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Prof. dr. em. Keirse is klinisch psycholoog en internationaal bekend rouwspecialist.  
Afgelopen maandag 15 november deelde hij zijn rijke ervaringen met een volle zaal cursisten 
van de opleiding Uitvaart-assistent en Uitvaartmedewerker, professionals uit de 
uitvaartsector en vele anderen. 
 

GROTE OPKOMST VOOR LEZING MANU KEIRSE IN 
CRESCENDO CVO 
 
Meer dan 40 jaar luistert Manu Keirse naar mensen in verdriet. Prof. dr. em. Keirse is 
klinisch psycholoog en internationaal bekend rouwspecialist. Op maandag 15 
november vertelde hij over zijn ervaringen voor een volle zaal. Cursisten van de 
opleiding Uitvaart-assistent en Uitvaartmedewerker, professionals uit de 
uitvaartsector en vele anderen waren aanwezig. Een geslaagd initiatief van Crescendo 
CVO. 
 
Kwetsbaarheid blijkt het centrale thema, maar ook antwoorden op vragen zoals: Is het 
belangrijk kinderen te betrekken bij rouwverwerking? Is het normaal dat je na drie jaar nog 
verdrietige momenten hebt? Kunnen mensen zich nestelen in verdriet? En bovenal: Hoe kan 
je iemand met verdriet helpen? 
 
“Verwerken is niet loslaten maar anders leren vasthouden”. Manu pleit voor een humanere 
en meer verbonden samenleving waarin mensen die rouwen de nodige ruimte krijgen.  
 
”We kunnen verlies niet wegen of meten. Het is zo erg als het is voor die ene persoon”, stelt 
hij als uitgangspunt. “De vier fasen of taken tijdens het rouwproces geven dan ook de nodige 
houvast voor elke begeleider: de realiteit van het verlies onder ogen zien,  de daarbij 
horende pijn ervaren, je aanpassen aan een wereld zonder de overledene en als laatste, 
opnieuw leren genieten en de herinneringen levendig bewaren.” 
 
Ruim 100 aanwezigen beleefden een ingrijpende en boeiende avond.  
 
In de praktijkgerichte opleidingen Uitvaartmedewerker en Uitvaart-assistent delen talrijke 
experten hun kennis en ervaring met de cursisten.  
 
Op de website van Crescendo CVO zie je alle informatie over de opleiding die je voorbereidt 
op een job in de uitvaartsector: www.crescendo-cvo.be. 
 
Voor de journalist: 
Voor meer info over Crescendo CVO: www.crescendo-cvo.be of contacteer Marleen Mast 
015/41 30 45 
 
 
 
 
Crescendo CVO is een centrum van GO! scholengroep 5. GO! scholengroep 5 is met 13.703 leerlingen, 8.779 

cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De 
groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De 
algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.  
 
 

http://www.crescendo-cvo.be/

