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De adviesprijs is de aanbevolen verkoopprijs die de leverancier meedeelt aan de winkels die het product verkopen. Zolang de voorraad strekt.

MATRASBESCHERMER
• Extra zacht door aloë vera 

behandeling

• Soft-touch polyestervulling

• Beschikbaar in verschillende 
afmetingen

• Vanaf € 16,95 adviesprijs € 29,95

Dons
• Vulling: 15% dons + 85% donsveertjes

• All year vanaf € 79 adviesprijs € 169

• 4-seizoenen vanaf € 99 adviesprijs € 199

• Kussen 60x60: € 30 adviesprijs € 69

Microvezels
• Goede ventilatie en antibacterieel

• All year vanaf € 29 adviesprijs € 79

• 4-seizoenen vanaf € 39 adviesprijs € 99

• Kussen 60x60: € 15 adviesprijs € 59

DEKBEDDEN EN KUSSENS
De dekbedden uit de Dream-collectie van Vitality Pur zorgen voor optimaal slaapcomfort het 
hele jaar door. Keuze tussen verschillende formaten in dons of microvezels en all year of 
4-seizoenen.

Bestel nu op hbvlshop.be

Luxe slaapcomfort voor het hele jaar
SHOP.

Tot

75%
goedkoper

De Hasseltse illustrator-tekenaar 
Lieve Claesen raakt met ‘Een 
Klein Boekje over Verdriet & 
Troost’ een gevoelige snaar. De 
palliatieve afdeling van het UZ 
Leuven gaat haar boekje verdelen 
aan patiënten en hun familie.

G
een grote theorieën of
tips om met verdriet
om te gaan. Een Klein
Boekje over Verdriet & Troost moet het
hebben van zijn fragiele eenvoud. Tref-
zekere schilderijtjes gieten de verschil-

lende gedaanten van verdriet, hoop en troost in 
beeld. De begeleidende tekstjes beperken zich tot
niet meer dan een paar woorden. ‘Verdriet kan
donker zijn’, staat er te lezen. Of ‘Verdriet kan heel
diep zitten’. 
Een Klein Boekje over Verdriet & Troost is van de
hand van Lieve Claesen (54) uit Stokrooie, in het
dagelijkse leven lerares aan de Stedelijke Acade-
mie voor Schone Kunsten in Hasselt. In 2019 ver-
scheen haar boekje voor het eerst. Intussen is het
aan de vierde druk toe, goed voor zo’n 1.500 exem-
plaren. 

Palliatieve zorgen
Het verdriet om haar eigen overleden vader zit in
het boekje, maar dat was niet de enige aanleiding.
“Ik had meerdere ideeën voor een boek, maar dit
stond het dichtste bij mezelf en daarom ben ik er-
aan begonnen”, zegt Claesen. “Het gaat niet al-
leen over mijn verdriet maar ook over het verdriet
van mensen dat ik rond me zag.”
Het boekje doet wat woorden vaak niet kunnen. 
“Veel mensen voelen een soort onmacht en weten
niet wat zeggen bij verdriet. Ik heb dat ook, maar
ik kan toevallig wel tekenen. Dus waarom zou ik
daar niet iets mee doen? Dit boekje bevestigt men-

Lieve Claesen giet troost in een klein boekje
sen hun verdriet, zonder veel woor-
den. Het is troost in de vorm van
een klein boek.”
En dat blijft niet onopgemerkt. De
dienst palliatieve zorgen van het
UZ Leuven heeft 250 exemplaren
besteld. Die zullen verdeeld wor-
den onder de patiënten en hun fa-
milieleden. “Tot dusver gaven we
de mensen altijd een stapeltje bro-
chures mee, onder meer over de
praktische zaken die geregeld moe-
ten worden als iemand sterft”, zegt
Suzy Van Ende uit Heusden-Zol-
der, hoofdverpleegkundige van de
palliatieve afdeling. “Maar we stel-
den vast dat daar weinig in gelezen

werd. Via een verpleegkundige op onze dienst
hebben we het boekje van Lieve ontdekt. Het is 
een geweldig boekje waar mensen met verdriet
echt iets aan hebben. Heel simpel, maar ook he-
lend. Als er praktische vragen zijn, kunnen we die
nog altijd tijdens het verblijf van de patiënt bespre-
ken. Maar met dit aandenken hebben de familiele-
den ook iets om naar terug te grijpen na het over-
lijden.”

Omgehakte boom
Lieve Claesen vindt het fijn dat haar werk een weg
vindt naar wie het nodig heeft. “Ik heb echt het
gevoel dat het helpt, dat het verschil maakt.”
Haar eigen moeder, die in een woonzorgcentrum
verblijft, was een van de eersten die een exemplaar
kreeg. “’Ik heb troost bij’, heb ik haar gezegd. Zij
en mijn vader waren bijna zestig jaar getrouwd en
waren twee handen op één buik. Ik had haar niet
verteld dat ik dat boekje gemaakt had. Ze blader-
de erdoor en beaamde alles wat ze las. Tot ze bij de
prent van een omgehakte boom kwam. Ze weet
dat ik iets met bomen heb. Toen knikte ze. Ze be-
greep plots dat ik het gemaakt had. Dat was een 
mooi moment, zonder woorden.”

X ‘Een Klein Boekje over Verdriet & Troost’, Lieve Claesen, (Onar 
Originals), 19,95 euro. Te koop bij boekhandel Grim in Hasselt,
Malpertuis in Genk, Naboekov Sint-Truiden, Hendrikshuis in 
Hasselt. Online: philimonius.be of papiermier.be.
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Een van de prenten uit ‘Een Klein Boekje over 
Verdriet & Troost’. FOTO 

Lieve Claesen. FOTO  RR


