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Je kind en het verlies van een huisdier 

 

Voor veel kinderen hebben huisdieren een belangrijke plaats binnen het gezin. Onderzoek toont aan, 

dat vier van de vijf kinderen met hun problemen naar hun huisdier toe gaan. Juist omdat het hun 

trouwe vriendje is, delen ze vaak lief en leed met het dier. De dood van een huisdier is voor veel 

kinderen een hele verdrietige gebeurtenis en ook vaak de eerste ervaring met de dood. 

 

Hoe ga je als ouder hiermee om?  

Het verlies van een huisdier is voor de ouder(s) al moeilijk genoeg. Het dier kan uit zichzelf overlijden, 

maar vaker moet er een beslissing genomen worden over het leven van je dier, omdat het ernstig 

ziek is. Bescherm je kind niet teveel tegen de, soms nog komende, gebeurtenissen. Wees open en 

eerlijk en praat met je kind over de toestand van het dier. Het is niet verkeerd als jezelf je verdriet 

laat zien, het is immers ook een heel droevige gebeurtenis en jij en je kind mogen hier om huilen. 

Kinderen kunnen hun verdriet beter verwerken als ze het begrijpen en er iets mee kunnen doen. Leg 

dus rustig uit, op een manier die het kind begrijpt, wat er gebeurd is of, in geval van euthanasie, wat 

er gaat gebeuren.  

 

Hoe te handelen 

In geval van euthanasie is het belangrijk dat je geen moeilijke termen gebruikt. ‘Euthanasie’ zal een 

kind niet begrijpen. Maar ook de termen ‘een spuitje geven’ of ‘in laten slapen’ kan bij een kind een 

heel eigen leven gaan leiden en kun je dus beter niet gebruiken. Er kan een angst ontstaan voor 

spuiten of voor slapen. Beter is te praten over ‘helpen bij het dood gaan’. Een wat groter kind kun je 

het beste zelf laten beslissen of het bij euthanasie wil zijn. Tijdens het bezoek aan de dierenarts, zal 

de dierenarts rustig vertellen wat hij of zij gaat doen. Je kunt ook je kind zelf al thuis hierop 

voorbereiden. 

 

Je huisdier is overleden  

Doe iets met het verdriet van je kind. Lees er samen een boek over, of laat het kind bijvoorbeeld een 

tekening of een plakboek maken. Ook als je kind boos wordt, op jezelf of de dierenarts, dan is dat 

een gezonde manier van rouwen; laat dit dus ook gewoon gebeuren! Als je besluit je dier te 

begraven, kun je dit ook samen doen maar het hoeft niet. Als je samen ergens anders al afscheid 

hebt genomen, is dit ook goed. Je kunt bijvoorbeeld ook een plantje in de tuin planten, ter 

nagedachtenis aan het dier. Als je het lastig vindt om met je kind over je overleden huisdier te 

praten, kun je ook overwegen een boek erover aan te schaffen en dit samen met je kind te lezen.  

 

Titels van kinderboeken, geschikt als verwerking bij het verlies van een huisdier:  

“Dag muisje” van Robie H.Harris, vanaf ca. 2 jaar  
“Dat is heel wat voor een kat” van Judith Viorst, vanaf ca. 4 jaar  
“Mathile” van J.de Kinder, vanaf ca. 4 jaar  
“Kikker en het vogeltje” van Max Velthuijs, vanaf ca. 5 jaar  
“Derk Das blijft altijd bij ons” van Susan Varley, vanaf ca. 5 jaar  
“Mijn poes Mabel” van J. Wilson, vanaf ca. 8 jaar 


