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‘Je moet verder, 
dus maak er 
wat van’
Twee jaar geleden verloor Dorien 
Verloop (49) haar man, hartchi-
rurg in het UMC Utrecht, aan een 
hartstilstand. Ze bleef achter met 
hun twee dochters. Nu zet ze zich 
in voor jongeren die een ouder 
hebben verloren. Ze heeft behoef-
te aan zin- en betekenisgeving en 
hoopt in september haar boek 
Niet alleen op de wereld te publi-
ceren. ‘Kinderen hebben zo’n 
sterk intuïtief bewustzijn. Je doet 
ze tekort als je emoties probeert 
te ontkennen.’
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H
et is eenwoensdagochtendals alle
andere, 29 januari 2020.Dorien
Verloop, onderzoeker bij deReken-
kamerHilversum,haast zichnaar
haarwerk.Haar dochters, dan13
en15 jaar, fietsennaar school. In

dewoonkamerblijft haarmanMarcBuijsrogge,
hartchirurg inhetUMCUtrecht, alleen achter
metdekrant.Hij is sindskortminder gaanwer-
kenenheeft opwoensdag vrij.

Begin vandemiddagpaktVerloophaar tele-
foonuit haar tas en ziet dat ze vijf gemiste oproe-
penheeft vanhaar oudste dochter. Zebelt haar
dochter terug enhoortmeteendepaniek inhaar
stem. ‘Papa is dood.’

Verloop rentnaardekelderwaarhaarfiets
staat enfietst naarhuis.Onderwegwordt ze
ingehaalddoor eenambulancemet gillende
sirenes. ‘Onzewoonkamer,waar ikmealtijd
veilig hebgewaand,was veranderd in een crime
scene.’

Het ambulancepersoneel is bezigBuijsrogge
te reanimeren. ‘Na twintigminutenkwamen
zenaarme toe.Hetwasniet gelukt zijnhart op
gang tebrengen. Ik zei dat zemochten stoppen.
Danword je voorhet eerst gecondoleerd.’

ROUW MET KINDEREN
Onderzoeknaardedoodsoorzaakwijst uit dat
Buijsrogge, net 48 jaar geworden, is overleden
aaneenhartstilstand.
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‘Onze
woonkame
was ineens
een crime
scene’
Twee jaar geleden verloor Dorien Verloop
(49) haar man aan een hartstilstand.
Ze bleef achter met hun twee dochters.
Nu zet ze zich in voor jongeren die een oude
hebben verloren.

In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.
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Dorien Verloopwerkt
numet jongeren die
een ouder hebben
verloren: ‘Kinderen
hebben zo’n sterk
intuïtief bewustzijn.
Je doet ze tekort als
je emoties probeert
te ontkennen.’
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Vlaknahet overlijden vanhaarmanbreekt
het coronavirusuit. Verloopwil net proberen
haar levenweer eenbeetje op tepakken, als ze
methaar dochters thuis komt te zitten. ‘Wewa-
renoponszelf aangewezen. Precies op eenmo-
mentwaarophet belangrijkwas ritmeen struc-
tuur tehebben inons leven.’

Tochhelpt het haar ook inhaar rouwproces.
‘Ik konmijnwereldklein enoverzichtelijk hou-
den. Ikwerdniet geconfronteerdmet feestjes of
verjaardagenwaar ik eigenlijknogniet aan toe
was enkoner veel zijn voor demeisjes.’

Verloopwil opdatmoment graagpratenmet
mensendiehetzelfde is overkomen. ‘Ik zocht
houvast. Ikhebpsychologie gestudeerd,maar
hetwoord rouwkwaminniet één vanmijn stu-
dieboeken voor.’Omzichheen ziet zewel leef-
tijdgenotendie gescheiden zijn,maar ze kent
geenenkele andereweduwemet jongekinderen.

Zeheeft bovendienbehoefte aan zin- enbe-
tekenisgeving. ‘Nade eerste fase vanoverleven
overzie je de schadedie onherstelbaar is.Door
de enorme impact voelde ikmegedwongenom
na tedenkenoverwat ik echt belangrijk vind.’

Indeplaatselijke krant leest Verloopeen
interviewmetNancyTromp, oprichter vande
EvEFoundation.Deze stichtingbegeleidt jon-
geren van14 tot 24 jaar die eenouderhebben
verloren. Zij volgeneenprogrammavan zesbij-
eenkomstenwaarin zemet elkaar pratenover
hun verlies, zingeving en talentontwikkeling.
Dat spreektVerloopaan.Ookomdat ze zelf twee
dochters heeft vandie leeftijd. ‘Ik vroegmevaak
af: hoemoetdatnumetmijnkinderen?’

RUGZAKJE
Verloopmaakt eenafspraakmetTromp.Onder-
tussen is ze ookbegonnenmet een studie rouw
en verlies aandeSocialeAcademieUtrecht.Het
streven vandeEvEFoundation is om inelke
grote stad eengroep te kunnenopstarten voor
twaalf jongeren. Trompvraagt of Verlooper een
inUtrechtwil opzetten. Ze is opditmoment
bezigmet fondsenwerven en zal, als definancie-
ring rond is, de groepbegeleiden.

Haarbetrokkenheidbij de stichting geeft Ver-
loop veel voldoening. ‘Tienershebbeneenhoop
baat bij contactmet lotgenoten. Iedereenmoet
zijn eigen rugzakjedragen,maar je kuntwel
helpendoornaar ze te luisteren en te lerendat
verdriet ermag zijn.’Het is een les die ze ook van
haar eigendochters leert.

Eind februariwerdVerloop49. ‘Marc is nooit
zooudgeworden.Hijwas er bovendienniet
meer ommeeenknuffel te geven.’

Voordekinderenprobeert zehaar verdriet te
verbergen. Als zedekeukenbinnenstapt, zegt
haar oudstedochter: ‘Mam, ik zie dat je verdrie-
tig bent, datmag toch.’ Verloopbeaamtdat ze
Marcmist. ‘Kinderenhebben zo’n sterk intuïtief
bewustzijn. Je doet ze tekort als je emotiespro-
beert te ontkennen.’Haar jongste dochter geeft
haar als verjaardagscadeauhet boekHet is oké
omjeniet oké te voelen.

OK-KLOMPEN
Eenpaarmaandengeleden is inhetUMC
Utrecht deoverdrachtsruimteopdeafdeling
cardiothoracale chirurgie omgedoopt totMarc
Buijsroggezaal. Verloop sprakde afgelopen ja-
ren eenaantalmalenmet artsendiemethaar
manhadden samengewerkt. Zemerktedat de
dood vanMarc inhet ziekenhuis grote indruk
heeft gemaakt. ‘Het is zo schrijnenddat dit nou
nethun specialisatie is. Elkedagopereren zepa-
tiëntenaanhunhart endanoverlijdt je collega
thuis alleenaaneenhartstilstand.’

Dekamer vanBuijsroggewas tot voor kort
nog intact. Zijn ok-klompenstondennaast zijn
bureau ende tekeningen vandekinderenhin-
genaandemuur. ‘Zijn collega’smoestennet
als ik verder. Zewildengraag eenkunstwerk
voorhemplaatsenof een foto omMarc teher-
denken. Ik opperdeomeen ruimtenaarhemte
vernoemen.’

Na afloop vandeopening vande zaal liep
Verloopmet eenperenboompje inhaar armen
het ziekenhuis uit. Een cadeau vanhet zieken-
huispersoneel.Het boompje staat nu inde ach-
tertuin. ‘Als ik ernaar kijk, denk ik aanwatMarc
gezegd zouhebbenals hij nog iets tegenmehad
kunnen zeggen: “Het iswathet is. Jemoet ver-
der, dusmaakerwat van”.’

Fl
o
o
rt
je

G
un

st
is

m
ed

ew
er

ke
r
va

n
H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

“
‘Ikhebpsychologie
gestudeerd,maarhet
woord rouwkwam
inniet één vanmijn
studieboeken voor’

Cv

. 1971 Geboren op
21 februari in Woerden. 1991-1996 Studie psy-
chologie aan de Univer-
siteit Utrecht. 1996-2010 Diverse
banen als onderzoeker
en adviseur bij overhe-
den en in bedrijfsleven. 2010-hedenOnder-
zoeker bij de Reken-
kamer Hilversum. 2020-heden Coach
EvE Foundation. 2020-heden Studie
rouw en verlies aan
de Sociale Academie
Utrecht

Dorien Verloop hoopt
in september het boek
Niet alleen op de wereld
te publiceren.
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