
Beste Collegae, 

 

Elke apotheker komt in de officina in contact met mensen die een geliefde verloren.  

Of het om een plots overlijden gaat, of om een afscheid dat voorafgegaan is door een slopend 

ziekteproces, …. het gaat telkens om een heel ingrijpende gebeurtenis.   

Rouwenden krijgen heel vaak te kampen met allerlei fysische en psychische klachten.  

Een warme familie en hechte vriendenkring helpen mee de eerste schok op te vangen.  

De huisarts is een geschikte vertrouwenspersoon, maar is niet altijd voldoende toegankelijk 

of beschikbaar.  

Psychische hulpverlening inschakelen is een serieuze mentale en financiële hindernis.  

Bij de apotheker is de drempel al heel wat lager. In ons beroep krijgen we vaak de kans om 

begrip, geduld en luisterbereidheid te tonen. Dat betekent al een hele steun in de eerste 

weken en maanden na het verlies.  

Maar ondanks alle aandacht  merk je vaak dat het de getroffenen op langere termijn niet goed gaat, 

en voel je je hier als hulpverlener onwennig bij of sprakeloos. 

 

In onze samenleving zijn er reeds heel wat initiatieven en zorgprojecten voor deze doelgroep. 

Graag wil ik één initiatief onder uw aandacht brengen dat mezelf heel erg heeft geholpen om na het 

overlijden mijn echtgenoot terug de draad op te nemen. 

Het gaat om het Week-end ‘Verder leven zonder jou’  georganiseerd door CCV centrum voor 

christelijk vormingswerk. Het richt zich tot alle volwassenen van wie de  levenspartner overleden is, 

ongeacht de samenlevingsvorm, godsdienst of ideologie. Deelnemers en begeleiders, van wie de 

leeftijd kan variëren van -35 tot +85 zijn allemaal lotgenoten. Ook mindermobiliteit mag geen 

obstakel zijn. 

Gedurende het week-end wisselen getuigenissen, vraag- en schrijfrondes, gesprekken, muziek en 

natuur beleven,  en lichamelijke ontspanning elkaar af. Rouwenden vinden er houvast bij mekaar, en 

ontdekken hulpmiddelen om bij elke terugval weer overeind te komen. Het kan een stimulans zijn 

om door het rouwproces heen te groeien, in plaats van vast te blijven steken in verdriet of zelfbeklag. 

Indien u denkt dat bij de regelmatige bezoekers van uw apotheek er één persoon is voor wie dit  

initiatief heilzaam zou kunnen zijn, dan kan u een affiche en een 5-tal folders meenemen om in uw 

apotheek zichtbaar op te stellen.  

Op die manier kan u rouwen bespreekbaar maken en bijdragen tot herstel. 

Hiervoor wil ik u oprecht danken. 

Bijkomende informatie of verduidelijking kan u vinden op de web-site www.verderlevenzonderjou.tk,  

of In een mailtje aan kris.clinckspoor@telenet.be, kan u een telefoongesprek aanvragen. 
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