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Loslaten of anders verder gaan 

 

Hulp na scheiding   

 

 Bruno Hillewaere  

Psychotherapeut/ systeemtherapeut 

(Euthopia)  

 



Verder bouwen op jullie expertise… 

• Hulp na scheiding 
– Sterke basis voor stoppen 

conflict   
– Goede pijlers (vb. 

oplossingsgericht) 

• Vraag om methodiek uit te 
breiden met andere thema’s 
(vb. verlies) en mogelijke 
andere inspiratiebronnen (vb. 
narratieve)  

• Dank aan Erik de Graaff en 
Louise Coolen (Juzt) en 
werkgroep  

• Tussen theorie en praktijk! 
– www.euthopia.nl   
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Herkenbaar… 

• Spanning is voelbaar 
• Hoe heb je oog en oor voor de 

meerstemmigheid? 
• Meervoudige partijdigheid? 
• Goede intenties die dreigen te 

ontaarden…  
• Belangrijk is van het circulair 

te blijven bekijken 
• En verlies is zo goed voelbaar… 

– Maar wordt zo gemakkelijk 
ontkend 

– En hoe pak je dit aan? 
 



Kunnen inzichten uit literatuur over 
verlies en rouw ons helpen? 

Zoals zo vaak veel inspiratie in verhalen, literatuur en kunst…  



Een heel klein stukje geschiedenis… 

• Freud, 1913: rouw en 
melancholie 

• Rouw vgl tandpijn  

• Kwaadheid, verdriet, 
pijn 

• Ambivalentie 

• Eenzaam gevoel, verlies 
zelfwaardegevoel 



  Stadia van Kubler-Ross 

• Ontkenning 

• Protest en boosheid (waarom 
ik? Waarom…?) 

• Onderhandelen/ vechten 

• Aanvaarden 

• Of depressie/ onverwerkte 
rouw…  





… De ‘grote’ therapeut die zegt hoe het moet… 



Invloed op begeleiding en therapie: 

• Jaren ‘60-’90: nadruk op vaste fasen/ rouwtaken bv 
Kübler-Ross  

• (1970) en William Worden (1982). De hulpverlener 
dient te confronteren en de cliënt te brengen tot 
loslaten en acceptatie.  

• Zo ontstaan er mythes die niet kloppen.. 
– Vb. universele stadia 
– ‘rouwarbeid’: normen over wat goed is en niet 

• Recent onderzoek toont grote individuele verschillen 
aan en belang van het unieke in rouwen 

• Zinvoller is te kijken naar de betekenis en naar 
helpende factoren 



Wat betekent dit in ons (systemisch) 
denken over verlies?   

• Minder normatief: je kan op veel manieren rouwen 

• Minder pathologisch: rouw en verlies horen bij het 
leven  

• Betekenisgeving komt centraal te staan (Niemeyer, 
An Hooghe) 

• Deze is uniek en contextgebonden 

• De positie van de hulpverlener verandert: niet meer 
de expert, maar meer een open houding 



Nadeel aan individuele benaderingen 
en modellen…. 



‘Oudere waarden’: 
• Thema’s die bij Freud, Kubler-Ross waren  nu vanuit 

een gelijkwaardige manier 
• Systemisch: 

– Context verruimen 
– Eigen netwerk – wie is steunend/ helpend 
– Krachten en mogelijkheden 
– Hoe gaat men om met verlies 
– Wat is helpend voor dit gezin 
– Verleden, heden & toekomst 



McGoldrick: uitdagingen voor families: 

• Gedeelde erkenning van 
het verlies  

• Gedeelde ervaring van het 
verlies 

• Reorganisatie van het 
systeem 

• Nieuwe investering in 
andere relaties en 
uitdagingen van het leven  

 



‘Narratieve en dialogische 
therapieën’: bescheidenheid.. 



Tom Andersen 

Tom Andersen en de therapeutische houding  
(bij verlies..) 

• Co-presence 
– Vertragen, verdragen, dragen 

• Co-expertise 
• ‘Niet-weten’  

nieuwsgierigheid naar hoe het 
voor de ander is 

• Aansluiten bij de woorden van 
de ander 

• Woorden = betekenis 
• Woorden = waarden 
• Woorden = wensen 

• Openheid voor onze eigen 
gedachtes en gevoelens 

• Ruimte maken voor wat nog 
niet gezegd kan worden… 



 De ideeën van Michael White en de 
narratieve benadering  

‘Doorheen de verhalen die we over onszelf en de wereld 
vertellen, geven we onszelf en de wereld een betekenis’ 
(White & Epston, 1990)  



1. Van Loslaten naar anders 
verbinden 

 

 

AFSCHEID NEMEN       VERBINDEN 

LOSLATEN        RELATIE BLIJFT   

           GROEIEN         
 

 

 

 

 

 

 

 

VAARWEL /         GOEIEDAG / 

DAG ZEGGEN        HALLO ZEGGEN 

 
 

      



ROUW 
in scheiding… 

 

 

Wat laat je los?  

        En wat wil je mee nemen?        
 

 

 

 

 

 

 

 

                            Verhalen, waarden,  kinderen… 
 

      



2. ROUWVERHALEN OVER PIJN ALSOOK OVER VEERKRACHT 

 

  _’Dubbel luisteren’ (White, 2004) dwz meevoelen en 

benoemen van de pijn en wat moeilijk is en was. Hiernaast 

focussen op en bevragen van veerkracht. (door te focussen op 

sterktes  ipv pathologie kan er ruimte komen voor 

kwetsbaarheid) 

 

 _Focus op wat HOUVAST biedt + hoe CL/systeem er zelf zijn 

in geslaagd om dit te ontwikkelen en toe te passen? Mensen 

ondergaan niet passief maar gaan ACTIEF op zoek naar 

houvasten en betekenisverlening, ook kinderen! 

 

 

ROUW en scheiding 



3. ABSENT BUT IMPLICIT 
 

= wat niet expliciet wordt gezegd, maar wel impliciet aanwezig 

is. 

 

Expliciete uitingen van pijn, gemis, frustratie, machteloosheid, 

angst, wat men als negatief ervaart, enz. kunnen ons de weg 

wijzen naar wat mensen belangrijk vinden, wat hun waarden zijn 

en welke levenswijze ze verkiezen.  

 

 



ABSENT BUT IMPLICIT  
 

 
• WANHOOP HOOP, WENSEN, …  
• MISSEN WAT WE KOESTEREN  WAARDEREN, BELANGRIJK VINDEN  
• ONRECHT  WAT WE EERLIJK EN RECHTVAARDIG VINDEN  
• EENZAAMHEID  BELANG VAN VERBINDING EN CONTACT  
• BOOSHEID SCHENDING VAN BEPAALDE WAARDEN/OVERTUIGINGEN  
• SCHULD/FALEN  COMPETENT WILLEN ZIJN  

 



4. ROUW ALS TRANSITIEPROCES 
 

• RUIMERE  VERHAALONTWIKKELING  

• BETEKENISVERLENING  

• VAN ‘LOSING WHAT YOU HAVE’ NAAR ‘HAVING 
WHAT YOU LOST’ 

• Van verleden over het heden naar de toekomst…  



ROUW ALS TRANSITIEPROCES 

RITE OF PASSAGE (A. Van Gennep, 1960)  

= universeel overgangsritueel dat eigen is aan transities in het 

sociale leven van mensen. 

 

 

EEN BEPAALDE STATUS/                EEN ANDERE STATUS/ 

IDENTITEIT                           ANDERE IDENTITEIT 

 

         



RITE OF PASSAGE 

1. SEPARATIEFASE        2.  LIMINALE FASE     3. REINCORPARATIE 

                   FASE 

 

Mensen komen los           Tussen 2 werelden      Nieuwe rol, kennis  

Van hun vertrouwde           in. Gaat gepaard         en mogelijkheden 

Rol en status, en van         met verwarring,   

Vanzelfsprekendheden       onzekerheid en  

                                          angst, 

                                          er ontstaan nieuwe 

    mogelijkheden 



ROUW ALS TRANSITIEPROCES 

 

 

      HULPVERLENING   

 

 

 

HET GEKENDE          WAT (DEELS) NOG  

HET VERTROUWDE        ONBEKEND IS 

        



TRANSITIETEKENING 

1. VAN WAAR KOM JE?   2.  DE TRANSITIE     3.WAAR GA JE  

                NAARTOE? 

                 

 

                    

Beschrijving van de        Beschrijving van het        wensen,  

situatie voor de tran-       ransitieproces: moei-   waarden, doelen, 

sitie bv levenswijze en  lijkheden, pijn, maar      hoopvolle toekomst- 

relaties, wat waardevol  ook hun copingvaar-    perspectieven 

is/was en wat ze als     digheden, betekenis-  

moeilijk hebben ervaren   verlening, houvasten 

        steunfiguren 

            

                      





ROUW ALS TRANSITIEPROCES 

          
 

 

 

               

HOE ERVAAR JE HET TRANSITIEPROCES? 

WAT ERVAAR JE ALS MOEILIJK EN 

WAT/WIE BIEDT JOU STEUN, HOUVAST EN 

HOE GA JE ER ACTIEF MEE OM? 
 



Levenslijn  



LEVENSWIJZE / 

(GEZINS)IDENTITEIT 

SITUATIE VOOR DE 

TRANSITIE 

TOEKOMST 

DOELEN 

WENSEN 

 



DE OEVER: 
HOUVASTEN, 
MOGELIJKHEDEN 
ACTIEVE ROL 

DUBBEL LUISTEREN 
 NAAR DE PIJNLIJKE ASPECTEN VAN DE VERLIESERVARING ALSOOK NAAR WAT HOUVAST BIEDT 



ROUW ALS TRANSITIEPROCES 

 

 

 

 

 

 

HET GEKENDE              WAT (DEELS) NOG  

 

HET VERTROUWDE            ONBEKEND IS 

               

BETEKENISVERLENING 



DE OEVER: 
HOUVASTEN, 
MOGELIJKHEDEN
WAARDEN,  
DOELEN, … 



LEVENSWIJZE / 

(GEZINS)IDENTITEIT 

SITUATIE VOOR DE 

TRANSITIE 



ROUW ALS TRANSITIEPROCES 

 

 

 

  

HOE ZAG JE LEVEN 

EN RELATIES ER UIT 

VOOR DE TRANSITIE? 

WAT VOND JE WAARDEVOL 

OF POSITIEF EN WAT VOND 

JE MOEILIJK OF HEB JE  

ALS NEGATIEF ERVAREN? 
 
 

 

 

        

              



ROUW ALS TRANSITIEPROCES 

 

RIJKE VERHAALONTWIKKELING: 

 

 

 

      WAT NEEM JE MEE? 

      WAT ZIJN JE  

     WENSEN, DOELEN? 

    

      WAT IS VOOR JOU 

      BELANGRIJK/ 

      HECHT JE WAARDE 

      AAN? 

 



Tree of Life, Ncazelo Ncube 
 

• Wortels: voorgeschiedenis, voorouders, geboortegrond, 
familieverhalen, familiewaarden, ‘belongings’   

• Grond: Wat omringt ons nu, met wie leven wij ons 
dagelijks leven 

• Stam:  De vaardigheden die ons helpen in ons dagelijkse 
leven, waarop wij trots mogen zijn. 

• Takken: hoop, dromen, wensen in ons leven 
• Bladeren: de namen van mensen die van betekenis 

waren/ zijn in ons leven. 
• Fruit: De geschenken, bijdragen van deze mensen aan 

jouw leven.   
• Bloemen: De geschenken, bijdragen die jij bracht in het 

leven van deze mensen. 
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Team of Life  

• (sport, spel), Team dat aansluit  bij leefwereld 
kind/ jongere /  gezin 

• Team, teamleden, systeem,  invallers,  

• Coach, bestuur (vb. pleegzorg, wie zorgt voor 
geld, plaats hulpverleners,..) 

• Supporters..  

 



ROUW ALS TRANSITIEPROCES 
 

• RUIMERE  VERHAALONTWIKKELING  

• BETEKENISVERLENING  

• VAN ‘LOSING WHAT YOU HAVE’ NAAR ‘HAVING 
WHAT YOU LOST’ 

• Van verleden over het heden naar de toekomst…  



Gelijkwaardige dialoog … 



Dank voor jullie aandacht… 

www.euthopia.nl   
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