
Verlies en rouw in de 

spreekkamer

De peiling



(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven
Geen

 Sponsoring of onderzoeksgeld

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

 Aandeelhouder

 Andere relatie, namelijk …

Een bescheiden 

onkostenvergoeding en 1 keer 

per jaar uit eten met de 

commissie.

Disclosure belangen spreker



De steekproef

• Aantal peilingen N=178

• 55% man

• 51% BA, 36% VA, 13% anders

• 17% < 45, 14.5% > 60



Resultaten

Geen opvallende verschillen 

• Man/Vrouw

• Bedrijfsarts/Verzekeringsarts

• Leeftijdscategorieën (<45;45-60;>60)

in de beantwoording van de vragen.

(enkele uitzonderingen)



Vraag 1

Hoe vaak in de afgelopen twee weken 

heeft u iemand op uw spreekuur gezien 

waarbij u de invloed van verlies en rouw 

moest meewegen in uw beoordeling van 

de belastbaarheid?



in afgelopen 2 weken?

• Gemiddeld 1,7 keer

• 31% nooit, VA > BA

• 51% 1 – 2 keer

• 14% 3 – 5 

• 4% > 5 keer (max 40)



Waarom vragen artsen niet of zo laat om hulp?



Ze denken het zelf op te lossen, ze zijn bang 

om uitgesloten te worden en ze weten 

onvoldoende van de 

behandelingsmogelijkheden. Alle 3 goed, dus.







Het is bekend dat dokter zijn samenhangt met 

een grotere kans op suicide. Hoeveel procent 

groter is dit risico voor een man, en hoeveel 

procent groter voor een vrouw?



Volgend jaar wordt de verplichte rekentoets ook 

ingevoerd bij nascholingsactiviteiten…



Herformulering:

voor wie is het risico het meest toegenomen, 

voor mannen of voor vrouwen?



14% voor mannen en vrouwen evenveel

25% voor vrouwen meer dan voor mannen

61% voor mannen meer dan voor vrouwen



14% voor mannen en vrouwen evenveel

25% voor vrouwen meer dan voor mannen

61% voor mannen meer dan voor vrouwen

mannen 0 -1,5 keer zoveel

vrouwen tot 2,5 keer zoveel







• 50% doet het niet

• Er zit veel angst en schaamte achter

• Dubbele agenda

• Het is wel goed om het te doen





Kan het rouwtempo iets 

omhoog?

Een stukje uit een blog





Uit het Laboretum…
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Stelling 1.  Gecompliceerde rouw komt vaker voor bij 

mensen met een laag inkomen (< €1250/maand) dan bij 

mensen met een hoog inkomen (> €2500/maand). 

Stelling 2.  Gecompliceerde rouw komt vaker voor bij 

mensen tussen de 41 en 60 jaar dan bij mensen > 60 

jaar



PubMed

prevalence complicated grief income

Prevalence of complicated grief in a representative 

population sample

Kersting et al. J.Aff.Dis 2010





Andere risicofactoren

• Vrouw

• Verlies van kind of echtgenoot

• Verlies door kanker

• > 61 jaar





Voor de workshops

• Workshop A wordt in deze zaal gegeven

• Voor alle andere workshops:

Start vanuit de foyer!



Tijd voor verbreding en 

verdieping van onze kennis…


