
Lies Scaut

DoodGewoon
Kinderen begeleiden bij rouw

Voor leerkrachten,  
hulpverleners en ouders

Hoe gaan kinderen om met afscheid en verdriet?

Hoe praten we met hen over een overlijden?

Hoe help je kinderen in hun rouwproces?

Voor het eerst moeten omgaan met de dood van familieleden 
of vrienden is een bepalende ervaring in het opgroeien van 
een kind. Bovendien is het vaak erg moeilijk voor leerkrach
ten, hulpverleners en ouders om te weten wat er juist omgaat 
in het hoofd van een rouwend kind. 

DoodGewoon biedt waardevolle inzichten om kinderen te be
geleiden bij het rouwproces, zowel voor de professional als 
voor ouders. Vanaf het moment van overlijden tot en met het 
eerste jaar na het verlies gaat het boek in op manieren om 
kinderen te betrekken bij speciale momenten. Dat gebeurt via 
een handige tijdslijn, waarbij elk betekenisvol moment in het 
jaar een kans biedt om het rouwproces te initiëren. 

DoodGewoon besteedt speciale aandacht voor de opvang op 
de school zelf. Aan de hand van tekeningen, creatieve op
drachten, visualisatie en verhaaltjes toont het boek hoe de 
spontane verwerking van kinderen er ondersteund kan wor
den. 

Lies Scaut is maatschappelijk werkster en psychotherapeute 
in De Weg Wijzer – Centrum voor Psychotherapie. Ze speciali
seerde zich in de verwerking van chronische en complexe 
traumatiserende ervaringen, verlieservaringen en dissociatie
ve stoornissen. 

9 789401 426534 www.lannoocampus.be
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handige  
tijdslijn

De tijdslijn onder deze zijflappen verwijst naar  
de vaste mijlpalen die een kind in een schooljaar 
beleeft. Welke rol je als leerkracht, hulpverlener of 
ouder kunt spelen bij deze belangrijke momenten, 
kun je in het boek terugvinden via de pagina
verwijzingen en de symbolen.

Afhankelijk van het tijdstip in het schooljaar  
waarop het onheil toesloeg, kun je op elk moment
‘instappen’ op de juiste plek van de tijdslijn en  
onmiddellijk aan de slag gaan met de zin en  
vormgeving van het verdriet in functie van de  
betrokken mijlpaal op de tijdslijn. 

Voordat je als lezer aan de slag gaat met dit boek, 
kan het dan ook nuttig zijn om eerst de tijdslijn er 
eens bij te nemen. Zo kun je nagaan in welke fase  
jij en het kind dat je wilt ondersteunen zich op dit 
moment al bevinden.

Onder deze flap vind je de verschillende belangrijke 
momenten die een rol spelen bij het verwerken van 
een overlijden, maar die per school en per situatie 
van het kind kunnen verschillen. Op die manier kun 
je de persoonlijke en unieke omstandigheden van 
het overlijden toepassen op de vaste tijdslijn.

Heb je nu niet de tijd om eerst alle hoofdstukken te 
lezen en wil je meteen concrete tips met betrekking 
tot het moment waarop het kind zich nu bevindt? 
Zoek dan via de tijdslijn het moment waarnaar je  
op zoek bent. Bij elke mijlpaal vind je immers een 
symbool en de verwijzing naar de pagina’s waarop 
je meer kunt lezen. Door het boek heen staan in de 
marges telkens deze symbolen die verwijzen naar 
de mijlpalen van het schooljaar.


