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Deze keer heeft het wel erg lang geduurd voordat er een nieuwe nieuwsbrief verscheen. Het is niet dat er onvoldoende te melde n 

viel  maar de tijd ontbrak. De volgende nieuwsbrief laat zeker niet zo lang op zich wachten.  
 

 

 
 

Complex verlies, complexe rouw? Succesvolle 
middag 
Op 8 oktober was de aula in Heeze tot de laatste stoel  gevuld met belangstellenden. Prof. 

Jos de Kei jser vertelde over de criteria waaraan complex verlies voldoet en welke 

factoren van invloed zijn op het ontstaan van complexe rouw. Cees Smedema, 

hoofdinspecteur van pol itie en Ilona Konings, leerkracht, vertelden over de geweldadige 

dood van respectievelijk zijn zoon Redmar en haar leerling Jesse. Gwen Timmer 

vervolgde met een helder betoog over trauma bij rouw.  

  

 
 

 

 
 

Eenmalige compacte versie training 

Met mijn ziel onder de arm 
Op 5, 19 en 20 november vindt er een compacte versie van de normaal gesproken vierdaagse training plaats in een kleine groep.  

De pri js is ook eenmalig aangepast. Maak gebruik van deze unieke kans, er zijn nog slechts enkele plaat sen beschikbaar. 

A ccreditatie (SKB, registerplein, NOBCO, V aktherapie). Trainer is Riet Fiddelaers-Jaspers. Informatie en inschrijven »  
 

 

 
 

Middagsymposium 15 maart 2016 

Trauma: van wieg tot volwassenheid 
In 2016 vervolgen we met twee zeer interessante symposia die snel vol zullen lopen, dus 

zorg dat je er snel bij bent. Op 15 maart komt Rien Verdult, prenataal psycholoog, 

vertellen over trauma voor, tijdens en na de geboorte en hoe hij helend werkt met deze 

kinderen (zie ook elders voor informatie over zijn boek). Ju rgen Peeters is 

gespecialiseerd in Aware parenting van Aletha Solter waarbij hij kinderen laat herstellen 

van stress en trauma door ontlading van emoties. Margriet Wentink van Interakt 

bespreekt de effecten van vroegkinderlijk trauma en meergenerationeel trauma in de 

volwassenheid. De folder i s in ontwikkeling maar inschrijven tegen vroegboekkorting is 

al  mogelijk. Inschrijven »  
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6 oktober 2016 

Middagsymposium Helende verhalen bij rouw 
Het najaarssymposium in 2016 heeft als thema 'Helende verhalen bij rouw'. M.m.v o.a. Floortje Agema en een zeer bijzondere ga st 

die we nog even geheim houden. Save the date!  
 

 

 
 

 

  

Sabine Noten 

Stapeltjesverdriet alweer herdrukt 
Omdat er voortdurend vraag bleef naar dit prachtige boek van Sabine N oten over de impact van een 

ingrijpend verlies op zeer jonge leeftijd, is er een vierde druk verschenen. Het boek is een combinatie 

van onderzoek bij volwassenen die een verlieservaring voor hun vierde jaar hadden 

en (systemische) over jongkinderlijk verlies. Meer info en bestellen »  

 

 

 
 

Trainingen in november en december 
In november en december vinden de volgende trainingen in De Poort te Groesbeek (indien er geen andere plaats vermeld staat) 

plaats. Bij de meeste zijn nog enkele plekjes over.  

12 en 13 oktober Gedeeld verdriet Kinderen   

5 november Als kinderen afscheid nemen (voor de uitvaartzorg) 

5, 19 en 20 november Met mijn ziel onder de arm  

9 en 10 november Mijn bed bij het raam  

12 november Opfrisdag Gedeeld Verdriet Kinderen & Jongeren  

9 en 10 december Verlies in Beeld te Heeze (vol). Volgende mogelijkheid: 16 & 17 maart 201 6 

Informatie en inschrijven »  
 

 

 
 

 

Deze zomer heb ik veel tijd gehad om te lezen. Te veel boeken om op te nemen in deze nieuwsbrief dus in de volgende 

a flevering komt de rest. Vele aanraders deze keer. RF  
 

 

 
 

 

  

Rien Verdult en Gaby Stroecken 

Mijn baby is ontroostbaar 
Een zeer interessant boek dat helder uiteenzet wat de impact van vroegkinderlijk trauma betekent. 

De kans op trauma begint niet bij de geboorte maar al in de baarmoeder. De auteurs maken pijnlijk 

du idelijk hoe beinvloedbaar en kwetsbaar baby's zijn en hoe weinig oog we daar nog voor hebben. 

Ook bespreken ze hoe ze psychotherapie doen met baby's. Rien Verdult is een van de hoofdsprekers 

op het voorjaarssymposium (zie hierboven). 

Gent, Witsand Uitgevers, 2010, €16,95. Mi jn baby is ontroostbaar »  
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Pimm van Hest en Sassafras De Bruyn 

Overal en ergens 
N a Bette Westera met 'Doodgewoon'  is er weer een prachtig boek over rouw verschenen dat zeker 

pri jzen in de wacht gaat slepen. Yolanda zoekt haar mama die dood is. In  haar zoektocht komt ze er 

achter dat mama overal is, in haar beer, in verhalen, in Yolanda zelf, in de wind en in de sterren, 

kortom: mama is overal. Ontroerend, niet alleen vanwege de prachtige tekeningen maar ook omdat 

het boek veel ruimte geeft aan de gedachten van kinderen. Je hebt het al begrepen: een echte 

aanrader. Hasselt, Clavis, 2015, €14,95 Overal en ergens »  
 

 

 
 

 

  

Annie van Gansewinkel 

Deze schelp verdient een kistje 
 Een mooi  vormgegeven en gevoelig geschreven boek over het nemen van je verdriet. Opa leert dit 

aan Veerle, via de schelpen. Opa geeft Veerle kistjes om haar schelpen te bewaren, ook de droeve 

want ook die horen bij het leven. Prachtig boek! 

De Eenhoorn, 2015, € 15,95 

Deze schel p verdient een kistje »  

 

 

 
 

 

  

Jakob van Wielink & Leo Wilhelm 

Rouwregels 
Een boek met een prachtige voorzijde en een praktische inhoud. Kloek vormgegeven, dat leest prettig 

maar draagt bij de inhoudsopgave en de protocollen niet bij aan de overzichtelijkheid. De auteurs 

hebben hun sporen verdiend op het gebied van omgaan met verlies op de werkvloer en dit boek zal 

hopenlijk zijn weg vinden in het bedrijfsleven en bijdragen aan een beter klimaat voor rouwenden op 

het werk. De inhoud gaat met name over de situatie bij overlijden en nauwelijks over ziekte en maakt 

daarmee de ondertitel niet helemaal waar. Los daarvan: het z ou fijn zijn als elk bedrijf dit boek in 

hu is heeft en er gebruik van maakt. Gent, Witsand, 2015, €24,95.   

Rouwregel s »  
 

 

 
 

Opstellingsavond en lezing over pubers 
Op 11 november vindt alweer de laatste opstellingsavond plaats van dit jaar in het Centrum voor afscheid en rouw. De vori ge keren 

waren bijzonder en indrukwekkend. Inge van de Vorst, Jakob van Wielink of Riet Fiddelaers-Jaspers begeleiden de opstellingen.  

Op 17 november is de lezing 'Blijf alsjeblieft zo dicht mogelijk uit mijn buurt' over rouw en pubers door Petra de Vreed e. Voor 

beide bi jeenkomsten is aanmelden nog mogelijk.  

  

meer i nfo en aanmelden »  
 

 

 
 

Gratis boeken 
V orige keer stelden we aan lezers van de nieuwsbrief drie gratis tweedehands boeken u it onze collectie ter beschikking. De 

http://www.in-de-wolken.nl/webshop/artikel/9789044825770/overal-en-ergens
http://www.in-de-wolken.nl/webshop/artikel/9789058389961/deze-schelp-verdient-een-kistje
http://www.in-de-wolken.nl/webshop/artikel/9789492011237/rouwregels
http://www.in-de-wolken.nl/lezingen


gelu kkigen zijn: Yvonne Lepelaars, Hennie Kooistra en Miranda van den Eijnden. De boeken worde n hen toegestuurd. Onze stapel 

is nog niet op. Dit keer drie kinderboeken uit onze tweedehandscollectie. Stuur een mailtje aan info@rietfiddelaers.nl met in  de 

onderwerpregel: gratis kinderboek. Vergeet niet je adres te vermelden.  
 

 

 
 

Film 

La tete haute 
De mooiste en meest indrukwekkende film die ik deze zomer heb gezien over 

verwaarlozing van kinderen en de gevolgen op lange termijn. En de enorme loyaliteit 

van kinderen. Een pleidooi  voor het geven van een tweede en derde kans. Met Catherine 

Deneu ve in een doorleefde rol als kinderrechter.  

  

  

 

 
 

 

 
   

 


