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Doel van de workshop

 Kijkje in de keuken van de rouwtherapeut 

> betere inschatting nut van behandeling voor 
een cliënt.  



Inhoud presentatie

 Verwijscriteria

 Intake en diagnostiek

 De behandeling

 Behandeling en reïntegratie

 Vragen

De casussen in deze presentatie zijn geanonimiseerd en waar nodig aangepast.



Verwijscriteria



Verwijscriteria

 Klinisch significant lijden en disfunctioneren > 6 
maanden na verlies van een dierbare

 Geen progressie

< 6 maanden:

 Posttraumatische stress stoornis *

 Hopeloosheid, wroeging > suicide risico*



Intake en diagnostiek



Intake en diagnostiek

 Intakegesprek

 Vragenlijsten: RVL: rouwverwerkingslijst, 

BDI : Beck's Depression 
Inventory

SVL:  schokverwerkingslijst



De behandeling



De behandeling

 Psycho-educatie

 Cognitieve therapie

 Gedragstherapie

 Emdr

 (Schrijfopdrachten)



Psycho-educatie



Psycho-educatie

Doel:

Meer begrip en kennis over rouwprocessen:

 Herkenning (geruststelling)

 Normaliseren van klachten



Psycho-educatie

 Rouwtaken

– aanvaarding verlies

– voelen van de pijn

– emotioneel een plek geven

– doorgaan met het leven 
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Psycho-educatie

 Rouwtaken

– aanvaarding verlies

– voelen van de pijn

– emotioneel een plek geven

– doorgaan met het leven 

 Rouwreacties

– emotionele reacties

– lichamelijke reacties

– gedachten

– gedrag

 Familie betrekken: individuele verschillen 



Cognitieve therapie



Cognitieve therapie

Doel:

Cognities die de verwerking en aanpassing aan 
de nieuwe situatie blokkeren opsporen en 
uitdagen, zodat de rouw niet langer stagneert 



Cognitieve therapie

Irrationele gedachten bij rouw:

 Als ik mijn verdriet toelaat, word ik gek

 Het moet nu maar eens klaar zijn

 Ik ben niks waard zonder hem/haar

 Het is mijn schuld (suïcide, moord)

 Anderen zijn niet (meer) geïnteresseerd

 Ik mag een ander niet met mijn verdriet 
opzadelen



Cognitieve therapie

Welke gedachte maakt je in deze situatie het 
meest verdrietig?

Wat betekent dat voor jou?

En wat zegt dat over jou?



Cognitieve therapie

Onderzoeken van de gedachte: 

 2 vragen:

-Is het waar? > ja / misschien / nee

-Is het helpend? > ja / nee

 Argumenten: ?



Cognitieve therapie

Keer de gedachte om:

 Zou dat ook waar kunnen zijn? 

-Ja

 Is het helpend? 

-Ja



Cognitieve therapie

 Argumenten ?



Cognitieve therapie

Nieuwe gedachte (waar en helpend):

Resultaat: boosheid en verdriet zijn verminderd

> toenadering



Gedragstherapie



Gedragstherapie

Doel:

 Testen van negatieve, irrationele voorspellingen 
(gedragsexperimenten)

 Verminderen van vermijdingsgedrag (exposure) 



Inventarisatie vermijdingsgedrag 
& hiërarchie



Gedragstherapie

Interventie: graduele exposure



Gedragstherapie

Resultaat:

 Toename van de pijn en het verdriet 

(normale rouw > realiteit van het verlies). 



Gedragstherapie

Resultaat:

 Toename van de pijn en het verdriet 

(normale rouw > realiteit van het verlies). 

 Besef dat aan te kunnen

 Vermindering angst voor verdriet
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EMDR
Eye Movement Desensitisation & Reprocessing

Doel:

 Verminderen van ptss-klachten:

nachtmerries, herbelevingen, intrusies

 Afname van angst- en/of schuldgevoelens 

> Verstand versus gevoel



EMDR
Casus Yvonne

 Dochtertje (8 jaar) vermoord

 Persoonlijke problemen



EMDR

Resultaat:

 Spanningsreductie

 Voelt zich emotioneel sterker

 Geen nachtmerries meer

 Geen schuldgevoelens meer

 Verdriet en gepaste boosheid



Doel 
van de behandeling

Het verminderen van de complicerende factoren, 
zodat er ruimte komt voor het normale 
rouwproces



Behandeling en reïntegratie  


