
Omgaan met verlies en rouw 

 
Als de uitvaart achter de rug is,  

breekt er voor veel nabestaanden 

een moeilijke periode aan. Iedereen 

verwerkt het verlies op zijn of haar 

eigen manier. Het tempo en de 

duur van het verlies verschilt per 

persoon. Vaak bieden familie, 

vrienden of anderen in de naaste 

omgeving genoeg steun om het 

.  verlies te helpen verwerken
 

Wanneer counselling 

 
Zodra u er behoefte aan heeft en 

het gevoel hebt te zijn vastgelopen 

in het verdriet of de dagelijkse gang 

van zaken. Wanneer u wilt praten 

over zaken die u niet zo snel met 

uw familie, vrienden of kennissen 

bespreekt.  
 

Counselling helpt emoties en 

gedachten hanteerbaar te maken 

en voorkomt extra pijn en verdriet, 

waardoor er weer vorm gegeven 

kan worden aan een nieuw leven, 

zonder het oude te vergeten.  

Persoonlijke counselling kan u 

helpen om de balans in  uzelf en 

uw leven terug te vinden zodat 

eventuele klachten verminderen  

die het verdriet op den duur met 

zich mee kunnen brengen. 

Counselling is geschikt voor 

iedereen die ongemak in het leven 

ervaart en waar geen medische 

achtergrond voor te vinden is.  

 

 

 

Herkent u zichzelf in één van de 

volgende situaties? 

- Slapeloosheid. 

- Rusteloosheid. 

- Somberheid. 

- Isolement. 

- Vereenzaming 

- Emotionele problemen  

- Vermoeidheid  

- Aanpassingsproblemen 

 

Counselling kan in deze gevallen een 

.  uitkomst bieden

 
  Kwaliteit van leven  
 

Sommige problemen zijn moeilijk op 

te lossen. Toch kan “er anders mee 

omgaan” wel degelijk de kwaliteit van 

het leven verhogen. Wie bijvoorbeeld 

een dierbare heeft verloren, ziet veel 

veranderen. Leren leven met gemis 

kan diepe gevolgen hebben, 

emotioneel en praktisch. Vertrouwde 

zekerheden vallen weg, het zelfbeeld 

wordt aangetast en de toekomst 

verwachtingen wankelen. 

 
  Hoe counselling kan helpen 

 

Counselling is een kortdurende vorm 

van individuele psychosociale 

begeleiding. De openhartige 

gesprekken helpen om de pijnlijke 

werkelijkheid onder ogen te zien, te 

aanvaarden en een plek te geven. 

Het doel van counselling is het 

vergroten van uw draagkracht. 

Immers ieder mens kan in zijn of 

haar leven momenten meemaken 

waarop het allemaal teveel lijkt te 

worden.  

 

Samen met de counsellor gaat u op 

zoek naar mogelijkheden die 

binnen uw eigen grenzen liggen. 

Het verdriet krijgt op deze manier 

een plekje in uw leven,zodat u 

weer zo goed mogelijk kunt 

functioneren in uw dagelijks leven. 
 

Wat doet de counsellor 
 

U kunt met de counsellor alles 

bespreken  wat u dwars zit of 

belemmert in uw dagelijks 

functioneren. De counsellor werkt 

niet volgens een “standaardlijstje” 

maar houdt rekening met uw 

gevoelens, wensen en ervaringen. 

In  de gesprekken, begeleidt de 

counsellor u bij het vertellen van 

uw verhaal door te luisteren naar 

uw gedachten, gevoelens, 

overtuigingen waar u op dit 

moment in deze situatie tegen aan 

loopt. De counsellor ondersteunt en 

begeleidt u bij deze ongewenste, 

pijnlijke, ongemakkelijke of 

moeilijke situaties die zich na het 

verlies van uw dierbare voordoen. 

De gesprekken zijn erop gericht om 

aan te geven hoe u de situatie  op 

dit moment  ervaart en beleeft en 

wat deze met u doet. Door goed 

naar uw verhaal en behoeften te  

luisteren ontdekt u samen met de 

counsellor nieuwe inzichten en kunt 

u gaan benoemen wat er nodig is 

om het helingsproces te 

ondersteunen, wat troost kan 

bieden, zodat u weer kunt 

functioneren en eventuele klachten 

verdwijnen. 

 

 



 

Er is voor counselling geen 

verwijzing van de huisarts nodig en 

u kunt in veel gevallen meteen 

terecht. Counselling kan ook heel 

goed naast een andere behandeling 

bestaan. De counsellor is gebonden 

aan een ethische code die verplicht 

alles wat u samen bespreekt als 

beroepsgeheim te beschouwen. 

Niets uit de gesprekken wordt met 

derden besproken zonder uw 

schriftelijke toestemming. De 

counsellor schrijft geen medicatie 

voor, maar heeft met uw 

toestemming collegiaal overleg als 

dat wenselijk is. Een eventuele 

doorverwijzing behoort ook tot de 

mogelijkheden als dat nodig mocht 

zijn. 

 
Duur en kosten 
 

De duur van het counsellingtraject 

zijn sterk afhankelijk van de 

hulpvraag waarmee u zich bij de 

counsellor aanmeldt. Het aantal 

individuele gesprekken varieert 

tussen de vijf en tien sessies van 

ongeveer één tot anderhalf uur. De 

aard en de complexiteit van het 

probleem, maar ook de  eigen 

betrokkenheid en inzet spelen 

hierbij een rol. De kosten worden 

berekend op basis van een 

uurtarief, u ontvangt hiervoor een 

rekening. Veel zorgverzekeraars 

verstrekken een vergoeding voor de 

kosten van counselling. 

De gesprekken kunnen desgewenst 

bij u thuis plaats vinden of in een 

omgeving die voor u prettig is. 

 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt 

u  vrijblijvend contact opnemen met: 
 

Naober Zorgloket: 

   Tel: 06- 44448588 
 

Mocht u behoefte hebben aan meer 

informatie dan kunt u deze vinden 

: op

www.naoberzorgloket.nl  

 

Voor alle vragen kunt u ook terecht 

op: 

info@naoberzorgloket.nl  

 

Naober Zorgloket is aangesloten bij: 

 

KvK nummer:       1131725 

AGB code:            90-53038 

ABvC nummer:     117374 

 

Alle counsellors die werken voor het 

Naober Zorgloket zijn aangesloten bij 

de algemene beroepsvereniging voor 

counsellors. De beroepsvereniging 

ziet erop toe dat haar leden hun 

kennis en inzichten op peil houden 

door verplichte bij- en nascholing, 

intervisie en supervisie. De 

beroepsvereniging geeft u bovendien 

de zekerheid dat, als er zich 

onverhoopt toch problemen voordoen 

tijdens uw behandeling, er een 

onpartijdige klachtenregeling is 

waarop u kunt terugvallen. 
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