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INLEIDING

• Vertrokken vanuit een context van neonatologie (NeoParent-project)
• Ernstige ziekte of het verlies van een broertje of zusje

• Vertrouwde omgeving verandert 
• Veel vragen

• Gevoelens van onzekerheid, angst, eenzaamheid en schuldgevoel

• Van nature geneigd om kinderen af te schermen

• Waardevol om verhaal te kunnen doen
• Troost en verbondenheid



WAT IS DE FILOSOFISCHE

TROOSTKOFFER?

Tool om volwassenen te ondersteunen 
om met kinderen in gesprek te gaan 
over gevoelige existentiële thema’s 
zoals rouw, verdriet, afscheid en dood.

Breed inzetbaar – in diverse contexten

Individueel of in groep



AANVULLEND OP BESTAANDE ROUWKOFFERS

De koffer er is ontworpen als een 
aanvullende gespreksmethode bij de vele 
bestaande en rouwkoffer in ziekenhuizen 
en van diverse organisaties. 



DOELGROEP

Ouders

Familie

Zorgverleners

Leerkrachten

Begeleiders uit de jeugdbeweging

Therapeuten en kindercoaches



METHODE

Inventarisatie van bestaand materiaal (rouw- en brussenkoffers)
Gesprekken met diverse organisaties – partners

Ontwikkeling eerste draft – feedback

Testfase troostkoffer (sept 2020 – april 2021)
• Ouders (kinderen 3-8 jaar)
• Zorgverleners

• Kleuter- en lagere school leerkrachten

Semigestructureerde interviews (n=12)



“Er is duidelijk goed over nagedacht en het zijn 
vragen op de gesprekskaarten die ik niet onmiddellijk 
kan bedenken. Ik zit in een mama-rol en om ad hoc 
zelf iets te verzinnen, dat gaat niet. Dus dan zijn die 
kaarten wel heel handig. Zeker op een moment dat je 
kind emotioneel wordt, dan is dat fijn dat je de 
kaarten als houvast kan gebruiken.” 

METHODE

Resultaten
• Positieve ervaring
• Waardevolle aanvulling op bestaande rouwkoffers 
• Aanzet om taboe te doorbreken
• Begeleiding en houvast tijdens gesprek 
• Drempelverlagend om gevoelige thema’s te bespreken

Optimalisatie troostkoffer



INHOUD TROOSTKOFFER

Handleiding filosoferen met kinderen over gevoelige thema’s

Kinderverhalen met gesprekskaarten 

Filosofische kinderboeken over afscheid en gevoelens

Troostobjecten

Leestips



KINDERVERHALEN MET GESPREKSKAARTEN (3-8 JAAR)



'Ik zou willen weten,' begon eend, ik zou willen weten wat er gebeurt, als je er niet meer bent. Ik bedoel: als 
je dood bent.’

Even werd het muisstil. Eend prikte zenuwachtig in haar vleugel. Iedereen wist dat ze net een kuiken 
verloren had. Bij de eerste zwemles was het kuiken kopje onder gegaan en nooit meer boven gekomen.

DE VRAAG VAN EEN EEND



KIKKER EN HET VOGELTJE

https://www.youtube.com/watch?v=00Rpj1p61pI


FILOSOFISCHE KINDERBOEKEN



TROOSTOBJECTEN

TROOSTHARTJE

TROOSTKAARS

TROOSTSCHRIFT



FILOSOFEREN MET
KINDEREN

FILOSOFISCHE TROOSTKOFFER



WAT IS FILOSOFEREN?

• Gespreksmethode waarin samen wordt nagedacht over levensvragen 
en existentiële thema’s

• ontwikkeld door professor in de wijsbegeerte Matthew Lipman

• Gebaseerd op de Socratische vraagstelling

• Focus op ‘critical, creative and caring thinking’ 



FILOSOFISCHE VRAGEN

Grote levensvragen

Open vragen die uitnodigen tot 
• nadenken
• het onderzoeken van verschillende perspectieven

Geen (eenduidig) antwoord

Is  verdriet voor 
iedereen 

hetzelfde?

Wanneer mis je 
iemand?

Waar ga je 
naartoe als je 
dood bent?



Samen nadenken over levensvragen

• Open gesprek
• Filosofische vragen van het kind samen onderzoeken
• Samen verkennen van mogelijkheden
• Nadruk niet op het vinden van juiste antwoorden

Wat betekent missen? Waarom bestaat pijn? Waarom hebben we soms verdriet?



WAAROM FILOSOFEREN MET KINDEREN?

Persoonlijke ontwikkeling

Leren gedachten en gevoelens verwoorden

Emoties benoemen en plaatsen

Samen zoeken naar begrip en betekenis

Veerkracht om met onzekerheden om te gaan



HOE FILOSOFEREN MET KINDEREN?

Aanleiding – prikkel

Rustige en veilige plek

Gesprek
• Vanuit aanleiding – spontane vragen van kind

• Troostobjecten

• Afronden 



VOORBEELD GESPREK OVER ROUW EN VERLIES



VOORBEELD GESPREK ROUW EN VERLIES



VOORBEELD FILOSOFISCH GESPREK



VOORBEELD GESPREK OVER ROUW EN VERLIES



TAKE HOME MESSAGE

Samen met kinderen een open gesprek in een 
veilige context over existentiële thema’s voeren is 
belangrijk

Het zorgt ervoor dat kinderen met vragen over 
rouw, verlies en verdiet en bijhorende behoeften 
en emoties kunnen omgaan

De filosofische troostkoffer biedt hierbij de 
nodige ondersteuning aan volwassenen om dit 
gesprek aan te gaan



ENKELE PRAKTISCHE
ZAKEN

FILOSOFISCHE TROOSTKOFFER



Waar is het materiaal te vinden? 

https://neoparent.be/brussen-troostkoffer/



Waar is het materiaal te vinden? 

• Afdelingen Neonatale Intensieve Zorgen in Vlaanderen
• https://www.tevroeg.be/wat-is-een-neonatologie

• Gezondheidsbib CM Sint-Niklaas
• https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-

informatie/diensten/gezondheidsbib/oost-vlaanderen

• Levensles van Mercedes
• https://www.levenslesvanmercedes.com/

• Verspreiding via openbare bibliotheken

https://www.tevroeg.be/wat-is-een-neonatologie
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/diensten/gezondheidsbib/oost-vlaanderen
https://www.levenslesvanmercedes.com/
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KADET-PROJECT: FOCUS OP GROOTOUDERS
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