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Luisteren, luisteren, luisteren. Dat is het advies van rouwexpert Manu Keirse 
aan iedereen die zich afvraagt wat we kunnen doen voor iemand die net een  
dierbare heeft verloren. We hebben het vaak moeilijk met de dood en vooral 
met hoe we ermee om moeten gaan. Zijn we vergeten hoe te rouwen of maken 
we er geen tijd meer voor?



 
 
 
 
 
 
 
 
Rouwexpert Manu Keirse: 
“Buren speelden vroeger een 
cruciale rol. Zij hielpen om 
de overledene af te leggen, 
het nieuws te verspreiden en 
de kist de kerk in te dragen. 
Deze gebruiken versterkten de 
verbondenheid tussen mensen. 
Je stond niet alleen met je 
verdriet. Die rol is vandaag 
overgenomen door begrafenis-
ondernemers.” 

Manu Keirse maakte als 
misdienaar sterven en rouwen 
van dichtbij mee. Een begra-
fenis was toen een geldige 
reden om afwezig te zijn op 
school. Hij begeleidde vaak 
de parochiepriester bij de zie-
kenzalving en kwam zo in vele 
huiskamers op het stervens-
moment. Zo leerde hij omgaan 
met verdriet. 

Rouw op het curriculum
Vandaag is dat verdriet minder 
aanwezig in de samenleving. 
Met het verdwijnen van de 

gebruiken lijkt ook de ‘kunst’ 
van het rouwen verdwenen. 
Zelfs professionele hulpver-
leners zoals artsen weten 
zich vaak geen houding aan te 
meten. Rouwverwerking zit 
dan ook niet in het curriculum 
van de opleiding. Een gemiste 
kans, vindt Manu Keirse: “Ik 
heb twaalf jaar lang rouw als 
keuzevak gedoceerd aan de  
KU Leuven. Elk jaar vroegen 
mijn studenten aan de uni-
versiteit om er een verplicht 
vak van te maken. Ik begrijp 
niet dat mensen die zo vaak in 
aanraking komen met leven en 
dood niet leren hoe de naasten 
bij te staan. Ik pleit er zelfs voor 
om op school les in rouwver-
werking te geven. Om mensen 
opnieuw te leren stilstaan en 
aanwezig te zijn bij het verdriet 
van andere mensen en verbon-
denheid te creëren.”

Iedereen rouwt anders
Rouw manifesteert zich bij 
elke rouwende op een andere 
manier. Extreme vermoeid-
heid, onbedwingbare golven 
van verdriet, boosheid, frus-
tratie. Om ermee om te gaan is 
het belangrijk om het ook toe 
te laten. Als mensen de kans 
niet krijgen of geven om hun 
verdriet te uiten, komt het later 
sowieso aan de oppervlakte. 
Vaak op belangrijke momenten 

in het leven. Manu Keirse: 
“Een vrouw die haar kind is 
verloren, zal daaraan denken 
bij de geboorte van een kind 
van een vriendin. Bij de eerste 
communie of een huwelijk kan 
je verdriet voelen voor je over-
leden vader of moeder. Dat zijn 
vormen van zichtbaar verdriet. 
Maar wat met een vrouw die 
nooit zwanger kon worden of 
een man met een onvervulde 
kinderwens? Ook zij rouwen 
op die belangrijke momenten. 
Leren stilstaan bij je verdriet, 
kan het zwarte rouwkleed van 
vandaag zijn.”

Elkaars manier van rouwen 
erkennen en herkennen, kan 
ook een impact hebben op het 
rouwproces. Maar dat  
(h)erkennen is niet altijd 
evident, net omdat omgaan 
met rouw zo individueel is. 
Manu Keirse: “De ouders van 
een vermoord meisje rouw-
den elk op een andere manier. 
Bij de moeder was dat meer 
intuïtief met meer zichtbaar 
verdriet. De vader leek zich op 
zijn werk te storten en zette 
zich in om geld in te zamelen. 
Daarmee ging hij in Afrika 
waterputten bouwen. Hij wou 
drinkbaar water geven zodat 
geen enkel kind vroegtijdig zou 
moeten sterven. Hij deed iets 
met water omdat zijn dochter 
in het water is teruggevonden. 
Zijn manier van rouwen was 
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VROEGER WAS HET DUIDELIJKER. Er bestonden meer rituelen rond 
rouwen. De dood kreeg een duidelijke plaats in de samenleving. Als 
de kerkklok werd geluid om een overlijden aan te kondigen, wist 
men meestal al om wie het ging. Landbouwers stopten spontaan met 
werken om een groet te brengen aan de overledene. Vandaag wordt 

een kist een appartementsblok uitgedragen zon-
der dat de buren weten om wie het gaat.

ISABELLE VERLOOR 

HAAR BABY IN DE BUIK 

‘Ik maakte  
van mijn zoon een 

echte persoon’
Een pijnscheut ’s nachts, twee dagen 

voor ze was uitgerekend. Dat 
was de laatste beweging die Isabelle  

Vanbrabant voelde in haar buik. 

R
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De dag nadien werd Aitor 
doodgeboren. Isabelle koos 
voor een openbare dienst en 
het gezin gaf hem een promi-
nente plaats in huis. Zo blijft 
ze voor altijd moeder van drie 
kinderen en niet van twee.

“Met het schrijn in de keu-
ken dat ze voor Aitor maakten, 
zal hij nooit vergeten worden. 
Ook ‘grote’ zus Azumi zorgt 
ervoor dat het onderwerp 

regelmatig ter sprake 
komt. Zij werd een jaar 
na het overlijden van 
haar broertje geboren. 
Isabelle: “Het was geen 
bewuste strategie om zo 
snel zwanger te worden, 
maar een nieuw kindje 
was wel welkom. Het 
verlies van Aitor heeft 
er ook voor gezorgd 

dat we moeilijke momenten in 
onze relatie overleefd hebben.” 
Het was helemaal op het einde 

van de zwangerschap dat het 
misliep. Isabelle voelde  meteen 
dat er iets niet klopte. Ze nam 
contact op met de vroed-
vrouw van het Geboortehuis 
die haar aanmaande om naar 
spoed te gaan. Daar kwam 
haar vrees uit, haar kind was 
gestorven. De bevalling met 
epidurale en de dagen in de 
kraamafdeling beleefde ze als 
in een roes. Isabelle: “Het is 
misschien vreemd dat wij in de 
kraamafdeling ondergebracht 
werden. Maar dat was het meer 
voor onze bezoekers dan voor 
mij. De vroedvrouw stelde zelf 
voor om de baby nog even te 
zien. Mijn partner had het daar 
moeilijk mee, maar ik wilde het 
wel. Er werden ook voet- en 
handafdrukken gemaakt en mijn 
vroedvrouw maakte foto’s. Daar 
hebben wij achteraf veel aan 
gehad. Eén van die foto’s heeft 
mijn vader bewerkt en geeft  

Aitor vandaag een gezicht, 
op het kleine altaar in onze 
keuken.” 

Mensen die op bezoek 
komen en het verhaal niet 
kennen, denken vaak dat hij 
echt geleefd heeft. De foto, 
meer nog dan de urne en het 
speelgoed, maakt hun broer 
ook voor Azumi en Daito erg 
aanwezig. Isabelle maakte van 
Aitor een echte persoon en 
dat heeft haar sterk geholpen 
bij de verwerking. Net als de 
erkenning na de dood op het 
stadhuis. Voor Isabelle was de 
combinatie van de begeleiding 
door de sociale dienst van het 
ziekenhuis én de steun die ze 
vond bij haar vroedvrouw van 
onschatbare waarde. Isabelle: 
“Door de goede omkadering en 
het feit dat ik van Aitor een echt 
mensje heb gemaakt, heb ik wel 
het gevoel dat ik ons verlies een 
plaats heb kunnen geven.”
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minder zichtbaar dan bij zijn echtgenote. Toen zij 
dat inzag, hebben ze elkaar gevonden in hun ver-
driet. Vandaag gaat ze met hem mee naar Afrika.”

Palliatieve zorg: hier wordt geleefd
In onze maatschappij bestaan leven en dood als 
twee aparte entiteiten, waar in de ene vaak geen 
tijd is voor de andere. Waar de twee onmisken-
baar met elkaar verbonden zijn, is in de pal-
liatieve afdelingen van ziekenhuizen. Martine 
Van de Wiele, palliatief verpleegkundige in ZNA 
Sint-Erasmus in Borgerhout, heeft altijd een 
passie gehad voor palliatieve zorg en rouw-
begeleiding. “We proberen op de afdeling een 
vervangende thuissituatie te creëren. Hoewel we 
dagelijks met de dood worden geconfronteerd, 
wordt hier in de eerste plaats ‘geleefd’. Welis-
waar trager en op het ritme van de mensen, maar 

wel volop. Mensen associëren 
palliatieve zorg vaak enkel met 
verdriet. Toch worden hier nog 
mooie verhalen geschreven. 
Mensen die hier komen, beseffen 
in de meeste gevallen dat ze gaan 
sterven. Wij vangen personen op 
met een levensverwachting tot 
drie maanden. Daarom willen 
ze nog zoveel mogelijk proberen 
te genieten van het leven ook al 
gaat het dan om kleine dingen. 
Dat is een kunst, wetende dat het 
einde nadert. Eten speelt daarin 

een belangrijke rol. Eten doet leven. We zien onze 
gasten genieten als onze vrijwilliger komt koken. 
Ook humor helpt, hier aan tafel is al veel gela-
chen. Verjaardagen, Kerstmis, Nieuwjaar of de 
geboorte van een kind worden steevast gevierd.”

Manu Keirse treedt haar bij : “Palliatieve zorg 
is inderdaad mensen helpen leven. De laatste 
tien maanden van mijn moeder zijn de meeste 
intensieve van haar leven geweest. Alle facetten 
van het leven zijn toen aan bod gekomen. We 
hebben ervoor gezorgd dat dit kon tot haar laat-
ste dag. In een vertrouwde omgeving, omringd 
door goede zorg.”

De laatste momenten gaan vaak gepaard met 
een terugblik op het leven. Zaken die verkeerd 
zijn gegaan, personen met wie het contact is 
verbroken of zorgen om erfeniskwesties en de 
begrafenis, komen dan aan de oppervlakte. Vaak 
wil men dat graag herstellen of achter de rug 
hebben. Martine Van de Wiele: “In het rouwpro-
ces dat vooraf gaat aan het sterven creëren wij 
een klimaat van openheid waarin alles bespreek-
baar wordt gemaakt voor de gast en de familie. 

Sterven is ook een geestelijke 
en emotionele zoektocht naar 
rust. Het gebeurt vaak dat wij 
ingeschakeld worden om een 
verzoeningsgesprek op te zet-
ten tussen de stervende ouder 
en zijn kind. Dat levert onver-
getelijke momenten op.”

Durf luisteren naar verdriet
Afscheid nemen hoort bij het 
dagelijkse leven van elke me-
dewerker op de palliatieve af-
deling. De medewerkers leren 
al doende met rouw omgaan. 
Martine Van de Wiele: “Twee 
maanden na het overlijden 
organiseren we een herden-
king op onze afdeling, voor de 
nabestaanden en voor de me-
dewerkers. Belangrijk, want zo 
doe je niet alleen aan nazorg, 
het is ook voor het personeel 
een vorm van rouwen. Zelfs in 
die korte tijd dat je met de gast 
doorbrengt, ontstaat er meestal 
toch een verbinding door de 
intensiteit van het werk.” 

Martine erkent het indi-
viduele karakter van rouwen: 
“Iedereen is anders. Som-
migen willen praten, anderen 
vermijden het onderwerp. 
We forceren niemand. Uiter-
aard probeer je met mensen 
in dialoog te gaan, maar het 
komt er vooral op aan oog te 
hebben voor de behoeften van 
de rouwenden en hen ruimte 
te geven voor hun beleving. 
Vaak volstaat het om te vragen 
hoe het gaat en het gesprek 
niet uit de weg te gaan. Ik heb 
zelf kanker gehad en sommige 
vriendinnen liepen toen in 
een wijde boog om me heen. 
Ik weet wel dat het komt uit 
een onvermogen om erover te 
praten, maar dat deed me echt 
wel pijn.”

Manu Keirse bevestigt het 
gebrek aan kennis over rouw-
verwerking. “Mensen hebben 
schrik van het onderwerp. Als 
mensen mij vragen wat ze voor 
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Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor de oorlog en lieten alles achter wat  
ze bezaten. Voor velen was dat lang niet het enige verlies. Mannen, vrouwen en 
kinderen dragen ook het verlies van dierbaren met zich mee. Zoals Majd, die tien 
maanden geleden in ons land terechtkwam. Alleen.

MANU KEIRSE

‘Leren stilstaan  
bij je verdriet, 

kan het zwarte 
rouwkleed van  

vandaag zijn.’

Majd Mhimid Dbis verloor 
een jaar na het begin van de 
burgeroorlog zijn vader, die 
door een sluipschutter werd 
neergeschoten. Alsof dat niet 
genoeg was, kon de familie 
niet meer terug naar huis. In 
plaats van te kunnen rouwen, 
moesten ze onderduiken. Majd: 
“In normale omstandigheden 
schrijft ons geloof voor om 
naar de moskee te gaan, ver-
volgens wordt de overledene 
thuis opgebaard met veel 
bloemen zodat gedurende 
drie dagen familie, vrienden 

en kennissen de overledene 
kunnen groeten. Wanneer 
de echtgenoot sterft, breekt 
voor de weduwe een periode 
van rouw aan die ze thuis in 
afzondering doorbrengt. Na 
veertig dagen mag ze het 
zwarte gewaad afleggen. Door 
de oorlog en onze situatie was 
dit allemaal niet mogelijk.”

Majd droomt ervan om 
een nieuw leven in Gent op te 
bouwen. Samen met zijn fami-
lie, met wie hij in december 
hoopt herenigd te worden. Nu 
volgt hij Nederlandse les aan 

de OKAN-school (Onthaal- 
onderwijs voor anderstalige 
kinderen) en nadien wil hij 
graag studies Mode volgen. 
Naar Syrië wil hij niet meer 
terug. Majd: “Daar wachten 
enkel nare herinneringen en 
geen mogelijkheden. Ik vind 
het fijn in Gent waar iedereen 
naast elkaar woont en samen 
dingen doet. Hier wil ik leven 
met de fijne herinneringen 
aan Syrië en aan mijn vader. 
Deze armband heb ik van hem 
gekregen, en die zal ik altijd 
dragen.”

MAJD VLUCHTTE UIT SYRIË

‘Door de oorlog 
was er geen 

tijd om te rouwen’
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CM helpt met  
de administratie 
Bij een overlijden kan je op het CM-kantoor 
terecht om alle administratieve formaliteiten 
te regelen. De CM-consulent zorgt ervoor 
dat alles met een minimum aan gedoe  
geregeld wordt. Maak een afspraak via 
www.cm.be/afspraken of bel 014 40 31 11.

Op het CM-kantoor of via de CM-website 
kan je ook de brochure ‘Wat te doen bij een 
overlijden’ afhalen of downloaden.

Makkelijk en veilig de trap op
met een traplift van thyssenkrupp

· Duitse degelijkheid en 60 jaar ervaring van de marktleider

· Een traplift op maat van uw trap, geleverd rechtstreeks van de fabriek

· Unieke draaitechniek, met installatie aan muur- of leuningzijde

· Adviseurs en installateurs uit uw buurt, met een Service 24/24 en 7/7

Vraag een vrijblijvende offerte en 

een ‘testrit’ bij een klant in uw buurt.

Nergens zo goed als thuis

Ontvang uw gratis
informatiepakket
Ontvang uw gratis

A
Thuiszorgwinkel

www.thuiszorgwinkel.be

2000  ANTWERPEN  Amerikalei 152  Tel. 03 238 40 53
2550 KONTICH  Drabstraat 11A Tel. 03 888 68 93
2920 KALMTHOUT  Kapellensteenweg 73 Tel. 03 644 41 13

Voor meer info kan u terecht in één van de onderstaande Thuiszorgwinkels:

2170 MERKSEM  Oude Bareellei 33 Tel. 03 645 80 51
2110 WIJNEGEM  Turnhoutsebaan 363 Tel. 03 354 08 12
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www.thuiszorgwinkel.be

2200 HERENTALS  Hofkwartier 5 Tel. 014 47 36 00
2220 HEIST-O-D-BERG  Boudewijnlaan 39  Tel. 015 28 30 70
2260 WESTERLO  St.-Lambertusstr. 33D  Tel. 014 47 36 00
2300 TURNHOUT  Patersstraat 85 Tel. 014 47 36 00
2320 HOOGSTRATEN  Vrijheid 168  Tel. 014 47 36 00

2400 MOL Corbiestraat 3 Tel. 014 47 36 00
2440 GEEL  Stationsstraat 162  Tel. 014 47 36 00
2500 LIER   A. Vanderpoortenlaan 21              Tel. 015 28 30 70
2800 MECHELEN  Antwerpsesteenweg 259  Tel. 015 28 30 70

Voor meer info kan u ook terecht in één van de onderstaande Thuiszorgwinkels:

Bel gratis

www.tk-traplift.be

0800 26 708
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een vriend, collega of kennis 
kunnen doen die iemand is 
verloren of verdriet heeft, geef 
ik altijd dezelfde drie ant-
woorden: luisteren, luisteren, 
luisteren. Denk niet aan wat 
jij kunt zeggen maar stel je de 
vraag wat die persoon te ver-
tellen heeft. En daar knelt vaak 
het schoentje, want durven 
luisteren naar verdriet is niet 
eenvoudig.”

Cursus rouwen voor  
leidinggevenden
Vooral leidinggevenden zouden 
volgens Manu Keirse gebaat 
zijn bij een cursus rouwver-
werking. “Mensen die iets ergs 
meegemaakt hebben en nadien 
voor het eerst opnieuw komen 
werken, hebben het enorm 
moeilijk. Leidinggevenden be-
seffen soms niet hoe belangrijk 
een goede ontvangst op dat 
moment is. Zeker vroeger had 
men de neiging om het letterlijk 
dood te zwijgen in de veron-
derstelling dat die persoon er 
zo het snelst ‘overheen’ zou 

zijn. Door verdriet be-
spreekbaar te maken, 
toe te laten en begrip 
te tonen, laat je die 
persoon zichzelf zijn 
en is er meer kans dat 
hij herstelt (positief 
voor het verwerkings-
proces).”

Andere vormen  
van rouwen
Bij rouwen denken 
we allemaal spon-
taan aan het verlies 
van een dierbare, 
maar verlies komt 
ook elders voor: het 
gevoel van aangedaan 
onrecht, het verlies 
van een huisdier, 
een job, gezondheid 
of thuis, … Ook daar 
moeten we ruimte 

laten voor gevoelens van rouw. 
Martine Van de Wiele: “Onze 
gasten moeten afscheid nemen 
van het meest betekenisvolle 
dat ze hebben, het leven. Als 
mens worden we ons leven 
lang met verliessituaties 
geconfronteerd. Een kind dat 
de buik van de moeder verlaat, 
voor het eerst naar school gaat, 
iemand die ernstig ziek wordt, 
… Het zijn allemaal ingrijpende 
veranderingen die horen bij 
het mens-zijn. We gebruiken 
rouwen als manier om ermee 
om te gaan. Het motto van 
rouwzorg is daarom: geef rouw 
bestaansrecht en (h)erken 
de pijn van het verlies en het 
gemis. 

Rouwen in  
andere culturen
Grote samenkomsten, publiek 
verdriet, optochten door het 
dorp, vuurwerk en veel eten. 
De verschillen tussen culturen 
zijn groot. Maar is het wer-
kelijk zo verschillend? Manu 
Keirse: “Verdriet is uiteraard 

universeel. Leeftijd, ontwik-
keling, begripsvermogen en 
cultuur bepalen hoe we ermee 
omgaan.”

Martine Van de Wiele: 
“Alle levensbeschouwingen 
zijn bij ons welkom en wij 
respecteren ook de rituelen die 
daarmee gepaard gaan. Voor 
moslimgasten hebben wij een 
tolk ter beschikking en werken 
wij samen met MOPA (pallia-
tieve zorg voor moslimpatiën-
ten). Ook moslims hanteren de 
filosofie van eten doet leven. 
Elke bezoeker brengt wel 
iets mee. Sterven maakt meer 
deel uit van het leven, met 
een grotere betrokkenheid en 
verbondenheid.” 

“Hoe groter de verbinding 
tussen mensen, hoe meer kans 
op herstel voor zij die ach-
terblijven. Het gevoel hebben 
dat je niet alleen staat en dat 
je over je verlies kan praten, 
helpt bij het rouwen. Een 
samenleving die de kunst van 
het rouwen beheerst, is vaak 
ook een vredevollere samenle-
ving”, vindt Manu Keirse. 

Op doktersadvies
Manu Keirse: “Op het sterfbed 
van mijn moeder vertrouwde 
ze me toe dat ze blij was dat ik 
psychologie had gestudeerd. 
Daardoor kon ze zo open pra-
ten over alles. Ik zei haar dat je 
zoiets niet in boeken leert. Dat 
ik het thuis door de confron-
tatie heb geleerd. Als de dag 
van gisteren herinner ik me dat 
ik samen met mijn moeder en 
drie broers een kind van vier 
ben gaan groeten dat door een 
vrachtwagen was doodgere-
den. De huisdokter raadde dit 
aan alle gezinnen met kinderen 
aan. Ik was zes en herinner me 
de huiskamer en het feit dat 
we die dag langer op mochten 
blijven en warme chocomelk 
kregen. Enkele jaren gele-
den sprak een man me op de 

Boekenbeurs aan. Het bleek de 
broer van dat jongetje te zijn. 
Hij kwam mij op uitdrukkelijke 
vraag van zijn moeder bedanken. 
Omdat ik de naam van haar zoon 
had genoemd in het boek dat ik 
over mijn moeder heb geschre-
ven. De man vertelde dat, hoe-
wel hij zijn broertje nooit had 
gekend, het zijn lievelingsbroer 
was die dagelijks aanwezig is 
geweest in zijn leven. Geen kind 
is zo aanwezig als het kind dat 
wordt gemist. Dat vat het voor 
mij mooi samen.” ●

Wie interesse heeft in het boek 
‘Helpen bij verlies en verdriet’ 
van Manu Keirse, verwijzen we 
door naar de CM-dealspagina.
Lees meer getuigenissen op 
www.cava-magazine.be

MANU KEIRSE:
‘Durven luisteren naar verdriet  

is niet eenvoudig.’
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