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Inleiding 
 
Wie ben ik? 
 
Ik ben ervaringsdeskundige als het over rouw gaat, met name door het overlijden van mijn 
moeder toen ik 31 was. Ik ben opgegroeid in een doorsnee Nederlands gezin als jongste 
van 2 kinderen, een veilig nest. Op m’n 17e ging ik studeren aan de andere kant van het 
land, maar het contact met thuis was altijd goed. Ook toen ik op m’n 22e ging backpacken 
in Australië. Het was de eerste van de vele verre reizen die ik zou maken. 
 
Werken en reizen was jarenlang mijn leven, maar het voelde nooit voldoende. Ik werkte in 
het bedrijfsleven en miste het bijdragen aan een betere wereld. De missies die ik voor 
Artsen zonder Grenzen deed stilden die honger, maar ik wilde dat niet blijven doen. Het 
overlijden van mijn moeder bleek het omslagpunt te zijn naar een intens proces van groei 
en ontwikkeling. Ze overleed in 2006 na een ziekbed van 6 maanden. Ze werd 58 jaar. 
 
Mijn rouw werd een springplank om mezelf opnieuw te ontdekken en sindsdien is dat mijn 
motivatie om andere mensen te leren hoe het anders kan. Als rouwcoach leer ik mensen 
die niet weten wat ze met zichzelf aan moeten omdat er iemand is overleden hoe ze hun 
nieuwe leven invulling kunnen geven, zodat ze kunnen rouwen én leven. 
 
Waarom deze gratis tips? 
 
Ik had geen idee waar te beginnen met die leegte en al mijn verdriet. Mensen zeiden wel 
dat iedereen het op z’n eigen manier doet, maar ik had geen idee wat mijn manier was. Ik 
had het nooit eerder gedaan dus kon ik dat nou weten? En zo ging ik maar gewoon door 
met mijn leven, niet wetende dat ik een paar stappen had overgeslagen. 
 
Alles leek best OK te zijn. Ik praatte erover, voelde verdriet, maar heel veel verder kwam ik 
uiteindelijk niet. Na een jaar kwam dat besef heel duidelijk binnen, toen ik de nieuwe 
vriendin van mijn vader niet wilde ontmoeten. Ik wist dat ik het anders aan moest pakken 
en er op een andere manier mee om moest leren gaan. 
 
In een paar maanden van machteloos naar weer regie over mijn leven 
 
Ik zocht hulp, onderzocht welke stappen ik had gemist en ging ermee aan de slag. Zo 
leerde ik mezelf opnieuw kennen, de versie 2.0 van mezelf, de persoon die ik was na het 
verlies van mijn moeder. Ik leerde hoe het beter en anders kon en die inzichten heb ik 
vertaald naar de 3 gouden tips in dit e-book. Omdat ik me realiseer dat jij dit waarschijnlijk 
ook nooit hebt geleerd en het moeilijk is erachter te komen wat je met jezelf aan moet. 
Met deze tips wil ik je laten zien dat je ook bij rouw de regie over je leven kunt hebben. 
 
Veel succes bij het lezen en uitvoeren van mijn tips.
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1. Sta stil bij jouw rouw 
 
1.1. Rouwen gaat niet vanzelf 
 
De tijd heelt alle wonden, wordt wel gezegd. En misschien, heeft iemand het ook tegen jou 
gezegd, wanneer het over rouw gaat. Helaas gaat die vlieger niet altijd op en is het risico 
van die opmerking dat je gaat wachten tot het beter wordt. Om er achter te komen dat het 
niet vanzelf beter wordt. 
 
Dus wat dat betreft kun je nu al trots zijn op jezelf dat je door dit ebook te lezen ervoor 
kiest om weer de regie over je leven te krijgen. Want die regie, die zijn de meeste mensen 
kwijt na een groot verlies. Het slaat zo’n enorm gat, dat het soms lijkt dat je de weg kwijt 
bent. Dat je je letterlijk verdwaald voelt of niet weet wat je met jezelf aan moet. 
 
Rouw gaat over de versie 2.0 van jezelf ontdekken 
 
En daar waar je normaal gesproken 
eigenlijk altijd wel de touwtjes in 
handen hebt, en de zaakjes goed 
voor elkaar hebt, lukt het je nu niet. 
En dat is niet zo gek. Want rouw gaat 
over jezelf opnieuw ontdekken, jezelf 
leren kennen, wie je bent zonder je 
overleden dierbare. Dan voelt het 
soms alsof je jezelf kwijt bent en dan 
verlies je dus soms ook de regie over 
je leven.      
 
En dat is lastig, helemaal omdat we van een generatie zijn die doorpakt en doorgaat en 
niet zeurt en niet bij de pakken neerzit. Dat is op zich een geweldige eigenschap, en 
tegelijk staat het in de weg wanneer het gaat over rouw en hoe je daarmee kunt leven. De 
meesten van ons hebben niet geleerd om stil te staan bij hoe we ons voelen. 
 
Ook oude pijn wil gezien worden 
 
Ik zie zoveel mensen rennen en daarmee voorbij gaan aan zichzelf, aan wat ze voelen. En 
er is nog zo weinig bewustzijn over de manier waarop we omgaan met een onprettige 
situatie zoals een overlijden. En dan zijn er nog vaak de oude wonden die zichtbaar 
worden. Ik zie dan dat er in een rouwperiode oud verdriet naar boven komt, waar mensen 
eerder nog niet bij konden maar nu wel. Ook dat wil dus gezien worden maar dat lukt niet 
zonder erbij stil te staan. 
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1.2. Schrijf een brief 
 
Daarom is de eerste tip: Schrijf 
een brief naar je overleden 
dierbare. Neem een uur de tijd 
voor jezelf en zeg alles wat je 
sinds het overlijden niet hardop 
hebt durven zeggen. Vertel wat 
je normaal gesproken zou 
vertellen aan je dierbare en sta 
stil bij hoe je je voelt, wanneer 
je dat vertelt. Geef je emoties 
aandacht en deel dat ook weer 
in je brief.        
 
Door jouw woorden en jouw gevoelens op “papier” te zetten, kan het gaan stromen en 
maak je ruimte in jezelf. 
 
Door het schrijven van de brief sta je stil bij jouw rouw. Hoe rouw jij? Hoeveel mis je de 
persoon die is overleden? Voel je verdriet of ben je ontzettend boos? Of allebei? Zijn er 
oude wonden weer open gegaan, is er naast rouw nog iets anders wat je dwars zit? Of voel 
je juist helemaal niets, en vraag je je af of dat wel goed is. Shock en verdoving zijn 
namelijk ook heel normale rouwreacties. Alles mag er dus zijn. 
 
Schrijf de meest rauwe waarheid van je af  
 
Schrijf het van je af, gooi alles eruit en hou je niet in. In deze brief komt jouw meest rauwe 
waarheid te staan en laat je je helemaal gaan! Het is tussen jou en jouw overleden 
dierbare, niemand hoeft het te lezen, het is jouw geheim. 
 
Dan, wanneer je voelt dat je genoeg hebt geschreven, kun je de brief afsluiten of het laten 
liggen om later verder te schrijven. Als je besluit verder te schrijven, kom er dan ook echt 
binnen een week op terug. Misschien heb je uiteindelijk nog maanden nodig om de brief af 
te ronden, dat is helemaal prima. 
 
Maak een mooi ritueel om de brief af te ronden 
 
Er zal een moment komen waarop je de brief wil afronden. Vind daarvoor een manier die 
bij jou past. Misschien is het ondertekenen en afsluiten van de brief voor jou genoeg. Of 
wil je de brief printen, in een envelop doen en symbolisch overdragen. Dat kun je doen 
door bijvoorbeeld de brief met een mooi ritueel te verbranden. Hoe dan ook, maak er echt 
tijd voor op een plek waar niemand je kan storen, schrijf de brief en vind jouw manier om 
de brief af te sluiten. 
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2. Word de waarnemer over je gedachten 
 
2.1. De invloed van gedachten 
 
Rouw doet pijn. Het missen van iemand die ons zo dierbaar is, zorgt voor emotionele pijn, 
maar ook fysieke pijn. Het is een flinke uitdaging om daar een weg in te vinden. Maar pijn 
bij rouw wordt vaak vergroot door gedachten over hoe het leven zou moeten zijn, of hoe 
we zouden moeten rouwen. We maken het onszelf daardoor moeilijker dan noodzakelijk, 
en dat vind ik zo zonde. 
 
De manier waarop je denkt, heeft 
alles te maken met de manier 
waarop je in het leven staat, en 
dus ook met de manier waarop je 
leeft met rouw. Waar we voor het 
verlies een weg wisten te vinden 
in het leven met een bepaalde 
manier van denken, zorgt de rouw 
ervoor dat de pijnlijke gevolgen 
van het denken meer zichtbaar 
worden. 

   
 
Om uit te leggen hoe groot de invloed van gedachten is, kan ik het beste mijn eigen 
ervaring delen. Nadat mijn moeder in 2006 overleed, voelde ik, onder andere, veel 
boosheid. En dat vond ik verschrikkelijk, ik wilde die boosheid niet voelen en deed mijn 
best het te negeren en met m’n leven door te gaan. 
 
Er zat een gedachte onder die boosheid  
 
Ik bleef m’n best doen m’n leven op te pakken, maar natuurlijk bleef de boosheid 
terugkomen. Ik heb dit ruim een jaar volgehouden, tot het tijd werd om er iets aan te doen. 
Een wijze vrouw die ik om hulp had gevraagd, vroeg door. We ontdekten dat er een 
gedachte onder die boosheid zat, een idee, een overtuiging die ik zo stellig geloofde, dat ik 
continu die woede voelde. Het was de gedachte dat mijn moeder niet dood had mogen 
gaan. Ze was pas 58 jaar, ze leefde gezond, ze was de liefste moeder, dus ik bleef tegen 
mezelf zeggen dat het niet had mogen gebeuren. 
 
Totdat deze vrouw mij het volgende vroeg: “Dus je moeder werd ziek, het was niet te 
voorkomen dat ze ziek werd, je moeder kon er niets aan doen en de artsen konden er niets 
aan doen. Wie ben jij dan om te zeggen dat je moeder niet dood had mogen gaan”? 
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Vechten tegen de waarheid kostte mij alleen maar energie 
 
Het werd me duidelijk: ik was me aan het verzetten tegen de werkelijkheid. Mijn moeder 
was dood, en niemand kon er iets aan doen. Vechten tegen de waarheid kostte mij alleen 
maar energie, het was totaal zinloos. 
 
Ik had al die tijd veel lieve mensen om mij heen die mij troostten, maar niemand had 
gezien dat ik me daar aan vasthield. Sterker nog, ze “hielpen” me vaak juist door het 
bevestigen van mijn gedachte: het was ook verschrikkelijk, het had niet mogen gebeuren, 
en dat mij dit nou juist moest overkomen. Ik dacht dus dat ik goed bezig was, maar was me 
er totaal niet van bewust dat ik me zo vasthield aan die gedachte, dus jij misschien ook 
niet. 
 
Dus de gedachte zorgde ervoor dat ik in de 
boosheid bleef hangen. Boosheid op zich is 
een heel normale reactie bij rouw. Het is 
nodig om het te uiten, om het te doorleven. 
Het uiten van emotie is de enige manier om 
het te transformeren. Maar zodra je met je 
denken de emotie vasthoudt, hou je de 
natuurlijke stroom van die emotie tegen en 
zorg je voor meer pijn dan nodig is. 
 

 

2.2. Van slachtoffer naar waarnemer 
 
Als je je niet bewust bent van bepaalde gedachten, kun je er niets aan veranderen, dan 
word je slachtoffer van je denken. Ik wil je daarom uitnodigen om je gedachten te 
onderzoeken. Niet om ze te beheersen, want dat is iets wat niemand voor elkaar krijgt. 
Proberen om je denken te controleren, zal juist alleen maar onrust brengen. De natuurlijke 
staat van onze mind is dat het vol is met gedachten, we hebben zelfs gemiddeld 60.000 
gedachten per dag!  Waar het om gaat, is dat je beseft dat je niet je gedachten BENT, maar 
dat je gedachten HEBT. Je hoeft ze niet als volgzaam dienaar te geloven, maar je kunt ze 
als waarnemer observeren. 
 
Jij brengt je gedachten tot leven met de aandacht die jij ze geeft. Van die 60.000 
gedachten zijn degene waar je last van hebt, die gedachten die niet helpen, én die je bent 
gaan geloven. In plaats daarvan, maak je nu de start om de waarnemer over je gedachten 
te worden. Daarmee bedoel ik dat je door ze te onderzoeken, door je bewust te worden 
van welke gedachten jij hebt, je gaat voelen dat je ze niet hoeft te geloven. Je constateert 
alleen. Dat bewust-zijn is een essentiële stap om de regie over je leven terug te pakken. 
 
Want de rouw, de pijn is al erg genoeg, die vraagt om aandacht. En dat is al een kunst op 
zich om daarbij te zijn. Maar pijn in rouw wordt zo vaak vergroot door gedachten over hoe 
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het leven zou moeten zijn. Zoals de gedachte dat we 80 jaar zouden moeten worden. Zo’n 
gedachte creëert verwachtingen die het leven simpelweg niet waar kan maken. 
 
Mag jouw boosheid of verdriet er gewoon zijn?  
 
Bewust zijn van wat je hebt bedacht over hoe het leven zou moeten zijn, geldt ook voor 
hoe je vindt dat je zou moeten rouwen. Ik heb in 2006 bijvoorbeeld die boosheid niet heel 
serieus genomen, ik vond dat ik niet moest zeuren. De gedachte dat ik niet moest zeuren, 
was een oordeel over de manier waarop ik rouwde. Mag jouw boosheid of verdriet er wel 
gewoon zijn? Mag het klote zijn? Kun je dat laten zonder er een oordeel over te hebben? 
Wat zeg je tegen jezelf? Zeg je tegen jezelf dat het OK is? Of zeg je tegen jezelf dat je er 
anders mee om zou moeten gaan? 
 
Word waarnemer van je gedachten en onderzoek ze 
 
In de brief heb je al je gedachten, al 
je woorden en emoties gedeeld. 
Lekker ongenuanceerd hoop ik. 
Gewoon jouw rauwe waarheid. Pak 
nu weer pen en papier, of een iPad of 
een laptop, en onderzoek jouw 
gedachten. Welke gedachten komen 
er voorbij op een slechte dag? Welke 
gedachten komen er voorbij op een 
goede dag?             
 
Schrijf op welke gedachten er langs komen. Doe nu eerst een braindump en schrijf ze 
allemaal in hoofdlijnen op. Wat is de strekking van wat je op zo’n moment denkt? 
 
--Neem 10 minuten om dit te onderzoeken-- 
 
2.3. Energie stroomt waar de aandacht naartoe gaat 
 
Als het goed is, heb je nu een lijst met gedachten voor je. Kijk nu naar de lijst en bepaal 
welke gedachten niet behulpzaam zijn. Zijn er bijvoorbeeld gedachten die in strijd zijn met 
feiten? Gedachten waarmee je de werkelijkheid zoals die is, aanvecht. 
 
Voorbeelden zijn: 

• “Het had niet mogen gebeuren” 
• “Hij had nog minstens 20 jaar langer moeten leven” 
• “We hadden nooit …… moeten doen” 
• “Had ik maar…” 
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En kijk dan of er gedachten zijn die een oordeel bevatten. Een oordeel over jezelf of over 
een ander. Deze gedachten zitten in een klein hoekje maar zijn grote saboteurs. Met een 
oordeel over jezelf ondermijn je jezelf en wat jij nodig hebt. Terwijl dit juist een tijd is om 
mild naar jezelf te zijn. 
 
Maar dat betekent niet dat 
oordelen over een ander zin heeft. 
Daarmee ga je namelijk ook 
voorbij aan jezelf, maar op een 
andere manier. In plaats van je 
eigen teleurstelling of pijn te 
voelen, gaat de energie in het 
oordeel zitten. En dat vergroot de 
afstand tussen mensen, terwijl de 
behoefte aan verbinding juist 
groot is. 
 

   
Voorbeelden van gedachten die een oordeel bevatten, zijn: 

• “Ik moet er nu maar klaar mee zijn” 
• “Ik kan het niet maken om steeds zo mijn verhaal te doen” 
• “Ze kan toch wel wat vaker bellen?” 
• “Ze moeten zich echt beter inleven in mijn situatie” 

 
Zijn er nog andere gedachten die niet helpen? Zoals de gedachte “Ik heb ook altijd pech”. 
Het is waarschijnlijk niet eens waar, hoe dan ook is het geen behulpzame gedachte. 
 
Er zijn ook gedachten die juist wél helpen 
 
Naast gedachten die niet helpen, zijn er ook gedachten die juist wél helpen. Kijk eens of je 
die ook kunt vinden. Want dat zijn natuurlijk de pareltjes waar je juist wél je aandacht op 
kunt richten. Je weet of een gedachte behulpzaam is, als je een fijn gevoel krijgt als je 
eraan denkt. Of, als je niet zo makkelijk een fijn gevoel voelt, dat je geen weerstand bij 
zo’n gedachte voelt. Het voelt OK als je die gedachte denkt. Het zijn gedachten waarmee 
je jezelf vertrouwen geeft, ze maken je sterker en ook liefdevoller naar jezelf en anderen. 
 
Voorbeelden zijn: 

• “Ik kan alles aan” 
• “Alles komt goed” 
• “Het is goed zo” 
• “Ze doet haar best” 

 
--Neem weer 10 minuten en onderzoek welke gedachten niet behulpzaam en welke 
gedachten wel behulpzaam zijn-- 
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CHANGE YOUR THOUGHTS, CHANGE YOUR LIFE 
 

 
Word weer de leider over je leven 
 
Wayne Dyer zei heel treffend: Change your thoughts, change your life. Verander je 
gedachten, verander je leven. Dat begint bij het waarnemen van hoe jouw denken je 
beïnvloedt. Dus voel je boosheid, voel je verdriet, voel je emoties. En zorg ervoor dat je 
dáárbij bent en dat je denken het niet overneemt om in de emotie te blijven hangen. 
 
Begin met observeren van hoe je 
reageert op een gedachte, 
constateer dat, word de 
waarnemer. Energie stroomt waar 
de aandacht naartoe gaat. Weet 
waar je aandacht naartoe gaat. 
Hoe vaker je de waarnemer bent, 
hoe meer gewoonte dat wordt, 
hoe meer jij weer de leider over je 
leven bent. 
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3. Deel vanuit jouw waarheid 
 
3.1. Rouw en hechting 
 
De derde tip gaat over hoe je in het gemis aan diepe verbinding je toch verbonden kunt 
voelen. Rouw is namelijk een proces van onthechten van een verbinding. 
 
Om hier een beeld bij te krijgen, wil ik je vragen te denken aan de laatste keer dat je je 
autosleutels kwijt was. Of een sok. 
 
Was het vervelend dat je het kwijt was? Waarschijnlijk wel. Maar omdat de sleutels of de 
sok weinig emotionele waarde hadden, voelde je hier niet veel bij. Je was er niet aan 
gehecht, dus toen je het kwijt was, voelde je geen rouw. 
 
De behoefte aan hechten komt vanuit ons oerinstinct om te overleven 
 
Rouw heeft dus alles te maken met dat 
we willen vastpakken, verbinden, 
hechten, we willen dat wat we fijn 
vinden houden en nooit verliezen. Dat 
doen we al vanaf het moment dat we 
geboren worden, het komt zelfs vanuit 
ons oerinstinct om te overleven. We 
raken gehecht aan de mensen voor wie 
we liefde voelen en die belangrijk voor 
ons zijn. Dat geldt ook voor onze liefde 
voor bijvoorbeeld dieren of objecten, 
zoals een huis. Ook daar kunnen we ons 
aan hechten, maar dat hoeft natuurlijk 
niet, we kúnnen ook lief hebben zónder 
te hechten. 

 

 
Dus het is onze mate van hechting, die invloed heeft op de manier waarop we rouw 
ervaren. Heel simpel gezegd: hoe meer we gehecht zijn, hoe dieper onze rouw. Nu begrijp 
je dat rouwen dus eigenlijk een proces van onthechten is, van het missen en langzaam 
maar zeker loslaten van een verbinding. 
 
Rouw is de ontlading van de spanning 
 
Er is rouw wanneer er verbinding is geweest. De manier waarop je rouwt en de manier 
waarop je afscheid neemt, heeft te maken met de manier waarop de verbinding is 
aangegaan. Rouw is die ontlading van de spanning door het proces van verandering. 
Doordat die verbinding zoals die er was, er nu niet meer is. Die ontlading hoort bij het 
onthechten. 
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3.2. Je hoeft het niet alleen te doen 
 
Omdat je je verbinding met jouw dierbare zo mist, zou je je vanuit een soort 
overlevingsstrategie kunnen gaan afsluiten van de buitenwereld, ik zie het helaas veel 
gebeuren. Maar dat levert op de langere termijn niet veel op, het is het tegenovergestelde 
van je werkelijke verlangen. Om te helen, is het belangrijk om nieuwe verbindingen aan te 
gaan of bestaande verbindingen te verdiepen. Het is een heel normale menselijke 
behoefte om verbinding en connectie te willen voelen. Je hoeft het niet alleen te doen. 
 
Om de derde tip te kunnen uitvoeren, nodig ik 
je uit om op zoek te gaan naar iemand bij wie 
je je het meest veilig voelt (of het minst 
onveilig). Ook als je dit moeilijk vindt omdat je 
voelt dat niemand je begrijpt. De ander staat 
inderdaad niet in jouw schoenen en kan jou 
nooit helemaal begrijpen. Maar wat wel kan, is 
dat de ander jou ziet, er gewoon is. Vind je dat 
niet in je directe omgeving, dan is de 
uitnodiging om op zoek te gaan naar een 
lotgenotengroep waar jij je prettig voelt. Het 
hoeft niet iemand te zijn die je goed kent. 

   

 
We willen de ander niet belasten 
 
Als je al iemand hebt om mee te delen, dan wist je al hoe belangrijk dit is. Alleen, over het 
algemeen zijn we nog erg voorzichtig met hoe we delen en wat we delen. We willen de 
ander niet belasten, de ander wil jou niet belasten, je bent bang voor de reactie van de 
ander als je écht eerlijk bent over hoe je je voelt, je vindt zelf dat je zeurt, noem maar op! 
 
En als je contact maakt met lotgenoten, dan is er vaak een ontlading van “nu kan ik 
eindelijk m’n verhaal kwijt”, waardoor er veel aandacht voor vertellen is maar niet zoveel 
voor luisteren. Iedereen wil zijn of haar eigen verhaal delen, waardoor juist niemand zich 
begrepen voelt.  
 
3.3. Afspraken voor het delen 
 
Het is belangrijk, met wie je ook praat, met je partner, met een vriendin, in een 
lotgenotengroep, om je aan een paar afspraken te houden. 
 

1. Het uitgangspunt is dat beide personen, dus zowel jij als de ander, evenveel tijd 
hebben om te praten. 

2. Vóórdat je begint met het gesprek, spreek je samen af hoeveel tijd er per persoon 
wordt genomen. Spreek ook af wie er begint. 
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3. Je zet echt een wekker op de afgesproken tijd zodat jullie allebei 100% bij het 
gesprek kunnen zijn. 

4. Wanneer één persoon praat, is de ander stil en luistert alleen. Dus wanneer jij praat, 
is de ander stil en heb jij alle ruimte om te delen. En wanneer de ander praat, ben 
jij stil en ben je met 100% van jouw aandacht bij die ander. Je zegt niets, doet niets 
en laat die ander volledig in het proces waar hij of zij is. Het delen betekent dat er 
beweging komt in wat er van binnen speelt. Dat wil de ruimte krijgen. Als iemand 
anders gaat troosten, knuffelen, of op een andere manier probeert het te 
verbeteren, want dat is wat er vaak gebeurt, krijgt het niet de ruimte. Wat wél kan, 
is dat de persoon die praat vráágt om een knuffel. En als je dat wil geven dan doe je 
dat. Maar ook alleen als er om wordt gevraagd. 

5. Wanneer jij spreekt, deel over wat je voelt! Niet over wat iemand anders had 
moeten doen of wat je hebt gedaan. Wat kan helpen, is dat je vertelt wat je is 
opgevallen bij de oefeningen van tips 1 en 2. Dus over welke emotie er naar boven 
is gekomen, welke wonden je hebt ontdekt en welke gedachten je niet helpen en 
welke gedachten je wel helpen. En misschien wil je vertellen wat je daar moeilijk 
aan vindt, waar je mee worstelt, hoe het voelt om dit zo te vertellen. Deel alles wat 
er in je op komt. 

6. Nu kan het zijn dat je eerder klaar bent dan de tijd die was afgesproken. Stel je hebt 
samen afgesproken om 10 minuten per persoon te praten en na 7 minuten heb je 
niets meer te zeggen. Blijf dan wel echt je tijd vol maken! Dat betekent inderdaad 
dat je even stil bent, tot je weer iets te zeggen hebt. De ander blijft stil en met de 
aandacht bij jou. Misschien voel je dat je het fijn zou vinden om even stil te zijn en 
elkaars hand vast te pakken, dan vraag je dat. En vind je het spannend om te 
vragen, dan deel je dat je het spannend vind. Snap je? Je deelt dus echt alles wat er 
in je omgaat. 

 
Stel je ook open voor het verhaal van de ander 
 
Ook al voel je dat je op dit moment alleen maar 
zelf je verhaal wil delen, het is zo ontzettend 
belangrijk dat je je ook openstelt voor het 
verhaal van de ander. Want dát vergroot de 
verbinding, dat brengt de verbinding pas echt 
tot stand. Want al is het je eigen partner die er 
altijd voor je is. Het is net zo belangrijk dat jij 
ook de ruimte neemt om te luisteren naar wat 
jouw rouw met jouw partner doet. En 
waarschijnlijk, als jouw overleden dierbare voor 
jou dierbaar was, dan was dat misschien ook zo 
voor jouw partner, maar misschien op een 
andere manier. 
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Dit gaat over het voelen dat we verbonden zijn. En dat is zo enorm wat we allemaal nodig 
hebben. En dat is zo enorm wat ik zie als één van de grootste gemissen in een rouwproces. 
Mensen die zich niet begrepen voelen. En dat gaat over verbinding, want je bent een heel 
belangrijk iemand verloren in je leven. Je bent een verbinding verloren, je bent in het 
proces van onthechten van die verbinding. En dat doet onwijs veel pijn. En het is heel 
belangrijk om juist die verbindingen op te zoeken met die mensen die er wél zijn. Een 
eenrichtingsverhaal vergroot de verbinding niet. Dus gun ook die ander om te delen. 
 
Deel met één persoon of met meerdere personen 
 
Nog een toevoeging: in mijn uitleg ga ik er vanuit dat je met 1 persoon praat, maar dit kun 
je ook in een groep doen tot maximaal 6 personen. De regels zijn dan exact hetzelfde. 
 
Dus samengevat: 

1. Iedereen heeft evenveel tijd om te praten. 
2. Spreek samen af hoeveel tijd er per persoon wordt genomen. 
3. Je zet een wekker op de afgesproken tijd. 
4. Wanneer één persoon praat, zijn de anderen stil en luisteren met 100% aandacht.  
5. Wanneer jij spreekt, deel je over wat je voelt en wat je verlangens zijn. 
6. Iedereen maakt de afgesproken tijd ook echt vol. 

 
In de bijlage vind je de afspraken op een rij, deze kun je printen en bij de hand houden. 
 
Het delen met een ander helpt om te reflecteren 
 
De regie over je leven terugpakken, houdt in dat je jezelf volledig begrijpt. Dat je weet 
waarom je je voelt zoals je je voelt, dat je je bewust bent van je gedachten. Het delen met 
een ander helpt om te reflecteren, de ander is de spiegel waardoor je jezelf beter gaat 
zien. 
 
Neem de rest van de tijd die je hebt gepland voor deze tip om met iemand af te spreken 
zodat je dit direct kunt gaan doen. Je zal merken dat er een groot verschil is in de manier 
van delen met een normaal gesprek. Lees allebei de afspraken nog eens na zodat je de 
spelregels goed begrijpt. 
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DE DRIE GOUDEN TIPS 
OM DE REGIE OVER JE LEVEN MET ROUW TERUG TE PAKKEN: 
 
 
 
 
1. Sta stil bij jouw rouw 
Door jouw woorden en jouw gevoelens op 
“papier” te zetten, kan het gaan stromen 
en maak je ruimte in jezelf. 
 

    
 
2. Word de waarnemer over je gedachten 
De manier waarop je denkt, heeft alles te maken met de manier 
waarop je leeft met rouw. Hoe meer je de waarnemer bent, hoe 
meer jij weer de leider over je leven bent. 
 
 
3. Deel vanuit jouw waarheid 
Het is een normale menselijke behoefte om verbinding en 
connectie te willen voelen. Door afspraken te maken voor het delen 
met elkaar, groeit het gevoel van verbinding. 
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AFSPRAKEN VOOR HET DELEN 
 
 

1. Iedereen heeft evenveel tijd om te delen. 
 
2. Spreek samen af hoeveel tijd er per persoon wordt 
genomen en wie er begint. 
 
3. Zet een wekker op de afgesproken tijd. 
 
4. Wanneer één persoon praat, zijn de anderen stil en 
zijn met 100% aandacht bij de persoon die spreekt. Je zegt 
niets, doet niets en laat die ander volledig in het proces 
waar hij of zij is. De persoon die deelt, kan wel vragen om 
aanraking of iets anders. 
 
5. Deel over wat je voelt en wat je verlangens zijn. Ga 
niet in een verhaal maar blijf zoveel mogelijk in het hier 
en nu. Deel alles wat er in je op komt. 
 
6. Maak de afgesproken tijd ook echt vol, ook als je eerder klaar 
bent. De ander blijft stil en met de aandacht bij jou. 
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EN NU? 
 
Hoe heb je deze tips ervaren? Veel nieuwe dingen geleerd? Heb ik je nieuwe inzichten 
gegeven? Ik ben benieuwd! 
 
Vanzelfsprekend 
 
Of doe je alles al wat je net hebt gelezen en heb je eigenlijk niets nieuws geleerd? Dan 
ben ik ook benieuwd. Want wat is dan de reden dat je dit e-book erbij hebt gepakt. Wat 
mis je nog? Wat heb je nodig? Soms denken we alles al te weten, maar zit het meer in het 
doen en daar de verdieping in opzoeken. En met name bij rouw is het denken niet waar de 
antwoorden liggen, maar juist in het voelen. 
 
Wat is jouw volgende stap? 
 
Wat is jouw volgende stap na het lezen van deze tips? Blijf je vanuit het denken stappen 
maken of wordt het tijd om alles te integreren? Om net als ik de pijnpunten te ontdekken 
en zo jouw leven met rouw een stuk lichter te maken? Kun je wel wat hulp gebruiken in 
het integreren van je verlies in jouw leven? Laat mij je dan begeleiden. 
 
Ik bied je een 30 minuten gratis inzichtsessie via Skype aan. In een intensieve één op één 
geef ik je minstens 3 tips die je onmiddellijk kunt toepassen, zodat je weer grip op je leven 
hebt. Ben jij er klaar voor om weer volop in het leven te staan? Vraag dan een sessie aan 
via www.overrouw.nl/gratis-sessie 
 
Heb je nog vragen of is er iets anders waarmee ik je kan helpen? Neem dan gerust contact 
met mij op via minjon@overrouw.nl. 
 
Laat de tijd niet aan je voorbij gaan, maar weet wat je in die tijd kunt doen! 
 
Lieve groet, 

 
Minjon van Zoest 
Rouwcoach 
 
www.overrouw.nl 
 

 

   
Volg mij op: 
Facebook: http://www.facebook.com/overrouw 
Instagram: http://www.instagram.com/overrouw/ 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/10564034 


