
OMGAAN MET VERLIES EN 
ROUW, HOE DOE JE DAT?
Verliezen doen zich voor in alle levensfasen van mensen. Dat kan zijn een 
verlies door het overlijden van een dierbaar persoon, een scheiding, een 
miskraam, het verlies van gezondheid of onze baan. Rouw is een normale 
reactie op dit verlies.

Kom je tijdens je werk in aanraking met cliënten die verliezen meemaken en 
hier rouw bij ervaren? Hoe kun je signalen van rouw herkennen? Hoe kun je 
hem of haar ondersteunen? Wat zeg je wel en wat niet. Maar ook hoe ga 
je om met jouw eigen emoties?
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  OMGAAN MET VERLIES 
EN ROUW, HOE DOE JE DAT?

Kom je tijdens je werk in aanraking met cliënten die 
verliezen meemaken en hier rouw bij ervaren? Voel je je 

onthand in hoe hier op een passende manier mee om te gaan?

Het leven biedt ons de mogelijkheid om te verbinden en ergens waarde aan toe te kennen: 
een basisvoorwaarde voor een betekenisvol bestaan. Door ons te verbinden, ontstaat echter 
ook de mogelijkheid van verlies. Rouw is antwoord op verlies.

Verliezen doen zich voor in alle levensfasen van de mens en kunnen rouw tot gevolg hebben. 
Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende verschijningsvormen. 
We rouwen om een dierbaar persoon die is overleden, het verlies van gezondheid, onze baan, 
een miskraam, een beëindigde relatie, een verloren gegaan toekomstperspectief of ideaal.

Rouw kan vragen over zin- en betekenis(geving) oproepen, leiden tot gevoelens van 
somberheid en ontwrichting, fysieke spanningsklachten geven en slapeloosheid tot 
gevolg hebben. 

Deze worden door de rouwende of de omgeving niet altijd als ‘rouw’ herkend, wat het 
herstelproces kan bemoeilijken. Hoe je met het verlies om kunt gaan, bepaalt in grote 
mate hoe je na je verlies verder kunt met je leven.



VOOR WIE
Deze workshop is voor alle medewerkers in de Zorg en Welzijnssector.
Omgaan met verlies en rouw is voor hen een bijzonder thema. Niet altijd is er op de werkvloer tijd 
en aandacht voor. Tijdens deze interactieve workshop stellen wij hen, de medewerkers centraal en 
openen wij het gesprek over dit belangrijke onderwerp.

WAT GA JE LEREN TIJDENS DEZE WORKSHOP
Deze interactieve workshop “Omgaan met verlies en rouw” biedt de gelegenheid om te verkennen 
hoe jezelf omgaat met verlies en rouw en de manier waarop dit wordt geïntegreerd in je eigen 
werkwijze. De twee ervaringsdeskundige trainers besteden ruimschoots aandacht aan de 
methodiek van verliesverwerking. Dit vergroot het inzicht in het rouwproces, zodat je effectiever 
kunt omgaan met cliënten die verlies verwerken.

Na afloop van de workshop beschik je over: 
• Inzicht in het rouwproces;
• Kennis van verlies en verliesverwerking; de drie verwerkingsfactoren Impact, Coping en Support; 
• Basishouding van presentie;
• Helpende en niet helpende interventies;
• Inzicht in de eigen relatie met verlies en rouw en hoe dit doorwerkt in de eigen professie.

De workshop biedt een afwisseling van: 
Kennisoverdracht, beeldmateriaal en interactieve werkvormen.

De theorie en achtergrondinformatie dienen ter verdieping maar worden afgewisseld met casuïstiek, 
want het zijn de praktijkvoorbeelden die ons het meeste leren. Inbreng van eigen ervaringen is dus zeer 
gewenst! Er is volop ruimte om casussen te bespreken en stil te staan bij wat ervaringen met je doen. 

PROGRAMMA
Tijdsduur  : De workshop duurt 3 uur
Prijs:   : € 1.650,- (De workshop is vrijgesteld van btw)
   Inclusief koffie en thee en een telefonische intake
Groepsgrootte: : Maximaal 15 deelnemers
Locatie:  : Op locatie 
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www.aanz.biz

De workshop “Omgaan 
met verlies en rouw” is 
ontwikkeld door:
AanZ | Lokerse Consultancy

“Wij hebben nu betere 
kennis en handvatten die 
ons verder van pas komen 

in ons werk en privé”

“Ik kan rouw nu beter 
herkennen en omgaan 

met verlies - en 
rouwsituaties”

“Rouw is een gezonde 
reactie op verlies 
en helpt bij het 
herstelproces.”

OOK DEZE WORKSHOP VOLGEN OF ORGANISEREN?
Neem dan contact op met:

Wilma Remeijsen | E-mail: wilma@aanz.biz | Telefoon: 06 252 92 359
Giljam Lokerse | E-mail: giljam@lokerseconsultancy.com | Telefoon: 06 558 53 237


