn tot ‘positive 
parenting’ (Sandler et al., 2003). 
 
Gezinnen met een klein sociaal netwerk; 
ouders met veel draaglast (Carr, 2015; 
Dowdney, 2000, 2005) 

Disclaimer: 
Weinig empirisch 

onderzoek!! 

Factoren die van invloed zijn op het 
beloop van rouw 

Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

kenmerken 

Kenmerken van het verlies (1) 
 
Nabestaanden (jongeren) van suïcide lopen 
meer risico op psychische problemen en 
alcohol en drugsgebruik  dan nabestaanden 
van een verkeersongeluk (Brent et al., 2009) 
 
Nabestaanden (kinderen) van een langdurige 
ziekte (e.g. kanker) rapporteren meer 
symptomen van Gecompliceerde Rouw en 
PTSS dan nabestaanden van een plotselinge 
natuurlijke  dood (e.g. hartaanval). Hun ouders 
rapporteren juist meer depressieve klachten. 
(Kaplow, Howell & Layne, 2014) 
 
 

Disclaimer: 
Weinig empirisch 

onderzoek!! 

Factoren die van invloed zijn op het 
beloop van rouw 

Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

kenmerken 

Kenmerken van het verlies (2) 
 
Geen verschillen tussen kinderen die de dood 
wel/niet hadden verwacht (Kaplow et al, 
2014). Voor ouders van deze kinderen gold dat 
een onverwachte dood tot meer depressieve 
klachten leidt.  
 
Het gegeven dat de dood onvermijdelijk is, dat 
niemand iets kan doen, zeer belastend te 
kunnen zijn voor kinderen (Salinger, Cain en 
Porterfield,2003)  Disclaimer: 

Weinig empirisch 
onderzoek!! 

Factoren die van invloed zijn op het 
beloop van rouw 

Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

kenmerken 

Kenmerken van het verlies (3) 
 
Aantal verlieservaringen van het kind (>4 
meer problemen, Harrinson & Harrington, 2001) 
 
Dode wel zien lijkt tot meer 
gedragsproblemen te leiden (Mc Cown, 1984; 
Poijula et al., 2001), MAAR klinische ervaring is 
er ook dat kinderen er ook veel last van kunnen 
hebben als ze de dode niet hebben gezien 
 
Wel/niet aanwezig bij de uitvaart van 
invloed? Afscheid kunnen nemen is belangrijk 
(let op: kinderen goed voorbereiden) 
 

Disclaimer: 
Weinig empirisch 

onderzoek!! 

Factoren die van invloed zijn op het 
beloop van rouw 

Kenmerken van de 
rouwende + context 

Kenmerken van de 
verliesgebeurtenis 

Kenmerken van de 
nasleep van het 
verlies 

kenmerken 
Nasleep (1) 
 
 
Juridisch gedoe 
 
Media  

  
 Radio, tv 

•  , 

Disclaimer: 
Weinig empirisch 

onderzoek!! 

Factoren die van invloed zijn op het 
beloop van rouw 
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Belangrijk: Rouwreacties altijd in een 
ontwikkelingsperspectief plaatsen 

4 
Rouwreacties van kinderen 

en jongeren

Er zijn veel factoren die verliesverwerking door kinderen beïnvloe-
den. Eerder is al aangegeven dat het bijvoorbeeld belangrijk is dat
een kind begrijpt wat ‘dood’ betekent, en dat jonge kinderen door
hun beperkte taalvermogen nog niet zo goed in staat zijn om uit te
leggen wat ze denken en voelen. In dit hoofdstuk wordt daarom
eerst de wisselwerking tussen de ontwikkelingsfase waarin een
kind zich bevindt en verliesverwerking besproken. De ontwikke-
ling is in drie perioden of fasen opgedeeld: tot vier jaar, de basis-
schoolperiode en de adolescentie. In het volgende hoofdstuk wor-
den andere factoren besproken die van invloed kunnen zijn op het
verwerkingsproces.

Bij elke ontwikkelingsfase die een opgroeiend kind doorloopt,
hoort een aantal ‘ontwikkelingsopgaven’. Een ontwikkelingsopgave
voor een baby is bijvoorbeeld het opbouwen van een relatie met
zijn opvoeder, terwijl een puber juist ‘werkt’ aan het opbouwen van
emotionele zelfstandigheid. Als een kind er niet in slaagt een ont-
wikkelingsopgave te volbrengen beïnvloedt dat de ontwikkelings-
opgaven in volgende ontwikkelingsfasen. Een kind kan die dan
niet of maar beperkt uitvoeren. 

Kinderen maken enorme sprongen in hun ontwikkeling op zowel
sociaal, emotioneel als cognitief gebied. Het zijn er veel te veel om
hier allemaal te bespreken, daarom beperken we ons tot de hoofd-
lijnen. Belangrijk is dat je je als betrokkene steeds afvraagt: 
• Hoe ontwikkelt mijn kind zich? 
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Baby/peuter/kleuter  
Basisschool: ‘Nooit meer’ blijft ingewikkeld, magisch denken 
Adolescentie: her-rouwen 

Begrip van de onomkeerbaarheid van de dood  
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     Kunnen uiten van emoties (gedrag, spel en taal) 
Baby/peuter/kleuter emoties leren herkennen, resoneren mee 
Basisschool: meerdere emoties, taal is nog beperkt, vragen/vragen/vragen 
Adolescentie: emotieregulatie, digitale wereld 
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     Kunnen uiten van emoties (gedrag, spel en taal) 

Baby/peuter/kleuter emoties leren herkennen, resoneren mee 
Basisschool: meerdere emoties, taal is nog beperkt 
Adolescentie: emotieregulatie, digitale wereld 

Ontwikkelingspsychologische invloeden 
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Centrale ontwikkelingsopgaven waar het kind voor staat 
en rouwen staan soms haaks op elkaar (oa hechting, 
schoolse competenties en identiteitsontwikkeling) 

Dit betekent dat meerdere pijlers een fundament voor het kind
vormen. Als één van de personen uit het hechtingsnetwerk, zoals
een ouder, wegvalt, is er een vangnet dat ervoor zorgt dat het kind
zijn ontwikkelingsopgaven toch kan volbrengen en zijn psychische
ontwikkeling niet voor altijd verstoord raakt. Natuurlijk wankelt het
fundament waarop het kind zich ontwikkelt als een belangrijke pij-
ler is weggeslagen, maar als het fundament uit meerdere pijlers be-
staat, stort het bouwwerk meestal niet helemaal in – al kan het
soms wel zo voelen. Jonge kinderen kunnen hun ontwikkeling in
principe voortzetten en de belangrijkste, centrale ontwikkelingsop-
gave van hun leeftijd, een veilige hechting, gewoon volbrengen.

Lange tijd dacht men dat het interne werkmodel over relaties – de
blauwdruk die je in je jeugd ontwikkelt voor hoe relaties horen te
zijn en hoe je die aangaat – een vaststaand gegeven was dat na je
jeugd niet meer kon veranderen. In die optiek zou een verlies in de
jeugd het interne werkmodel voor altijd negatief beïnvloeden. On-
derzoek van Alan Sroufe en collega’s eind jaren negentig laat ech-
ter zien dat het werkmodel onderhevig is aan levenservaringen.

72 Rouw bij kinderen en jongeren

Figuur 4.1 De Cirkel van veiligheid. (Powell B. e.a., 2016)
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Centrale ontwikkelingsopgaven waar het kind voor staat 
en rouwen staan soms haaks op elkaar (oa hechting, 
schoolse competenties en identiteitsontwikkeling) 
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Centrale ontwikkelingsopgaven waar het kind voor staat 
en rouwen staan soms haaks op elkaar (oa hechting, 
schoolse competenties en identiteitsontwikkeling) 
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6 
Het overlijden en het afscheid 

Dit hoofdstuk gaat over de eerste periode na een overlijden: een tijd
waarin veel moet gebeuren en er veel beslissingen genomen moe-
ten worden. Er wordt ingegaan op de vraag wie een kind dat een
dierbare heeft verloren het slechte nieuws vertelt, hoe je dit kunt
doen en hoe je kinderen kunt voorbereiden op het zien van de over-
ledene en op de uitvaart. Dit hoofdstuk richt zich op de rol van het
gezin in de periode rond het overlijden. In de volgende hoofdstuk-
ken wordt besproken hoe ouders en professionals over het verlies
en de overledene kunnen communiceren. In hoofdstuk 11 wordt
ingegaan op de rol van de school bij een overlijden.

Het slechte nieuws vertellen: door wie en hoe?

Er zijn weinig mensen die graag slechtnieuwsgesprekken voeren.
Soms denken ouders dat professionals het beter kunnen dan zij-
zelf, maar dat is niet zo. Hoe moeilijk, pijnlijk en verdrietig het ook
is, ouders kunnen het beste zelf aan hun kinderen vertellen dat een
dierbare is overleden. Dat geldt niet alleen voor vertellen dat ie-
mand is overleden, maar ook voor vertellen dat iemand gaat ster-
ven en vertellen hoe de uitvaart eruit gaat zien.

Ouders zijn, hoe moeilijk het ook kan zijn, de eerst aangeweze-
nen om met hun kind in gesprek te gaan. Ouders kennen hun kin-
deren het beste. Zij kunnen kleine signalen oppikken en daarbij
aansluiten. Het kan voor ouders wel nuttig zijn om hulp of steun te

7 
De relatie tussen opvoeders en kind

Elk verwerkingsproces is uniek. Ieder mens – ieder kind en iedere
volwassene – verwerkt een ingrijpend verlies in zijn eigen tempo
en op zijn eigen manier. Sommigen verwerken in stilte, terwijl an-
deren veel willen praten of gedichten gaan schrijven. Anderen ui-
ten zich op creatieve manieren of in sport en bewegen. Sommigen
zijn vooral gericht op de overledene en zijn overlijden, anderen zijn
juist meer met de toekomst bezig. Vaak wisselen deze twee ‘oriën-
taties’ – de verliesgerichte en de herstelgerichte – elkaar af, iets wat
weergegeven wordt in het Duale Procesmodel dat in hoofdstuk 2
aan bod kwam. Deze twee oriëntaties zijn als een roeiboot met twee
riemen waarbij de riemen verwijzen naar de herstelgerichte en de
verliesgerichte oriëntatie. We verleggen nu de focus van de riemen
naar de boot. Want zonder boot kun je niet roeien. En wat is de
boot? De boot staat symbool voor de relaties die mensen hebben.
Voor kinderen vormen de relaties met mensen uit hun directe om-
geving een belangrijk fundament voor hun ontwikkeling en dus
ook voor het rouwen. 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe ouders met hun omge-
ving kunnen zorgen voor een stevig fundament voor het kind, om
het verlies zo goed mogelijk te kunnen verwerken. De omgeving
wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. Ouders kunnen hun kinde-
ren steunen, maar het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen
dat ze hierbij vaak steunbronnen kunnen en mogen gebruiken:
een leraar die af en toe vraagt aan het kind hoe het met hem of haar
gaat, buren die koken voor het gezin in rouw, opa die elke week een

8 
Communiceren na verlies 

Florine (13 jaar) verliest haar moeder aan de gevolgen van huidkan-
ker. Ze zit op dat moment net een paar weken op de middelbare
school. Thuis is het verdriet voelbaar in alles. Op school voelt Flori-
ne zich vrij. Ze kan er lol maken met haar vriendinnen en alles lijkt
daar even normaal. Ze kletst wekelijks even bij met de lerares En-
gels, mevrouw Pietersen. Niet haar mentor, want daarmee heeft ze
geen klik. In het begin ging dat spontaan. Dan vroeg mevrouw Pie-
tersen hoe het met haar ging. Omdat het aan het eind van de dag
was, bleef Florine dan vaak wat langer praten. 

Na een paar weken stelde mevrouw Pietersen voor dat ze er een
‘vaste’ afspraak van zouden maken voor de rest van het jaar. Florine
vindt het eerst wat gek, maar ook wel fijn. Mevrouw Pietersen luis-
tert goed en ze heeft niet zo snel een oordeel. De gesprekken gaan
in eerste instantie over van alles en nog wat: haar hond, hockey en
hoe het gaat op school en in de klas. Over haar moeder hebben ze
het in het begin niet eens zo vaak. Pas na een paar maanden, als Flo-
rine zich meer en meer vertrouwd voelt, komen er ook gesprekken
over haar moeder en het gemis. 

Florine ziet uit naar de gesprekjes, juist omdat mevrouw Pieter-
sen haar moeder niet gekend heeft en zelf niet verdrietig wordt als
ze het erover hebben.

Het voorbeeld van Florine laat zien dat kinderen vaak praten over
dingen die hen bezighouden en dan zijdelings het verlies aanstip-
pen. Het laat ook zien dat sommige kinderen het fijn vinden om
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De leegte in school…
Verder op school na de vliegramp Oekraïne

Ine Spee
crisisadviseur 

Odeth Bloemberg-van den Bekerom
schoolpsycholoog

Ambulante gespecialiseerde hulp binnen 
de basis of gespecialiseerde GGZ 

Klinische dagbehandeling of opname 
binnen de specialistische GGZ 
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Waar zou de hulp uit 
kunnen bestaan? 
Wie kan dat bieden? 

Weinig bekend over effectieve therapie 
Kinderen? 

-  Weinig studies 
-  Verwaarloosbare effecten 

- Vooral voor specifieke groepen 

 40-60% klachten reductie 

 40-60% 
ONVOLDOENDE 
klachtenreductie 

Volwassenen? 
Iets meer studies 

Bescheiden effecten 
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Rouwhulp: behandeling ter preventie van 
(dreigende) gecompliceerde rouw bij kinderen 
en jongeren

Mariken Spuij en Paul Boelen

9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een protocollaire behandeling beschreven voor (dreigende) gecom-
pliceerde rouw (gr) bij kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar oud. gr is geen formele 
diagnostische categorie in de dsm-iv-tr. Op basis van onderzoek hebben diverse onderzoe-
kers ervoor gepleit om een specifieke rouwgerelateerde stoornis op te nemen in de dsm-5 
(Prigerson et al., 2009; Shear et al., 2011). Op het moment van schrijven van dit hoofdstuk 
wordt overwogen om Persistent Complex Bereavement-Related Disorder (pcbrd – American 
Psychiatric Association [apa], 2012) op te nemen in sectie iii van de dsm-5, waarin stoornis-
sen staan die nog verder onderzoek behoeven. Daarnaast wordt voorgesteld om een speci-
fieke rouwstoornis op te nemen in de categorie van ‘trauma- en stressgerelateerde stoornis-
sen’, te weten de ‘aan rouw gerelateerde aanpassingsstoornis’; een stoornis waarbij men 
meer dan twaalf maanden na het verlies diverse rouwgerelateerde symptomen moet 
hebben die significant lijden en disfunctioneren veroorzaken. Diverse auteurs zijn kritisch 
over dit voorstel, omdat men vrij gemakkelijk aan de criteria voldoet, wat de kans op patho-
logiseren van normale rouw vergroot (Boelen & Prigerson, 2012).

Hoewel het meeste onderzoek naar deze problematiek heeft plaatsgevonden onder volwas-
senen, is er toenemend bewijs dat gecompliceerde rouw ook bij kinderen (tot 19 jaar) voor-
komt, in dezelfde soort symptomen tot uiting komt en evenals bij volwassenen gepaard kan 
gaan met ernstig lijden (Melhem, Moritz, Walker, Shear & Brent, 2007; Spuij, Prinzie et al., 
2012; Spuij, Reitz et al., 2012).

Typische rouwreacties zijn: separatiewanhoop (intens verlangen, missen), moeite met het 
verlies te aanvaarden, vermijding van de realiteit van het verlies, emotionele verdoving, een 
gevoel van betekenisloosheid en moeite om door te gaan met het gewone leven (Prigerson et 
al., 2009; Shear et al., 2011). Rouwreacties behorend bij gr zijn kwalitatief niet anders dan de 
‘normale rouwreacties’. Alle mensen (kinderen en volwassenen) die een verlies meemaken 
zullen deze normale rouwreacties in de eerste periode na een verlies ervaren. Bij gr zijn 
deze initiële, ‘normale’ reacties chronisch geworden. Ze houden langdurig aan (ruim voorbij 
de periode van zes maanden na het verlies) en staan het normale functioneren ernstig in de 
weg. Zo kan het zijn dat een kind met gr verstandelijk goed weet dat de dierbare overleden 
is, maar tegelijk gevoelsmatig niet tot zich laat doordringen dat hij of zij de overledene nooit 
meer, dus over een jaar niet, maar ook over tien en vijftig jaar niet, zal zien, spreken, voelen 
enzovoort. In de behandeling wordt nagestreefd dat het kind zowel verstandelijk als 
gevoelsmatig gaat beseffen dat het verlies onomkeerbaar is en dat er een manier gevonden 
moet worden om door te gaan met het leven. Voor kinderen geldt daarbij dat ze door moeten 
gaan met het vervullen van hun normale ontwikkelingstaken, dus ook met de ontwikke-
lingstaken in de toekomst, zoals het afronden van een opleiding en het aangaan van 
(intieme) relaties met anderen. Cliënten confronteren met de onomkeerbaarheid van het 
verlies is een essentieel onderdeel van de behandeling en gebeurt zowel direct als meer 
verhuld. 
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Effectiviteit GriefHelp /RouwHulp 
(Spuij et al., 2012, 2013) 

Practitioner Report

An Open Trial of ‘Grief-Help’: A Cognitive–
Behavioural Treatment for Prolonged Grief in
Children and Adolescents

Mariken Spuij,1 Maja Dekovic1 and Paul A. Boelen2*
1Department of Child and Adolescent Studies, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands
2Department of Clinical and Health Psychology, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands

In the past years, there is growing recognition of a syndrome of disturbed grief referred to as prolonged
grief disorder (PGD). Although mostly studied in adults, clinically significant PGD symptoms have also
been observed in children and adolescents. To date, no effective treatment for childhood PGD yet exists.
We recently developed a nine-session cognitive–behavioural treatment for childhood PGD combined
with five sessions of parental counselling. In the current article, we present outcomes of treatment of
10 consecutive children and adolescents turning to our university clinic with elevated PGD symptoms
as their primary problem and main reason to seek therapy. Patients were significantly improved at
post-treatment, with large improvements in self-rated PGD and post-traumatic stress (effect sizes
0.8) and small to moderate improvement in depression and parent-rated internalizing and externalizing
problems (0.2< effect sizes< 0.8). Additional predictor analysis of outcomes suggested that, among
other things, this treatment approach is less efficacious for children and adolescents further removed
from loss and those confronted with suicidal loss. That said, the treatment appears promising, and
controlled evaluation is clearly indicated. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

Key Practitioner Message:
• We developed ‘Grief-Help’, a nine-session cognitive–behavioural treatment for childhood prolonged

grief combined with five sessions of parental counselling.
• Results of the treatment of 10 consecutive children and adolescents are reported in this article.
• Patients were significantly improved at post-treatment, with large improvements in prolonged grief

and post-traumatic stress (effect sizes> 0.8) and small to moderate improvement in depression and
internalizing and externalizing problems (0.2< effect sizes< 0.8).

• Predictor analysis, using data from 16 patients, suggested that this treatment is less efficacious for
children and adolescents further removed from loss and those confronted with suicidal loss.

• This study provides further evidence that ‘Grief-Help’ is a promising approach to the treatment of
childhood prolonged grief.

Keywords: prolonged grief disorder, children, adolescents, cognitive–behavioural treatment

INTRODUCTION
The death of a loved one in childhood and adolescence is a
risk factor for distress and dysfunction. This event has been
associated with increased emotional problems including
elevated depression, anxiety and post-traumatic stress, as
well as somatic complaints and behavioural problems
(Dowdney, 2008; Kaplow et al., 2012). An estimated 5–10%

of children experience clinically significant psychiatric
problems following loss including major depression, post-
traumatic stress disorder (PTSD) and prolonged grief dis-
order (PGD) (Melhem et al., 2007; Melhem et al., 2011).
Prolonged grief disorder encompasses several symptoms

including separation distress, pre-occupationwith thoughts
about the lost person, a sense of purposelessness about the
future, numbness, bitterness, difficulties accepting the loss
and difficulty moving on with life without the lost person
(Prigerson et al., 2009; Shear et al., 2011). Although PGD
has mostly been studied among adults, a growing body of
empirical studies has shown that children and adolescents
can develop PGD symptoms that can be reliably assessed,

*Correspondence to: Paul A. Boelen, Department of Clinical and
Health Psychology, Utrecht University, P.O. Box 80140, 3508 TC,
Utrecht, the Netherlands.
E-mail: P.A.Boelen@uu.nl
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Clin. Psychol. Psychother. (2013)
Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cpp.1877

Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

Cognitive-Behavioral Therapy for Prolonged Grief in Children: Feasibility and
Multiple Baseline Study

Mariken Spuij, Annemarie van Londen-Huiberts, and Paul A. Boelen, Utrecht University

There is growing recognition of a syndrome of disturbed grief referred to as prolonged grief disorder (PGD). Althoughmostly studied in adults,
clinically significant PGD symptoms have also been observed in children and adolescents. To date, no effective treatment for childhood PGD
yet exists. We developed a 9-session cognitive-behavioral treatment for childhood PGD, combined with 5 sessions of parental counseling. In
the present article, the content of this treatment is described. We also describe findings of a multiple baseline study among 6 bereaved children
and adolescents. This study showed that the intervention coincided with reductions in symptoms of PGD and other self-rated and
parent-rated symptoms. All participating children and parents gave favorable scores to the satisfaction about each session, the contact with
their therapist, and the information they received, attesting to the feasibility of this treatment approach.

T HE past years have shown a growing recognition of a
syndrome in adults referred to as prolonged grief

disorder (PGD; also termed complicated grief). PGD
encompasses several symptoms, including separation
distress, preoccupation with thoughts about the lost
person, a sense of purposelessness about the future,
numbness, bitterness, difficulties accepting the loss, and
difficulty moving on with life without the lost person
(Prigerson et al., 2009; Shear et al., 2011). Symptoms of
PGD have been found to be distinct from depression and
posttraumatic stress disorder (PTSD) and to be associated
with persistent mental and physical health complaints and
reduced quality of life (Bonanno et al., 2007; Prigerson et
al., 2009). PGD is also different from normal grief in that
people with PGD are essentially stuck in a state of chronic
mourning in which symptoms of acute grief do not
subside, but continue to interfere with normal function-
ing far beyond the first half year of bereavement (Boelen
& Van den Bout, 2008; Prigerson, 2004). Given that PGD
is a distinct and debilitating condition, researchers have
pleaded for inclusion of a specific grief disorder in the
fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (Prigerson et al., 2009; Shear et al., 2011).
Accordingly, inclusion of a formal disorder of grief in

DSM is now being considered (American Psychiatric
Association, 2012; for a discussion, see Boelen &
Prigerson, 2012).

Research has shown that PGD can also occur in
children and adolescents confronted with loss. For
instance, in a study among 11- to 23-year-old friends and
acquaintances of suicide victims, Melhem et al. (2004)
found that adolescents can experience a traumatic grief
reaction that is similar to that of adults and that is
associated with increased suicidal ideation, depression,
and PTSD. Melhem, Moritz, Walker, Shear, and Brent
(2007) studied the phenomenology and correlates of
PGD among parentally bereaved children, aged 7 to 18,
and found that PGD severity was significantly correlated
with suicidal ideation and functional impairments, even
when controlling concomitant depression and PTSD.
Other studies have also provided evidence that childhood
PGD is distinct from depression, anxiety, and normal grief
(Dillen, Fontaine, & Verhofstadt-Denève, 2008, 2009) and
is associated with impairments in health and quality of life
(e.g., Brown & Goodman, 2005; Cohen & Mannarino,
2004; Spuij et al., in press).

Despite these facts, effective interventions for bereaved
children and adolescents are hardly available. In a
meta-analytic review Currier, Holland, and Neimeyer
(2007) examined the effectiveness of bereavement in-
terventions with children. Based on 13 controlled studies,
it was found that that the overall weighted effect size,
representing the benefit of bereavement interventions
compared to no-intervention at posttest, was d=0.13 and
did not differ significantly from zero. Fortunately, more
recent research has countered some of the pessimism

Keywords: prolonged grief disorder; children; adolescents; cognitive--
behavioral treatment
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Primary outcome measure
Inventory of prolonged grief for children
The Inventory of Prolonged Grief for Children (IPG-C)
is a 30-item measure of PGD symptoms. It is an adapted
version of the Inventory of Complicated Grief developed
to assess adult PGD [23] that taps all symptoms listed in

the PGD criteria proposed for the Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5),
and the International Classification of Diseases, 11th Revi-
sion (ICD-11) [5], as well as several additional markers of
dysfunctional grief. The IPG-C rates symptom frequency
in the past month on three-point scales ranging from 1

YES NO

Assessment 1 (measures)
Does the participant met the inclusion criteria?

If needed help will be provided

Global screening of participants
Does the client met the following criteria: age 8-18, child wants help for grief-related problems, no retardation, 
absence of conduct disorder and developmental disorders.

YES NO

Randomised enrollment to the experimental or the control treatment

Supportive counseling, n=80Grief-Help, n=80

Assessment 2: after treatment

Follow-up, assessment 3: 3 months after treatment/ assessment 2

Follow-up, assessment 4: 6 months after treatment/ assessment 2

Follow-up assessment 5: 12 months after treatment/ assessment 2

Figure 1 Diagram showing flow of participants through the study.

Table 1 Assessment schedulea

Variable Concept Measure Informant Assessment Goal

Primary outcome measure PGD symptoms IPG-C Child A1, A2, A3, A4, A5 1, 2, 3

Secondary outcome measures PTSS symptoms CPSS Parent A1, A2, A3, A4, A5 1, 2, 3

Depression symptoms CDI Child A1, A2, A3, A4, A5 1, 2, 3

Behaviour problems CBCL Child A1, A2, A3, A4, A5 1, 2, 3

Mediator Positive parenting PPQ, MFP Parent and child A1, A2, A3, A4, A5 2

Maladaptive cognitions and behaviours GCQ-C-II, GBQ-C-II Child A1, A2, A3, A4, A5 2

Moderator Demographic variables Demographic questions Parent and child A1 3

PGD symptoms (parents) ICG-R Parent A1 3

Anxiety and depression (parents) HADS Parent A1 3

Child personality HiPIC Parent A1 3
aCBCL = Child Behavior Checklist, CDI = Children’s Depression Inventory, CPSS = Child Posttraumatic Stress Disorder Symptom Scale, GBQ-C = Grief Behavior
Questionnaire for Children, GCI-C = Grief Cognition Questionnaire for Children, HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale, HiPIC = Hierarchical Personality
Inventory for Children, ICG-R = Inventory of Prolonged Grief–Revised, IPG-C = Inventory of Prolonged Grief for Children, MFP =Mother-Father-Peer Scale,
PPQ = Parenting Practices Questionnaire.

Spuij et al. Trials 2013, 14:395 Page 4 of 10
http://www.trialsjournal.com/content/14/1/395

Potentieel 
effectief! 
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RouwHulp –algemene informatie 
Ø  Voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar -die een dierbare hebben 
verloren - in combinatie met begeleiding van de ouder(s) 
 
Ø  De behandeling bestaat uit 5 delen. Die behandeld worden in 9 sessies 
voor het kind en 5 sessies voor de ouder(s) 

Ø  Kinderen en ouder(s) krijgen een werkboek met informatie en gerichte 
oefeningen (w.o. 3 schrijfopdrachten) 

Ø  De behandeling is ‘preventief’, d.w.z. dat hij in een vroeg stadium kan 
worden aangeboden (vanaf ca 6 maanden na het verlies).  

Ø  Doel van de behandeling is om het verlies meer onderdeel te laten worden 
van het levensverhaal 

Ø  De behandeling is zo opgebouwd dat er aangesloten kan worden bij de 
unieke situatie van de cliënt 
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Proces 1: Integratie van het verlies 

Men denkt goed na over: 
•  De betekenis van het verlies voor zelf en toekomst. 
•  De veranderde relatie met de overledene.   
 
Effect: 
Verlies raakt ingebed in bestaande kennis. 
Interne en externe leefwereld wordt aangepast. Verlies 
wordt weer gewoon. 

 
Verlies wordt “normaal” 
En minder ontwrichtend  

 

Geen 
Elaboratie 
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Proces 1: Gebrekkige integratie 
Men denkt niet goed na over: 
•  De betekenis van het  verlies voor zelf en toekomst. 
•  De veranderde relatie met de overledene.   
 
Effect: 
Verlies blijft een “nieuwe” traumatische event. 
Persoon blijft ingesteld op terugkeer ander (automatisch 
reacties) 

 
Verlies 

blijft “nieuw”  
 Geen 

Elaboratie 

 “ptss”-achtige reacties 
Schok, ongeloof, intrusie 

Relatie-schema 
blijft onveranderd 

Hechtingsreacties 
(verlangen, zoeken) 

  

Proces 2: Cognities over zelf, ander, leven,  

Ongecompliceerde rouw 
 
Mensen passen hun assumpties over zelf, 
ander, leven en toekomst flexibel aan in 
adaptieve assumpties 

“Ik ben nog altijd waardevol, geliefd”, “Het leven heeft genoeg 
te bieden” 
 

Mensen zijn niet bang voor hun rouw (drukken 
de pijn niet weg) maar staan hem toe 

“Ik kan de pijn verdragen” 

m.spuij@uu.nl 21/4/2017 

  

m.spuij@uu.nl 21/4/2017 

Proces 2: Cognities over zelf, ander, leven,  

Gecompliceerde rouw 
 
Assumpties over zelf, ander, leven en 
toekmst worden (extreem) negatief en 
algemeen: 

 “ik ben waardeloos”, “het leven is zinloos”, “de 
toekomst is hopeloos” 

Mensen hebben catastrofale 
misinterpretaties van hun eigen reacties. 

 “Als ik werkelijk bedenk wat dit betekent, word ik gek” 
 “Als het verdriet werkelijk toelaat, verlies ik controle” 
 “Mijn reacties zijn gek, dus ik ben gek” 

  

m.spuij@uu.nl 21/4/2017 

RouwHulp: Cognitieve herstructurering 

De theorie: 
 Negatieve, niet-helpende, niet-kloppende 
gedachten spelen altijd een rol bij PCRS 

 
Want die leiden tot: 
 
Verlangen naar wat was i.p.v. aanpassing aan wat 

“is”. 
Verhinderen dus actieve aanpassing. 
Leiden tot depressie, angst, wanhoop, boosheid 

etc. 
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Proces 3:Vermijdingsgedrag 

Angstige vermijding:  
Het vermijden van de confrontatie met het verlies en dingen 

die daaraan doet denken, vanwege 
•  angst dat dit leidt tot gekte, controle-verlies, of 

andere catastrofes. 
 
Depressief terugtrekgedrag, inactiviteit, vanuit de 

voorspellingen: 
•  “het lukt mij niet om dingen zonder … te doen”, 
•  “het is zinloos om dingen zonder … te doen” 

 Let op: 
vemijding is 
op zich geen 
probleem 

  

m.spuij@uu.nl 21/4/2017 

Exposure 

Exposure is: 
 Blootstelling aan de realiteit van het verlies en emoties 
daaromtrent 

  
Theorie is: 

 Vermijding speelt altijd een rol bij gecompliceerde rouw. 
  
De cliënt vermijdt: 
•  plaatsen die met de overledene geassocieerd zijn, 
•  foto’s van de overledene, 
•  herinneringen aan de overledene / toedracht 
•  gedachten aan bijv. de toekomst 
•  draad van het leven oppakken  

  

m.spuij@uu.nl 21/4/2017 

Exposure 

Maar daarmee vermijdt de persoon vooral:  
 de realiteit van het verlies onder ogen zien; 
 nadenken over implicaties  
 emoties erover toelaten 

  
…omdat: 

 de cliënt bang is dat ie “gek wordt” of “de controle verliest” 
als ie dat wel doet 

 
Doel van exposure: 

 De verwerking op gang brengen door middel van 
confronteren met de realiteit van verlies en emoties. 

 
Middelen: 
•  Confronteren met plekken, foto’s, voorwerpen, mensen 
•  Schrijven over verlies. 
•  Confronterende exposure 
•  Graduele activering 

  

Take Home Messages (1) 
 
Veel kinderen verliezen een dierbare, maar meestal hebben ze geen hulp nodig (Dowdney, 
2000, 2008; Spuij et al., 2012; Stikkelbroek et al., 2012; Worden & Silverman, 1996) 

 
De kern van Gecompliceerde rouw bestaat uit gemis of wel ‘verscheurend verlangen’. 
Kinderen kunnen Gecompliceerde Rouw ontwikkelen en dat is te meten met de RVL-K/J. 
Vraag aan de kinderen zelf hoe ze zich voelen en niet (alleen) aan hun ouders (Spuij, Prinzie 
et al., 2012) 

 
Gecompliceerde Rouw is te onderscheiden van depressie en/of PTSS (Dillen et al., 2009; Melhem 

et al., 2009; Spuij, Reitz et al., 2012); De kern van GR is yearning, dood niet kunnen accepteren, 
ongeloof, gewijzigd wereldbeeld (Melhem et al.,  2013). 

 
Er is weinig bekend over risico-factoren. Zo worden weinig relaties gevonden met 
‘statische’ achtergrond variabelen (Boelen & Spuij, 2013; Spuij, Prinzie et al., 2012;  Spuij, Prinzie, & Boelen, ingediend; 

Spuij, Reitz et al., 2012)  en wat er gevonden wordt is wellicht anders dan bij volwassenen (Kaplow, 
Howell,  & Layne, 2014). 

 
Er is weinig onderzoek gedaan naar interventies voor rouwende kinderen en de 
uitkomsten zijn wisselend (Currier et al. 2007). RouwHulp is de eerste interventie die zich 
specifiek richt op het verminderen van Gecompliceerde Rouw, de eerste resultaten zijn 
bemoedigend (Spuij et al., 2012, 2013). 
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Take Home Messages (2) 
 
We weten nog heel veel niet. Meer onderzoek is 
noodzakelijk (Who’s at risk?, Welke interventies voor 
wie? Effecten van EMDR? Gezinsinterventies? 
Wanneer precies ingrijpen?) 

m.spuij@uu.nl 21/4/2017 

Landelijk Centrum Traumatische Rouw 

13-4-2016 Groningen 

Utrecht 

Diemen 

(www.lctr.arq.org) In aanbouw 
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Landelijk Centrum Traumatische 
Rouw 

Actiepunten: 
1.  Onderzoeksagenda (2017-2022) 

•  Onderzoeksthema’s  

•  Samenwerkingspartners  
•  Funding 

2.  Scholingsaanbod: “Traumatische rouw: diagnostiek en 
behandeling” 

3.  Plan voor verbeteren van het zorgaanbod voor (complexe) 
rouw, uitgaande van het bestaande beschikbare aanbod 
waaronder het Netwerk Traumatisch Verlies en het Nazorg 
Contact Punt (NCP) bij Impact.  

m.spuij@uu.nl 7/4/2017 

  

Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen? 

 
 
 

m.spuij@uu.nl 
www.rouwhulp.nl 

www.marikenspuij.nl 

STILSTAAN BIJ 
VERLIES 

over het begeleiden van verliesverwerking 


