• Individuele begeleiding
• Partner- of gezinsbegeleiding
• Begeleiding bij verlies en werk
• Groepsbegeleiding bij specifieke
verlieservaringen
• Voorlichting Verlies & Rouw

Je kunt mij mailen of bellen
Voor verdere informatie, tarieven
en vergoedingen:
www.liannevoncken.nl

Korenbloem 14
5754 SJ Deurne
Tel: 0493 845717
E-mail: info@liannevoncken.nl

Lianne Voncken
Korenbloem 14
5754 SJ Deurne

Aangesloten bij:

- Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
- Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
- Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

Tel: 0493 845717
E-mail: info@liannevoncken.nl
Website: www.liannevoncken.nl

Je hebt een geliefd persoon verloren
Of een geliefd onderdeel van je leven is voorbij
Je bent je houvast in het leven kwijt
Je vraagt je af hoe je verder moet
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Verlies kan zich uiten door
heftige gevoelens en gedachten
“Ik begin om het geringste te huilen en dat
terwijl het al zo lang geleden is.”
“Ik ben zo boos op mijn overleden man, op de
dokters, op alles en iedereen.”
“Waarom moest mij dit overkomen? Ik ben er
de hele dag mee bezig.”
“Ik ben zo moe en uitgeput, ik kom tot niets,
kan me niet concentreren.”
“Ik voel me schuldig, had ik het kunnen
voorkomen?”
“De grond onder mijn voeten is weggezakt.
Voor mij hoeft het leven zo niet meer.”

Verlies kan zich voordoen op
verschillende gebieden
• Door ziekte, dementering of overlijden
van een dierbare of door scheiding
• Door eigen ziekte, verlies van lichaamsfuncties (bijvoorbeeld blindheid,
verminderd uithoudingsvermogen), na
amputatie van een borst of een been of
door de naderende dood
• Door ontslag of tegenslag op het werk
of wanneer ambities niet haalbaar
blijken
• Door verlies van verwachting bij
onvruchtbaarheid, doodgeboorte of
een kind met een beperking of door
tegenstrijdige gevoelens bij adoptie

Verwerking
Verwerking van je verlies is nodig om
verder te kunnen leven. Je moet bewust
en waardig afscheid nemen van een geliefd
onderdeel van je bestaan. Daarna kun je
overgaan naar een nieuw levenshoofdstuk
met herinnering aan het oude (H de
Mönnink, 2008). Professionele begeleiding
kan hierbij nodig zijn.

Even voorstellen
Ik ben Lianne Voncken (1958). Gestart als
Z-verpleegkundige in de zorg voor mensen
met verstandelijke beperkingen. Na
mijn HBO-opleiding tot maatschappelijk
werker heb ik 25 jaar in deze functie
gewerkt in welzijns- en zorginstellingen.
Vanaf 1998 heb ik meerdere opleidingen
Verlieskunde gevolgd. Ik ben deskundig
in het begeleiden van mensen met
verlieservaringen, zowel individueel als in
groepsverband.

Verliesbegeleiding
kan je helpen bij
• Het aanvaarden van het verlies
• Het bewust en emotioneel afscheid
nemen van je dierbare of datgene wat
je verloren hebt
• Het weer vinden van je eigen kracht
en nieuw houvast in je leven
• Het opbouwen van een nieuw
levenshoofdstuk

