
In gesprek met Herman de Mönnink                                    Door Alice Altink 
 

    
Herman de Mönnink, is traumapsycholoog, rouwtherapeut en trainer/docent, traint diverse 
beroepsgroepen, die te maken hebben met verlies- en traumasituaties, zoals verloskundigen, 
verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, politie, brandweer, rechters 
en de uitvaartbranche. Hij schreef het boek Verlieskunde (5e druk 2013), dat op veel HBO- en 
universitaire opleidingen gebruikt wordt. Herman was als docent meer dan 35 jaar verbonden 
aan de Hanzehogeschool Groningen. Ook schreef hij het boek De Gereedschapskist van de 
Maatschappelijk Werker (3e druk 2009). Hij werkt in zijn praktijk met mensen die vastgelopen 
zijn in rouw dan wel in traumatisering. 

 
Op dit ogenblik is Herman bezig zijn boek Verlieskunde te herzien en grotendeels te herschrijven met 
weer nieuw gedachtengoed. Het is begin januari van dit jaar en ik heb een afspraak gemaakt om 
hierover met hem te spreken. Ik leerde hem 35 jaar geleden kennen op een workshop, waar ik ook mijn 
geliefde en collega Joop Wolff leerde kennen. Omdat we vrienden zijn en veel met elkaar en onze 
partners ondernemen, is het een beetje vreemd om nu ineens iets officieels te ondernemen. En een 
beetje spannend. Lastig omdat zoveel al als bekend verondersteld lijkt. Daarom haal ik eerst maar eens 
wat herinneringen op aan hoe het schrijven van het boek Verlieskunde en de trainingen daarover tot 
stand zijn gekomen. In de beginperiode van het onderzoek naar verlies dat Herman deed, mocht ik 
voor een Amerikaans congres, waar hij zou spreken, in het Engels een inleiding van een filmpje 
inspreken. We moeten weer lachen om de tongbrekers van toen: 'Thanatological issues' of 
Thanatology', ieder met een verschillende klemtoon. Thanatologie bleek een te nauw en lastig begrip. 
want alleen gericht op Thanatos (Grieks voor de dood), waardoor Herman de suggestie van Joop om 
het Verlieskunde te noemen overgenomen heeft. Inmiddels staat Herman in Nederland te boek als de 
grondlegger van Verlieskunde. We hebben altijd bij het nuttigen van heerlijke maaltijden of op 
gezamenlijke reizen met elkaar het thema verlies en rouw besproken en we hebben elkaar regelmatig 
geïnspireerd om ieder op onze eigen wijze met dit thema om te gaan. 
 
"Hoe ben je ertoe gekomen om "Verlieskunde" te schrijven, Herman?" Herman: "Mijn persoonlijke 
relatie met verlies was mijn moeder, die al haar familieleden verloor in de 2e Wereldoorlog. Ook 
overleed mijn jongste broertje aan wiegedood. In mijn leertherapie was het hard werken om hier 
inzicht in te krijgen en mee in het reine te komen. Het deed me beseffen dat er veel te weinig goede 
aandacht was voor dergelijke verliezen en rouw op het persoonlijke en professionele vlak. Ik ben toen 
vanaf 1980 bezig geweest om allerlei artikelen over verlies en rouw te verzamelen en maakte daar 
voor mijn studenten klappers van, van waaruit ik mijn colleges gaf. Tijdens dat verzamelen en lezen, 
ontdekte ik veel verschillende benaderingen in de verliesbegeleiding. Via het lichaam, of heel cognitief 
of alleen via de emoties, waarop vervolgens de behandeling of begeleiding werd gebaseerd. Ik doorzag 
ineens dat er verbanden waren en toen ben ik aan het schrijven gegaan. Dat werd het 
multidimensioneel model, en nu is dat dus de dynamische aandachtsdriehoek geworden: zowel 
aandacht in de verliesbegeleiding voor impact van het verlies, als voor coping met het verlies en voor 
support bij het verlies.  
 
Ik ken Herman als een zeer creatief  bedenker van handige begrippen en acroniemen die blijven 
hangen, een docent in hart en nieren, altijd weer bezig hoe hij de materie op een invoelbare en 
hanteerbare manier over kan brengen. Maar ook een vernieuwer: zoals in de vijfde herziene druk 
(2010) van zijn boek Verlieskunde. Daarin introduceert hij het begrip Unfinished Business Syndroom 
(UBS), waarin hij vier kenmerken samenbalt die tezamen een diagnostisch handvat bieden voor 
verdere behandeling van mensen met oud zeer. Unfinished business was een begrip dat Elisabeth 
Kübler Ross introduceerde in haar eerste boeken over mensen op het sterfbed die nog met oud zeer 
worstelden. Herman doorzag een syndroom dat niet alleen op het sterfbed aandacht verdient maar bij 
voorkeur eerder in het leven. Dit UBS-syndroom bestaat uit de volgende vier samenhangende 
kernmerken: 



 
1. Onverklaarde of disproportionele klachten/gedrag: op medisch, persoonlijk of relationeel vlak 
2. Triggereffect: één of meer triggers die toename van de klachten veroorzaken 
3. Oud zeer: eerdere onaffe 'life events' zoals eerdere verlies- of trauma-ervaringen 
4. Vermijding: waardoor de klachten/gedrag toenemen.  
 

 
 
In ons gesprek hebben we het al snel over de betekenis van bepaalde woorden, zoals verlieskunde, of 
verliesbegeleidingskunde, over stervensbegeleiding, over verwerken, over herstel. Herman vertelt me 
helder hoe het woord verwerken voor sommigen een einde aan het rouwen lijkt in te houden. Voor 
hem betekent het dat het perspectief van het rouwen steeds verandert. Herman: "Een cursist vertelde 
me eens dat rouw is voltooid als degene die rouwt zelf de ogen sluit. Het is een levensloop-perspectief. 
Het betekent dat je tot je laatste zucht bezig bent met allerlei indrukwekkende en aangrijpende 
verliesaspecten in je leven. Het is wel zo dat je daar op een zeker moment  een bepaalde geestelijke 
rust over kan krijgen." "Betekent verwerken voor jou dan het leren omgaan met het verlies tot het 
moment dat je er rustig over kan zijn?", vraag ik hem. 
Herman: "Het is meer. Het Leitmotief in de verlieskunde blijft hetzelfde: in het leven moet je je 
verlieslast wel zelf tillen maar niet alleen. Hier zie je de aandachts-driehoek in, het triadisch 
procesmodel. Mensen hebben veel veerkracht als ze de juiste support ervaren. Je moet als begeleider 
dynamisch aandacht besteden aan de impact van het verlies. Aan de coping, dat is dat 'leren omgaan 
met het verlies'. Maar ook checken: hoe staat het met de aandacht voor de support voor de cliënt in 
diens eigen omgeving? Als je als hulpverlener alleen maar aandacht hebt voor één van die drie 
aspecten, zoals alleen voor het leren omgaan met verlies, dan gaat het niet goed. Degene die het verlies 
heeft geleden of die een aangrijpend trauma heeft meegemaakt, voelt zich dan hoogstwaarschijnlijk 
miskend in de impact die dat heeft. Dan ontken je ook dat er support nodig is vanuit de omgeving. 
Alleen maar erkenning van de impact genereert echter ook weer een nadeel: Slachtofferisme, het 
zwelgen in je eigen tragiek, en dat is ook niet vruchtbaar. Terwijl als je evenwichtig aandacht besteedt 
aan alle drie die aspecten, dat leer ik dus de hulpverleners, dan is er plek voor de ernst en gevolgen van 
het trauma. Ook voor de manier waarop je het verlies als het ware tilt. Heb je een handige tiltechniek 
(coping), of is het een niet zo effectieve tiltechniek? Je kunt een gewicht dicht tegen je aan drukken als 
je het tilt, maar ook met gestrekte armen of alleen met het voorste gedeelte van je armen. Dat maakt 
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 Figuur 1: De vicieuze UBS-cirkel door het trigger-effect en het multiplier-effect:  
De vermijding van ‘getriggerde’oude emotionele  pijn werkt als ‘multiplier’ voor actuele onbegrepen klachten  
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het tillen extra zwaar en dan hou je het niet lang vol. Daarom vind ik dat beeldje ook zo mooi. Het laat 
zo goed het verband zien tussen die drie aandachtsgebieden en hoe die met elkaar  te maken hebben." 
 

 

 
 

 
Het triadisch procesmodel

 
Herman raakt geënthousiasmeerd en begint te vertellen over de verschillende gebieden van coping 
waarvan hij er tien onderscheidt in zijn boek. Hij noemt probleemcoping, existentiële coping, 
cognitieve coping, emotiecoping, praktische coping, fysieke kracht of fit zijn, lichaamscoping, 
gedragscoping, expressiecoping, traumacoping en afscheidscoping. Deze gebieden kunnen zowel 
positief als negatief zijn. Iemand kan bijvoorbeeld goed omgaan met zijn emoties, maar voelt zich 
lichamelijk zwak en is niet goed in het oppakken van lichamelijke signalen of juist daar teveel mee 
bezig. Voor meer uitleg erover verwijst hij terecht naar zijn boek. 
 
Wat heeft het lezen van allerlei nieuwe boeken en onderzoeken op dit vakgebied jou aan nieuws 
gebracht, Herman? "Waar ik steeds meer kanttekeningen bij plaats, is dat veel hulpverleners een 
tunnelvisie hebben en alleen maar volgens één methode werken. Ik zie dat ook vaak in mijn trainingen 
als ik mijn cursisten met elkaar laat werken voor de groep. Ze focussen zich dan op één enkele 
methode en missen daardoor net de essentie waar de cliënt aandacht voor nodig heeft op dat moment. 
Ik ben er daarom erg voor dat hulpverleners uit verschillende methodische vaatjes kunnen tappen en 
daarmee aansluiten bij de cliënt. Multimethodisch, zoals de diverse laatjes van de gereedschapskist, of 
eclectisch maar dan wel weten wat je doet. Dus niet alleen EMDR of alleen maar familie-opstellingen 
of alleen maar cognitief bezig zijn, maar kijken wat op dat moment op de voorgrond ligt bij de cliënt." 
 
We raken in een leuke gedachten-wisseling over hoe cliënten te behandelen, afwisselend directief en 
non-directief, afwisselend de cliënt laten komen met zijn verhaal of emoties en het dan weer in banen 
leiden. Herman licht toe: "Zelfs bij een ontladingsgerichte methode, waarin je de cliënt laat komen met 
zijn of haar emoties, stuur je als hulpverlener bij, door iets te herhalen of richting te geven. Ook 
structureer je als hulpverlener zo, dat de cliënt niet wordt overspoeld door zijn emoties." 
 
Nu we bij het onderwerp ontlading zijn, vraag ik Herman hoe hij denkt over de nieuwste inzichten in 
de neurowetenschap. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld het ongericht uiten van woede verbindingen 
in de hersenen genereert die de woede doen vergroten in plaats van verkleinen. De cliënt zou dan als 
het ware dus kwader uit de therapie komen dan hij er in ging. Herman: "Daar zijn inderdaad 
tegenstrijdige berichten over. In alles wat ik de laatste tijd weer heb gelezen over het 
ontladingsgerichte werken, blijkt de enorme voorkeur daarvoor te zijn. Dat geldt dan wel voor alle 
emoties. Ik zie eigenlijk alleen maar dat cliënten, die in een constructieve setting hun boosheid kunnen 
ontladen, daarna rustiger worden." Hij geeft een voorbeeld van een vrouw die de moordenaar van haar 
dochter in de rechtszaal onder ogen komt. Zij was onrustig en fulmineerde over de recherche, de 
politie en sommige hulpverleners. Toen Herman haar vroeg hoe het was de moordenaar van haar 
dochter te zien, kwam er uiteindelijk een enorme woede los die ze kon ontladen. "Wat is het verschil? 
Zij heeft die man niet afgeranseld. Wel is ze alle woede die in haar lijf en geest zat kwijt geraakt!" 
Tijdens de volgende rechtszaak kon ze rustig gefocused in de rechtszaal zitten en denken "Nou, man, 



heb ik jou even goed te pakken gehad! Het was voor haar lijf in ieder geval een adequaat rustmoment, 
zonder dat ze de behoefte had die man aan te vallen. De randvoorwaarden werden daarnaast van 
minder belang. 
Dat is wel wat de onderzoeken lijken te zeggen in de neurowetenschap: het uiten van woede werkt 
alleen als rustgever als de juiste lading aan het juiste adres wordt afgeleverd. Anders blijken methoden 
als mindfulness of afleiding beter te helpen.  
Dat doet me trouwens denken aan het fenomeen slachtoffer-dader confrontatie, dat Herman 
praktiseerde met daders van seksueel geweld.  Binnen Slachtofferhulp Nederland is deze bemiddeling 
ook reeds jaren geleden geïntroduceerd. Hierbij kunnen slachtoffers van misdrijven, maar ook van 
lichamelijk en seksuele mishandeling onder secure begeleiding hun gevoelens uiten naar de dader. Als 
dit kan leiden tot erkenning van de dader voor het leed dat hij heeft aangebracht en mogelijk zelfs tot 
berouw, kan het proces van afronding op gang komen en het gif van de woede dat zetelt in het hart van 
het slachtoffer werkelijk afnemen. 
 
Over onderzoeken gesproken, associeert Herman nog: "Onderzoeken worden vaak gedaan over een 
beperkt onderwerp of vanuit een beperkte visie. Kijk bijvoorbeeld eens naar het onderzoek bij 
politiemensen. Het blijkt dat deze mensen een ontladingsgerichte benadering, debriefing kregen na de 
Bijlmerramp (psychologische debriefing is een specifieke vorm van vroegtijdige psychologische 
interventie die snel na een schokkende gebeurtenis volgt (meestal binnen de 3 dagen) en die tracht de 
stress te verminderen met als doel preventie van psychische problemen op langere termijn). Daar werd 
een vergelijking gemaakt tussen een cognitieve benadering en geen benadering. Daarbij bleek geen 
benadering het beste te zijn. Maar als je ziet wat die mensen aangeboden kregen, dan zie je weer zo'n 
typisch mono-methodische aanpak, vergeleken met een andere mono-methodische aanpak.  
Als ik de net genoemde vrouw meteen naar haar woede had gevraagd, dan had dat niet gewerkt. Maar 
door op de signalen af te gaan die zij afgeeft en te kiezen uit het arsenaal van methoden dat op dat 
moment van toepassing zou kunnen zijn, komen we tot een verlichting van de pijn. Door dit voorbeeld 
raken we ook nog even aan het thema secundaire victimisatie, ook wel het leed-op-leed verschijnsel 
genoemd, van de eerder genoemde vrouw. De politie heeft haar niet goed behandeld en met andere 
hulpverleners blijkt ook van alles niet zorgvuldig te gaan. Hierdoor werd het leed dat deze vrouw had 
nog eens versterkt. Haar woede had zich makkelijk tegen deze mensen kunnen richten in het gesprek 
met Herman. Maar doordat Herman de richting kon focussen op de dader, kon de vrouw werkelijke 
verlichting van de kern van haar pijn, als een weldaad ervaren. 
 
Er is nog iets dat me bezig houdt. Als Herman bij me binnenliep in ons kantoor, om een boek te lenen 
of iets op de computer te bekijken met ons, kon bij het zien van boekje "Over de Rooie" (Bert 
Cozijnzen & Jacob van Wielink, 2013) zich altijd wat hoofdschuddend opstellen over de term ‘herstel’ 
uit het duale procesmodel van Stroebe en Schut (zie ook het artikel over hechting). Hij liet dan weten 
het er niet helemaal mee eens te zijn en nu acht ik mijn kans schoon om daar eens wat uitgebreider 
over te spreken. Ik vind het juist zo waar dat je je zowel op je verlies oriënteert als op het herstel van je 
verlies. "Wat is precies je kritiek hierop, Herman?" 
"Ik ga bij verliesverwerking uit van de BOA-drieslag ‘bewustwording-afscheid-opbouw’: 
bewustwording van alles wat verlies is, afscheid met de tien copings-strategieën en dan opbouwen van 
een nieuw leven en van herinneringen. Bij de opbouw, daar zit het probleem. Ik kan me helemaal 
vinden in de verliesoriëntatie, maar niet in het woord ‘herstel’. Je kunt er niet vanuit gaan dat er iets 
terugkeert in de oude staat, hetgeen de letterlijke betekenis is van het woord ‘herstel’ is. Restauratie is 
terug naar een oude situatie. Het is ook teveel een medische metafoor. Het lijkt in te houden dat je 
weer gezond wordt, terwijl de werkelijkheid bij verlies is, dat je een transformatie doormaakt en zal 
moeten bouwen aan een nieuw leven om verder te kunnen." Verliesoriëntatie en transformatie- of 
opbouw-oriëntatie dus. Je wordt immers nooit meer hetzelfde na een ingrijpend verlies. Ik las net een 
aardige beeldspraak van Johan Maes, docent aan de opleiding voor Rouwbegeleider aan het LSR: Een 
therapeut zal zeggen: “Ik kan je niet helpen om de oude te worden, wel om iemand anders te worden”. 
Je identiteit zal zich ontwikkelen met de dood van die ene persoon. Je krijgt een nieuwe identiteit. 



Rouwen is roeien met twee riemen. Je kunt niet roeien met één riem. De ene riem is de riem van het 
verlies. Die fysieke persoon of gezondheid is er niet meer, maar de relatie blijft. De andere riem is de 
riem van je nieuwe zelf, de heruitvinding van een wereldbeeld, een zelfbeeld, een leven zonder het 
verlorene. 
 
Ik vraag nog even door over de vernieuwingen die Herman mogelijk tijdens zijn studie over de huidige 
ontwikkelingen op het gebied van verlieskunde heeft opgemerkt: De tunnelvisie, ja, maar dat lijkt 
alleen maar erger te zijn geworden. Herman licht nog weer toe: "Aanpassing en acceptatie zijn ook van 
die woorden die te pas en te onpas voorkomen, maar ik heb het nu liever over de mate van 
bewustwording. Bewustzijn van alle aspecten van verlies, van afscheid, van opbouw. Wat je nieuw zou 
kunnen vinden in mijn model is dat het eigenlijk een plus-min model is. Je maakt een analyse van wat 
er als minnetjes komt in het hele gebeuren en wat er als plussen aanwezig is. Dan is het zaak dat je de 
plussen versterkt. En dat je de minnen reduceert. Dus niet alleen op de minnen maar ook niet alleen op 
de plussen focussen. Het is een levensweegschaal waarbij de krachtbronnen versterkt dienen te worden 
en de spanningsbronnen gereduceerd.” 
 
"We hadden het laatst over een glijdende schaal voor trauma. Wordt dat een nieuw element in je boek?  
Herman tekent de Verlies & Trauma matrix, met vier kwadranten en legt uit: Er is voor elk begrip een 
eigen kwadrant. Er is een kwadrant dat geen trauma en geen verlies bevat. Het mooie of gelukkige 
leven, niets aan de hand. Daar hoef je als hulpverlener niets mee te doen. Dan is er een vak dat alleen 
een puur verlies bevat. Daar heb je als hulpverlener aandacht voor BOA: Bewustwording, Afscheid en 
Opbouw. In het kwadrant ‘Trauma’ gaat het over het ervaren van een schokkende of aangrijpende 
gebeurtenis, die gepaard kan gaan met de drie V's, Vermijden, Veelvuldig Herbeleven en Verhoogde 
Waakzaamheid. Dus een zintuiglijk ingebrande buitensporige ervaring. Daar moet dan de aandacht op 
gericht zijn. In het kwadrant Traumatisch verlies is zowel sprake van gemis van een dierbare of geliefd 
iets maar de manier waarop dat verlies zich voordeed is traumatisch. Het is van groot belang dat er 
aandacht is voor de differentiatie tussen deze twee. Voor de hulpverlener is het van belang dit in kaart 
te brengen omdat de behandeling van een trauma verschilt van de behandeling van een verlies. 
Het met aandacht bezig zijn met de verschillende aspecten van verlies en/of trauma draagt op den duur 
bij aan de kwaliteit van leven.

 
Verlies & Trauma- matrix (De Mönnink, 2014) 
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"Ik heb het bij het hanteren van zo'n schaal over het onderscheid in stress niveau, de mate waarin de 
stress toeneemt, bv. van 7 tot 10 . Dan kun je spreken van extreme stresservaringen. Dat is heel heftig 
en zeer ontwrichtend en daar heb je acute zorg bij nodig. 
Op de schaal van 0 tot 3 kun je zeggen dat er is niet veel aan de hand is of dat je in lichte mate geraakt 
bent. Maar van de categorie van 3 tot en met 7 is niet duidelijk of daar wel of geen hulpverlening aan 
te pas moet komen. Veel hulpverleners denken in het of-of systeem: er is een trauma of er is geen 
trauma. Maar dat is niet zo. Het is een glijdende schaal."  
Ik vertel Herman over onze recente ervaring met het overlijden van mijn schoonmoeder. We raken in 
een discussie waarin er mogelijk ook een schaal zou kunnen komen voor de impact van de pijn van het 
verlies. Trauma is het Griekse woord voor wond. Hoe helpt het de cliënt om de pijn van het gemis te 
onderscheiden van de pijn van de aangrijpendheid van het trauma, als in schokkende gebeurtenis? Het 
is een hulpmiddel om te kunnen differentiëren. Maar ook om als hulpverlener andere interventies te 
gebruiken en op maat de signalen die de cliënt afgeeft tegemoet te komen. Dat is het interessante van 
schalen, het geeft je een houvast om door te vragen en verder te praten. "Use rules as tools", zeiden de 
Gouldings al en zo is het maar net. 
 
Tot slot vraag ik Herman of hij aan onze NVTA-lezers die als hulpverleners werken nog een 
boodschap wil meegeven. 
Hij besluit: "Dat aandacht, persoonsgerichte aandacht goed is, maar dat het soms ook goed is om 
chirurgische aandacht te besteden aan waar mensen mee zitten. Dat je op een bepaald moment ook niet 
vermijdend moet zijn over hele moeilijke dingen waar cliënten mee komen. En ze dan niet in de steek 
laten. Dat is een belangrijk punt. Vermijdingspatronen niet altijd respecteren. Weet hebben van het 
Unfinished Business Syndroom. Niet alleen de symptomen bestrijden. De Drentse brandweer – die 
veel veen- en heidebranden bestrijdt - zegt: je moet wel de waterspuit zetten op de rookpluimen van de 
heidebrand, maar als dat lijkt te zijn opgelost, net zo lang doorgaan tot de oorspronkelijke vuurhaard 
bereikt is." 
 
Een bevlogen en bezielend docent!  
Dank je wel voor je mooie gedachtengoed, Herman, ik zie uit naar de nieuwste versie van je boek! 
Succes met schrijven! 


