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Natuurlijk omgaan met verlies  
 

Een rotsblok viel met de waterval naar beneden. Met grote kracht knalde het in 
honderden stukken op de bodem van de rivier. Enkele brokstukken werden 
door de stroom meegenomen. Gaandeweg sleten de scherpe randen af door 
het schuren langs rotsen en zand. Net zo lang tot ze gemakkelijk verder rolden. 
De ene keer wat sneller door de hevige stromen van het smeltwater of regen-
buien. Dan weer langzamer, meegenomen in een rustig tempo. Heel af en toe 
lag zo’n enkele steen even stil. Hakend achter een boomwortel, een grote rots 
of een oneffenheid in de bodem van de rivier. Maar telkens weer, liet deze zich 
oppakken en meevoeren op het natuurlijke tempo van het water. Zonder 
weerstand en vol overgave. 

 

 

 

 

“Verder gaan betekent niet dat je vergeet. Het betekent alleen dat je accepteert wat er was en besluit 
door te gaan met écht te leven.”               

Bron: Onbekend 
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Dit E-boek is geschreven voor (wandel)coaches, therapeuten, hulpverleners en anderen die 
mensen begeleiden bij het omgaan met verlies. Voor het gemak is dit E-boek in de ‘hij’ vorm 
geschreven. Natuurlijk is dit boek voor zowel het vrouwelijk als mannelijk geslacht bedoeld. 

Het boek is in te zetten bij elk denkbaar verlies als gevolg van overlijden en scheiding of ver-
lies van werk en gezondheid.  

‘Natuurlijk omgaan met verlies ‘ is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. De inzet van de 
natuur en de kracht van acceptatie was in deze ervaring een belangrijk onderdeel. Wanneer 
je (h)erkent en accepteert, kan er pas iets nieuws ontstaan. Uit de praktijk bleek dat vier 
stappen het proces van ‘natuurlijk omgaan met verlies’ bevorderen. Ze worden uitgebreid 
beschreven en je vindt daarbij een aantal natuurlijke werkvormen. Daar waar praktijkvoor-
beelden gebruikt zijn, tref je fictieve namen aan. 

Veel plezier! 
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Enkele  jaren geleden kwam ik op internet de metafoor van Evert Landwaard tegen. Met 
deze prachtige metafoor beschrijft hij op welke manier mensen met hun verlies kunnen om-
gaan. Ik herkende hierin de cliënten met hun verschillende manieren, die ik de afgelopen 
jaren mocht begeleiden.  

 
De drie Bomen 
 

Gisteren was ik in het bos. Op zoek 
naar drie bomen, drie bomen die ik 
gekend had. Drie bomen, die alle 
drie een tak hadden verloren. Drie 
bomen, die daar alle drie op een 
andere manier mee omgegaan 
waren. Gisteren. Vandaag heb ik 
ze gevonden. 

  

 

 

 

 

De eerste boom was gaan rouwen om zijn verlies, en zei ieder voorjaar als de zon hem uitno-
digde te groeien: “Dat kan ik niet, want ik mis een tak.” 

De tweede boom was geschrokken van de pijn en had snel besloten om het verlies te verge-
ten. Ieder voorjaar als de zon hen uitnodigde te groeien, groeide hij. 

De derde boom was ook geschrokken van de pijn. Had gerouwd om het verlies. Het eerste 
voorjaar, dat de zon hem uitnodigde te groeien had hij gezegd. “Dit jaar niet.” Maar de zon 
kwam het jaar daarop terug. Nu zei de boom: “Ja zon, verwarm mij, opdat ik mijn wond kan 
verwarmen. Ziet u, mijn wond heeft warmte nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort.” Het 
derde jaar, dat de zon terugkwam sprak de boom: “Ja zon, laat mij groeien, want er is nog 
zoveel te groeien.” 

 Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee. 

 De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de wond was duidelijk te zien, het was het 
hoogste punt van de boom. 

De tweede boom was geen boom meer. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. De 
plek van de wond moest ik zoeken. Achter een heleboel bladeren vond ik hem. 

De derde boom was het moeilijkst te vinden, want ik had niet verwacht, dat hij zo groot en 
sterk was geworden. Maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond die 
vol trots in het zonlicht stond. 
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Natuurlijk omgaan met verlies 
 
‘Natuurlijk omgaan met verlies’ gaat over  
verantwoording nemen voor je leven, acceptatie van de realiteit, loslaten van de emoties en 
zelfsupport creëren. In een aangrijpende situatie van verlies ontstaat direct of na enige tijd 
een scala aan emoties. Mede afhankelijk van de specifieke verlieservaring. Afscheid nemen 
van een dierbare, je baan, je huis, etc. is een andere situatie dan dat je je gezondheid of je 
jeugd hebt verloren door omstandigheden.  

Aandacht schenken aan deze emoties is belangrijk om op een natuurlijke manier met het 
verlies om te gaan. Het kan zijn dat er bij een verlieservaring geen of te weinig aandacht en 
uiting aan emoties en gevoel wordt gegeven. Door interne en externe factoren kan dit ver-
werkingsproces stagneren waardoor op langere termijn psychische en/of fysieke klachten 
ontstaan. Een interne factor kan de overtuiging zijn: ’Ik moet sterk zijn, voor de kinderen, 
etc.’ Een mogelijke externe factor is, dat er weer gewerkt moet worden om de inkomsten 
zeker te stellen. Wanneer iemand wel in staat is deze emoties te (h)erkennen en vrij te laten 
spreken we over een natuurlijk proces.  

Regelmatig begeleid ik in mijn werk als coach en trainer cliënten met verlieservaringen in de 
breedste zin van het woord. Mensen die hun ontslag hebben gekregen, een dierbare verlo-
ren of een scheiding achter de rug hebben. Cliënten bij wie een (bedreigende) ziekte is ge-
constateerd of degene wie zijn jeugd heeft moeten missen door traumatische ervaringen. 
Dit zijn voor mensen heftige processen om mee te maken. De natuur bevordert een soepel 
verlopend traject. 

De natuur heeft een helende werking. Ze brengt mensen dichter bij zichzelf waardoor je als 
coach de cliënt sneller naar de kern begeleid. De natuur stimuleert je cliënt bewust en on-
bewust op de volgende vlakken: 

• De zintuigen worden maximaal geprikkeld, wat bijdraagt aan een groter bewustzijn. 

• De fysieke beweging maakt dat vanuit het hoofd naar het gevoel gegaan wordt. 

• Steeds veranderende beelden in de omgeving vergroten het relativeringsvermogen. 
Je kunt onmogelijk vast blijven zitten in je hoofd bij dat ene item als je om je heen 
steeds nieuwe dingen ziet. 

• Beweging ondersteunt onbewust de acties die met het hoofd bedacht worden. 

• De natuur op zich is een toonbeeld van acceptatie. Van nature accepteert iedereen 
de natuurlijke processen, zoals groei, bloei en afsterven. In de natuur is alles precies 
goed en onbewust wordt hiermee het acceptatie proces in gang gezet. 
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• Natuurlijke beelden zeggen meer dan woorden en leggen daardoor verbinding met 
het onderliggende gevoel. 

 
 
Dat was ook waarom ik jaren geleden mijn praktijkruimte verwisselde voor een natuurlijke 
werkplek. Het in de natuur zijn, zorgt er al voor dat mensen hun verlies als ‘luchtiger’ erva-
ren. Sterven en opnieuw leven is ook een natuurlijk proces. Sterker nog hetgeen sterft is een 
voedingsbodem voor nieuw leven.  Dit is wat de natuur ons dagelijks laat zien.  

Begeleiding in de natuur is daarom veel gemakkelijker, logischer en effectiever. Wil je meer 
lezen over de voordelen van begeleiding in de natuur, download het E-boek ‘Coachen in de 
natuur’ op www.wandelcoaching.nl. Ik ben na al die jaren nog steeds blij verrast over de 
resultaten. Het is geweldig om te ervaren dat mijn cliënten door mee naar buiten te gaan, op 
een natuurlijke wijze met hun verlies leerden omgaan en hun kracht hervonden.  

Drie manieren van omgaan met verlies 
Iedereen staat anders in het leven, heeft een ande-
re achtergrond door opvoeding en scholing. Vanuit 
dat kader heeft men een voorbeeld gekregen om 
op een bepaalde manier met verlies om te gaan. 
Voor een helder overzicht beperk ik me in dit  
E-boek tot onderstaande drie manieren, die ik in de  
praktijk door de jaren heen vaak tegen kwam.  

 

1.Vastzitten 
 (Negatieve) Overtuigingen blijven herhalen. “Ik kan niet veranderen, want ik ben nu 

eenmaal zo.” 

 In de slachtoffer rol zitten. “Door die gebeurtenis kan ik niet verder.” 

 Letterlijk geblokkeerd zijn door fysieke belemmeringen. “Mijn lichaam functioneert 
niet meer, dus ……..” 

 

2.Vluchten 
 Vluchten in ‘wegpraten’. “Het is nu eenmaal zo.” “Elk huis heeft zijn kruis.” 

 Vluchten in ontkennen en niet bewust zijn van de impact die het onbewust nog heeft. 
“Ik heb het allemaal al een plek gegeven.” 

 Vluchten in werk, drinken, gokken of andere verslavingen. 
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3. Zoeken 

 Met het verlies goed willen omgaan maar niet weten hoe dit te doen. 

 De balans in zichzelf willen vinden om het in dagelijkse leven het verlies  een plek te 
geven. 

 Zich gemakkelijk laten beïnvloeden door de overtuigingen uit de buitenwereld en 
daardoor blijven zoeken. 
 

‘Natuurlijk omgaan met verlies’ is een stappenplan waarmee je je cliënten een  manier aan-
reikt om op een rustige en zachte manier het verwerkingsproces te doorlopen. Het helpt hen 
om de oude belemmerende manier van verwerken los te laten. Daarnaast leren ze om op 
een nieuwe, voor hen meer passende wijze, om te gaan met verlieservaringen.  

DE VIER STAPPEN VAN ‘NATUURLIJK OMGAAN MET VERLIES’  

Ik geef allereerst uitleg over de vier, op de praktijk gebaseerde, stappen waarmee je je cliën-
ten eenvoudig kan begeleiden bij het ‘natuurlijk omgaan met verlieservaringen’. Of ze nu 
‘vastzitten, ‘vluchten’ of ‘zoeken’. Daarna beschrijf ik de werkwijze en een aantal praktijk-
voorbeelden.  

De vier stappen zijn: 

1. verantwoording  

2. acceptatie  

3. vrijlaten  

4. zelfsupport  

 
 

1. VERANTWOORDING 

                                                                   “Verantwoording nemen is vrijheid, daarom zien mensen er tegenop!”  
                                                                                                                                                             Georg Bernard Shaw 

Verantwoording nemen is transformeren. Het is een duidelijke keuze om invloed op je leven 
te gaan uitoefenen. Realiseren dat iedere keuze een gevolg heeft. Wanneer je cliënt iets ver-
anderd in zijn aanpak krijgt hij een ander resultaat. Het brengt een ander gedrag en dus an-
dere ervaringen met zich mee. Verantwoording nemen brengt ook verplichtingen voor de 
cliënt. Hij gaat anders handelen en kan zich niet meer verschuilen achter de verlieservaring. 
Achterover leunen en roepen “Ik kan het niet!” of “Hij heeft mijn leven kapot gemaakt!”, 
houdt in dat je cliënt vastzit. Bij natuurlijk omgaan met verlies is het van belang dat door de 
cliënt verantwoording wordt genomen voor zijn leven en het proces. Wanneer iemand bij je 
komt, hoeft het niet zo te zijn, dat diegene echt zijn proces oppakt. Iemand kan namelijk 
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‘gedwongen’ zijn. Vlak de druk van de omgeving niet uit, als iemand (te) lang in een verwer-
kingsproces blijft zitten. Ik zeg altijd wel: “Wanneer je bij een coach komt heb je de eerste 
stap gezet!” Vervolgens zal blijken of iemand écht wil veranderen. Zeker als je in de natuur 
werkt, kan de bewustwording en verwerking zo gemakkelijk gaan, dat mensen soms schrik-
ken van de veranderingen die in hun leven ontstaan. Afhaken is dan meestal de beste ‘be-
scherming’. Wees dus als coach alert op de signalen van externe dwang.  

In sommige gevallen willen mensen onbewust wel naar een coach, maar vanuit de ge-
kwetstheid schieten ze vervolgens in de weerstand. En gaan tijdelijk vastzitten in de slachtof-
ferrol. Belangrijk is het hier om steeds vanuit je gevoel af te stemmen en te reageren en cli-
enten hier in een vroeg stadium mee te confronteren. Soms heb ik iemand bewust losgela-
ten, wanneer degene niet verder kwam in zijn proces. Niemand kan immers bepalen hoe de 
ander dit ingrijpende in zijn leven zou moeten aanpakken. En een ieder bepaalt dus zelf zijn 
tijd en tempo. 

2. ACCEPTATIE  

“De werkelijkheid kan je niet beschrijven. Die is zo verbijsterend dat niemand het zou geloven.” 
                                                                                                                                    Simon Carmiggelt 

Acceptatie brengt een nieuwe balans. Wanneer je vast blijft hangen, alles wegpraat of weg-
vlucht in een verslaving ben je uit balans. Wanneer je accepteert, kijkt en omarmt, dan zie je 
wat er echt speelt in jezelf. “Zo is het nu!” Hoe pijnlijk, hoe chaotisch, angstig of onzeker dat 
ook is. Dan pas kan er iets nieuws ontstaan. Iemand die zijn baan verliest en niet durft te 
zien en te ervaren dat hij zich aangetast voelt in zijn rol als kostwinner of zijn mannelijkheid 
zal hierdoor in zijn leven beperkt worden. Hij zal namelijk steeds onbewust willen bewijzen 
dat hij wel een goede man en kostwinner is. Dit kost ongelooflijk veel energie. Wanneer de-
zelfde man wel accepteert dat hij die rol op dit moment niet kan vervullen, zal hij rust gaan 
ervaren. Hij hoeft zich niet meer anders voor te doen en kan met een andere kijk zijn vol-
gende stap bepalen. Niet accepteren is als de Mount Everest naar een ander land willen ver-

plaatsen. Accepteren is zien en voelen dat dit niet lukt, ook al 
wil je het nog zo graag.  

Na acceptatie ontstaat er meer rust en ruimte, waardoor je 
cliënt de balans op kan maken. Soms lijkt dit in het begin nog 
niet zo, omdat accepteren ook een stroom van emoties 
brengt die eerst vrijgelaten mogen worden. Wanneer er geac-
cepteerd wordt, komen ook de emoties. Niet alleen de emo-
ties van de feitelijke confrontatie, maar ook van de keren dat 
men het wegstopte of er voor weg vluchtte. Tegelijkertijd 
gaat een cliënt ook zien en ervaren wat ze zichzelf met de 
oude manier hebben aangedaan. Wat ze gemist hebben, hoe 

zichzelf hebben geblokkeerd of zelfs ziek zijn geworden door het ‘tegenhouden en vastzet-
ten’ van alles. 
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De realiteit van je situatie accepteren is niet altijd gemakkelijk. Jezelf echt bekennen dat de 
situatie ongewenst is, brengt veel emoties met zich mee en daar wil men meestal van weg 
lopen/rennen. Cliënten beginnen met hun verhaal wanneer ze bij jou komen. Ze vertellen 
over wat er gebeurd is en welke mensen daarbij betrokken zijn. Vervolgens vertellen ze wat 
dit allemaal betekent in hun dagelijkse leven. Dit is ook in de meeste gevallen het verhaal 
wat ze al heel vaak in hun omgeving en aan hun naasten hebben verteld. En dus vele malen 
hebben herhaald. Ik weet wat de kracht van vertellen is. Maar……..het gevaar van ‘het ver-
haal vertellen’ kan zijn dat ze ver weg zijn van de realiteit. Het uiten van ervaringen kan heel 
helend zijn als men daarmee accepteert dat het is zoals het is. Dat betekent ook ’binnen la-
ten’ wat het verhaal jou zegt. Dus letterlijk uitspreken: “Mijn kind is dood.”, “Ik heb geen 
werk meer.”, “Mijn fysieke gestel zal altijd op dit niveau blijven functioneren.”, of welke ver-
lieservaring dan ook .Tegelijkertijd zou de cliënt met het uitspreken kunnen voelen wat dit 
werkelijk van binnen doet. Welke emoties hierbij omhoog komen. Dit is de brug die cliënten 
met verlieservaringen zullen moeten gaan slaan tussen gevoel en verstand, om te kunnen 
verwerken en weer écht te leven. Deze brug wordt in de natuur gemakkelijk gelegd met als 
resultaat dat het leven in z’n totaliteit geaccepteerd wordt. Wil je meer lezen waarom het 
gemakkelijk is om in de natuur de brug tussen verstand en gevoel te laten slaan, ga dan naar 
de site en download het gratis E-boek ‘coachen in de natuur’ op de website 
www.wandelcoaching.nl. 

3. VRIJLATEN  

                                                                    “Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen.” 
Bron: onbekend 

                                                                                                  

Vrijlaten hoort bij onze ware natuur. Wanneer wij onze ‘ware natuur’ leven, laten we ge-
makkelijk onze emoties los. Vrijlaten is een combinatie van allereerst (h)erkennen dat je 
boos, verdrietig, opstandig etc. bent. Dan dit fysiek ook kunnen voelen en vervolgens kun-
nen uiten door huilen, schreeuwen, bewegen of wat dan ook nodig is. 

Het is door alles wat we in ons leven hebben meegekregen van (voor)ouders, onderwijs en 
de maatschappij, dat we dit natuurlijke mechanisme hebben geblokkeerd. “Het is niet 
stoer.”,” Je bent een watje.”, of “Je bent  een zeurpiet.” zijn 
zomaar wat zinnen waarmee labels op het uiten van emoties 
zijn geplakt. In feite houden we hierdoor onbewust en vaak 
ook bewust de uiting van emoties tegen. Dit alles doen we 
om te voorkomen dat we onze emoties gaan uiten. Wanneer 
we dat vergelijken met de stroming van een rivier, zou je 
kunnen zeggen dat wij steeds stenen bijleggen om de stro-
ming te stoppen. Zelfs als de rivier weer gaat overstromen, 
leggen we er nog wat stenen bij. Diep van binnen wetende 
dat uiteindelijk niets het water kan tegenhouden. Vasthou-
den doen we onbewust. Ook omdat we nog niet weten wat 
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er komt als we loslaten. Hoe bar en boos de situatie ook is, soms is dat beter dan de onze-
kerheid over de nieuwe situatie. 

Een jong kind daarentegen laat nog heel duidelijk zien hoe je op een natuurlijke manier met 
verlies omgaat. Hoe je eenvoudig alles vrijlaat wat op dat moment niet meer relevant is. Een 
kind is boos of verdrietig en dat wordt direct geuit. ‘Kindje huilt en kindje lacht.’ Zo brengen 
kinderen bijvoorbeeld vaak in een situatie van overlijden de vrolijke noot tussen al het ver-
driet. We kunnen nog veel leren van een kind over hoe we het beste met emoties omgaan. 
Het weer gemakkelijk vrijlaten van die emoties is dus een belangrijk stap in het proces van 
‘natuurlijk omgaan met verlies’. 

4. ZELFSUPPORT  

                     “Kracht komt niet voort uit fysieke capaciteiten. Het komt voort uit een onbedwingbare wil.” 
                                                                                                                             

Mahatma Ghandi    
              
Zelfsupport brengt innerlijke kracht. Wanneer je ervan overtuigd bent dat alles al aanwezig 
is in jezelf, voel je je krachtig en kun je omgaan met tegenslagen en negatieve ervaringen. 
Zelfsupport houdt enerzijds in dat je cliënt de hulpbronnen in zichzelf omarmt. Anderzijds 
houdt het in dat hij bewust is van de innerlijke kracht en het zelfvertrouwen die er altijd zijn. 
Zelfs al heeft hij dit nog niet bewust ervaren. Wanneer hij zich meer bewust wordt van deze 
hulpbronnen voelt hij zich sterk genoeg om het alleen te kunnen. Dit bij elkaar is een stevige 
basis om op een natuurlijke manier om te gaan met verlies. Hulpbronnen zijn in ieder mens 
aanwezig. Dit zijn specifieke eigenschappen en kwaliteiten die al eerder gebruikt zijn om iets 
te bereiken.  Ze helpen om in een nieuwe situatie kracht en motivatie te geven en de vol-
gende stap te zetten. Als coach heb je een rol in het (h)erkennen van de hulpbronnen, in het 
proces van bewustwording, zodat de cliënt deze kent en kan inzetten om zijn angst te over-
winnen. Bijvoorbeeld iemand heeft voor zijn burn-out voor groepen gesproken en kan nu 
niet meer in een lotgenotencontact zijn verhaal vertellen en voelt zich heel onzeker. Het 
terughalen van de eigenschap die hij toen gebruikte om over zijn angst te stappen, kan nu 

weer ingezet worden. En zo helpen om het proces te bevor-
deren. 

De emoties (h)erkennen is de volgende stap. Verschillende 
emoties komen voorbij bij verlieservaringen. Ze worden vaak 
niet eens allemaal herkend, omdat het in het begin (en later 
soms ook nog) een verzameling van uiteenlopende emoties is. 
Verdriet, boosheid, onmacht en eenzaamheid kunnen onder 
andere door elkaar heenlopen en daarom onbenoembaar 
zijn. Bovendien hebben veel mensen vanuit hun opvoeding 
niet geleerd om met hun emoties om te gaan. Wanneer de 
verschillende emoties helder zijn en je cliënt inzicht heeft in 
wat de achterliggende oorzaak is, ontstaat bewustwording. 
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Bewustwording ten aanzien van zijn gevoelswereld. Met het helder krijgen van een specifie-
ke emotie en/of gevoel krijgt de cliënt verbinding met de emotie. Na het verbinden ermee 
kunnen de emoties vrijgelaten worden. Emoties worden vrijgelaten als je cliënt ze bewust 
heeft en zover men het aankan. Hier geldt nog zeker het oude gezegde: ‘De mens krijgt niet 
meer dan hij aankan’! 

N.B. Realiseer je, dat je als coach de ander zover kunt begeleiden als je zelf ook bent geweest. 
Wanneer jij bijvoorbeeld niet de emotie boosheid durft te ervaren en te uiten, zal je cliënt dit 
ook niet helemaal kunnen.  

NATUURLIJK OMGAAN MET VERLIES IN DE PRAKTIJK 
In de natuur laat je gemakkelijk los. In alles wat je ziet is ‘acceptatie’ aanwezig. Niemand 
maakt van een eik een beuk. Of staat in de lente aan de boom te schudden om de bladeren 
naar beneden te laten dwarrelen. De hele uitstraling van de natuur is daarmee: Het is pre-
cies zoals het is en dat is oké! Zelfs als een boom een tak heeft verloren, groeit de boom ge-
woon verder. De manier waarop kan verschillen.’ Natuurlijk omgaan met verlies ’ kun je bin-
nen vier muren doen. Zelf heb ik ervaren dat het in de natuur gemakkelijker wordt.  Ik nodig 
je dan ook uit om je cliënt mee naar buiten te nemen, zodat je zelf de kracht en de effecten 
van een begeleiding in de natuur kunt ervaren.   

DE WERKWIJZE  

Je begeleidt je cliënt met de volgende vier stappen om ‘natuurlijk omgaan met verlies’ te 
bevorderen.   

1. Hoe zorg je ervoor dat je cliënt zijn verantwoording neemt? 

Zorg ervoor dat je cliënt zich zelf aansprakelijk stelt voor wat er NU is in zijn leven. Laat hem 
staan, kiezen en gaan voor wat hij in het leven wil. Laat hem ervaren hoe het is om de zelf-
beschikking te hebben over de beleving van een situatie. Nog veel te vaak wordt de schuld of 
het voordeel van een situatie die ontstaan is toegekend aan een actie van iemand anders. Of 
zelfs onder de toevalligheid van het leven geschaard. Stel als coach dus vragen die de zelfbe-
schikking en het verantwoording nemen stimuleren.  
 

Effectieve vragen hierbij zijn: “Wat heb jij aan de situatie bijgedragen?” Of “Wat was jouw 
rol hierin? “ Steeds weer die cliënt wijzen op de stappen die hij heeft gezet en waar de veran-
dering mee begon! Positieve en negatieve ervaringen kun je hiervoor gebruiken.   
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Werkvorm 1: 

Zet een denkbeeldige lijn uit van ongeveer 20 me-
ter op het pad en zeg je cliënt dat hij de lijn volgt. 
Laat vervolgens je cliënt in een snel tempo lopen. 
Terug bij het begin laat je je cliënt zelf bepalen hoe 
en waar hij wil lopen over datzelfde pad. Ga daar-
na met hem in gesprek over hoe dat voor hem 
was. Hiermee wordt hij bewust hoe anders het 
voelt als hij zelf de route en het tempo bepaalt. Dit 
kan overigens ook best spannend zijn, als iemand gewend is in zijn dagelijkse leven om 
steeds te doen wat via een ander zich aandient.  

Deze werkvorm laat heel duidelijk zien je cliënt normaal gesproken in het leven staat. Neemt 
hij zelf verantwoording of stelt hij zich afhankelijk op ten aanzien van anderen of gebeurte-
nissen die hem ‘toevallig’ overkomen. 

Praktijk voorbeeld: 

Pien had haar baan verloren door een faillissement. “Ik kan er toch ook niets aan doen, dat 
ze failliet zijn gegaan” zei ze enkele keren achter elkaar. Ze was bij de pakken neer gaan zit-
ten en deed niets meer. “Ik kom niet zo gemakkelijk meer aan het werk in deze moeilijke 
tijden van de crisis.” was haar opmerking. Tijdens de oefening met werkvorm 1, kreeg ze een 
verrassend inzicht. De eerste instructie was eenvoudig voor haar. Ze deed precies wat haar 
verteld werd. Bij het zelf mogen kiezen van wanneer en in welk tempo ze over de lijn wilde 
lopen, bleef ze staan en wist niet meer wat te doen. “Ik doe en heb altijd gedaan wat ande-
ren mij vertelden.”, zei ze met tranen in haar ogen. “Ik zou wel willen dat ik zelf kan bepalen, 
maar weet niet hoe.” Dit was voor haar de eerste stap naar het nemen van verantwoording 
voor haar eigen leven. 

2. Hoe zorg je ervoor dat je cliënt de realiteit accepteert? 

‘Natuurlijk omgaan met verlies’ begint met de realiteit accepteren. Wees dus alert op com-
municatie, want daaraan kun je o.a. merken of hij over de huidige situatie praat. Laat je cli-
ent via vragen helder krijgen wat nu de realiteit is. Heel concreet. “Mijn partner is dood.” of 
“Ik heb geen werk meer.” of “Ik kan niet langer dan 2 uur achtereen werken.”  Met het laten 
uitspreken van dit feit, wordt je cliënt bewust van wat de werkelijkheid is. Het legt verbin-
ding met de onderliggende emoties en het gevoel. Dit confronteert enorm, maar tegelijker-
tijd is het de enige stap die nodig is om een begin te maken met het proces van verlies ver-
werken.  

Effectieve vragen hierbij zijn: “Wat betekent dit allemaal voor jou?” “Welk effect heeft dit op 
je werk, je gezin, je relatie, etc.? ” Dit zijn vragen die de cliënt in de realiteit brengen. 

 



 

©Corrie Reijngoud  www.wandelcoaching.nl   info@wandelcoaching.nl  06-53584704 
14 

Werkvorm 2: 

Laat je cliënt een boom, struik, natuurlijk voorwerp 
of plaats uitzoeken die volgens hem staat voor hoe 
hij zich voelt in de situatie zoals deze nu is. Het laten 
benoemen van wat hij dan ziet, helpt hem om zich 
onbewust te verbinden met wat er werkelijk is. Hij 
koppelt zich hiermee los van ‘het verhaal’ en maakt 
contact met wat er in hem speelt. Zelf kun je als 
coach ook nog benoemen wat jij in het voorwerp 
ziet. Hiermee krijgt je cliënt nog meer inzicht. Ver-

volgens laat je hem dichtbij hetgeen gekozen is staan, of wanneer het een voorwerp betreft 
dit bewust vasthouden. Vraag hem zich te verplaatsen in zijn huidige situatie en laat hem 
vertellen over hoe hij die situatie ervaart. Bijvoorbeeld hoe het nu is om alleen te zijn. Of wat 
het betekend om de hele dag thuis in plaats van op het werk te zijn. Stuur met je vragen om 
hem concreet en duidelijk te laten zijn. Vragen beginnende met wie, wat, waarom, waarom 
niet, hoe wanneer, etc. helpen om je cliënt een beeld en gevoel erbij te krijgen. 

Hier begint het acceptatie proces. De verbinding leggen tussen wat je cliënt bewust weet ‘ik 
heb een verlies geleden’ en de bijbehorende emoties is de eerste stap.  

Met deze werkvorm laat je je cliënt door het uitspreken van wat er nu is, de deur open zetten 
naar  de échte verwerking.  

Praktijk voorbeeld: 

Jacques was ongeneeslijk ziek verklaard. Met zijn ziekte kon hij nog wel oud worden, maar 
heel veel van zijn activiteiten moest hij opgeven. “Ik kon heel goed tennissen en deed dat 
ook ontzettend graag, maar nu kan dit nooit meer.” en “Ik zal voortaan een kneusje zijn en 
blijven!” waren een aantal van zijn uitspraken. Voor zijn huidige situatie zocht hij een groot 
kaal veld. In het midden ging hij staan. Met de vragen die ik hem stelde kon hij zijn uitspra-
ken verbinden met het onderliggende emoties. Overweldigende gevoelens van onzekerheid 
en onmacht kwamen naar boven. Hij werd zich bewust van het gevoel van onveiligheid,  
omdat hij in zijn beleving nu alle controle over 
zijn leven kwijt was. 
 

3. Hoe zorg je ervoor dat je cliënt wel zijn emo-
ties vrijlaat? 

Emoties (h)erkennen en vrijlaten is niet zo van-
zelfsprekend. Vaak is het een wirwar van emoties 
bij elkaar die een negatieve stemming of gevoel 
weergeven. Het is onder jouw begeleiding een ontdekkingstocht naar de emoties van de 
cliënt. Wanneer je hier woorden aan laat geven, worden ze herkenbaar en kan je cliënt ze 
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verbinden aan een specifieke situatie. Daarmee ontstaat bewustzijn. Bewustwording van de 
emoties die opspelen, brengt al een mate van zelfsupport. Vertrouw er in je begeleiding op 
dat er onbewust van alles ‘in beweging’ wordt gezet, ook al lijkt het dat er bij je cliënt niets 
gebeurd. Soms is het toelaten van één emotie al genoeg voor een hele sessie. Let op: Ver-
driet kan ver weg gestopt zitten en wordt regelmatig weggedrukt met boosheid. Wanneer je 
boos bent, voel je je sterker en hoef je niet kwetsbaar te zijn en te huilen. Wanneer iemand 
zich onmachtig en schuldig voelt, verschuilt iemand zich vaak achter deze emoties. Je hoeft  
dan ook niets. Wees alert op deze prachtige beschermingsmechanismes.  

Tip: Niet elke cliënt laat emoties zien door te huilen wanneer hij verbinding legt met onbe-
wust vastgezette emoties. Het is ook niet zo dat alle pijnlijke ervaringen uit het verleden, die 
zijn opgeslagen en niet verwerkt, stuk voor stuk ‘herkauwd’ moeten worden. Zie het meer 
als het optillen en verleggen van een steen in de rivier. We weten allemaal dat de rivier de 
stroming direct zal aanpassen en zijn natuurlijke loop weer meer inneemt.  

Effectieve vragen hierbij zijn: “Als je van een afstand naar jezelf kijkt, wat zou jou nog in de 
weg kunnen zitten? “, “Waar in je lijf voel je nu iets?”, “Kun je gemakkelijk je emoties tonen?” 
of “Kan het zijn dat je boos, verdrietig, of teleurgesteld bent?” 

Werkvorm 3: 

Laat  je cliënt drie voorwerpen zoeken die je kunt 
meenemen. Vraag hem deze neer te leggen op 
een plaats waar dit voor hem goed voelt. Wan-
neer hij dit gedaan heeft, laat hem dan de plaats 
kiezen, waarbij hij zich prettig voelt. Laat hem 
daar even staan en leg hem uit dat dit de drie 
emoties zijn die hem in de weg zitten en hij niet 
vrijlaat (wanneer je het gevoel hebt dat het een 
ander aantal beter is, volg dan je gevoel). Laat de 
cliënt zelf een voorwerp kiezen en er contact mee maken en laat hem benoemen voor welke 
emotie of gevoel dit staat. Meestal hebben mensen hier wat aanmoediging nodig in de vorm 
van vragen. Bijvoorbeeld: “Wat voel je hierbij?”, “Wat associeer hiermee?” of “Hoe ziet het 
er voor jou uit?”Dit proces kan tijd kosten, omdat de meeste cliënten vaak niet gewend zijn 
om emoties te herkennen en benoemen.  

Deze werkvorm laat je cliënt bewust en op een dieper, onbewust niveau contact maken met 
de emoties die ‘verstopt’ zitten. Daarmee ontstaat de ruimte om op zijn tijd en tempo de 
emoties vrij te laten. 

Praktijk voorbeeld: 

Laurens is twee jaar geleden gescheiden. Door het overlijden van zijn broer kort daarna was 
hij er niet aan toegekomen om alles een plek te geven. Uit de drie natuurlijke voorwerpen 
die hij uitgezocht had, koos hij na wat doorvragen voor een veer. Die veer stond voor hem 
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voor kwetsbaarheid. Hij beschreef met horten en stoten de angst om kwetsbaar te durven 
zijn. Hoe hij daar altijd in afgewezen was, wanneer hij huilde of boos was. De emoties van dit 
moment werden ook acuut weer weggestopt. De opvolgende sessie vertelde hij, dat hij op 
de weg naar huis 1,5 uur aan één stuk gehuild had.  

4.Hoe zorg je ervoor dat je cliënt zelfsupport creëert? 

Als coach begeleidt je de cliënt een stukje op weg. Je geeft daarmee het vertrouwen en ge-
voel ‘Jij kan het alleen.’ , ‘Ik heb deze weg al gelopen en help jou ook op weg.’ Daar zet je al 
je vaardigheden voor in. Je wilt dat je cliënt zelf thuis ook op een natuurlijke manier met zijn 
verlies om kan gaan. Wanneer een cliënt het gevoel heeft dat hij thuis verder kan, groeit zijn 
kracht. Bewust maken van deze kracht is een belangrijk aspect in je coaching. Benoem wat jij 
in zijn communicatie terug hoort en waar hij zichzelf ontkracht met ‘negatieve’ communica-
tie naar zichzelf. Bijvoorbeeld: “Ik trek het niet alleen!” of “Ik ben altijd zo’n huilebalk!” Be-
noem ook wat positieve effecten waren van de stappen, die hij zette. Bijvoorbeeld: “Mijn 
partner reageerde heel positief, toen ik in gesprek ging met haar!” of “Het gaf me heel veel 
ruimte, toen ik ‘nee’ zei!”Hiermee wordt je cliënt bewust van oorzaak en gevolg. 

Effectieve vragen hierbij zijn: “Kun je gemakkelijk om hulp vragen?”, “Kun je hulp aanne-
men?”of “Noem eens een situatie waarin je met inzet van je kracht, vertrouwen of een ande-
re hulpbron iets veranderd hebt in die specifieke situatie?” 

Werkvorm 4: 

Laat de cliënt stilstaan en een plek uitzoeken die staat voor hoe de situatie nu is en een plek 
aanwijzen die staat voor hoe hij het zich wenst. Vervolgens een plek die een situatie uit het 
verleden representeert waarin hij zich heel sterk voelde en alles lukte. Eentje die in zijn ogen 
helemaal geweldig was. Laat hem uitgebreid vertellen waarom dit in zijn beleving zo’n ge-

weldig plek is. En vooral wat hij daar voor zichzelf inzette. Was 
het kracht, zelfvertrouwen, moed of een andere eigenschap die 
hij gebruikte. Laat hem dit weer helemaal ophalen en ervaren. 
Wanneer je merkt dat dit gelukt is laat je hem naar de gewenste 
situatie lopen. Op de plaats van de gewenste situatie vraag je 
hem hoe het daar voelt. Dit is meestal gemakkelijk om te doen, 
omdat je cliënt net ‘opgeladen’ en bewust is van zijn positieve 
helpende eigenschappen. Na deze stap ga je naar de plaats die 
de cliënt zelf uitgezocht heeft voor hoe het nu is. Laat hem eerst 
even ervaren hoe het met de geactiveerde hulpbronnen is. 
Daarna praat je hem terug in hoe het nu is. Laat hem een aantal 

keren switchen tussen de gewenste en de huidige situatie. Eindig altijd in een positieve 
krachtige staat. 
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Deze werkvorm laat duidelijk ervaren dat je hulpbronnen in jezelf hebt, die je kunt inzetten 
op andere momenten waarin je je minder sterk, ontmoedigd, labiel, etc. voelt. Zelfs als je 
helemaal er doorheen zit, kun je deze hulpbronnen oproepen. 

NB. Wees alert op het inzetten van deze hulpbronnen in de praktijk. Soms gaat een cliënt dit 
doen om daarmee weg te lopen voor de emoties die zich juist aandienen en vrij gelaten  wil-
len worden. 

Praktijk voorbeeld: 

Joris was 21 jaar toen hij voor een coaching sessie kwam. 1,5 jaar daarvoor had hij zijn vader 
verloren. Op mijn verzoek zocht hij een plek uit onder een grote beuk. Een dikke tak die een 
stukje boven de grond uit gegroeid was, was voor hem de perfecte zitplaats. “Ik wil hier wel 
altijd blijven.” was zijn opmerking.  Met de vraag: “Hoe weet je dat dit de beste plek voor jou 
is? “ vertelde hij dat deze plek beschut en veilig voelde. Zijn vader had altijd die rol van 
’steun en veiligheid bieden’ voor hem vervuld. Nu was het tijd dat Joris dit zelf ging doen. Bij 
het inventariseren van wat hij van zichzelf nodig had, kwam ‘steun’ als eerste duidelijk naar 
voren. De actie die mee naar huis ging was 3 situaties te beschrijven waarin hij zichzelf wel 
steun had gegeven en niet afhankelijk van zijn 
vader was geweest. 

Tot slot  

Ik hoop dat ik je geïnspireerd en enthousiast ge-
maakt heb om met je cliënt de natuur in te gaan. 
Zelf word ik heel blij van de bijdrage die de na-
tuur in mijn coaching steeds weer brengt. Met 
verschillende onderzoeken is inmiddels al aange-
toond wat de natuur doet met mensen. Ga het 
ook ervaren! Ik nodig je uit om te onderzoeken wat het jou en je cliënt brengt om naar bui-
ten te gaan. Profiteer van de gratis praktijkruimte en andere voordelen die in de natuur voor 
het oprapen liggen. Waarom zou je daar geen gebruik van maken? Voel je je niet zeker ge-
noeg en wil je meer over ‘natuurlijk omgaan met verlies’ leren kom dan naar de training ‘Na-
tuurlijk omgaan met verlies!’. Op de website van wandelcoaching.nl vind je deze op de 
agenda.  Heb je naar aanleiding van dit E-boek vragen, een reactie of opmerking mail me 
dan gerust. Je krijgt altijd antwoord! 

Hartelijke groet en het lijkt me leuk je een keertje te ontmoeten! 

Corrie Reijngoud 

 

 

 



 

©Corrie Reijngoud  www.wandelcoaching.nl   info@wandelcoaching.nl  06-53584704 
18 

WIE IS CORRIE REIJNGOUD 

 

 

EEN NATUURFREAK, ELK MOMENT OPNIEUW DE SCHOON-
HEID KUNNEN ZIEN VAN IEDER LEVEND WEZEN 

VROLIJK, MAAR ECHT NIET ALTIJD 

EEN BUITENMENS, ALTIJD EN OVERAL, ONGEACHT HET WEER
  

OOIT BOEKHOUDER, ZIEKEN- EN UITVAART VERZORGSTER  

HUMORISTISCH, STEEDS MEER EN BLIJ DAT IK HET WEER 
ONTDEKT HEB IN MEZELF 

COACH TOT OP HET BOT, TOT LASTIG TOE VOLGENS MIJN 
FAMILIE 

VROUW, ECHTGENOTE, MOEDER VAN VIJF EN OMA 

WERELDVERBETERAAR, DIE SLECHT TEGEN HET VERDRIET 
KAN WAT WE ELKAAR IN DEZE WERELD AANDOEN 

COLLEGIAAL EN BEHULPZAAM, ZELFS WEL EENS TEN KOSTE VAN MEZELF 

NLP MASTER COACH EN SPIRITUEEL THERAPEUT 

ERVARINGS- EN PRAKTIJKGERICHTE TRAINER 

EEN DROMER, MAAR OOK ZEKER EEN DOENER 

CREATIEF EN UITVINDER VAN DE TRIA® METHODE 

GEK OP MENSEN, DUS NEEM GERUST CONTACT MET ME OP! 
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Belangrijk noot voor de lezer 

Dit is een gratis E-boek. Als je de inhoud van dit E-boek waardevol vindt dan kun je een ander verwij-
zen naar de website Wandelcoaching.nl. Heb je dit E-book doorgestuurd gekregen van iemand? Ga 
dan naar www.wandeloaching.nl en vraag je eigen exemplaar aan. Zo ben je ervan verzekerd dat 
je E-boek up-to-date is. 

Situaties die beschreven worden zijn gebaseerd op de praktijk. De namen echter zijn veranderd, om 
de privacy van cliënten te bewaken. 

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder uitdruk-
kelijke schriftelijke toestemming van Corrie Reijngoud. 


