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“Het gaat wel over met de tijd.”
Zeggen ze. 
Als er iets is wat ik wil bekrachtigen is dat TIJD niks doet, als JIJ ook niks doet. 

Rouwen is een werkwoord. 
Dus het spreekwoord “Tijd heelt alle wonden.” 
Klopt hier dus niet. 

Welkom bij module 2: ROUWEN

Als rouwtherapeut kan ik hier wel een module van maken met meer dan 
100 pagina’s, maar dat is de bedoeling niet. 
Het moet haalbaar zijn om dit thuis in je ééntje te doen. 

Maar weet dat ik er voor je ben, als je dat nodig acht. 
Je kan altijd met mij een individuele coachcall boeken via de website. 
https://vanuitverbindingnaarkracht.com/contact/

Deel ook gerust jouw vragen in onze facebookgroep. 
Daar kan je er al over sparren met andere deelnemers en ook ik ben 
dagelijks aanwezig!

Inleiding
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Verdriet is als onkruid,  
als je er niks mee doet,  

gaat het woekeren. 



Rouwen, wat is dat eigenlijk?
Volgens wikipedia: een emotionele reactie als gevolg van een verlies. 
Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie in de loop van de tijd 
afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat. 

Rouwen is een werkwoord! 
Wees trots op jezelf, dat je dit werkboek leest, 
wees trots op jezelf dat je hierdoor ook stappen zult zetten doorheen jouw 
rouwproces.

Rouw is geen ziekte, het is een natuurlijk proces. 

Het is de taak, om je verwachtingen, je heden en je toekomst aan te 
passen aan de nieuwe situatie.
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VOORBEREIDING

1. Definitie van Rouwen

ROUW
is de achterkant van

LIEFDE
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Scheiden is afscheid nemen, dus ook rouwen. 

Je moet afscheid nemen van zoveel dingen bij een scheiding. 
Je partner. 
Je kinderen die niet meer altijd bij jou zijn.
Je leven dat jullie samen hadden. 
Jouw toekomst wat je voor ogen had. 
Jullie huis, je vertrouwde omgeving. 
Je vriendenkring (er zijn altijd vrienden die voor je ex kiezen en jou laten 
vallen).
De familie van je ex. 
Huisdieren. 
Je welvaart. 
Je financiële toestand. 
…

Een rugzak vol met ROUW. 
Een rugzak vol met zaken waar je afscheid moet van nemen. 
Het ene al wat lastiger dan het andere. 

Scheiden brengt heel wat angsten, emoties en onzekerheden met zich mee.
Scheiden is heftig! 
Het is dus niet abnormaal om hulp te vragen om dit te kunnen verwerken.

2. Waarom is scheiden ook rouwen?
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Bij scheiden spreken we van acute rouw, wanneer je pas de beslissing 
hebt genomen of wanneer je pas te horen kreeg dat jouw partner van jou 
weggaat. 
Het is dan heel belangrijk om te kijken hoe het zit met jouw draagkracht.

Maar ook chronische rouw, wanneer je jaren later nog steeds aan je ex 
denkt, je het moeilijk hebt om hem los te laten, je nog steeds boosheid 
voelt. 
Bij chronische rouw merken we ook vaak dat je een nieuwe relatie niet ziet 
zitten, of dat een nieuwe relatie iedere keer opnieuw mislukt. 
Je staat er misschien niet bij stil dat de reden dat je je scheiding nog niet 
verwerkt hebt wel de oorzaak kan zijn dat nieuwe relaties steeds mislukken.

3. Acute of chronische rouw?



Vooraleer we verder gaan met het rouwproces wil ik graag dat je stil staat bij 
je eigen situatie. 

Hierboven zie je 4 batterijen. 
We gaan onderzoeken hoe het met jou is op 4 vlakken. 
Fysiek, Emotioneel, Mentaal, Sociaal 

  Fysieke draagkracht 

- Hoe gaat het met je? Heb je fysieke klachten? Hoofdpijn, maagpijn, 
weerstand? 

- Heb je slaapproblemen? 
- Hecht je belang aan je voeding? Eet je genoeg, eet je gezond? 
- Persoonlijke verzorging. Heb je de kracht om jezelf te verzorgen, kapper, 

douche … 
- Beweging. Neem je tijd om te bewegen. Maak je soms een wandeling 

buiten? 
- Hoe is het met jouw financiële toestand? 
- Ga je werken? Of ben je in ziekteverlof? 
- Neem je medicatie? Anti-depressiva? 
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4. Draagkracht onderzoeken

F E M S
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  Emotionele draagkracht

-  Kan je praten over je scheiding zonder te huilen? 
-  Ben je prikkelbaar? 
-  Voel je je eenzaam?
-  Heb je een onrustig gevoel?
-  Heb je de neiging om naar alcohol te grijpen? Of andere verslavingen? 

  Mentale draagkracht (waarden en normen)

- Zit je vast in een bepaalde overtuiging? 
 “Het is altijd mijn schuld.” 
 “Ik ben voor het ongeluk geboren.” 
 “Waarom is mij dit overkomen?” 
-  Heb je moeite om je te concentreren? 
-  Heb je nog een eigen mening, of laat je de ander maar alles beslissen?
-  Waar ligt je focus? Op jouw probleem of op de oplossing? 

  Sociale draagkracht

-  Voel je je gesteund door je omgeving? 
-  Op wie kan je rekenen? Familie, buren, vrienden, collega’s? 
-  Heb je nachtmerries? 
-  Wat is de zin van je scheiding? 
-  Kan je zien dat dit jou sterker zal maken in de toekomst? 

Als je deze 4 draagvlakken bekijkt. 
En de vragen eerlijk voor jezelf beantwoordt. 
Kleur dan de batterijen in. 
Tot waar zijn ze opgeladen?
Welke batterij is bij jou het meeste leeg? 

Laat het mij persoonlijk weten, of durf jouw draagkracht te delen in de fb 
groep. 

Erover praten met gelijkgestemden kan jou heel veel steun bieden. 
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Wat kost jou energie en wat geeft jou energie? 
Weet je dat van jezelf?

  SLAPEN

Probeer echt voldoende te slapen, maar 
vooral regelmaat is hier belangrijk. Zoek welk 
patroon het best bij jou past en hou dat 
schema ook aan. Je zult merken dat je na een 
aantal weken echt beter slaapt. 

Vraag in onze facebook groep om de A, B, C oefening om vlugger in slaap te 
vallen met jullie te delen, dit doe ik liever live, komt beter over dan hier op 
papier. 
Hou ook eens bij voor jezelf hoeveel uren je per nacht slaapt. Hoeveel uur 
slaap per nacht heb jij nodig?

Met een volle maag val je ook minder goed in slaap, het is dus daarom ook 
aan te raden om niet te veel meer te snacken voor je naar bed gaat. 

Leg een blocnote op je nachtkastje, als er iets is waar je wakker van ligt, 
schrijf het op, dat geeft je rust. 

Voldoende zuurstof in de slaapkamer bevordert de nachtrust, dus slaap met 
je raam open. 

5. Vier domeinen met tips  
 om je batterijen op te laden
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  VOEDING 

Gezonde voeding heeft écht heel veel invloed op je energielevel. Maak 
gezonde keuzes. 
Eet veel groente en fruit en vermijd voeding uit pakjes. 
Vermijd zoveel mogelijk suiker, maar daar ga ik het nog in de module 3 
AANDACHT ook over hebben. 

  BEWEGING 

Zoek iets wat je leuk vindt, maar probeer ook tijdens deze moeilijke 
verdrietige periode minstens een half uur per dag te bewegen. 

  RUST

Schakel bewust alle externe factoren eens uit. Geen telefoon, radio, tv, 
computer. 
Verplicht jezelf om rust te nemen. 

Gun jezelf ook quality time, neem eens een warm bad of lees een boek met 
een kaarsje erbij. Maak het gezellig ook al ben je alleen. 

When you start taking care 
of yourself, you start feeling better, 

you start looking better and 
you start to attract better. 

It all starts with you.



Ben je er klaar voor? 
Mag ik je meenemen doorheen de 7 stappen van het rouwproces? 

STAP 1: Emoties 
Hier kijken we naar 2 vlakken. 

› Primaire rouw: heeft te maken met het FEIT zelf. 
 FEIT = de scheiding, jullie zijn geen koppel meer 

› Secundaire rouw: heeft te maken met de GEVOLGEN. 
 GEVOLGEN = je ziet de kinderen minder, je mist het huis, je ergert je aan 

taken die je voorheen niet moest doen … 

STAP 2: NEUTRAAL kijken naar de feiten
Hoe kijk jij naar je scheiding? 
Wat heeft het jou gekost? 
Wat heeft het jou gebracht? 
Hoe vertel jij over je scheiding als je er met iemand over praat? 
Denk hier eens over na, en wees vooral eerlijk tegen jezelf. 
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ROUWPROCES

1. De 7 stappen van het rouwproces 
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STAP 3: Uitwisselen
Als er onuitgesproken zaken nog op je maag liggen dan is het belangrijk om 
deze uit te wisselen. 
Dat geeft ontlading, het is daarom niet nodig om “de ander” hierbij te 
betrekken, doe jouw deel, het gaat om JOU. 

STAP 4 : Lot aanvaarden
Kan jij instemmen met wat er gebeurd is? 
Of hang jij nog in een ALS, ALS, ALS verhaal? 
Welke rol heb jij in het verhaal? Voel jij je een slachtoffer? 

LAAT ACHTER je wat was 
LAAT GAAN wat moet 

LAAT ZIJN wat is 
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STAP 5: Angsten & verlangens 
Als een rouwproces niet verwerkt is ontstaan er angsten en verlangens. 
Vanuit de angsten ontstaat er een doembeeld (bv. ik moet nooit geen man 
meer hebben). Vanuit de verlangens ontstaat er een ideaalbeeld (bv. ik zoek 
een romantische man).
Hoe is het met jouw angsten? Ben jij bang om opnieuw bedrogen te 
worden? Stuurt het oude nog het nieuwe? 

STAP 6: Loslaten
Dit is voor de meeste onder ons de moeilijkste, maar het is wel een heel 
belangrijke beweging die nodig is om te maken naar jouw toekomst toe. 
Heb jij vertrouwen in de toekomst? Ik kom hier verder nog op terug in deze 
module.

STAP 7: Les eruit gehaald 
Kan jij neutraal kijken naar het hier en nu?
Kan jij de situatie een plaats in je hart geven? 

Dit stappenplan is dynamisch. Het is niet de bedoeling dat je dit in volgorde 
moet doorlopen. Soms sla je er eentje over en ga je verder met de volgende 
om dan later weer terug te komen. Ieder persoon is uniek en doorloopt dit 
op zijn eigen persoonlijke manier. Wat heb jij nodig?

Everything you’ve ever wanted  
is on the other side of fear.

George Addair
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Hieronder deel ik vier indicaties waaraan jij ziet dat jouw verwerking niet 
rond is. 

  WAAROM??? 

Als je blijft hangen in de “waarom” vraag dan blokkeer je in jouw 
rouwproces. Wat is daar de oorzaak van? Waarom blijft je daar hangen? 

  ONTWIJKEN

Praten over je ex blijft moeilijk. Je ontwijkt het onderwerp of je wordt zelfs 
boos als iemand er naar vraagt. 
Jouw verleden wordt dood gezwegen. 
Praten over je scheiding is taboe.

  HERHALING

Je blijft de “verkeerde” partner aantrekken. Iedere keer opnieuw.  
“Waarom moet ik dat weer tegenkomen?” 
Je weet niet hoe je uit de vicieuze cirkel komt. 

  VERLEDEN
Je blijft praten over je ex. Jouw omgeving heeft er eigenlijk genoeg van, ze 
hebben jouw verhaal al 1000 keer gehoord, maar jij ziet dat niet zo. Je blijft 
maar praten over hoe het vroeger was. 

Herkenbaar? 
1 van de 4? 
Dewelke? 
Of misschien zelfs alle 4 ... 
Dan is er echt nog veel werk aan de winkel. 

2. Indicaties dat jouw verlies niet rond is
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Maar geen nood, daarvoor ben je hier. 
We gaan ervoor, stap voor stap.
Ik ben er voor je. 
Je staat er niet alleen voor. 

Rouwen is een zoektocht, 
naar een andere manier van vasthouden of verbinden. 

Ik wil jou graag leiden naar wat voor jou het juiste pad is. 

Durf te delen in onze facebookgroep wat voor jou moeilijk is. 
Durf hulp te vragen. 
Hulp vragen is ook sterk zijn. 

Als je weet wie 
er achter je staat, 
maakt het niet uit 
waar je voor staat.
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Waarom vinden we het nu zo lastig om verdriet los te laten?
Uiteindelijk gaat het om ervaringen die ons alleen maar pijn, verdriet en 
angst bezorgen. Waarom laten we deze gevoelens dan niet waar ze horen te 
zijn? In ons verleden. 

Wat maakt dat we het onszelf zo lastig maken? 
Daar zijn verschillende redenen voor: 

› te spannend
 We zijn bang voor het onbekende en houden graag vast aan wat er nu is, 

of dat nu pijn doet of niet. 
 Het is dan ook best spannend om een weg in te slaan, waarvan we niet 

weten waar naartoe. 
 Niemand stapt graag uit zijn/haar comfortzone. 

3. Waarom loslaten zo moeilijk is

Soms moet je proberen 
bepaalde dingen

los te laten
voordat ze je nog 

meer pijn gaan doen



› moeilijk om nieuwe doelen te stellen
 We zijn nog zo verankerd met het oude dat we het nieuwe niet eens 

kunnen zien. Daarom is het belangrijk om jezelf toe te laten om toch al 
nieuwe doelen te stellen. Dan weet je waar je naartoe werkt. 

Begin elk doel met “IK WIL”
 Ga er bij zitten en denk eens goed na wat jij wilt in jouw toekomst! 
 Verlang niet teveel in 1 keer van jezelf.
 Kies doelen met 80% slaagkans, wees niet te streng voor jezelf. 

Voorbeelden van nieuwe doelen zijn: 
-  nieuwe sloten op de deuren, geeft jou een veilig gevoel en écht een 

nieuwe start 
- je kleerkast opruimen, gooi alles weg wat jou doet denken aan hem 

of haar 
- ruim foto’s van je ex op en zet andere in de plaats, bv. van jezelf en de 

kinderen
- denk aan beweging, ga vanaf nu op een vaste dag minimum 1 uur 

wandelen 
-  neem oude hobby’s terug op

 Wees niet te vaag in het stellen van je doelen, wees concreet, verbind 
je doelen met een tijdslimiet en schrijf er de acties bij die je daarvoor 
gaat doen. 

 Succes! 

› omdat het voelt als opgeven
 Loslaten voelt ook als opgeven. Dit voelt voor veel mensen als negatief, 

alsof je kiest voor de gemakkelijkste weg. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo 
voelt het in eerste instantie wel. 

 We hebben allemaal geleerd om door te zetten en dat zit echt in ons 
systeem verankerd. 

 Daarom is het zo moeilijk om met iets te stoppen. 
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Genoeg theorie, tijd om te DOEN. 
Ik wil graag een aantal oefeningen met je delen. 
Het is niet de bedoeling dat je deze oefeningen allemaal op 1 dag doet! 
Ik zal het nog anders zeggen, het mag zelfs niet. 
De oefeningen lijken simpel, maar wees er maar zeker van dat ze 
verandering teweeg brengen. 
Jouw lichaam en hoofd hebben de tijd nodig om die verandering te laten 
binnenkomen, doe dit dus stap voor stap. Geef jezelf de ruimte en de tijd 
die je nodig hebt. 

1. Uitwisselen
  Schrijf een brief aan je ex 

Voor de mensen die reeds de Videoserie volgden, die hebben deze 
oefening al gedaan. Maar het is echt zo’n belangrijke, dat ik deze hier ook 
opneem. 
Ik wil je onmiddellijk geruststellen, deze brief hoef je niet op te sturen. 
Het is een oefening die je doet voor jezelf, voor jouw rouwproces, dus is 
het niet nodig om de ander hierbij te betrekken. 

We gaan niet zomaar schrijven, dit is een visualisatieoefening. 
Neem hier je tijd voor. 
Ga zitten en sluit je ogen. 
Voel jezelf op de stoel, wees je bewust van je lichaam.
Let ook op je ademhaling. 
Visualiseer nu je ex. 
Kijk ernaar. 
Laat alle emoties toe die nu naar boven komen.

4. Oefeningen
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Neem je pen en schrijf 
“Dag …… zijn of haar naam,”
Zo maak je het echt! 
Schrijf ook de datum rechts boven je brief.
Schrijf ALLES op wat je denkt en voelt. 
We sturen dit niet op, dus laat je maar volledig gaan. 

Schrijven kan je in een soort van trance brengen waardoor je automatisch 
in diepere lagen terecht komt. 
Komen er tranen, laat ze stromen, laat ze maar druppelen op jouw brief. 

Geef deze brief een veilige plaats. 
Voelt het beter voor jou om hem te verscheuren of te verbranden? Dat is 
ook ok, het universum heeft jouw boodschap wel gelezen.

Voel je na het schrijven toch behoefte om deze brief te delen. 
Kies een vertrouwenspersoon om hierover te praten.
Voelt het veilig om hierover te praten in onze facebookgroep? 
Durf te delen. 
Delen is healen. Je bent echt niet alleen met jouw gevoelens. 
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2. Loslaten
  Overtuiging knippen en herschrijven 

Ga eens na bij jezelf met welke vastgeroeste overtuiging jij zit!! 
Er zijn er vast wel een paar, maar neem degene waar je denkt het meest last 
van te hebben. 

Schrijf je zin op een A4 blad en knip de woorden uit. 
Je mag woorden vervangen, weglaten, extra woorden toevoegen. 

bv. 

“Ik mag niet wenen, anders ben ik een zwak persoon.” 

➔ “Ik mag wel wenen, daarom ben ik niet zwak.”

“Ik moet financieel onafhankelijk zijn.” 

➔ “Ik mag financieel vrij zijn.”

“Ik moet nooit geen man meer hebben.” 

➔ “Ik wil nu geen man, maar laat de toekomst open.”

Dit is niet gemakkelijk, het gaat erom dat je herschrijft van een beperkende 
overtuiging naar een voedende overtuiging. 
Je moet niet alles geloven wat je denkt. 
Het is de bedoeling om het gesprek met jezelf te veranderen. 
Vind je het moeilijk? 
Deel je belemmerende overtuiging in de groep, we zullen je helpen. 
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3. Les eruit gehaald?
Ik wil even onderzoeken of jij vrede hebt met de scheiding. 

Ga zitten op een stoel en neem een balpen. 
Kijk ernaar. 
Visualiseer dat dit jouw ex is. 

Laat nu je ex LOS. 
Wat heb jij gedaan met die balpen? 
Laat het mij weten in de fb groep, of als je dat liever persoonlijk doet stuur 
me een mailtje: veerle@vanuitverbindingnaarkracht.com

4. Woede
Ik wil jouw woedepeil even checken. 

Je hebt vast in huis wel ergens een balletje. Maakt niet uit welk. 
Doe dit als je alleen bent, dus niet als de kinderen erbij zijn. 

Denk aan je ex. Laat het verhaal en je verleden en alles wat er gebeurd is 
volledig toe om te voelen. 

Sluit je ogen. Ga op ongeveer 2 meter van een muur staan en gooi het 
balletje tegen de muur. 

Doe eerst die oefening en lees dan pas verder. 
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En? 
Hoe hard heb jij dat balletje tegen de muur gegooid? 
Hoe harder je het weggooit, hoe harder het ook terug komt. 

Snap je wat ik bedoel? 
Wat je uitstraalt, trek je aan. 
Wees mild voor jezelf. 

Laat woede varen, het is een negatieve energie. 

5. Wat? Hoe? Waarom?
Als je gescheiden bent is het logisch dat je met vragen zit. 
Welke vraag komt er het eerst bij jou op? 
In welk vak kan je dat kaderen?
Is dat een 
WAT
een HOE 
of een WAAROM vraag? 

Deel jouw vraag in de groep, of stuur hem naar mij per mail. 
Er is een reden waarom je een hoe, wat of waarom vraag hebt. 
Zullen we het samen bekijken? 

Where there is anger, 
there is always pain underneath.

Eckhart Tolle
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6. Positief denken
Deze ken je waarschijnlijk wel al, maar doe je dit ook? 
Elke dag? 
Leg iets op je nachtkastje ter herinnering, want anders ga je dit inderdaad 
vergeten of niet volhouden. 
En het is net daar waar de verandering schuilt, in de herhaling. 

Bij mij ligt er een energetische steen naast mijn nachtlampje. 
Sluit elke dag af met een positieve gedachte! 
Sluit je ogen en overloop je dag. 
Voor welke 3 zaken ben je dankbaar vandaag? 
Noem ze op in jouw gedachten, en ga met dit gevoel de nacht in. 

Op lange termijn, beïnvloedt dit jouw gedachten en zorgt het voor een 
positieve mindset. 
DOEN! 

When life gives you a hundred 
reasons to break down and cry,
show life that you have a million 

reasons to smile and laugh.
Stay strong.
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Met deze intentie rond ik de module ROUWEN af. 
Doe echt alles stap voor stap. 
Herhaal ook bepaalde zaken, zodat jouw systeem het ook letterlijk opneemt.

Welkom in de facebookgroep. 
Voel je vrij om jouw vragen daar steeds te delen. 
Ik ben er bijna dagelijks aanwezig en sowieso 1x per maand in de live Q&A. 

Succes met deze module. 
Succes met werken aan jezelf.

Succes met werken aan jouw toekomst. 

Warme groet, 



Bronnen 

• Eveline Jurry, Je wordt weer gelukkig, levboeken
• Johan Maes & Evamaria Jansen, Ze zeggen dat het overgaat, Witsand
• Marion Drielsma, Daniella Gidaly & Liesbeth van Hennik, Op eigen kracht,

Thema
• Open Mind, cursus opleiding rouwtherapeut
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Veerle De Muynck
Schuthof 10, B-9930 Zomergem
Fort den Haakweg 20, NL-4354 AE Vrouwenpolder

Vraag jouw gratis intakegesprek aan:

+32 (0)473 93 06 27

veerle@vanuitverbindingnaarkracht.com 

www.vanuitverbindingnaarkracht.com




