
 

Abstract Mariëlle Pollmann 
STIL verlies, rouw en verlies bij jonge ouders op de NICU. 

Met enige regelmaat zien we op de NICU jonge ouders (tot 25 jaar). Jonge ouders die naast 
de complexe taak van het ouderschap zelf ook nog eigen ontwikkeltaken te voltooien hebben. 
Daarnaast worden ouders, die met hun te vroeg geboren kindje en/of ernstig ziek kind op de 
NICU komen, op allerlei manieren geconfronteerd met verliezen. Denk aan, verlies van 
gezondheid van je kindje, verlies van je eigen onafhankelijkheid, verlies binnen 
gezinssystemen. Maar uiteraard ook wanneer een kindje komt te overlijden.  
Jonge mensen reageren anders op verliezen dan volwassenen. Het brein, onder invloed van 
hormonale veranderingen, is nog tot het 25ste levensjaar volop in ontwikkeling en beweging. 
Dit heeft consequenties op nieuw te leren informatie, maar ook op het omgaan met emoties. 
Het herkennen van gevoelens die bij verlies horen en deze begrijpen kan ingewikkeld en 
overweldigend zijn. Daarnaast liggen behoeften van deze jonge mensen elders; o.a. niet 
anders willen zijn dan de anderen, het belang van de peergroep, en het afzetten tegen de 
volwassenen om hen heen. 
 
Als professionals snappen we soms de gedragingen van deze jongeren niet goed. Waarom 
kijkt deze jonge moeder voornamelijk op haar telefoon wanneer zij met haar kindje zit? 
Waarom haalt een jonge ouder zijn/haar schouders op wanneer je vraagt hoe het hem/haar 
gaat?  
Hoe kunnen we het gedrag van deze jonge ouders begrijpen? En op welke manier kunnen 
we hen ondersteunen in deze periode? Aan de hand van het acroniem STIL bespreek ik tips 
en handvatten die helpend kunnen zijn en antwoord geven op bovenstaande vragen.  
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