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SAMENVATTING



Dit afstudeeronderzoek is ontstaan door een fascinatie voor de 
zorg en door de minor Healthcare Innovation Design. In dit 
afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe ondersteuning 
geboden kan worden aan kinderen tussen de 7 en 11 jaar in het 
rouwverwerkingsproces bij overlijden in de eerste graad tijdens 
de corona pandemie. Aan de hand van de hoofdvraag “Hoe 
kan ondersteuning geboden worden aan kinderen van 7 tot 11 
jaar tijdens het rouwverwerkingsproces bij overlijden in de 
eerste graad, gedurende de corona pandemie, zodat de kans 
op gecompliceerde rouw verkleind kan worden?” is onderzocht 
welke vorm van ondersteuning het beste werkt en wat voor 
product hier een goede oplossing voor biedt met als 
uiteindelijk doel de kans op gecompliceerde rouw te verkleinen. 

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar vele nadelige 
gevolgen gehad voor de samenleving en zo ook bij de 
traditionele rouwrituelen. De belangrijkste functies van 
afscheid nemen, zoals een uitvaart, worden verstoort door de 
coronamaatregelen. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan 
bij de betekenisgeving aan verlies. Voor kinderen is het erg 
belangrijk om afscheid te nemen van hun dierbaren, omdat zij 
zich vaak nog niet heel bewust zijn van hun emoties en weten 
hoe zij hiermee om moeten gaan. Op het moment dat 
rouwtaken niet kunnen worden voltooid, kan er 
gecompliceerde rouw ontstaan. Dit houdt in dat er een 
verscheurend verlangen naar de overledene blijft 
voortbestaan. Buitenom corona hebben 37% van de kinderen in 
de leeftijdscategorie van 7 tot 11 jaar kans op het krijgen van 
een psychische stoornis, één jaar na overlijden. Dit percentage 
zal een jaar na de coronacrisis alleen maar toenemen.

Vraagstuk
De doelgroep in dit onderzoek is gebasseerd op de cognitieve 
ontwikkelingstheorie van Piaget en betreft kinderen uit de 
concrete operationele periode, ook wel kinderen in de 
leeftijdscategorie van 7 tot 11 jaar. Deze doelgroep heeft als 
typerend kenmerk dat zij sterke emoties proberen te vermijden 
en gevoelens van verdriet onderdrukken.

Onderzoeksactiviteiten en conclusies
De verkregen inzichten in dit onderzoek zijn voortgekomen uit 
desk- en fieldresearch. De doelgroep is een moeilijke en zeer 
kwetsbare doelgroep om te bereiken. Daarom is ervoor 
gekozen om in eerste instantie contact op te nemen met 
Kadanst, een praktijk die zich bezighoudt met onder andere 
creatieve therapie. Via de ervaringsdeskundige in dit bedrijf en 
het vele literatuuronderzoek over de doelgroep is er informatie 
verzameld om de context in kaart te brengen. Aan de hand van 
de verzamelde informatie is een programma van eisen 
opgesteld. Deze diende als basis voor de conceptfase.
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Er heeft een uitgebreide conceptfase plaatsgevonden, waarin 
vele schetsen en ideeën zijn gegenereerd. Vervolgens is er een 
uitgebreid materialenonderzoek gedaan en zijn er vele 
experimenten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot twee 
analoge prototypes. Deze zijn getest bij zowel een klein deel 
van de doelgroep als kinderen in de leeftijdscategorie. Deze 
experimenten, schetsen en prototypes zijn de basis voor het 
uiteindelijke concept.

 

Testen en experimenteren bij de doelgroep is lastig, omdat zij 
zich in een zeer kwetsbare fase van hun leven bevinden. Bij dit 
afstudeeronderzoek gold “Do No Harm” en dit is de reden dat 
het concept voornamelijk bij kinderen in de leeftijdscategorie is 
getest en bij enkele kinderen in de doelgroep. Daarnaast is er 
vaak naar de mening van volwassenen gevraagd, omdat het 
de bedoeling is dat het concept meegenomen kan worden 
naar de volgende levensfase. De reacties op de prototypes en 
experimenten waren positief en er is bewondering voor het 
bezigzijn met dit onderwerp. Vanuit de verkregen feedback van 
kinderen, studiegenoten, coaches, volwassenen en een expert 
is uiteindelijk het concept “Hemelpost” bedacht.

Prototype

Testresultaten
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De vorm van ondersteuning voor deze kinderen bleek al gauw 
fysiek te moeten zijn, omdat kinderen niet genoeg hebben aan 
een schermpje van bijvoorbeeld een telefoon. Kinderen in de 
leeftijdscategorie van 7 tot 11 jaar hebben iets tastbaars nodig. 
Deze doelgroep rouwt in stapjes en het verdriet wat deze 
kinderen hebben, kun je met geen enkele mogelijkheid sturen. 
Kinderen halen veel steun uit het ophalen van herinneringen en 
daarnaast gaan zij symbolisch om met de dood. Dit moest 
daarom absoluut terugkomen in het concept



4

Hemelpost is een fysiek product voor kinderen waarmee zij 
symbolisch post kunnen versturen naar hun overleden 
dierbare. Hemelpost bestaat uit een houten box, die lijkt op een 
huis. Aan de bovenzijde zit een brievenbus en aan de voorzijde 
een deur die open en dicht kan met een sleutel. De box komt 
zonder kleur binnen en zal beschilderd worden door kinderen. 
Daarnaast kan de post, symbolisch, verstuurd worden door 
deze op te lossen in water.

De focus in dit concept ligt bij het ondersteunen van kinderen in 
de laatste fase van het rouwverwerkingsproces bij overlijden 
van eerste graad familieleden. Het product heeft vier taken: het 
beschilderen van de box, het schrijven van brieven en door de 
brievenbus doen, de deur open en dicht doen met de sleutel en 
het symbolisch versturen van de post. 

Op het moment dat taken volbracht worden, spelen zich korte 
audiofragmenten af. Deze dienen als beloning voor het 
voltooien van een taak. De box interacteert op deze manier met 
de kinderen. Deze doelgroep heeft de speciale gave om te 
leven in het hier en nu en kunnen het product naar eigen 
behoefte gebruiken. De “deurtjes van verdriet” bij kinderen 
openen spontaan en je kunt hun verdriet niet sturen. Zij kunnen 
dit product gebruiken wanneer zij daar zelf behoefte aan 
hebben. Het doel van het product is om de laatste rouwtaak 
“de overledene emotioneel een plek geven en de draad weer 
oppakken” te kunnenvoltooien. Kinderen kunnen het product 
naar eigen invulling vormgeven.

Ontwerpoplossing
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Dit afstudeeronderzoek is voortgekomen uit mijn passie voor 
de zorg. Gedurende mijn pad binnen CMD koos ik vrijwel altijd 
onderwerpen voor projecten die zorg gerelateerd waren. 

Toen ik begin dit schooljaar de minor Healthcare Innovation 
Design aan de Avans Hogeschool volgde, groeide deze passie 
alleen maar meer. Tijdens deze minor leerde ik ontwerpen voor 
specifieke doelgroepen in de zorg. Op deze manier kwam ik in 
contact met Kadanst, een praktijk voor kind en gezin. Zij hielden 
zich bezig met trauma- en hechtingsproblematiek en 
problemen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling bij 
kinderen. Samen met een projectgroep ontwierp ik voor deze 
organisatie de applicatie “What’s Your Mood” die op dit 
moment in ontwikkeling is. Tijdens dit project kwam ik voor het 
eerst in aanraking met kinderen die zich in een 
rouwverwerkingsproces bevonden. Toen een van mijn beste 
vriendinnen in oktober 2020 overleed, groeide het verlangen 
om te ontwerpen voor deze doelgroep alleen maar meer. De 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn de aanleiding 
geweest tot dit afstudeerproject. 

Het project is gestart met het onderwerp ‘rouw bij kinderen’. 
Aangezien dat een vrij breed onderwerp was, is de doelgroep 
verkleind en is er een specifieke hoofdvraag bedacht om grip 
te krijgen op het onderzoek. Het onderwerp werd uiteindelijk 
‘het rouwverwerkingsproces bij kinderen tussen de 7 en 11 jaar 
bij overlijden in de eerste graad tijdens de corona pandemie’. 

Eigen positionering
Het doel van dit onderzoek was om de kans op gecompliceerde 
rouw te verkleinen, omdat de verwachting is dat dit percentage 
na de corona pandemie sterk zal toenemen. 

Corona gooide tijdens dit project ook roet in het eten. 
Basisscholen gingen dicht en therapiesessies werden online 
gehouden. Het was hierdoor lastig om dicht bij de doelgroep te 
komen. Daarnaast moest ik er sterk rekening mee houden dat ik 
de kinderen geen schade mocht aanrichten en gold de regel 
“do no harm”. Er is daarom gekozen om de conceptfase zo min 
mogelijk te testen bij de doelgroep en dit pas te doen als het 
hi-fi product ontwikkeld is. 
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INTRO



Dit afstudeeronderzoek gaat over het rouwverwerkingsproces 
van kinderen uit de concrete operationele periode (7 tot 11 jaar) 
tijdens de corona pandemie. Het gaat hierbij om overlijden in 
de eerste graad. Het doel van dit project is om een manier van 
ondersteuning of een product te ontwerpen, waardoor de kans 
op gecompliceerde rouw verkleind kan worden.  In dit 
exploratieverslag is er onderzoek gedaan naar het probleem 
en de context daarvan. Er is onderzoek gedaan naar gezonde 
en gecompliceerde rouw en wat er nodig is om een compleet 
rouwproces te voltooien. Verder is er gekeken naar hoe 
kinderen uit de concrete operationele periode omgaan met de 
dood en wat dit voor hen betekent. Om vervolgens te 
onderzoeken wat de juiste manier is om kinderen in deze 
kwetsbare periode ondersteuning te bieden. 

Inleiding
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Op 20 oktober 2020 sloeg het nieuws, dat een van mijn beste 
vriendinnen op 19-jarige leeftijd overleed, in als een bom. De 
afgelopen periode stond in het teken van rouw, verdriet en 
verwerken. Tijdens de coronacrisis viel mij dit extra zwaar. Het 
bijwonen van een uitvaart en het afscheid nemen van een 
dierbare is altijd moeilijk. Tijdens de coronacrisis kon ik dit niet 
anders omschrijven als ‘afschuwelijk’. Elkaar niet mogen 
knuffelen, troosten en in grote getallen bij elkaar komen. 
Iemand een waardig afscheid geven, is op dit moment 
onmogelijk. 

Het rouwverwerkingsproces volgde en waar je normaal veel 
steun van vrienden en familie krijgt, was dit nu totaal anders. 
Ondersteuning vanuit school is er weinig en fysiek contact is 
niet mogelijk. Het rouwverwerkingsproces werd daardoor nog 
veel ingewikkelder. 

Dit afstudeeronderzoek is een ode aan Eline, die met haar 
bijzondere persoonlijkheid voor iedereen klaarstond en altijd 
zorgde voor anderen. 

Aanleiding
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“Herinneringen verwarmen.
Als je verdriet blijft omarmen”.

- Klari Nanning.



Het rouwverwerkingsproces van kinderen tussen de 7 en 11 jaar 
bij overlijden in de eerste graad, tijdens de corona pandemie, 
met als doel de kans op gecompliceerde rouw te verkleinen.

Doordat het coronavirus de traditionele rouwrituelen 
ingewikkeld maakt, kunnen er problemen ontstaan bij de 
betekenisgeving aan het verlies [1]. Maar hoe kun je ervoor 
zorgen dat het rouwproces soepeler verloopt in tijden van 
corona? Omdat het zo kortgeleden is dat ik zelf iemand ben 
verloren, was ik van mening dat met jongeren werken te 
confronterend zou worden. Daarom wilde ik mijzelf graag 
bezighouden met het rouwproces van kinderen tussen de 7 en 
11 jaar bij het overlijden van een familielid uit de eerste graad. Bij 
eerste graad spreekt men van het overlijden van een moeder, 
vader of kind, maar ook broers, zussen, grootouders en 
kleinkinderen vallen hieronder [2].

Afscheid van iemand nemen is heel erg belangrijk. Echter 
worden de belangrijkste functies van afscheid nemen, zoals 
een uitvaart, verstoord door de coronamaatregelen. Dit heeft 
voornamelijk te maken met uitstel van uitvaarten, een verkorte 
uitvaart en het afscheid nemen in kleine kring [3]. 

Onderwerp
Elk kind reageert anders op het verlies van iemand in zijn of 
haar directe omgeving. Je kunt veel verschillende reacties
verwachten, zoals verdriet, boosheid en angst. Kinderen zijn zich 
vaak nog niet heel bewust van hun emoties en weten niet hoe 
zij met bepaalde reacties moeten omgaan [4]. Daarnaast kan 
er ook gecompliceerde rouw ontstaan, ook wel Persistente 
Complexe Rouwstoornis (PCRS), wat is opgenomen in de 
appendix van de DSM-5. Bij gecompliceerde rouw blijft het 
verscheurende verlangen naar de overledene langdurig 
aanhouden [5]. Uit onderzoek blijkt dat prepuberale kinderen 
37% kans hebben op het krijgen van een psychische stoornis, 
één jaar na overlijden [6]. Kinderen mogen zich in tijden van 
rouw en verlies niet eenzaam voelen door het verminderde 
sociale contact. Dit samen biedt relevantie tot mijn vraagstuk.

Probleemstelling

“Als een regenboog vol kleur. 
Als een zonnetje heel fel. 

Een herinnering zo dierbaar. 
In gedachten geen vaarwel”.

- JIP.
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“Hoe kan ondersteuning geboden worden 
aan kinderen van 7 tot 11 jaar tijdens het 
rouwverwerkingsproces bij overlijden in de 

eerste graad, gedurende de corona pandemie, 
zodat de kans op gecompliceerde rouw 

verkleind kan worden?”



ROUW & DE DOELGROEP
Wat is rouw en wat betekent dit voor een 7- tot 11-jarige?
Hoe gaan kinderen tussen de 7 en 11 jaar om met verlies in een ‘normale’ situatie?

CORONA & ROUW
Wat voor invloed heeft corona op het rouwverwerkingsproces?

EMOTIES
Welke emoties komen naar voren bij een rouwend kind van 7 tot 11 jaar?
Hoe geef je erkenning aan de emoties van een kind?

PRODUCTEN OP DE MARKT
Wat is kunsttherapie en hoe kun je dit inzetten bij rouw- en verliesverwerking?
Welke ondersteuningsmiddelen op de markt zijn er voor kinderen om beter om te gaan met verlies?

CONCEPT
Hoe kan er een ondersteuningsmiddel worden gecreëerd waarbij kinderen op hun eigen tempo kunnen rouwen?
Hoe creëer je interactie tussen een product en een rouwend kind? 

 

Deelvragen
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Met dit afstudeeronderzoek krijgen kinderen van 7 tot 11 jaar ondersteuning 
geboden tijdens het rouwverwerkingsproces bij overlijden in de eerste 
graad, gedurende de corona pandemie, waardoor…

- Kinderen niet meer in eenzaamheid verdrietig zijn.

- Kinderen hun gevoelens van verdriet niet onderdrukken en sterke   
 emoties niet langer vermijden.

- Kinderen op hun eigen tempo kunnen rouwen.

- Kinderen, wanneer zij daar behoefte aan hebben, kunnen praten over  
 de overledene en herinneringen kunnen ophalen.

- Kinderen de emotionele herinnering aan de overledene levend   
 kunnen houden.

- Kinderen hun eigen vorm van therapie in huis hebben.

Doelstellingen
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ROUW

Wat is rouw en wat betekent dit voor een 7- tot 11-jarige?



Rouw wordt gedefinieerd als een normale, gezonde reactie, die 
zorgt voor de geleidelijke acceptatie van het verlies. Door dit 
verlies te verwerken, kan de nabestaande zich aanpassen aan 
de nieuwe situatie, waarin de overledene alleen nog in 
herinnering voortleeft [7]. 

Iemand leert om te gaan met verdriet, pijn, angst, woede en 
schuldgevoelens die veroorzaakt worden door het overlijden 
van een geliefde [8]. Het aanpassen aan deze nieuwe situatie 
kost tijd en deze tijd is bij elke persoon verschillend. De reden 
hiervan is dat elk rouwproces anders is. Niet alleen de dood, 
maar elke vorm van een verlieservaring, kan gepaard gaan 
met gevoelens van rouw. Denk hierbij aan een scheiding, het 
overlijden van een huisdier, een amputatie van bijvoorbeeld 
een arm of been, een miskraam, maar ook het verliezen van je 
baan [7,8].  

In dit afstudeeronderzoek staat rouw om overlijden centraal. 
Om een volledig rouwproces te doorlopen moeten er vier 
verschillende rouwtaken worden voltooid [6, 7]. 

Rouw en zijn betekenis

“Rouw is een normale, gezonde reactie, die zorgt 
voor de geleidelijke acceptatie van het verlies”.
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De vier rouwtaken

1
Het aanpassen aan het leven zonder de overledene.
 
Het verliezen van een geliefde leidt vrijwel altijd tot 
veranderingen. Op al deze levensveranderingen moet een 
nabestaande antwoord vinden.  Mensen die een dierbare 
verloren zijn, zijn vaak ook de richting in het leven verloren. 
Daarom moet iemand zijn verwachtingen, ideeën en 
opvattingen over de toekomst veranderen en een nieuwe 
betekenis van het leven vinden. 

De overledene emotioneel een plek geven en de draad weer 
oppakken.

Iemand vergeten of loslaten is onmogelijk. De overledene leeft 
altijd voort in herinneringen. Ondanks dat de relatie tussen de 
nabestaande en de overledene persoon blijft bestaan,
verandert de aard van deze relatie. Iemand moet in emotioneel 
opzicht de overledene een plekje geven en zich richten op de 
toekomst en verder leven. Bij het richten op de toekomst, kan er 
bij de nabestaande een gevoel van schuld optreden.  Toch 
moet de nabestaande opnieuw durven te investeren in het 
leven. 2

Het aanvaarden van verlies.

Het verlies moet onder ogen gekomen worden. Men moet 
realiseren dat een persoon is overleden en dit moet erkent 
worden. Deze taak wordt gezien als een van de belangrijkste 
taken. Vaak weten de nabestaanden wel dat iemand is 
overleden, maar willen ze het emotioneel nog niet voelen. Deze 
ontkenning kan worden verdeeld in totale of gedeeltelijke 
ontkenning.

o Totale ontkenning is bijvoorbeeld denken dat iemand   
 niet overleden is en dat men gelooft dat ze terugkeren in  
 het leven waarin nu geleefd wordt.
 
o Gedeeltelijke ontkenning is dat men weet dat er iemand  
 is overleden, maar dat de overledene nog betrokken   
 wordt in dagelijkse rituelen. Denk hierbij aan het dekken  
 van de tafel voor de overleden persoon en ook het   
 praten tegen de overledene.

Het ervaren van de pijn van het verlies.

Mensen voelen bij het verliezen van een dierbare vaak veel pijn 
en verdriet. Ieder zijn gevoel en emoties zijn anders en ook uiten 
mensen dit vaak op een andere manier. Toch zijn mensen 
geneigd om voor deze taak weg te lopen, wat lijdt tot het 
onderdrukken van verdriet of andere emoties en het 
wegstoppen van herinneringen aan de overledene. Het 
grootste probleem van het vermijden van deze rouwtaak is dat 
hoe langer je wegloopt, hoe moeilijker het wordt om het verlies 
een plek te geven. 

3
4
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4

Kinderen kunnen ook rouwen. Het rouwproces verloopt echter 
anders dan bij volwassenen. Kinderen wisselen de gevoelens 
van pijn en verdriet af met hun normale activiteiten, zoals 
spelen [8]. Hierdoor kan het soms lijken dat een kind geen last 
heeft van een verlieservaring. Ieder kind krijgt op een dag met 
de dood te maken. Rouwen is een natuurlijk en actief proces 
wat elk kind, ongeacht de leeftijd, een keer moet doorlopen 
[8,9]. Elk kind heeft zijn eigen manier om te rouwen en het 
tempo is bij elk kind verschillend. Om verlies te verwerken moet 
ieder kind een drie-stappenproces [6] doorlopen, namelijk:

1. protest
2. wanhoop
3. onthechting
Rouwen is voor kinderen een moeilijke taak. Een kind rouwt in 
kleine stapjes en kan het ene moment intens verdrietig zijn en 
het andere moment vrolijk buitenspelen [8]. Kinderen zijn 
gemakkelijker af te leiden dan volwassenen en blijven 
daardoor minder in verdriet ‘hangen’. Echter kan een kind zich 
ook terugtrekken, omdat hij bijvoorbeeld niet een ander wilt 
belasten met zijn eigen verdriet of zorgen. In de 
leeftijdscategorie zeven tot elf jaar laten kinderen weinig los, 
waardoor het soms lastig is om in te schatten hoe het met het 
kind gaat. Deze kinderen zijn vaak geneigd om zich groot te 
willen houden. Het grote nadeel hiervan is dat ze daardoor 
vaak in eenzaamheid verdrietig zijn [10]. 

Rouw bij kinderen
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ROUW &
DE DOELGROEP

Hoe gaan kinderen tussen de 7 en 11 jaar om met verlies in een ‘normale’ situatie?
Welke emoties komen naar voren bij een rouwend kind van 7 tot 11 jaar?



De doelgroep die in dit onderzoek centraal staat is gebasseerd 
op de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget. Volgens deze 
theorie verloopt de cognitieve groei van een kind in een aantal 
perioden, namelijk [11]: 
- De sensorimotor periode (0-2 jaar)
- De preoperationele periode (2-7 jaar)
- De concrete operationele periode (7-11 jaar)
- De formele operationele periode (12 jaar en ouder)

Volgens de theorie van Piaget staan leeftijd en de ontwikkeling 
van cognitieve denkprocessen met elkaar in verbinding. In dit 
afstudeeronderzoek betreft de doelgroep kinderen van 7 tot 11 
jaar, ook wel kinderen uit de concrete operationele periode. In 
deze, prepuberale, fase ontwikkelen kinderen cognitieve 
processen en gaan zij logischer, maar ook realistischer denken 
over bepaalde zaken en ervaringen. Een kind krijgt begrip van 
oorzaak en gevolg en kan, met behulp van gedetailleerde 
informatie, verbanden leggen [6,11]. Een voorbeeld dat te maken 
heeft met de dood is dat iemand ernstig ziek word en aan het 
gevolg daarvan overlijdt. Het meest typerende kenmerk van 
deze ontwikkelingsperiode is dat het kind sterke emoties 
probeert te vermijden en gevoelens van verdriet onderdrukt [6]. 

In de tabel op pagina 20 staan de belangrijkste kenmerken van 
de concrete operationele periode op persoonlijk en sociaal-
emotioneel vlak beschreven [6, 12, 13].

De doelgroep
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De doelgroep - prepuberale fase

20

Persoonlijke ontwikkeling   Sociaal-emotionele ontwikkeling  
 

Bezig met hun zelfbeeld.   Willen graag geaccepteerd worden 
door leeftijdsgenoten en groepen.  
 

Identificeren zich met anderen. Moeten leren om nieuwe vrienden te 
maken.

Bezig met het ontwikkelen van hun 
eigen identiteit. Zij identificeren zich 
met ouders, klasgenoten, vrienden en 
rolmodellen.

Psychische stoornissen kunnen zich in 
deze fase gemakkelijk ontwikkelen.

Willen graag door iedereen aardig 
gevonden worden.

Periode kan als stressvol worden 
ervaren door grote veranderingen in 
gedrag en omgeving.

Meiden zijn in deze fase kwetsbaarder, 
betreft het ontwikkelen van een laag 
zelfbeeld.

Kinderen moeten leren omgaan met 
fysieke, sociale, emotionele en 
cognitieve veranderingen.

Nemen graag risico’s en hebben 
drang naar intense ervaringen.

Kinderen komen bewuster in 
aanraking met kinderen met een 
andere achtergrond.

Hebben meer normbesef. Moeten goede voorlichting krijgen.

Gedrag wordt beïnvloedt door het 
veranderingsproces in het brein.

Ontwikkeling van een eigen identiteit 
is heel erg belangrijk. 



Als kinderen de leeftijd van zeven bereiken, realiseren zij zich 
dat de dood onomkeerbaar en universeel is [6]. Kinderen 
proberen de dood beter te begrijpen door veel realistische 
vragen te stellen [12]. Echter vindt deze leeftijdscategorie het 
moeilijk om over verlies te praten en proberen ze gevoelens 
van verdriet te ontwijken en sterke emoties te onderdrukken en 
te vermijden. Kinderen in de concrete operationele periode 
gaan op een symbolische manier om met de dood. 
Het thema ‘de dood’ wordt geïntroduceerd in hun spel, bij lezen, 
tekenen en schrijven [6]. Kinderen in deze periode zijn geneigd 
zich terug te trekken uit hun sociale omgeving [11, 12]. Het 
verwerken en herinneren van de overleden doen zij 
voornamelijk met behulp van foto’s, brieven, maar ook door 
een gedenkplaats te bezoeken. Daarnaast huilt een kind in 
deze leeftijdscategorie vaak veel en zijn zij erg kwetsbaar [12]. 

De dood kan veel verschillende effecten hebben op een kind 
van 7 tot 11 jaar. Voorbeelden hiervan zijn hiernaast 
weergegeven [6, 9]. Hierbij geldt ook dat hoe meer 
gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden in het leven van 
het kind, hoe meer kans het kind heeft op psychische- en 
gedragsproblemen.

Omgaan met verlies
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Rouw kan gepaard gaan met verschillende lichamelijke en 
psychische klachten. De belangrijkste voorbeelden staan in de 
tabel hieronder benoemd [7,9].

Symptomen
Bij eerste graad spreken we, zoals in de probleemstelling al 
vermeld staat, van het overlijden van een moeder, vader of 
kind, maar ook broers, zussen, grootouders en kleinkinderen 
vallen onder de eerste graad familie [2]. Op het moment dat 
het gaat om kinderen spreken we dus van het overlijden van 
een vader, moeder, opa, oma, broer of zus. 

Uit een interview met Karin van Sabben (zie bijlage 1), therapeut 
bij Kadanst, kwam naar voren dat het overlijden van een ouder, 
broer(tje) of zus(je) het ergste is wat een kind kan overkomen. 
Het kan zelfs voorkomen bij kinderen dat zij zichzelf de schuld 
geven van de dood van een van deze personen. Bij het 
overlijden van een grootouder, kunnen kinderen erg verdrietig 
zijn, maar zien zij een bepaalde logica, omdat deze familieleden 
al wat ouder zijn. Soms vinden kinderen het zelfs erger als de 
hond of kat overlijdt, dan wanneer een overgrootoma overlijdt. 

Eerste graad familie
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Lichamelijke gevolgen  
 

Psychische gevolgen

Diarree Woede

Duizeligheid Zelfverwijt en schuldgevoel

Versnelde hartslag Rusteloosheid en irritatie

Kortademigheid Somberheid en depressie

Benauwdheid “Een brok” in je keel voelen

Vermoeidheid Het gevoel van realiteit kwijt 
zijn

Hoofdpijn Niet alles op een rijtje hebben
Hyperventilatie Beelden van de overledene 

zien
Misselijkheid Concentratieproblemen

Verminderde eetlust en 
gewichtsverlies

Slaapproblemen

Overactief Ontkenning

Veel huilen Afsluiten voor de buitenwereld

Druk op de borst Het ontwikkelen van angsten

“Een ouder, broertje of zusje wat overlijdt is 
het ergste wat een kind kan overkomen”.

- Karin van Sabben



Er is in deze doelgroep een groot verschil tussen jongens en 
meisjes. Zo zijn meisjes in deze fase een stuk kwetsbaarder, 
omdat zij sneller een negatief zelfbeeld ontwikkelen [6, 12]. Uit 
het interview (zie bijlage 1) is gebleken dat meiden veel 
makkelijker praten en dat zij zich vaak wat meer open durven 
te stellen. Jongens proberen vaak wat stoerder te doen en 
willen graag ook stoer gevonden worden door hun 
leeftijdsgenoten. Er zijn natuurlijk ook jongens die veel emoties 
laten zien, maar dit laten ze alleen zien als zij op een 
non-verbale manier worden benaderd. Daarbij is het zo dat 
jongens liever dingen doen. Om hun emoties te bereiken kun je 
beter iets met ze doen, dan met ze praten [14]. Alle kinderen 
vinden het fijn om herinneringen op te halen en te praten over 
de overledene. Om het verschil tussen jongens en meisjes 
zichtbaar te maken is er een design sprint gehouden met de 
sprintvraag “Welke emoties komen naar voren bij een rouwend 
kind van 7 tot 11 jaar?”. Allereerst zijn de voelbare emoties van 
een kind in kaart gebracht, aan de hand van een onderzoek 
van de TU Delft [15]. Zie afbeelding hieronder [15].

Jongens en meisjes
Vervolgens is er een PACE-analyse (zie afbeelding hieronder) 
opgesteld voor een rouwend kind van 7 tot 11 jaar. 

Uiteindelijk is er een paper-prototype (zie pagina 24) 
ontworpen waarbij kinderen geslacht, leeftijd, naam, 
basisemotie en eerste graad familielid in een verhaal op maat 
moesten invullen. Hierbij kwam in een test bij vijf kinderen 
duidelijk naar voren dat jongens voornamelijk boosheid voelen 
en meisjes verdriet en angst (voor test zie bijlage 2). 
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Iedere volwassene, maar ook ieder kind, heeft een eigen 
rouwtempo. Rouwsymptomen van gezonde rouw en 
gecompliceerde rouw lijken veel op elkaar. Het onderscheid 
tussen de twee is niet af te leiden uit de symptomen, maar ligt 
vooral aan de duur en de intensiteit van het rouwproces [8]. 
Gecompliceerde rouw, ook wel pathologische rouw, houdt in 
dat rouwreacties veel langer en sterker aanhouden [7]. Het 
gaat hierbij om rouwreacties die langer dan zes maanden 
aanhouden, veel emoties en gevoelens die sterk aanwezig 
blijven en het nog niet terug kunnen keren in het sociale leven 
[16]. 

Gecompliceerde rouw staat, sinds 2013, omschreven als 
‘Persistente Complexe Rouwstoornis (PCRS) in de appendix van 
de DSM-5 [5]. Gecompliceerde rouw komt voort uit een 
verscheurend verlangen naar de overledene. Symptomen die 
hierbij voorkomen zijn bijvoorbeeld ontkenning, angsten en 
fobieën en karakterverandering [5,8]. Om een duidelijk beeld te 
geven van het verschil tussen ‘normale’ en gecompliceerde 
rouw, is hiernaast een visualisatie weergegeven. Hierin betreft 
de oranje kant van de cirkel gecompliceerde rouw en de 
groene kant van de cirkel gezonde rouw. Het meten van 
gecompliceerd rouw kan gemeten worden met de Rouw 
Cognitie Vragenlijst voor Kinderen (RCV-k) (zie bijlage 3). 
Uit deze vragenlijst kunnen de negatieve gedachten van 
kinderen worden gemeten. De lijst geeft goed inzicht in het 
verloop van de verliesverwerking, maar kan ook 
aanknopingspunten bieden voor het verdere verloop van 
behandeling [5]. 

Gecompliceerde rouw
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CORONA
& ROUW

Wat voor invloed heeft corona op het rouwverwerkingsproces?



De invloed van corona op het rouwproces
Corona staat het afscheid nemen en de betekenisgeving aan 
verlies in de weg [1]. Daarnaast moet iedereen anderhalve 
meter afstand van elkaar houden, waardoor sociale en fysieke 
steun niet aan elkaar gegeven kan worden [17]. 

Bezoekers van een uitvaart moeten sinds de coronacrisis ten 
alle tijden anderhalve meter afstand van elkaar houden. Er 
gelden strenge voorwaarden tijdens afscheidsrituelen zoals 
[17]:
- Iedereen heeft een vaste zitplaats
- Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig  
 zijn. Sinds 28 april 2021 is dit aangepast naar maximaal  
 100 personen. 
- Iedere bezoeker is verplicht zich aan te melden en een  
 gezondheidscheck in te vullen.
- Bij verplaatsen is het dragen van een mondkapje  
 verplicht.
- Bij een condoleance op een andere locatie is de 
 groepsgrootte maximaal 30 personen.
- Er mogen geen hapjes en drankjes worden geserveerd.

Door alle maatregelen die getroffen zijn, zijn uitvaarten beperkt 
tot kleine groepen, waardoor het afscheid nemen in tijden van 
corona extra lastig is. Het bijwonen van een uitvaart is zeer 
belangrijk voor het rouwproces, maar door de corona 
maatregelen worden de belangrijkste functies van een uitvaart 
verstoord [1].
 
Functie 1:  Het uiting geven aan rouw. Gedachten en   
  gevoelens kunnen worden gedeeld met naasten  
  en er kan afscheid genomen worden.
Functie 2:  Het samenbrengen van familie en vrienden,
  ookwel sociale steun.
Functie 3:  Nabestaanden hebben het gevoel dat zij iets   
  kunnen doen voor de overledene.
Functie 4:  Uitvaarten dienen voor de realisatie dat iemand  
  daadwerkelijk is overleden. Dit helpt bij de 
  verliesverwerking.
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MARKTONDERZOEK

Wat is kunsttherapie en hoe kun je dit inzetten bij rouw- en verliesverwerking?
Welke ondersteuningsmiddelen op de markt zijn er voor kinderen om beter om te gaan met verlies?



Een zeer effectieve behandelmethode voor kinderen in een 
rouwverwerkingsproces is creatieve therapie, ook wel 
kunsttherapie [18]. Kunsttherapie is een werkzame methode om 
een kind sociaal-emotionele vaardigheden te leren. Doordat 
een kind zich creatief kan uiten, leert hij samenwerken, plannen 
maar ook leert hij om te gaan met verschillende emoties en 
tegenslagen [19]. 

Kinderen hebben vaak moeite met praten over bepaalde 
zaken en het vertellen wat er speelt, maar uiten zich makkelijker 
met bijvoorbeeld tekenen, spelen, schilderen en rollenspellen. 
Zaken waar het kind niet over kan of wil praten, kunnen 
zichtbaar gemaakt worden met bijvoorbeeld een 
tekening of een schilderij. Een therapeut kan op deze manier 
zien wat er met een kind speelt [20]. 

Het verwerken van emotionele gebeurtenissen, zoals trauma’s, 
angsten en overlijden, kunnen met creatieve therapie 
vergemakkelijkt worden [18]. Er zijn veel verschillende vormen 
van creatieve therapie, waarbij enkele in bijlage 4 beschreven 
worden. 

Het doel van kunsttherapie is om meer balans in het leven van 
het kind terug te brengen, de gezondheid te versterken, het 
zelfvertrouwen te bevorderen en een positiever zelfbeeld 
krijgen [17,19]. 

Kunsttherapie
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Producten op de markt - Kinderboeken [21]
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Dood zijn, is dat voor altijd?

Voor altijd

Siens Hemel

Groter dan een droom Het geheim van het Nachtegaalbos

Doodgewoon

Dit is een verschrikkelijk boek
met een gouden boodschap

De vuurtoren



Producten op de markt - Doe-boeken [21]
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Vaarwel

Ik zal je nooit vergeten

Het doorleefboek & het meeleefboek
Nu jij er niet meer bent

Herinneringsboek
Onzichtbaar verdriet

De allerliefste ... is toevallig die
van mij!



Producten op de markt - Ondersteuningsmiddelen [21]
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De Verliescirkel

Het herinnerings-doe-boek

Verlies in beeld - koffer

De verdrietkoffer - basisonderwijs

De Emowijzer



Producten op de markt - Spellen [21]
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Zonnepost

Zonnekaartjes

Sterrenkaartjes

Sterrenpost

Alle Sterren Van De Hemel

Vergeet-me-niet-verdrietjes

Niet hier, wel dichtbij BLOB - Verlieskaarten



Producten op de markt - Herinneringen [21]
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Een herinneringsschilderij

Herdenkingssieraden
Een pot vol goede wensen

Een fotoboek

Een herinneringenboxDe herinneringentas



FIELDRESEARCH

Hoe geef je erkenning aan de emoties van een kind?



Expert Interview - Karin van Sabben
“Hoe beter ouders hun verdriet kunnen laten zien aan kinderen, hoe 
makkelijker het voor kinderen is om verdriet om het verlies toe te 
laten”.
 
“Kinderen zijn geneigd zich snel af te sluiten, wat ervoor zorgt dat het 
moeilijk is om contact te maken. Om contact te krijgen met het kind, 
kun je het beste een nonverbale manier 
gebruiken”.
 
“Elk kind, ongeacht het geslacht, vind het erg fijn om
 herinneringen op te halen en te praten over de overledene. 

”Kinderen kunnen heel snel boos of huilen heel veel. Wat 
opvallend is, is dat ze soms helemaal niet huilen om de 
overledene, maar juist om hele andere dingen, zoals het stoten van hun 
teen. Dat is dan echt een drama”. 

“Kinderen kunnen de logica zien op het moment dat hun opa’s en 
oma’s overlijden, want die zijn al oud. Soms kunnen kinderen het zelfs 
erger vinden als de hond of kat overlijdt. Een ouder, broertje of zusje 
verliezen is daarentegen het ergste wat een kind op deze leeftijd kan 
overkomen”. 

“Er is sinds corona nog geen toename in gecompliceerde rouw. Dit komt 
omdat kinderen in een rouwproces eerst zes maanden tot een jaar de 
tijd krijgen om te rouwen”. 

Karin van Sabben, creatief (dans)therapeut bij Kadanst, is de 
initiatiefnemer van Kadanst. Kadanst is een praktijk voor het 
helpen van kinderen en hun gezinnen met behulp van 
creatieve middelen. Het gaat hierbij vaak om problemen op 
het vlak van hechting, sociaal-emotionele ontwikkeling of het 
omgaan met levensgebeurtenissen. Onder omgaan met 
levensgebeurtenissen, vallen ook rouw- en verlieservaringen 
[22]. Tijdens dit afstudeeronderzoek is er aansluiting gezocht 
met dit bedrijf door een eerdere samenwerking tijdens de 
minor Healthcare Innovation Design. Er is een interview met 
Karin van Sabben gehouden over de rouwverwerking bij 
kinderen van 7 tot 11 jaar en hoe het rouwproces verloopt en 
beïnvloedt wordt door de coronacrisis. Er kwamen een aantal 
interessante inzichten uit (zie citaten hiernaast).

Tot slot heeft Karin toegelicht wat voor middelen er al op de 
markt zijn en welke methodes worden toegepast tijdens 
therapie. Zo zijn er dingen als kaartspellen, familiespellen, 
werkboeken en prentenboeken. Verder zijn er ook symbolische 
methodes bedacht, die goed werken, zoals belleblaaspost. 
Kinderen vinden het hele zware en beladen niet fijn. Het moet 
niet te serieus worden. Echter zijn er op de markt nog helemaal 
geen interactieve middelen, terwijl dit wel heel interessant kan 
zijn voor deze doelgroep. Het kan voor laagdrempeligheid 
zorgen en ook hoeft een kind dan niet een bepaald denkniveau 
te hebben.

Hiernaast staan enkele interessante citaten uit het interview 
uitgeschreven. Het volledige interview kunt u teruglezen in 
bijlage 1. 
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Observatie 1 - Podcast “Alles is Liefde”
Het is van belang om met het kind over het onderwerp te 
praten. Dit kan na een paar weken, na een paar maanden of 
zelfs na een jaar. Daarnaast is het belangrijk dat school van de 
situatie afweet, zodat zij het onderwerp ook kunnen 
introduceren in bijvoorbeeld een kringgesprek. Het is belangrijk 
om eerlijk te zijn tegen een kind en al hun vragen te 
beantwoorden. Benoem ook eigen gevoelens als een kind daar 
behoefte aan heeft. 

Je kunt vormgeven aan het overlijden door lievelingsliedjes te 
zingen of te luisteren, foto’s te kijken of bijvoorbeeld een kaarsje 
aan te steken. Kinderen vinden het fijn om spelenderwijs bezig 
te zijn met het onderwerp en er op een speelse manier 
gesprekken over te voeren. Het is belangrijk dat er een veilige 
plek wordt gecreëerd om over het onderwerp te praten. 

Podcast Alles is liefde – Kind en rouw [23]
Aflevering 011 met Jolanda Heusinkveld

Uit de podcast “Alles is liefde” kwamen uit de aflevering “kind en 
rouw” een aantal interessante inzichten op het gebied van de 
rouwverwerking bij kinderen op jonge leeftijd naar voren. Elk 
kind krijgt te maken met verlieservaringen en ook is er liefde 
nodig om te kunnen rouwen. 

“Liefde is de rode draad van je leven. Zonder liefde is 
er ook geen rouw. Door deze liefde kun je pijn ervaren”. 

Er kwam naar voren in de podcast dat de kracht bij rouw hem 
vooral zit in de ruimte geven voor het verdriet wat er is. Je moet 
het niet groter maken dan het is, maar je moet als ouder wel 
proberen mee te gaan in de emotie van het kind. Daarbij is het 
belangrijk om herinneringen te maken. Kinderen rouwen in 
stapjes en bezitten de vaardigheid van het leven in het hier en 
nu. Als ze antwoord hebben op hun vragen, kunnen zij weer 
verder en wat anders gaan doen. 

 “Kinderen openen hun deurtje voor verdriet. Dan gaat 
hij weer dicht en hoor je ze een paar weken niet. Ver-
volgens hebben ze een vraag en gaat het deurtje weer 
open. Als ze antwoord hebben gaat hij weer dicht”.
> SLEUTELMOMENT 
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Observatie 2 - Het rouwproces van een volwassene
Serie: New Amsterdam  (Netflix)
In de ketting hieronder is een observatie beschreven vanuit de serie “New Amsterdam”. Er is gekeken naar de vier rouwtaken, die 
eerder zijn beschreven. Zo kunt u in de observatie zien dat er vrij snel gecompliceerde rouw optreedt, omdat de persoon in kwestie de 
realiteit van het verlies niet accepteert. Na het zoeken van hulp gebeurt dit wel en ontstaat er een ‘gezond’ rouwproces waarin de vier 
rouwtaken in stapjes worden voltooid.
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Hij pakt de draad weer 
op en leeft zijn leven 
verder. Hij is gelukkig met 
zijn dochter en vrienden.
EIND.

Na ongeveer een jaar 
ontmoet Max een 
weduwe met een klein 
kindje.

Hij investeert veel liefde, tijd en 
energie in zijn “nieuwe gezin”.
Rouwtaak 4

Max voelt zich schuldig naar 
zijn overleden vrouw. Hij is nog 
niet klaar voor een nieuwe 
relatie.

Hij accepteert het verlies 
wat erin resulteert dat hij 
niet meer praat met de 
geest van zijn vrouw.
Rouwtaak 1

Het verdriet om zijn 
vrouw krijgt langzaam 
een plekje

Max begint zich aan te passen. 
Hij gaat weer aan het werk, 
breng zijn dochter naar de 
opvang en heeft zin in het leven.
Rouwtaak 3

Max neemt een paar dagen 
vrij om met zijn dochter te 
spenderen. Hij huilt, maar voelt 
ook opluchting. 
Rouwtaak 2

Na het gesprek met de 
psycholoog besluit Max 
een laatste gesprek met 
zijn vrouw te voeren.
START: gezonde rouw

Hij probeert niet te 
rouwen, omdat hij 
bang is teveel te 
voelen.

Max is bang, omdat hij denkt 
dat zijn vrouw boos op hem is 
voor het kiezen van de 
verkeerde uitvaartbloemen.

Na ruim zes maanden besluit 
Max met een psycholoog te 
praten.

Vrouw van Max overlijdt 
na de geboorte van hun 
dochter.

Max praat met (de 
geest van) zijn 
overleden vrouw

Max realiseert zich dat zijn 
vrouw dood is en voelt veel 
woede naar de arts bij wie 
zijn vrouw op de operatietafel 
overleed.

Drie maanden gaan voorbij 
waar Max alleen nog voor zijn 
dochter zorgt en doorgaat 
met werken.
START: gecompliceerde rouw



CONCEPTING

Hoe kan er een ondersteuningsmiddel worden gecreëerd waarbij kinderen op hun eigen tempo kunnen rouwen?



Probleemstelling: “37% van de kinderen komen, in een normale situatie, na overlijden van naasten in een gecompliceerd rouwproces 
terecht. Tijdens de corona pandemie zal dit percentage alleen maar stijgen. Dit is de reden dat er een vorm van ondersteuning 
ontworpen moet worden, wat kinderen kan helpen door dit proces heen te komen, met zo min mogelijk complicaties”. 
Uit de eerste crazy 8 brainstorm kwamen leuke ontwerpen, maar na het doen van marktonderzoek kon er worden geconcludeerd dat 
een merendeel van de concepten al bestonden (zie bijlage 8.1 voor vergroting afbeeldingen). 

Crazy 8 brainstorm (groep 1)
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Bij de tweede groep, met in totaal vijf deelnemers, werd een programma van eisen opgesteld (zie bijlage 5). De probleemstelling was 
hetzelfde als bij de eerste crazy 8 brainstorm. Het belangrijkste doel voor het bedenken van een concept bij deze probleemstelling was 
dat het ervoor moest zorgen dat kinderen niet in eenzaamheid verdrietig zijn en dat kinderen hun emoties van verdriet niet vermijden, 
maar er juist over praten. Bij de tweede crazy 8 brainstorm werden originelere ideeën bedacht, na het benoemen van de al bestaande 
producten. Deze zijn meegenomen in de concepting fase.  (zie bijlage 8.2 voor vergroting afbeeldingen)

Crazy 8 brainstorm (groep 2)
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Na het uitvoeren van verschillende brainstorms, is er een start 
gemaakt met het bedenken van concepten.

Concept 1: Deurtje open, deurtje dicht.
Wanneer een kind de behoefte heeft om vragen te stellen, een 
tastbare herinnering te zien of een bepaalde emotie voelt, 
kunnen zij een desbetreffend deurtje opendoen. Deze deurtjes 
hebben allemaal een thema op de deur staan en zijn gevuld 
met een product binnen deze thema’s.

Concept Sketching
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Concept 2: De herinneringen aan (kaartenspel)
Een kaartenspel in zes verschillende edities, namelijk: opa, oma, 
papa, mama, broer en zus. De bedoeling is dat er een kaartje 
wordt getrokken om bijvoorbeeld over de herinnering aan het 
overleden familielid te praten. 

Een voorbeeldvraag zou kunnen zijn “Wat was het mooiste aan 
mama?” of “Wat was de grootste hobby van papa?”. 

Concept Sketching
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verwerken 

Concept 3: Het verlies, verwerk en herinnerboek
Een persoonlijk boek met foto’s, herinneringen, opdrachten, 
gedichten en invulverhalen. Kinderen hebben op deze manier 
een tastbare herinnering, maar verwerken tegelijkertijd ook het 
verlies door opdrachten te doen en verhalen te schrijven. 

Concept Sketching
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verwerken 

Concept 4: Het familierouw bordspel
Een bordspel om met de familie te spelen. Iedereen 
beantwoord vragen en doet opdrachten, waarmee 
bijvoorbeeld herinneringen opgehaald worden. Het staat in 
contact met het tweede concept, maar is in dit geval 
vormgegeven als bordspel. Op deze manier kun je er ook iets 
interactievers van maken met bijvoorbeeld de toevoeging van 
geluid en licht. 

Concept Sketching
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verwerken 

Concept 5: Herinneringsschilderij
Een schilderij met tastbare herinneringen van de overledene. 
Je verzamelt spullen van de overleden persoon: bijvoorbeeld 
sieraden, een T-shirt, haarelastiekjes, bloemen van de uitvaart 
etcetera. Deze worden allemaal op een schilderij geplakt en 
hier wordt overheen geschilderd. Zo heb je altijd een mooie 
herinnering aan de overleden dierbare.

In de afbeelding hiernaast is een eigen voorbeeld 
weergegeven van een herinneringsschilderij. 

Concept Sketching

46



DEFINITIEVE
CONCEPTKEUZE

Hoe creëer je interactie tussen een product en een rouwend kind? 



Bij het maken van de definitieve conceptkeuze is er gekozen 
om een sleutelmoment in dit onderzoek te gebruiken als basis, 
namelijk: “Kinderen openen hun deurtje van verdriet. Die gaat 
dan weer dicht en dan hoor je ze een paar weken niet. 
Vervolgens hebben ze een vraag of behoefte om te praten en 
gaat het deurtje weer open. Als ze antwoord hebben gaat het 
deurtje weer dicht”. 
Het concept moet een fysiek product zijn wat kinderen tussen 
de 7 en 11 jaar, op een interactieve manier, ondersteuning biedt 
bij het rouwverwerkingsproces. Er is gekozen voor een fysiek 
product, omdat uit eerder onderzoek en het interview met Karin 
gebleken is dat kinderen niet genoeg hebben aan een 
schermpje van bijvoorbeeld een telefoon. Kinderen hebben in 
tijden van rouw iets tastbaars nodig. 

In de eerste iteratie is er gekeken naar het sleutelmoment met 
de deurtjes van verdriet en troost. Het concept zou als volgt 
moeten werken: Een kind mag een deur openen op het 
moment dat hij daar zelf behoefte aan heeft. Verdriet kun je 
namelijk niet altijd zien of sturen, dit zit intern. Hierop is verder 
gebrainstormd in het bedenken van een definitief concept.

De eerste stap naar een definitieve conceptkeuze was het 
bedenken wat er achter de deurtjes van verdriet en troost kon 
schuilen. Hiervan is een mindmap gemaakt (zie afbeelding). 
Verder is er een mindmap gemaakt van “Mijn mooiste 
herinneringen en tastbare spullen van …”(zie pagina 48) Met 
deze gegevens zijn nieuwe concepten geschetst. 

Definitief concept kiezen
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1e iteratie
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Achter elk deurtje schuilt een hanger. Op deze hanger kan een 
boodschap geschreven worden, die in een herinneringsboom 
kan worden gehangen. Op deze manier creëert een kind een 
gedenkplekje voor zijn overleden dierbare. Het emotionele 
proces verloopt in dit concept lineair.

Concept 1: Een gang van deuren
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Wanneer een kind behoefte heeft om een deurtje te openen, 
om verlies een plekje te geven, kan hij dit doen. Achter elk 
deurtje zit een stukje troost, als beloning voor het openen van 
een deur. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een mooie 
herinnering met de overleden dierbare, een verhaal of gedicht, 
een troostknuffel of een spel. Het product is gebasseerd op 
matroesjka-poppetjes en het rouwproces van een kind 
verloopt in dit concept lineair. 

Concept 2: Opstapeldeuren

51



Bij dit concept kun je wensen naar de hemel verzamelen en 
symbolisch versturen naar de overledene. Wanneer kinderen 
verdrietig zijn of behoefte hebben om aan de overledene te 
denken, kunnen ze naar hen schrijven. Naast het huis staat een 
tonnetje met kleine, lege briefjes die kunnen oplossen in water. 
Aan de bovenkant van de box zit een brievenbus en ook bevat 
de doos een deur, waarachter een illustratie van de overledene 
zit. Deze kan met een sleutel worden opengemaakt. 

Concept 3: Deurtje naar de hemel
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Er is gekozen om verder te itereren op het derde concept: deurtje naar de hemel. Deze is in eerste instantie uitgewerkt door antwoord 
te krijgen op verschillende vragen (zie pagina 53). Vervolgens is het concept geschetst. De schets is hieronder te zien.

2e iteratie (midterm assessment)
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2e iteratie (midterm assesment)
Wat gebeurt er?
Het verdriet van een kind kan op geen enkele mogelijke manier 
gestuurd worden, dus op het moment dat het kind behoefte 
heeft om verdriet te verwerken, kan het kind een brief schrijven 
of een deurtje openen. Na een periode van verwerking, kan de 
post ook symbolisch verstuurd worden.

Wat bereik je ermee?
Het kind kan naar eigen behoefte zijn verdriet een plekje geven. 
Ze kunnen de box helemaal maken zoals ze zelf willen, door 
deze te beschilderen. Door kunsttherapie toe te voegen aan het 
concept, kunnen kinderen al een deel van het verdriet 
verwerken. Een kind kan met dit product rouwen op zijn eigen 
tempo. Verdriet wordt verwerkt met creativiteit, herinneringen 
ophalen en het schrijven en versturen van brieven naar de 
overledene. 

Wat gebeurt er als het kind een deurtje openmaakt?
Het kind is toe aan een stukje verdriet verwerken en doet dit 
door een briefje uit het tonnetje te halen. Het kind schrijft een 
wens of boodschap op voor de overledene. Deze kan 
vervolgens in de brievenbus worden gedaan. Daarnaast kan 
het kind de deur openen met de sleutel, wanneer hij 
daaraantoe is. Achter de deur met de sleutel zit een foto/
illustratie van de overledene. Verder zit er nog een andere deur 
in het huis, die je kunt openen om de briefjes terug te lezen. De 
geschreven hemelpost kan verstuurd worden door de briefjes, 
symbolisch, op te lossen in water na een verwerkperiode. De 
hemeldoos dient als een eigen gedenkplekje waar het kind zijn 
eigen verdriet kan verwerken.

Wat verwerk je?
Het kind verwerkt het verdriet om de overleden persoon door te 
schrijven en door het ophalen van herinneringen met de 
overleden dierbare.
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Fase

Context

3e iteratie
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4
Het laatste stuk van verwerking 
wordt ondersteunt met dit product. 
Er kan worden geschreven naar de 
overledene, zodat zij alsnog 
‘betrokken’ worden in het leven van 
het kind.

Het product kan meegenomen 
worden naar een verdere fase in het 
leven. Product wordt met de tijd 
zachter, net als de emotie rondom het 
overlijden. Er kan altijd naar 
teruggegrepen worden. 

De hemelpost kan na periode 
van verwerking worden 
verstuurd door het symbolisch 
op te lossen in water.

Het product: “Deurtje naar de 
hemel” wordt aan het kind 
gegeven.

Kinderen voelen zich vaak 
schuldig voor het verdergaan 
met hun leven.

Rouwtaak 4
De overledene emotioneel 
een plekje geven en de draad 
weer oppakken.

Na het concept voorgelegd te hebben, kwam er naar voren 
dat er een vorm van interactie miste. Daarnaast werd 
geadviseerd de producttijd te verlengen en het zo te maken 
dat het mee kan groeien in het volwassen leven. Tot slot was 
het belangrijk om de context te verduidelijken en te bepalen in 
welke fase het product geïntroduceerd wordt.

De context van het concept is thuis, op de plek waar het kind 
zijn/haar eigen gedenkplekje creëert.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich schuldig voelen wanneer 
zij ‘verder met hun leven gaan’. Het product kan bij fase 4, 
ookwel rouwtaak 4, van het rouwproces worden 
geïntroduceerd. In deze fase gaan kinderen de overledene 
emotioneel een plek geven en de draad weer oppakken.

De introductie in de context is hiernaast weergegeven. 



 

“Hoe kan er een ondersteuningsmiddel voor 
thuis worden ontworpen voor kinderen tussen 
de 7 en 11 jaar, in de laatste fase van het 
rouwverwerkingsproces bij overlijden in de 

eerste graad, gedurende de corona pandemie, 
zodat de kans op gecompliceerde rouw 

verkleind kan worden?”

Ontwerpvraag



Als eerste is er gekeken naar de interactie. Emotie wordt 
zachter met de tijd. Toen kwam de volgende vraag naar boven: 
“Wat nou als de interactie het letterlijk zachter worden van de 
emotie is?”. Het product moet meegroeien naar een volwassen 
leven en zou in deze tijd kunnen vervagen, slijten of verdwijnen. 
Allereerst is er een mindmap gemaakt over hoe materiaal 
zachter van textuur wordt (zie mindmap hiernaast). Verder is er 
veel materiaalonderzoek gedaan naar afbreekbare 
materialen, zoals biobased materialen, oasis, balsahout, 
Chinese theebloemen en speksteen. 
 

- Klei 
- Chinese theebloemen
- Oasis/steekschuim
- Oplosbaar papier
- Triplexhout

Testmaterialen

Materiaalonderzoek
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In deze test is onderzocht hoe bros en breekbaar klei is. Er zijn 
vijf verschillende vormen gekleid en er is onderzocht hoe vaak 
er met een hamer op geslagen moet worden voor de 
uitgeharde klei breekt. Dit is na 24 uur getest, maar de klei was 
op dat moment nog niet goed genoeg uitgehard. Na 48 uur is 
de test nogmaals uitgevoerd (zie video + afbeeldingen). 

Dun gekleide vormen breken snel. Echter werd er met klei 
getest, om te kijken of het huis in eerste instantie ‘ingepakt’ kon 
worden met klei met als doel dat het omhulsel kapotgeslagen 
zou kunnen worden. Op deze manier kunnen emoties als 
woede en boosheid worden geuit, voornamelijk bij jongens. 
Echter bleek dit niet mogelijk te zijn en is het gebruik van een 
zware hamer voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar te gevaarlijk. 
Dit materiaal is daarom niet geschikt voor het uiteindelijke 
product. 

Test 1: klei
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https://youtu.be/Kfx-jN5oEd4



Test 2: Chinese theebloemen
In deze test is onderzocht hoe Chinese theebloemen werken en 
hoe dit eventueel verwerkt kan worden in het eindproduct. 
Theebloemen zijn gevouwen theebladeren in de vorm van een 
klein bolletje. Binnenin deze theebloemen zitten een of 
meerdere gedroogde bloemen. Op het moment dat de 
gedroogde bloemenbol in aanraking komt met gekookt water, 
springt deze als het ware open en ontstaat er een bloem in het 
water. Uit deze theebloemen ontstaat drinkbare thee. Deze kan 
later geconsumeerd worden (bekijk video voor test met 
theebloem). 

“Als je kunt loslaten komt er ruimte vrij voor nieuwe dingen”.

De Chinese theebloem zou kunnen worden ingezet binnen het 
concept. Op het moment dat de hemelpost verstuurd word in 
water, ontstaat de bloem. Het idee erachter is dat er op het 
moment van oplossing van de post, op een symbolische 
manier, nieuw leven ontstaat. Kinderen gaan op een 
symbolische manier om met de dood, zoals eerder al is 
omschreven. Het is een symbolische toevoeging aan het 
concept. Echter moet de theebloem uitkomen met kokendheet 
water, wat voor kinderen gevaarlijk kan zijn. Daarnaast bloeit de 
theebloem trager met papier in de bak. Het opgeloste papier 
creëert, na roeren, een soort wolkeneffect rond de theebloem 
(zie afbeelding). Door de te hoge temperatuur van het water, is 
het materiaal niet geschikt om te gebruiken voor de doelgroep.

Test 2: Chinese Theebloemen
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Link naar video voor test met theebloem
https://youtu.be/Fsz7FdJxfW0

Test theebloem + oplosbaar papier



Met deze test is onderzocht of oasis, ook wel steekschuim 
genoemd, een geschikt materiaal was om in het eindproduct 
te gebruiken. Allereerst is er uit een blok steekschuim een plak 
afgesneden en daarin is de vorm van een brievenbus uit 
gesneden. Het meest opvallende is dat steekschuim veel troep 
geeft. Het geeft een groene kleur af en er komen veel korreltjes 
vanaf. 

Ten tweede is er gekeken naar wat er gebeurt met oasis op het 
moment dat het in aanraking komt met water. Er zijn twee 
vormen uit het blok gesneden, namelijk een kubus en een plak. 
Deze zijn volledig ondergedompeld in water. Het materiaal 
wordt daardoor niet alleen hard en breekbaar, maar ook heel 
zwaar. Daarnaast geeft het nog steeds een groene kleur af en 
op het moment dat het droogt, wordt het opnieuw brokkelig.  

Uit de testen is gebleken dat oasis geen bruikmaar materiaal is 
voor het eindproduct. Het geeft teveel rommel door het 
afgeven van de kleur en de korrelige structuur (zie collage 
hiernaast). Daarnaast is het een gevaarlijk materiaal voor 
kinderen.

Test 3: Oasis
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Met deze test is er onderzoek gedaan naar wat er gebeurt op 
het moment dat oplosbaar papier in aanraking komt met 
water. Er zijn vier verschillende testen gedaan, namelijk met 
leeg papier, zwarte fineliner, potlood en balpen (zie afbeelding 
1). Uit de test werd duidelijk dat het oplosbare papier bij 
aanraking met koud water direct zacht wordt. De temperatuur 
van het water maakt geen verschil. Om het papier op te laten 
lossen, moet er beweging in het water komen. Op het moment 
dat het papier gevouwen is, vouwt het zich uit op het moment 
dat het water geraakt wordt. De inkt van zowel potlood, als 
zwarte fineliner en balpen lost volledig op en het water 
verkleurt niet (zie afbeelding 2). Nadat er beweging in het water 
is gemaakt, lost het papier op in een soort wolkeneffect (zie 
afbeelding 3). 

Het oplosbare papier is een materiaal wat sowieso terug gaat 
komen in het eindproduct. Het heeft een symbolisch effect, wat 
goed past bij de doelgroep. Daarnaast is het biologisch 
afbreekbaar en daardoor niet schadelijk voor het milieu.

Test 4: Oplosbaar papier
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Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
https://youtu.be/NecTZpRQLTU



Met deze test is er gekeken of triplexhout beschilderd kan 
worden met verf. Deze toevoeging aan het concept heeft te 
maken met dat kunsttherapie een zeer effectieve methode is 
bij kinderen in een rouwverwerkingsproces. Op het moment dat 
het product wordt geïntroduceerd in de context, kan het kind 
het hemelhuis een volledig eigen invulling geven door deze te 
beschilderen. Uit de test bleek dat acrylverf een goede soort 
verf bleek voor op hout. Op het moment dat het huis in de 
toekomst mee moet, dan kan een advies zijn om het over te 
schilderen met vernis, zodat het langer mooi blijft Daarnaast 
zou er een betere kwaliteit acrylverf gebruikt kunnen worden. 

Het triplexhout is een mooi en dun materiaal om te gebruiken 
voor de behuizing van het product. Daarnaast pakt de verf 
goed op het hout, ondanks dat de verf bij de test niet van hele 
goede kwaliteit was. Voor extra lang gebruik van het hout kan 
het overgeschilderd worden met vernis. Het enige nadeel aan 
het materiaal is dat er geen spijkers of schroeven inkunnen, 
omdat het dan gaat splinteren.

Test 5: Triplexhout
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Na het testen met materialen kon worden geconcludeerd dat 
het zachter worden van materialen niet mogelijk was. Daarom 
is er een eerste prototype gemaakt met het gebruik van een 
schoenendoos, zodat de andere functies van het concept 
konden worden getest.. In deze schoenendoos is aan de 
bovenkant een brievenbus gesneden, waar de post doorheen 
verstuurd kan worden. Aan de voorzijde is een klein deurtje 
gesneden wat open en dicht kan. Achter deze deur zit een 
tekening van een persoon. 

Om een beeld te krijgen van hoe de doos eruit moet komen te 
zien is deze blauw geschilderd met wolkjes erop. Dit is niet door 
kinderen gedaan, maar geeft een beter beeld dan een kale 
schoenendoos. 

Voor een eerste test wordt er aan de binnenkant een vaas 
geplaatst waarin de briefjes terecht komen op het moment dat 
deze door de brievenbus worden gestopt. Door de deksel van 
de schoenendoos open te doen, kan de vaas verwijderd 
worden en de post verstuurd. 

Prototype 1
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Tijdens de test met de drie kinderen is gekeken op welke 
interactievormen de kinderen positiever reageerden. Alle drie 
de kinderen gaven aan dat ze het geluid een leukere 
toevoeging vonden. Er is daarom gekozen om verder te gaan 
met de tweede interactievorm. 

Er zijn vier verschillende taken die binnen dit product 
uitgevoerd kunnen worden: 
Taak 1:  Het huisje beschilderen
Taak 2:  Het schrijven van brieven of het maken van
  tekeningen op de bijbehorende briefjes en deze   
  door de brievenbus stoppen.
Taak 3:  Het opendoen van het deurtje met de sleutel.
Taak 4:  De bovenkant van de box openmaken en 
  vervolgens de bak verwijderen om de post te   
  kunnen versturen.

Het prototype is met twee verschillende interactievormen 
getest bij drie kinderen binnen de leeftijdscategorie van 7 tot 11 
jaar. De interactievormen werkten als volgt:

Interactievorm 1: Gekleurde luikjes
Aan de zijkanten van de box zitten vier rode luikjes die verwijzen 
naar de vier verschillende taken. Bij het volbrengen van een 
van de taken van het hemelhuis gaan de luikjes van de 
desbetreffende taak van groen naar rood. Dit werkt als een 
interactief beloningssysteem. Voorbeeld: Het kind stopt een 
briefje door de brievenbus. Een van de rode luikjes wordt groen 
(zie afbeelding 1).

Interactievorm 2: Geluid
Bij het volbrengen van de taken speelt zich een kort 
geluidsfragment af. Ook dit werkt als een interactief 
beloningssysteem. Voorbeeld: Het kind doet met de sleutel het 
deurtje open. Op het moment dat de deur opent speelt zich 
een kort geluidsfragment af (zie afbeelding 2). 

Conclusie testTest prototype 1
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Jan Smit - Je Naam In De Sterren



PROOF OF
CONCEPT



Op basis van de iteraties op voorgaande concepten en de 
testen met verschillende materialen is er een definitief concept 
bedacht, namelijk: Hemelpost. Het idee van Hemelpost is dat 
een kind tussen de 7 en 11 jaar, op een symbolische manier, 
brieven en tekeningetjes naar hun overleden dierbare kunnen 
sturen. Het concept werkt als ondersteuningsmiddel in de 
laatste fase van het rouwverwerkingsproces, waarin kinderen 
de overledene emotioneel een plek moeten geven en de draad 
van hun leven weer moeten oppakken. De context van dit 
ontwerp is thuis, in de veilige omgeving van het kind. Voor dit 
product is een Programma van Eisen opgesteld, wat u kunt 
terugvinden in bijlage 6. 

Het kind krijgt het product thuis. Dit is een houten box met aan 
de bovenkant een brievenbus en aan de voorzijde een deur. De 
deur kan open en dicht met een slot en sleutel. Achter de deur 
bevindt zich een soort fotolijstje waar een foto van de 
overledene tussen geschoven kan worden. Bij het openen van 
de deur kan het kind deze foto bekijken. De brievenbus is de 
deksel van de box en kan ook verwijderd worden. Binnenin de 
box zit een verwijderbare plastic bak. Bij de box zitten verf, 
kwasten en een klein tonnetje geleverd. In dit tonnetje zitten 
kleine briefjes. Bij de box zit een handleiding bijgevoegd (zie 
bijlage 7 voor eerste versie) waar beschreven staat voor 
kinderen hoe zij het product kunnen gebruiken.

Proof of Concept
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Stap 2: Een kind ervoor kiezen een briefje uit het tonnetje te 
halen en hier een boodschap voor de overledene op te 
schrijven. Het briefje wordt in vieren gevouwen en in de 
brievenbus gestopt. Bij het posten door de brievenbus speelt 
zich een volgend geluid af, door afstandssensoren die zich aan 
de binnenkant van de brievenbus bevinden. 

Stap 5: Het kind vult de plastic bak met briefjes met water en 
doet een wens. Om de post definitief te versturen tekent het 
kind een symbool, bijvoorbeeld een hartje, in het water. Op deze 
manier lost de post op en dit creëert als het ware een 
wolkeneffect. 

Stap 4: Na een bepaalde periode kan het kind zelf beslissen de 
hemelpost te gaan versturen. Dit doet hij door de bovenkant 
van de box te verwijderen. Op het moment dat de bovenkant, 
waar de brievenbus uitgesneden is, van de box afgehaald 
wordt, speelt zich een vierde geluidsfragment af.

Stap 3: Wanneer het kind behoefte heeft aan het zien van een 
foto van de overledene, kan hij het deurtje met de sleutel 
openen. Op het moment dat het deurtje opengemaakt word, 
speelt zich weer een ander geluidsfragment af.

Stap 1: Het beschilderen van de box. Door creatieve uiting te 
geven, kan een kind zijn verdriet al voor een groot deel 
verwerken. Op het moment dat de kwast met verf de zijkanten 
raakt op bepaalde punten, speelt zich geluid af. Dit komt door 
geplaatste druk- en aanrakingssensoren. 

De ervaring
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TestPrototype
De eerste stap van het productgebruik is het beschilderen van 
de box. Op het moment dat het kind aan een van de zijdes 
begon met schilderen, speelde er een geluidsfragment af 
vanaf een telefoon. Dit motiveerde om door te schilderen. Uit
het schilderwerk is op te maken dat het kind weet waar de box 
om draait. Er zijn wolken, sterren, hartjes en regenbogen op 
geschilderd, wat verwijst naar overlijden. 

Er is een tweede prototype ontwikkeld als aanvulling op 
prototype 1 in de conceptfase. Dit prototype bestaat uit een 
houten omhulsel, wat geverfd kan worden met acrylverf. Aan 
de bovenkant is nog geen brievenbus uitgesneden en aan de 
voorzijde bevindt zich ook nog niet de deur die open en dicht 
kan. Dit kwam omdat de materialen miste om deze uit te zagen. 
Binnenin de box zou, wanneer de brievenbus uitgesneden zou 
zijn, een plastic box zitten waar de oplosbare briefjes in terecht 
komen op het moment dat ze door de brievenbus worden 
gestopt. 

Het prototype beschilderen is analoog getest bij een kind van 
elf jaar (Ella), wiens oma kortgeleden was overleden. U kunt hier 
een kort filmpje van zien. De functie van het eerste en tweede 
prototype zijn hetzelfde gebleven. Dit is niet opnieuw getest.
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Het product mag hopelijk, ondanks corona, fysiek op Avans 
Hogeschool worden gepresenteerd. Er zal in het begin getest 
moeten worden met Arduino in combinatie met Max8, zodat de 
box reageert op beweging en aanraking. Door deze beweging 
en aanraking, kan geluid ontstaan, wat dient als beloning voor 
de stappen die kinderen zetten. Er moeten meerdere sensoren 
worden aangeschaft, zoals druksensoren, aanrakingssensoren 
en afstandssensoren. Deze sensoren moeten zo worden 
ingesteld, dat ze niet op te minimale afstanden en bewegingen 
reageren. Om alle sensoren te bevestigen in het eindproduct, 
zal er gebruik gemaakt moeten worden van een 
soldeerapparaat en ook moeten de draden worden verlengd, 
zodat deze zo onzichtbaar mogelijk in de box bevestigd kunnen 
worden.

Voor het product zullen verschillende materialen moeten 
worden aangeschaft, zoals triplexhout, oplosbaar papier, 
een betere kwaliteit acrylverf, plastic bakken en meer. In de 
komende weken zal, naast het technische aspect, aandacht 
besteed worden aan het bouwen van het product met behulp 
van omgeving en de houtwerkplaats op Avans Hogeschool. 
Uiteindelijk zal het product worden getest bij de doelgroep en 
bij Kadanst en zo nodig worden er laatste aanpassingen 
gedaan.

Realisatie product
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Dit product moet eerst worden omgevormd naar een hifi-
eindproduct. Om dit te kunnen realiseren moeten er 
verschillende materialen worden aangeschaft en ook moet er 
een technische installatie gemaakt worden met Arduino en 
Max8. 

In de uiteindelijke vormgeving kan er nog overwogen worden 
het hout met een laserprinter te laten snijden. Op deze manier 
zouden de hoeken van het hout slechts in elkaar geschoven 
hoeven worde in plaats van de houten behuizing te lijmen. Zo 
kan een kind het huis eventueel zelf in en uit elkaar halen. Het 
lichte hout wat gebruikt wordt is niet sterk genoeg om 
schroeven in te plaatsen, omdat het dan gaat splinteren. 

Het eindproduct wordt nog getest bij kinderen binnen praktijk 
Kadanst. Wanneer het eindproduct in detail is uitgewerkt en de 
juiste werking heeft, zou het op de markt kunnen worden 
gebracht. Een voorbeeld van een bedrijf die dit product zou 
kunnen verkopen is Stichting in de Wolken, die zich richten op 
verliessituaties bij kinderen en jongeren. Daarnaast zouden 
basisscholen het kunnen gebruiken om post van meerdere 
kinderen te ontvangen en vervolgens dit gezamenlijk te kunnen 
versturen in bijvoorbeeld een kringgesprek.

Aanbeveling
De hoofdvraag gedurende dit afstudeeronderzoek luidde “Hoe 
kan ondersteuning geboden worden aan kinderen van 7 tot 11 
jaar tijdens het rouwverwerkingsproces bij overlijden in de 
eerste graad, gedurende de corona pandemie, zodat de kans 
op gecompliceerde rouw verkleind kan worden?”. 
Gedurende het onderzoek is er geprobeerd om een zo duidelijk 
mogelijk antwoord hierop te verkrijgen. Aan de hand van het 
theoretische onderzoek werden vele inzichten verkregen, die 
uiteindelijk leidde tot concepten, iteraties en geteste 
prototypes. 

Het antwoord op de vraag is dat een kind rouwt in stapjes. Er 
openen als het ware deurtjes van verdriet op momenten dat 
kinderen vragen hebben en op het moment dat zij antwoord 
hebben en getroost zijn, sluiten deze weer. Kinderen bezitten te 
gave van het leven in het hier en nu. Zij halen veel 
ondersteuning uit symboliek en introduceren het thema ‘dood’ 
in hun spel en in hun creatieve uitingen. Denk hierbij aan het 
maken van schilderijen, tekeningen en geschreven teksten of 
boodschappen. Deze symboliek en creativiteit is meegenomen 
in het eindproduct. Dat het de kans op gecompliceerde rouw 
verkleind, kan niet bewezen worden. Dit heeft ermee te maken 
dat een rouwproces eerst zes maanden tot een jaar de tijd 
moet krijgen zonder ondersteuning. Na deze tijd, in de laatste 
fase van het rouwproces, zou het eindproduct ingezet kunnen 
worden.

Conclusie
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Na het theoretische gedeelte van dit afstudeeronderzoek is er 
een ontwerpvraag geformuleerd, die moest leiden tot een 
Proof of Concept. De vraag luidde als volgt: “Hoe kan er een 
ondersteuningsmiddel voor thuis worden ontworpen voor 
kinderen tussen de 7 en 11 jaar, in de laatste fase van het 
rouwverwerkingsproces bij overlijden in de eerste graad, 
gedurende de corona pandemie, zodat de kans op 
gecompliceerde rouw verkleind kan worden?”. 
Uiteindelijk is het concept “Hemelpost” hieruit voortgekomen. 
Hemelpost is een product, ontwikkeld voor kinderen tussen de 7 
en 11 jaar, die in de laatste fase van het rouwverwerkingsproces 
zitten bij het overlijden van een oma, opa, moeder, vader, 
broer(tje) of zus(je).

Met dit concept kunnen kinderen, thuis, op een symbolische 
manier post naar hun overleden dierbare sturen. Kinderen 
gaan namelijk op een symbolische manier om met de dood en 
introduceren het onderwerp vaak in hun spel, maar ook bij 
tekenen en schrijven. Daarnaast kan de box beschilderd 
worden, waardoor kinderen hun emotionele creativiteit kwijt 
kunnen. Door creatief bezig te zijn, kunnen zij hun verdriet om 
het verlies al deels een plekje geven. Na een bepaald 
tijdsbestek kunnen zij de post ook symbolisch versturen, door 
de tekeningetjes en geschreven boodschappen op te lossen in 
water. Na beweging in het water lost het papier op in een soort 
wolk.  
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Het concept is getest bij enkele kinderen in de 
leeftijdscategorie en bij een kind uit de doelgroep. Er is gekozen 
om de tussenprototypes niet te veel te testen bij de doelgroep, 
omdat deze te kwetsbaar is. Bij dit concept gold “Do no harm”. 
Het eindproduct zal echter wel getest worden bij de doelgroep. 
Het product is bij de kinderen die het getest hebben, positief 
opgevat. Het interactieve element van geluid is een goede 
toevoeging en zorgt voor meer motivatie bij de kinderen. Het 
creëert een bepaalde motivatie en kinderen zijn geneigd om 
meer boodschappen te versturen. De kinderen hebben de 
meeste moeite met het openen van de deur. Dit heeft ermee te 
maken dat zij dan geconfronteerd worden met een foto van de 
overleden persoon. Toch wekt het openmaken van de deur, 
met een sleutel, nieuwsgierigheid op en is het ophalen van 
herinneringen voor kinderen een effectieve manier om om te 
gaan met het overlijden. Het is een waardevol product voor 
kinderen in het rouwverwerkingsproces en zeker tijdens corona, 
waar minder sociale en fysieke contacten zijn, helpt het bij het 
omgaan met emoties. 



HEMELPOST

4



BRONNEN



Bronnenlijst
[8]. Uniken Venema, M. (2005). Rouw bij kinderen. Bijblijven, 21(1), 
7–11. https://doi.org/10.1007/bf03059823
 
[9]. Breukers, T. (2003). Kinderen in rouw: Huisarts en Weten-
schap, 46(9), 404–406. https://doi.org/10.1007/bf03083345
 
[10]. Uitvaart.nl. (2020). Rouw bij kinderen - Uitvaart .nl. Geraad-
pleegd van https://www.uitvaart.nl/info-
theek/rouw/rouw-bij-kinderen

[11]. Verhulst, F. C. (2005). De ontwikkeling van het kind (Dutch 
Edition) (01 editie). Assen, Nederland: Gorcum b.v., Koninklijke 
Van.

[12]. Opvoeden.nl. (2020, 25 maart). Prepuberteit. Geraadpleegd 
van https://www.opvoeden.nl/prepuberteit-2383/
 
[13]. Veldkamp, M. (2016). Gezondheidsvoorlichting aan kinderen 
van 10 tot 13 jaar: visie van professionals en ouders, 6-8. Utrecht.

[14]. Gezondheidsplein. (z.d.). Rouwverwerking bij kinderen: zo kun 
jij helpen | Gezondheidsplein. Geraadpleegd van https://www.-
gezondheidsplein.nl/gezond-leven/rouwverwer-
king-bij-kinderen-zo-kun-jij-helpen/item123887

[15]. TU Delft, Faculty of Industrial Design Engineering. (2021). 
Premo | Emotion Measurement. Geraadpleegd van https://w-
ww.premotool.com/ 

[16]. Kremers, M. (2011). Rouwverwerking bij kinderen en jongeren: 
Verlies een plek geven. Geraadpleegd van file:///Users/lisa/-
Downloads/Kremers2011_Article_VerliesEenPlekGeven.pdf
 

[1]. Fonds Slachtofferhulp. (2021). Afscheid nemen in tijden van 
corona. Geraadpleegd van https://rouwbehandeling.nl/files/u-
ploads/2021/01/Afscheid- nemen-in-tijden-van-corona.pdf
 
[2]. Redactie. (2020, 5 oktober). Wanneer krijg ik verlof bij overlij-
den? Geraadpleegd van https://vanderspekuitvaart.nl/verlof- 
overlijden/#:%7E:text=De%20’eerste%20graad’%20wil%20zeg-
gen,of%20een%20geregi streerd%20partnerschap%20heeft
 
[3]. SlachtofferWijzer. (2020, 6 oktober). Afscheid en rouw in 
tijden van corona. Geraadpleegd van https://slachtofferwij-
zer.nl/nieuws/afscheid-en-rouw-in-tijden- van-corona/
 
[4]. Spuij, M. (2020, 1 oktober). Rouw en verlies. Geraadpleegd 
van https://psychogoed.nl/help-je-kind-van-6-12-jaar-om-
gaan-met-rouw-en-verlies- rouwverwerking-tips-en- boeken-
tips/#:%7E:text=Voor%20het%20rouwproces%20is%20het,dier-
bare%20altijd%2 0pijn%20blijven%20doen.
 
[5]. Spuij, M., & A. Boelen, P. (2014). Gecompliceerde rouw bij kin-
deren en jongeren: meting en behandeling. Psychopraktijk, 6(5), 
14–17. https://doi.org/10.1007/s13170-014- 0069-4
 
[6]. Feijen, R.M. (2005). Rouwverwerking bij kinderen op
verschillende leeftijden. Geraadpleegd van https://www.totzo-
ver.nl/media/filer_public/fd/4d/fd4dd895-109b-4bd9-98df- 
29d142e8afc8/feijen_rm_2005_rouwverwerking_bij_kinde-
ren_op_verschillende_le eftijden_ba.pdf
 
[7]. van Deth, R. (2003). Rouw. Psychopraxis, 5(1), 20–24. htt-
ps://doi.org/10.1007/bf03072052
 

74



[17]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
(2021, 19 april). Uitvaarten en corona. Geraadpleegd van htt-
ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten 

[18]. Paradise Kids. (2017). Creatieve therapie. Geraadpleegd van 
https://paradisekids.nl/creatieve-therapie/ 

[19]. Ouders van Nu. (2018, 28 februari). Creatieve therapie voor 
kinderen. Geraadpleegd van https://www.oudersvannu.nl/-
kind/ontwikkeling/creatieve-therapie/

[20]. Nederlandse Vereniging van Kunstzinnige Therapieën. (z.j.). 
Kunstzinnige therapie Jeugd. Geraadpleegd van https://www.-
kunstzinnigetherapie.nl/voor-wie/jeugd
 
[21]. In de Wolken. (2015). Rouw doelgroepen > Kinderen 4 - 12 
jaar. Geraadpleegd van https://www.in-de-wolken.nl/web-
shop/overzicht/6/kinderen-4-12-jaar
 
[22]. Kadanst. (2020). Wat is Kadanst. Geraadpleegd van: http://-
kadanst.nl/over-kadanst/wat-is-kadanst/
 
[23]. Alles is liefde podcast. (2019). Aflevering 011: Kind en Rouw 
met Jolanda Heusinkveld 

 

75



BIJLAGEN



1. Hoe gaan kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot 11  
 jaar (ook wel prepuberale fase) om met verlies?
Het verschilt per kind en in wat voor thuissituatie hij zit. Je ziet 
wel hoe beter ouders hun verdriet kunnen laten zien aan 
kinderen, hoe makkelijker het is voor kinderen om verdriet toe te 
laten. Kinderen in deze leeftijdscategorie is het belangrijk wat 
vriendjes en vriendinnetjes ervan vinden. Ze zijn in eerste 
instantie bezig met: dit is gebeurt en nu ga ik verder. Als een 
kind beslist er hulp bij te willen, kunnen deze kinderen zich wel 
openstellen om erover te praten. Een nonverbale manier werkt 
hierbij het beste. 

2. Wat is het grootste verschil tussen jongens en meisjes  
 als het gaat om rouwverwerking?
Meisjes praten veel makkelijker en zijn kwetsbaarder. Ze durven 
zich vaak wat meer open te stellen. Jongens proberen vaak wat 
stoerder te doen en willen graag stoer gevonden worden. Je 
hebt ook jongens die veel emoties kunnen laten zien, als het 
maar op een non-verbale manier gaan. Kinderen vinden het 
wel altijd fijn om herinneringen op te halen en te praten over de 
overledene. Bijvoorbeeld: wat is je mooiste herinnering aan 
oma, wat vond je het lekkerste wat mama kon koken, wat vond 
je het leukste om te doen met papa etcetera. 

3. Welke symptomen constateren jullie bij kinderen in het  
 rouwverwerkingsproces?
Kinderen worden snel boos of huilen juist heel veel. Ze kunnen 
ook bijvoorbeeld helemaal niet huilen om de overleden 
persoon, maar wel om het prikken in hun vinger. Dat is dan een 
drama. Kinderen sluiten zich snel af, waardoor het lastig is om 
nog contact te maken. Kinderen die achteruitgang op 
didactisch niveau laten zien. Kinderen die bepaalde angsten 

Bijlage 1: Expert interview Karin van Sabben
ontwikkelen (bijvoorbeeld dat ze bang zijn dat de andere ouder 
gaat overlijden). Kinderen kunnen bij bijvoorbeeld overlijden 
aan corona bang worden voor besmetting, ziekenhuizen en 
ambulances.

4. Is er een groot verschil in het rouwverwerkingsproces  
 bij overlijden in de eerste graad familie ten opzichte van  
 het overlijden van verdere familie? Zo ja, waaruit zich  
 dit in?
Er is een heel groot verschil. Kinderen vinden het logisch als opa 
en oma overlijden, want die zijn oud. Ze kunnen er wel verdrietig 
om zijn, maar ze zien het echter wel aankomen. Soms vinden 
kinderen het zelfs erger als de hond of kat overlijdt, dan 
wanneer een overgrootoma overlijdt. Een ouder, broertje of 
zusje wat overlijdt is echter het ergste wat een kind kan 
overkomen. Als kinderen nog jong zijn, kan het voorkomen dat 
kinderen zichzelf de schuld geven. Er is wel steeds meer 
aandacht voor, om met deze schuldgevoelens om te gaan 
vanuit therapeuten.

5. Zien jullie meer gecompliceerde rouw sinds de corona  
 pandemie?
Ik ben het nog niet tegengekomen. Een rouwproces moet eerst 
zes maanden tot een jaar de tijd krijgen om te rouwen. Er wordt 
vaak gezegd nog eventjes af te wachten, voordat een kind in 
therapie gaat. Die gecompliceerde rouw komt waarschijnlijk 
wat later, omdat we nog midden in de pandemie te zitten. Ook 
hierbij is alles afhankelijk van de thuissituatie. Ze willen graag 
eerst de ouders laten rouwen en willen graag voor ouders 
zorgen. Kinderen zitten soms weleens in een hele onstabiele 
thuissituatie, waardoor je geen tijd of ruimte hebt om te 
rouwen. Soms hoort rouwen ook bij ‘overleven’ en heb je geen 
ruimte om stil te staan bij je gevoel. 
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6. Welke vormen van therapie gebruiken jullie om een    
 kind te begeleiden in een rouwverwerkingsproces?
Danstherapie, kunsttherapie, maar ook gewoon gesprekken. 
We doen alles op spelenderwijs niveau en proberen het zo 
luchtig mogelijk te houden.

7. Welke materialen en/of middelen gebruiken jullie om  
 een kind te ondersteunen bij verlies? Denk hierbij aan  
 spellen, knuffels of een applicatie.
Je hebt prachtige werkboeken en mooi materiaal wat kan 
helpen bij rouwverwerking bij kinderen. Stichting in de Wolken 
heeft mooie spullen. Larissa van de Molen van de troostboom 
en een kwartet. Kinderen vinden belleblaaspost heel leuk om te 
doen. Door middel van belleblaas ga je gedachten naar de 
hemel sturen. Dat werkt heel goed. Je hebt ook speciale 
kaartensetjes met vragen als “Hoe zou … over dit of dit denken?” 
of “Wat vond jij zo leuk aan …?” of “Wat deed jij graag met …?”. Op 
een speelse manier kun je het onderwerp zo bespreekbaar 
maken. Er zijn ook mooie boekjes, prentenboeken (Kikker & Dat 
is heel wat voor een kat) en nog meer materiaal om het 
bespreekbaar te maken op een luchtige manier die te doen is. 
Kinderen vinden het hele zware niet fijn en het moet vooral niet 
te serieus zijn. Het liefst worden ze tegelijkertijd afgeleid 
(bijvoorbeeld tijdens het vingerverven). Er is ook een beeldend 
therapeut die een familiespel met betrekking tot 
rouwverwerking heeft ontworpen.

8. Welke emoties komen voornamelijk naar voren bij een 
rouwend kind? En hoe geef je erkenning aan deze emoties?
Woede, verdriet, angst, schuldgevoelens.
Ik ga er eerst over in gesprek “wat denk je dan?”, “hoe kom je 
hierbij?”, “wat zou je denken als een vriendje dat zou zeggen?”, 
“vind je ook dat het zijn schuld is?”. Je kunt van alles doen:

9. Ervaren jullie een groot verschil in het     
 rouwverwerkingsproces van een kind sinds de corona  
 pandemie? Zo ja, waar merk je dit aan?
Je merkt dat als er iemand is overlijden in deze tijd, dat er veel 
minder steun is. Mensen moeten op afstand blijven. De fysieke 
afstand is heel vervelend. Begrafenissen zijn in veel kleinere 
groepen of je mag er niet heen. Het is gewoon veel 
gecompliceerder op dit moment. Je mist niet alleen de steun 
van school, maar ook sociale steun. Er is altijd aandacht in het 
kringgesprek, er wordt een kaartje gebrand of een plakboek 
gemaakt. Online-onderwijs maakt het steunen van een kind 
gewoon veel ingewikkelder.

10. Missen jullie bepaalde vormen van therapie of bepaal 
 de middelen die jullie missen om kinderen in een 
 rouwverwerkingsproces te ondersteunen?
Je hebt veel boeken, kaartspellen etc. Iets interactiefs kan heel 
interessant zijn voor kinderen. Het kan ook voor l
aagdrempeligheid zorgen bij kinderen en ook is het fijn als je 
niet per se een bepaald denkniveau moet hebben. Kwartet is 
een mooie manier als kinderen veel vragen hebben, maar niet 
elk kind komt op dat niveau. Een ouder kan bijvoorbeeld ook ziek 
zijn en dan help je ze in de voorbereiding naar de dood. Hierbij is 
bijvoorbeeld een kwartet een hele mooie ondersteuning. Ik kan 
me voorstellen dat je iets gaat maken, waarin je foto’s kunt 
plakken of bewerken. De meeste foto’s zijn namelijk vandaag de 
dag digitaal en kinderen hechten heel veel waarde aan iets 
concreets in handen hebben. Alleen op een schermpje is niet 
genoeg, het moet tastbaar/fysiek zijn. Knutsel-ideeën, 
belleblaas, opdrachten, verhaaltjes, het maken van een 
hartenwens. Er zijn heel veel dingen die je helpen, maar 
gemoderniseerd kunnen worden.
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Bijlage 2: Test paper prototype
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Bijlage 3: RCV-k Lijst
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Bijlage 4: Creatieve Therapie Vormen
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Bijlage 5: PVE Crazy 8
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1. Hoofdvraag 
Hoe kan ondersteuning geboden worden aan kinderen van 7 
tot 11 jaar tijdens het rouwverwerkingsproces bij overlijden in de 
eerste graad, gedurende de corona pandemie, zodat de kans 
op gecompliceerde rouw verkleind kan worden?

2. Probleemstelling
37% van de kinderen komen, in een normale situatie, na 
overlijden van naasten in een gecompliceerd rouwproces 
terecht. Tijdens de corona pandemie zal dit percentage alleen 
maar stijgen. Dit is de reden dat er een vorm van 
ondersteuning ontworpen moet worden, wat kinderen kan 
helpen door dit proces heen te komen, met zo min mogelijk 
complicaties.

3. Doel 
a. Wat moet het kunnen doen?
- Het moet ervoor zorgen dat kinderen niet in 
 eenzaamheid verdrietig zijn.
- Het moet ervoor zorgen dat kinderen hun emoties van  
 verdriet niet vermijden, maar er juist over praten.
b. Wat moet het juist niet?
- Kinderen zijn in tijd van rouw heel kwetsbaar. Het product  
 mag de kinderen geen verdere schade brengen.
c. Welk resultaat moet het kunnen leveren?
- Ondersteuning bieden bij het rouwverwerkingsproces.
- De kans op gecompliceerde rouw verkleinen.
d. Welke oplossingen zijn er al?
- Kaartenspel met vragen als “Wat deed jij het liefst met …?”  
 of “Wat vond jij het leukst om te doen met …?”
- Herinnering-doe-boeken, waar kinderen hun momenten  
 en herinneringen met hun overleden dierbaren kunnen  
 opschrijven.

- Lees en prentenboeken.
- Kleurplaten.
- Bellenblaaswens (je gedachten of wensen voor de 
 overledene d.m.v. bellenblaas naar de hemel sturen)
- Creatieve therapie (denk aan tekenen, schilderen, 
 knutselen, kleien etc.)
- Herinneringen box/herinneringentas met spullen, foto’s  
 en andere herinneringen aan de overleden persoon.
- De verdrietkoffer met tools en andere 
 ondersteuningsmiddel die op school te gebruiken zijn.

4. Eisen 
a. Wat is het budget?
250 euro om te produceren/bedenken/uitvoeren, maar bij hele 
goede ideeën wil ik daar best in investeren. Het moet geen duur 
product zijn om aan te schaffen, want het moet thuis te gebrui-
ken zijn.
b. Soort materiaal?
Maakt niet uit, als het maar iets tastbaars/fysieks is.
c. Zijn er eisen strijdig aan elkaar?
Kinderen zijn kwetsbaar in een tijd van rouwverwerking. Echter 
moeten zij zich wel kwetsbaar opstellen door over het onder-
werp te praten. Doen zij dit niet, dan kunnen ze het verlies ook 
geen plekje geven.
d. Extra eisen
1. Het product moet geschikt zijn voor kinderen van 7 tot 11  
 jaar.
2. Niet ieder kind beschikt over een telefoon of applicatie.  
 Daarnaast hebben zij niet genoeg aan een foto op een  
 schermpje, zij willen iets tastbaars. Daarom is een fysiek  
 product de beste optie.
3. Het moet geen schade aan het kind richten.
4. Het moet ondersteuning bieden.
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5. Het moet de kans op gecompliceerde rouw verkleinen.
6. Het product moet thuis te gebruiken zijn.
7. Het product mag niet te duur zijn om aan te schaffen.

5. Extra info (technisch/fysiek/online etc.) 
• Een typisch kenmerk van deze doelgroep is dat zij 
 gevoelens van verdriet onderdrukken en sterke emoties  
 proberen te vermijden. Hierdoor zijn zij vaak in 
 eenzaamheid verdrietig.
• Kinderen in deze leeftijd hebben de neiging om te willen  
 zorgen en hun ouders eerst te laten rouwen.
• Een effectieve vorm van therapie bij rouwverwerking is  
 creatieve therapie.
• Bij een rouwverwerkingsproces moeten er vier rouwtaken  
 voltooid worden.
1. Het aanvaarden van het verlies.
2. Het ervaren van de pijn van het verlies.
3. Het aanpassen aan het leven zonder de overledene.
4. De overledene emotioneel een plekje geven en de draad  
 weer oppakken.

• De cirkel van gezonde rouw & gecompliceerde rouw.
 Er moet voorkomen worden dat kinderen in de rode cirkel  
 terecht komen of kinderen moeten van het rode gedeelte  
 van de cirkel naar de groene. 

 



Bijlage 6: Programma van Eisen product
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Eis
1. Het product moet geschikt zijn voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar.
2. Het product moet ervoor zorgen dat kinderen hun emoties van verdriet niet  
 meer onderdrukken.
3. Er moet interactie tussen product en gebruiker aanwezig zijn.
4. Kinderen mogen geen emotionele schade door het product ondervinden.
5. Het product moet ondersteuning bieden aan de gebruiker.
6. Het product moet gebruikt kunnen worden in een thuissituatie.
7. Kinderen moeten met het product op eigen tempo kunnen houden en het  
 product naar eigen behoefte kunnen gebruiken.
8. Het product moet in te zetten zijn in de laatste fase van het 
 rouwverwerkingsproces.
9. Het product moet fysiek zijn.
10. Het product moet veilig te gebruiken zijn.
11.  Kinderen moeten met het product zelf vorm kunnen geven.
12. Het product moet de kans op gecompliceerde rouw verkleinen.
13. Het product moet ervoor zorgen dat kinderen niet meer in eenzaamheid 
 verdrietig zijn.
14. Het product moet persoonlijk gemaakt kunnen worden.
15. Het product moet geschikt zijn voor zowel jongens als meisjes.
16. Kinderen moeten met het product de emotionele herinnering aan de 
 overledene levend kunnen houden.
17. Het product moet persoonlijk zijn wanneer het geïntroduceerd word.
18. Het product mag niet te duur zijn om aan te schaffen.
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1. Zet de Hemelpost-box op een mooie plek.

2. Zie je het deurtje? Hier kun je een foto achter plaatsen. Draai de  
 box om en stop een mooie foto van *sterretje*in de opening aan  
 de onderkant.

3. Zin om te schilderen? Maak de verfdoos open, pak een kwast en  
 ga schilderen!

4. Ben je verdrietig? Misschien helpt het om een brief te schrijven  
 naar *sterretje* In het tonnetje met “HEMELPOST” vind je briefjes.

5. Klaar met schrijven? Doe jouw brief op de post!

6. Goed gedaan! Als je graag een foto van *sterretje* wilt zien, kun  
 je de deur openmaken met de sleutel.

7. Wil je de post versturen naar *sterretje*? Haal de bovenkant van  
 de box eraf en haal de plastic bak uit de box. Vul de plastic bak  
 met water.
 

8. Klaar om te versturen? Schrijf de naam van *sterretje* in de bak  
 met water. De post zal verdwijnen in het water.

Bijlage 7: Eerste opzet handleiding product



Bijlage 8.1: Crazy 8 brainstorm eerste groep
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