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Niet alleen volwassenen komen in aanraking met rouw en verdriet. 
Ook kinderen krijgen met verliezen te maken. 

Kinderen rouwen op hun eigen manier. 
Wat maken ze door? 

Welke begeleiding hebben ze nodig? 
Welke hulpmiddel kunnen ouders daarbij gebruiken? 

 
 

Wanneer? 
Kinderen kunnen met rouw te maken krijgen, omdat in hun naaste omgeving iemand 
overlijdt: opa of oma, vader of moeder, broer of zus. Maar ook wanneer er sprake is 
van een verhuizing, een overgang naar een andere school of echtscheiding krijgen 
kinderen te maken met verlies- en rouwverwerking. Dergelijk verlies in een 
kinderleven kan een leven lang doorwerken. 
 
 

Hoe? 
Kinderen zijn in hun rouwproces afhankelijk van de hulp van hun ouder(s) of andere 
volwassenen. Zij kunnen die steun niet altijd geven, omdat zij ook hun eigen verdriet 
te verwerken hebben. Als van hun kind een grootouder overlijdt, betekent dit dat het 
hun (schoon)vader of –moeder is die wegvalt. Verliest een kind zijn vader of moeder, 
dan mist de overgebleven ouder zijn of haar levensgezel. En als een broertje of zusje 
sterft, betekent dit voor de ouders het verlies van hun kind. Dat maakt het in de 
praktijk van elke dag extra moeilijk. Kinderen hebben aandacht en opvang nodig 
terwijl tegelijkertijd het eigen rouwproces van de ouder(s) de aandacht vraagt. Dit is 
voor veel ouder(s) een haast onmogelijke taak. 
 
 

Rouwproces bij kinderen 
Het rouwproces bij kinderen verloopt in grote lijnen hetzelfde als bij volwassenen. 
Toch zijn er ook verschillen. Kinderen hebben dezelfde mogelijkheden om te voelen 
als volwassenen. Een verschil is wel dat ze vaak nog niet in staat zijn om hun 
gevoelens onder woorden te brengen. Daardoor rouwen kinderen vaak minder 
duidelijk zichtbaar. Je kunt ook zeggen: kinderen rouwen in stukjes, omdat het 
verdriet anders te groot is om te verwerken. Daardoor kunnen ze het ene moment 
verdrietig zijn en dan weer vrolijk spelen. Ze kunnen het voelen van verdriet niet zo 
lang volhouden. Daarom wisselen zij verdriet af met andere dingen, zoals buiten 
spelen.  
Over het algemeen zijn de reacties van kinderen in rouw heftiger en impulsiever dan 
van volwassenen. Door een ogenschijnlijk kleine opmerking of voorval kunnen ze 
enorm van streek raken. Omdat kinderen gevoelens moeilijker onder woorden 
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kunnen brengen dan volwassenen uiten veel kinderen hun verdriet lichamelijk 
(hoofdpijn, slecht slapen, slecht eten, kinderlijker gedrag vertonen (bijvoorbeeld weer 
gaan duimen of bedplassen), extreem druk of juist teruggetrokken gedrag, angst en 
agressie). Door een gebrek aan woorden is spel (begrafenisje spelen, tekeningen 
maken) een belangrijke uitingsvorm voor hun gevoelens. 
Jongens en meisjes rouwen niet op dezelfde manier. De verschillen worden 
ongeveer vanaf 9 jaar zichtbaar. Meisjes voelen meer, jongens zijn doeners. Met 
meisjes kun je gemakkelijker praten over hun gevoelens. Om met jongens te praten 
kun je beter iets samen gaan doen. 
 
 

Ook leeftijd is van invloed 
Hoe kinderen reageren op verlies is ook sterk afhankelijk van hun verstandelijk 
begrip van de dood.  
- Kinderen tot ongeveer drie jaar hebben nauwelijks besef van wat het betekent dat 
iemand overleden is. Zij merken vooral aan de sfeer dat er iets ingrijpends 
voorgevallen is en zoeken van daaruit naar veiligheid en troost.  
- Kleuters leren het verschil kennen tussen dood en leven. Toch beseffen ze niet dat 
de dood een definitieve scheiding hier op aarde betekent.  
- Kinderen vanaf zes jaar begrijpen al beter wat sterven betekent, maar er blijven 
vaak nog wel dingen onduidelijk. Het gevaar op deze leeftijd is dat ze die dingen met 
hun eigen fantasie invullen, wat kan leiden tot angst en schuldgevoelens.  
- Vanaf tien jaar zijn kinderen steeds meer in staat tot logisch denken. Omdat tieners 
meer kunnen ‘redeneren’ over het overlijden, proberen ze zich nogal eens ‘stoer’ op 
te stellen. Daarmee houden ze hun gevoelens voor zich, maar eigenlijk weten ze er 
geen raad mee. Ze schamen zich gemakkelijk voor emoties, omdat ze groot willen 
zijn. Ze willen zelfstandig zijn en hun ouders of omgeving niet lastig vallen met hun 
verdriet. Het gevolg is dat zij de steun die de omgeving zal kunnen bieden niet willen 
oppakken of dat de omgeving denkt dat het niet nodig is. Daarom is de tienertijd een 
kwetsbare periode om met groot verlies te maken te krijgen. Tieners kunnen de dood 
begrijpen zoals volwassenen dat doen, maar in het verwerken daarvan zijn het nog 
kinderen. Een andere uitlaatklep voor hun emoties is heel belangrijk, zoals muziek, 
gedichten, tekenen en een dagboek bijhouden. 
 
 

Begeleiden 
Kinderen in rouw hebben behoefte aan: 
- …eerlijke en duidelijke informatie. Woorden als ‘Opa is op reis gegaan. Opa 
slaapt. De buurvrouw heeft een kindje verloren.’ roepen veel onduidelijkheid op 
doordat kinderen de uitleg vaak letterlijk nemen. 
- …geduld, aandacht en geborgenheid. Dit is voor kinderen in elke leeftijdsfase 
nodig om de weg te vinden door het verdriet heen. Er zijn onvoorspelbare dingen 
gebeurd met grote gevolgen. Het is voor een kind belangrijk dat de veiligheid weer 
opnieuw gevonden wordt. 
- … tijd en ruimte om te rouwen. Er kunnen soms maanden, zelfs jaren overheen 
gaan voordat het verdriet naar buiten komt en kinderen er over kunnen praten en 
voelen. Het is belangrijk dat er dan luisterende volwassenen zijn, ook al is het een 
lange tijd nadat het verlies geleden is en al vindt de volwassene het misschien weer 
moeilijk om bepaalde emoties bij zichzelf toe te staan. Opmerkingen als „Is het nu 
nog niet over!” zijn niet op hun plaats. 
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Handreikingen 
1. Betrek de kinderen bij wat er gebeurt  
Leg uit wat er na het sterven allemaal gebeurt (condoleren, begraven en dergelijke) 
en wat er van het kind verwacht wordt (zie het materiaal op www.bijbelsopvoeden.nl 
over sterven-begraven-weer opstaan) 
 
2. Stimuleer de kinderen om zich te uiten (zie hulpmiddelen hieronder) 
Direct praten over de eigen gevoelens is vaak te moeilijk voor kinderen. Dit kan 
helpen om de eigen gevoelens te herkennen en onder woorden te brengen: 

• Lees samen een boek over verlies en dood; 

• Laat kinderen tekeningen maken, kleurplaten kleuren of het verlies verwerken in hun 
spel. 
 
3. Houd herinneringen levend 
Vertel verhalen of kijk foto’s. Ook kan het helpen om dingen op te (laten) schrijven. 
Vraag of het kind een voorwerp van de overledene wil bewaren. Zie verder onder 
hulpmiddelen. 
 
4. Het verleden gaat mee 
Het leven gaat door. Het verleden gaat mee. Blijf praten over de overledene. Geef op 
bepaalde momenten ook gerust aan dat deze nog steeds heel erg gemist wordt. 
 
 
 

 
Rouw in het gezin – Gods Woord open 
In een gezin dat te maken krijgt met rouw verandert (zeker de eerste tijd) het 
dagelijkse leven. Om het verlies en het verdriet een plaats te geven is er (veel) 
tijd nodig. Samen praten en huilen zijn belangrijke wegen waarlangs langzaam 
de aanvaarding kan komen. Juist in een tijd van rouw is het ook erg belangrijk 
hoe in het gezin het geloof beleefd wordt. Leg alle verdriet in het gezinsgebed 
voor de Heere neer. Op zulke momenten kan heel concreet ervaren worden 
hoe de Heere helpen wil bij het omgaan met het verdriet. Op 
www.bijbelsopvoeden.nl vind je een Bijbelrooster om te lezen in een periode 
van rouw. Daarin wordt op de Heere als Trooster gewezen 

 
 
 
 

Hulpmiddelen voor ouders 
 

(Voor)leesboeken 
Om kinderen goed te kunnen begeleiden bij hun rouwverwerking wordt er steeds 
meer materiaal ontwikkeld, zoals boekjes, gedichten en prentenboeken. Er zijn veel 
prentenboeken voor verschillende situaties van verdriet. Soms spreken de platen 
aan, maar moet de tekst aangepast worden aan de eigen stijl of levensbeschouwing. 
Voor kinderen is het nog heel moeilijk om voor hun gevoelens woorden te vinden. 
Door middel van een boek kunnen kinderen ertoe komen om iets prijs te geven van 
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hun verdriet of kunnen woorden gegeven worden aan gevoelens en ervaringen die 
kinderen zelf vaak nog niet kunnen benoemen. Daarom kan het voorlezen kinderen 
leren om te gaan met dergelijke moeilijke situaties. Op www.bijbelsopvoeden.nl vind 
je via de tag ‘rouw’ een aantal titels van verantwoorde (voor)leesboeken. 
 

Materialen 
Bij kinderen is spelen verwerken. Daarom is er speciaal voor rouwende kinderen 
zogenoemd ‘uitvaartspeelgoed’ gemaakt. Er wordt ook wel gesproken over 
‘begrafenislego’ of ‘rouwlego’. Als je op deze zoektermen op internet zoekt, vind je 
waar je dergelijk materiaal kunt kopen. Daar worden ook wel kleurplaten voor 
kinderen te koop aangeboden. Via internet zijn ook gratis kleurplaten te downloaden. 
 

Herinneringsboek 
Hogeschool De Driestar heeft speciaal voor rouwende kinderen met een 
reformatorische/christelijke achtergrond een herinneringsboek gemaakt. Sterven, 
verdriet en troost worden in Bijbels perspectief geplaatst. Het boekje bevat diverse 
schrijf- en tekenopdrachten. Door de opdrachten ontstaan er vaak openingen voor 
verdieping in de gesprekken. Het kind kan er thuis in werken of eventueel op school. 
Jongere kinderen kunnen samen met een volwassene het boekje doorwerken. Het 
werkboek is bedoeld voor situaties waarin een persoon overleden is die veel voor het 
kind betekende. Een gezinslid of een familielid. Misschien een vriendje, een 
leerkracht, een buurvrouw. Het ingevulde Herinneringsboek wordt een persoonlijk 
document om te bewaren. 
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