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Legoblokjes 
Wie in de buurt van Deinze 
woont, herkent misschien de 
voorgevel van de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk op de Markt 
in Deinze. Julien Andries 
maakt het gebouw na met 
legoblokjes op een schaal 
van 1:42. Daar de kerk 46 me-
ter lang en 42 meter hoog is, 
wordt zijn maquette 1,10 me-
ter lang en een meter hoog. 
Andries kwam op het idee de 
kerk van Deinze na te bou-
wen doordat een vriend van 
hem aan de kathedraal van 
Antwerpen bezig is. Omdat 
de legofan in Petegem-aan-
de-Leie woont, een deelge-
meente van Deinze, koos 
hij voor een van de meest in 
het oog springende gebou-
wen van Deinze, de dekena-
le kerk.
De student architectuur aan 
Sint-Lucas in Gent begon 
in augustus vorig jaar met 
zijn bouwwerk, maar durft 
niet te zeggen wanneer hij er 
klaar mee gaat zijn. „Ik doe 
het op mijn gemak. Het blijft 
een hobby”, merkt hij op. (ec)
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XX Gevaar voor niet-
erkende, stille rouw
XX Doos ook bruikbaar bij 
andere doelgroepen
XX Tekeningen afzonderlijk 
of samen te gebruiken

Eveline Coppin
Op de doos van Achter de rouw 
staat een glimlachende vrouw. 
Haar huilende schaduw verraadt 
dat haar blijdschap maar schijn 
is. De tekening verwijst naar het 
fenomeen schaduwrouw, waar-
bij de rouw niet erkend is en het 
rouwen in stilte gebeurt. „Die 
schaduwrouw is een nog groter 
gevaar bij mensen met een ver-
standelijke beperking,” waar-
schuwt Sofie Sergeant, bedenk-
ster van de Achter de rouw-doos 
„want zij worden soms door hun 
omgeving afgeschermd van die 
rouw en doen daardoor te weinig 
rouwervaring op. Ook commu-
nicatieproblemen kunnen ertoe 
leiden dat de rouw niet herkend 
wordt bij mensen met een ver-
standelijke beperking.”

„Herkenbaar”, beaamt Johan 
Engels, auteur van Volgens Wil-
ly, een boekenreeks over en voor 
personen met een verstandelijke 
beperking. „Toen de lievelings-
oom van een jongen uit een leef-
groep stierf, vertoonde de jongen 
na drie maanden nog altijd ne-
gatief en agressief gedrag”, ver-
telt Engels, die begeleider is bij 
mensen met een handicap. „We 
vermoedden dat zijn boosheid 
met de dood van zijn oom te ma-

ken had, maar konden er moei-
lijk met hem over praten. Na lan-
ge tijd kwamen we toch te weten 
wat hem zo kwaad maakte. Hij 
maakte zich zorgen over wat zijn 
oom zou eten, gezien hij geen 
rijstpap lustte en die in de hemel 
op het menu stond. Het zit hem 
vaak in kleine dingen.”

Laat mensen kiezen 
Om het gesprek met mensen met 
een beperking aan te gaan, ont-
wierp Sergeant acht illustraties. 
Ze testte ze zelf gedurende vijf  
jaar uitvoerig uit en liet ze ver-
volgens professioneel op papier 
zetten door illustratrice Saar De 
Buysere. De tekeningen kunnen 
apart gebruikt worden, maar 

je kunt ook meerdere illustra-
ties zoals een puzzel aan elkaar 
leggen. De prenten focussen op 
verschillende deelaspecten van 
rouw, zoals interpersoonlijke re-
laties, rechten, sociale inclusie en 
lichamelijk, persoonlijk en ma-
terieel welbevinden.

„Geloof kreeg geen aparte illus-
tratie, omdat de illustraties be-
stemd zijn voor alle mensen, los 
van welke levensbeschouwing ze 
hebben. Maar je kunt in de teke-
ningen wel religieuze elemen-
ten terugvinden”, stelt Sergeant, 
die een doctoraat aan de UGent 
schrijft over beeldmateriaal in 
de communicatie met mensen 
met een verstandelijke handi-
cap. „Zo staat er op de illustratie 

rond materieel welbevinden een 
ketting met bolletjes die aanzien 
kan worden als een paternoster. 
Op de prent rond sociale inclusie 
staat dan weer een gebouw – een 
stadhuis eigenlijk – maar je kunt 
er evengoed een kerk in zien. Op 
diezelfde prent staat ook een 
vrouw met een blauwe hoofd-
doek, maar voor een katholiek 
zou het evengoed Maria kunnen 
zijn.”

Werken met beelden om een ge-
sprek rond een onderwerp aan te 
wakkeren is niet nieuw. Zo ver-
scheen van de hand van Sofie 
Sergeant een beeldboek over de-
mentie, Dingske, en een over palli-
atieve zorg, Van nu en straks. Wim 
Duran, psycholoog en therapeut 

bij Netwerk Palliatieve Zorg was 
in het begin sceptisch over het 
beeldboek Van nu en straks. „De 
eerste keer dat ik het gebruikte 
wou de patiënt niet over de eer-
ste, meest vrolijke prent, vertel-
len, maar meteen over de laatste 
en meest beladen prent, de begra-
fenis. Trots vertelde hij honderd-
uit over zijn vroegtijdige zorg-
planning, bidprentje en uitvaart. 
Via de prenten kwam ik informa-
tie te weten waar ik anders moei-
lijk toegang toe zou hebben ge-
kregen. Als hulpverlener is een 
beeldboek een werkinstrument 
dat heel wat facetten van het ziek-
teproces bespreekbaar maakt en 
dat je uitdaagt creatief bezig te 
blijven”, meent Duran. 

Volgens Sergeant kunnen beeld-
boeken of illustraties, zoals in de 
Achter de rouw-doos, ook gebruikt 
worden bij andere doelgroepen. 
„Bij kinderen, jongeren en vol-
wassenen waar je voelt dat woor-
den tekortschieten, helpen de il-
lustraties om mensen op verhaal 
te laten komen. We moeten men-
sen niet overladen met woorden 
die ze toch niet horen. Laat ze kie-
zen wat ze uit de prenten halen 
en stuur zelf niet te veel. En maak 
niet de fout alle afbeeldingen er-
door te willen jagen. Mensen heb-
ben vaak maar kort de kracht en 
energie om over rouw, verdriet en 
lijden te spreken.”

Meer weten over Achter de Rouw? 
Bel naar 09 261 57 50 of surf 
naar www.konekt.be. Bij IJD Gent 
kunt u een rouwkoffer uitlenen. 
Daarin zit muziek, teksten, gedich-
ten, verhalen en symbolen. Meer 
informatie op www.ijd.be/gent.

Meer dan duizend woorden 
Achter de Rouw is de naam van een doos met acht illustraties die het gesprek rond rouw en verdriet met 
mensen met een verstandelijke handicap op gang wil brengen  

Illustratrice Saar De Buysere (links) en bedenkster van de doos Sofie Sergeant.  © Eveline Coppin



Auteur: Sofie Sergeant
Illustraties: Saar De Buysere

Witsand Uitgevers
Een project van vzw Konekt1

‘Achter de rouw’

Het pakket is verkrijgbaar via Witsand 
Uitgevers, vzw Konekt of via de boekhandel.
Bvb: 

http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/pedagogie/9789492011053/sofie-sergeant/achter-de-
rouw 

Kort over de doos
Achter de Rouw is een pakket van 8 illustraties. Elke illustratie belicht de effecten van 
rouw, op telkens een ander domein van kwaliteit van leven. Daarnaast is er een 
begeleidende tekst met informatie over rouwen bij mensen met een verstandelijke 
beperking. Sofie Sergeant schreef deze tekst voor het Handboek Rouw, Rouwbegeleiding,
Rouwtherapie2. Ze licht toe hoe de tekeningen kunnen ingezet worden in het gesprek hier 
over met mensen met een beperking. De tekeningen kunnen ook gebruikt worden bij 
kinderen, jongeren en volwassenen die baat hebben bij visuele ondersteuning in de dialoog 
over dit delicate thema.

 

Auteur en tekenaar
Sofie Sergeant werkt voor KONEKT als educatief medewerker, en voor Disability Studies 
in Nederland3 als onderwijscoördinator. Zij schrijft aan een doctoraat voor Universiteit Gent

1 www.konekt.be

2 http://www.witsand.be/handboek-rouw-rouwbegeleiding-rouwtherapie.html

3 www.disabilitystudies.nl



vakgroep Orthopedagogiek (promotor Prof. Dr. Geert Van Hove). Het doctoraatsonderzoek 
van Sofie Sergeant gaat over beeldmateriaal in de communicatie met mensen met een 
verstandelijke beperking en hoe dit beeldmateriaal de dialoog kan verbreden en verdiepen.

Saar De Buysere studeerde beeldende kunsten aan de KASK gent, geeft beeldende 
vorming aan personen met een beperking in het deeltijds kunstonderwijs, werkt regelmatig 
sociaal-artistieke projecten uit in samenwerking met verschillende organisaties (Rocsa, 
Platform-K, Handicum, cirQ, Nucleo…) en is freelance beeldend 
kunstenaar/illustrator/vormgever.

Waarom

Waarom ‘Achter de rouw’?

Saar De Buysere en Sofie Sergeant werken al jaren samen aan projecten als ‘Prinses 
Waarom’4, ‘Dingske’5, ‘Nu en straks’6 en ‘Jonge honden’7. Saar, kunstenaar en Sofie, 
orthopedagoge werken samen omdat taal alleen vaak niet volstaat, en omdat het beeld soms
verklaring nodig heeft. Het doel van de samenwerking is ‘media’8 maken die de dialoog 
kunnen ondersteunen. Als we hieronder ‘wij’ schrijven dat bedoelen we hiermee Saar (voor 
de tekeningen) en Sofie (voor de tekst), in afstemming en dialoog met collega´s. 

Onderzoek en literatuur (Blackman, 2003; Bosch, 2006; Došen, 1990; Heijkoop, 1995; 
Heyvaert M., Van Mechelen S., Maes B. & Ongena P., 2012; Tuffrey-Wijne, 2007; Tuffrey-
Wijne, 2012) leert ons dat mensen met een verstandelijke beperking een verhoogd risico 
hebben op complexe rouw.  Hechtingsstoornissen ontstaan op vroege leeftijd, kunnen in 
stress- en rouwsituaties leiden tot grote copingproblemen en complexe rouwverwerking. Ook
communicatieproblemen kunnen ervoor zorgen dat mensen de situatie niet begrijpen, geen 
inbreng hebben bij beslissingen, hun angsten niet kunnen formuleren… Door de 

4 Handicum vzw, Prinses Waarom, Sint-Niklaas: Abimo, 2008.

5 Sergeant, S., Verhaest, P. en De Buysere S. (2010). Beeldboek Dingske. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Sergeant, S. en Verhaest, P. (2010). Handleiding bij het beeldboek Dingske. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

6 Sergeant, S. en De Buysere, S. (2013). Beeldboek Nu en straks. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Sergeant, S. en De Buysere, S. (2013). Handleiding bij het beeldboek Nu en straks. Antwerpen/Apeldoorn:   
Garant.
Sergeant, S. en De Buysere, S. (2013). Werkboek bij het beeldboek Nu en straks. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

7 Sergeant, S. & De Buysere, S. Jonge Honden. In Cosyns, M. (2014) Verhalen voor het sterven gaan (pp.178-
187). Gent: Uitgeverij Vrijdag.  

8 Een medium is een manier waardoor  informatie kan worden uitgedragen.



beschermende omgeving vinden mensen met een verstandelijke beperking soms ook niet 
voldoende (voor hen begrijpelijke)  informatie om de veranderende omgeving te kunnen 
begrijpen. Sommige mensen met een verstandelijke beperking doen hierdoor weinig 
‘rouwervaring’ op. Soms worden mensen met een verstandelijke beperking niet erkend in 
hun rol van ‘rouwende’. Hun rouw wordt maatschappelijk niet erkend, sociaal niet 
geaccepteerd. Deze niet-erkende, verborgen of stille rouw wordt beschreven als 
‘schaduwrouw’9.

Ook in de praktijk zien we dat familie en professionele ondersteuners vaak zeer 
terughoudend zijn om het thema ‘afscheid, ziek zijn, doodgaan’ met mensen met een 
verstandelijke beperking te bespreken. Ze weten niet zeker welk  woordgebruik gepast en 
begrijpelijk is. Ze aarzelen over  hoeveel informatie ze zullen geven en hoe complex de 
informatie mag zijn. Ze zijn ongerust omdat ze op voorhand niet kunnen inschatten hoe de 
persoon met een verstandelijke beperking zal reageren.10 De vragen die boven komen zijn: 
‘In welke mate kunnen we mensen met een verstandelijke beperking belasten?’ en tegelijk 
‘In welke mate moeten we mensen met een verstandelijke beperking sparen?’. We zijn op 
voorhand nooit zeker of mensen gebaat zijn bij de informatie, of ze de druk en de stress 
psychisch aankunnen, of ze de informatie kunnen begrijpen, of ze hierdoor beter kunnen 
beslissen, of de informatie hen niet zodanig verlamd dat er van kwaliteitsvol leven geen 
sprake meer is... 

Ons heel bewust van deze kwetsbaarheden, beslisten we voor dit project in te zoomen op de
mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking om een eigen rouwstijl te 
ontwikkelen, om te communiceren en om mee te beslissen. We besloten niet alleen om dit in
de verf te zetten, maar ook om een methodiek aan te bieden die het voor ondersteuners 
mogelijk maakt de dialoog over rouw en de invloed ervan op al onze levensdomeinen te 
voeren met mensen met een verstandelijke beperking. Op die manier komen ondersteuners 
te weten wat mensen beleven, waar hun zorgen, vragen en wensen liggen en hoe ze de 
ondersteuning hieraan kunnen aanpassen.

Waarom willen we goede rouwbegeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke 
beperking? 

Omdat we vinden dat ze, net als iedereen, –-  het recht hebben op een kwaliteitsvol leven, 
ook in moeilijke periodes. In een kwaliteitsvol leven staat het welbevinden centraal. Elke 
mens is anders, dus voor elke mens zal dit een andere invulling krijgen. Prof. Dr. Schalock11 

onderscheidt hierbij drie factoren: onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden.

De factor ‘onafhankelijkheid’ vertelt ons iets over de mate waarin een persoon met een 
verstandelijke beperking de kans krijgt om zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen 
bestaan. Hieronder situeert Schalock de dimensies ‘persoonlijke ontplooiing’ en 
‘zelfbepaling’.

9 Jansen, E. (2012).

10 Sergeant, S. en De Buysere, S. (2013), p. 19. 

11 Buntinx W., Schalock, R. (2010).



De factor ‘sociale participatie’ zoomt in op de mate waarin mensen leven onder gewone 
omstandigheden en leefpatronen: in welke mate zijn ze verbonden met anderen en leven ze 
in de ‘gewone’ samenleving. Hieronder vallen de dimensies ‘interpersoonlijke relaties’, 
‘sociale inclusie’ en ‘rechten’.

De factor ‘welbevinden’ gaat over de tevredenheid over het eigen bestaan: is iemand 
gelukkig met hoe zijn of haar leven er uitziet? Onder deze factor zitten de dimensies 
‘emotioneel welbevinden’, ‘fysiek welbevinden’ en ‘materieel welbevinden’.

Deze theorie over kwaliteit van bestaan wordt vooral gebruikt om de ondersteuning en de 
dienstverlening te evalueren. In dit hoofdstuk willen we deze dimensies beschrijven met het 
oog op rouwverwerking. In welke mate beïnvloedt rouw de kwaliteit van leven van iemand en
op welke punten moet onze ondersteuning ingrijpen opdat maximale levenskwaliteit kan 
gegarandeerd worden?

Sofie Sergeant beschreef aan kunstenaar Saar De Buysere het effect van rouw op elk van 
de dimensies.  Ze maakte voor ons per dimensie een tekening. Deze tekeningen geven 
mensen met een verstandelijke beperking de kans om aan te duiden en te verwoorden wat 
ze zelf voelen en meemaken. Op die manier kunnen we als ondersteuner te weten komen 
wat iemand doormaakt en hoe we onze ondersteuning hieraan best kunnen aanpassen.

We vinden het belangrijk ook te vermelden dat de tekeningen ook bij kinderen, jongeren en 
volwassenen kunnen aangewend worden als de dialoog stokt…
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