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Soort boek/Ziekte/Stijl:  
Openhartig boek over omgaan met rouw biedt troost en laat zien, wat er in iemand omgaat 

die zich maar moeilijk thuis voelt in deze wereld  

 

In dit boek vertelt Elsbeth Kuysters hoe ze verder leeft met de rouw om haar dochter 

Sara, die op zeventienjarige leeftijd er zelf voor kiest haar leven te beëindigen. In een 

persoonlijk verslag beschrijft ze niet alleen, hoe ze omgaat met haar diepe verdriet nadat 

ze haar enige kind verloor, maar geeft ze haar dochter ook een gezicht. Sara’s worsteling 

is niet uniek en staat symbool voor vele andere jongeren. De schrijfster hoopt met dit 

boek anderen te raken en de hand te reiken, en ook hulpverleners en familieleden te 

laten zien, wat er in iemand omgaat die zich maar moeilijk thuis voelt in deze wereld. 

Het boek bestaat uit afzonderlijke hoofdstukken die samen een collage van rouw 

vormen, ter inspiratie en ondersteuning voor anderen. Het is vlot geschreven met soms 

een vleugje humor. De woorden raken je in het hart en het is voelbaar dat na overlijden 

de liefde en verbinding blijven voortbestaan. Daar verandert de dood niks aan. 

 

 

Over de auteur: 

Elsbeth Kuysters (1962) is echtgenote, moeder en bedrijfspsycholoog. Na de geboorte 

van dochter Sara start ze in 2000 haar eigen coachings- en trainingspraktijk AMON. 

Drie kernwaarden komen steeds terug in haar werk en leven: rust, reflectie en balans. In 

2017 overlijdt haar dochter Sara als gevolg van zelfdoding. De dood van haar enig kind 

inspireert Elsbeth tot het schrijven van dit boek en ze blogt voor Nel Magazine, een 

tijdschrift voor ouders van een overleden kind. Tevens is Elsbeth als psychologe en 

ervaringsdeskundige sinds 2019 verbonden aan 113 als freelance suïcidepreventie-

trainer. 

 

Inzien: 

https://afosto-cdn-01.afosto.com/qqlz9/file/2741450000-
Moederhartvolrouwenliefde_Inkijk.pdf  
 
Extra/Recensies: 
https://www.bol.com/nl/p/moederhart-vol-rouw-en-liefde/9300000009982207/  
 
Presentatie Elsbeth Kuysters boek 
 
https://www.bndestem.nl/oosterhout/elsbeth-schrijft-over-haar-rouwende-
moederhart-zo-veel-liefde-en-verbondenheid-de-dood-verandert-daar-niets-
aan~a700a4a1/  
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https://nelmagazine.nl/author/elsbeth/  
 
https://www.telegraaf.nl/vrouw/106659666/elsbeth-verloor-haar-enige-kind-17-sara-
s-gedachten-waren-onverslaanbare-monsters  
 
 

Sterven is afscheid nemen, achterlaten en achtergelaten worden. Ik 
zou wensen dat dit boek bij heel veel mensen binnen mag komen: 

ouders, dierbaren en vrienden die afscheid hebben moeten nemen van 
iemand die sterft door zelfdoding, mensen die worden geconfronteerd 

met psychisch lijden en lijden aan deze wereld, maar ook 
hulpverleners die zoeken naar uitkomst voor menselijk lijden. Het is 

getuigenis van leven, ook al gaat het over sterven. 

-Manu Keirse, emeritus hoogleraar, specialist in België en Nederland als het gaat over 
verdriet, verlies en de laatste levensfase. 
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