MODULE 1

Wat nu als
je kind anders is

WAT NU ALS JE KIND ANDERS IS
Verlies overkomt je, rouwen doe je. Om te
voorkomen dat je de grip op jezelf verliest,
kan het helpen aandacht te besteden aan
hoe jij dit verdriet verwerkt en je bewust
te worden hoe jouw rouwproces eruit ziet.

HET ROUWPROCES
Als je rouwt ga je door een proces waarin
je langzaam maar zeker gaat begrijpen
dat jouw leven ingrijpend is veranderd.
Rouwen is het verwerken van gevoelens
en het bewerken van jouw gedachten.
Geen twee mensen rouwen hetzelfde.
Iedereen doet dit op zijn of haar eigen
In deze eerste module gaan we meteen

manier. Dus ook je partner en jouw

de diepte in. Je gaat namelijk aan de slag

(schoon)ouders. Elk rouwproces is uniek

met jouw rouwproces. Hoe ingewikkeld

in hoe het verloopt, hoe lang het duurt en

het ook is. Je zal hiermee aan de slag

hoe intens het is.

moeten, ook al zul je dit misschien
vreemd vinden.

Jouw manier van rouwen heeft te maken
met wie je bent, hoe je geleerd hebt om

Deze module bestaat uit verschillende

met verlies en tegenslag om te gaan. Het

opdrachten, die je meer inzicht zullen

kan zijn dat je soms jezelf niet meer

geven waar jij op dit moment staat en hoe

herkent. Je emoties kunnen op

je hiermee kunt omgaan.

momenten best intens zijn. Naast
negatieve gevoelens als angst, boosheid

VERDRIET

of wanhoop, kun je ook positieve

Bij rouw denk je vaak aan verlies, het

gevoelens als liefde en soms ook

gemis van een persoon. Rouw is ook het

opluchting ervaren. Gedachten als: ‘Ik

verlies van iets dat je nooit zult krijgen. In

moet sterk zijn’ of: ‘Niemand begrijpt me’

jouw geval het verlies van een toekomst-

Zal je vast herkennen.

beeld, dat je had van een gezin. Het leven,
dat je voor je zag is niet geworden wat je
er waarschijnlijk van had verwacht. Je
gaat er tenslotte niet vanuit dat je een
kind, dat anders is.
Misschien voelt het voor jou als verraad
naar je kind toe en durf je deze gevoelens
niet toe te laten of erover te praten. Besef
je dat deze gevoelens van verdriet

”

WE KUNNEN NIET KIEZEN
WAT ONS OVERKOMT,
WEL HOE WE HIERMEE
OMGAAN

helemaal los staan van de liefde, die je
voor je kind hebt.

WORD EEN KICK ASS MOM IN 12 WEKEN

DE 5 FASEN VAN ROUW
Ontkenning
De waarheid is te pijnlijk om te bevatten.
Aan het einde van deze fase ga je op zoek
naar feiten, de waarheid.

1
Woede

2

"Waarom is mijn kind anders..."
Ergenis, jaloezie en boosheid wordt
geprojecteerd op de omgeving.
Waarom moet dit ons overkomen?
Jaloers zijn op andere gezinnen.
Dit zijn normale gevoelens in deze fase

Onderhandelen
Jezelf doelen stellen, die eigenlijk niet
haalbaar zijn voor je kind. Zo wordt het
slechte nieuws verzacht. Van alles ga je
proberen om te bewijzen, dat het
allemaal wel meevalt.

3
Depressie

4

De waarheid dringt tot je door.
Je voelt je machteloos en niet begrepen. Je
ervaart een verlammende angst voor de
toekomst van je kind. Je trekt je terug,
sluit je af voor communicatie.
Alles voelt zo hopeloos....

Aanvaarding
Je accepteert de situatie, je accepteert
het verdriet. Je gaat weer plannen
maken. Je gaat op een andere manier
naar je kind kijken. Dromen die je had
voor je kind ga je bijstellen.

5
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OPDRACHT 1
Jouw gevoelens

Uitleg:
Welke gevoelens ervaar jij momenteel?
Kruis aan in welke van onderstaande zinnen jij jezelf herkent.
Heeft je kind geen officiële diagnose, lees dan kenmerken van.... heeft

Dat mijn kind anders is, voelt voor mij als een persoonlijke ramp

Ik ben zo boos, dat mijn kind anders is en zich op een ander tempo ontwikkelt

Sinds mijn kind de diagnose heeft gekregen, vind ik het moeilijk om
mensen te vertrouwen
Ik ben jaloers op andere gezinnen

Ik functioneer op het werk en op sociaal gebied minder goed sinds
mijn kind de diagnose heeft gekregen
Ik voel mij gespannen, prikkelbaar en huil meer sinds de diagnose

Ik ben het gevoel van veiligheid, vertrouwen of controle kwijt

Ik vind het niet eerlijk dat ik een kind heb, dat anders is dan andere kinderen

Sinds de diagnose kan ik niet meer echt om anderen geven, ik voel
een afstand
Ik voel me eenzaam

Ik kan niet accepteren dat mijn kind ander gedrag vertoont
Mijn omgeving heeft geen idee hoe verdrietig ik ben

Mijn partner en ik praten nauwelijks over onze gevoelens
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