
1. Die werklikheid dat die persoon gesterf het, moet deurdring. 

Wat kan help met die deurwerk van routaak 1? 

• Om die liggaam van die persoon te sien. 

• Die begrafnis/roudiens 

• Om te praat oor die gebeure 

• Om te praat oor die persoon 

• Om die OMGEWING sonder die persoon te beleef. 

 

Mense se raad druis gewoonlik hierteen in. 

• Onthou haar soos sy was. 

• Moet niks doen wat jou sal ontstel nie. 

• Moet liewer nie die kis by die diens hê nie. 

• “As jy nie die fotos sien nie, sal jy nie hartseer wees nie. 

 

2. Emosies moet uitgedruk word  

• Om EMOSIONEEL te wees is normaal en gesond. 

Dinge wat hiermee help: 

• Praat oor die gebeure 

• Praat oor die persoon 

• Skryf as dit jou help 

• Gun jouself die geleentheid om emosioneel te wees. 

• Skep geleenthede en kies gepaste plekke  

 

Dinge wat hierteen indruis: 

• Die gemeenskap se “allergie” vir mense se hartseer 

• “Julle moet STERK WEES” 

• Almal wil jou laat BETER VOEL. 

• Verskeie maniere om emosies te ONDERDRUK 

• Die risiko van onnodige medikasie wat normale emosies kan onderdruk  

• Anti-depresante het hul plek MAAR….. 



• Depressie en rou word dikwels verwar.  

• Die 3 maande baken en die 1e en 2de routake. 

• 3 maande: een van die belangrikste bakens in die rouproses.  

Die belang van die DRIE MAANDE baken 

• Die verdowende effek van skok is nou uitgewerk.  Die realiteit dring deur.  Die gedagte in 
die “agterkop” dat die persoon sou terugkeer verander nou in ‘n besef dat hulle NOOIT 
WEER gaan terugkom nie.  

• Intense verlange word nou oorheersend. 

• Ondersteuning deur ander mense het teen hierdie tyd drasties afgeneem.  

       3.    Gedagtenisviering is belangrik 

• Beginsel: Die dood het slegs die persoon se fisiese bestaan beëindig. Die betekenis van die 
lewe gaan voort.  

Voorbeelde van gedagtenisviering: 

• Grafsteen/gedenksteen 

• ’n Gedenkplaatjie  

• Klein eenvoudige uitstalling 

• Trofee  

• Internet “Password” 

• Lappieskombers 

• Ens. ens. ens.  

• Een moontlike manier  waarop gedagtenisviering kan skeefloop:  

• Om ’n PLAASVERVANGER te maak van enige voorwerp. 

 

4. Teenstrydige emosies moet erken en verwerk word. 
● Teenstrydige emosies is NORMAAL  

 
Voorbeelde van teenstrydige emosies: 
• Hartseer / Verligting / Skuldgevoel 

• Verligting na lyding 
• Verligting dat ’n moeilike / problematiese lewe tot ’n einde gekom het. 

Hartseer en woede: 
• Na selfdood  
• Na nalatigheid  
• Woede a.g.v. MAGTELOOSHEID  

• Kwaad vir alles en almal 
• Kwaad vir God 



 
Hartseer en VALSE SKULDGEVOELENS 
• Moeilike verhoudings lei dikwels tot ’n moeilike rouproses 
• Help jouself en ander deur te onderskei tussen AKSIES en REAKSIES 
• Kry ’n REALISTIESE BEELD van die persoon wat dood is 
Teenstrydige emosies moet: 
• ERKEN word 
• UITGEDRUK word 
• DEURGEWERK word 
• Verkieslik met iemand GEDEEL word 
• In PERSPEKTIEF geplaas word 
• SKRYF indien jy sukkel om hieroor te praat  
 

5. Om positief vorentoe  te leef.  

• ’n Metafoor om die beginsel te illustreer: 

 “Makeer die pas !”  

• “Voorwaarts !” 

• Om die dood te “VERWERK” of om iemand se dood te “AANVAAR” 

• VS 

• Om jou verlies te INKORPOREER  

 

Die besteding van EMOSIONELE ENERGIE  

Die geleidelike onttrekking van emosionele energie  

Dit is NORMAAL. Dit is nie DISLOJAAL nie  

Om emosionele energie te  herbelê.  

Anders gestel: Om emosionele energie te kanaliseer  

INKORPORERING van verlies 

Leef vorentoe MET jou verlies  

 

Vir meer inligting oor rou en die hantering van mense wat rou is die volgende beskikbaar: 

■ Kontak Braam by www.braamklopper.co.za of 082 574 3530 

 

 

http://www.braamklopper.co.za/

