
Algemeen: 
Fiddelaers- Jaspers, R.  Met mijn ziel onder de arm. Tussen welkom heten en afscheid 
nemen. Heeze: In de wolken. 

Over hoe liefde en rouw met elkaar verweven zijn. De verliescirkel wordt goed     
doorwrocht in de verschillende hoofdstukken. 

 
Fiddelaers- Jaspers, R. Herbergen van verlies. Thuiskomen in het Land van Rouw. Heeze: 
In de wolken. 

Tijdens het leven heb je je rugzak gevuld (met diverse verliezen) na een 
ingrijpend verlies is het goed de rugzak uit te pakken om de schatten die je ook 
hebt verzameld te omarmen. 

 
Maes, J & Modderman, H. Rouw rouwbegeleiding rouwtherapie. Tussen preventie en 
interventie. Witsand Uitgevers 

Wetenschappelijk onderzoek en paradigma’s worden verbonden met ervaringen 
en toepassingen voor de praktijk. Maes werkt zijn integratieve model uit. 

 
Kübler- Ross, E. Lessen voor levenden; gesprekken met stervenden. Amsterdam: Ambo 

Deze psychiater uit de jaren ’70 werkte haar model van 5 stadia in eerste 
instantie uit voor psychiatrische patiënten, later werkte zij met stervenden en 
hier kennen wij haar model van. 

 
Keirse, M. Vingerafdruk van verdriet. Tielt: Lannoo 

Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: 
Lannoo. 
Hoogleraar Verlieskunde (gepensioneerd). Welk boek je ook van hem leest, 
steeds weer word je geraakt door zijn verbondenheid met de mensen met wie hij 
werkt. Hoewel al jaren gepensioneerd spreekt hij nog wekelijks. Zie ook youtube 
voor diverse filmpjes. 

 
Bij het verlies van een ouder: 
Keirse, M. Afscheid van moeder. Als sterven een stuk leven wordt. Tielt: Lannoo 
 
Westering, D. Leven zonder ouders. Utrecht: Ten Have 
 
Bij het verlies van een broer of zus: 
Weggemans, M. Rouw in de zijlijn. Verhalen van zussen over verlies van een broer of zus. 
Kampen: Kok 
       Broers rouwen ook: Verhalen van broers over verlies van een broer of 
zus. Kampen: Kok. 
 
Bij het verlies van een partner: 
Kuiper, K. Je kunt me altijd bellen. 1001 dagen van rouw. Tielt: Lannoo 
 
Rouw bij kinderen en jongeren: 
Abbeele, C. Vanden. Er zijn voor jou. Omgaan met jonge mensen die rouwen. Tielt: 
Lannoo. 
 



Fiddelaers- Jaspers, R. Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen. Kampen: Ten 
Have. 
 
Korteweg, J. Verder na verlies. Jongeren werken aan hun rouw. Utrecht: Kok. 
 
Westerink, D. Leven zonder jou. Jongeren over de dood van iemand die ze lief is. 
Kampen: Ten Have. 
 
Rouw bij ouderen: 
Polspoel, P. Het was toch een mooi leven. Touw van ouderen om het verlies van de 
partner. 
 In elf hoofdstukken, elk geeft uitleg en verdieping van een aspect dat zowel vanuit 
de oudere als vanuit de hulpverlening wordt toegelicht.  
 
Man / vrouw thematiek: 
Delfos, M. De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend en 
hetzelfde zijn. Amsterdam: Bert Bakker 

Verschil mag er zijn. Waarom er mannen en vrouwen zijn. Amsterdam: Bert 
Bakker. 

 
Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking: 
Delfos, M. &Fiddelaers- Jaspers, R. Moet ik nu huilen? Rouw bij kinderen en jongeren 
met een stoornis binnen het autismespectrum. Amsterdam: SWP 
 
Meeusen- van de Kerkhof, R. Van Bommel, H. van Wouw, W. & Maaskant, M. Kun  
je uit de hemel vallen? Beleving van de dood en rouw verwerking door mensen met een 
verstandelijke handicap. Hoevelaken: SGO 
 
Rouw binnen diverse culturen: 
Goudriaan, M. Met de dood in het hart. Rouw bij migranten en vluchtelingenjongeren. 
Utrecht: Pharos. 
 
Spee, I.D. Roos &Fiddelaers- Jaspers. Veelkleurig verdriet: afscheid nemen in 
verschillende culturen. Den Bosch: KPC Groep. 
 
Wienese, I. Troost voor tranen. Rouw en verliesverwerking bij jongeren uit 
verschillende culturen. Kampen: Ten Have. 
  Kun je internetten in de hemel? Hoe kinderen en jongeren uit 
verschillende culturen denken over leven en dood. Utrecht: De Graaff. 
 
Palliatieve zorg en stervensbegeleiding: 
Fiddelaers- Jaspers, R. Als ik er niet meer ben. Kinderen voorbereiden op het overlijden 
van hun ouder. Kampen: Ten Have. 

Als jij er niet meer bent. Wanneer je vader of oeder doodziek is. Kampen: 
Ten Have. 

 
Harteveld, J. Van. Leven in het zicht van de dood. Als iemand van wie je houdt sterft. 
Utrecht: Ten Have. Praktisch, helder, overzichtelijk met veel verhalen van stervenden. 
 



Hennezel de, M. De intieme dood. Levenslessen van stervenden Haarlem: Becht. 
Verhaalt van vele gesprekken met stervenden.  


