
Tool ‘Samen krachtig op pad’  
Deze tool heeft als doel emoties en (moeilijke) 
onderwerpen onder psychosociale professionele 
begeleiding bespreekbaar te maken. De tool is 
individueel, met gezinnen en in groepsvorm inzetbaar. 
Naast algemene thema’s over jezelf, thuis en 
omgeving, kunnen verdiepende onderwerpen zoals 
ernstige ziekte, het ziekenhuis, verlies of (naderend) 
afscheid toegevoegd worden. ‘Samen krachtig op pad’ 
behoorde in 2019 tot de drie genomineerden voor de 
‘Impactprijs Palliatieve Zorg Amsterdam UMC’! Voor 
meer informatie: www.samenkrachtigoppad.nl

Scholing en workshops op maat  
Indien gewenst kan er voor professionals, zoals 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en (medische) 
hulpverleners, workshops verzorgd worden over 
Psychosociale (kinder-)palliatieve zorg, omgang met 
ziekte, sterven en/of rouw bij kinderen en jongeren.
 
Vergoeding 
De begeleiding van Kei-JIJ wordt mogelijk geheel of 
deels vergoed, o.a door de zorgverzekeraar waarmee 
Kei-JIJ via de beroepsvereniging een zorgcontract 
heeft afgesloten. Neem voor andere vormen van 
(volledige) vergoedingen of informatie hierover gerust 
contact op.

Contact
Agmar Butcher
Sonsbeekweg 26, 6814 BC Arnhem 
06 14 38 55 64  
info@kei-jij.nl
Kijk voor meer informatie op www.kei-jij.nl 
Praktijk Kei-JIJ is onder andere aangesloten bij:

Samen krachtig op pad

Ondersteuning en begeleiding voor 

kinderen, jongeren, (jong-)volwassenen 

en het gezin bij tegenslag, ziekte, 

sterven, rouw en verschillende vormen 

van verlies.

Samen krachtig op pad



Kei-JIJ biedt begeleiding in
 
Psychosociale, (kinder-)palliatieve zorg
Adviseren en ondersteunen. Samen onderzoeken we 
wat wenselijk is en past bij jullie situatie. Het maken 
van tastbare herinneringen, bouwstenen voor later en 
psychosociale (gezins-)begeleiding staan centraal. 
 
Gezinsondersteuning bij (chronische) ziekte
Een gezin kan geconfronteerd worden met een 
(chronische) ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker of ALS. Dit 
is een onzekere en moeilijke periode in het gezinsleven. 
Als een ouder bijvoorbeeld ernstig ziek is, kan ik 
praktische handreikingen geven over hoe ze met hun 
kind(eren) kunnen praten over hun ziekte en perspectief.
 
Als een kind (chronisch of ongeneeslijk) ziek is, kan 
ik ondersteunen in het reguleren en uiten van emoties 
en gedachten. Dit kan ook betekenen dat ik andere 
kinderen uit het  gezin begeleid. Zij worden dagelijks 
geconfronteerd met een ziek broertje of zusje, iets wat 
we niet mogen onderschatten. Mocht het relevant zijn 
dan kan ik ook door school ingeschakeld worden om de 
betrokken leerkracht(en) van advies en voorlichting te 
voorzien. Of ik kan persoonlijk aan de klas voorlichting 
geven door middel van verschillende materialen en 
werkvormen.
 
Ondersteuning en begeleiding na ziekte of trauma
Het kan zijn dat een kind of ouder na een intensief 
ziekteproces of na een ongeval (gedeeltelijk) herstelt. 
Het kan moeilijk zijn om na zo’n heftige periode de boel 
weer op te pakken. Je draagt mogelijke consequenties van 
de behandelingen, het ziek zijn of ongeval met je mee 
en integreert deze in jouw leven. Kei-JIJ kan tijdens dit 
proces ondersteunen en begeleiden. 
 
Individuele (rouw)begeleiding/behandeling
Tijdens de individuele sessies kunnen er diverse 
werkvormen worden ingezet zoals creatieve opdrachten, 
speltherapie, lichaamswerk, muziek, verhalen, 
verschillende gespreksvormen of buiten wandelen,  
 

‘Een steuntje in de rug om samen      

krachtig op pad te gaan!’

om zo meer in balans te komen, 
dan wel preventief te werken en 
mogelijke belemmeringen te 
voorkomen.  
 
Samen onderzoeken we welke emoties of 
gedachten er zijn. Zonder oordeel en met een 
open blik luister ik naar je verhaal. Er is alle 
openheid en gelegenheid om te voelen, wat er ook 
is. Hiermee komt er ruimte om het verlies aan te 
kunnen kijken. Om zo zelf stapje voor stapje het 
verlies te “integreren” en te verweven in het leven. 
 
(Huis)bezoek  
Soms kan het zijn dat een kind en/of het gezin 
niet in staat is om naar de praktijk te komen. 
Dan is het mogelijk dat ik op (huis)bezoek kom. 
Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

 
Kei-JIJ is een praktijk voor psychosociale (kinder-)
palliatieve zorg, verlies en rouw. Gespecialiseerd in 
de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen, 
jongeren, (jong-)volwassenen en het gezin op het 
moment dat ze geconfronteerd worden met verlies 
van gezondheid, ziekte, sterven en rouw.  
 
Verlies en tegenslag raakt je in je hart, in datzelfde 
hart vind je ook de kracht om door te gaan. 
Omgang met tegenslag en rouw is keihard werken, 
het vraagt aandacht, inspanning en tijd. In mijn 
praktijk ga ik uit van de kracht van het kind en het 
gezin. Ieder kind is een kei en daar staat Kei-JIJ 
voor.
 
Bij Kei-JIJ tref je niet alleen begrip en erkenning 
voor gevoelens, maar ook de expertise om samen 
met jullie een proces te doorlopen, zodat de 
ontwikkeling van je kind op een gezonde wijze 
doorgaat. Stervensbegeleiding en/of begeleiding 

bij een uitvaart

Als een kind of ouder gaat overlijden kan 
hij/zij, eventueel samen met de andere 
gezinsleden, ondersteund worden bij het 
proces richting het overlijden. Zowel in de 
palliatieve, terminale fase als na het overlijden. 
Daarnaast kan ik bij en gedurende een uitvaart 
begeleiding bieden aan het gezin. Dit gebeurt 
uiteraard in overleg met het gezin en de 
uitvaartondernemer.

Lotgenotengroep

Kinderen en jongeren leren veel van elkaar en 
hebben soms de behoefte om (h)erkenning 
bij anderen te vinden. Het kan gaan om een 
gespreksgroep voor kinderen en jongeren die 
te maken hebben met een ziekte binnen het 
gezin. Of om kinderen en jongeren die een 
dierbare hebben verloren. Neem contact op 
voor meer informatie.


