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Heb je iemand die jou lief is verloren;
Heb je een dierbare die chronisch of ernstig en/of levensbedreigend
ziek is
of ken je iemand die afscheid van een dierbare heeft  moeten
nemen

 
 
Ik ben Ellen van Leenen en als rouw- en verliescoach begeleid ik
mensen die zijn vastgelopen in hun rouwproces.
 
Als je dit e-book hebt besteld:
  

 
Met andere woorden: jij of iemand die je kent zit in een rouwproces.
Dat rouwproces kan ook betrekking hebben op een echtscheiding, op
verlies van werk, verlies van een huisdier en nog heel veel meer. Rouw
komt veel vaker voor dan je denkt. Er is uitgezocht dat 75% van alle
psychische problemen wordt veroorzaakt door verlies waar niet over
gerouwd is.
 
Omdat ik uit ervaring weet dat het goed is om wat meer over een
rouwproces te weten en suggesties te krijgen hoe je ermee om kunt
gaan, heb ik dit e-book geschreven. Zelf heb ik ervaren dat ik na de
diagnose slokdarmkanker bij mijn vader jaren later niet meer optimaal
kon functioneren, chronisch doodmoe was en andere onverklaarbare
klachten kreeg. Pas nadat ik hulp had gezocht en merkte hoe fijn het is
om over je verlies en verdriet te praten, kon ik het accepteren, de pijn
in kleine stukjes toelaten en kon ik eindelijk weer genieten van het
leven.
 
Er zijn geen regels voor rouwen. Iedereen rouwt op zijn eigen manier
en op zijn eigen tempo. Ik kan je ook geen gouden tips geven die jouw
verdriet zullen laten verdwijnen. Er is wel een aantal dingen die je kunt
doen en laten. Zo is het goed om te weten dat je een aantal ‘taken’ hebt
te doen als je rouwt. 
 
In dit e-book geef ik je wat meer informatie over wat rouw is, wat je
tegen kunt komen en een aantal tips die jou kunnen ondersteunen in
het rouwproces.
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Je zou het doorlopen van een rouwproces kunnen vergelijken met
leren roeien. Na een verlies of dreigend verlies stap je in een
roeiboot en kijk je eerst eens waar je wilt gaan zitten voor het beste
evenwicht. Je pakt de roeispanen vast en bent al blij dat je niet
meteen omslaat. Je weet niet waar je naartoe gaat, maar weet ook
dat je niet meer terug kunt naar waar je vandaan komt. Dat is
voorgoed voorbij. 
 
Stel je voor dat je met de ene roeispaan gericht bent op het verlies:
je bent bezig met herinneringen aan wie of wat er niet meer is; je
praat erover; je ervaart allerlei emoties zoals schuld, angst, verdriet
en boosheid; je mist en verlangt naar degene die er niet meer is.
Dat noem je verliesgericht rouwen. 
 
Met de andere roeispaan ben je gericht op verder gaan met je
leven: je bent bezig met het hier en nu en met de toekomst, je gaat
dingen alleen doen die je eerst samen deed; je probeert een nieuw
evenwicht in je relatie/gezin vinden; je gaat weer sporten en
afspreken met vrienden en je gaat weer dingen vieren en onder-
nemen. Dit noem je herstelgericht rouwen. 
 
 

Rouwen is als leren roeien

Platte tekst 24to24evoegen
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Het ene moment voel je je goed en weet je waar je naartoe aan het
roeien bent en het volgende moment wil je alleen nog maar heel stil
onder de je dekbed liggen en trek je alleen maar aan je ‘verliesgerichte
roeispaan’. Als je rouwt, beweeg je steeds heen en weer tussen herstel
en verlies. Het is heel normaal dat je soms langere tijd alleen maar met
het verlies bezig bent en dat je in een andere periode juist meer met
het nu en de toekomst bezig bent.
 
Laat je vooral nooit aanpraten dat wat jij doet abnormaal is. Ik heb het
al eerder genoemd en ga het zeker nog een paar keer noemen:
iedereen rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
 
Het is belangrijk om je eigen evenwicht in jouw roeiboot te gaan
ontdekken en dat je niet in je emoties verdrinkt, maar dat je ze ook
niet verdringt. 
 
Iedereen heeft een onbewuste voorkeur voor herstelgericht of
verliesgericht rouwen. De één zal zich een lange periode alleen met het
verlies bezig kunnen houden, er steeds over willen praten en kan
alleen maar aan het verlies denken. De ander wil of durft niet aan
zijn/haar verdriet toe te geven en gaat heel hard aan het werk, gaat uit
met vrienden en doet als het ware alsof er niks is gebeurd. Het is
bekend dat vrouwen meer verliesgericht en mannen meer herstel-
gericht zijn. Dit kan voor onbegrip in je omgeving zorgen, zowel in de
persoonlijke als in de werksfeer.

Platte tekst toevoegen
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Is het één beter dan het ander? Nee zeker niet. Maar als je steeds met
één roeispaan roeit, ga je rondjes draaien en raak je nog meer uit balans. 
 
Als je het gevoel hebt alleen maar keihard aan het werk te zijn om niks te
hoeven voelen of je bent alleen bezig met je verdriet, het gemis en je
bent niet in staat om af en toe de draad weer op te pakken, kan het goed
zijn om hulp te zoeken. Pijn en verlies horen bij het leven. Als je je arm
breekt, ga je naar het ziekenhuis en als je kiespijn hebt, ga je naar de
tandarts. Maar de meeste mensen die zich langere tijd niet goed voelen
omdat ze veel verdriet hebben na een verlies en af en toe niet meer
weten waar ze het zoeken moeten, vragen geen hulp. Ik denk dat dit
komt omdat rouw nog steeds een taboeonderwerp is. De omgeving
geeft nogal eens het gevoel dat je er niet te lang over mag praten en als
je ergens niet over mag praten, mag het er blijkbaar niet zijn. Dus ga je
ook geen hulp zoeken voor iets dat er niet mag zijn.
 
Ik heb veel mensen geïnterviewd die een dierbare hebben verloren of
een partner of kind hebben met een ernstige chronische (soms levens-
bedreigende) ziekte. Allemaal gaven ze als tip “ga hulp zoeken”.  Dit hoeft
zeker niet altijd een coach of psycholoog te zijn. Als je een goede
vriend(in) hebt aan wie je je verhaal kwijt kunt en die goed kan luisteren,
kan dat ook een enorme hulp zijn.  
 
Ik ben ervan overtuigd dat als rouw in onze samenleving zou worden
gezien als een proces dat bij ieders leven hoort en er meer tijd en ruimte
voor zou zijn, veel minder mensen zouden vastlopen in dat proces.
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Je bent als mens veel veerkrachtiger dan je in eerste instantie denkt en
bent op den duur goed in staat met pijn en verlies om te gaan en deze
te verdragen en in je leven te integreren.  Je bent ‘gewond’ en er ont-
staan als gevolg daarvan littekens. Vaak helen deze wonden vanzelf en
soms is er hulp van buitenaf bij nodig om te helen. Het litteken blijft en
het blijft een zwakke plek, maar het laat ook zien dat er heling heeft
plaatsgevonden. 
 
Een rouwbegeleider kan er niet voor zorgen dat de pijn verdwijnt, maar
kan je wel helpen een nieuwe balans in je leven te vinden en je op het
juiste moment een steuntje in de rug geven. 
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Als iemand net is overleden of je hebt net gehoord dat een
dierbare ernstig ziek is, kun je het gevoel hebben dat het niet waar
is. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Ook als iemand na een
lang ziekbed overlijdt, kan dat toch voelen alsof het alsnog heel
plotseling is gebeurd.
 
Je kunt je  van tevoren nooit voorstellen hoe het zal zijn als iemand
er niet meer is. Het verlies erkennen is een noodzaak om met
rouwen te kunnen beginnen. Het kan best even duren voordat je
zover bent. In het begin word je geleefd door alles wat er op je af
komt en zaken die geregeld moeten worden.
Pas als voor de mensen om je heen het gewone leven weer
doorgaat, dringt bij jou door wat er allemaal is gebeurd.
 
Het is niet zo dat als je de werkelijkheid nog niet kunt laten
doordringen, je niet verder kunt. Soms kan ontkenning je ook
beschermen voor gevoelens en emoties die op dat moment nog
ondraaglijk zijn.

de 4 rouwtaken 

Rouwtaak 1.  Het laten doordringen van de werkelijkheid van het
verlies
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De pijn na een verlies is emotioneel zwaar en kan ook allerlei
lichamelijke klachten veroorzaken, zoals bijvoorbeeld zware
vermoeidheid, hartkloppingen, concentratieverlies, hoofdpijn,
spierpijn, slaap-gebrek, enz. 
Het komt zelfs voor dat nabestaanden dezelfde klachten ervaren
als de overledene had.
 
Het is noodzakelijk om die pijn te voelen. Maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan.  Je kunt zoveel angst hebben voor die pijn,
dat je bijvoorbeeld heel hard gaat werken of andere afleiding
gaat zoeken. En dat is ook normaal. Zowel de angst voor de pijn
als het ervoor weglopen. In mijn praktijk zie ik cliënten die hun
pijn jarenlang diep wegstoppen, die bang zijn om even niks te
doen te hebben, omdat ‘het’ dan weleens naar boven zou
kunnen komen en wat dan? Een rouwcoach of therapeut kan jou
helpen de pijn in kleine stapjes naar boven te halen, zodat je er
niet in één keer door wordt overdonderd.  
 
Afleiding van de pijn en het verdriet zoeken is heel gezond,
je kunt onmogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week dezelfde
intense pijn voelen. Ga dus vooral met een vriend(in) ergens een
kopje koffie of glas wijn drinken, ga naar de film of waar je ook
maar zin in hebt. Als je maar niet continu wegloopt voor de pijn.
Ze zeggen weleens ‘if you don’t feel, you won’t heal’.

Soms is het goed om even
‘pauze te nemen’ door iets
te gaan doen wat afleidt en

waar al je aandacht voor
nodig is.

De vier rouwtaken 

Rouwtaak 2.  Het ervaren van de pijn van het verlies
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Als je de pijn helemaal wegstopt, is de kans groot dat het zich op een
later moment (kan ook jaren later zijn) toch laat zien in een andere
vorm. Bijvoorbeeld onverklaarbaar gedrag (plotseling in huilen
uitbarsten, terwijl er ‘toch niks aan de hand is’) of je wordt ziek. Op
zo’n moment leg je niet automatisch de link met het door jou geleden
verlies en is je omgeving er ook niet voor je, omdat het al zo lang
geleden is en zij ook geen idee hebben wat er met je aan de hand is.
 
Het verdriet en de pijn zullen niet altijd even heftig zijn. Je ervaart als
het ware pijnscheuten, soms op momenten dat je er helemaal niet op
voorbereid bent. Naarmate de tijd verstrijkt, zal deze hele heftige pijn
steeds minder vaak voorkomen.
 
Niet iedereen zal dezelfde emoties en pijn ervaren. Het hangt vaak af
van de relatie die je met iemand had. Ook als mensen een hoge
leeftijd hebben bereikt, kan het gevoel anders zijn. Als je ouders op
hoge leeftijd overlijden is dat een verlies dat in de lijn der verwachting
ligt. Maar ook dan zal er verdriet en rouw zijn.
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Het aanpassen van je leven zonder de ander is ook voor iedereen
anders. Het is afhankelijk van wat je relatie met de overledene was.
Als een dierbare overlijdt, begint het aanpassen aan je veranderde
omgeving meteen.  
 
Als je partner overlijdt, moet je meteen beslissingen nemen zonder
hem of haar. Je staat plotseling alleen voor de taken die jullie voorheen
samen deden. Je bent je gesprekspartner kwijt en als je kinderen hebt,
ben je plotseling alleenstaande ouder. Het kunnen soms kleine dingen
zijn, maar ze voelen als heel groot. Je stapt alleen in bed en er staat een
bord minder op tafel. Zelfs als je partner bijvoorbeeld altijd de
vaatwasser uitruimde en jij moet dit nu zelf doen, komt het verlies elke
keer hard binnen. 
 
Als een ouder overlijdt, voelt het verlies voor het ene kind heel anders
dan voor het andere kind. Elk kind heeft een andere relatie met
dezelfde vader gehad en heeft andere emoties op verschillende
momenten.
 
Bij het overlijden van een kind is het ook voor iedereen anders, zowel
voor de vader en moeder als voor de broer(s) en zus(sen). Ook hier
geldt dat de relatie tussen elke ouder en iedere broer en zus met het
overleden kind anders was.
 
 

Rouwtaak 3.  Het aanpassen aan het leven zonder de ander

De vier rouwtaken
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Het aanpassen aan het leven zonder de ander houdt niet alleen in
dat je opnieuw je evenwicht moet vinden in de relatie met de
mensen om je heen, maar je moet jezelf opnieuw uitvinden. Wie
ben je zonder partner, ouder(s) of kind? Zeker bij het verlies van een
kind, raak je een deel van jezelf kwijt. Je leven wordt nooit meer
hetzelfde en het kan jaren duren voordat je weer van dingen kunt
genieten die je eerst samen deed. Misschien komt dat wel nooit
meer, maar ga je andere dingen voorzichtig weer leren waarderen. 
 
Omdat iedereen op zijn eigen manier omgaat met een verlies, kan
dit voor de nodige communicatiestoornissen zorgen. De een wil er
constant over praten, de ander verliest zich liever in zijn werk. Als er
niet meer gepraat wordt, krijgt iedereen zijn eigen aannames: ‘zij
praat er niet meer over, dus ze voelt zich zich zeker niet meer
verdrietig’. Daarom is het belangrijk te blijven praten met elkaar. Dat
hoeven niet elke dag lange gesprekken te zijn, maar houd elkaar in
de gaten en blijf regelmatig vragen hoe het gaat, hoe het écht gaat.
En luister naar elkaar...
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Rouwen is niet loslaten, het is anders leren vasthouden. Je hoort
vaak zeggen dat iemand pas is overleden als er niet meer aan hem
of haar gedacht wordt. Maar als je van iemand hebt gehouden, zit
hij of zij voor altijd in je hart en in je herinnering. 
 
Je kunt je herinneringen niet uitwissen. Ze zijn er en komen boven
op allerlei onverwachte momenten. Soms zie je iemand die je zo
doet denken aan de overledene, dat je schrikt en plotseling weer
overvallen wordt door het gemis, maar er komen vaak ook mooie
herinneringen boven. Mijn eigen vader reed bijna dagelijks met zijn
paard en wagen. Als ik nu iemand met paard en wagen zie rijden,
moet ik altijd aan hem denken en aan hoeveel plezier hij heeft
gehad met zijn paarden.
 
Omgaan met herinneringen is niet altijd makkelijk. Het kan bij-
voorbeeld gebeuren dat je blijft vasthouden aan de band die je met
de overledene had en deze niet verandert, nu hij of zij er niet meer
is.  Het kan ook zijn dat je je niet op de toekomst durft te richten
omdat je het moeilijk vindt om met je leven verder te gaan zonder
de aanwezigheid van de dierbare. 
Blijf ook hierin liefdevol naar jezelf. Geef het tijd.

www.ellenvanleenen.nl

De vier rouwtaken

Rouwtaak 4.   Herinneren en opnieuw leren genieten van het
leven
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Zoals ik al eerder aangaf: er is geen universele manier van rouwen.
Dus ook deze 4 rouwtaken zullen door iedereen in een willekeurige
volgorde worden doorlopen. Je zult merken dat je soms met taak 2
bezig bent, dan met taak 4 en dan weer met taak 1 of 3. Dat maakt
helemaal niks uit. Zo werkt het nu eenmaal. Rouw is niet te sturen
en is voor iedereen anders.
 
Rouw heeft ook geen eindpunt, het is niet iets dat je verwerkt en
dat het dan klaar is. De pijn kan minder worden én kan soms in
volle heftigheid terugkeren. De rouw wordt een onderdeel van je
levensverhaal.
 
Je kunt het zien als een levenslang traject, waarin al je verlies-
ervaringen worden verwerkt en geïntegreerd. Al je verliezen en hoe
je ermee omgaat, maken wie je bent. Maar rouw is ook meer dan
verdriet. Je kunt ook genieten van de mooie herinneringen en van
de dingen die je hebt geleerd van die ander in jullie relatie. Je kunt
alle waarde die iemand je heeft nagelaten koesteren.
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Twaalf rouwverwerkingstips

Een paar weken het liefst de hele dag onder je dekbed willen kruipen en de
deur niet uitkomen is heel normaal in de eerste periode. Gun jezelf die tijd
ook en voel je er niet schuldig over.
 
In het begin heb je nog geen idee hoe je met het verlies om kunt gaan en
weet je niet hoe het nu allemaal verder moet. De pijn en het verdriet zijn
allesoverheersend en je hebt het gevoel dat dat voor altijd zo zal blijven. 
 
Dwing jezelf na een tijdje wel weer om iets te gaan ondernemen, al is het
maar een boodschap doen. In het begin doe je dat misschien met tegenzin,
maar dat verandert na verloop van tijd. 
 

Rouwen kost erg veel energie. Je zit in een emotionele achtbaan en dat is
heel vermoeiend. Het is begrijpelijk dat je het erg zwaar hebt, je bent
immers iemand verloren waar je veel van houdt. 
 
Om zelf op de been te blijven, is het belangrijk dat je aan jezelf en je
gezondheid denkt. Zorg elke dag voor een moment van ontspanning. Ga
naar buiten of een uurtje slapen. Gun dit jezelf! Op die manier geef je je
lichaam en geest rust. 
 
Je kunt er ook voor kiezen om een (individuele) Mindfulness training te gaan
volgen. Of kijk eens op Youtube, daar zijn ook veel Mindfulnessoefeningen te
vinden.
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2.   Rust
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Twaalf rouwverwerkingstips

3.   Emoties

Het verlies van een dierbare grijpt enorm in op je leven. Je kunt op de meest
onverwachte momenten worden overspoeld door heel intense gevoelens en
emoties. 
 
Die emoties variëren van verdriet en onmacht tot woede en agressie. Je kunt
je ook eenzaam voelen of opstandig (“waarom moet mij dit overkomen?”), of
boosheid ten opzichte van de overledene voelen (“waarom heb je mij dit
aangedaan?”). 
 
 Je kunt ook boosheid en agressie naar de buitenwereld toe voelen. In dat
geval krijgen de mensen die het dichtst bij je staan meestal de ‘volle laag’.
 
Weet dat dit bij het rouwproces hoort en dat deze gevoelens niet altijd
logisch hoeven te zijn en weer overgaan.

- 14  - 

http://www.ellenvanleenen.nl/


www.ellenvanleenen.nl

Twaalf rouwverwerkingstips

Praat met je familie of vrienden over je overleden dierbare. Praat vooral over
de leuke momenten die je met hem of haar had of wat je het meeste mist.
Als je dit niet met familie of vrienden wilt of kunt doen zou je op het internet
kunnen zoeken naar bijvoorbeeld lotgenotengroepen.  
 
Het kan ook heel fijn zijn je gedachten op papier te zetten. Je schrijft je
gevoelens dan van je af en dat geeft rust en helderheid.

Het is heel begrijpelijk dat je alleen wilt zijn en/of mensen niet lastig wilt
vallen, maar zorg ervoor dat je niet dagen achterelkaar alleen bent. 
 
Blijf in contact met je vrienden en familie. Zij willen er voor jou zijn en
kunnen jou ook helpen in deze zware periode. Zij kunnen een luisterend oor
bieden, steunen waar nodig en ze kunnen je helpen met het vinden van de
juiste afleiding. 
 
Op deze manier krijg je niet het gevoel dat je er alleen voor staat. Liefde en
warmte van de mensen om je heen kunnen een grote steun zijn. Maar zoek
geen situaties op waarin genieten een ‘must’ is (zoals een feestje), als je
weet dat je dat nu niet kunt. Daar word je alleen maar treuriger van…

4.   Praten / schrijven

5.   Sluit jezelf niet teveel af
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Twaalf rouwverwerkingstips

6.    Regelmaat

Zorg voor regelmaat: sta op tijd op, eet driemaal per dag en ga op tijd naar
bed. 
 
Dit klinkt logisch, maar zeker in de eerste periode zul je misschien geneigd
zijn lang in je bed te blijven liggen, maaltijden over te slaan en óf heel vroeg
óf veel te laat naar bed te gaan. 
 
Door jezelf te dwingen regelmatig te leven en na een poosje weer dingen te
gaan ondernemen, leer je jezelf de draad weer op te pakken.

- 16 -

http://www.ellenvanleenen.nl/


www.ellenvanleenen.nl

Verzamel herinneringen zoals foto’s en brieven. Je kunt ook je omgeving
vragen iets op papier te zetten over je overleden dierbare. 
 
Schrijf zelf ook herinneringen op die je nooit meer wilt vergeten.
 
Als jonge kinderen één van hun ouders verliezen, blijf er dan over praten,
dat houdt ook de herinnering levend.

Als je lang (alleen) in huis bent en je somber voelt, kan het lekker zijn om er
even uit te gaan. Je bent hier waarschijnlijk helemaal niet voor in de
stemming, maar doe het toch! Je zult zien dat je je daarna beter voelt. 
 
Ga elke dag minstens een halfuur wandelen. Het is wetenschappelijk
bewezen dat wandelen helpt bij somberheid en depressie. 
 
Je komt zowel fysiek als mentaal in beweging en het vermindert stress.

Twaalf rouwverwerkingstips

7.   Herinneringen

8.    Blijf in beweging
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Twaalf rouwverwerkingstips

Als je rouwt om een dierbare, vergelijk jezelf dan nooit met anderen in
eenzelfde situatie.
 
Iedereen is anders en iedereen heeft ook een andere relatie met de
overledene gehad. 
 
Als jij naar jouw gevoel veel langer of intenser rouwt dan je omgeving,
bedenk dat het rouwen geen competitiestrijd is van wie er het eerst mee
klaar is of wie het hardste rouwt.

Voor anderen is het heel moeilijk om in te schatten waar jij behoefte aan
hebt.
 
Geef dit duidelijk aan, ook al is dit misschien lastig. Anderen willen jou
graag helpen, maar weten niet altijd wanneer en hoe ze dit het beste
kunnen doen.
 
Laat het mensen weten hoe je je voelt en of je hulp nodig hebt, of je met
rust gelaten wilt worden of juist wilt praten.

9.    Vergelijk jezelf niet met anderen

10.    Laat weten wat je wilt én niet wilt
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Twaalf rouwverwerkingstips

Als je werkt, probeer dan afspraken met je werkgever te maken. 
 
Stel dat je het gevoel hebt dat je op een bepaald moment weer wilt
beginnen, maar nog geen hele dagen kunt werken, vraag dan of je met
halve dagen mag beginnen. 
 
Als je de werkbelasting als te zwaar ervaart, vraag dan tijdelijk om wat
lichtere/eenvoudiger werkzaamheden.

Als je weinig tot geen mensen in je omgeving hebt waarmee je kunt
praten over het verlies en je gevoelens en je dat wel graag wilt
Als je je schuldig voelt over acties die je wel of juist niet hebt ondernomen
in de periode vóór en rondom het overlijden

Er is niets vreemds aan het hebben van verdriet, uit het lood geslagen zijn
en pijn voelen na een verlies. Dit hoort bij het leven. Maar als je (één van de)
volgende tekenen herkent, is het zinvol om professionele hulp te over-
wegen:
 

 

11.    Afspraken met werkgever
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12.    Wees niet bang om professionele hulp te vragen

http://www.ellenvanleenen.nl/


Als je het gevoel hebt dat je na een paar maanden nog niet voldoende
kunt functioneren en je dagelijkse routinetaken niet kunt uitvoeren
Als je maandenlang geïrriteerd en/of neerslachtig bent
Als je het idee hebt dat je - ondanks veel pogingen daartoe - het leven
nooit meer de moeite waard zult vinden
Als je te maken hebt met een ‘verborgen verlies’, bijvoorbeeld het
overlijden van iemand met wie je een geheime relatie had en daar dus
met niemand over kunt praten
En natuurlijk als je er zelf behoefte aan hebt

www.ellenvanleenen.nl
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Ik hoop dat dit e-book je wat inzichten heeft gegeven in wat rouw is en
wat het met je kan doen. Dat je gerustgesteld bent dat er niks mis met je
is, maar dat wat je voelt - zowel lichamelijk als psychisch - een normale
reactie is op een heel ongewone situatie. En natuurlijk hoop ik ook dat de
tips je een beetje hebben kunnen helpen. 
 
Ik ben me ervan bewust dat ik in dit e-book niet op alle onderwerpen
even diep heb kunnen ingaan en dat sommige onderwerpen zelfs
helemaal niet aan de orde zijn geweest. Als je meer wilt weten, nodig ik je
uit de blogs op mijn website te lezen. Hier komt een aantal thema's wat
uitgebreider aan bod. Als je daar ook niet kunt vinden wat je zoekt, stuur
me dan gerust een e-mail. 
 
Als je behoefte hebt om te praten over wat jou nu bezighoudt of als je het
gevoel hebt vastgelopen te zijn, neem dan contact met mij op. Mijn
coachgesprekken voer ik graag wandelend in de natuur, maar kunnen
ook via Skype, telefoon of e-mail plaatsvinden.
 
Hartelijke groet,
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Ellen van Leenen

https://ellenvanleenen.nl/blog/
https://ellenvanleenen.nl/contact/
https://ellenvanleenen.nl/2019/04/14/waarom-wandelen-tijdens-een-rouwproces/
https://ellenvanleenen.nl/e-mailcoaching-2/
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Afscheid nemen is niet loslaten,

maar een andere manier van

vasthouden

Ellen van Leenen - rouw- en verliescoaching
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T: 06-41240840
E: info@ellenvanleenen.nl

http://www.ellenvanleenen.nl/

