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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? 
 
We willen er graag voor elkaar zijn en al helemaal wanneer er een dierbare is overleden. 
Maar omdat rouw voor iedereen zo’n unieke ervaring is, weten we soms niet hoe we de 
ander het beste kunnen steunen. Uit onmacht of onwetendheid hoor ik verdrietige 
verhalen over wat mensen zeggen of juist contact uit de weg gaan. Dat wil ik graag 
voorkomen, omdat we uiteindelijk allemaal verlangen naar verbinding. 
 
Met deze tips wil ik niet alleen diegene steunen die rouwt, maar ook de naasten, zodat ze 
voldoende handvatten hebben om er voor de ander te kunnen zijn. Zo kunnen we samen 
door het leven blijven gaan, ook bij rouw. 
 
Veel succes bij het lezen en uitvoeren van mijn tips. 
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Hoe steun ik iemand die rouwt? 
 
Als we ons zouden kunnen voorbereiden op een groot verlies, zouden we dat 
waarschijnlijk allemaal doen. Maar zo werkt het niet. De rouw komt zoals het komt, en aan 
ons is de taak om hiermee aan de slag te gaan. Hoe dit voelt en in hoeverre het je leven 
overneemt, kan alleen jij voelen. De mensen om je heen kunnen je steunen en naar je 
luisteren, maar écht begrijpen wat er in je omgaat, dat kan niet. 
 
Dit is precies waarom er veel misverstand is rondom rouw. De rouwende wil graag 
begrepen worden maar vindt het vaak lastig om gevoelens te delen. En omstanders willen 
wel steunen maar weten vaak niet hoe en zijn bang om het verkeerd te doen. 
 
Met deze tips hoop ik niet alleen diegene te steunen die rouwt, maar ook de naasten, 
zodat ze voldoende handvatten hebben om er voor de ander te kunnen zijn. 
 
1. Wees niet bang om te benaderen. 
Het ergste wat je kunt doen, is het contact uit de weg gaan. Ga het contact altijd aan, ook 
als je niet weet wat je moet zeggen. Laat weten dat je er bent. 
 
2. Help met praktische zaken. 
Of je de juiste woorden kunt vinden of niet, praktische hulp is altijd welkom. Om hulp 
vragen of iemand op de koffie vragen is voor iemand die rouwt vaak moeilijk. Breng eten, 
help met de kinderen of in de huishouding. Zeg niet dat ze welkom zijn of dat ze altijd 
mogen bellen, maar kom zelf in actie. 
 
3. Weet je het even niet? Vraag wat er nodig is en luister. 
Het is heel begrijpelijk dat je soms niet weet wat je kunt zeggen of hoe je het beste kunt 
helpen. Spreek dan uit dat je het lastig vindt, dat haalt de lading eraf. Kom hoe dan ook 
zelf in actie en vraag “Waar heb je behoefte aan?” en luister. Alleen jouw onverdeelde 
aandacht kan al wonderen doen. 
 
4. Stel open vragen. 
Een hulpmiddel in het gesprek is om open vragen te stellen. Een open vraag is een vraag 
die je niet met “ja” of “nee” kunt beantwoorden. Op deze manier geef je de ruimte aan de 
rouwende om zelf invulling te geven aan het antwoord en je laat zien dat je de leefwereld 
van de ander wil begrijpen. Voorbeelden van open vragen zijn: “Hoe voel je je?” “Wat gaat 
erin je om?” “Kun je iets vertellen over…?” 
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5. Je hoeft niets op te lossen. 
Wat nog bij veel mensen leeft, is een gevoel van ongemak wanneer de ander het moeilijk 
heeft. Een automatische neiging is dan om de situatie te willen veranderen, om het 
ongemak weg te nemen. Helaas werkt dit averechts en geeft dit het gevoel dat die 
persoon niet welkom is met zijn of haar rouw. In het contact betekent dit dat je af en toe 
op je tong moet bijten om de ruimte te geven aan wat de rouw nodig heeft. Praat niet over 
het “een plekje geven” en geef geen advies. Je hoeft niets te veranderen, jouw liefdevolle 
aanwezigheid is het belangrijkste. 
 
6. Ook bij emotie hoef je niets te veranderen. 
Er mag gehuild worden zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Wat je wel kunt doen, is 
laten zien dat ze mogen voelen wat ze voelen. “Het doet ook pijn”, of “Mis hem maar”. Je 
kunt vragen of het fijn is om een hand vast te houden of dat een knuffel fijn zou zijn. Of 
zeg simpelweg dat het OK is om te huilen en geef je de ruimte om de huilbui te laten 
komen. Je hoeft geen zakdoekjes aan te reiken of tranen te drogen, dat kan het gevoel 
geven dat de tranen niet welkom zijn. 
 
7. Deel je eigen emoties, maar niet het verhaal. 
Door te vertellen hoe jij je voelt en hoe de situatie impact heeft op jou, zorg je voor een 
opening om dieper met elkaar te verbinden. Het gaat dan over wat er nu op dit moment bij 
je leeft. Belangrijk is dat je niet in een verhaal schiet van wat je hebt meegemaakt “toen 
mijn tante Joke overleed…”. Het laatste waar iemand die rouwt op zit te wachten, zijn 
verhalen van anderen. 
 
8. Trek geen conclusies wanneer het contact verandert. 
Bij rouw zijn mensen aan het onderzoeken wie ze zijn zonder hun overleden dierbare. In 
dat proces kunnen ze vaak hun aandacht niet of niet lang bij iemand anders houden, het 
kan er gewoon niet bij. Ook wisselt hun energie enorm, waardoor ze misschien op het 
laatste moment een afspraak afzeggen. Verlies kan iemand veranderen en dit kan ook 
jullie contact veranderen. Neem dit niet persoonlijk en doe geen aannames maar blijf 
communiceren. Blijf laten zien dat je er voor ze bent en zoek eventueel steun bij anderen. 
 
9. Accepteer dat iedereen anders rouwt. 
Een grote valkuil in het omgaan met iemand die rouwt, is je eigen manier van verwerken 
projecteren op de ander. Ook als je denkt dat het op een anderen manier beter zou zijn, is 
het niet aan jou om hierover te oordelen. Iedereen rouwt anders. 
 
10. Blijf er zijn. 
Vrijwel elke nabestaande heeft behoefte om zolang als nodig gevoelens en ervaringen te 
delen. Na 6 maanden, 1 jaar of na 2 jaar heeft het verlies nog altijd een grote rol. Blijf 
beschikbaar en laat dat zien. Schrijf de datum van overlijden of de geboortedatum van de 
overleden dierbare op en laat tegen die tijd weten dat je er bent. 
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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 deze tips hebt gelezen? 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 


