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Het lijkt misschien alsof Eva 
Folkersma het roer helemaal om-
gooit, nu ze een opleiding heeft 
gevolgd tot verlies-, rouw- en ster-
vensbegeleider, maar zelf ziet ze 
dat echt anders. ,,In mijn werk 
als HRM-adviseur voer ik veel 
gesprekken. Hierbij ben ik vaak 
bezig met het schetsen van per-
spectief in een lastige situatie. 
Dat doe ik ook bij verliesbegelei-
ding. Mensen denken vaak dat ik 
uitvaartbegeleider word na deze 
opleiding, maar nee, verliesbege-
leiding gaat volop over het leven!" 

) Frieda van de Geest

Eva steekt van wal. ,,Verlies gaat niet 
altijd over de dood, meestal niet zelfs. 
Iedereen krijgt te maken met verlies, 
al is het niet overal in dezelfde mate. 
In feite hebben we er na deze corona-
periode allemaal mee te maken, of 
je nu letterlijk iemand verloren bent 
of niet. We hebben collectief 'het ou-
de normaal' verloren. Verlies heeft 
niemand overgeslagen: je miste je 
collega's toen je thuis aan het werk was 
of je miste het fysieke contact met je 
geliefden of mensen uit je kerk, omdat 
je er niet naartoe kon. Nu de mist een 
beetje is opgetrokken en we allemaal 
onze wonden likken, zien we pas echt 
wat we zijn kwijtgeraakt. Iedereen 
moet zich weer aanpassen aan de nieu-
we situatie."

De dood is wel een heel rauwe vorm 
van verlies. Eva stond zelf al veelvul-
dig aan de rand van het graf, meestal 
om de muziek bij een uitvaart te ver-
zorgen. ,,Zeker in het afgelopen jaar 
deed ik dit veel. Misschien wel twintig 
keer", vertelt ze. ,,Juist in tijden waar-
in we in de kerk niet mochten zingen, 
werd er rond het graf wél gezongen. 
Een orgel sleep je niet zo gemakkelijk 
mee; ik mocht met mijn bugel het zin-
gen begeleiden. Dat is een heel pure 
vorm van muziek maken: alleen de 
melodielijn blijft over, alle opsmuk is 
eraf. Ik mag als het ware iemand uit-
blazen met een zeepbel van muziek." 

Verbinding met mensen
Een paar jaar geleden solliciteerde Eva 
intern op een strategische beleids-
functie binnen haar vakgebied. Ze 
moest hiervoor een uitgebreid assess-
ment doen en de uitkomst daarvan 
was uiteindelijk de aanleiding voor 
haar koerswijziging. ,,Uit het assess-
ment bleek dat ik het prima zou kun-
nen, maar mij werd de vraag gesteld 
of ik er wel gelukkig van zou worden. 
'Je diepste drijfveer ligt ergens anders', 
werd mij verteld. 'Jij vindt verbinding 
met mensen veel belangrijker en dat 

gaat je in deze strategische functie 
opbreken'. Ik kreeg de baan niet en 
natuurlijk baalde ik daar in eerste 
instantie van. Het leek mij nog steeds 
een mooie vervolgstap. Maar ik ben 
wel gaan nadenken. En na een lang 
gesprek met een bevriende loopbaan-
coach, kwam ik op het idee om meer 
met het begeleiden van mensen en or-
ganisaties te gaan doen. Het onderdeel 
bedrijfsgezondheidszorg in mijn werk 
doe ik namelijk erg graag. Dat gáát 
ergens over."  

Ook het verzorgen van de muziek bij 
uitvaarten leidde naar haar koerswij-
ziging. ,,Het is mooi om iets te mogen 
betekenen op zo'n intiem moment, om 
het ergens iets draaglijker te maken. 
Door een speldenknop van licht te 
mogen zijn, midden in het donker."
Precies dat trok Eva aan in de studie 
tot verlies-, rouw en stervensbegelei-
ding. ,,Je kunt het verlies niet wegne-
men, maar wel samen met iemand kij-
ken naar de betekenis ervan. Samen 
breng je het verlies in beeld en zoek 
je naar een weg om ermee verder te 
leven." 

'JE KUNT HET 
VERLIES NIET 
WEGNEMEN, MAAR 
WEL SAMEN MET 
IEMAND KIJKEN 
NAAR DE BETEKENIS 
ERVAN'

Trage vragen
Nu Eva klaar is met haar studie wil ze 
een eigen praktijk gaan starten. De 
naam heeft ze al: Spatium Spiritus. 
,,Het zijn Latijnse woorden. Spatium 
betekent 'ruimte' en spiritus betekent 
'geest' of 'op adem komen'. En dat is 
wat ik mensen wil bieden: een plek 
waar hun verhaal de ruimte krijgt, 
waar ze op adem kunnen komen. Ie-
mand die midden in een verlies zit, 
raakt soms zelf het overzicht kwijt. 
Heel veel mensen komen er prima 
zelf uit, met hulp van hun familie of 
netwerk. Maar wie vastloopt kan bij 
mij terecht. Ik ben geen therapeut of 
coach, maar begeleider in het proces 
van verlies en rouw. De vraag 'waarom 
overkomt mij dit?' mag je stellen. 

Zo'n vraag behoeft niet zozeer een 
antwoord, maar heeft wel aandacht 
nodig. Ik noem dit soort levensvragen 
'trage vragen'. De vraag: 'en wat nu?' 
is waar je mee aan de slag moet. In 
gesprekken hierover reik ik aan wat 
er nodig is om weer in beweging te 
komen." 

Eva constateert dat verliesbegeleiding 
meer dan ooit nodig is. ,,Ik denk dat de 
secularisatie hier ook een rol in speelt. 
Kerken lopen in rap tempo leeg, waar-
door steeds minder mensen gedragen 
worden door de gemeenschap van de 
kerk. Er is geen pastorale zorg meer 
in de buurt op momenten van verlies 
en rouw. Maar de dilemma's en vragen 
zijn er nog wel en vragen om een an-
dere vorm van begeleiding. Sommige 
mensen komen uit bij een psycholoog, 
dat kan, maar is vaak niet direct no-
dig. Verdriet is geen ziekte, maar kan 
wel klachten veroorzaken waardoor je 
niet goed functioneert. Vaak vragen 
mensen zich in hun pijn af of ze wel 
normaal zijn. 'Ja,' zeg ik dan altijd. 'Dat 
hoort er allemaal bij. Je bent niet gek, 
je hebt verdriet.'''

'JE BENT NIET GEK, JE 
HEBT VERDRIET'

Twee werkelijkheden
Samen met een studiegenoot wil ze 
ook begeleiding gaan leveren binnen 
organisaties. ,,Veel werkgevers er-
varen verlegenheid en ongemak om 
om te gaan met rouw en verlies van 
hun werknemers. Wanneer iemand 
bijvoorbeeld zijn partner of kind ver-
liest, is de gemiddelde verzuimduur 
170 dagen. Als iemand goede begelei-
ding krijgt, kun je dit met minstens 
een week of zes bekorten. Dat helpt 
zowel de werkgever als de werknemer. 
Op dit moment is er al meer aandacht 
voor rouwverlof na een uitvaart, dat 
is een goede zaak. Wel is het van groot 
belang om in verbinding te blijven 
met je werk. Dat je niet meteen weer 
volledig kunt gaan werken, is logisch. 
Rouwarbeid is topsport en kost ber-
gen energie. Het is belangrijk dat 
dit bespreekbaar is, maar er is vaak 
onvoldoende kennis en kunde op de 
werkvloer. Ik ben ervan overtuigd dat 
wij hierin een belangrijke rol kunnen 
spelen."

Eva legt uit dat er twee werkelijkhe-
den bestaan in het leven van iemand 
die met rouw of verlies te maken 
heeft. ,,De ene werkelijkheid is het 
verlies. Het is niet meer hoe het was. 
De andere werkelijkheid is de wereld 
die gewoon doorgaat. Die twee werke-
lijkheden blijven altijd bestaan; het is 
goed om je dat te realiseren. Meestal 
vind je zelf een manier om ermee te 
leren omgaan, maar het kan heel inge-
wikkeld zijn. In het begin hop je steeds 
heen en weer tussen deze twee wer-
kelijkheden. Je wilt misschien graag 
terug naar hoe het was, maar dat kan 
niet. Uiteindelijk moet je rust vinden 

in het hier en nu, waarin die twee wer-
kelijkheden met elkaar verweven ra-
ken. Veel mensen zeggen in dit proces 
dat ze zo graag de oude willen worden. 
Maar het is juist de kunst om de nieu-
we te worden!"  

'HET IS DE KUNST 
OM DE NIEUWE TE 
WORDEN!'

Dicht bij jezelf
Een ander veelgehoorde opmerking 
is dat de dingen die je meemaakt 
uiteindelijk een doel zullen hebben. 
,,Maar dat is lang niet altijd zo. Zes 
jaar geleden overleed de man van mijn 
zus, totaal onverwachts. Hij liet een 
jong gezin met vijf kinderen achter. Ik 
heb dat van heel dichtbij meegemaakt, 
maar om daar nou direct iets moois 
uit te halen? Ik denk wel dat de dingen 
die je meemaakt, je betekenis geven in 
het leven. Wat mezelf betreft, vormen 
mijn eigen ervaringen een vruchtbare 
bodem om op te werken. Je hebt voor 
dit werk wel de nodige levenservaring 
nodig en het is ook belangrijk om je ei-
gen verlieslandschap goed te kennen. 
Alleen dan kun je anderen goed be-
geleiden. Tien jaar geleden had ik dit 
nog niet gekund, maar nu is het daar 
de goede tijd voor."

Uiteraard hoeft niet iedereen een 
opleiding te volgen om anderen bij 
te staan in een moeilijke tijd. ,,Inte-
gendeel", zegt Eva. ,,Blijf vooral heel 
dichtbij jezelf en als je niet weet wat 
je moet zeggen, zeg dát dan. Ga het 
verdriet of de pijn van een ander in 
elk geval nooit uit de weg! We kennen 
allemaal het gevoel op een verjaardag 
waar iemand aanwezig is 'met een 
verhaal'. Dat er bij wijze van spreken 
een olifant midden in de kamer staat, 
waar iedereen naar kijkt, maar nie-
mand over praat. Niets is zo erg als ge-
negeerd worden. En als je een bekende 
met verdriet na een tijdje weer tegen-
komt, vraag dan niet achteloos 'hoe is 
het?', want dat antwoord ligt vaak in-
gewikkeld. Als je oprecht belangstel-
lend vraagt hoe het iemand vergaan is 
in de afgelopen tijd, krijg je vaak een 
heel ander antwoord. En vraag ook 
gerust eerst of hij of zij het erover wil 
hebben. Laat in elk geval merken dat 
je belangstelling hebt. Blijf weg met 
het aandragen van oplossingen, maar 
ga er naast staan. En laat merken dat 
je de ander ziet, dat je oog voor hem of 
haar hebt." 

Verlies en rouw gaan over het leven



# ,,Wie vastloopt in het verlies, kan bij mij terecht.'' Eva heeft de opleiding tot verlies-, rouw- en stervensbegeleider gevolgd.
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