
Kinderen in Rouw: 
 
Je hebt het misschien zelf wel eens ervaren: je bent bij een uitvaart en bij het drinken van de koffie 
en thee rennen kinderen naar buiten om verstoppertje te spelen. Je zou dan kunnen denken dat het 
ze niet zoveel doet, dat ze te klein zijn om het te snappen.  
 
Niets is echter minder waar. 
Kinderen hebben wel degelijk gedachten en gevoelens van rouw, die net zo sterk zijn als die van 
volwassenen maar die uiten ze vaak op een andere manier, wat met verschillende factoren te maken 
heeft.  
In onderstaand stuk wordt stil gestaan bij een van de belangrijkste factor: het vermogen om te 
begrijpen wat dood is en dat heeft te maken met de  (ontwikkelings) leeftijd. 
 
Een kort en beknopt overzicht: 
 

0-2 jaar Ook heel jonge kinderen voelen aan dat er iets aan de hand is. Als ouders in 
beslag zijn genomen door verdriet, reageren ze soms anders op hun kind. Dit 
merkt uw kind, hoe jong het ook is. Ze worden onrustig, willen gedragen 
worden of willen niet eten of drinken. Het is belangrijk om kinderen van deze 
leeftijd zoveel mogelijk veiligheid te bieden… te dragen, te koesteren, vast te 
houden 
 

2-5 jaar Kinderen van deze leeftijd snappen nog niet dat door echt dood en blijvend is 
Het is de leeftijd van het magisch denken: ‘Opa komt vast weer terug als ik 
jarig ben, het heeft lang genoeg geduurd’. Ze ervaren het gemis en hebben 
gevoelens van rouw, maar weten hier vaak nog geen woorden aan te geven. 
Leg daarom duidelijk uit, telkens weer, dat de definitief is. Dat het geen 
kwestie is van heel lang slapen, wat vroeger nogal eens werd gezegd. 
 

5-8 jaar Kinderen van deze leeftijd beginnen te snappen dat de dood onomkeerbaar is. 
Op deze leeftijd kunnen kinderen erg gefascineerd zijn door details van de 
dood. Vragen als ‘Wanneer is opa onder de grond opgegeten door de 
wormen’? kunnen je’, als volwassene,  flink doen schrikken, maar het is 
belangrijk toch een antwoord te geven. De fantasie van kinderen is vaak erger 
dan de werkelijkheid. 
Tips:  
-Bij dergelijke vragen als hierboven is het mooi de vergelijk te maken met de 
natuur b.v een appel. Kinderen kennen allemaal de appel die al ouder is, 
vergaat… 
-Als uw kind u een vraag stelt waarbij u twijfelt of u daar wel antwoord op 
moet geven: weet dan dat  hij/zij er ook aan toe om het antwoord te 
ontvangen passend natuurlijk bij het niveau van uw kind: ga met elkaar 
zoeken naar woorden of naar symbolen. 
-Soms kan ook ‘ik weet het echt even niet’ heel goed zijn.  
-Wees eerlijk in je antwoord, dat geeft vertrouwen.  
 

8-12 jaar In deze leeftijdscategorie beginnen kinderen abstracter te denken. Het wordt 
duidelijker dat iedereen sterft en dat de dood definitief is. Veel kinderen van 
deze leeftijd willen graag ‘groot zijn’ en vragen niet altijd de aandacht voor 



hun verdriet. Ze willen dingen zelf ontdekken en snappen. Het kan zijn dat ze 
hun gevoelens uiten door ‘lastig en opstandig’ gedrag.  
Tip: kijk goed naar uw kind… heeft u vragen/ zorg over .. b.v. hoe ga ik met dit 
gedrag om: neem contact op de leerkracht…zij kan, samen met u, naar 
mogelijkheden kijken.  
 

12-18 jaar Rouw van pubers wordt regelmatig over het hoofd gezien. Zij zijn zo oud dat 
ze natuurlijk snappen dat de door niet teruggedraaid kan worden maar het 
lijkt ze niet zo erg te raken. Vaak doen ze hun best om zo ‘normaal’ mogelijk 
over te komen en hun emoties in de hand te houden. Ze willen vooral niet 
‘anders’ zijn dan hun leeftijdsgenoten.  
Ook komt stoer en nonchalant gedrag voor om hun gevoelens van rouw te 
verbloemen. Ze creëren een muurtje om hun binnenkant. Als volwassene zie 
je meestal vooral de buitenkant . 
Belangrijk is om ze niet te pushen hun binnenkant te uiten. Wees geduldig en 
bied de mogelijkheid om gevoelens (te leren) uiten.  

 
Kinderen rouwen anders dan volwassenen:  
Kinderen stellen hun rouwproces vaak (onbewust) uit. Dit uitstellen kan weken, maanden of nog 
langer duren. Ze doen dit omdat ze eerst weer (een beetje) het gevoel van veiligheid willen ervaren 
in hun gezin. Als vader en/ of moeder wat meer beschikbaar zijn, zie je vaak dat dan pas de 
rouwreacties komen.  
Het komt ook voor dat kinderen vanuit liefde en loyaliteit hun eigen gevoelens verstoppen, omdat ze 
hun ouders niet nog verdrietiger willen maken.  
Wanneer kinderen hun rouw uiten, doen ze dit vaak in alle heftigheid en op momenten dat je het als 
volwassene het minst verwacht. Een kind kan plotseling veel verdriet hebben om opa die maanden 
geleden is overleden.  
Belangrijk is om dan op dat moment in gesprek te gaan en aandacht te geven aan alles wat er op dat 
moment leeft.  
 
Kinderen zijn ook niet in staat om lang te rouwen. Hun groei en ontwikkeling gaan eigenlijk voor; 
voor rouw is er maar gedoseerd plaats. 
Het is ook belangrijk te beseffen dat rouwen geen eindig en afgebakend proces is. Gebeurtenissen 
kunnen telkens aanleiding zijn om opnieuw verdrietig te worden. 
 
Verdere praktische tips: 
-Besteed aandacht aan de ervaringen van uw kind, nodig het uit tot vertellen, tekenen of spelen 
maar forceer niets. 
-Weet dat kinderen vaak graag iets praktisch willen doen. Betrek ze, natuurlijk afgestemd op hun 
niveau en wensen bij ziekte, sterven en uitvaart. 
-Kinderen willen over het algemeen niet zielig gevonden worden en niet anders zijn dan anderen. 
Respecteer dit.  
-Wees eerlijk, hoe moeilijk dat ook is. Kinderen hebben recht op de waarheid. Hun fantasie kan erger 
zijn dan de werkelijkheid.  
-Geef geen oplossingen of goede raad.  
-Zeg nooit iets als ‘ze had zoveel pijn dus het is maar beter zo’  of  ‘over een tijdje voel je je wel weer 
beter’ . Dit soort uitspraken werkt namelijk averechts, een kind zal zich niet voldoende begrepen en 
gehoord voelen en niet meer bij u komen met zijn verhaal.  Dat kan heel eenzaam maken.  
-Creëer een veilige omgeving, waarin aandacht en erkenning is voor de ervaringen van een kind in 
rouw.  
-Kinderen hebben over het algemeen veel veerkracht, maar ze hebben volwassenen nodig om te 
leren omgaan met verlies en verdriet. 


