
Troostkaartjes
Handleiding



Inleiding 
Troostkaartje kunnen troost bieden en helpen om herinneringen en 

emoties bespreekbaar te maken en om deze bewust een plek te geven in 

het rouwproces.

Het is belangrijk dat de dood en omgaan met de dood, rouw, verlies en 

bijkomende emoties er mogen zijn en bespreekbaar is voor mensen met 

een verstandelijke beperking en hun begeleiders. De troostkaartje kunnen 

helpen bij het onder woorden brengen van deze gedachten, gevoelens 

en/of vragen. Als begeleider ondersteun je de cliënt hierbij en geeft je 

antwoord op vragen en /of reacties op wat hij of zij nodig heeft. 
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Werkwijze 
• Leg de kaartjes met de achterkant naar boven op tafel. 

• Draai de kaartjes een voor een om en kijk wat de afbeelding en het 

woord betekent.

• Ga hier over in gesprek 

• Stel open vragen (wie, wat, waar, wanneer en hoe) 

• Luisteren goed naar de beleving, gedachten en behoeften van de 

cliënt. Wat heeft hij of zij nodig in het dagelijks leven ?

Tip!
• Je kunt ook iedere dag of iedere week een kaartje trekken.

• Hou het kaartje bij je als het je troost geeft.

• Of hang het op een plek waar je het vaak ziet.

Bij de coaches educatie van ASVZ is ook een ideeënboekje beschikbaar. 

In dit boekje vind je ideeën en tips over hoe je rouw en verlies 

bespreekbaar kan maken.

Meer informatie
Kijk op www.allesoverdedood.nl voor meer uitleg over o.a. de dood,

begraven, cremeren en omgaan met verdriet en gevoelens.

Contact
Vragen over het kaartspel of over rouwverwerking kun je stellen aan:

• de geestelijk verzorgers:

• Ellen Stierman: estierman@asvz.nl of 06 - 10 89 96 15

• Arianne de Klerk: avdnet@asvz.nl of 06 - 51 21 82 96

• Theo Bos: tbos@asvz.nl of 06 - 48 13 13 91

• de coaches educatie:

• Margreet de Jong: mdjong@asvz.nl of 06 – 10 29 34 97
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