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RODE DRAAD VAN HET CONGRES

Verlies verweven in de levensloop; mogelijkheden 
en grenzen. 

Verlies kan voelen als het lot dat aan ons trekt en 
duwt. Hans Korteweg schrijft daarover: ‘Het lot is 
door ons heen gevlochten. Krachten drijven ons aan, 
vanbinnen en vanbuiten, ontelbare kleine klokjes 
tikken in ons en lopen ieder op hun tijd af. En het is 
alles zo breekbaar. Het lot van het lichaam, het lot 
van de psyche, het lot van het land van geboorte, 
het lot van ziekte, het lot van talenten (…) het lot 
van net niet en het lot van steeds weer en het lot 
van nooit meer.’ In de Griekse mythologie verwijst 
de godin Moira naar onze lotsbestemming waaraan 
wij ons niet aan kunnen onttrekken. Moira wordt 
zichtbaar in drie schikgodinnen: Klotho de spinster; 
Lachesis de bepaler van het leven en Atropos, zij die 
de draad ‘onvermijdelijk’ doorknipt. Deze mytholo-
gie is een inspiratiebron voor hoe wij antwoord kun-
nen geven op ons lot. Hoe wij ons eigen levensver-
haal, uitgenodigd door het lot, kunnen spinnen en 
weven in voortdurende relatie met anderen en met 
het genetisch materiaal dat we hebben meegekre-
gen. We schrijven en herschrijven, ordenen en 
herordenen, deconstrueren en reconstrueren ons 
levensverhaal, waarbij de dagelijkse verhalen van 
gebeurtenissen ingeschreven worden in de identiteit 
die we ontwikkelen. Er ontstaat een bepaalde 

samenhang en continuïteit, een eigen identiteit 
en beeld van onszelf, anderen en de wereld. Van 
daaruit geven we weer betekenis aan de zaken 
die ons overkomen en zo kunnen we leven in een 
verleden, het heden en de toekomst. Dit congres in-
spireert rouwzorgers, -begeleiders en –therapeuten 
in het schikken en herschikken van verliezen in het 
levensverhaal van hun clienten.

Dit congres geeft inzicht in de mogelijkheden en 
grenzen om het verlies te verweven in de leven-
sloop. Tevens reikt het de tools aan die gebruikt 
kunnen worden  om dit doel te bereiken. Het Lan-
delijk Steunpunt Rouw nodigt u van harte uit voor 
dit prachtige congres.

K.J. Rodenburg



  
 
 9.00  –   9.30 uur:  Ontvangst en registratie

     9.30  –   9.40 uur:  Welkom

      9.40  –   9.50 uur:  Interactie:  wat hoop je 
          vandaag te ‘oogsten’?
 
     9.50  – 10.10 uur:  Broken Toy experiment
                                       Harriette Modderman, 
          manager en opleider LSR  
          Academie en Marc Willemsen, 
          opleider LSR Academie

     10.10 – 11.10 uur:  Rouw Integratie Traject (RIT)
          ‘van verwerken tot verweven’
                                        Inleider wordt nog bekendgemaakt
    
 11.10 – 11.30 uur:  Pauze 

     11.30 – 12.30 uur:  Rouw als relationele heroriëntatie
                                          Inleiding door Drs. Jan Olthof 

    12.30 – 13.30 uur:  Lunch
 

PROGRAMMA
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13.30 – 14.00 uur:  Vervilting van de relationele keten 
         als uitdrukking van je rouwproces
         (onder voorbehoud)
                             Jolanda van Luijk, kunstenaar in 
         textiele werkvormen

14.00 – 14.40 uur:  Rouwen in variëteit. Algemene 
         richtlijnen voor helpers in de rouw                                                                                                              
         Inleiding Prof. Dr. Manu Kierse
 
14.40 – 15.20 uur:  De methode van de Grafische 
         Dossieranalyse
                             Inleiding door Dr. Martine Delfos

15.20 – 15.40 uur:  Pauze

15.40 - 16.30 uur:  Onderwerp en inleider wordt nog 
         bekendgemaakt 

16.30 – 17.30 uur:  Borrel en oogst van vandaag
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TOELICHTING BIJDRAGEN

Rouw als relationele heroriëntatie 
Inleiding door: Drs. Jan Olthof

Rond rouwprocessen wordt vaak gesproken over  
“verwerken”. Alsof wij weten hoe dat moet. In 
ideeën over “verwerken” zitten aannames opge-
sloten zoals het individuele subject als uitgangspunt 
met als doel om de autonomie en zelfredzaamheid 
van de rouwende te versterken. 

Het onderzoek van de Amerikaanse filosofe Judith 
Butler laat zien dat kwetsbaarheid een grondthema 
is van ons bestaan. Kwetsbaarheid laat zich niet 
overwinnen, het hoort bij het het leven van een 
mens. Kwetsbaarheid betekent dat we afhankelijk 
zijn (Leo Heuts in: Filosofie Magazine november 
2016). Therapeuten, die rouwenden bijstaan, delen 
deze kwetsbaarheid. De notie van de “wounded 
healer” zal in dat kader nader worden toegelicht.
Rouw vindt plaats in de gemeenschap terwijl het in 
onze tijd veelal als een individuele opgave wordt 
gezien. Vanuit dat punt bezien is het de taak van de 
hulpverlening  om hulp te bieden bij het herstellen 
van relaties in de familie, het netwerk en van de 
rouwende met zichzelf, zijn of haar lichaam en met 
degene die hij of zij verloren heeft.

In het herstellen van relaties speelt taal een belan-
grijke rol, met name de performatieve kant van de 
taal, de scheppende kracht van woorden.
Tot slot gaat de inleider in op begeleiding van com-
plexe rouwprocessen zoals die zich aandienen in de 
praktijk van de psychotherapeut.
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De Grafische Dossieranalyse als methode om ver-
lies en rouw te signaleren en in beeld te brengen 
bij rouw en verlies. 
Inleiding door: Dr. Martine Delfos 

Verlies en rouw is niet een momentopname in het 
leven van een mens. De dynamiek van de andere 
factoren interacteert met het verlies. De leeftijd 
beïnvloedt de visie op het verlies. De herhaling 
veroorzaakt een toenemend gevoel van dreiging. 
De Grafische Dossieranalyse is een methode om het 
leven van een persoon op een simpele en over-
zichtelijke wijze in beeld te krijgen. In één oog-
opslag wordt duidelijk hoe het leven verlopen is, 
waar het verlies zit met de rouw in het verlengde in 
de context van de omliggende problemen, hoe de 
contacten met zorgpersonen zijn geweest, verhui-
zingen, schoolloopbaan en onderwerpen die voor 
een specifiek persoon van belang zijn. Hierdoor 
ontstaat als het ware een psychologisch paspoort. 
Door deze samen te maken met het kind, jongere 
of de volwassene krijgt niet alleen de hulpverlener 
of diagnosticus inzicht in het leven en dynamiek 
van verlies van de hulpvrager en de aard van de 
problematiek, maar ook de hulpvrager zelf. Het 
stimuleert reflectie en zelfreflectie. De hulpverlener 
kan het ook alleen doen. Maar wanneer het met de 
cliënt gemaakt kan worden, ontstaat een vanzelf-

sprekende samenwerking die door beide partners 
gewaardeerd wordt. De methode is uitvoerbaar voor 
iedereen die de problematiek van een persoon in de 
context van zijn of haar leven wil zien’.



LSV Academie   -   Barchman Wuytierslaan 89   -   3819 AB AMERSFOORT
033 - 461 68 86   -   info@landelijksteunpuntrouw.nl   -   steunbijverlies.nl/academie

De LSV Academie leidt hulpverleners op tot Rou-
wzorgers, Rouw- en verliesbegeleiders en Rouw-
therapeuten. Dat doet ze door hulpverleners eerst 
te leren reflecteren op hun eigen (verlies)verhaal. 
Daarmee wordt de basishouding ontwikkeld van 
‘presentie’ waarin ‘exploreren van gedachten, emo-
ties en gedragingen van de hulpvrager meer op de 
voorgrond staat dan het ‘corrigeren’ daarvan. Tussen 
‘presentie en interventie’ ontwikkelen hulpverlen-
ers bij de  LSV Academie hun kennis, vaardigheden 
en attitudes om alle soorten van verkies en rouw 
bestaansrecht te geven en mensen te helpen om hun 
verlieservaringen betekenisvol te integreren in hun 
levensverhaal.

Kijk voor meer informatie op 
www.steunbijverlies.nl/academie 

LSV ACADEMIE PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE?
Rouwtherapeuten, rouwbegeleiders en diegenen die 
regelmatig een rouwzorgrol 
vervullen als vrijwilliger of in het werk zoals: 
pastoraal werkers, artsen en verpleeg-
kundigen in de palliatieve en terminale zorg, 
(bedrijfs en medisch) maatschappelijk werkers, uit-
vaartleiders en leidinggevenden in het onderwijs.

KOSTEN 
€ 185,- inclusief lunch 

INFORMATIE :
LSR Dienstencentrum BV 
Tel. : 033 – 461 68 86 
Email : info@landelijksteunpuntrouw.nl 

Aanmelden is tot uiterlijk eind augustus 2017 
mogelijk met bijgevoegd inschrijfformulier 
of via: www.steunbijverlies.nl/academie. U 
ontvangt tijdig per e-mail een bevestiging, factuur 
en routebeschrijving. Maximum deelnemers 120 
(90 beroepskrachten en 30 vrijwilligers).


