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De dood van een (huis)dier

• Kinderen komen vaak 
voor het eerst in 
aanraking met de dood 
als het gaat om een dier



De dood van een geliefd persoon

• Aan het einde van de 
basisschool hebben 
75% van alle kinderen 
iemand uit de directe 
omgeving verloren



Kinderen rouwen een beetje anders

• Kinderen kunnen niet full-time rouwen; bij de 
koffietafel spelen ze alweer verstoppertje



De praktische alledaagse werkelijkheid 

• Mam, we gaan morgen 
niet op schoolreisje……. 
……….

want er is een kindje 
doodgegaan 



Kinderen gebruiken spel om hun verdriet te 
verwerken



De emoties van volwassenen

• Kinderen raken vooral 
onder de indruk van de 
emoties van 
volwassenen



Leeftijd en het besef van dood

• Kinderen van 
verschillende leeftijden 
hebben een 
verschillend besef van 
de dood



Kinderen tot drie jaar

• Heel kleine kinderen 
hebben geen echt besef 
van de dood



Kinderen van drie tot zes jaar

• Kinderen van drie tot 
zes kennen het verschil 
tussen leven en dood

• Ze hebben grote 
belangstelling voor de 
lichamelijke en 
biologische aspecten 
van de dood





Magisch denken



Kinderen van zes tot negen jaar

• Bij kinderen van zes tot 
negen jaar begint het 
besef te komen dat de 
dood onomkeerbaar is



Belangstelling voor uiterlijke zaken

• Op deze leeftijd krijgen 
kinderen belangstelling 
voor uiterlijke dingen 
die bij een sterfgeval 
horen zoals de kist, de 
begrafenis of crematie 
en het kerkhof



Kinderen van negen tot twaalf jaar

• Kinderen van negen tot 
twaalf jaar hebben niet 
langer vooral 
belangstelling voor de 
uiterlijke aspecten van 
doodgaan; ze zijn ook 
geïnteresseerd in wat er 
na die dood gebeurt



Juf, ik kan geen verdriet voelen..

• Kinderen worden zich 
sterker bewust van de 
emoties van henzelf en 
van de omgeving



Twaalf jaar en ouder

• De onvermijdelijkheid 
van de dood dringt door



Kinderen steunen bij het 
rouwproces



Vier rouwtaken

• Al beleeft iedereen afscheid en verlies op een 
andere manier, toch ziet men in het 
verwerkingsproces bepaalde fasen die 
iedereen moet doorlopen



Taak 1: aanvaarden van de werkelijkheid 
van het verlies

• Verlies erkennen

• Het gebeuren begrijpen



Helpen bij de eerste taak

• Leg kinderen nauwkeurig uit wat er is gebeurd

• Help kinderen in de confrontatie (geef hen de 
kans om afscheid te nemen)

• Betrek kinderen in beslissingen en regelingen

• Heb aandacht voor het kind zelf



Taak 2: Ervaren van de pijn van het verlies

• Geen weg om de pijn 
heen

• Individuele verschillen 
in pijn



Helpen bij de tweede taak

• Creëer een veilig klimaat

• Spreek de naam van de overledene uit

• Ontloop de confrontatie met gevoelens niet 
(ook als dat agressie is)

• Laat de pijn ervaren in zorgzaam contact 
(prentenboek)



Taak 3: Leren te leven zonder dat de ander 
lijfelijk aanwezig is

• Aanpassen aan een 
omgeving zonder de 
overledene

• Hoe moet het nu verder 
met het leven?

• http://youtu.be/b3RJwruVMEI

http://youtu.be/b3RJwruVMEI


Helpen bij de derde taak

• Houdt herinneringen levend

• Besteedt extra aandacht op speciale dagen

• Luister steeds opnieuw



Taak 4: De overledene emotioneel een plek 
geven

• De vierde taak is de 
emotionele energie los 
te maken van de 
overledene en opnieuw 
te investeren in andere 
relaties



Helpen bij de vierde taak

• Geef een kind de ruimte te praten over de 
lange worsteling die het doormaakt en het 
zoeken naar de zin van dit alles

• Biedt zorg, begrip en continuïteit


