
Steun na 
partnerverlies

Meer informatie
Neem gerust contact met ons op om te overleggen wat wij voor je kunnen 
betekenen.

Contact
Debby Brokelman, De Kern Raalte
Femmy Moes, Wijz Welzijn Raalte
Gebouw Kennisknooppunt Kulturhus
Passage 10
8102 EW Raalte
Telefoonnummer: 0570 547 300
E-mail: sec@stdekern.nl

www.stdekern.nl - www.wijz.nu

De hulp die wij bieden is gratis.

Misschien heb je niet meteen behoefte aan ondersteuning, dat kan. 

Bewaar deze folder dan voor een later moment.    

“Een verlies kun je niet verwerken. Je kunt het 
alleen overleven en verweven in je leven.”
Manu Keirse, psycholoog en rouwdeskundige
 



Rouwen op je eigen 
manier en in je 
eigen tempo

“Ze was mijn maatje en ik mis haar enorm... “, vertelt Bert (75 
jaar) over zijn overleden vrouw. Ondanks regelmatig bezoek van zijn 
kinderen en kennissen voelt hij zich eenzaam. Bert zegt: “We deden 
alles samen en ik moest erg zoeken naar mijn weg om verder te gaan. 
Het heeft mij goed gedaan om hierover in een lotgenotengroep te 
praten. Ze wisten wat ik meemaakte. Ik kon daar opnieuw praten over 
Rita. Dat gaf mij het gevoel niet zo alleen te zijn in dit verlies.”

“Mijn leven ging ‘gewoon’ door na het overlijden van mijn man”, 
zegt Ellen. De man van Ellen overleed toen hij 46 jaar oud was. Zij bleef 
achter met twee pubers. “Zowel praktisch als emotioneel zat ik met mijn 
handen in het haar”, blikt Ellen terug op die tijd. “Mijn man regelde altijd 
onze bankzaken en zorgde voor betaling van onze rekeningen. Het was 
fijn dat iemand met mij meekeek om onze administratie uit te zoeken. Ik 
wist totaal niet waar ik moest beginnen. Nu heb ik overzicht en kan ik de 
financiële administratie zelf verzorgen. Op emotioneel vlak merkte ik na 
een tijdje dat ik behoefte had aan steun. Het heeft mij goed gedaan om 
te kunnen vertellen over het verlies van mijn man. Ik wil mijn omgeving 
er niet steeds mee lastig vallen. Ik weet nu dat ik de tijd mag nemen om 
mijn eigen weg te bewandelen, op mijn eigen manier.”

Rouwen is heel persoonlijk
Het verlies van een partner maakt 
veel los: verdriet, onzekerheid, 
pijn, boosheid, verwarring en 
nog veel meer. Er bestaat geen 
handboek, er is geen vastgelegd 
tempo. Iedereen rouwt op zijn of 
haar eigen manier. De behoefte 
aan steun daarbij kan groot zijn. 
Het is fijn als je die ondersteuning 
krijgt van familie en vrienden 
of andere mensen in je eigen 
netwerk. Soms kun je met je 
verhaal niet goed terecht bij de 
mensen om je heen of wordt 
in de loop van de tijd steun en 
begrip van familie en vrienden 
minder of anders. Terwijl voor jou 
de behoefte blijft bestaan om je 
verdriet, het gemis of praktische 
zorgen te uiten. Steun na 
partnerverlies is er voor mentale 
ondersteuning en praktische hulp. 

Steun na partnerverlies
In een tijd waarin je 
geconfronteerd wordt met verlies, 

heb je misschien behoefte aan 
emotionele of organisatorische 
hulp. Denk bijvoorbeeld aan een 
gesprek met een professionele 
hulpverlener of gesprekken in een 
lotgenotengroep. Of je praat liever 
met een (ervaringsdeskundige) 
vrijwilliger. Mogelijk heb je zorgen 
omdat je geen idee hebt wat je 
moet regelen op het gebied van 
financiën, de hypotheek of de 
belasting. Je merkt dat er veel op 
je af komt.

Precies daarom is in de gemeente 
Raalte ‘Steun na partnerverlies’ 
gestart. Een initiatief van De Kern 
en Wijz Welzijn, in samenwerking 
met de gemeente Raalte. Je 
kunt hier terecht om je zorgen 
of je verdriet te delen. Op welk 
gebied dan ook. We denken mee 
welke ondersteuning voor jou 
passend zou kunnen zijn en hoe 
we dat kunnen organiseren. Het 
allerbelangrijkste is dat we samen 
kijken wat voor jou goed voelt. 


