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Voorwoord
“Pretenderen dat je iets kunt herstellen is 
zinloos. Wat je wel kunt, is verlies marke-
ren, laten zien waar het verlies zit door te 
schrijven of iets te maken. En daarmee zeg 
je iets enorm belangrijks: je kunt de dingen 
niet achter je laten. Je houdt ze bij je en zoekt 
manieren om ze te blijven opmerken.” Dat 
zei de Britse keramist en schrijver Edmund 
de Waal in een recent interview over potten 
die hij volgens de oude Japanse techniek 
kintsugi had gemaakt en die gerepareerd le-
ken met metaal en gouddraad.

Dit geldt ook voor rouw. “Rouw gaat nooit 
over, maar het verandert”, hoor je van men-
sen die ermee te maken hebben gehad. 
“Rouw is de achterkant van de liefde” is een 
uitspraak die je vaak hoort. 
 
Een dierbare verliezen betekent voor ieder-
een iets anders. Het ligt er natuurlijk aan in 
welke relatie je stond en staat tot die dierbare. 
En het heeft ermee te maken of je het over-
lijden zag aankomen of niet. Ieder rouwpro-
ces is anders. Maar voor iedereen die iemand 
heeft verloren geldt dat de wereld verandert. 
Hoe lang het duurt tot je weer grip op je le-
ven hebt varieert van persoon tot persoon.

In een interview in het inmiddels niet meer 
bestaande Issoria Magazine benadrukte Pien 
Veldhuizen, vroeger coördinator en vrijwil-
liger voor rouwondersteuning bij Issoria, dat 
rouw een gezonde reactie is en beslist geen 
ziekte; er is geen goede of slechte rouw. “Als 
je echt met iemand of iets verbonden bent 
en je verliest dat, dan is er rouw”, zei ze. En 
als je rouwt “staat de wereld stil”. 

Nabestaanden voelen zich soms gekwetst of 
niet serieus genomen door de manier waar-
op anderen reageren of juist niet reageren op 
hun verlies. Bij voorbeeld als iemand zegt: 
“Het is nu een jaar geleden – je kan toch niet 
blijven huilen?” Maar het komt ook voor 
dat iemand die rouwt bij zichzelf denkt dat 

het “nu wel eens klaar moet zijn”.  
In dit kleine boekje vindt u gesprekken met 
vrijwilligers van Issoria Rouwondersteuning 
en met mensen die gebruik hebben gemaakt 
van deze ondersteuning. De ondersteuning 
die Issoria geeft was aanvankelijk alleen be-
doeld voor nabestaanden van gasten van Is-
soria. Maar nu kan iedereen er een beroep 
op doen. Issoria biedt twee soorten rouw-
ondersteuning: individueel en in groepen 
van lotgenoten. Daarnaast draagt Issoria bij 
aan de Nabestaandencafés die 1x per zes we-
ken worden georganiseerd. Meer informatie 
over deelname is te vinden op de websites: 
www.issoria.nl en www.nabestaandencafe-
leiden.nl 
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Erick
van Driel

Erick is geboren in Den Haag maar woont 
al meer dan veertig jaar in Leiden. Hij ging 
op zijn 63ste met pensioen nadat hij lang als 
illustrator had gewerkt voor de Faculteit der 
Archeologieën van de universiteit in Leiden: 
“Het is geweldig dat je een baan kunt hebben 
waarin je bezig bent met datgene wat je het 
liefst doet: schilderen en tekenen.” Na zijn 
pensioen bleef hij natuurlijk schilderen en 
exposeren. “Arlette was mijn muze. Ze regel-

de alle zakelijke en praktische dingen. Je moet 
veel leren als je er alleen voor staat.” Dat geldt 
ook voor het huishoudelijk werk, maar ge-
lukkig heeft hij daar een hulp voor.

“Ik heb nooit het gevoel dat ik alleen ben, ook 
al weet ik dat Arlette is overleden. Een paar 
keer was het net of ik haar zag, ik kreeg het 
gevoel dat ze bij me op de bank zat.” Een van 
de ergste dingen vindt hij dat er niemand is 

als hij thuiskomt en dus niemand die vraagt 
hoe het was.

Door de maatregelen in verband met de Co-
rona-pandemie heeft Erick  een soort inzin-
king gehad. “Je kon nergens heen”, en dus 
kon hij zijn vrienden van de Kunstkring niet 
ontmoeten. Tijdens de tweede lockdown 
was dat nog erger. Hij had vorig jaar een tijd-
je contact met een psycholoog om door die 
moeilijke periode heen te komen.

Hoe ben je in contact gekomen met 
de werkgroep Rouwondersteuning 
van Issoria? 
“Een tijdje na Arlettes overlijden suggereerde 
coördinator Hans van der Graaf van Issoria 
dat enige nazorg voor mij misschien wel een 
goed idee zou zijn. Zo kwam ik in contact met 
Johanna, die vrijwilliger is bij Issoria Rouw-

Arlette, de vrouw van Erick van Driel (75) overleed twee jaar geleden 
kort voor haar 70ste verjaardag in Hospice Issoria. Nog steeds heeft 
hij het er erg moeilijk mee dat zij er niet meer is. Hij kende haar al 
vanaf haar geboorte; ze was het kind van vrienden van zijn ouders. 
Arlette en Erick waren bijna vijftig jaar samen. “Ik heb een enorm 
heimwee naar haar, dat zal wel blijvend zijn. Des te meer omdat we 
een prachtig huwelijk hadden. Ik hoef het ook niet weg te hebben 
hoor. Maar soms ben ik er wel doodziek van.”
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ondersteuning. Het klikte. We hebben nog 
steeds contact en dat doet me veel goed. We 
hebben het over van alles. Ze zegt bijvoor-
beeld: Hoe gaat het nu met schilderen? En 
als ik zeg dat het niet gaat zegt zij: Doorgaan!”

Koos je voor individuele begeleiding 
of groepsbegeleiding? 
“Groepsbegeleiding is niks voor mij. Ik vind 
één-op-één-contact prettiger. Praten met 
lotgenoten is trouwens wel iets dat goed kan 
helpen hoor.”

Welk voorwerp verbeeldt voor jou in 
essentie jouw rouwperiode?
“Niet per se één voorwerp. Ik wil haar spul-
len nog niet wegdoen omdat die mij zo aan 
haar doen denken. Ze was mijn alles, mijn 
muze.”

Zou je anderen deze ondersteuning 
aanraden en waarom?
“Ik zou het iedereen aanraden. Net als trou-
wens Issoria. Toen Arlette daar als gast ver-
bleef konden we met de familie blijven eten 
en dat beviel heel goed. We picknickten ook 
wel in de tuin en we hadden een keer een 
mosselavond met de familie. Mijn ene zoon 
is kok en die kookte toen. Issoria is een fan-
tastische instelling!”

‘Kun je een boek of film aanraden aan 
iemand die rouw meemaakt?’
“Ik kan me niet meer zo goed concentreren 
bij het lezen als vroeger, en ik heb veel on-
gelezen boeken. Een film ook niet, maar wel 
muziek: klassieke muziek helpt.”
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“Eerst was Issoria Rouwondersteuning alleen 
voor mensen van wie een naaste in de hospice 
was overleden. Maar toen er ook vraag kwam 
van buiten zijn we daar ook mee aan de slag 
gegaan. De rouwondersteuning is een onder-
deel van de palliatieve zorg die Issoria biedt. 
Want dat is ook zorg voor de naasten.” Bij de 
rouwondersteuning werkt Issoria samen met 
Humanitas Steun bij Verlies.

De meeste mensen die ondersteuning zoeken 
komen bij Issoria Rouwondersteuning na het 
verlies van hun partner. Er zijn ook deelne-

mers die steun zoeken na het verlies van een 
ouder. Met name de jongvolwassenen (18-35 
jaar) maken gebruik van de lotgenotengroep. 
Overige volwassenen die een ouder verliezen 
maken gebruik van de individuele ondersteu-
ning

Voor de deelnemers in een lotgenotengroep 
geldt dat daar sprake is van herkenning, van 
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Als het over rouwondersteuning in het alge-
meen gaat, merkt Jacinta op dat mensen het 
fijn vinden om te horen dat andere mensen 

zich bijvoorbeeld ook moeilijk kunnen con-
centreren, veel vergeten, etc. Dat dit on-
derdeel van de rouw is en ze dus niet gek 
worden. “Het schuldgevoel van niet genoeg 
gedaan te hebben kan op een gegeven mo-
ment slijten. Mensen blijven vaak zeggen: ik 
had vaker moeten zeggen dat ik van hem of 
haar hield, maar ze voelen zich er niet meer 
schuldig over. Maar rouw gaat niet over. Het 
blijft met je meelopen. Rouw en liefde zijn 
twee kanten van een medaille.” Ieder rouwt 
op zijn eigen manier en rouwen hoort bij het 
leven. 
De reactie op een overlijden kan per per-
soon totaal verschillen. Rouw hoeft niet in 
eerste instantie gemedicaliseerd of gepsy-
chologiseerd te worden, benadrukt Jacin-
ta. Heel belangrijk is volgens haar om in 
kaart te brengen wat er precies aan de hand 
is en of er misschien sprake is van neven- 

Jacinta van Harteveld (63) was ooit verpleegkundige en is nu trai-
ner/begeleider in rouw en verlies met een eigen praktijk. Maar ze is 
ook actief als vrijwilliger bij Issoria Rouwondersteuning, waarvoor 
zij ruim vijftien jaar geleden de basis legde. Dat was in de tijd van de 
oprichting van Hospice Issoria, waar zij lange tijd coördinator was.

Jacinta  
van Harteveld
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problematiek.
Veel mensen redden het na het verlies van 
een dierbare in hun eigen netwerk. “Het al-
lerbelangrijkste is dat iemand naar je luistert 
zonder oordeel. Dat is voor iedereen moei-
lijk. Het vraagt van een ondersteunende het 
lef te hebben om samen met iemand op de 
bodem van de put te gaan zitten en je eigen 
pijn te voelen.”

Hoe ga je ermee om als iets je heel erg 
raakt? En wat is het effect daarvan op 
je leven in de periode erna?
“Als dat in het gesprek gebeurt zeg ik ‘het 
raakt me wat je zegt’. Ik wil er wel voor de 
ander zijn. Als het bij me blijft ga ik hulp zoe-
ken. Ik breng het dan in bij intervisie.”

Welk gesprek of gebeurtenis tijdens 
een begeleiding is je het meest bijge-
bleven?
“Niet één specifieke situatie. Naarmate ik dit 
werk langer doe ga ik steeds meer de veer-
kracht van mensen zien. En wat ik zo mooi 
vind is dat ik door het verlies, de rouw heen 
ook steeds weer de liefde klinkt. Het helpt 
me realiseren hoe dankbaar ik ben voor wat 
er allemaal is in mijn leven. Al die vanzelf-
sprekendheden mis je ineens als je dierbare 
er niet meer is.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt? 
“Het boek dat het meest genoemd wordt 
en dat velen helpt is Vingerafdruk van ver-
driet van Manu Keirse. En voor jongeren bij 
voorbeeld het boek Van harte gecondoleerd 
van Ameline Ansu en de film Ik rouw van 
jou.” 

Welk woord heeft voor jou in je taak 
als rouwbegeleider een symbolische 
waarde? 
“Uithouden. Verduren. Ik zoek vaak nog 
steeds naar woorden. Wat voor woorden 
kies je als je een kaartje schrijft? Maar ik zeg 
wel: iets doen is beter dan niets doen.” Nog 
een mooi woord dan: LIEF. Dat komt uit 
het boek ‘Ik weet niet wat ik zeggen moet’ 
van Rob Bruntink. Dat woord bestaat uit de 
eerste letters van de woorden luisteren, inte-
resse, erkennen (van emoties) en faciliteren 
(met praktische dingen).
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Lida 
van Marwijk

Lida en haar man kenden elkaar sinds zij 16 
jaar was. Hij was zeven jaar ouder. Na vijf 
jaar verkering trouwden zij: “Je groeit met 
elkaar op.” Toen hij overleed waren ze bijna 
50 jaar getrouwd. “Als je altijd samen dingen 
hebt gedaan en je komt dan alleen te staan, 
dan moet je ineens alles zelf doen. En dat is 
heel zwaar, maar nu gaat het goed en ik ben 
gezond.” Ze fietst en wandelt veel. Ze heeft 
een museumkaart: “Ik heb geen zitvlees.” 
En ze heeft vrijwilligerswerk.

De Van Marwijks gingen in 2013 weer in 
Nederland wonen wegens zijn ziekte. “Na 
onze terugkeer uit Spanje heeft hij nog twee 
jaar geleefd. Hij wilde mij niet alleen laten 
en hij wilde in ieder geval alles in huis in 
orde maken. Hij nam de woonkamer on-
derhanden terwijl dat eigenlijk te zwaar 
werk was. Toen hij overleed woog hij niet 
eens meer de helft van zijn gewicht in zijn 
gezonde jaren.” 

De laatste dagen was Lida’s man in Issoria. 

Zij roemt de goede zorg daar, niet alleen 
voor de gasten maar ook voor hun naasten. 
“Ze belden me elke avond om te melden of 
hij rustig in slaap was gevallen. Zo ja, dan 
kon ik thuisblijven. En anders kon ik daar 
slapen. Ook na zijn overlijden zorgde Issoria 
goed voor me.”

Hoe ben je in contact gekomen met 
de werkgroep Rouwondersteuning 
van Issoria? 
“Zes weken na Walters overlijden had ik 
een gesprek met een Issoria-coördinator. 
Die had het over rouwondersteuning, maar 
daar wilde ik eerst niet aan. Uiteindelijk heb 
ik het toch geprobeerd en dat ging goed. 
Ik kreeg individuele steun van Jacinta van 
Harteveld en dat klikte prima.” Uiteinde-
lijk duurde de ondersteuning anderhalf jaar. 
“We zagen of spraken elkaar eens in de zes 

Lida van Marwijk (77) verloor in november 2015 haar man Walter na 
een langdurige ziekte. Ze hadden in periode daarvoor - sinds hij met 
pensioen was - een groot deel van het jaar in Spanje gewoond. Nu 
woont ze alweer een tijd in Leiden. “Het eerste jaar na zijn overlijden, 
daar weet ik eigenlijk niets meer van. Ik liep veel door de stad. Geluk-
kig kreeg ik in dat jaar rouwondersteuning van Issoria.”
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weken. Ik kon alles tegen haar zeggen.” Het 
Nabestaandencafé was niets voor Lida: “Te-
veel mensen.” Wat ze wel mooi vond: met 
één-op-één-begeleiding wandelen op de 
begraafplaats Rhijnhof. En ze had een tijd-
lang contact met een lotgenoot die ze had 
ontmoet bij een modezaak.

Wat is een moment/gebeurtenis 
waarvan je veel hebt opgestoken?
“Jacinta’s motto was: doe iets!  Dat was 
handwerken. Zij raadde me ook aan om 
vrijwilligerswerk te gaan doen met mensen. 
Ik heb een hele tijd vier tot vijf keer in de 
week mensen begeleid die met de Plusbus 
van Radius boodschappen gingen doen of 
die dagjes uit gingen. Ik ga op dit moment 
een keer in de week bij iemand op bezoek 
als vrijwilliger. En misschien komt daar nog 
wel wat bij.”  

Welk voorwerp verbeeldt voor jou in 
essentie jouw rouwperiode?
“Ik wilde geen urn met de as van mijn man. 
Ik heb gekozen voor een kunstvoorwerp 
van glas waarin een deel van de as is ver-
werkt.”

Zou je anderen deze ondersteuning 
aanraden en waarom?
“Ja! Beslist. Zonder Jacinta had ik het niet 
gered. Zij heeft me op weg geholpen en nu 
weet ik dat je zelf beslist hoe je verder gaat. 
Dingen gaan doen of bij de pakken neerzit-
ten. Jacinta zegt waar het op staat. En ik weet 
nu: rouw gaat niet over maar je kunt ermee 
leren omgaan.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt?
“Niet echt. Maar ik las en lees wel veel. Bij 
voorbeeld Het Weesmeisje van Anne Jacobs. 
En thrillers. En de serie De Zeven Zussen!”
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Winnie 
Gebhardt

Hoe ben je bij de werkgroep Rouwon-
dersteuning van Issoria terechtgeko-
men en wanneer? 
“Enkele jaren geleden voelde ik dat ik weer 
meer wilde gaan doen met mijn achtergrond 
in de klinische psychologie. Ik had me tij-
dens mijn studie al meer verdiept in rouw, 
en iets in mij verlangde ernaar mensen te 
begeleiden die met een groot verlies te ma-
ken hebben. Via het internet kwam ik uit bij  
Issoria Rouwondersteuning en heb ik con-
tact gezocht. Vanaf het eerste moment maak 

ik met veel plezier deel uit van deze warme 
en deskundige groep van vrijwilligers. We 
werken echt samen en delen onze ervarin-
gen. We besteden veel tijd aan het bijleren 
over rouw en reflecteren veel op hoe we 
rouwondersteuning geven.” 

Waaruit put je zelf troost? 
“Uit de liefdevolle verbinding met de men-
sen om me heen. Uit buiten zijn, en de 
schoonheid van de natuur beleven. Uit mu-
ziek maken samen met anderen of alleen.”

Is er iets te zeggen over wanneer 
deelnemers het vaakst bij Issoria 
Rouwondersteuning komen? 
“De mensen die ik begeleid heb, hebben al-
len hun partner verloren, mannen en vrou-
wen, jong en oud. Ze voelen dat ze vast zitten 
in hun rouw, het verdriet hen vaak overspoelt 
en ze merken dat het leven zonder hun part-
ner hen erg moeilijk valt. De meesten heb-
ben jarenlang met de ander alles gedeeld en 
zoeken eigenlijk een manier om het leven, 
waarin die ander fysiek niet meer aanwezig 
is, opnieuw uit te vinden.”

Wat inspireert jou bij het begeleiden 
van mensen die rouwen?
“De openheid waarmee cliënten me bena-
deren. De kracht die ze hebben om nieuwe 
wegen te vinden. De eerlijkheid waarmee ze 
naar binnen durven te kijken, en het lef dat 

Winnie Gebhardt (54) is psycholoog en senior wetenschappelijk me-
dewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij is getrouwd met 
Marc. “We wonen in de Merenwijk, en genieten erg van het recreatie-
gebied rond de Kagerplas ‘t Joppe. We wandelen daar vaak, en op alle 
momenten van de dag (en nacht!) is het daar werkelijk prachtig. De 
kinderen, die nog studeren, zijn al eventjes uitgevlogen.”
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ze tonen om het leven weer opnieuw op te 
pakken en zinvol in te richten. De kwetsbaar-
heid die ze toelaten, om uiteindelijk de liefde 
die er was en is te erkennen en te koesteren.”
 
Waar put je kracht uit?
“Lang geleden heb ik in Drenthe een oude 
wortel gekocht. Die pak ik af en toe in mijn 
hand. Hij past precies in mijn hand en dan 
voel ik een soort oerkracht, een verbinding 
met het aardse. Dat geeft me rust en energie.”

Hoe ga je ermee om als iets je heel 
erg raakt? En wat is het effect daar-
van op je leven in de periode erna?
“Ik neem het mee met me. Het komt vaak 
weer terug in mijn gedachten. Ik probeer het 
te omvatten, te “wiegen” noem ik het soms. 
Ik kijk naar mijn eigen emoties, en vraag 
me af waarom ik het gebeurde als zo intens 
beleefd heb. Daarin kijk ik ook altijd of het, 
misschien onbewust, associeert met iets dat 
ik zelf heb meegemaakt in mijn leven. Tot 
slot vraag ik mezelf of ik er zelf misschien iets 
van leren kan. Tegelijkertijd besef ik altijd dat 
wat van een ander is, niet van mij is.” 

Welk gesprek of gebeurtenis tijdens 
een begeleiding is je het meest bijge-
bleven?
“Gek genoeg kan ik dat niet zo zeggen. Soms 
zit het in iets kleins, een klein gebaar, een 
knuffel, of zelfs een zucht (‘ja, zó is het…’). 
Soms is het in iets groters, bijvoorbeeld als 
er ineens een inzicht komt. Of de durf die 
opeens er is om toch iets nieuws te onder-
nemen, bijvoorbeeld nieuwe mensen te ont-
moeten. Iets dat misschien hartstikke eng is, 
maar wat iemand vervult met trots.” 

Kun je een boek of film aanraden aan 
iemand die rouw meemaakt? 
“Eigenlijk is een van de moeilijkste dingen 
bij rouw als er spijtgevoelens zijn, iets dat je 
nog gezegd had willen hebben bijvoorbeeld. 

Daarom vind ik films fantastisch die gaan 
over écht leven en over zijn wie je bent. Eén 
van de beste films met dit thema vind ik Så 
som i himmelen, of in het Engels: As it is in 
heaven.”
 
Welk woord heeft voor jou in je taak 
als rouwbegeleider een symbolische 
waarde? 
“Tijd, omdat tijd:
-  Stil staat als je het over echt wezenlijke din-

gen hebt,
-   Maakt dat alles in beweging is,
-  Het vertrouwen geeft dat er altijd een 

nieuw moment komt,
-  Eindig is en juist dàt het leven zo beteke-

nisvol maakt.”



12

Gerard  
van Cromvoirt 

Toen Gerard zijn bedrijf nog had werkte 
hij geregeld voor Heineken. Bij Issoria ont-
moette hij klusvrijwilliger Nico Doodeman. 
Nico bleek lang bij Heineken te hebben ge-
werkt dus dat klikte. Gerard klust hij nu af 
een toe een beetje voor Nico en dus ook 
eigenlijk indirect voor Issoria. En hij is vrij-
williger bij De Zonnebloem.

Gerards vrouw Tiny overleed ruim drie jaar 
geleden aan de gevolgen van een hersenin-
farct dat zij in 2011 had. Ze kenden elkaar 
toen – inclusief verkering – ruim zestig jaar. 

Zo’n twee keer in de week gaat hij even naar 
het kerkhof waar zij is begraven: “Even bij 
haar langs. Het blijft een groot verlies en 
ik heb er nog steeds moeite mee, ook met 
afscheid nemen van dingen die van haar 
waren.” Gerard is er blij mee dat hij een 
goed sociaal leven heeft, al drukken de co-
rona-maatregelen daar wel een stempel op. 
Hij heeft wat last gehad van corona en in 
combinatie met zijn lichte longklachten was 
dat een slechte ervaring. “Het gaf me echt 
een psychische terugslag. Daar krijg ik nu 
hulp voor.” 

Hoe ben je in contact gekomen met 
de werkgroep Rouwondersteuning 
van Issoria? 
“Tiny is thuis overleden. In de periode daar-
voor hadden we natuurlijk thuiszorg en 
daarbij kregen we hulp van Issoria. Ik had 
in die tijd geregeld contact met Issoria-co-
ordinator Hans van der Graaf. Dat vond ik 
heel prettig.”
 
Koos je voor individuele begeleiding 
of groepsbegeleiding? 
“Na het overlijden van Tiny had ik contact 
met Jacinta van Harteveld en daarna een 
keer of vijf met Anne-Margot van Eijck, 
die individuele rouwondersteuning geeft. 
Daarna ging ik naar het Nabestaandencafé. 
Hans en Jacinta stelden dat voor en ik dacht 
‘waarom ook eigenlijk niet?’ 

Gerard van Cromvoirt (80) had een eigen bedrijf in metaal-
techniek, maar hij is al een tijdje met pensioen. Hij woont in  
Zoeterwoude-Dorp. Hij fietst graag en hij houdt er ook van om in de 
tuin te werken. “Een goede conditie is belangrijk.” Vroeger had hij als 
hobby motorrijden op een mooie grote BMW: “Maar nu niet meer.”
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Eerst dacht ik wel: ik kom er zelf wel uit, 
maar het bezoeken van het Nabestaanden-
café helpt wel.” Echte ontmoetingen zijn er 
nu niet omdat de corona-maatregelen dat 
niet toelaten. Er zijn digitale ontmoetingen, 
maar dat is niet voor iedereen een optie.  
Als het weer open is ga ik er weer heen. Je 
luistert naar andere bezoekers en je gaat om 
met mensen die er moeite mee hebben. Dat 
helpt.”

Welk voorwerp verbeeldt voor jou in 
essentie jouw rouwperiode?
“De trouwring. Die draag ik samen met 
een kruisje dat van Tiny is geweest aan een 
kettinkje. En natuurlijk denk ik bij veel 
voorwerpen in huis aan haar.”

Zou je anderen deze ondersteuning 
aanraden en waarom?
“Ja, dat doe ik zeker. Rouw gaat niet weg en 
ik vind goed om contact te hebben met an-
deren die hetzelfde meemaken.”

Kun je anderen die in de rouw zijn 
muziek aanraden?
“Ja, dat kan ik: de muziek van Schubert en 
van Enya die we met de familie voor de uit-
vaart hebben uitgekozen.” 
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Marie-José  
Holtgrefe

Ze volgde een opleiding tot kleuterleidster 
en studeerde o.a. een aantal jaren ortho-
pedagogiek. Uiteindelijk koos ze voor de 
gezondheidszorg en studeerde o.a. HBO 
Management. Daarna werkte ze heel lang in 
diverse vormen van zorg als manager en als 
interim-er.

Naast haar werk in de zorg had ze een ei-
gen praktijk, gericht op regressie/reïncarna-
tie-therapie en sjamanistische sessies (met 
klankschalen of trommel) en trainingen.
Incidenteel helpt Marie-José ook nog in het 
Nabestaandencafé.

Hoe ben je bij de werkgroep Rouwon-
dersteuning van Issoria terechtgeko-
men en wanneer? 
“Ik heb altijd gezegd: als ik 60 word stop 
ik en dan ga ik in een hospice werken. Het 
begeleiden van mensen en hun naasten in 
de laatste levensfase is iets wat mij erg aan-
spreekt. Het werd Issoria omdat ik het be-
langrijk vind om met mensen te werken op 
een plaats waar het goed en veilig voelt. Dat 
is fundamenteel. De basis van Issoria is het 
gevoel van een warm bad. Toen ik ongeveer 
anderhalf jaar als zorgvrijwilliger had ge-
werkt kwam er een plaats voor een vrijwilli-
ger vrij bij rouwondersteuning.” 

Marie-José Holtgrefe (71) werkt ruim acht jaar bij Issoria. Ze startte 
als zorgvrijwilliger. Ze combineerde dat met een kleine zes jaar vrij-
williger bij Issoria Rouwondersteuning. En daarnaast ondersteunt ze 
de gasten sinds 3,5 jaar met energetisch lichaamswerk: “Dat is veel 
ruimer dan massage. Ik doe het vanuit de sjamanistische gedachte. Ik 
gebruik daarbij regelmatig mijn trommel, klankschalen of kristallen. 
En ik doe dat waar de gast het meeste baat bij heeft. Het energetische 
werk doe ik een middag in de week. Daarnaast werk ik nog twee avon-
den als zorgvrijwilligster en dan is er vaak ook nog wel tijd om ener-
getische massages aan te bieden aan de gasten. Ik ben gepensioneerd 
maar ik wil niet achter de geraniums zitten.”
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Waaruit put je zelf troost? 
“Uit mijn achtergrond als sjamaan en uit de 
natuur en spiritualiteit. Maar eigenlijk ook: 
als het goed gaat met de ander voel ik me be-
ter. En zelf de stilte ingaan is daar ook goed 
voor.”

Is er iets te zeggen over wanneer 
deelnemers het vaakst bij de rouw-
ondersteuning komen? 
“Meestal na het overlijden van hun partner. 
Veel mensen kunnen zelf overweg met hun 
rouwgevoelens, en dan zijn er natuurlijk de 
lotgenotengroepen en het Nabestaandenca-
fé. Wie daaraan niet voldoende steun heeft 
komt terecht bij individuele rouwonder-
steuning. Gemiddeld had ik daarbij zo’n an-
derhalf à twee jaar contact met iemand, zo’n 
anderhalf tot twee uur per keer.”

Wat inspireert jou bij het begeleiden 
van mensen die rouwen?
“Dat ik mensen in een nieuwe balans breng. 
Het gemis, het rouwen zal mijns inziens al-
tijd blijven. Van belang is om daarmee om te 
leren gaan. Dat doe je door een combinatie 
van praktische dingen en dieper inhoude-
lijke gesprekken. Wat ik fijn vond en vind: 
de combinatie tussen rouwondersteuning 
en werken met gasten in de hospice. Je kent 

dan ook de dierbaren van de gasten en soms 
houd je contact na het overlijden. ‘Ik ken-
de hem en nu ondersteun ik haar’ kan dan 
waardevol zijn.” 
Welk gesprek of gebeurtenis tijdens 
een begeleiding is je het meest bijge-
bleven?
“Op een bepaald niveau blijft alles me bij, 
waarbij er wel een verschil is tussen indivi-
duele ondersteuning en lotgenotencontact. 
Individuele ondersteuning blijft me het 
meeste bij, want dat is intenser. Eén verhaal 
dan: ik ondersteunde een man van midden 
veertig die zijn vrouw had verpleegd tot haar 
overlijden. Toen ik een keer bij hem bin-
nenkwam was er aan de kapstok geen plaats 
meer voor mijn jas. Er hingen veel kleding-
stukken van zijn overleden vrouw. Hij zei 
dat hij vond dat hij moest gaan opruimen. 
We hebben toen samen de kledingkast van 
zijn vrouw opnieuw geordend. Hij was heel 

blij. Toen we het hadden over het liedje 
Trein naar niemandsland van Frans Bauer 
dat bij haar begrafenis was gespeeld, liet hij 
eindelijk tranen zien. En toen heb ik hem 
een knuffel gegeven.”

Kun je een boek of film aanraden aan 
iemand die rouw meemaakt? 
“Het boek Leven in het zicht van de dood 
van Jacinta van Harteveld, het boek Stad vol 
ballonnen: een jaar van rouw van Femke van 
der Laan en de gedichtenbundels van Anne 
Remijn. En ga even kijken in de bibliotheek 
van Issoria, daar staat nog veel meer!”

Welk woord heeft voor jou in je taak 
als rouwbegeleider een symbolische 
waarde? 
“Invoelend vermogen is fundamenteel en 
meedeinen.” 
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Joke 
de Vos-Haan

Joke was pedagogisch medewerker in de 
jeugdhulpverlening en in de kinderopvang. 
Toen haar twee kinderen op de basisschool 
zaten deed ze voor haar werk een HBO-op-
leiding. 

Hoe ben je in contact gekomen met 
de werkgroep Rouwondersteuning 
van Issoria? 
“Het eerste jaar na Jacques’ dood verkeer-
de ik in een soort shock. Ik ging naar mijn 
huisarts omdat ik voelde dat ik hulp nodig 

had. Zij gaf mij een telefoonnummer en zo 
kwam ik terecht bij de rouwondersteuning 
van Issoria. Vrijwilliger Winnie ontmoette ik 
voor het eerst in november, een half jaar na 
het overlijden van Jacques. Aan de gesprek-
ken met Winnie heb ik heel veel gehad. Ik 
dacht bij voorbeeld dat ik me nog eenzamer 
zou voelen als ik in mijn eentje koffie zou 
gaan drinken in de stad. Winnie heeft gesti-
muleerd dat ik dat toch zou gaan doen en 
daar was ik blij mee. En het samen met Win-
nie lachen heeft me ook geholpen.”

Koos je voor individuele begeleiding 
of groepsbegeleiding? 
‘Ik heb zowel individuele als lotgenotenbe-
geleiding gehad. Ik ben ook een paar keer in 
het Nabestaandencafé geweest. Ik vond dat 
zowel confronterend als veilig. Ik vond het 
ook fijn, maar ik dacht wel snel dat het ge-
noeg was voor mij. Maar ik heb er wel men-
sen ontmoet met wie ik nog contact heb.”

Wat leerde je van je lotgenoten bij de 
groepsbegeleiding?
“De bijeenkomsten met lotgenoten bij Is-
soria vond ik eerst een beetje zweverig, met 
kaarsjes enzo, maar dat gevoel ging over. 
Het fijne van die bijeenkomsten is dat je 
ervaringen van anderen hoort en dat je din-
gen herkent. Er ontstaat dan een gevoel van 
verbinding omdat je al die verhalen hoort. 
Daardoor kreeg ik ook respect voor totaal 

Joke de Vos-Haas is 72. Haar man Jacques is vier jaar geleden over-
leden in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Hij had al langere tijd 
een ziekte. Hij overleed binnen tien dagen na zijn ziekenhuisopna-
me. Joke en Jacques kenden elkaar al sinds zij 16 was en hij 17. In de 
tijd voor zijn overlijden had hij nog heel veel praktische dingen voor 
haar geregeld.
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andere types mens dan ik zelf ben. En ik heb 
er een vriendin aan overgehouden.”

Kun je een moment/gebeurtenis 
noemen waarvan je veel hebt opge-
stoken?
“Er is niet een precies moment. Ik leerde 
dat iedereen op zijn eigen manier met rouw 
omgaat. Door het onderlinge contact in een 
lotgenotengroep vallen vooroordelen weg 
en daardoor voelde ik me minder aangeval-
len door misschien bot overkomende op-
merkingen. Ik weet dat het moeilijk is om 
te gaan met verdrietige mensen. Ik heb over 
mezelf ook weleens ongeduldig gedacht: is 
het nou nog niet voorbij?  En als je dat van 
jezelf vindt, dan vind je het niet vreemd dat 
anderen wel eens zoiets tegen iemand zeg-
gen. Je oordeelt milder over anderen en je-
zelf.”

Wat was het moment waarop je 
dacht: ik kan weer verder? 
“Ook geen precies moment. De eerste tijd 
ben je wanhopig omdat je denkt dat het blijft, 
dat gevoel.  Het was een worsteling. Nu gaat 
het beter, maar april en mei – de maand van 
Jacques’ verjaardag en de maand van zijn 
overlijden – is een moeilijke tijd. Maar je 
moet accepteren dat je zo’n dip hebt.”

Welk voorwerp verbeeldt voor jou in 
essentie jouw rouwperiode?
“Niet een speciaal voorwerp, maar mijn 
hoekje in de keuken met een mooie foto 
van Jacques, dingen die hem dierbaar waren 
en kunstzinnige dingetjes die ik samen 
met mijn kleindochter heb gemaakt.  Maar 
het zijn vooral herinneringen waar ik heel 
blij mee ben. In de periode kort na Jacques’ 
overlijden was ik boos dat ik alleen gelaten 
was. Ik heb toen veel opgeruimd. Mijn moe-
der deed trouwens hetzelfde na het overlij-
den van mijn vader. Ik weet nu dat ik zo ging 
opruimen omdat ik behoefte had aan orde, 
vooral in m’n eigen hoofd. Wat ik destijds 
niet begreep van m’n moeder. Nu dus wel.”

Zou je anderen rouwondersteuning 
aanraden en waarom?
“Zeker! Omdat je veel opsteekt van de er-
varingen van anderen. Je weet dat je niet de 
enige bent die worstelt met het gevoel van 
verlies.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt?
“De boeken van Manu Keirse en sommige 
verhalen in kranten en tijdschriften. Som-
mige boeken van Keirse heb ik aan anderen 
doorgegeven.” 
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Marianne 
Guyt

Hoe ben je bij de werkgroep Rouw-
ondersteuning van Issoria terecht-
gekomen en wanneer? 
“Ik ben in 2012 begonnen als zorgvrijwil-
liger in Issoria. Ik heb me toen direct op 
de wachtlijst van de werkgroep rouw laten 
zetten en kon daar eind 2014 beginnen. Ik 
begeleid zowel mensen individueel als in de 
lotgenotengroepen.”

Waaruit put je zelf troost? 
“Uit weten en voelen dat alles om liefde 
draait.” 

Is er iets te zeggen over wanneer 
deelnemers het vaakst bij Issoria 
Rouwondersteuning komen? Na 
overlijden kind/partner/ouders?
“Toen ik startte waren het meestal mensen 

met partnerverlies. De laatste jaren draaien 
we (ook) regelmatig groepen voor jongeren 
(tot ongeveer 35 jaar) van wie één of beide 
ouders overleden zijn. Een enkele keer is er 
een hulpvraag voor rouw met betrekking tot 
een kind en ook komt het wel voor dat ie-
mand met partnerverlies ook een overleden 
kind heeft. Overlijden van een jong kind is 
volgens mij zo kwetsbaar dat ik zou overwe-
gen de begeleiding daarbij door een profes-
sional te laten doen.”
  
Wat inspireert jou bij het begeleiden 
van mensen die rouwen?
“De mensen zelf en mijn collega’s. Ik vind 
het heel fijn en ook uitdagend om uit te zoe-
ken hoe ik iemand het beste kan bijstaan. Ik 
hoef de ander niet te redden. Werkelijk aan-
wezig zijn, de ander zien, is voldoende. En 
ook dit geeft een heel bevredigend gevoel als 

Marianne Guyt (66) is in mei met pensioen gegaan. Ze was begeleidster 
in een opvanghuis voor mishandelde vrouwen en hun kinderen en ook 
nog receptioniste. Ze is in Katwijk geboren en getogen in een christelij-
ke omgeving. Ze heeft een jongere broer en zus. Marianne: “Mijn vader 
overleed toen ik 7 werd. Op mijn 33ste kwam ik voor het eerst bij zijn 
graf. Dit ter illustratie van dat er geen plek was voor rouw en emoties. 
Ik denk zelf dat ik, omdat ik dit gemist heb, daarom dit werk nu zo 
mooi vind. Mijn moeder is, na een lang ziekteproces, in 2018 overleden. 
Ik herken hierdoor veel in verhalen van de hulpvragers.” 
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dat me lukt. Mens zijn en waar nodig pro-
fessioneel. In overleg met collega’s besef ik 
altijd weer met welk bijzonder werk we be-
zig zijn. Het leven.”

Hoe ga je ermee om als iets je heel 
erg raakt? En wat is het effect daar-
van op je leven in de periode erna?
“Dat gebeurt me nauwelijks. Mede denk ik 
omdat ik veel ervaring heb als professioneel 
hulpverlener. Ik probeer zo open mogelijk 
de gesprekken in te gaan, laat me ook raken, 
maar gewoonlijk niet in die mate dat het 
me van mijn stuk brengt. Als dat een enkele 
keer wel zo is, dan kan ik in het groepswerk 
het met mijn directe collega bespreken en 
bij de individuele begeleiding met Jacinta 
(de coördinator). Daarnaast ga ik er mee om 
zoals ik in de rest van mijn leven met pijn-
lijke dingen omga. Ik schrijf bijvoorbeeld in 
mijn dagboek en ik probeer helder te krijgen 
of ik iets heb te onderzoeken, aan te gaan. 
En natuurlijk laat ik me ook positief raken.”

Welk gesprek of gebeurtenis tijdens 
een begeleiding is je het meest bij-
gebleven?
“Niet iets specifieks. De variëteit in men-
sen verrast me nog steeds. Bijvoorbeeld hoe 
sommige mensen mij direct in vertrouwen 

nemen. In de groep die ik nu draai merk ik 
dat het me roert hoe de groepsleden blij en 
geraakt zijn door de muziek en gedichten 
die we laten horen.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt? 
“Het boek Doodgewoon van Bette Weste-
ra. Het is een kinderboek waar we vaak een 
aantal gedichten uit gebruiken in de lotge-
notengroepen. En ik kan twee documen-
taires aanraden. Ik rouw van jou van Nellie 
Benner over een jonge vrouw, die plotseling 
haar moeder verliest. En De oorlog is Oud 

Ade binnengekomen over de rouw van ou-
ders en het dorp na de dood van kinderen/
vrienden vijf jaar na het neerhalen van de 
MH17.”

Welk woord heeft voor jou in je taak 
als rouwbegeleider een symbolische 
waarde? 
‘”Het woord ‘verduren’. Ik schreef daar-
over eens aan een nieuwe collega: Ik luister, 
verduur mee en maak soms een grapje, tot 
de ander zichzelf weer een beetje (her)kent 
en de volgende stappen zonder mij verder 
gaat.”
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Kees
Kaffa

Kees’ echtgenote was eigenlijk maar heel 
kort in Issoria. Ze kwam daar toen zij al een 
jaar ziek was: “Ze was uitbehandeld. Het was 
een lijdensweg. Ze wilde eigenlijk het liefst 
thuis blijven. Uiteindelijk hebben we haar 
vanuit ons huis, zoals ze wilde, naar haar uit-
vaart gedragen.” Hij schiet nog steeds vol als 
hij aan haar denkt of over haar praat. 

Hoe ben je in contact gekomen met 
de werkgroep Rouwondersteuning 
van Issoria? 
“Ik had zoveel verdriet dat ik naar de huis-
arts ging. Zij zei: je moet hulp gaan zoeken 
en ze noemde daarbij Jacinta van Harteveld. 
Die kwam hier en ze zei: ‘het is heel nor-
maal wat je meemaakt’. Zij bracht me in 

contact met vrijwilliger Winnie Gebhardt. 
Die kwam hier. Als ik er met haar over sprak 
werd ik enorm verdrietig, maar na een keer 
of vier ging het wel wat beter. Toen ik dacht 
dat we voor de laatste keer contact zouden 
hebben zei Winnie dat ik daar volgens haar 
nog niet aan toe was. In totaal hebben we 
meer dan een jaar contact gehad. Een schat 
van een mens. Zij heeft me duidelijk ge-
maakt dat het gevoel van verlies niet weg 
gaat. En je wilt het niet eens weghebben, 
denk ik nu. Erover praten helpt. Ik vond het 
wel lastig om er met mijn kinderen over te 
praten omdat ik bang was dat ze nog meer 
verdriet zouden krijgen.”

Het Nabestaandencafé “was niks voor mij”, 
vertelt Kees: “Ik hou niet zo van groepsge-
doe.” Maar één keer had hij er wel iets aan. 
“We gingen wandelen. Twee aan twee. Tij-

Kees Kaffa is 68 jaar. Zijn vrouw Loes overleed ruim drie jaar geleden 
in Hospice Issoria. Zij was toen 62. Ze waren 45 jaar getrouwd. “En 
alles had ons altijd meegezeten. Geen tegenslagen gehad.” 
Kees is elektrotechnicus. Hij heeft heel lang een eigen bedrijf gehad. 
Dat had hij overgenomen van zijn toenmalige baas, die geen opvol-
ger had. Nu is de zaak van zijn zoon – ook elektrotechnicus – en zijn 
dochter (die de administratie doet). En zoals het er nu naar uitziet zal 
zijn kleinzoon later het bedrijf ook weer voortzetten. Af en toe doet 
hij een klusje voor de zaak. Hij woont in een hofje in Leiden: “En hier 
wil ik niet meer weg.”



21

dens het lopen vertelt ieder zijn verhaal. En 
het verhaal dat mijn wandelpartner mij ver-
telde leek me nog erger dan het mijne.”

Van welk moment/gebeurtenis heb 
je veel opgestoken?
“Iemand zei een keer tegen mij: denk je 
nooit aan de leuke dingen?”

Welk voorwerp verbeeldt voor jou in 
essentie jouw rouwperiode?
“We hadden samen net een vakantiehuisje 
in Oud Ade gekocht. Ik heb er haar as uit-
gestrooid. Daar staat in de tuin een glazen 
huisje met koolmeesjes. Ook in die kool-
meesjes zit as van Loes. We hadden bespro-
ken dat dat haar hoekje zou worden, zoals 
we eigenlijk alles voor haar overlijden en 
uitvaart hebben besproken in het jaar dat ze 
ziek was. Ik ben twee jaar niet naar het va-
kantiehuisje geweest omdat dat teveel her-
inneringen en verdriet bij me opriep. Maar 
nu kom ik er weer regelmatig.”

Zou je anderen deze ondersteuning 
aanraden en waarom?
“Je hebt steun nodig. Anders is het niet uit te 
houden. Winnie zei me dat tranen OK zijn. 
Dat heeft ook geholpen.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt?
“Winnie gaf me het boekje Vingerafdruk 
van verdriet (van Manu Keirse). En op de 
uitvaart draaiden we muziek van Andrea 
Bocelli en het nummer Mag ik dan bij jou 
van Claudia de Breij.”
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Anne-Margot 
van Eijck

Hoe ben je bij de werkgroep Rouw-
ondersteuning van Issoria terecht-
gekomen? 
“Ik ben al langer geïnteresseerd in dood, 
rouw, verlies. Zoeken naar betekenis. Ik 
was 20 toen mijn oudste broer op zijn 25ste 
overleed. Mijn ouders en andere broer kon-
den er niet over praten, dus ik stond er nogal 
alleen voor. Achteraf dacht ik: ik had er graag 
met iemand over willen praten… In mijn 
vak ben ik gewend om te luisteren en ik ging 
op zoek naar iets waarmee ik op dat gebied 
van betekenis zou kunnen zijn. Nu ben ik 
vrijwilliger bij Issoria Rouwondersteuning. 

Tot dusver heb ik vijf mensen begeleid. 
Van de meesten was de partner overleden. 
Meestal zien een cliënt en ik elkaar in het 
begin eens per twee weken. Na een tijdje 
wordt de tussenliggende periode steeds wat 
langer. Hoe lang het doorgaat, is individu-
eel. Soms bijna een jaar, maar er zijn ook cli-
enten die ik ondersteun tot hun nabestaan-
dengroep begint en dat duurt dan korter. Ik 
geef mee dat mensen ook later weer contact 
kunnen opnemen als ze dat willen.”
 

Wat inspireert jou bij het begeleiden 
van mensen die rouwen?
“De kwetsbaarheid die mensen tonen en 
dat ik dan het voorrecht heb om een tijd-
je mee te lopen. Rouwondersteuning gaat 
heel erg over het leven. Je bent samen op 
een verkenningstocht en natuurlijk raakt je 
dat. Rouw is nooit af. Verdriet heb je omdat 
je van iemand houdt die er niet meer is; die 
liefde blijft en de rouw dus ook. Op termijn 
krijgt het wel een andere vorm. Iemand kan 
ook weer gelukkig worden, al is hij of zij 
voor altijd veranderd.”

Hoe ga je ermee om als iets je heel 
erg raakt? En wat is het effect daar-
van op je leven in de periode erna?
“Voor mezelf geldt dat ik troost vind in de 
natuur en zeker ook in creativiteit. Zo heb ik 
een mozaïek gemaakt op het graf van mijn 

Anne-Margot van Eijck (61) is redacteur en speechschrijver bij de ge-
meente Delft. Ze woont in de Merenwijk in Leiden, de stad waar ze 
orthopedagogiek studeerde. Ze werkte eerder onder meer als onder-
zoeker en beleidsmedewerker op het gebied van jeugd en onderwijs.
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ouders en broer. En ik heb ook mozaïeken 
en beelden gemaakt voor overleden vrien-
dinnen. Ook bij cliënten zie ik dat het hen 
helpt als ze bijvoorbeeld gaan fotograferen 
of schilderen over hun verlies. Ik ben over-
tuigd van de helende kracht van creativiteit.”

Welk gesprek of gebeurtenis tijdens 
een begeleiding is je het meest bij-
gebleven?
“Niet speciaal één ding. Soms voel je in een 
gesprek dat iemand een soort sprong maakt, 
van: nu begrijp ik het beter. Dat is vaak heel 
subtiel. Mede door de verbinding die er is, 
ontstaat er nieuw inzicht.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt? 
“Ik ben fan van Manu Keirse. Hij schrijft 
zachtmoedig en eenvoudig over rouw. De 
interviews van Coen Verbraak vind ik inspi-
rerend. En laatst zag ik de film Nomadland. 
Rouwen wordt vaak beschouwd als reizen 
door een onbekend land. In deze film doen 
mensen dit letterlijk.”

Welk woord heeft voor jou in je taak 
als rouwbegeleider een symbolische 
waarde? 
“Vertrouwen. Echt vertrouwen in de kracht 
van mensen om weer omhoog te komen uit 
de diepte.”
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Aletta 
de Jong

Hoe ben je in contact gekomen met 
de werkgroep Rouwondersteuning 
van Issoria? 
“Mijn vader overleed bijna elf jaar geleden 
toen hij 64 was en mijn moeder bijna drie 
jaar geleden. Zij was toen 61. Na het over-
lijden van mijn vader heb ik geen hulp ge-
zocht. Ik was net aan het verhuizen en ik 
was heel hard aan het werk. Maar een jaar 

verder stond ik ineens stil. Dat duurde lang, 
misschien wel vijf jaar. Wat later ging ik hulp 
zoeken. Dat viel niet mee. Ik heb heel wat 
psychologen versleten en het duurde lang 
voor ik iemand vond die me echt kon hel-
pen. Toen mijn moeder in 2017 ziek werd 
ging ik al op zoek naar hulp omdat ik me 
bewust was van de valkuilen van toen. Mijn 
psycholoog hield me goed in de gaten. Ik 

leerde de weg te vinden tussen niks doen en 
veel te veel doen. Het overlijden van mijn 
moeder in 2018 kwam daardoor minder als 
een schok.” 

Koos je voor individuele begeleiding 
of groepsbegeleiding? 
“Via vrienden hoorde ik over de rouwon-
dersteuning die Issoria biedt. Het sprak 
me erg aan dat er een mogelijkheid is voor 
jongvolwassenen om ondersteuning te krij-
gen in een groep met lotgenoten. Ik was 
toen alleen en er zijn weinig mensen van 
mijn leeftijd die geen ouders meer hebben. 
Ik had dat natuurlijk al gemerkt; toen mijn 
vader overleed was ik begin twintig. Ieder-
een van mijn leeftijd was aan het feesten en 
ze waren eigenlijk verbaasd dat ik er na een 
aantal maanden nog steeds mee bezig was. 
Het delen van ervaringen met lotgenoten 

Alette de Jong is 33 jaar. Ze komt uit Friesland en woont al een tijd in 
Leiden. Zij is sinds ruim tien jaar begeleidster en sinds kort teamcoör-
dinator bij de stichting Jados, die mensen met autisme ondersteunt. 
Ze werkt vijf dagen in de week. En bovendien is ze recent vrijwilliger 
geworden bij Issoria Rouwondersteuning, waar ze gemiddeld eens in 
de week actief is in een lotgenotengroep voor jongvolwassenen. Ze 
bezocht zelf zo’n groep na het overlijden van haar ouders. Alette is 
dus bijzonder omdat ze zowel deelnemer is geweest als nu begelei-
der is bij Issoria Rouwondersteuning.
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vind ik daarom heel waardevol. Want het is 
toch anders als je je ouders verliest als je zelf 
wat ouder bent; dan zijn je ouders niet zo-
zeer meer je basis.”

Wat leerde je van je lotgenoten?
“Dat je niet de enige bent die bij een ont-
moeting met nieuwe mensen de vraag krijgt 
waar je ouders wonen en dat meer mensen 
ermee te maken krijgen dat ze in de periode 
na een overlijden alles vergeten. Dat had ik 
ook, maar het ging weer over.”

Wat was het moment waarop je 
dacht: ik kan weer verder? 
“Na het overlijden van mijn vader ging dat 
geleidelijk. Maar na het overlijden van mijn 
moeder was er echt een specifiek moment: 
ik werd wakker op mijn verjaardag en toen 
dacht ik: ‘Ik ben er weer. Het is klaar.’ Ik ben 
er nu niet zo meer mee bezig. Ik denk nog 
wel regelmatig dat het niet eerlijk verdeeld 
is in het leven maar dat is dan maar zo. En ik 
denk ook: Niet alleen maar doorgaan, maar 
wees wat vriendelijker voor jezelf. Dat ik 
zo kan denken, komt dankzij de hulp die ik 
kreeg.”

Welk voorwerp verbeeldt voor jou in 
essentie jouw rouwperiode?
“Na het overlijden van mijn moeder lieten 
we een steen maken voor op haar graf. Die 
steen was al lang voor de geplande datum 
van plaatsing klaar. Ik heb de steen toen in 
mijn eigen huis gezet. Eerst vond ik dat wel 
wat gek. Maar nu denk ik: ‘Hij had toch mo-
gen blijven’. En als aandenken heb ik een 
kettinkje met een hartje eraan dat mijn 
moeder kreeg toen ik geboren werd.” 

Zou je anderen deze ondersteuning 
aanraden en waarom?
“Dat raad ik anderen zeker aan. En ik vind 
het fijn dat ik nu zelf als vrijwilliger aan de 
slag kan bij groepen lotgenoten van mijn 
leeftijd.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt?
“Niet een boek of film maar wel een pod-
cast: Dag voor dag van Liesbeth Rasker. Dat 
is een serie gesprekken over verlies. Daarin 
herkende ik veel en ik heb er vaak naar ge-
luisterd.”
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Linda 
Haring

Hoe ben je bij de werkgroep Rouw-
ondersteuning van Issoria terecht-
gekomen en wanneer? 
“De commerciële wereld waarin ik werk is 
zó vluchtig. Ik wilde graag iets ondernemen 
waarbij ik er daarnaast ècht voor iemand kan 

zijn. De dood hield mij al langer bezig. Ik 
ging er uiteindelijk mee aan de slag nadat 
ik vijf jaar geleden mijn vader en een neefje 
verloor. Toen ik zocht naar rouw en rouw-
ondersteuning belandde ik op de website 
van Issoria. Ik kwam vorig jaar in contact 

met Jacinta van Harteveld en kort nadat ik 
een heel goed gesprek met haar had ben ik 
als vrijwilliger begonnen. Ik ben vrijwilliger 
bij het nabestaandencafé en ik sta nu voor de 
eerste keer ook iemand bij met individuele 
ondersteuning.” 

Wat inspireert jou bij het begeleiden 
van mensen die rouwen?
“De ervaring dat mensen het fijn vinden als 
je met ze meeloopt. En dat ze daarna weer 
zelfredzaam worden.“

Hoe ga je ermee om als iets je heel 
erg raakt? En wat is het effect daar-
van op je leven in de periode erna?
“Je leert nooit echt omgaan met verdriet 
en verlies. Dat gebeurt pas als het op je pad 
komt. Van belang is dat je de tijd neemt. 
Men zegt ook wel dat rouwen hard werken 

Linda Haring (44) is sinds augustus 2020 vrijwilliger bij de werkgroep 
Rouwondersteuning van Issoria. Ze is net gaan werken voor een me-
diabureau in Heemstede. Ze adviseert ondernemers en ambitieuze 
bedrijven met het creëren van slimme, effectieve mediacampagnes. 
Daarnaast heeft ze sinds 2020 een eigen bedrijf dat nabestaanden 
ontzorgt na een overlijden als de uitvaart geweest is. Ze geeft onder-
steuning bij de afhandeling van zowel praktische als administratieve 
zaken die op nabestaanden afkomen en heeft ook een luisterend oor 
voor de emoties die hierbij kunnen komen kijken. Zij heeft daarvoor 
opleidingen ‘professional organizing’, nabestaandenzorg en uit-
vaartverzorger gedaan. In haar vrije tijd golft ze onder andere graag: 
“Maar dat staat nu even op een laag pitje.”
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is om het verlies te leren integreren in je 
‘nieuwe’ leven zonder je naaste. Dit heb ik 
zelf ook zo ervaren.”

Kun je een boek of film aanraden 
aan iemand die rouw meemaakt? 
“Dan kom ik al gauw terecht bij Manu  
Keirse, die prachtige boeken heeft geschre-
ven over verlies en verdriet. En Natriltijd 
van Riet Fiddelaers. En Het Geschenk van 
Edith Eger. Dat is een boek dat inzicht geeft, 
dat het er niet om gaat wat er met je gebeurt, 
maar meer hoe je er mee omgaat.”

Wat is het effect van de coronamaat-
regelen op je werk als vrijwilliger en 
op het contact met de deelnemers?
“Bij iemand thuis afspreken was door de 
coronamaatregelen lastig. Daarom maak ik 
nu wandelingen met degene die ik onder-
steun. Dat heeft ook als voordeel dat je niet 
in iemands persoonlijke omgeving bent met 
alle mogelijke ruis die daar zou kunnen zijn. 
Wellicht is het praten onder een wandeling 
ook gemakkelijker, omdat je dan niet in een 
setting tegenover elkaar zit, maar naast el-
kaar loopt. Tevens kun je over de ‘beladen’ 
onderwerpen ook praten naar aanleiding 
van wat je onderweg ziet.”

Hoe lang iemand ondersteuning nodig heeft 
is volgens Linda moeilijk te zeggen. Linda: 
“Soms moet iemand weer landen. Na een 
overlijden is er eerst veel te doen en dan valt 
de stilte. Dan heeft iemand ondersteuning 
nodig bij het ontdekken van het effect van 
het wegvallen van een dierbare op zijn le-
ven. En bij gedachten als ‘had ik dat of dat 
nog maar gezegd’. Voor iedereen geldt dat 
iemand zijn eigen pad met betrekking tot 
rouw en verlies loopt en dat wij een stukje 

meelopen op deze weg. Dat kan van korte 
duur zijn of van langere duur, afhankelijk 
van de situatie.”

Welk woord heeft voor jou in je taak 
als rouwbegeleider een symbolische 
waarde? 
“Er zijn wel meer woorden die ik van sym-
bolische waarde acht: ‘er zijn’, meelopen, 
vlinder.”
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Issoria Hospice 
& Thuis

Issoria biedt palliatieve zorg aan iedereen 
die op korte termijn verwacht te overlij-
den. Iedereen is welkom, ongeacht over-
tuiging, achtergrond, leeftijd, godsdienst 
of financiële situatie. 

Geen bureaucratie, de mens centraal
Het bijzondere van onze hospicezorg is 
dat de gast echt centraal staat. De gast heeft 
een eigen kamer die met eigen persoon-

lijke spullen mag worden aangekleed. Er 
zijn geen vaste bezoektijden; naasten en 
vrienden kunnen eigenlijk de gehele dag op 
bezoek komen zo vaak als de gast dat wil. 
Kookvrijwilligers bereiden ’s avonds voor 
de gasten (en soms ook voor hun naasten) 
een verse maaltijd. De gast kan zijn of haar 
dag indelen naar eigen inzicht.

Vrijwilligers zijn het hart van onze 
organisatie
Om deze zorg mogelijk te maken, werken 
er bij Issoria Hospice & Thuis meer dan 
honderd vrijwilligers. Zij assisteren bij de 
dagelijkse verzorging van onze gasten en 
ontvangen hun naasten in de hospice. Zij 
koken verse maaltijden voor gasten en hun 
bezoek, voeren klein onderhoud uit aan het 
pand, onderhouden de tuin en verzorgen de 
pr en communicatie. Ook zijn er vrijwilli-
gers die rouwondersteuning op individueel 
niveau of in groepsverband geven.

Daarnaast is er een groep vrijwilligers die 
palliatieve zorg aan huis verzorgt. Deze 
zorgvrijwilligers komen bij de cliënten thuis 
en bieden ondersteuning aan de mantelzor-
gers. De vrijwilligers van Issoria Thuis vor-
men een aanvulling op de zorg vanuit het 

Wat bieden wij?
Issoria biedt vier vormen van ondersteuning aan:
-  Palliatieve zorg in zeven kamers in ons hospice aan de Burggraven-

laan.
- Palliatieve zorg thuis.
- Rouwondersteuning aan mensen die een naaste hebben verloren.
-  Kennisdeling met andere instellingen die te maken hebben met 

palliatieve zorg en rouw.
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wijkteam en de huisarts. 

Alle vrijwilligers volgen regelmatig trainin-
gen en doen mee in reflectiegroepen. 

Specifieke taken van betaalde krach-
ten
In de hospice zelf werken we intensief sa-
men met een vaste groep van verpleegkun-
digen van ActiVite die 24/7 aanwezig zijn. 
Bij palliatieve zorg thuis wordt samenge-
werkt met de wijkverpleging, de huisarts en 
de thuiszorg. 

De dagelijkse leiding van Issoria Hospice & 
Thuis is in handen van een directeur die ter-
zijde wordt gestaan door een kleine staf van 
betaalde coördinatoren en administratieve 
krachten.

Drie belangrijke stichtingen
Issoria Hospice & Thuis is een stichting met 
een bestuur. Dit bestuur richt zich op het 
meerjarenbeleid, het onderhouden van be-
langrijke bestuurlijke relaties, de personeels-
zorg en het financieel beheer.  

Het bieden van palliatieve zorg kost meer 
dan er aan subsidiegelden, zorgvergoedin-
gen en eigen bijdragen binnenkomen. Daar-
om is er jaarlijks extra geld nodig. Daarvoor 
zorgt een tweede stichting, de stichting 
Vrienden van Issoria Hospice & Thuis. 
Zij werven donateurs, verwerven giften en 
legaten (erfenissen) en organiseren spon-
soractiviteiten.

De derde stichting is eigenaar en beheerder 
van het pand Burggravenlaan 11.

Meer info
Op onze website www.issoria.nl is meer 
informatie te vinden. U kunt er o.a. een 
filmpje vinden over ons pand. We hebben 
ook een eigen pagina op Facebook: Issoria 
Hospice & Thuis

Contact
Wilt u persoonlijk contact dan kunt u altijd 
met ons bellen of een email aan ons zenden. 
Telefoon 071 - 514 22 75
Email info@issoria.nl
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Steun ons werk via de 
Vrienden van Issoria

Hoe kunt u helpen?
Op de website www.vriendenvanissoria.nl 
brengen wij onze acties onder de aandacht en 
vertellen wij op welke wijze u Issoria Hos-
pice & Thuis kunt ondersteunen. Beken-

de jaarlijkse acties van ons zijn de Slag om  
Leiden, de Oudste Vierkamp (roeien) en de 
Aspergelunch. En daaraan gaat het Singel-
park Diner toegevoegd worden, dat we sa-
men met Leiden Culinair organiseren. Ook 
vindt u op onze website een QR-code waar-
mee u makkelijk eenmalig geld aan ons kunt 
overmaken. Doe het, we kunnen iedere euro 
goed gebruiken!

Issoria opnemen in uw testament
Een bijzondere manier om ons te steunen is 
door de Stichting Vrienden van Issoria Hos-
pice & Thuis in uw testament op te nemen. 
Hiervoor moet u naar uw notaris en kunt u 

precies vastleggen wat er na uw overlijden 
met (een deel van) uw bezittingen en vermo-
gen moet gebeuren. Uw notaris kan u advi-
seren bij uw wensen en zal dat vastleggen in 
een testamentaire akte. Zo’n schenking in uw 
testament is voor ons als erkend goed doel 
vrijgesteld van erfbelasting. 
Als u ons opneemt in uw testament, hoeft u 
ons daar niet van op de hoogte te stellen. Het 
is iets tussen u en uw notaris. Na uw dood 
worden wij pas over uw schenking geïnfor-
meerd en zullen wij het besteden aan het in 
stand houden van Issoria Hospice & Thuis. 

Zelf een actie uitvoeren?
Als particulier of bedrijf heeft u misschien 
zelf wel een mooi idee om Issoria te helpen. 
Dat kan in financiële zin maar soms ook in 
materiële zin zijn. Zo zijn er bedrijven die 
Issoria voorzien van bloemen, koffie & thee 
en incidenteel van een laptop die stuk is ge-
gaan, een archiefkast waar we behoefte aan 
hebben, keukenmaterialen, grind voor rond 
het huis, een oudejaarsattentie voor de vrij-
willigers etc.

Heeft u iets bedacht, schroom dan niet en 
zoek contact met ons. Waar mogelijk of waar 
nodig helpen wij u dan om uw idee te reali-
seren en/of te promoten. Onze contactgege-
vens vindt u op www.vriendenvanissoria.nl.

Issoria Hospice & Thuis komt jaarlijks geld te kort. De subsidie van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de 
individuele bijdragen van de gasten zijn onvoldoende om alle kosten 
te dekken. Daarom werft de Stichting Vrienden van Issoria Hospi-
ce & Thuis (kortweg: de Vrienden van Issoria) extra fondsen om het 
jaarlijkse exploitatietekort van Issoria te dekken. Dit doen wij door 
acties te organiseren gericht op bedrijven en particulieren in de regio 
Leiden. 
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Colofon
‘Het leven opnieuw uitvinden’ is een uitgave 
van de pr-vrijwilligersgroep van Issoria 
Hospice & Thuis, september 2021.

Teksten: Jessica Smeenk en Maarten van 
Rooij
Idee en foto’s: Maarten van Rooij
Foto voorzijde: Andreas Wohlfahrt
Eindredactie: Carla Wijnnobel
Opmaak en druk: Okay Color Graphics B.V., 
Alphen aan de Rijn

Het ondervlak van de tekstpagina’s wordt 
gevormd door detailfoto’s van de vleugels 
van vlinders. De vlinder in het logo van 
Issoria Hospice & Thuis staat symbool voor 
de verandering van rups naar vlinder, de 
transformatie van leven naar dood.

Issoria Hospice & Thuis
Burggravenlaan 11
2313 HM Leiden
Telefoon 071 – 514 22 75
Fax 071 – 513 76 50
Email info@issoria.nl
Facebook /Issoria Hospice & Thuis
Website www.issoria.nl

Giften en schenkingen
Rekeningnummer NL75ABNA0892838426 
ten name van Stichting Vrienden van Issoria, 
Leiden.



Na de dood volgt rouw. Issoria Hospice & Thuis biedt ook daar ondersteuning voor. In dit boekje 
komen twaalf mensen aan het woord over rouw. Zes mensen die hun partner of een dierbare 
verloren en hulp zochten. Zes vrijwilligers van Issoria die rouwondersteuning gaven. Hoe kijken die 
twaalf mensen daarop terug? Wat hebben zij ervaren en gedaan? Wat was belangrijk? Wat hebben 
zij ervan geleerd en … wat kunnen wij ervan leren? 

Wat biedt Issoria Hospice & Thuis aan rouwondersteuning?

Issoria biedt:
- Individuele ondersteuning
- Lotgenotengroepen
- Het Nabestaandencafé

Bij individuele ondersteuning wordt u in contact gebracht met een vrijwilliger uit onze werkgroep Rouw. Met 
deze vrijwilliger maakt u kennis en heeft u daarna met regelmaat contact. De rouwondersteuner luistert, stelt 
vragen en helpt u op weg. De ervaring leert dat zo’n traject wel een jaar kan duren.  

U kunt ook stil staan bij uw rouw samen met lotgenoten. Een paar keer per jaar starten we in samenwerking 
met Humanitas Steun bij Verlies met nieuwe groepen. Er zijn groepen voor jongvolwassenen (18-35 jaar) en 
een groep voor partnerverlies. In negen bijeenkomsten maakt u kennis met lotgenoten, deelt u uw verhaal 
met hen en kunt u zich spiegelen aan de verhalen van de anderen. De lotgenotengroepen worden begeleid 
door vrijwilligers uit de werkgroep Rouw. Voor de deelname aan de ontmoetingsgroep vragen we een kleine 
vergoeding.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod, bel of mail dan met Issoria Hospice & Thuis.

Zonder kosten kunt u ook deelnemen aan het Nabestaandencafé. De bijeenkomsten vinden elke zes weken 
plaats en hebben altijd een (gespreks)thema. Het Nabestaandencafé is een samenwerkingsverband tussen 
GGZ Rivierduinen, Humanitas Rijnland, Incluzio Leiden en begraafplaats Rhijnhof en Issoria Hospice & Thuis. 
Informatie over de data en de thema’s vindt u op: www.nabestaandencafeleiden.nl.


