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•    Wat zijn normale reacties tijdens een rouwproces?
•    Hoe communiceer je over verlies met een kind?
•    Wat helpt een kind bij de verwerking van een verlies?
•    Wanneer schakel je professionele hulp in?

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als je nog jong 
bent. Kan een kind het intense verdriet van een verlies wel aan en blijft het 
niet voor altijd in negatieve zin getekend?
Gelukkig blijken de meeste kinderen met de juiste steun uit hun omgeving 
het verlies van een dierbare goed te kunnen verwerken. Dit betekent niet dat 
verliesverwerking een eenvoudige opgave is, zeker niet omdat volwassenen in 
de omgeving van het kind zelf meestal ook in de rouw zijn. 

Rouw bij kinderen en jongeren biedt handreikingen om kinderen en jongeren 
te steunen bij het rouwproces. 

‘Een unieke gids voor iedereen die rouwende 
kinderen wil steunen.’ 
– uit het voorwoord van Prof. dr. Caroline Braet

‘Doorspekt met voorbeelden, met veel 
verwijzingen zonder de weg kwijt te hoeven 
raken is dit boek een must voor begeleiders 
die werken met het thema (jongeren en) rouw.’ 
– Jakob van Wielink, coach en verliesdeskundige

‘Het vlot leesbare boek biedt de laatste 
inzichten over kinderen en rouw en biedt 
handreikingen aan ouders en hun omgeving, 
aan onderwijzers en aan hulpverleners bij het 
steunen van een kind, ook als het wel vast 
dreigt te lopen. (...) Dit boek was er nog niet 
en daarom is het een aanwinst voor iedereen 
die te maken heeft met kinderen en jongeren 
die een dierbare verloren.’ 
– Daan Westerink, Vakblad Uitvaart
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