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Nederlandse samenvatting: Dit artikel beschrijft een uitgevoerde kwalitatieve metasynthese van case 

studies over rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking en de begeleiding hiervan. We 

concluderen dat personen met een verstandelijke beperking rouwreacties onder verschillende vormen 

uiten en dat er vaak vertraagde rouwreacties plaatsvinden. We rapporteren een grote variabiliteit aan 

interventies. In de gevonden case studies worden positieve effecten toegeschreven aan psychologische 

interventies. Additioneel worden in de geïncludeerde artikels ook verscheidene medicamenteuze en sociale 

interventiecomponenten werkzaam geacht. Er worden verschillende contextuele aspecten aangehaald, 

zoals het bijwonen van rituelen en de betrokkenheid van familieleden en begeleiders, die een invloed 

kunnen hebben op het rouwproces. 

English summary: The present article describes a qualitative metasynthesis of case studies on grief and 

bereavement processes and interventions for persons with intellectual disabilities. We conclude that 

persons with intellectual disabilities express their grief in many forms, and often as delayed grief reactions. 

We describe various bereavement interventions. The retrieved case studies report positive effects for 

psychological interventions. Additionally, they report positive effects for several applied pharmacological 

and social intervention components. Various important contextual intervention components are 

described, such as attending the funeral and other rituals, and the involvement of family and staff.  

Trefwoorden: verstandelijke beperking; rouwbegeleiding; rouwreactie; verlieservaring; metasynthese; 

kwalitatief onderzoek 

 

1. Inleiding 

Iedereen wordt in het leven wel eens geconfronteerd met het verlies van een dierbare. Omgaan met 

dit verlies vergt voor iedereen een grote uitdaging. Niet bij iedereen verloopt rouw op een gezonde 

manier. Indien men niet door het rouwproces geraakt of het rouwproces zeer lang blijft aanslepen, is er 

sprake van een langdurig, traumatisch rouwproces. Vanuit orthopedagogisch perspectief is het interessant 

om na te gaan hoe rouwprocessen verlopen bij personen met een verstandelijke beperking. Lange tijd 

werd gedacht dat zij niet in staat waren te rouwen (Dodd & Guerin, 2009). Zowel op grond van 

praktijkervaringen als onderzoeksbevindingen is echter duidelijk geworden dat ook personen met een 

verstandelijke beperking door een rouwproces kunnen gaan (Brickell & Munir, 2008; Dodd & Guerin, 

2009). De volgende vragen dienen zich aan: Hoe verlopen rouwprocessen bij deze doelgroep? Welke 

interventies kunnen gehanteerd worden om deze personen te begeleiden bij het rouwproces?  

In grootschalig onderzoek werd reeds naar een antwoord op deze vragen gezocht. Enkele 

grootschalige kwantitatieve onderzoeken tonen de effectiviteit van bepaalde interventies aan. Zo 

concluderen Dowling, Hubert, White en Hollins (2006) in een groepsvergelijkende studie dat een 

traditionele counseling interventie positieve veranderingen teweeg bracht. Een geïntegreerde interventie 

echter, specifiek gericht op ondersteuning van het rouwproces, leidde in dit onderzoek niet tot 

significante verbeteringen in geestelijke gezondheid en gedrag. Deze geïntegreerde interventie 

combineerde verliesgerichte activiteiten, ondersteund door informele begeleiders in de thuisomgeving, 

met herstelgerichte activiteiten, die door formele begeleiders ondersteund werden. De interventie bracht 

ook verschillende praktische moeilijkheden met zich mee, zoals tijdsgebrek, onervaren begeleiders, en 
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onvoldoende contact met de hulpverleners. Uit andere onderzoeken blijkt ook een rouwgroep voor 

personen met een verstandelijke beperking positieve effecten te hebben (Boyden, Freeman, & Offen, 

2009; Mappin & Hanlon, 2005). Een groep van personen met een verstandelijke beperking kwam samen 

onder begeleiding van enkele volwassenen. Uit een evaluatie bleken deze bijeenkomsten de participanten 

te helpen hun gevoelens te delen en te normaliseren. Echter, deze grootschalige onderzoeken bieden geen 

rijke inhoudelijke beschrijving van interindividuele noden en verschillen. Bovendien wordt er weinig 

aandacht besteed aan specifieke werkzame interventiecomponenten. Ten slotte worden contextuele 

aspecten, zoals de betrokkenheid van begeleiders en familieleden, niet in kaart gebracht in dergelijke 

studies. 

In case studies wordt hieraan meer aandacht besteed (cf. Crowe et al., 2011; Swanborn, 1996). Aan de 

hand van individueel kwalitatief onderzoek worden bovengenoemde hiaten uit grootschalig onderzoek 

opgevangen. Case studies spitsen zich immers toe op één of enkele cases die in de diepte bestudeerd 

worden, om zo gedetailleerde informatie te bekomen over één specifiek verschijnsel (Merriam, 1988; 

Swanborn, 1996; Yin, 2003). Case studies hebben een holistisch en contextueel karakter, waarbij sociale 

relaties en interacties en belevingsaspecten veel aandacht krijgen. Bij de case study methode wordt een 

vroegtijdige selectie van belangrijke aspecten door de onderzoeker vermeden. Doorheen de studie blijft 

men immers openstaan voor nieuwe, onverwachte informatie.  

Hoewel er primaire case studies te vinden zijn over de begeleiding van rouwprocessen bij personen 

met een verstandelijke beperking, is er nog geen metasynthese over dit onderwerp gepubliceerd. Het doel 

van een metasynthese is het vergelijken en integreren van alle gepubliceerde primaire studies over een 

bepaald onderwerp om zo een nieuwe integratieve interpretatie van bevindingen te genereren over de 

individuele cases en studies heen, i.e. op ‘meta’-niveau (Finfgeld, 2003; Jensen & Allen, 1996; Nelson, 

2002). Zoals de term ‘meta-analyse’ gehanteerd wordt om een studie te beschrijven die op statistische 

wijze primaire kwantitatieve studies analyseert en synthetiseert, wordt de term ‘metasynthese’ gehanteerd 

om een studie te beschrijven die via kwalitatieve technieken primaire kwalitatieve studies analyseert en 

synthetiseert (cf. Finfgeld, 2003; Jensen & Allen, 1996; Sandelowski, Docherty, & Emden, 1997; Thorne, 

Jensen, Kearney, Noblit, & Sandelowski, 2004; Walsh & Downe, 2005). Een metasynthese wordt als volgt 

uitgevoerd: eerst worden onderzoeksvragen opgesteld, vervolgens worden relevante primaire studies op 

een systematische manier verzameld door middel van een vooraf bepaalde zoekstrategie, daarna wordt de 

relevantie van de case studies voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen nagegaan op basis van in- 

en exclusiecriteria, en ten slotte worden de relevante gegevens uit de artikels geëxtraheerd en worden de 

cases geanalyseerd met het oog op het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvragen. In dit artikel 

zullen de rouwprocessen van personen met een verstandelijke beperking en de interventies daarbij nader 

worden bekeken door middel van een metasynthese van kwalitatieve case studies, met bijzondere 

aandacht voor mogelijke interindividuele verschillen, specifieke werkzame interventiecomponenten en de 

invloed van contextuele aspecten. Een metasynthese van geïndividualiseerd kwalitatief onderzoek biedt de 

mogelijkheid variabiliteit in kaart te brengen. De primaire studies worden gedetailleerd geanalyseerd opdat 

de integriteit van de individuele studies behouden blijft (Sandelowski et al., 1997). Een metasynthese leidt 

tot een beter begrip van een bepaald onderzoeksdomein zonder de bijzonderheden van elke aparte studie 

buiten beschouwing te laten (Thorne et al., 2004). De groep van personen met een verstandelijke 

beperking is een heterogene groep, onder andere wat betreft de graad van verstandelijke beperking en 

eventuele bijkomende diagnoses. Door middel van een metasynthese kan aan deze heterogeniteit 

voldoende aandacht worden besteed. 

Dit artikel richt zich op twee onderzoeksvragen. Ten eerste willen we nagaan hoe rouwprocessen bij 

personen met verstandelijke beperkingen verlopen. Ten tweede willen we nagaan welke interventies 

worden gehanteerd bij de begeleiding van rouwprocessen bij personen met verstandelijke beperkingen. 
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Deze vragen zullen we bestuderen door de gevonden case studies kritisch te bekijken binnen het kader 

van een kwalitatieve metasynthese. 

 

2. Methode 

2.1. Systematische dataverzameling en in- en exclusiecriteria 

Om zo volledig mogelijke informatie te bekomen, werd een systematisch zoekproces gehanteerd 

(Bettany-Saltikov, 2010a, 2010b; Cooper, 1998, 2010; Cooper & Hedges, 1994). Door het duidelijk 

afbakenen van een onderzoeksdomein, het formuleren van inclusie- en exclusiecriteria en een 

systematisch proces van dataselectie en -analyse wordt het onderzoek transparant en repliceerbaar. 

Bovendien wordt op deze manier systematische vertekening van de resultaten zoveel mogelijk vermeden. 

Zo worden er verschillende bronnen gehanteerd, waardoor niet slechts een select aantal artikels in het 

onderzoek wordt opgenomen.  

De gekozen studies beschrijven interventies gericht op de begeleiding van rouwprocessen bij 

personen met een verstandelijke beperking. De onderzoeksrapporten dienden ten minste één case study te 

beschrijven. Er werden enkel Engelstalige artikels gepubliceerd tussen januari 2000 en december 2010 

opgenomen in de metastudie om zo een overzicht te bieden van recente literatuur aangaande dit 

onderwerp. Onderzoeksrapporten waarin geen gedetailleerde data werden beschreven over de individuele 

participanten, werden niet geïncludeerd. Zo werden groepsvergelijkende studies uitgesloten indien deze 

studies geen gedetailleerde informatie bevatten over de individuele participanten.  

De eerste fase van het literatuuronderzoek betrof het systematische zoeken in negen databases: 

Academic Search Premier (ASP), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Embase, 

Onderwijs Resources Information Center (ERIC), Francis, Medline, PsycINFO, PubMed en Web of Science. 

Vervolgens werd de dataverzameling uitgebreid aan de hand van het systematische bekijken van de 

artikels gepubliceerd in de volgende 29 tijdschriften: Behavioral Disorders; Journal of Applied Behavior Analysis; 

Journal of Experimental Child Psychology; Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry; International 

Journal of Disability, Development and Education; American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities; 

Behavioral Interventions; Behavior Research and Therapy; British Journal of Clinical Psychology; British Journal of 

Learning Disabilities; Clinical Case Studies; Cognitive and Behavioral Practice; Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities; Journal of Autism and Developmental Disorders; Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology; Journal 

of Intellectual Disability Research; Brain and Development; Journal of Special Education; Behavior Modification; Behavior 

Therapy; Child & Family Behavior Therapy; Journal of Positive Behavior Interventions; Disability and Rehabilitation; 

Intellectual and Developmental Disabilities; Journal of Abnormal Child Psychology; Journal of Consulting and Clinical 

Psychology; Journal of Intellectual & Developmental Disability; Research in Developmental Disabilities en Exceptional 

Children. Bovendien werd ook gezocht naar zogenaamde ‘grijze’ literatuur, waaronder proefschriften en 

thesissen (Wessels, 1997). Deze werden gezocht aan de hand van vijf databases: Dissertations & Theses 

(ProQuest), System for Information on Grey Literature in Europe (SIGLE), Theses Canada, Grey literature Database en 

Index of Conference Proceedings. Verder werden de referentielijsten van alle gevonden relevante artikels 

doorzocht naar relevante verwijzingen. Ten slotte werden ook referenties gezocht met behulp van drie 

citatie databases: Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded (SCI) en Social Sciences 

Citation Index (SSCI). 

Er werden verschillende zoektermen gebruikt tijdens het systematische zoekproces. De zoektermen 

die verwijzen naar verstandelijke beperking zijn: intellectual disability, intellectual disabilities, mental retardation, 

learning disability, learning disabilities, developmental disorder, developmental disability, developmental disabilities en brain 

damage. De termen die verwijzen naar rouw zijn: bereavement, grief, mourn, end of life, death en dying. Bij 

sommige databases was het mogelijk te werken met zoektermen met een ‘*’ (intellectual disabilit*, learning 

disabilit*, developmental disabilit*). Er werd gebruik gemaakt van een Booleaanse AND als toevoeging tussen 

de twee delen van de search string en een Booleaanse OR binnen elk van beide reeksen van termen. Steeds 
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werd een combinatie gemaakt van een zoekterm verwijzend naar verstandelijke beperking met een 

zoekterm verwijzend naar rouw. 

Aan de hand van de negen bovengenoemde databases werden zeven artikels gevonden. De 

tijdschriften, de grijze literatuur, de referentielijsten, en de citatie databases leverden geen additionele 

treffers op. In totaal werden er dus zeven artikels opgenomen in de kwalitatieve metasynthese, waarin 

twaalf cases worden beschreven die voldoen aan de inclusiecriteria. 

2.2. Data-extractie en -analyse 

De gevonden cases werden bestudeerd door middel van een cross-case vergelijkende benadering 

(Miles & Huberman, 1994). Er werden twee tabellen gegenereerd, onder de vorm van ‘case-ordered 

descriptive meta-matrices’ (Miles & Huberman, 1994, pp. 187-193). Een case-ordered descriptive meta-

matrix bevat primaire descriptieve data voor alle geïncludeerde cases. Elke rij representeert een case. Elke 

kolom toont de primaire descriptieve data voor een variabele, zoals beschreven door de auteurs van de 

primaire studies. Daartoe werd gekeken naar de relevante secties in de gevonden artikels, en werden voor 

elke participant de relevante gegevens geëxtraheerd en beknopt weergegeven in de matrix. Een variabele 

werd enkel opgenomen indien hij voor minstens een derde van de cases beschreven werd in de primaire 

studies. Tabel 1 beschrijft de volgende variabelen voor de geïncludeerde cases: de leeftijd en het geslacht 

van de participanten, hun graad van verstandelijke beperking en hun extra diagnoses, hun verblijfplaats, de 

persoon naar aanleiding van wiens overlijden het rouwproces plaatsvond, het moment van overlijden van 

deze persoon ten opzichte van de start van de interventie, de aard van de relatie van de participant tot 

deze persoon voor het overlijden, de rol die de participant speelde bij de begrafenis, en of er al dan niet 

sprake was van anticiperende rouwbegeleiding. Tabel 2 beschrijft voor iedere geïncludeerde case het 

gedrag dat de aanleiding was tot de interventie, de interventie zelf, en het resultaat van de interventie. 

Case-ordered meta-matrices dienen te worden geordend volgens een belangrijke variabele (Miles & 

Huberman, 1994, p. 187). In functie van het beantwoorden van onze tweede onderzoeksvraag (‘welke 

interventies worden gehanteerd bij de begeleiding van rouwprocessen bij personen met verstandelijke 

beperkingen?’) is Tabel 2 geordend naar de aanwezige interventiecomponenten. Overeenkomstig het bio-

psycho-sociaal model van Engel (1980) bekijken we welke farmacotherapeutische, psychotherapeutische, 

en contextgerichte componenten aanwezig zijn in de gehanteerde interventies, alsook in welke 

combinaties deze componenten worden ingezet. Tabel 1 bevat belangrijke variabelen met betrekking tot 

het beantwoorden van onze eerste onderzoeksvraag (‘hoe verlopen rouwprocessen bij personen met 

verstandelijke beperkingen?’), alsook enkele algemene karakteristieken van de cases zoals leeftijd en 

geslacht. De inhoudelijke analyse werd door de eerste en tweede onderzoeker uitgevoerd. 

 

3. Resultaten  

De zeven geïncludeerde studies zijn kwalitatieve studies die rapporteren over de begeleiding van 

rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking. Van de twaalf geïncludeerde participanten 

is slechts één een kind (Clements, Focht-New, & Faulkner, 2004). De volwassen participanten variëren in 

leeftijd tussen 28 en 55 jaar. Wat het geslacht van de participanten betreft, werd er geen opvallende 

verdeling vastgesteld (vijf vrouwen en zeven mannen). Bij negen participanten werd de graad van de 

verstandelijke beperking geëxpliciteerd: er waren vijf personen met een licht verstandelijke beperking, drie 

personen met een matig verstandelijke beperking, en één persoon met een matig tot ernstig verstandelijke 

beperking. Bij vier participanten werd een bijkomende diagnose gesteld. Slechts één van de participanten 

woonde alleen. De anderen woonden in een residentiële setting (n = 9) of thuis (n = 2). De 

rouwprocessen bij de participanten vonden plaats naar aanleiding van het overlijden van vader of moeder 

(n = 7) of van één van de grootouders (n = 5). 
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3.1. Rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking 

Opvallend is dat het overlijden zich in zes gevallen één of meerdere jaren voor de rouwreacties of 

interventie voordeed (cf. kolom 9 in Tabel 1). Driemaal stelde men een uitgestelde rouwreactie vast 

(Clements et al., 2004; Elliot & Dale, 2007; Read & Elliot, 2007). Tweemaal uitte het verlies zich 

geleidelijk aan en werd pas na een uiteindelijk crisispunt een interventie opgestart (Clements et al., 2004; 

Gault, 2003). Zo kwam bij een participant het rouwproces geleidelijk aan op gang, met de verjaardag van 

de overleden grootmoeder als uiteindelijke uitlokkende factor (Clements et al., 2004). In verschillende 

studies bleken bijkomende factoren mee te spelen bij het ontstaan van rouwreacties. Bij één participant 

kwam, bij het overlijden van zijn grootmoeder, het verlies van zijn moeder enkele jaren geleden weer aan 

de oppervlakte (Gentile & Hubner, 2005). Een andere participant had naast het overlijden van zijn 

moeder ook om te gaan met een relatiebreuk en een moeilijke relatie met zijn broer (Elliot & Dale, 2007). 

Een gevolg van dergelijke vertraagde of uitgestelde rouwreacties kan zijn dat dit gedrag soms niet als 

rouwgedrag wordt herkend en ook niet zo wordt behandeld. 

Wanneer we kijken welk gedrag bij deze cases aanleiding gaf tot het opstarten van de beschreven 

interventies (cf. kolom 2 in Tabel 2), zien we dat de gevonden artikels rapporteren over zeer 

uiteenlopende rouwreacties bij de geïncludeerde participanten, zoals ondermeer teruggetrokken gedrag, 

prikkelbaarheid, angst, boosheid, oppositioneel gedrag en verbaal agressief gedrag, alsook medische 

klachten (abnormale hoest) en suïcidaal gedrag. De vaakst voorkomende rouwreacties bij deze cases zijn: 

bedroefd tot ontroostbaar zijn, prikkelbare stemming, teruggetrokken gedrag, agressief gedrag, en 

ontkenning van het overlijden van de dierbare. Door het ontbreken van de mogelijkheid om hun 

gedachten en gevoelens met betrekking tot het verlies te verbaliseren, worden rouwreacties door deze 

personen vaak op een gedragsmatige manier geuit. Dergelijke rouwreacties lopen dan het risico te worden 

bestempeld als ‘probleemgedrag’ (internaliserend dan wel externaliserend), en niet te worden herkend en 

geïnterpreteerd als ‘rouwreacties’. Een consequentie hiervan is dat dit gedrag mogelijks ook niet wordt 

behandeld door middel van rouwbegeleiding. Daarnaast werden bij verschillende participanten 

moeilijkheden met het uiten en begrijpen van gevoelens aangegeven, alsook met het begrijpen wat het 

betekent dat iemand ‘dood’ is (Clements et al., 2004; Summers & Witts, 2003), waarbij het tweemaal 

expliciet in verband gebracht werd met een vertraagde en beperkte taalontwikkeling in combinatie met de 

graad van de verstandelijke beperking. 

In verschillende studies wordt het contact met naasten beschreven. Enerzijds wordt hier het contact 

met de dierbare voor het overlijden bedoeld (cf. kolom 10 in Tabel 1). Bij vijf participanten werd expliciet 

vermeld dat ze een goed contact hadden met hun dierbare (Clements et al., 2004; Elliot & Dale, 2007; 

Gault, 2003; Gentile & Hubner, 2005). Bij één participant was er sprake van een onveilige hechting. 

Bovendien had de familie lange tijd geen contact gehad met deze participant (Summers & Witts, 2003). 

Anderzijds handelt het over het sociaal contact met andere naasten na het verlies. Bij één participant bleek 

dit contact duidelijk goed te verlopen. De familie betrok de participant bij de planning van de begrafenis 

(Gentile & Hubner, 2005). Bij twee participanten bleek het contact minder goed te lopen (Gentile & 

Hubner, 2005; Summers & Witts, 2003). Eenmaal werd op deze problematische relatie met de familie 

expliciet de focus gelegd tijdens de interventie (Summers & Witts, 2003). Naast het contact met 

familieleden, wordt ook de betrokkenheid van de begeleiders aangehaald in verschillende studies. In de 

periode van het verlies werden twee participanten geconfronteerd met een beperkte beschikbaarheid van 

de begeleiders. De begeleiders bleken in deze gevallen moeite te hebben om te gaan met de emoties van 

de participant (Gault, 2003) of waren zich niet bewust van het belang van hun betrokkenheid bij de 

rouwrituelen, zoals de begrafenis (Read & Elliot, 2007). Ook in een derde artikel werd het belang van de 

betrokkenheid van de begeleiders bij het rouwproces van de participant expliciet aangehaald (Clements et 

al., 2004).  



 

Tabel 1: Beschrijving van de geïncludeerde cases  
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Verblijf-
plaats 

Rouwproces 
n.a.v. verlies 
van... 

Moment van 
verlies t.o.v. 
start interventie 

Relatie voor overlijden Rol bij begrafenis Anticiperende 
rouwbegeleiding  

1 

Elliot & 
Dale 
(2007) 

30 M   Residentiële 
setting 

Moeder  Regelmatige bezoeken Begrafenis bijgewoond  Ja (gestart 4 maanden voor 
overlijden van moeder) 

2 34 M Licht  Thuis Moeder 6 jaar tevoren Inwonend  Ja (voorbereidend op 
mogelijke overlijden van 
vader) 

3 Gault 
(2003) 

55 M 
 

Matig  
 

Ja  Residentiële 
setting 

Vader 5 jaar tevoren 
 

Sterke band Niet op de hoogte gebracht 
van begrafenis 

Nee 

4 Read & 
Elliot 
(2007) 

42 V   Residentiële 
setting 

Moeder 1 jaar tevoren  Door personeelstekort niet 
naar begrafenis 

Nee  

5 

Clements, 
Focht-
New, & 
Faulkner 
(2004) 

36 M Matig   Gemeen-
schapshuis 

Grootmoeder 2 jaar tevoren   Nee  

6 46 V Licht  Residentiële 
setting 

Grootmoeder  3 jaar tevoren  Primaire opvoeder door 
ziekte van moeder 

 Nee  

7 9 M Licht  Thuis Grootvader 
(inwonend) 

 Sterke band  Ja 

8 

Gentile & 
Hubner 
(2005) 

54 M Licht Ja  Residentiële 
setting 

Vader 4 weken tevoren Regelmatig bezoek Actieve rol bij plannen van 
begrafenis; Begrafenis 
bijgewoond 

Ja  

9 28 V Matig  Ja  Residentiële 
setting 

Grootvader Enkele weken 
tevoren 

Sterke band Bijgewoond  Ja  

10 31 M Licht  Ja  Woont alleen Grootmoeder   Bijgewoond  Nee  

11 
Summers 
& Witts 
(2003) 

40 
à 
50 

V Matig 
tot 
ern-
stig 

 Residentiële 
setting 

Vader  Suggesties van misbruik als 
kind; Onveilige hechting;  
Onregelmatig contact 

Wenste begrafenis bij te 
wonen, maar familie besliste 
dat zij er niet bij mocht zijn 

Nee 

12 Dowling, 
Hubert & 
Hollins 
(2003) 

 V   Residentiële 
setting 

Moeder 2 jaar tevoren    Nee  

1Extra diagnose: Bipolaire stoornis bij C3; Depressie met psychotische kenmerken en Parkinson bij C8; Oppositionele gedragsstoornis en Convulsie-stoornis bij C9; Bipolaire stoornis type 2 bij C10 



 

Tabel 2: Beschrijving van het gedrag dat de aanleiding was tot de interventie, van de interventie, en van het resultaat van de interventie 

 

Omschrijving van de interventie 
(B: farmacotherapeutische componenten; P: psychotherapeutische componenten; S: contextgerichte 
componenten) 

Gedrag dat aanleiding was tot de interventie Resultaat van de interventie C
a
se

 

P
 

P: Spel met legermannetjes representatief voor zijn eigen gevecht met zijn emoties (moeilijk, 
pijnlijk); Werken rond verliesgevoelens  

Wist dat grootvader ging sterven maar ontkende dit; Oppositioneel 
en verbaal agressief gedrag gerelateerd aan nakend verlies van 
grootvader; Wilde niet verder leven zonder zijn grootvader 

Hoort niet langer grootvaders stem; Wil niet meer samen 
met hem dood zijn; In staat de kamerjas van zijn grootvader 
aan de kant te leggen; Nog steeds slaapmoeilijkheden 

7 

P: Rouwbegeleiding o.b.v. taken van rouwbegeleiding; Model van Worden (2001) Vermijdt praten over dood en sterven; Gedragsverandering: stil, 

nerveus en niet-assertief na overlijden van moeder  voor 
overlijden van moeder was zij levendig, extravert en populair 

Praat graag over haar herinneringen aan moeder en toont 
foto’s van moeder; Assertief (kan beter ingaan tegen 
pesterijen); Minder geïsoleerd 

12 

P
 +

 S
 

P: Emotionele begeleiding; Model van Worden (2001); Werken rond begrijpen van en emoties 
m.b.t. ziekte van moeder 
S: Aanmoedigen bezoeken aan moeder in periode voor haar overlijden 

 Accepteren van overlijden moeder; Hij helpt daarna zelf een 
rouwende kennis 

1 

P: Angstmanagement interventie; Relaxatie- interventie; Anticiperende rouwbegeleiding mbt 
angst om verlieservaringen; Persoonsgecentreerd model 
S: Vader betrokken bij latere sessies i.f.v. inzicht in elkaars noden en perspectieven 

Zelfmoordpoging nav verscheidene recente verlieservaringen;  
Extreme angst dat vader ziek zou worden of zou overlijden 

Stabiel gedrag en mentale gezondheid; Zelfzekerder om wat 
er zou gebeuren indien vader ziek zou worden; Nadenken 
over veranderingen in zijn leven op een praktische manier 

2 

P: Levensgebeurtenissenboek maken: identiteitsontwikkeling en spreken over gevoelens, ook 
opnemen van recente gebeurtenissen; Rouwbegeleiding: uitleg geven over dood a.h.v. 
prentenboek en spreken over gevoelens; Voorbereiden op en bijwonen van herdenkingsdienst 
voor vader 
S: Begeleiders betrokken bij levensgebeurtenissenboek en samen bijwonen van 
herdenkingsdienst; Richtlijnen opgesteld i.f.v. toekomstige verlieservaringen: uitschrijven welke 
mensen hierbij zullen worden betrokken, keuze aanbieden om begrafenis al dan niet bij te wonen 

Prikkelbaar, ontroostbaar, en van streek wanneer men over dood 
spreekt; Onkunde begeleiders om hiermee om te gaan; Geraakte 
niet uit ontkenningsfase 

Erkende dat vader overleden was zonder van streek te 
raken; Begrip van dood; Naar herdenkingsdienst voor vader 
gegaan 

3 

P: Werken rond begrijpen van diagnoses van zichzelf en grootmoeder; Informatie verstrekken 
m.b.t. oorzaak overlijden grootmoeder; Bespreekbaar en uitdrukbaar maken van angsten 
S: M.b.v. begeleiders bespreken van zijn angsten en adaptief gedrag stimuleren 

Angst om te gaan slapen want vrees om in slaap te sterven zoals 
grootmoeder 

 5 

P: Werken rond gevoelens: uitleggen wat ‘normale’ rouwreacties zijn, exploreren en uiten van 
haar gevoelens m.b.t. overlijden van grootmoeder en m.b.t. langdurige ziekte van moeder, oa 
a.h.v. boek over rouw en verlies 
S: Verhuisd naar een rustigere residentiële voorziening 

Teruggetrokken gedrag; Moeilijkheden met begrijpen en accepteren 
van haar gevoelens m.b.t. overlijden van grootmoeder en m.b.t. 
langdurige ziekte van moeder 

Eerst vermijdend en affectief geladen reacties; Vervolgens 
trage maar positieve verandering 

6 

P: Psycho-educatie en psychodynamische sessies: oa uitleg over dood a.h.v. boek over rouw en 
verlies en uitleg over rituelen; Hulp met begrijpen wat dood betekent; Nadruk gelegd op de 
emotionele veiligheid  
S: Begeleiders worden betrokken: samen bezoek crematorium, haar aanmoedigen om te spreken 
over overlijden van vader en zorgen voor meer constant en voorspelbaar contact met familie 

Bedroefd; Incontinentie; Verward en beperkt begrip m.b.t. 
overlijden van vader; Ambivalente gevoelens t.o.v. vader; 
Abnormale hoest; Boos wanneer beloofde bezoek door familie niet 
doorgaat 

Beter begrip van de situatie; Beter uitdrukken van gevoelens; 
Nog steeds schommelende gemoedstoestand maar niet meer 
bedroefd; Minder frequente agressieve uitbarstingen; 
Stoppen van incontinentie en abnormale hoest 

11 

P: Rouwbegeleiding 
P+S: Richtlijnen i.f.v. toekomstige verlieservaringen geformuleerd op micro-, meso-, exo- en 
macroniveau 

Bedroefd door overlijden moeder; Boos omdat ze de begrafenis 
niet had kunnen bijwonen 

 4 

P
+

B
 B: Medicatie toegediend (sertraline) 

P: Oa opstellen van familiealbum en herinneringenboek over activiteiten met grootvader en 
voorbereiding begrafenis 

Teruggetrokken gedrag; Verbaal en fysiek agressief gedrag; 
Depressieve stemming; Prikkelbaar; Slapeloosheid; Apathie 

Goede reacties op combinatie farmacotherapie en 
psychotherapie; Sertraline stopgezet na 12 maanden 
symptoomvrije periode; Geen terugval na 18 maanden 

9 

P
 +

 B
 +

 S
 

B: Verhoging medicatie (sertraline, quetiapine); Verandering Parkinson-medicatie  
P: Focus op verlies van vader, oa familiealbum gemaakt 
S: Familie gaf hem een actieve rol bij het plannen van de begrafenis; Aansporen tot 
voortdurende bezoeken van familie 

Prikkelbaar; Depressieve stemming; Bedroefd; Erger wordende 
bilaterale tremor; Visuele en auditieve hallucinaties; Paranoia  
(Complicatie: onduidelijk of deze klachten bijwerking zijn van 
medicatie of van toenemende depressieve stemming n.a.v. verlies) 

Wanen en hallucinaties verminderden 8 

B: Voortzetting medicatie 
P: Samen werken rond problematische relaties (ziet stiefmoeder als competitie voor aandacht en 
liefde van vader) 
S: Begeleiding bij sociale netwerking (informeren m.b.t. verschillende opties en verenigingen) 

Prikkelbaar: door overlijden van grootmoeder komen gevoelens 
m.b.t. overlijden van moeder naar boven; Boos t.o.v. stiefmoeder 

 10 
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3.2. Begeleiding van rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking 

De interventies beschreven in de geïncludeerde artikels kunnen geordend worden volgens het bio-

psycho-sociaal model van Engel (1980). Volgens dit model dient men tijdens de interventies oog te 

hebben voor het complexe samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren (Vingerhoets, 

2004). Deze factoren hangen dynamisch met elkaar samen en de interacties ertussen beïnvloeden zowel 

het proces als de uitkomst van de interventie.  

In alle studies werd er een psychologische interventie toegepast. Driemaal stond hierbij het leren 

ontdekken en uiten van emoties centraal (Clements et al., 2004; Gault, 2003). Ook bij een spel met 

legermannetjes, dat met het enige geïncludeerde kind werd gespeeld, stond dit ontdekken van gevoelens 

centraal. Het spel was bedoeld om meer inzicht te krijgen in het gevecht met zijn eigen gevoelens 

(Clements et al., 2004). Bij drie participanten bestond de psychologische interventie uit het samen maken 

van een boek (Gentile & Hubner, 2005; Gault, 2003). Ook werd er tijdens interventies aandacht besteed 

aan het geven van uitleg om zo het rouwproces te verduidelijken. Men gaf uitleg over de dood (Gault, 

2003) en de bijhorende rituelen (Summers & Witts, 2003). In een aantal artikels werd reeds voor het 

overlijden een interventie opgestart (cf. laatste kolom in Tabel 1): uitleg geven over de terminale ziekte 

van de dierbare en voorbereiding op het nakend verlies stonden hierbij centraal. 

Alle psychologische interventies kunnen geplaatst worden op een continuüm, gaande van 

laagdrempelige begeleiding tot intensieve psychotherapie (Leijssen, 2001). In acht gevallen werd gebruik 

gemaakt van laagdrempelige rouwbegeleiding (Clements et al., 2004; Dowling, Hubert, & Hollins, 2003; 

Elliot & Dale, 2007; Gault, 2003; Read & Elliot, 2007; Summers & Witts, 2003), waarvan eenmaal in 

combinatie met intensieve therapie (Summers & Witts, 2003). Zo maakte men gebruik van psycho-

educatie (Summers & Witts, 2003) en een relaxatieprogramma (Elliot & Dale, 2007). Over een intensieve 

therapie werd gerapporteerd in vijf gevallen (Clements et al., 2004; Gentile & Hubner, 2005; Summers & 

Witts, 2003). Het enige kind werd door middel van een intensieve therapie begeleid. Opvallend is dat aan 

alle participanten met een bijkomende diagnose intensieve therapie werd gegeven (cf. Gentile & Hubner, 

2005).  

Bij deze drie participanten met een bijkomende diagnose werd de intensieve therapie steeds 

gecombineerd met een medicamenteuze behandeling (Gentile & Hubner, 2005). Dit sluit aan bij de 

biologische dimensie van het bio-psycho-sociaal model. Steeds werden de participanten reeds voor het 

verlies behandeld met medicatie. Bij één van de participanten werd de reeds gebruikte medicatie, 

Parkinson-medicatie en medicatie ter behandeling van een depressie, na het verlies verhoogd. Hierdoor 

bekwam men echter geen verbetering. Bovendien was het niet duidelijk of de klachten het resultaat waren 

van een verergerende depressie of een bijwerking waren van de Parkinson-medicatie. Daarom werd de 

medicatie aangepast. Na deze aanpassing verminderde een aantal van de klachten. Een andere participant 

kreeg na het verlies nieuwe medicatie toegediend voor de behandeling van depressieve klachten. De derde 

participant kreeg geen nieuwe medicatie, maar zette zijn medicamenteuze behandeling, die reeds voor het 

verlies startte, verder.  

In verschillende studies werden daarnaast ook sociale en contextgerichte componenten 

teruggevonden (cf. kolom 1 in Tabel 2). Bij verschillende cases werden familieleden en begeleiders 

betrokken bij de interventie (Clements et al., 2004; Elliot & Dale, 2007; Gault, 2003; Gentile & Hubner, 

2005; Summers & Witts, 2003). Daarnaast werd aandacht besteed aan het bijwonen van rituelen: vier 

participanten woonden de begrafenis van de dierbare bij (cf. kolom 11 in Tabel 1), en een andere 

participant woonde een herdenkingsdienst voor zijn vader bij (Gault, 2003). Eén participant verhuisde na 

het overlijden van haar grootmoeder naar een rustigere voorziening (Clements et al., 2004). Een andere 

sociale interventie betrof de begeleiding bij sociale netwerking (Gentile & Hubner, 2005).  

Wanneer we kolom 1 in Tabel 2 bekijken, merken we op dat er een dominante focus ligt op het 

psychologische luik bij de gehanteerde interventies: bij alle bestudeerde cases werden er psychologische 



 

10 

interventiecomponenten gehanteerd. Bij twee cases werd er uitsluitend gebruik gemaakt van 

psychologische interventiecomponenten (Clements et al., 2004; Dowling et al., 2003). Bij zeven cases 

werden psychologische en sociale interventiecomponenten gezamenlijk ingezet (Clements et al., 2004; 

Elliot & Dale, 2007; Gault, 2003; Read & Elliot, 2007; Summers & Witts, 2003). Alleen bij drie 

participanten met een bijkomende diagnose werden medicamenteuze interventiecomponenten additioneel 

ingezet: bij één persoon door de combinatie van psychologische en medicamenteuze componenten, en bij 

de twee andere personen door een bio-psycho-sociale interventie (Gentile & Hubner, 2005). Een kritiek 

die we hierop kunnen formuleren vanuit het bio-psycho-sociaal model van Engel (1980) is dat men 

doorgaans onvoldoende oog heeft voor de samenhang en interacties tussen biologische, psychologische 

en sociale factoren bij de begeleiding van rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking. 

In negen gevallen werd expliciet het resultaat van de interventies beschreven (cf. kolom 3 in Tabel 2). 

Steeds werden deze positief beoordeeld (zie ook Discussie), waarbij men vermindering van het 

probleemgedrag toeschreef aan de gehanteerde interventie. Eenmaal werd aangehaald dat de participant 

een positieve, maar trage vooruitgang boekte (Clements et al., 2004). Een andere participant was zelfs in 

staat na de interventie zelf een rouwende kennis te begeleiden met zijn rouwproces (Elliot & Dale, 2007). 

In elke studie werd er dus een psychologische interventiecomponent teruggevonden, die over de artikels 

heen varieerde wat invulling en gradatie betreft. Ondanks de beschreven variabiliteit, werd in alle case 

studies vermeld dat hiermee positieve uitkomsten werden bereikt. Meestal werd er gebruik gemaakt van 

een laagdrempelige begeleiding, die voldoende werd geacht voor de betrokken participanten. Een 

medicamenteuze behandeling in combinatie met psychotherapie werd in de case studies als nuttig 

beoordeeld bij participanten met een dubbele diagnose. Ten slotte werden ook aan de combinaties van 

sociale met psychologische interventiecomponenten positieve effecten toegeschreven. 

 

4. Discussie 

Deze metasynthese van kwalitatieve case studies bevestigt dat personen met een verstandelijke 

beperking wel degelijk een rouwproces kunnen doormaken wanneer zij geconfronteerd worden met het 

verlies van een dierbare. Onze eerste onderzoeksvraag luidde hoe rouwprocessen bij personen met 

verstandelijke beperkingen verlopen. Vanuit de bestudeerde cases noteren we twee opvallende 

bevindingen: personen met een verstandelijke beperking vertonen vaak vertraagde rouwreacties, en 

vertonen een grote variabiliteit aan rouwreacties. De case studies beschrijven een brede waaier van 

geobserveerde gedragsmatige reacties (ontkennend gedrag, verbaal en fysiek agressief gedrag, geagiteerd 

gedrag, imitatiegedrag, verward gedrag), gevoelsreacties (angst, intens verdriet, woede), en lichamelijke 

reacties (abnormale hoest) op het overlijden van de dierbare. Door de verschillende uitingsvormen en de 

soms vertraagde of uitgestelde rouwreacties wordt de inschatting ervan bemoeilijkt. Voor familieleden en 

begeleiders is het zeer belangrijk om zich hiervan bewust te zijn. Verandering in gedrag, dat op het eerste 

zicht niet toegeschreven wordt aan het verlies, dient bekeken te worden vanuit het standpunt van een 

mogelijke rouwreactie. Bovendien kan een vertraagde rouwreactie (soms zelfs na een periode van meer 

dan zes jaar; cf. kolom 9 in Tabel 1) impliceren dat deze personen pas na langere tijd worden geholpen. 

Uitgestelde rouwreacties komen vaak voor bij personen met verstandelijke beperkingen, wanneer ze 

initieel het verlies niet kunnen vatten, maar pas op een later moment, en dan een atypisch rouwproces 

doormaken (cf. Kitching, 1987). Het is van belang dat, ook al vertoont men geen gedragsverandering 

onmiddellijk na het verlies en lijkt men het verlies goed te kunnen plaatsen, de omgeving alert blijft en 

deze personen zo nodig bijstaat in het verwerkingsproces. Het anticiperend (i.e., proactief) begeleiden van 

personen met een verstandelijke beperking kan vermijden dat men een moeilijke rouwverwerking 

doormaakt: het bereidt hen voor op het overlijden van de dierbare en op het komende verlies. 

De metasynthese biedt een overzicht van de gepubliceerde case studies die interventies gericht op de 

begeleiding van rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking beschrijven. Het kan 
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interessant zijn om deze case studies te plaatsen naast algemeen ontwikkelde theorieën over rouw en 

rouwprocessen. We bespreken drie vaak gehanteerde theoretische modellen. Een eerste model is dat van 

Kübler-Ross (1969). Volgens dit model verloopt een normaal rouwproces doorheen vijf opeenvolgende 

fasen: ontkenning, woede, onderhandelen, depressie, en ten slotte aanvaarding. Er zijn echter belangrijke 

kritieken geformuleerd bij dit model. Vooreerst is een rouwproces niet statisch en wordt het niet lineair 

doorlopen zoals dit model aangeeft (Keirse, 2010). Bovendien impliceert dit model passiviteit bij de 

persoon die het rouwproces doormaakt (Worden, 1991). Een tweede model beschrijft rouwverwerking als 

een rouwarbeid (Worden, 1992), waarin vier taken doorlopen worden: onder ogen zien van de 

werkelijkheid van het verlies, ervaren van de pijn van het verlies, aanpassen aan het leven zonder de 

andere en ten slotte het verlies een plaats geven en leren houden van het leven. Het doorlopen van deze 

taken is een dynamisch proces, waarbij alle taken vervuld moeten worden om tot een verwerking van het 

verlies te komen (Keirse, 2005). In tegenstelling tot het model van Kübler-Ross, dienen de fasen hier niet 

lineair doorlopen te worden en wordt het rouwproces als iets dynamisch gezien (Goldsworthy, 2005). Een 

derde model, het duale procesmodel van Stroebe en Schut (1999), beschrijft het rouwproces als het 

zoeken naar een evenwicht tussen ‘loss orientation’ (verliesgericht zijn) en ‘restoration orientation’ 

(herstelgericht zijn). Enerzijds is het belangrijk betekenis te geven aan het verlies en anderzijds is het 

nodig vooruit te kijken en te investeren in het leven na het verlies. 

We zien enkele duidelijke parallellen tussen het model van Kübler-Ross (1969) en de gevonden cases. 

De eerste fase, de ontkenningsfase, werd expliciet aangehaald in de studie van Gault (2003): zonder 

begeleiding bleek het moeilijk voor de participant om uit deze fase te geraken. Depressieve rouwreacties, 

die in de vierde fase van het model een plaats krijgen, werden in verschillende gevonden studies 

beschreven. Ook de beschrijving van de vijfde fase, de aanvaardingsfase, vinden we terug in de case 

studies: de participanten bleken na de interventies hun verdriet en hun gewijzigde situatie te accepteren, 

probeerden nieuwe contacten te leggen, en maakten plannen voor het verdere leven zonder de dierbare. 

Volgens het model van Worden (1992) blijkt de participant die moeite heeft uit de ontkenningsfase te 

geraken, de eerste arbeidstaak nog niet te hebben vervuld. De geïncludeerde participanten uitten op 

verschillende wijzen hun verdriet en pijn, wat geplaatst kan worden onder de tweede arbeidstaak. Worden 

haalt aan dat er individuele verschillen zijn in de intensiteit en de manier waarop de pijn wordt ervaren. 

Deze variabiliteit komt ook in deze metasynthese naar voor (cf. kolom 2 in Tabel 2). De gehanteerde 

interventies kunnen volgens dit model gezien worden als een hulpmiddel om de arbeidstaken te vervullen 

die de participant zelf niet vervuld krijgt.  

Tot slot bekijken we het duale procesmodel van Stroebe en Schut (1999). Eén participant wilde niet 

verder leven zonder zijn overleden grootvader (Clements et al., 2004). Dit is volgens dit derde model een 

verliesgeoriënteerde houding. Interventies dienen te helpen om een evenwicht te vinden tussen de 

verliesgerichte en de herstelgerichte oriëntatie. Ze kunnen zowel verliesgerichte als herstelgerichte 

componenten bevatten. Het opstellen van een herinneringen- of levensgebeurtenissenboek wordt 

beschreven als een verliesgeoriënteerde interventie (Gault, 2003). Begeleiding bij sociale netwerking 

daarentegen is een herstelgerichte interventiecomponent (cf. Gentile & Hubner, 2005). Een case 

beschreven in het artikel van Gault (2003) bevatte zowel verlies- als herstelgerichte componenten: er werd 

eerst een levensgebeurtenissenboek opgesteld (verliesgericht), en later werd dit boek verder aangevuld met 

recente gebeurtenissen die zich afspeelden na het overlijden van de dierbare (herstelgericht). 

 

Onze tweede onderzoeksvraag luidde welke interventies worden gehanteerd bij de begeleiding van 

rouwprocessen bij personen met verstandelijke beperkingen. We bemerken een aanzienlijke variabiliteit 

tussen de beschreven interventies, zowel wat betreft de af- en aanwezigheid van verschillende 

interventiecomponenten (farmacotherapeutisch, psychotherapeutisch, en contextgericht), als de specifieke 

invulling van deze componenten (cf. kolom 1 in Tabel 2). Uit de case studies blijkt dat de interventies 
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vaak worden toegepast met oog op de drie mogelijke oorzaken van traumatische rouw bij personen met 

een verstandelijke beperking: het secundair verlies, de beperkte mogelijkheid tot communicatie en de 

beperkte cognitie (cf. Brickell & Munir, 2008; Dodd & Guerin, 2009). Ten eerste is er bij het verlies van 

een naaste vaak ook sprake van een secundair verlies: niet alleen het verlies van de persoon zelf, maar ook 

van de manier van leven die die persoon hielp opbouwen. Na de dood van een naaste, dienen ze soms te 

verhuizen naar een residentiële voorziening. Ten tweede hebben vele personen met een verstandelijke 

beperking moeite om te communiceren over het verlies. Weinig tot geen mogelijkheden om met vrienden 

of familie hierover te praten, kunnen het rouwproces bemoeilijken. Ten derde kan het beperkt cognitief 

niveau leiden tot een beperktere betekenisgeving aan de situatie.  

In verschillende geïncludeerde artikels kwam een beperkt begrip van emoties en concepten omtrent 

het verlies en de dood bij de participanten naar voor. Hoewel een onvolledig begrip van concepten als 

‘sterven’ en ‘dood’ niet per se een obstakel hoeft te betekenen voor een gezond rouwproces, kan 

verwarring en onduidelijkheid omtrent deze concepten leiden tot uitgestelde rouw (McEvoy, MacHale, & 

Tierney, 2012). In vijf gevallen werd tijdens de interventie daarom uitleg gegeven over doodgaan en over 

emoties die worden ervaren tijdens een rouwproces, met als doel het inzicht in verschillende concepten en 

gevoelens te bevorderen. Ook in een groepsstudie van Mappin en Hanlon (2005) begeleidde men in een 

rouwgroep verschillende personen met verstandelijke beperkingen met het oog op een verhoogd begrip 

van dood, sterven en rouw en een bewustwording van mogelijke reacties op het verlies van een dierbare. 

Naast het uitleg geven over emoties, stond ook het uiten van emoties centraal in verschillende 

interventies: de participanten werden begeleid bij het communiceren over het verlies en over de daarbij 

horende gevoelens met naasten. Daarnaast werd één participant expliciet begeleid in het aanknopen van 

nieuwe sociale contacten. Personen met een verstandelijke beperking hebben immers vaak beperktere 

sociale contacten en een kleinere vriendengroep. Ten slotte bleek één participant zich na het overlijden 

nog steeds heel afhankelijk op te stellen ten opzichte van zijn overleden grootvader. Tijdens een 

interventie leerde hij deze alliantie los te laten en zonder zijn grootvader verder te gaan. Samengevat, zijn 

belangrijke componenten van rouwbegeleidingsinterventies voor personen met een verstandelijke 

beperking: helpen om concepten als ‘sterven’ en ‘dood’ te vatten; helpen om emoties ervaren tijdens het 

rouwproces te herkennen, te erkennen, en te communiceren naar anderen toe; en helpen om hun leven na 

het overlijden van de dierbare weer richting en vorm te geven. 

Het bijwonen van rituelen zoals begrafenissen en herdenkingsvieringen maakt vaak deel uit van 

rouwbegeleidingsinterventies. Uit grootschalig onderzoek blijkt dat personen met een verstandelijke 

beperking vaak sociaal worden uitgesloten van rouw- en begrafenisrituelen (Raji, Hollins, & Drinnan, 

2003). Ook uit de resultaten van deze metasynthese bleek dat een aantal participanten de begrafenis niet 

had bijgewoond. Hiervoor werden verschillende redenen aangehaald, zoals de beperkte beschikbaarheid 

van de begeleiders of de overtuiging van de familieleden dat de participant het bijwonen van een 

begrafenis emotioneel niet zou aankunnen. Uit grootschalig onderzoek blijkt nochtans dat het bijwonen 

van een begrafenis tot positieve resultaten kan leiden (Bonell-Pascual et al., 1999). Een andere studie 

echter vond meer symptomen van traumatische rouw bij de participanten die een begrafenis bijwoonden, 

waaruit men besloot dat het weliswaar van belang is dat een participant een begrafenis kan bijwonen, maar 

dat het eveneens belangrijk is een goed begrip van zulke rituelen te ontwikkelen en de participanten 

hierop voor te bereiden (Dodd et al., 2008). Het voorbereiden op de begrafenis kan dus deel uitmaken 

van een begeleidingsproces, zoals ook het geval was bij verschillende cases.  

In verschillende artikels werd ook het belang aangehaald van de betrokkenheid van de begeleiders bij 

de interventies. Tweemaal bleken de begeleiders niet goed te kunnen omgaan met de rouwsituatie, wat het 

verloop van het rouwproces van de participant in negatieve zin beïnvloedde. Dit sluit aan bij 

groepsstudies waaruit een gebrek aan vertrouwen bij de begeleiders naar voor komt (Benett, 2003; 

Dowling et al., 2003; MacHale, McEvoy, & Tierney, 2009; McEvoy, Guerin, Dodd, & Hillery, 2010; 
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Murray, Mc Kenzie, & Quigley, 2000). Ondanks dit gebrek aan vertrouwen hebben verschillende studies 

wel aangetoond dat begeleiders over voldoende kennis beschikken wat betreft het rouwproces bij 

personen met een verstandelijke beperking (Dodd, Dowling, & Hollins, 2005; Hoover, Markell, & 

Wagner, 2005; Murray et al., 2000). Anderzijds zijn er studies die bij de begeleiders moeilijkheden 

rapporteren om rouwreacties te herkennen (Hollins & Esterhuyzen, 1997). Een andere studie haalde aan 

dat de begeleiders de mogelijkheid op disfunctioneel gedrag na het verlies van een dierbare vaak 

onderschatten (MacHale et al., 2009). Dit impliceert dat de begeleiders nood aan ondersteuning hebben 

opdat zij zowel vertrouwen opbouwen in hun begeleiding als voldoende inzicht krijgen in het rouwproces 

en het herkennen van rouwreacties van personen met een verstandelijke beperking. Verschillende studies 

beschreven de nood aan ondersteuning van het personeel wat betreft de begeleiding van het rouwproces 

(Dodd et al., 2005; MacHale et al., 2009; Mc Evoy et al., 2010; Reynolds, Guerin, McEvoy, & Dodd, 

2008). Ook in een case study geïncludeerd in deze metasynthese werden personeelsleden die niet wisten 

hoe om te gaan met de rouwreacties van de participant, betrokken en expliciet begeleid tijdens de 

interventie. Ondersteuning van begeleiders en familieleden kan gericht zijn op de drie bovengenoemde 

componenten van rouwbegeleidingsinterventies voor personen met een verstandelijke beperking (cf. 

Kauffman, 1994; Sormanti & Ballan, 2011). Ten eerste kunnen ze deze personen helpen om abstracte 

termen als ‘sterven’ en ‘dood’ te vatten, en om de oorzaak van het overlijden te vatten. Hierbij is het 

belangrijk om bijvoorbeeld geen eufemismen voor ‘dood’ te hanteren - zoals heengaan, naar een betere 

wereld gaan, inslapen - aangezien die zorgen voor verwarring en onduidelijkheid, maar om de woorden 

‘sterven’ en ‘dood’ te gebruiken op een consistente en accurate manier. Bij het spreken over de oorzaak 

van het overlijden is het belangrijk om overlijden niet te bestempelen als een soort straf, of als iets 

besmettelijks. De begeleiders en familieleden moeten aangeven dat ze steeds beschikbaar zijn om hierover 

samen te praten en vragen te beantwoorden. Zoals eerder beschreven kan het samen bijwonen van de 

begrafenis of een herdenkingsdienst, mits goed voorbereid, dit begrip faciliteren. Ten tweede kunnen ze 

deze personen helpen om rouwreacties te herkennen en hierover te communiceren. Hierbij kan het zowel 

gaan om externaliserende (geagiteerd gedrag, verward gedrag, oppositioneel en agressief gedrag, veranderd 

eet- en slaappatroon, medische klachten, etc.) als internaliserende (teruggetrokken, angstig, verdrietig, etc.) 

reacties. Zoals hierboven vermeld dienen hierbij twee zaken in het achterhoofd te worden gehouden: 

vooral de externaliserende rouwreacties lopen het risico te worden bestempeld als ‘probleemgedrag’ en 

niet te worden herkend als rouwreacties; en vertraagde of uitgestelde rouwreacties kunnen zich soms jaren 

na het overlijden van de dierbare stellen waardoor ze soms niet als rouwreacties wordt herkend. Bespreek 

samen wat mogelijke rouwreacties zijn (emoties, cognities, gedrag) en hoe rouwprocessen verlopen. 

Creëer mogelijkheden om samen over emoties te spreken en om emoties te uiten: in een gesprek, door 

samen te tekenen, naar muziek te luisteren, of een spel te spelen. Ten derde kunnen ze deze personen 

helpen om hun leven na het verlies van de dierbare weer richting en vorm te geven. Dit kan gaan om het 

begeleiden van de verhuis uit het ouderlijk huis naar een residentiële voorziening, het invullen van taken 

en activiteiten die tevoren door de overledene werden uitgevoerd, het begeleiden van sociale netwerking, 

of het aanmoedigen om een nieuwe hobby op te nemen. 

 

Tot slot noteren we de voornaamste voor- en nadelen van de gehanteerde methode (i.e., kwalitatieve 

metasynthese). Een metasynthese biedt de mogelijkheid om de heterogeniteit tussen de geïncludeerde 

studies en cases systematisch in kaart te brengen (verscheidenheid in rouwreacties, verloop van de 

rouwprocessen, gehanteerde interventiecomponenten, relaties voor het overlijden, rol bij de begrafenis 

van de dierbare, etc.). Daarbij blijft enerzijds elk uniek verhaal van elke unieke case gerespecteerd 

doorheen de synthese, door de cases afzonderlijk te beschrijven (cf. afzonderlijke bespreking van de cases 

in de rijen in Tabel 1 en 2) en niet meteen over te gaan tot algemene uitspraken. Anderzijds is een 

voordeel van deze onderzoeksmethode dat men de sample size van het onderzoek verhoogt. In een case 
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study kan men uitspraken doen over slechts één participant; in een metasynthese wordt informatie over 

meerdere participanten geïncludeerd en geaggregeerd. Ten slotte is het een belangrijk voordeel dat een 

systematisch zoekproces werd gehanteerd (cf. Bettany-Saltikov, 2010a, 2010b; Cooper, 1998; Cooper & 

Hedges, 1994). Hierdoor is het uitgevoerde onderzoek transparant en repliceerbaar. Vertekening wordt 

vermeden waardoor de bekomen informatie zo representatief mogelijk is.  

Een belangrijk nadeel van deze metasynthese was dat er tot nu toe zeer weinig primaire studies te 

vinden zijn over dit onderwerp, en dat er bijgevolg maar een beperkt aantal cases geïncludeerd kon 

worden in de metasynthese. Dit is echter niet uitzonderlijk voor een metasynthese: de metasynthese van 

Coffey (2006) over het opvoeden van kinderen met een chronische ziekte synthetiseerde 11 primaire 

studies, en de metasynthese van Nelson (2002) over het opvoeden van kinderen met verstandelijke en/of 

fysieke beperkingen synthetiseerde 12 primaire studies. Een bijkomend nadeel is dat deze gevalsstudies 

soms als illustratie toegevoegd worden aan artikels, waardoor er slechts beperkte informatie over de 

participant en de interventie terug te vinden is (cf. lege cellen in Tabel 1 en 2). Verder werd in de case 

studies nooit expliciet beschreven hoe men de verzamelde data precies heeft bekomen en wie deze 

informatie verzamelde. Als meta-onderzoekers verzamelden we zelf geen primaire gegevens. We konden 

ons enkel baseren op de gerapporteerde gegevens in de primaire studies, wat een beperking is van elke 

metastudie. Daarnaast merken we op dat de auteurs van de geïncludeerde primaire studies niet 

vermeldden hoe en om welke reden de cases zijn gekozen waarover ze rapporteren. Positieve sampling 

bias door deze auteurs is zeker niet uitgesloten (i.e. beschrijven van de cases waarbij de interventie tot 

positieve resultaten leidde). Naast deze sampling bias is er mogelijks ook sprake van publicatie bias (i.e. 

publiceren van de studies waarin de beschreven interventies tot positieve resultaten leidden). Publicatie 

bias is zowel te wijten aan primaire onderzoekers (die al dan niet besluiten om een artikel te schrijven over 

bepaalde cases en om dat artikel in te sturen naar een tijdschrift), als aan revisoren en editors van 

tijdschriften (die al dan niet beslissen om een artikel te publiceren op basis van de richting en sterkte van 

de studieresultaten). Het gevaar van publicatie bias geldt echter niet alleen voor kwalitatief 

geïndividualiseerd onderzoek (i.e. case studies), maar ook voor kwantitatief geïndividualiseerd onderzoek, 

en voor kwalitatief en kwantitatief groepsonderzoek. 

Hoewel er weinig onderzoek omtrent dit onderwerp wordt gerapporteerd in wetenschappelijke 

artikels, worden personen met een verstandelijke beperking in de praktijk vermoedelijk wel vaak begeleid 

bij hun rouwproces. Meer gericht onderzoek naar en meer systematische rapportage over deze 

uitgevoerde begeleidingsprocessen (zowel van cases waarbij de uitgevoerde behandeling aanslaat, als van 

cases waarbij dit niet zo is) is noodzakelijk, om aan de hand daarvan de praktijk te kunnen verbeteren. 

Naast deze algemene oproep, doen we twee meer specifieke oproepen voor toekomstig onderzoek. 

Enerzijds is het belangrijk onderzoek toe te spitsen op specifieke doelgroepen. De groep ‘personen met 

een verstandelijke beperking’ is immers zeer heterogeen. Zo hebben personen met een licht verstandelijke 

beperking andere noden dan personen met een ernstig verstandelijke beperking. Ook personen met een 

dubbele diagnose kunnen een specifieke begeleidingsvorm vereisen. Anderzijds is het nuttig om de 

ondersteuning van de begeleiders en familieleden verder te bestuderen. Ondersteuning van deze personen 

blijkt nodig te zijn, en hierbij kan bijkomend empirisch onderzoek concrete handvaten bieden voor de 

praktijk. 

 

 

5. Besluit 

Deze metasynthese behandelde twee onderzoeksvragen. Wat de vraag aangaande het verloop van 

rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking betreft, kunnen we stellen dat dit sterk 

varieert van individu tot individu. Enerzijds vertonen deze personen zeer uiteenlopende rouwreacties: 

zowel gedragsmatige reacties, gevoelsreacties, als lichamelijke reacties werden beschreven in de case 
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studies. Anderzijds verlopen de rouwreacties vaak vertraagd of uiten deze zich geleidelijk aan. De tweede 

onderzoeksvraag handelde over de interventies die gehanteerd worden bij het begeleiden van 

rouwprocessen van personen met een verstandelijke beperking. We vonden een grote variabiliteit aan 

gehanteerde interventies, met verschillende interventiecomponenten. Psychologische interventies, in het 

bijzonder counseling, werden in de case studies als effectief gerapporteerd. Voor personen met een 

dubbele diagnose worden er positieve effecten beschreven van een medicamenteuze behandeling in 

combinatie met psychotherapie. Additioneel worden in verschillende artikels goede resultaten 

toegeschreven aan sociale interventiecomponenten. Ook worden er verschillende contextuele aspecten 

aangehaald, zoals het bijwonen van rituelen en de betrokkenheid van familieleden en begeleiders, die een 

positieve invloed kunnen hebben op het rouwproces. 
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