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CHRONISCHE ROUW
LEVEN MET EEN HANDICAP
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Je hebt afscheid te nemen van een beeld, 
een droom, een voorstelling die je koestert 
over je toekomst en hoe je je leven zou 
gewild hebben.

Inleiding

In dit artikel wil ik ruimte geven aan rouw die ontstaat als je 
getroffen wordt door handicap. Handicap brengt een dynamiek 
op gang voor individu en omgeving die specifieke aspecten van 
rouw aan bod brengt, namelijk van een chronisch rouwproces. 
Het woord 'chronisch' kan misleidend zijn, alsof het verwijst 
naar een pathologische rouw. In deze context echter verwijst 
het naar het weerkerend proces van op de voorgrond treden van 
rouw, om dan weer naar de de achtergrond te schuiven, zonder 
dat dit enige pathologische connotatie heeft.
Ik heb de keuze gemaakt om 'handicap' of 'beperking' ruim te 
nemen en ik nodig de lezer uit om het te vertalen naar  de doel-
groep waarmee hij werkt: lichamelijke beperking, chronische 
ziekte, verstandelijke beperking, autisme, NAH, meervoudige 
beperking van de persoon en zijn familie...

1. De dynamiek van chronische rouw

1.1. Handicap betekent geraakt worden in je existentie

Getroffen worden door handicap is een zeer existentiële kwestie. 
Handicap hoort bij je zijn, bij je grond. Het is niet iets dat op 
een bepaald moment even in je leven komt en weer voorbijgaat. 
Het situeert zich blijvend in je lichaam en met dat lichaam sta 
je in de wereld, treed je in relatie en geef je vorm aan je leven. 
Ons lichaam is drager van de mogelijkheden om zin en vorm te 
geven aan ons leven en is dus ook drager van belemmeringen. 
Die zijn niet zomaar te overstijgen: handicap is een ongevraagde 
levensgezel waarvan je niet zomaar kan scheiden. Het is een 
onrecht dat het lot je toebedeelt, en waarvoor je (meestal) 
niemand ten kwade kan duiden.
Het besef over de aangeboren beperking kan op vroege leeftijd 
al ontstaan. Bij een verstandelijke beperking echter groeit 
het besef vaak veel later, vanaf de puberteit, adolescentie, 
(jonge) volwassenheid. Bij een niet aangeboren beperking is 
het plotseling deel van je leven, met een voor en een na.

Vroeg of laat, plotseling of langzaam, het besef over de handicap 
gaat gepaard met de ervaring van verlies. Het gaat om verlies 
dat zich telkens opnieuw aanwezig stelt in het leven, en dat 
alle domeinen van het leven in min of meerdere mate binnen-
dringt. Het is pervasief. Je kan die realiteit willen dissociëren, 
ontkennen, vermijden, copingmechanismen ontwikkelen, het 
blijft onontkoombaar en onomkeerbaar. Het rouwproces dat 
daarmee gepaard gaat is dan ook van een andere aard dan het 
rouwproces bij bv. overlijden, scheiding… Bij een overlijden is 
er een eindpunt, een markering in de tijd.  Bij overlijden zijn 
het verlies en de consequenties ervan blijvend aanwezig en je 

hebt je ertoe te verhouden. Dat kan een lang, moeilijk en terug-
kerend proces zijn. Maar, bij overlijden is er een voor en een na. 
En heel belangrijk, bij overlijden markeren rituelen dat einde en 
de noodzaak van een ander begin. Als handicap jou of je gezin 
treft wordt deze ervaring nog wel gemarkeerd door een begin, 
maar niet door een einde. Het is blijvend aanwezig, en er is ook 
geen ritueel dat een einde kan markeren. Het gaat dus om een 
nooit eindigend rouwproces want vele malen, in elke levensfase, 
word je opnieuw geconfronteerd met de consequenties van 
de beperking.

1.2. Het treft de persoon met een beperking

Met een beperking geboren worden of er één verwerven tijdens 
je leven betekent (meestal) geheel of gedeeltelijk afscheid 
nemen van grote, existentiële wensen zoals het hebben van 
kinderen, een gezin, een partner, en/of van beroeps- en loop-
baanmogelijkheden. Het betekent afscheid nemen van een aantal 
mogelijkheden om vorm te geven aan het leven. En het is ook 
afscheid nemen van dagelijkse bescheiden verlangens. De 
meest eenvoudige verlangens kunnen soms niet vervuld worden 
zoals bijvoorbeeld een cliënte die graag eens lang haar wil 
hebben maar altijd een 'kort jongenskopje' heeft omdat ze dat 
zelf kan kammen. Of de vrouw die zelf graag een blikje zou 
kunnen openen. Je hebt afscheid te nemen van een beeld, een 
droom, een voorstelling die je koestert over je toekomst en hoe 
je je leven zou gewild hebben.
De beleving van verlies in deze context krijgt zijn betekenis 
ook door wat gemiddeld voor andere leeftijdsgenoten wél haal-
baar is. Mobiliteitsverlies of het gebruik van zwaar belastende 
medicatie bv. krijgen voor een 80-jarige een andere betekenis 
dan voor een 25-jarige.

Scharniermomenten als de overgang naar een nieuwe levens-
fase, de confrontatie met de levens van generatiegenoten, het 
verlies van mogelijkheden, niet eindigende fysieke pijn of 
ongemak kunnen telkens tot periodes van verhevigd verdriet, 
woede, pijn, ... leiden. Het verlangen naar wederkerigheid 
in symmetrische relaties in de volwassenheid kan in schril 
contrast staan met het besef van blijvende afhankelijkheid. 
Nieuwe pijn raakt aan de oude onuitwisbare pijn en activeert 
soms ook trauma's uit het verleden die verband houden met 
de beperking, wat tot een neerwaartse spiraal kan leiden. Niet 
zelden maken mensen met een handicap meerdere depressieve 
periodes door. Vooral bij mensen met een verstandelijke 
beperking wordt depressie vaak niet of laat onderkend, bedekt 
en verhuld door allerlei moeilijkheden in gedrag. Zelfmoord-
gedachten komen in deze periodes voor en sommigen kiezen 
om dit leven ook effectief niet te willen leven.
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1.3. En het treft het hele gezin

Handicap treft niet alleen de persoon, het treft iedereen die erbij 
betrokken is. Leven geven is een menselijke drijfveer. Het is 
gericht op de toekomst en die van de volgende generatie. We 
willen onze kinderen tot leven gevende mensen grootbrengen 
en we beleven het zelf als levensvervullend. We hebben beelden 
en dromen over de toekomst van en met ons kind. Met het 
uit de printer rollen van een ernstige diagnose komt deze 
essentie van het bestaan zelf op de helling te staan. Het is een 
schokkende, vaak traumatische ervaring. Het zet je als ouder
in angst, onzekerheid, ongerustheid, woede, verdriet, 
machteloosheid... Je wordt geraakt in het domein waarin je het 
meest kwetsbaar bent, namelijk je weerloze en kwetsbare kind. 
Het treft je in je diepste wezen. Je wordt geraakt in het leven 
zelf en hoe dat leven zijn voortgang vindt doorheen generaties. 
Het gezin en met uitbreiding de omgeving wordt dus eveneens 
getroffen door een verlieservaring en chronische rouw.

Net als de persoon met de handicap heb je als ouder afscheid te 
nemen van wensen over de toekomst van je kind die zich op het 
existentiële vlak situeren, zoals bijvoorbeeld de hoop dat je kind 
levensvervulling zal vinden via werk, relaties, (klein)kinderen... 
Het verlangen om met je kind te evolueren naar wederkerigheid 
in relatie, zoals die tussen volwassenen kinderen en hun ouders 
kan verlopen, wordt vaak niet vervuld en de  asymmetrische 
verhouding in de ouder-kind relatie is blijvend. Er zijn weinig 
modellen voor wat 'passend ouderschap' is in deze situatie.

De verlieservaring is als een wonde die nooit echt de kans krijgt 
om een litteken te worden dat al eens jeukt. Oude pijn en oude 
wonden worden telkens weer aangeraakt. Als bijvoorbeeld je 
andere kind(eren) je tot grootouder maken is dat doorgaans een 
vreugdevolle gebeurtenis, maar in deze situatie kan de angst 
dat het mis zou gaan, en/of de eerdere traumatiserende ervaring 
herbeleefd worden.
En in een latere levensfase zal er onvermijdelijk het moment 
komen dat je als ouder de zorg geheel moet overlaten. De laatste 
bekommernissen gaan vaak uit naar dat meest kwetsbare kind, 
en het is zelfs een motivatie om langer aan het leven vast te 
houden. Tot in je laatste levensfase blijf je het meest kwetsbaar 
in je meest kwetsbare kind.

1.4. Ook voor brussen (broer of zus)

Het is heel invoelbaar dat een ouder, om rustig te kunnen 
sterven, een opdracht meegeeft aan familieleden over de 
zorg voor dat meest kwetsbare kind. Zo'n opdracht, die soms 
expliciet maar zeer zeker ook impliciet gegeven wordt in die 
laatste levensfase, wordt vaak niet als vrijblijvend ervaren. 
Brussen voelen feilloos aan hoe kwetsbaar hun ouder is op dit 
punt. Ze staan voor de uitdaging en hebben het recht om op hun 
beurt de keuzes te maken die bij hen en hun omstandigheden 
passen. De wens van de overleden ouder echter kan nog lang 
na zinderen en van invloed zijn op de relaties van de levenden.

Als brus word je met de beperking van de broer of zus 
geconfronteerd als je kind bent, puber, adolescent, en van jonge 
volwassene tot bejaarde volwassene. De broer-zus relatie is 
gemiddeld de langst durende relatie in je leven. Ook als de 
persoon met een beperking in een voorziening verblijft, kan hij 
in zijn afwezigheid volop aanwezig zijn en blijven. Rouw over 
wat ook zij als brus missen of gemist hebben, over de lasten 
en zorgen in het gezin kunnen bij hen onuitgesproken aanwezig 
zijn, nauwelijks aanwijsbaar maar onbestemd voelbaar. Ook zij 
kunnen terug in oude pijn aangeraakt worden. Onontkoombaar. 
En dit gaat zo verder tot ze zelf al met pensioen zijn en hun 
brus met beperking ook al bejaard is. Waar verschillen tussen 
andere volwassen broers en zussen gewoon kunnen 'gelaten 
worden' omdat ieder zijn eigen weg zoekt in het leven, zijn 
brussen genoodzaakt om tot op zekere hoogte met elkaar te 
blijven samenwerken in de zorg.

De hoogbejaarde vader had een 48-jarige verlengd minder-
jarige zoon Emiel met een ernstige verstandelijke beperking. 
Emiel kreeg kanker en de vader wilde overleggen met zijn 
zoon en dochter over hoe ze de behandeling verder zouden 
aanpakken. De ouderlijke verantwoordelijkheid alleen dragen 
viel hem zwaar. Er ontstond echter een complexe situatie. Vader 
droeg in zijn positie de werkelijke en juridische verantwoor-
delijkheid. Broer en zus verschilden ernstig van mening over 
de te volgen weg: levensverlengende belastende behandeling 
versus comfort bieden... Er was het conflict tussen de wens van 
vader dat zijn gehandicapte zoon rust zou vinden voor hij zelf 
stierf en de visie van de zus dat ook iemand met een ernstige 
beperking recht heeft op alle mogelijke behandelingen. Ze 
waren het wel eens dat ze Emiel angst wilden besparen. De pijn 
die ontstond in Emiels laatste levensfase raakte bij iedereen (op 
een verschillende manier) de oude pijn en thema's terug aan. 
En net de betrokkenheid en inzet van alle drie maakte het extra 
pijnlijk.

2.  Aspecten van het begeleidingsproces

2.1. Durven benoemen van de beperking

Therapeuten en hulpverleners kunnen veel schroom ervaren bij 
het durven benoemen van de beperking en van het blijvende 
karakter ervan.  Deze schroom kan ingegeven zijn vanuit 
bijvoorbeeld de angst dat de cliënt zich zou gereduceerd voelen 
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Minder zichtbaar is dat de manier waarop 
mensen met rouw omgaan ook in functie 
staat van wat andere gezinsleden kunnen 
dragen of van wat het gezin nodig heeft 
om een al dan niet functioneel evenwicht 
te behouden.

tot zijn beperking, of uit angst dat de pijn van die werkelijk-
heid niet draagbaar zou zijn. Of uit onzekerheid over het vinden 
van passende taal ervoor, of uit onwennigheid. De feiten benoe-
men is echter de persoon recht doen en betrouwbaar zijn. Voor 
cliënten is het vaak een nieuwe en helpende ervaring als 
de ander respectvolle en niet verbloemende taal kan vinden 
voor zijn beperking. Dat wat door de cliënt soms vaag gevoeld 
wordt krijgt via taal bestaansrecht en dat schept ruimte om te 
spreken over consequenties voor het persoonlijk en relationeel 
leven en de beleving ervan. Het opent ruimte voor alle aspecten 
van rouw: pijn, woede, verdriet, teleurstelling...

Een jongeman van 20 jaar met een verstandelijke beperking 
stelde zijn Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)-begeleiders 
graag voor als zijn vrienden, wat tot verwarring leidde bij 
hemzelf en in relaties.  In de therapie kwam dit aan bod en hij 
kwam ertoe om hen naar de buitenwereld als zijn begeleiders 
te benoemen. Het betekende de expliciete erkenning voor 
hemzelf en anderen van zijn handicap en noden. Het zette 
iedereen in de juiste positie waardoor ook iedereen recht werd 
gedaan. Kwaadheid en frustratie evolueerden naar verdriet.

2.2. De illusie van de maakbare mens

Geconfronteerd worden met handicap betekent geconfronteerd 
worden met de illusie van de maakbaarheid van de mens en met 
de illusie dat je je toekomst en leven helemaal zelf zou kunnen 
bepalen en onder controle houden. Het betekent buigen voor 
wat onveranderbaar is. Buigen voor wat het ongunstige lot je 
toebedeelde wordt echter meestal niet als een kwaliteit gezien 
maar als iets voor loosers, opgevers. Onze samenleving weet 
dan ook geen weg met rouw over het onbereikbare, menselijke 
beperkingen en kwetsbaarheid. Reacties uit de omgeving 
op handicap vinden daarin deels hun grond: goedbedoelde 
adviezen, willen opmonteren, benadrukken wat nog wél kan. 
De 'taal van rouw' illustreert hoe onze samenleving oplossings-
gericht is en vermijdt om lang stil te staan bij existentiële pijn:

 –  'Ge moet de moed niet laten zakken.' – Mag ik het even
  helemaal niet meer weten?
 –  'Het komt wel in orde.' – Het komt niet in orde: handicap
  is blijvend.
 –  'Er zijn er die het nog erger hebben.' – Alsof dat mij dat
  geen recht geeft op mijn pijn.
 –  'Niet bij de pakken blijven zitten...' – Actie met andere
  woorden...

Een vrouw met aangeboren misvorming aan de onderste 
ledematen onderging daarvoor vele operaties met de ambitie dat 
ze ooit zonder steun zou kunnen lopen. Het kostte haar boven-
menselijke inspanning. Toen ze uiteindelijk 25 jaar was kon ze 
zeer moeizaam een klein eindje stappen, waarbij ze voortdurend 
gevaar liep te vallen. Op de duur ervaarde ze dat ze veel 
meer comfort had en mobieler was als ze accepteerde dat ze 
rolstoelgebruiker was. Ze hield veel meer energie over om haar 
leven vorm te geven. Nadien besefte ze ook dat ze heel hard 
gewerkt had om ook tegemoet te komen aan de behoefte van een 

resultaatgerichte kinesist die graag een 'succesverhaal' wilde en 
die star bleef doorgaan in zijn ambitie om zijn patiënt te doen 
stappen. Mijn cliënte zei: 'willen is niet altijd kunnen en kunnen 
is niet altijd het ideaal'.

2.3. Uitstel of vermijding van rouw als onzichtbare zorg voor 
de ander

Als we over rouw spreken denken we meestal spontaan aan 
iemands persoonlijke manier om met verlies om te gaan. Minder 
zichtbaar is dat de manier waarop mensen met rouw omgaan ook 
in functie staat van wat andere gezinsleden kunnen dragen of van 
wat het gezin nodig heeft om een al dan niet functioneel evenwicht 
te behouden. En vaak is ook dat nog intergenerationeel 

gesitueerd. In een begeleiding kan de verborgen zorg voor de 
ander in het gezin onthuld en erkend worden, en de verdienste 
ervan in het licht gesteld worden.

Eline, 10 jaar en zus van een broer met beperking, maakt ons 
daar deelgenoot van in haar eigen kinderlijke bewoordingen: 'ik 
ben verdrietig maar ik zeg dat niet want ik ben bang dat mama 
verdrietig zou zijn'.

Binnen hulpverlening  wordt er soms kritisch gesproken over 
vermijding van rouw. Soms willen begeleiders iemand als het 
ware in zijn rouwproces  duwen. Ik ben mild over vermijding 
van rouw. Het getuigt vaak van een diepe trouw aan en inzet 
voor de ander.
En voor mensen met een beperking kan tijdelijke vermijding 
van rouw ruimte scheppen voor het volbrengen van 'leeftijds-
gebonden ontwikkelingstaken' zoals bv. spelend kind zijn, puber 
zijn, studeren, vrienden maken...  Voor de omgeving kan het 
betekenen dat de energie kan gemobiliseerd worden voor de 
vereiste zorgen, voor de aangename kanten en positieve 
ervaringen in het persoonlijke en gezinsleven.
Ik heb er ook vertrouwen in dat de eventueel vermeden rouw 
zijn ruimte en plaats zal krijgen als mensen daar aan toe zijn. Het 
kan voor hulpverleners een geruststellende gedachte zijn: wat nu 
geen ruimte kan krijgen, krijgt vaak later nog de kans om terug 
op de voorgrond te komen.

2.4. Erkenning voor de kwaliteiten

Het zou te eenzijdig zijn om enkel te focussen op verlies en 
rouw. Het draagt bij tot de lichtheid en de draagbaarheid van het 
verlies en de rouw als er op een bepaald moment ook verkend 
en geëxpliciteerd wordt welke kwaliteiten men ontwikkeld heeft 
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aan en in de situatie. Het is belangrijk om niet alleen bij de 
problematische kant van (vermeden) rouw te blijven stilstaan. 
Gezinsleden hebben vaak gevoeligheid en empathie voor het 
lijden en de noden van de ander ontwikkeld. Nogal wat mensen 
die in gezinnen groot werden waar veel zorg nodig was, kiezen 
later voor een hulpverlenend beroep. Als professionele kracht 
kan je die ervaring en kennis tot meerwaarde maken in de hulp-
verlening. Ik ontmoet veel hulpverleners in de zorg voor mensen 
met een handicap die zelf brus zijn. Daarvoor is het wel nodig 
om voldoende je eigen rouwproces te kunnen hanteren om in 
relatie met de hulpvrager voldoende onderscheid te kunnen 
maken tussen wat bij jou hoort en hoe jij het doet, en wat bij de 
ander hoort en hoe de ander het doet. Als je die weg kan gaan 
wordt het lot dat je werd toegeworpen getransformeerd tot iets 
dat je zelf richting kan geven en waarin je van betekenis kan 
zijn voor de ander. De ervaringen omzetten in een meerwaarde 
als hulpverlener vraagt om het kunnen dragen van de eigen 
kwetsuur, dan wordt het een kwaliteit.

2.5.  Het vermogen ontwikkelen om de confrontatie toe te 
laten en dan weer opzij te zetten

Het rouwparadigma waarin een 'te volgen proces' werd 
beschreven (of zo werd dat althans begrepen), dat soms leidde 
tot een voorschrift over hoe iemand te rouwen had is 
ondertussen verlaten. Toch leeft bij heel wat mensen en 
begeleiders nog wel de gedachte dat de cliënt of zijn familie 
na een verwerkingsproces de handicap aanvaard zou moeten 
hebben en dat pijn en lasten dus achter zich kunnen gelaten 
worden. Voor sommige cliënten is het toch nog vaak nieuw om 
te horen dat dat een mythe is en dat ze de beperking niet moeten 
aanvaarden, dat ze er zich hun hele leven kwaad en droevig over 
mogen voelen.

In hun proces worden mensen vaak lange tijd heen en weer 
geslingerd tussen ‘doen alsof het er niet is’ en ‘er geheel 
mee samenvallen en zichzelf (of hun gezin) reduceren tot de 
beperking’. Toch ontmoet ik veel mensen die na lange tijd wel 
aangeven er hun weg in te vinden. Ze slagen erin om de rouw te 
kunnen toelaten en dan weer 'daar’ te kunnen laten. Of om het in 
termen van het duale procesmodel te stellen (Maes 2007,  p.66), 
mensen die zich kunnen bewegen tussen verliesgerichte en 
herstelgerichte (re)constructie. In deze context gaat het wel 
om een levenslange beweging omdat de verlieservaring zich 
ongevraagd opnieuw op de voorgrond kan opdringen.

Een moeder gaf me daar ooit een mooi beeld van.
Het was kerstavond en ze verwachtte de kinderen met hun 
partners en de hele aanhang. Haar zoon Stef van 20 jaar was 
al enkele jaren in de voorziening en kwam regelmatig nog naar 
huis. Sedert een paar jaren echter kwam hij met de kerst niet 
meer naar huis: zo'n feest was te druk voor hem, hij werd er 
te onrustig van. Die middag was ze alvast de feestsoep aan het 
koken en dacht ze aan de komende avond en Stef die er niet 
bij zou zijn. Plots kon ze haar tranen niet meer bedwingen en 
alle oude pijn die bij de geschiedenis van Stef hoort, kwam 
weer voorbij. Haar gezin zou niet compleet zijn vanavond en hij 

zou daar in de leefgroep zijn, waar ze best wel goed voor hem 
zorgden, maar toch... Dan bedaarde ze weer en tegen de tijd 
dat de eerste aanbelde was haar verdriet op de achtergrond. 
Ze kon met plezier genieten van wat op de voorgrond was: een 
kerstfeest met familie.

Die oriëntatie tussen herstelgerichte en verliesgerichte 
(re)constructie kan ook tussen ouders of tussen partners 
verschillen. In plaats van dat beiden kunnen fluctueren tussen 
beide polen, kunnen ze elkaar in evenwicht houden door elk 
één pool te vertegenwoordigen. De ene ouder wil voor het kind 
koste wat het kost het onderste uit de kan, tegen beter weten in 
soms, de andere ouder zit eerder op het spoor om het te doen met 
wat er is en wil een weg zoeken om zich daartoe te verhouden. 
De één vindt baat bij spreken, de ander voelt zich het beste bij 
het dragen in stilte. De ene wil zich vooral richten op het meest 
kwetsbare kind, de ander wil vooral investeren in de kansen 
van de andere kinderen. De één heeft het er moeilijk mee in een 
vroege levensfase, voor de ander komt het moeilijkste stuk pas 
in de volwassenheid. De één kan niet stoppen met rouwen en de 
ander houdt de relatie in evenwicht door zelf niet te beginnen 
rouwen. Deze processen spelen zich verspreid over jaren af.

2.6.  Differentiatie tussen oude en nieuwe pijn

Het is een moeilijk evenwicht. Enerzijds heeft de persoon bij wie 
noodgedwongen pijn zich telkens weer op de voorgrond dringt 
nood aan het gezien worden in die pijn. Daar heeft hij ook recht 
op. Anderzijds is heling van wonden moeilijk door de blijvende 
aanwezigheid. Het is niet altijd helpend als we als begeleider 
telkens weer alle emoties oprakelen en rumineren aanmoedigen.
In langdurende begeleidingen volstaat het vaak als je aangeeft te 
beseffen dat de pijn om de situatie die zich in het nu voordoet, 
raakt aan de oude onuitwisbare pijn. Het gedeelde weten en 
de ontmoeting daarin met de ander kan verbindend zijn en de 
eenzaamheid verzachten. Daarvoor moeten niet alle gevoelens 
opnieuw uitgespit worden. Meestal is het gedeelde stilte die 
volgt.

2.7.  Bestaansrecht

Mensen met een beperking kunnen lijden onder (het gevoel) dat 
ze niet van betekenis (kunnen) zijn voor de ander. De ervaring 
enkel of vooral tot last te zijn vergroot de verlieservaring. 
Bestaansrecht ontlenen we niet alleen aan het graag gezien 
worden door belangrijke anderen. We ontlenen het ook aan het 
geven en kunnen geven aan de ander, aan het van betekenis zijn 
voor de ander. Dit geven komt voor mensen met handicap vaak 
onder druk te staan, omdat men (ongewild en noodgedwongen) 
vooral aan de ontvangende kant van de balans van geven en 
nemen terecht komt. Dit is vaak een onderschat en weinig 
beseft belang en het is dan ook  een thema dat ik ter harte neem. 
Veelal wordt gefocust op wat familie allemaal zou kunnen doen 
en laten om bij te dragen aan het welzijn van hun gehandicapte 
familielid. Ongewild en onbewust kan bij de persoon een vaag 
gevoel ontstaan van in de schuld staan: 'zij doen zoveel voor 
mij en ik kan zo weinig voor hen doen'. In het voetlicht bren-
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gen dat bijvoorbeeld depressieve klachten bij mensen met een 
beperking onder andere kunnen verminderen door te zoeken 
hoe de persoon met een handicap kan geven aan zijn familie, 
is voor velen een verrassende benadering.

2.8. Verschil tussen rouw en verscheurende belangentegen-
stellingen

Ouders met een kind met een beperking zien zich vaak voor 
verscheurende dilemma's geplaatst: welke keuzes moeten 
ze maken, rekening houdend met hun eigen belangen, het 
belang van het kind met de handicap en de belangen van broers 
en zussen in het gezin? Wat is billijk gezien de belangen en 
posities van alle betrokkenen? Mag ik bijvoorbeeld ook 
voor mezelf kiezen en als ik dat doe, waar moet ik dan opnieuw 
afscheid van nemen in relatie met mijn kind?
Gevoelens van schuld liggen zo dichtbij, schuld die niet 
verbonden is met werkelijke schuld in de betekenis van 'iemand 
onrecht aandoen'. Dilemma's en belangentegenstellingen zijn 
eigen aan het leven en komen we allemaal tegen. Ze kunnen 
lastig en verscheurend zijn, zeker als het je meest kwetsbare 
kind betreft. Voor ouders kan het helpend zijn om verschil te 
maken tussen schuld(gevoelens) en de belangentegenstellingen. 
Verschillen aanbrengen helpen de werkelijkheid te behappen.

Een voorbeeld hiervan is de overwegingen die ouders maken om 
voor hun kind al dan niet te kiezen voor een internaatsopvang. 
Meestal is dit een moeilijk en pijnlijk proces. Deels gaat dit om 
rouw, opnieuw loslaten van een beeld dat men koesterde over de 
toekomst van en met je kind. Deels gaat dit ook om het dilemma 
dat men niet alle belangen van betrokkenen kan behartigen zoals 
men dat zou willen, hetgeen des levens is.

Tot slot

Tot slot wil ik hier nog graag toevoegen dat alle kennis en 
ervaring wordt overkoepeld door het gegeven dat je dit 
vak met deze thematiek graag moet doen, dat je de mens met zijn 
beperkingen graag ziet. Tenslotte wijst alle onderzoek telkens 
opnieuw uit dat het de persoon van de therapeut/begeleider is 
die een doorslaggevende invloed heeft op de kwaliteit van de 
begeleiding en hoe die door de cliënt beleefd wordt.

Marthe Lynen
Supervisor en leertherapeut binnen Balans, 

en zelfstandige praktijk.
Zij verzorgt in het voorjaar 2016 een vierdaagse module 

‘Leven met een handicap’ binnen Balans.
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EQUITHERAPIE OF HOE PAARDEN KUNNEN 
FACILITEREN IN EEN THERAPEUTISCH 
PROCES

Al van oudsher heeft de mens het paard in zijn bestaan 
ingeschakeld. Sindsdien is het zijn blijvende metgezel 
geworden. Ook in de therapeutische wereld, ruim genomen, 
heeft het paard al een hele tijd zijn intrede gedaan. Er werden 
verschillende visies met bijhorende methodieken ontwikkeld. 
Of was het omgekeerd ? Zo onderscheidt men: (a) paardrijden 
voor gehandicapten; (b) Hippotherapie: fysiotherapie op het 
paard; (c) Equine Assisted Therapy (EAT): therapie met paarden 
en (d) Equine Assisted Psychotherapy (EAP): psychotherapie 
met paarden. Daarnaast is er een stroming waarin men op een 
spirituele manier met paarden therapeutisch werkt, bv. Epona. 
In dit artikel wil ik het hebben over de vierde werkvorm (EAP) 
en meer specifiek de Eagala methode.   

Binnen deze visie is het paard als derde partij volwaardig 
medespeler in het therapeutisch proces. Dit betekent dat het 
niet louter als hulpmiddel wordt ingezet. Het faciliteert mee 
het therapeutisch proces door integraal deel van de sessie en 
het therapeutisch gebeuren uit te maken. 
Paarden zijn hoogsensitieve dieren. Dit betekent dat wanneer 
een cliënt met zijn vraag in de piste of in de weide komt, het 
paard de situatie of de vraag die de cliënt meebrengt doorvoelt 
en er direct op reageert. Het spiegelt onmiddellijk waardoor 
de kwestie van de cliënt snel duidelijk wordt, meestal voor de 
psychotherapeut, maar daarom niet direct voor de cliënt zelf. De 
antwoorden die het paard aanbrengt, heeft de cliënt te ervaren. 
In dat opzicht is equitherapie heel ervaringsgerichte therapie. 
Paarden representeren tevens rechtstreeks de situaties waarin 
mensen zich bevinden. Dit werkt overeenkomstig het principe 
van familieopstellingen (B. Hellinger). Sommige collega’s 
combineren beiden: familieopstellingen en equitherapie.

Het spiegelt onmiddellijk waardoor 
de kwestie van de cliënt snel duidelijk 
wordt, meestal voor de psychotherapeut, 
maar daarom niet direct voor de cliënt zelf.

Binnen de Eagala-visie wordt er steeds met twee begeleiders 
gewerkt: één iemand die specialist is in het werken met en 
omgaan met paarden en de veiligheid van éénieder bewaakt 
(paardenbegeleider); en één iemand die het therapeutisch proces 
begeleidt en daarin gespecialiseerd is (psychotherapeut). In de 
concrete werking van equitherapie wordt weinig gesproken. 
De cliënt stelt zijn vraag met enige toelichting. De paarden-
begeleider ontwikkelt in samenspraak met de psychotherapeut 


