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1 Definitie en omschrijving

I. I Definitie

Rouw is primair een emotionele reactie op de dood van een
dierbare, hoewel vergelijkbare reacties waargenomen worden
naar aanleiding van andere soorten verliezen. Het kan worden
omschreven als een complex emotioneel syndroom dat gepaard
gaat met fysieke veranderingen en lichamelijke klachten. Onder-
zoek heeft in de afgelopen decennia ook een breed scala aan
cognitieve en gedragsmatige reacties aangetoond en dientenge-
volge wordt rouw of verliesverwerking heden ten dage beschouwd
als een multidimensioneel concept. Rouwen heeft ook een so-
ciaal-culturele component, in de zin dat de maatschappij waarin
men zich bevindt invloed heeft op de reacties op het verlies en de
expressie van de emoties.

Na het overlijden van een dierbare treedt bij de meeste mensen
een periode op van intens lijden. Herstel kost maanden of zelfs
jaren en kan aanzienlijk variëren, zowel tussen individuen als
tussen verschillende culturele groepen. Ook al herstellen met het
voortschrijden van de tijd de meesten, voor een aanzienlijke
minderheid geldt dat de slechte psychische en lichamelijke ge-
zondheid extreem is en/ of hardnekkig blijft. Om deze reden is
rouw een onderwerp met aanzienlijke klinische relevantie. Het
heeft ook verstrekkende implicaties voor het welzijn binnen ge-
zinnen en families (bijvoorbeeld potentiële effecten op lange
termijn van het verliezen van een ouder tijdens de kindertijd) en
voor beleidsbeslissingen op overheidsniveau (bijvoorbeeld ver-
lofregelingen) .

I.2 Symptomen

Hoewel de wetenschappelijke studie van de invloed van sterf-
gevallen op de geestelijke gezondheid van de nabestaande terug-
gaat op het klassieke werk van Freud (1917), 'Trauer und Melan-
cholie', treffen we reeds eerder dergelijk onderzoek aan in het
werk van de Engelse epidemioloog William Farr (1858). Hij voer-
de het eerste empirische onderzoek uit naar sterfterisico's onder
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weduwen en weduwnaars. Pas veel later, namelijk in 1944, pu-
bliceerde Erich Lindemann een systematische analyse van de
symptomen van verliesverwerking. De huidige kennis over rouw
heeft nog steeds veel te danken aan deze vroege publicatie. Pa-
tronen van normale verliesreacties, zoals weergegeven in items in
onderzoeksinstrumenten (zie hieronder), bestrijken de volgende
dimensies: Affectieve uitingsvormen omvatten depressie, wan-
hoop en neerslachtigheid, angst, schuld, boosheid en vijandig-
heid, anhedonia en eenzaamheid. Gedragsmatige reacties be-
treffen geagiteerdheid, vermoeidheid, huilen en zich terugtrek-
ken. Cognitieve uitingsvormen omvatten preoccupatie met ge-
dachten over de overledene, verminderd gevoel van eigenwaarde,
zelfverwijt, hulpeloosheid en hopeloosheid, een gevoel van on-
werkelijkheid en problemen met het geheugen en de concen-
tratie. Fysiologische en somatische uitingsvormen omvatten ver-
mindering van eetlust, slaapproblemen, verlies van energie en
uitputting, allerlei lichamelijke klachten, dezelfde fysieke klach-
ten als de overledene, toename van medicijngebruik, en vat-
baarheid voor ziekte. Alhoewel afdoende empirische evidentie
ontbreekt ten aanzien van cross-culturele verschillen op deze
dimensies, geeft onderzoek op aangrenzende gebieden (zoals op
het gebied van depressie, zie Kleinman & Good, 1985) en klini-
sche ervaring aanleiding culturele verschillen te veronderstellen
in frequentie en ernst van symptomen. Zo kan men bijvoorbeeld
bij niet-westerlingen meer somatische reacties verwachten dan bij

westerlingen.

2 Prevalentie

In Nederland sterven meer dan 125.000 mensen perjaar. Hoewel
sterven vooral geassocieerd wordt met hoge leeftijd, sterven jaar-
lijks in Nederland meer dan 1000 baby's in hun eerste levensjaar
en komen iederjaar circa 1000 kinderen tussen de 1 en 14jaar te

overlijden (CBS, 1995).
Voor al deze sterfgevallen geldt dat er nabestaanden achter-

blijven - ouders, partners, broers en zusters, kinderen en vrien-
den - die allemaal het risico lopen op schadelijke effecten op het
gebied van hun psychische en fysieke gezondheid.
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Nabestaanden hebben een grotere kans op een scala aan psy-
chische en lichamelijke kwalen en stoornissen, zoals affectieve
stoornissen, angststoornissen, somatische klachten en infecties.
Ter illustratie: in een studie onder volwassen nabestaanden in
Nederland voldeed 50% op één van de vier metingen gedurende
de eerste twee jaar na het overlijden van de partner aan de criteria
voor posttraumatische stress-stoornis. Negen procent voldeed bij
alle vier metingen aan deze criteria (Schut e.a., 1991). In een
Duitse studie onder weduwen en weduwnaars onder de 65 jaar
voldeed ongeveer zes maanden na het overlijden 42% aan de
criteria voor een milde depressie, terwijl bij een vergelijkbare
groep gehuwden een percentage van 10% werd gevonden. Twee
jaar na het overlijden was dit percentage bij de weduwen en
weduwnaars gedaald tot 27%, maar was het nog steeds hoger dan
onder de gehuwden (Stroebe & Stroebe, 1993).

Het sterfte risico onder nabestaanden is uitzonderlijk hoog.
Cross-sectionele sterftecijfers uit vele landen wijzen uit dat wedu-
wen en weduwnaars over het algemeen hogere sterftecijfers heb-
ben dan vergelijkbare getrouwde mensen. In Nederland is het
sterfterisico voor weduwen en weduwnaars ruim drie maal hoger
dan voor gehuwden. Vooral jonge weduwnaars vormen daarbij
een risicogroep. Hoewel zulke statistieken onderhevig zijn aan
artefacten (bijvoorbeeld selectie), heeft longitudinaal onderzoek
dit patroon bevestigd (Joung, 1996).

3 Beloop

Wat betreft kennis van het beloop van rouw hebben we veel te
danken aan het werk van Bowlby (1980). Zijn analyse van hech-
tings- en separatieprocessen, en zijn observaties omtrent veran-
deringen van rouw in de loop van het proces, gaven aanleiding tot
het poneren van fasen of stadia in het rouwproces. Kenmerk
hiervan is, dat men een opeenvolging veronderstelt van een eerste
fase van schok (met bijbehorende symptomen van verdoofdheid
en ontkenning), gevolgd door hunkerend verlangen, protest (als
het besef van het verlies tot de nabestaande doordringt), wan-
hoop (vergezeld van lichamelijke en sterk emotionele reacties en
zich terugtrekken), waarna geleidelijk herstel optreedt, die ge-
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v

kenmerkt wordt door acceptatie van het verlies en het gestaag
vinden van een nieuw evenwicht. De lengte van de fasen varieert,
maar over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de eerste twee
fasen een aantal weken duren, en dat de derde maanden tot zelfs
jaren in beslag neemt. De cross-culturele variatie in de duur van
de fasen is aanzienlijk, hetgeen deels te maken heeft met rouw-
gewoonten en culturele normen (Stroebe & Stroebe, 1994).

Het bezien van het rouwproces-in termen van fasen is, zowel
binnen de wetenschap als in de praktijk, heel gebruikelijk. De
fasen worden echter veelal te letterlijk opgevat. Bijna zonder
uitzondering - en dit geldt zeker voor Bowlby's oorspronkelijke
formulering - zijn de fasen geïntroduceerd als een beschrijvende
vuistregel, maar worden ze opgevat als voorschriften over hoe het
'normale' rouwproces van een nabestaande er uit zou moeten
zien.

Recent ontwikkelde zogenaamde 'takenmodellen' houden
meer rekening met de individuele variatie in het rouwproces. Een
bekend en in begeleiding en therapie frequent gebruikt taken-
model is dat van de Amerikaanse psychotherapeut Worden
(1991), die ervan uitgaat dat de nabestaande vier taken te ver-
vullen heeft: het accepteren van het verlies; het ervaren van de
pijn van de rouw; het zich aanpassen aan een omgeving zonder de
overledene; en het een andere plaats geven van de overledene en
het opnieuw oppakken van het leven. Benadrukt moet worden dat
niet alle rouwenden deze taken doorwerken, en dat deze weder-
om afhankelijk zijn van culturele factoren (in een maatschappij
waarin het bijvoorbeeld de gewoonte is om voorouders te vereren,
vindt het afstand nemen van de overledene op een heel andere
manier plaats: de overledene is daar op een bepaalde manier nog
steeds aanwezig.)

4 Risicofactoren

In onderzoek zijn zogeheten 'risicofactoren' geïdentificeerd.
Doel hiervan is te achterhalen waarom mensen zo uiteenlopend
reageren en waarom bepaalde mensen meer risico lopen op
langdurige en/ of hevige rouwreacties dan anderen. Subgroepen
van nabestaanden met een hoog risico kunnen worden ingedeeld
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op grond van sociaal-demografische variabelen (bijvoorbeeld jon-
ge nabestaanden; weduwnaars) ; de persoonlijke geschiedenis van
de nabestaande (bijvoorbeeld ambivalente en afhankelijke huwe-
lijkse relaties; eerdere verliezen); oorzaken van en omstandig-
heden rondom de dood (plotseling overlijden; het verlies van een
kind enz.) en situationele factoren (zoals afwezigheid van sociale

steun; bijkomende stressoren).
Meer methodologisch verfijnd onderzoek naar risicofactoren

en in het bijzonder een beter begrip van de mediërende proces-
sen is nog steeds gewenst. Bijvoorbeeld: welke invloed heeft eutha-
nasie op het rouwproces? Of: hoe beïnvloeden veelvuldige ver-
liezen, zoals die voorkomen in groepen die te maken hebben met
AIDS, de verwerking? Hoe verschilt rouw van jonge kinderen van
die van volwassenen, en wat zijn specifieke risico's voor kinderen?

Het meest opvallende dat uit onderzoek naar voren komt is, dat
problemen in de loop van het rouwproces het beste voorspeld
worden door problemen kort na het verlies.

~

5 Modellen en theorieën omtrent verliesverwerking

Theoretische verklaringen van psychische reacties en manieren
van omgaan met verlies vinden hun oorsprong in de psychoanalyti-
sche theorie. Het werk van Freud (1917) is ook nu nog zeer invloed-
rijk en heeft het werk van Lindemann (1944), Bowlby (1980),
Parkes (1986), Raphael (1983),jacobs (1993) en andere invloed-
rijke auteurs diepgaand beïnvloed. Uitgangspunt van de psycho-
analytische theorie is, dat wanneer een dierbare komt te over-
lijden, de nabestaande wordt geconfronteerd met de noodzaak de
band met de overledene los te laten en de energie die geïn-
vesteerd is in de overledene terug te trekken. De psychologische
functie van rouw is dan ook het bevrijden van de nabestaande van
zijn of haar banden met de overledene, teneinde geleidelijk ont-
hechting te bewerkstelligen door middel van het rouwen. Deze
'rouwarbeid' impliceert een cognitief proces van confrontatie
met de realiteit van het verlies, van keer op keer de gebeurtenissen
rondom het overlijden de revue laten passeren en van het koeste-
ren van herinneringen teneinde geleidelijke onthechting van de
overledene te bewerkstelligen. Sinds Freud is rouwarbeid van
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fundamenteel belang als tlieoretisch concept en als basisprincipe
bij rouwbegeleiding en -therapie. De belangrijkste oorzaak van
pathologische rouw is, volgens Freud, ambivalentie in de relatie
met de overledene, hetgeen normale heroriëntering van libido
van de overledene naar een ander object belemmert.

Rouwarbeid staat ook centraal in Bowlby's (1969, 1973, 1980)
hechtingstheorie, maar hij veronderstelt een meer biologische dan
psychologische functie van rouwen. De biologische functie van
rouw is te trachten de nabijheid van de hechtingsfiguur te bewerk-
stelligen of in stand te houden, omdat scheiding van hechtings-
figuren separatieangst veroorzaakt. In geval van een onomkeer-
baar verlies is een dergelijke respons evenwel disfunctioneel.
Niettemin beschouwt Bowlby het actief doorwerken van het ver-
lies als noodzakelijk. De nabestaande herdefinieert op die wijze
geleidelijk zichzelf en de situatie, en past gestaag de interne
representaties aan de veranderde situatie aan. Evenals Freud be-
schouwt Bowlby de relatie met de overledene als de directe oor-
zaak van pathologie in het rouwproces. Onderliggend daaraan
zijn volgens Bowlby de ervaringen als kind met hechtingsfiguren.
Deze ervaringen worden van blijvende invloed verondersteld op
latere relaties. Frequente scheiding van hechtingsfiguren in de
jeugd kan leiden tot angstige gehechtheid in latere relaties, het-
geen resulteert in zeer langdurige rouw, ofwel chronische rouw.

Evenals de hechtingstheorie, is ook de stresstheorie van enorme
invloed op rouwonderzoek. Dat geldt met name voor het werk van
Horowitz (1986) en zijn collega 's. De basisaanname van de stress-
theorie is dat ingrijpende levensgebeurtenissen een belangrijke
rol spelen in de etiologie van verschillende somatische en psychi-
sche stoornissen, vooral wanneer een predispositie voor een be-
paalde stoornis reeds aanwezig is (zie bijvoorbeeld Lazarus &
Folkman, 1984). Onderzoek heeft daarnaast neurofysiologische
mechanismen aangetoond die stress in verband brengen met het
immuunsysteem, het maag-darm-systeem en het cardiovasculaire
systeem (zie Baum & Grun berg, 1991). De ernst van de stress na
een ingrijpende gebeurtenis hangt af van de mate waarin de
gepercipieerde eisen van de situatie aanspraak doen op de co-
pingbronnen van de persoon in kwestie, uitgaande van het gege-
ven dat indien men niet in staat is het hoofd te bieden aan die

~
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situatie, dit negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid (Laza-
rus & Folkman, 1984). De pogingen om met de situatie om te
gaan, oftewel coping, kunnen enerzijds gericht zijn op het om-
gaan met of het veranderen van de problematische situatie (pro-
bleemgerichte coping). Anderzijds kunnen ze gericht zijn op de
emotionele reacties, teneinde de invloed te verminderen en te
trachten het emotionele evenwicht te herstellen (emotiegerichte
coping). Stresstheorie biedt een theoretische onderbouwing aan
het zogenaamde 'buffering model', hetgeen stelt dat een hoog
niveau van sociale steun (een copingbron) het individu be-
schermt tegen de negatieve gevolgen van stress op de gezondheid
(zie Cohen & Wilis, 1985).

6 Diagnostiek

6. I Pathologische rouw

Rouw is een nonnale reactie op de dood van een dierbare, en
vereist als zodanig nonnaal gesproken geen professionele hulp.
Een aanzienlijke minderheid van de nabestaanden heeft evenwel
met dennate ernstige problemen te kampen dat professionele
hulp geïndiceerd is.

Het onderscheid tussen nonnale en gecompliceerde rouw is
echter moeilijk te maken. Een heldere en eenduidige definitie
van nonnale en gecompliceerde rouw ontbreekt vooralsnog. Het
beloop in de tijd en de intensiteit van de symptomen zijn de
belangrijkste dimensies op grond waarvan complicaties kunnen
worden ingeschat. Aan veelvuldig gehanteerde tennen als verlate,
chronische en afwezige rouw, evenals onopgeloste, onaangepaste,
conflictueuze, vervonnde, neurotische en disfunctionele rouw,
liggen deze dimensies ten grondslag (de symptomen duren te
lang of juist te kort, zijn niet intens genoeg of juist te intens).
Complicaties in het rouwproces kunnen zich voorts voordoen ten
aanzien van specifieke symptomen, zoals extreme schuldgevoelens of
de activering van een negatief zelfbeeld ten gevolge van het verlies
(Horowitz e.a., 1980). Clayton (1990) beschouwt aanhoudende
depressieve symptomen als pathologische rouw. Pathologie wordt
door sommige auteurs (bijvoorbeeldJacobs, 1993) omschreven
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in tenuen van lijdensdruk, met name ten gevolge van scheidings-
angst en angst voor controleverlies. Wanneer de nabestaande
ondraaglijk lijdt onder het verlies kan dit als pathologie gedefi-
nieerd worden.

Gegeven de variëteit in individuele verschijningsvonnen van
rouw, alsmede het probleem om de parameters van normale rouw
te definiëren, lijkt in het licht van de huidige stand van zaken de
volgende definitie bruikbaar: pathologische rouw is een afwijking
van de nonn aangaande het tijdsverloop of de intensiteit van
specifieke of algemene symptomen van rouw.

"-'6.2 Subtypen van pathologische rouw

In de loop der jaren zijn verschillende subtypen van pathologi-
sche rouw onderscheiden. We noemen slechts de meest frequent
gehanteerde (Middleton e.a., 1991). Chronische rouw kenmerkt
zich door zeer langdurige rouw, terwijl er geen tekenen zijn dat de
rouwende verder komt in het proces. Chronische rouw wordt
veelal geassocieerd met depressie, schuldgevoelens, zelfverwijten,
sociale teruggetrokkenheid en aanhoudende preoccupatie met
de overledene. Afwezige rouw kenmerkt zich door het uitblijven
van typische rouwreacties na de dood van een dierbare. De per-
soon in kwestie continueert het leven veelal alsof niets is veran-
derd. Men dient zich overigens te realiseren dat het schijnbaar
uitblijven van rouwreacties niet per se duidt op pathologie. Bij
verlate rouw vertoon t de nabestaande aanvankelijk geen rouwreac-
ties, zoals bij afwezige rouw, maar doen de reacties zich pas na
langere tijd voor. De symptomatologie onderscheidt zich dan niet
of nauwelijks van normale verliesverwerking.

Pathologische vormen van verliesverwerking zijn doorgaans
moeilijk te onderscheiden van zich frequent gelijktijdig manifes-
terende affectieve stoornissen en posttraumatische stress-stoor-
nis.

6.3 Diagnostisch instrumentarium

In de afgelopen decennia zijn verschillende zelfrapportagelijsten
ontwikkeld voor de inventarisatie van symptomen van rouw. De



Rouw 11

meeste vragenlijsten zijn ontwikkeld voor de algemene inventari-
satie van rouwsymptomatologie bij volwassenen (zoals de interna-
tionaal veel gebruikte Grief Experience Inventory (GEI) (San-
ders, Mauger & Strong, 1985/1991) en de Texas (Revised) In-
ventory of Grief (TRIG) (Faschingbauer, Zisook & DeVaul,
1987) ). In de loop der jaren zijn ook verschillende specifieke
vragenlijsten ontwikkeld, onder meer de Perinatal Grief Scale
(PGs) (Toedter, Lasker & Aldaheff, 1988; Cuisinier e.a., 1992)
voor ouders die een ongeboren of pasgeboren kind verloren
hebben of de Hogan Sibling Inventory of Bereavement (zie
Hogan & Greenfield, 1991), die specifiek gericht is op de sympto-
matologie van achterblijvende broers en zusters.

Voor de dagelijkse praktijk kleven aan de genoemde lijsten
bezwaren. Van geen van de vragenlijsten zijn officiële Nederlands-
talige versies, noch normen voor het Nederlandse taalgebied
voorhanden. Van de meeste genoemde lijsten zijn voor onder-
zoeksdoeleinden wel experimentele versies te vragen bij het Cen-
trum voor Rouwonderzoek en Interventies van de Universiteit
Utrecht. De psychometrische kwaliteit en de normering van de
lijsten zijn evenwel onvoldoende bestudeerd voor de Nederlandse
situatie om probleemloos gebruik in de klinische praktijk te kun-
nen waarborgen. Bovendien manifesteert zich bij vragenlijsten
voor rouwsymptomatologie de complicatie dat verliesverwerking
een proces is en dat normering en grensscores voor afwijkingen
van het 'normale' patroon zich niet laten stellen zonder de tijd-
spanne sinds het overlijden in acht te nemen. Het zijn deze
beperkingen die voor veel praktici en wetenschappelijk onder-
zoekers aanleiding zijn om voor de inventarisatie van rouwpro-
blematiek terug te vallen op het diagnostisch interview of algeme-
ne vragenlijsten zoals de SCL-90 en de AGV-28 of op depressielijs-
ten als de BDI en de Zung. In dit kader kan eveneens de Impact of
Event Scale genoemd worden van Horowitz, Wilner en Alvarez
(1979) voor de inventarisatie van posttraumatische stress-sympto-
matologie. Deze is voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door
Brom en Kleber (1985).

D 20007 Handboek Klinil'che Psvcholof!:ie, sePtember I996
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7 Behandeling

7. I Rouwbegeleiding en rouwtheraPie

In de literatuur (zie bijvoorbeeld Worden, 1991) wordt onder-
scheid gemaakt tussen rouwbegeleiding en rouwtherapie. Rouw-
begeleiding is geëigend wanneer er geen sprake is van pathologie,
terwijl rouwtherapie geïndiceerd is wanneer op de een of andere
wijze sprake is van verstoring van het rouwproces. Rouwbegelei-
ding wordt doorgaans verzorgd door pastoraal werkers, artsen,
medewerkers van Humanitas, vrijwilligers (veelal mensen die zelf
een sterfgeval meegemaakt hebben), verpleegkundigen, maat-
schappelijk werkers en psychologen. Zoals reeds is aangegeven, is
het onderscheid tussen normale en pathologische rouw niet altijd
geheel helder, en daarmee is ook het onderscheid tussen rouw-
begeleiding en -therapie niet altijd geheel inzichtelijk. Voor een
overzicht van de mogelijkheden en effecten van rouwbegeleiding
wordt verwezen naar Schut (1992). In deze bijdrage beperken we
ons tot een beschrijving van rouwtherapieën.

,.,.

7.2 Confrontatie als middel

Als nabestaanden blijvend problemen hebben met de verwerking
van het verlies van een dierbare, dan komt dat, uitgaande van de
rouwarbeid-hypothese, doordat men niet heeft kunnen aanvaar-
den of verwerken dat de gebeurtenis zich in hun leven heeft
voorgedaan. In de terminologie van het takenmodel van Worden
(1991) is men de realiteit van het verlies onvoldoende onder ogen
gekomen en is ook de confrontatie met de emoties van het verlies
onvoldoende aangegaan. Men is er niet in geslaagd klaar te ko-
men met het gegeven dat het verlies onuitwisbaar en onom-
keerbaar is. Het doel van nagenoeg elke therapie is uiteindelijk
dat de nabestaande verder kan in de wetenschap dat het verlies
een gegeven is en dat men zich realiseert dat het deel is van het
eigen levensverhaal.

Gemeenschappelijk aan alle psychotherapeutische benaderin-
gen van pathologische rouw is dat de vermijdingsreacties worden
aangepakt. Deze kunnen op uiteenlopende aspecten betrekking
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hebben. Zo kan, geheel of gedeeltelijk, de realiteit van het over-
lijden worden vermeden. De nabestaande kan ook de emoties die
samenhangen met het verlies vermijden. Achtergrond hiervan
kan zijn de gedachte dat men de intensiteit van de gevoelens
meent niet aan te kunnen, of dat de confrontatie met bepaalde
gevoelens te moeilijk is. Daarnaast kan de nabestaande bepaalde
situaties of voorwerpen vermijden, met name die op een bepaalde
manier het verlies onder de aandacht brengen. Tot slot kan de
nabestaande het gesprek over het verlies vermijden. Dit gaat
vanzelfsprekend veelal gepaard met sociale teruggetrokkenheid.
Schijnbaar met dit alles in tegenspraak is het gegeven dat nabe-
staanden soms bepaalde voorwerpen bij voortduring tot hun be-
schikking willen hebben in een kennelijke poging de band met de
overledene vast te blijven houden. V~ak is dergelijk gedrag even-
wel ook te interpreteren als vermijding: de aanwezigheid van
dergelijke voorwerpen dient veelal als een manier om het verlies
niet onder ogen te zien.

Recent wordt gewezen op mogelijke eenzijdigheid in de nadruk
die in rouwtherapie, maar ook in de visies op het rouwproces in
het algemeen (Stroebe & Stroebe, 1991), wordt gelegd op con-
frontatie met aspecten van het verlies op zich (Stroebe & Schut,
1995). Naast het verwerken van het verlies staat de nabestaande
immers ook voor de taak om het gat dat de overledene in de
dagelijkse praktijk van de nabestaanden achterlaat te vullen. Dat
impliceert dat nabestaanden ook nieuwe rollen, posities en vaar-
digheden moeten ontwikkelen om het leven geleidelijk weer zijn
gang te laten vinden. Dergelijke, zogenaamde 'restauratieve' as-
pecten van het verlies krijgen tot op heden weinig aandacht in de
behandeling van gecompliceerde rouw.

7.3 Behandelvormen

Het behandelen van vermijdingsreacties vindt plaats door de
cliënt te stimuleren de confrontatie aan te gaan met de vermeden
pijnlijke zaken. Psychotherapieën verschillen evenwel in de mate
van directiviteit waarin die confrontatie wordt vormgegeven.

Binnen de gedragstheraPie wordt hierbij vooral gebruik gemaakt
van de technieken van (in vivo of in vitro) systematische de-
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sensitisatie offlooding (Ramsay, 1975; Mawson e.a., 1981). In het
algemeen hebben deze technieken hun waarde bewezen en ook
met betrekking tot pathologische rouw zijn er aanwijzingen dat
deze interventies positieve effecten sorteren.

De cognitieve (gedrags )therapie en rationeel emotieve theraPie integre-

ren gedragstherapeutische methoden, maar richten zich daar-
naast op bepaalde opvattingen bij nabestaanden die tot extra
emotionele problemen kunnen leiden (Kavanagh, 1990; Fleming
& Robinson, 1991; De Keijser & Schut, 1991; Warren & Zgouri-
des, 1991). Dit betreft bijvoorbeeld de opvattingen die nabe-
staanden kunnen hebben over hoe zij zich hadden moeten ge-
dragen tijd~ns het sterfbed van hun partner. Men kan zichzelf
kwalijk nemen niet flinker te zijn geweest of niet anders gehan-
deld te hebben en meer gedaan te hebben voor de partner.
Interventies kunnen in dat geval gericht worden op de irreële
eisen die men zichzelf stelt. Een ander voorbeeld van belemme-
rende gedachten zijn de ideeën van nabestaanden hoe anderen
zich na het overlijden moeten gedragen. Nabestaanden kunnen
daarnaast onredelijk kwaad en verbitterd worden door de hoge
eisen die men aan de omgeving stelt. In dat geval kan de cognitie-
ve interventie gericht zijn op het expliciteren van het onderscheid
tussen de eis dat anderen zich op een bepaalde manier moeten
gedragen en de wens dat ze dat doen. Eisen leiden immers tot
meer emotionele problemen dan wensen. Angst voor verlies van
controle, met name wanneer men de emoties de vrije loop zou
laten, is een andere bron van cognitieve belemmeringen van het
verwerkingsproces. In dergelijke gevallen kan de therapeut trach-
ten die opvattingen ter discussie te stellen en proberen de cliënt
ervan te overtuigen dat geen grote rampen te gebeuren staan
wanneer de emoties geuit worden. Wanneer de cliënt uiteindelijk
geloof hecht aan deze nieuwe opvattingen, zal hij vervolgens de
stap kunnen zetten om wel zijn gevoelens te uiten.

Psychodynamische theraPie richt zich primair op conflicten bin-
nen een individu. In het geval van verstoorde rouw betekent dit
dat de aanpak zich met name richt op het doorwerken van con-
flicten binnen de voormalige relatie. Concreet betekent dit dat de
therapie zich richt op herziening van zowel de positieve als de
negatieve aspecten van de voormalige relatie. Anderzijds kan
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psychodynamisch georiënteerde therapie gericht worden op se-
lectieve versterking van het ego in de vorm van het faciliteren van
de expressie van emoties (met name agressie en schuldgevoelens)

(Raphael, 1977).
Het laatste decennium wordt ook creatieve therapie - al dan niet

in combinatie met andere therapi~vormen - breder toegepast bij

de behandeling van pathologische rouw (Irwin, 1991; Mango,
1992; Vos, 1992; Schut e.a., 1996). Zowel bij de behandeling van
rouwproblematiek bij kinderen als bij volwassenen is creatieve
therapie met name geïndiceerd wanneer de cliënt niet in staat
blijkt de emoties onder woorden te brengen, vooral daar waar het
'ongepaste' emoties betreft als agressie en wraakgevoelens. Een
van de voordelen van creatieve therapie is, dat door het gebruik
van symbolische beelden de mogelijkheid van zelf-censuur af-
neemt. De achterliggende gedachte is, dat de cliënt door de
creatieve uitingen in staat wordt gesteld de onderdrukte emoties
onder ogen te komen en te uiten op een wijze die niet zeer
bedreigend is voor de cliënt. In de behandeling kan bijvoorbeeld
gebruik gemaakt worden van tekenen, boetseren en schilderen,
maar ook van muziek en foto's.

HypnotheraPie wordt in geval van rouw vrijwel uitsluitend toege-
past in geval van een traumatisch verlies, zoals bij verkeerson-
gevallen, rampen of moord (Van der Hart, Brown & Turco, 1990;
Vijselaar & Van der Hart, 1992). In feite wordt in dergelijke
gevallen de posttraumatische stress-stoornis, veelal beschouwd in
termen van dissociatie van de traumatische ervaring van het nor-
male bewustzijn, behandeld. Die wordt geacht het verwerkings-
proces van het verlies te belemmeren. De hypnotherapeutische
behandeling van pathologische rouw kan in drie fasen worden
onderscheiden. In de eerste fase worden de traumatische her-
inneringen, die doorgaans vermeden worden, blootgelegd. In de
tweede fase wordt het trauma geneutraliseerd; de gebeurtenis
wordt als het ware ontdaan van zijn emotionele aspecten. De
derde fase, die niet in alle gevallen noodzakelijk is, omvat de
therapeutische revisie. De pijn die geassocieerd is met de trauma-
tische gebeurtenis, wordt in dat geval gesubstitueerd door positie-
ve of neutrale emoties of beelden. Wanneer deze traumabehande-
ling succesvol is, kan het rouwproces zijn natuurlijke loop nemen.
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Enigszins gelijkend op hypnotherapie is de zogenaamde 'guided
imagery' (Melges & DeMaso, 1980). Guided imagery--omvat een
drietal fasen. De eerste fase, herbeleving, betreft het in gedachten
opnieuw laten plaatsvinden van een specifieke gebeurtenis (het
ongeval of de uitvaart bijvoorbeeld). De tweede fase, herziening,
omvat het aanpassen van de betreffende situatie op een zodanige
wijze, dat het belemmeringen van het rouwproces aanpast (de
cliënt is bijvoorbeeld alleen tijdens de uitvaart en wordt niet
omringd door een groot aantal mensen). Tijdens de derde fase,
waarin de herziene situatie in vitro opnieuw bezocht wordt, doet
de cliënt die dingen waar hij in de realiteit niet toe in staat is
geweest (zeggen dat hij van haar houdt of het uiten van ambiva-
lente gevoelens bijvoorbeeld). Op deze wijze worden barrières
weggenomen, waardoor de cliënt beter in staat is de confrontatie
met de realiteit aan te gaan.

Van oorsprong werden afscheidsrituelen vooral in directieve the-
rapie toegepast, maar het heeft ook ingang gevonden in andere
therapievormen (Van der Hart, 1987; Reeves & Boersma, 1990).
In rouwtherapie veelgebruikte afscheidsrituelen zijn het op cere-
moniële wijze afstand doen van bepaalde zaken. Dit kan bijvoor-
beeld zijn het begraven of verbranden van persoonlijke eigen-
dommen van de overledene, een brief die tijdens de behandeling
door de cliënt is geschreven aan de overledene of een tekening
die de cliënt heeft gemaakt. Met name wanneer dit ingebed wordt
in een bredere therapeutische context en in een ceremonieel
kader, en wanneer de cliënt het niet ervaart als een beperkende
en oppervlakkige aangelegenheid, kan er onmiskenbaar een heil-
zame werking van uitgaan.

BibliotheraPie, het in het kader van de behandeling lezen van
bepaalde publicaties, kan in geval van pathologische rouw positie-
ve effecten hebben (Doka, 1990). Met name het lezen en be-
spreken van ego-documenten kan zeer behulpzaam zijn bij het als
normaal gaan beschouwen van bepaalde rouwreacties en kan
nabestaanden een belangrijke bron van herkenning en erken-
ning bieden.

Onafhankelijk van de gehanteerde therapievorm is het uitgangs-
punt in alle rouwtherapieën dat de cliënt zich uiteindelijk cogni-
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tief en emotioneel moet realiseren dat het verlies onomkeerbaar
is, en dat hij afscheid moet nemen van de overledene. Mscheid
nemen betekent daarbij vanzelfsprekend niet dat men niet meer
aan de overledene mag denken. Mscheid nemen betekent ook
niet de ander in de steek laten. Het betekent de ander een andere
plaats geven in het eigen bestaan. En het betekent vooral ook de
draad van het eigen leven weer oppakken, zonder dat de over-
ledene voortdurend aanwezig is.

7.4 Effecten

Tot op heden is slechts beperkt methodologisch verantwoord
onderzoek verricht naar de effecten van de behandeling van
pathologische rouw. Het verrichte effectonderzoek duidt erop dat
gedragstherapie, cognitieve therapie, hypnotherapie en psycho-
dynamische therapie bij pathologische rouw over het algemeen
positieve effecten sorteren (zie bijvoorbeeld Horowitz e.a., 1984;
Brom, Kleber & Defares, 1989; Schut, 1992). Meer onderzoek
daaromtrent is nodig om tot een gedegen oordeel te komen over
de waarde van de verschillende behandelvormen.
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