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Goedgezind.be brengt 
toffe artikels en bruikbare 
tips, interessante interviews  
en gezinspolitieke standpunten  
tot bij drukbezette ouders en 
grootouders. In print én online.

ZWANGER

Het verlies van je sterrenkindje 
met anderen delen

Goedgezind.be

“Je moet voelen dat je er als ouders  
niet alleen voor staat”
“We hoeven rouw en verlies 
niet langer weg te stoppen 
of louter over te laten aan 
professionele hulpverleners”, 
zegt Kathleen Roskams. Een 
goed jaar geleden richtte deze 
psychologe de vrijwilligers-
organisatie Lost & Co op. Wie 
zich als co-vrijwilliger enga-
geert, deelt zijn eigen verhaal 
over verlies met anderen. Ook 
ouders die tijdens of kort na 
de zwangerschap een kindje 
verloren hebben, krijgen zo 
de kans hun verhaal te delen 
en een weg  te vinden mét hun 
verlies. DOOR GEERT VAN HECKE

ROUWPROCES Kathleen Roskams: “Heel wat ouders geven betekenis aan dat verlies 
door ‘mijlpaaldagen’ als een verjaardag te herdenken.” © SK

Allemaal kennen 
we momenten 
waarop we ons 
verloren voelen. 
Je bent ernstig 
ziek, je zit in een 

scheiding, je hebt 
afscheid moeten 

nemen van een geliefde… Van dan 
af bestaat je leven uit een ‘voor’ 
en een ‘na’. Dat geldt ook voor 
ouders van een kindje dat tijdens 
de zwangerschap of kort na de 
geboorte overleden is. “Toch hoef 
je als mama of papa die gebroken 
of verloren gevoelens niet weg te 
stoppen”, weet Kathleen Roskams, 
die al jaren in de rouwzorg werkt. 
“Door aandacht te geven aan de 
barsten op je levensweg, krijg je 
erkenning en geef je jezelf ruimte 
om de draad weer op te nemen.” 
Ik vergelijk het graag met de 

Japanse kunstvorm Kintsugi, wat 
‘gouden herstelling’ betekent. Ja-
panners repareren de barsten van 
een gebroken bord met goud in 
plaats van de stukken weg te gooi-
en. Breuken en onvolkomenheden 
mogen getoond worden en maken 
je bord net mooi en uniek.”

Op eigen kracht, 
maar niet alleen  
Lost & Co werkt met vrijwilligers. 
Waarin verschilt jullie aanpak 
van professionele hulp?  
“Ook ouders die een kind verlie-
zen, doen vandaag al snel een be-
roep op een rouwtherapeut of een 
psycholoog. Volgens mij geven we 
daar als samenleving een verkeerd 

BABY’S

signaal mee. Het kán zijn dat je 
na het overlijden van een gelief-
de gebaat bent bij professionele 
hulp, maar rouw is eigenlijk een 
natuurlijk proces. Zestig procent 
van de mensen komt daar op eigen 
kracht weer uit. Op eigen kracht 
wil daarom niet zeggen dat het 
je alleen lukt. Wie met verlies te 
maken krijgt, heeft de warmte en WWW.GEZINSVAKANTIE.BE/ACTIES
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“Een overleden 
zusje of broertje 
blijft altijd een deel 
van het gedroomde 
gezin”

Kathleen Roskam
s  © Britt Guns
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steun nodig van een netwerk van 
familie, vrienden, collega’s, bu-
ren… Daarom willen we met onze 
vrijwilligers verdriet meer zicht-
baar en bespreekbaar maken. Als 
je met een vrijwilliger afspreekt, is 
er vooral sprake van wederzijdse 
uitwisseling. In een traject met 
een professional is dat anders.”

Een vrijwilliger deelt dus ook 
zijn eigen verhaal van rouw en 
verlies.
“Inderdaad, dat doen onze 
compagnons of co’s, zoals we ze 
noemen. Zij hebben zelf verlies 
meegemaakt en willen van daaruit 
aan anderen iets teruggeven. 
Graag gedaan-ers zijn vrijwilligers 
bij wie je iets kan doen. Zij weten 
wat het betekent om iemand in je 
omgeving te moeten missen of je 
gezondheid of jezelf te verliezen. 
Zij engageren zich om iets cadeau 
te geven wat ze goed kunnen, zo-

als een massage- of kappersbeurt, 
thaiboksen of zingen. Sommigen 
hebben een eigen zaak en zijn be-
reid om op die manier belangeloos 
het beste van zichzelf met anderen 
te delen. En dan heb je nog de 
ambassadeurs. Die richten zich 
onder andere met getuigenissen, 
evenementen, interviews of acties 
tot een breed publiek.”

Bij jullie werking staat ontmoe-
ting centraal. Toch is Lost & Co 
meer dan een lotgenotengroep.
“In het verleden heb ik meerdere 
praatgroepen rond rouw begeleid. 
Daarbij is het me telkens opgeval-
len hoe groot de verschillen zijn 
tussen wat iemand nodig heeft en 
wanneer. Misschien ben je er pas 
een jaar na het overlijden aan toe, 
terwijl je omgeving denkt dat het 
dan wel al goed met je gaat. Of je 
vindt het makkelijker om op een 
creatieve manier je gevoelens van 

onmacht en pijn uit te drukken 
dan erover te praten. Lost & Co 
geeft mensen de tijd en ruimte om 
te ontdekken wat bij hen past en 
hoe ze mét verlies kunnen verder 
leven.”  

Elk rouwproces is anders
Rituelen bieden vaak een hou-
vast. Hoe gaan ouders van ster-
renkindjes daarmee om?
“Ook dat is heel verschillend. 
Organisaties als Berrefonds, 
Met Lege Handen en Boven De 
Wolken helpen ouders daarbij. Zo 
laat Boven De Wolken foto’s van 
je baby maken als een tastbare 
herinnering die nooit vervaagt. 
Sommige koppels die voor of kort 
na de geboorte een kindje verlo-
ren hebben, bedenken hun eigen 
ritueel. Ze richten in huis een 
plekje in voor hun overleden kind, 
ze maken een fotoboek, ze organi-
seren een evenement... Sommige 
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papa’s houden bijvoorbeeld naar 
aanleiding van De Warmste Week 
een loopwedstrijd. 
Heel wat ouders geven betekenis 
aan dat verlies met zogenaam-
de ‘mijlpaaldagen’. Dat kan een 
verjaardag zijn of de dag waarop 
hun kindje voor het eerst naar 
school zou gaan. Ik heb daarover 
een moeder eens horen zeggen: 
‘Bij leven zouden we de verjaar-
dag van mijn dochter ook gevierd 
hebben, waarom dan niet na haar 
overlijden?’ Er is in elk geval niets 
mis mee om iets of iemand in 
herinnering te brengen, zelfs al 
begin je daar pas jaren later mee. 
En zeker een overleden zusje of 
broertje blijft  altijd een deel van 
het gedroomde gezin.” 

Hoe beleef je als gezin 
zo’n verlies?
“Ieder rouwt op zijn manier, daar-
van moeten we ons goed bewust 
zijn. Partners hebben het soms 
moeilijk om met elkaars verdriet 
om te gaan en dat kan tot een 
scheiding leiden. Maar je ziet ook 

koppels die net dan dichter naar 
elkaar toe groeien. Praat vooral 
met elkaar over je beleving. Ik 
herinner me hoe een mama die 
twee kinderen verloren had, ver-
telde hoe verschillend ze zelf die 

beide periodes beleefd heeft . Toen 
haar zoon overleden was, hadden 
vooral de urenlange gesprekken 
met haar man geholpen om het 
verdriet samen te verwerken. 
Enkele jaren later moest dat gezin 
afscheid nemen van hun dochter. 
Op dat moment heeft  die moeder 
– maar haar partner niet – zich 
volledig overgegeven aan het ma-
ken van tekeningen. Hun dochter 
was zelf ook heel creatief bezig 
geweest en zo voelde de moeder 
zich met haar verbonden. Binnen 
een koppel moet je elkaar hiervoor 
de nodige ruimte geven.” 

Zijn ook rouwende gezinnen bij 
jullie welkom?
“Onze vrijwilligers zijn geen steun-
fi guren voor het hele gezin. Het 
gebeurt wel dat een moeder ons 
belt voor een van haar kinderen. 
Als je dochter of zoon iemand in 
zijn omgeving verloren heeft  en 
bij het rouwproces een duwtje in 
de rug kan gebruiken, kunnen we 
voorstellen om met een van onze 
co’s af te spreken. Want zoals een 
compagnon het zelf ooit treffend 
verwoordde: tijd en warmte van 
mensen om je heen dragen het meest 
bij tot je herstel.”

MEER INFO 
Lost & Co, www.lostenco.be (klik bij 
‘Aanbod’ door op ‘Wegwijs’ om te weten 
te komen welke hulp het best bij je past) 
Meer achtergrond bij het project ‘Sterren-
kindjes’ op Goedgezind.be/sterrenkindjes 
Literatuur:  
Het rouwt in jou, Christine Vandenhole, 
Lannoo/Mama Baas, 24,99 euro 
Als verdriet op bezoek komt 
(prentenboek), Eva Eland, Leopold, 2018, 
14,50 euro

Verre van Weg

Met de voorstelling ‘Verre van Weg’ van de Gezinsbond trok Mira 
intussen langs zes cultuurcentra. Dit concert is opgebouwd rond 
afscheidsliedjes van over de hele wereld. Je kan ‘Verre van Weg’ nog 
meemaken op donderdag 28 november om 20.15 uur in CC Meche-
len en op zondag 8 december om 15.30 uur in CC Merksem. Vanaf 
13.30 uur ben je in Merksem met het hele gezin welkom voor gratis 
workshops (o.a. door Kathleen Roskams) en andere activiteiten. Op 
8 december vieren we Wereldlichtjesdag en steken mensen over 
de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan alle gestorven 
kinderen. 

MEER INFO www.gezinsbond.be/verrevanweg

MIJLPAALDAG Met dit kaartje heeft  het 
gezin van Elsie, zelf een compagnon, de 
eerste verjaardag van hun overleden 
dochtertje Mille herdacht. 
© Ilke Callens –  Studio Illie
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