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“Ik wil niet dat iemand zal zeggen dat ik het gevecht tegen kanker heb verloren, of dat ik de ziekte moedig onderging. Ik ben niet aan het vechten, verliezen, winnen of ondergaan.”
Jenny Diski, The London Review of books, aug. 2014

“Er zijn momenten die op een zekere vooruitgang lijken te wijzen. Als de dagelijkse, onvermijdbare tranen
ophouden. Als het concentratievermogen terugkomt, en er weer net als vroeger een boek kan worden gelezen.
Als de foyerangst wegsterft. En verder? Waar wacht je op, zoek je naar?”
Julian Barnes, uit Hoogteverschillen Atlas/Contact - Amsterdam/Antwerpen 2013

“Eén keer ben ik ’s avonds thuisgekomen met de vraag: kan ik dat werk verder aan? De dood van een kind, even
oud als mijn dochtertje, de ontreddering bij de familie… ons team aan de grond genageld. Eén van de weinige
momenten waarop ik thuis over mijn werk heb gesproken en gehuild.”
Arts oncologie, UZ-Brussel

“Er wordt in onze cultuur zeer weinig aandacht gegeven aan wat volwassenen ervaren bij het sterven van hun
ouders. Per jaar verliest ongeveer 5% van de mensen een ouder. Rekening houdend met de bevolking betekent
dit dat in België jaarlijks 550 000 mensen één van hun ouders verliezen... Het is de meest gewone vorm van
rouw in de westerse landen.”
Manu Keirse, Verlies van oudere ouders, Nieuwsbrief Forum P.Z. oktober 2014.
De werkgroep rouwzorg biedt aan professionele hulpverleners (artsen, psychologen, verpleegkundigen,
moreel consulenten,…)
}}

Bijscholing over rouw en rouwbegeleiding

}}

Intervisie bij moeilijke begeleidingen

}}

Ankerpunt voor rouwconsult en advies

}}

}}

Praktische informatie: contactgegevens bij problematisch rouwen van patiënt, familieleden, hulpverleners
Gratis toegang tot de bibliotheek van het Forum Palliatieve Zorg, waarbij didactisch materiaal ontleend
kan worden.

Voor verdere inlichtingen en een afspraak rouwconsult: bel naar 02/456 82 07.
Voor alle praktische informatie, adressen rouwgroepen en -organisaties, rouw bij kinderen: rouwbrochure editie 2014, te bestellen bij info@forumpalliatievezorg.be of gratis te downloaden via www.forumpalliatievezorg.
be
In samenspraak met de partners van W.E.M.M.E.L. is er rouwconsult mogelijk voor:
}} individuele hulpverleners bij levenseindezorg
}} teams in de thuiszorg, in de thuis vervangende instelling, in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, het
dagcentrum supportieve/palliatieve zorg.
Leden van de werkgroep rouwzorg: Christina Vanderhaeghe (coördinator), Sabien Bauwens, Wim
Distelmans, Robert Geeraert, Manu Keirse, Annelien Tack, Yanna Van Wesemael.
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