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Programma

• Voorstelling Berrefonds

• Werking Koesterkoffer

• Kwaliteiten en rollen zorgverleners

• Rouw binnen een koppel

• Waar kan jij het verschil maken in je communicatie met gezinnen?

• Nazorg ouders

• ...



HEt berrefonds is een vzw die al meer dan 12 jaar warme
zorg biedt aan ouders die geconfronteerd worden met
het verlies van een baby of opgroeiend kind.



visie en missie

zwangerschap -12 jaar

Mentale, maatschappelijke en fysieke ruimte 
creëren voor rouw en verdriet

laagdrempelig, toegankelijk en gratis aanbod 

framily - participeren en 
ondersteunen van rouw

koesterkoffer als tool 
en structuur voor 
zorgverleners

forum voor lotgenoten

empoweren van veerkracht 
en weerbaarheid

warme 
thuishaven

ervaringsdeskundigheid als volwaardig 
onderdeel in visie op rouw

verbinding helpt mensen in rouw 
om zich te (her)socialiseren.vrijwilligerswerk

lotgenoten en 
niet-lotgenoten 
hand in hand

inspirerend werken

troosten

erkenning en herkenning bieden

hoop

koesteren



KLEINE Koesterkoffer
zwangerschap - tot 3 maand

via verloskamer, neonatologie,
familie, eigen vraag

GROTE Koesterkoffer
3 maand - 12 jaar

via pediatrie, PICU,
palliatief team, mortuarium,

politie, parket, familie, eigen vraag

GRATIS

de koesterkoffers



• Verbindende evenementen (aflossingsmarathon,wereldlichtjesdag...)

• Praatgroepen en inloopdagen in de Koesterhuis Antwerpen & Koesterhuis Kortrijk

• Lotgenotencontact en glinsterhulp

• Hulp via mail, sociale media en persoonlijke gesprekken 

• Een klankbord en vormingen voor professionals 

• Lezingen 

• Webshop en winkeltje met koestergeschenkjes

• Interviews, reportages,... om ouders een stem te geven

• Vrijwilligerswerking

Voorstelling Berrefonds, meer dan de Koesterkoffer



koesterhuizen

- HQ kloppend hart

- ontmoetingsplaats

- Koesterkoffers

- webshop

- warme thuishaven

- Koesterwinkel en infopunt

- bekendheid in West-Vlaanderen

- gedragen door vrijwilligers

Antwerpen Kortrijk



- op vraag en eigen initiatief

- zorg wordt ondersteund

- belangrijke tool voor structuur

- menselijkheid en zachtheid

- houvast in communicatie

koesterkoffers op je afdeling

- mogelijkheid tot vorming team

- bestelprocedure online (graag op tijd)

- extra’s te bestellen

- wisselwerking naar werkbaarheid

- feedback uit de praktijk is welkom



De Koesterkoffer



wat niet kan wachten
Siliconeklei 
voor afdrukjes

Koesterbandjes

Canvas voor afdrukje

Washandje met 
zeepblaadjes

Inkt voor afdrukjes

Glazen buisje



Linnenzakje

Zakdoekhoesje
Troostkussen 
broer/zus

Koesterdeken

Pin hartje

wat later kan

Notitieboekje



Briefkaars

BabbelbellenVergeet-me-niet-zaadjes

WindmolentjeBrochure

wat later kan



enkel in de nederlandstalige koffer

Koesterlied Boekje ‘vaarwel’ Boek ‘De wolkenschilder en 
het sterrenmeisje’

Invulboek ‘Koesterboek’



Ouders die een kind verliezen zullen NOOIT 
het begrip, respect en oprechte warmte 

vergeten die ze ontvingen van zorgverleners.

Ze kunnen EVEN BETEKENISVOL zijn als al de 
herinneringen van het leven.

(J. Van Aerde, Canada, 2001)



Kwaliteiten en rollen zorgverleners

• Hedendaagse patiënten op zoek naar zorgverleners met psychologisch inzicht en begrip voor hun situatie 

• Ouders hebben nood aan zorgverleners die goed communiceren, empathie voelen en fijngevoelig zijn.

• Koppels zijn na het verlies van een kind op zoek naar erkenning van de ‘echtheid’ van hun verlies.

• Begeleiden van ouders kan voor zorgverleners heel vervullend zijn en voldoening geven. Het kan ons begrip 

over leven en dood verdiepen en onze eigen keuzes en waarden scherpstellen.

• Zorgverleners die niet kunnen reflecteren over eigen achtergrond zullen sneller reacties van ouders 

pathologiseren.

Welke houding is voor zorgverleners belangrijk? (Seftel, 2006)



Welke houding en woorden appreciëren ouders



5 kerneigenschappen voor ondersteunende zorgverlener

Uit onderzoek (Swannson) blijkt dat ouders onderstaande eigenschappen essentieel 

vinden in een zorgverlener die in contact komt met ouders van een overleden kind

• Zorgzaam zijn

• Begrip opbrengen

• Emotioneel nabij zijn

• Richting wijzen en anticiperen op verloop

• Hoopvol durven zijn

Het ganse rouwproces staat, valt 
of neemt de juiste start met de 

zorgverleners die ouders hebben 
omringd voor, tijdens en na het 

overlijden



Zorgverleners moeten zich bewust zijn van eigen visie en 
gewoontes rond afscheid nemen en verlies

Alles is afhankelijk van
• Eigen cultuur
• Opvoeding
• Levenspad
• Geloof
• Tradities

Eigenschappen van ondersteunende zorgverlener



Rol van de zorgverlener bij verlies van een kind
(Koopmans et al, 2013)

Families en gezinnen op weg helpen bij fysiologische start rouwen

Afscheid van een kind zo goed mogelijk omkaderen

Erkenning geven aan verdriet

Geruststellen dat alle gevoelens normaal zijn

Tegemoet komen aan wensen en vragen van ouders



Rouw binnen een koppel

… partners

… verschillende manieren van omgaan met rouw

… verschillende snelheden, schommelingen, gevoeligheden,  

copingsmechanismen, achtergronden, rollen binnen het gezin

…. verschillende families





○ Slecht nieuws melding

○ Optimaliseren van informatieoverdracht

○ Aanbod en wensen ondersteunen van ouders

○ Do’s and dont’s in communicatie

○ Communicatie met andere kinderen uit het gezin

○ Palliatieve setting

Waar kan jij het verschil maken?



Slecht nieuws melding
● Zorg voor een rustig begin voor ontvanger en jezelf 

○ omgeving

○ ondersteunend figuur

○ mentale voorbereiding met openingszin

● Breng de boodschap duidelijk en bondig

○ alleen feiten

○ geen humor

○ vriendelijk en kalm ...

● Geef eerlijke antwoorden

● Herhaal sommige stukken van de boodschap

● Erken de emoties die gepaard gaan met moeilijke 

boodschappen

○ controle eigen emoties

○ uit erkenning en begrip ...

● Kom in actie

○ koesterkoffer

○ iemand opbellen

○ wensen van ouders overbrengen aan 

anderen of uitvoeren

○ doorverwijzen … 

● Communiceer ook naar iemand van de 

omgeving

● Wees bereikbaar voor extra vragen

● Neem steeds 2de hulpverlener mee in 

ziekenhuissetting



Optimaliseren van het verstrekken van informatie
• Aandacht voor de voorbereiding en verloop van:

• Onderzoeken

• Testresultaten

• Palliatieve fase

• Naar huis

• afscheidsviering

• Mensentaal

• Opgelet voor overkill aan info → laat ouders individueel beslissen

• Zorg voor een hulplijn (telefoonnummer, mailadres, naam)

• Schetsen van een tijdslijn

• Wanneer eerste problemen?

• Welke acties zijn ondernomen?

• Wat was de outcome van de acties en gevolgen?

• Empathie



Aanbod en wensen ondersteunen

• Wensen faciliteren

• Inrichting kamer

• Naar huis gaan

• Vasthouden en verzorgen aanmoedigen

• Laat ouders kiezen of ze alleen willen zijn

• Oog voor beide ouders als individu en als koppel

• Meerdere keren aanbieden  

• Hoeft niet alles of niks te zijn

• Stimuleren om bezoek te ontvangen

• Gezinsleden, grootouders, meter, peter en framily

• Zoeken naar balans grootouders

• Biedt hulp bij gebruik van Koesterkoffer

• Aanmoedigen laatste gezinsfoto’s

• Visueel maken van de laatste fase van het kind

• Eerste hulp bij formaliteiten



Do’s and Don’ts in communicatie
Do’s

• Gebruik simpele en duidelijke woorden en zinnen

• Wees comfortabel bij je emoties

• Beantwoord vragen op een eerlijke manier

• Bouw stiltes in

• Ga zitten tijdens communicatie

• Blijf in het heden

• Gebruik de Koesterkoffer als gespreksonderwerp

• Doe concrete voorstellen

Don’ts

• Vertrek niet vanuit je eigen waarden en normen

• Minimaliseer de omstandigheden niet

• Richt je niet enkel tot de moeder

• Geen medisch vakjargon

• Ga nooit in discussie

• Vermijd open vragen

• Vergelijk verlies niet met eigen ervaringen

• Opletten met lachen en uitbundig zijn





basis
zinnetjes 
die ouders 

fijn 
vinden.



basis
zinnetjes 
die ouders 

fijn 
vinden.



De taal van verdriet en rouw is vaak iets 
vloeibaars dat tussen woorden en zinnen zit

BEVRAGEN

HERHALEN

VUL ZELF NIET IN



Tips in communicatie met kinderen

• Wees eerlijk op kindermaat.

• Gebruik geen synoniemen als ‘slapen of op reis gaan’ als je over de dood spreekt.

• Stel de vraag terug als ze vragen : “ Waar is mijn broertje nu?”

• Betrek hen bij het afscheid nemen.

• Zorg voor gezinsfoto’s.

• Help hen met het maken van fysieke herinneringen. vb: eigen koesterdoos - herdenkingshoekje

• Verberg je eigen emoties niet.

• Stel vertrouwenspersoon aan buiten de ouders. 

• Onderbreek spel rond de dood niet maar bevraag achteraf wat je gezien hebt.





Palliatieve setting

• Meerwaarde van inzetten van de koesterkoffer in palliatieve fase.

• Wees open en eerlijk over de tijdslijn.

• Ouders weten vaak heel goed wat ze willen.

• Kom zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van het gezin.

• Neem zelf ook afscheid van het kind als je het verzorgd hebt.

• Laat indien mogelijk ruimte om contact te houden

• kaartje op verjaardag

• bericht op overlijdensdatum



Nazorg ouders
• Opvolging vanuit de zorginstelling is essentieel!

• Reconstructie tijdslijn/ opvragen gegevens/onderzoeken

• Correcte informatie vs  Dr. Google

• Bij nagesprek ruimte laten tot ontmoeting andere zorgverleners en plekken te bezoeken

• Iemand die mee naar toekomst kan kijken

• Liefst iemand die kind kent en verbinding heeft met het gezin

• Verpleegkundige/ palliatief team/ psycholoog/ Sociaal werker / Pastoraal werker… 



Therapy or not?
(Jordan & Neimeyer, 2003) (Maes, 2005)

• Klassieke rouwvisie → elke rouwende baat bij een vorm van begeleiding of hulp

• Uitgaand van 1 model waar elke rouwende aan moet beantwoorden en dat een rouwproces eindig is

• Vanuit het integratief rouwmodel en uit onderzoek blijkt dat

• Te vroege interventies kunnen het natuurlijk herstelproces belemmeren, veerkracht ondermijnen en 

zelfvertrouwen ondermijnen.

• Interventie/ therapie kan ook de natuurlijke steun van de omgeving verstoren

• Interventie impliceert dat rouw niet maatschappelijk wordt aanvaard en dat verlies aanzien wordt als een 

stoornis of pathologie.

• Hulp is niet effectief indien

Ongevraagd

Te kort wordt aangeboden na verlies

Automatische doorverwijzing OMDAT…

• Uit onderzoek blijkt dat 38% van ouders het beter zouden gedaan hebben zonder hulp van buitenaf.



Omgaan met gezinnen met verlieservaring

• Verlies van een kind is altijd op achtergrond aanwezig

• Ervaringen i.f.v. overleden broer/zus kleuren mee de huidige situatie

• artsen/ psychologen/ verpleegkundigen/kinderverzorgers/…

• kamer

• onderzoeken/testresultaten

• eisen verzorging

• Let op met minimaliseren van huidige situatie 

• Vraag na waar je kan helpen om stress te verminderen

• Durf vragen hoe het nu met de ouders gaat na het overlijden

• Indien dit een gekend kindje was, haal zeker herinneringen op




