voorwoord
Naarmate een mens ouder wordt, komt het verlies van dierbaren vaker op zijn of
haar levenspad. Ook ik ervaar dat. U hebt wellicht veel meer ervaring met verliezen
lijden en verwerken. Uw ouders, broers, zussen of uw partner... Meer ervaring met
verlies wil niet zeggen dat het gemakkelijker is. Levenservaring helpt, maar verlies
verwerken wordt niet vanzelf gemakkelijker als je ouder wordt.
Er komt veel op je af als iemand uit je directe nabijheid sterft. Er moeten allerlei
praktische zaken geregeld worden. Maar vooral vraagt het tijd en aandacht om het
verlies een plaats te geven. Dat kan heel zwaar zijn.
Deze brochure wil helpen met informatie en tips over afscheid nemen en rouwen.
Ze probeert te stimuleren dat mensen bewuste keuzes maken bij het vormgeven
van het afscheid.
Dat is heel actueel. Immers voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend
geworden om hun dierbaren vanuit de kerk te begraven. Tegelijkertijd leeft vaak wel
de behoefte om met rituelen het afscheid te markeren. Hoe is dat voor u?
Praat u daarover met elkaar en weet u van elkaar wat de wensen zijn?
Deze brochure stimuleert het gesprek hierover.
Praktische tips en informatie kunnen heel behulpzaam zijn. Maar het contact van
mens tot mens is nog veel belangrijker. Voor mensen die rouwen kan de omgeving
een grote rol spelen. Een luisterend oor, een helpende hand, een uitnodiging voor
een ontmoeting: het kan helpen de draad van het leven weer op te pakken.
KBO-afdelingen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Zij stimuleren
bijvoorbeeld lotgenotencontacten of organiseren gespreksbijeenkomsten.
Op die manier oog en hart hebben voor elkaar past bij waar de KBO voor staat:
er zijn voor elkaar en de kwetsbare ander.
Manon Vanderkaa
directeur Unie KBO
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Het overkomt ieder mens: afscheid moeten nemen van mensen die je dierbaar
zijn. Afscheid van een partner, moeder, vader, kind, broer(s), zus(sen) of
vriend(in). Elk afscheid is verdrietig en intensief. Een brochure kan dat niet
veranderen, maar wel informatie geven over afscheid nemen en over het
omgaan met een ingrijpend verlies. Hoe geeft u vorm aan het definitieve
afscheid? Wat kunt u zelf doen? Hoe gaat u om met verdriet en hoe verwerkt u
het verlies om weer verder te kunnen?
Het eerste deel van deze brochure heet Het afscheid. Dit deel is vooral praktisch
van aard. We geven informatie over de dingen die geregeld moeten worden bij
het overlijden en over de mogelijkheden die er zijn voor het vorm geven aan
het afscheid.

Inleiding

‘Deze brochure is een handreiking die helpt bij het zoeken en
het vinden van uw eigen manier van afscheid nemen en rouw
verwerken.’
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Het tweede deel heet Rouw verwerken. Dit deel gaat in op de emoties waar u
als rouwende mee te maken heeft. We gaan bijvoorbeeld in op de taken van het
rouwproces en geven tips die kunnen helpen bij het verwerken van het verlies.
Deze brochure is een handreiking die helpt bij het zoeken en het vinden van uw
eigen manier van afscheid nemen en rouw verwerken. Regelmatig verwijzen we
naar websites waar u meer informatie over de onderwerpen kunt vinden. Ook treft
u in deze brochure een lijst met aanbevolen literatuur aan om verder te lezen.
Wij hopen dat deze brochure u informeert en sterkt op die momenten waarop
dat nodig is.
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Deel 1 Het
afscheid

Het overlijden van een geliefd persoon is ingrijpend. Zeker als dat de partner
is waarmee u jaren het leven heeft gedeeld. Het is belangrijk dat het afscheid
past bij u en uw familie en recht doet aan de wensen van de overledene.
Zo kunt u achteraf met een goed gevoel terugkijken op het afscheid en
de uitvaart. De manier waarop u afscheid neemt, is belangrijk voor uw
rouwproces.
Als een dierbare sterft wordt u niet alleen geconfronteerd met heftige emoties,
maar ook met allerlei zaken die u op korte of langere termijn moet regelen. Dat is
emotioneel om te doen en vaak ook ingewikkeld. Dit deel van de brochure gaat
over zaken die spelen na het overlijden en om keuzes en acties vragen.
In vier hoofdstukken vindt u informatie over allerlei zaken die spelen op
verschillende momenten: zaken die aan de orde zijn direct na het overlijden, in de
periode tussen overlijden en uitvaart, op de dag van de uitvaart en na de uitvaart.
Een passend afscheid kan een steun zijn bij de verdere
rouwverwerking.

Afscheid
De duur van je aardse leven
is niet hetgeen waar het om gaat;
hoe je dat inhoud hebt gegeven
maakt de herinnering die je achter laat.
En als we dan afscheid nemen moeten
om daarna bedroefd verder te gaan,
willen wij je nog één keer intens begroeten
en zeggen wij dank voor jouw bestaan.
Jan Gulikers
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1. Direct na het overlijden

Het is belangrijk dat een uitvaartondernemer zich richt op uw wensen
en dat u ook een klik heeft met deze
ondernemer. U kunt vragen naar een
uitvaart op maat waarbij u zelf een rol
speelt, samen met uw naasten.
Door deze betrokkenheid krijgt het
afscheid van uw dierbare een meer
persoonlijk karakter. Het is goed om zo
mogelijk al voor het overlijden na te gaan
wat de mogelijkheden en de prijzen zijn.
Deze variëren per uitvaartbedrijf.
Zie ook:
www.begrafenis-ondernemers.nl
www.uitvaartkaart.nl

In dit hoofdstuk zetten we op een
rij wie u na het overlijden inschakelt
en over welke dingen u beslissingen
moet nemen.
Na het vaststellen van het
overlijden is het waardevol
om met andere intimi samen te
zijn bij de overledene. Zo kunt
u samen eerst uw emoties en
gevoelens delen, voordat u
allerlei zaken gaat regelen.
Arts inschakelen
Bij een overlijden moet u altijd een arts
inschakelen. Dit doet u meteen na het
overlijden. Bij twijfel aan het overlijden
belt u uiteraard het alarmnummer 112.
De arts die komt stelt de dood vast
en stelt ook de overlijdensverklaring
op. Deze verklaring bestaat uit twee
formulieren: de A-verklaring en de
B-verklaring. De verklaring is nodig voor
de aangifte van het overlijden bij de
burgerlijke stand van de gemeente.

Pastor /ritueelbegeleider
inschakelen
Om waardig afscheid te nemen en vorm
te geven aan de uitvaart, zoekt u vrij snel
na het overlijden contact met de persoon
die het afscheid gaat begeleiden. Dat kan
een pastor of dominee zijn, maar ook een
andere ritueelbegeleider. Bijvoorbeeld
een humanistische ritueelbegeleider.
Bij het verwerken van verlieservaringen
zijn rituelen belangrijk; dat kunnen
traditionele en moderne rituelen zijn.
Zie ook:
www.lbvr.nl
www.ritueelbegeleiding.startkabel.nl

Uitvaartondernemer
inschakelen
De meeste mensen schakelen na het
overlijden een uitvaartondernemer in
voor de praktische en organisatorische
kant van de uitvaart. Dit is echter geen
verplichting. De nabestaanden kunnen
de hele uitvaart ook zelf regelen.
De uitvaartondernemer is uiteraard
wel van alle regels op de hoogte en
weet precies wat er in de dagen na het
overlijden geregeld moet worden.

Gelovig of niet gelovig, mensen
willen uitdrukking geven aan
de betekenis van het leven en
de dood van de overledene
en aan hun gevoelens. Een
passend ritueel troost en tilt
het leven en het verdriet als
het ware op.
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Rituelen zijn er in allerlei vormen.
Voorbeelden zijn het aansteken van
kaarsen rond de baar of bij de foto
van de overledene, het samen bidden,
wierook om het dode lichaam, het
draaien van lievelingsmuziek, het
vertellen van een verhaal of anekdote
over de overledene, het neerleggen van
bloemen en het oplaten van ballonnen.

een ‘en/of rekening’. De bank zal een
blokkade opheffen na het overleggen
van een verklaring van erfrecht. Let
op: niet iedere bank hanteert dezelfde
werkwijze.Informeer eens bij uw bank
over hoe zij met deze zaken omgaan.
Zie ook:
www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/15/
versoepeling-regels-verklaring-vanerfrecht.html

Overlijden aangeven bij de
burgerlijke stand
Meestal zorgt de begrafenisondernemer
voor het aangeven van het overlijden bij
de burgerlijke stand van de gemeente
waar de overledene gestorven is.
U kunt dit ook zelf doen. Bij de aangifte
verstrekt de gemeente het uittreksel uit
het overlijdensregister. Deze akte van
overlijden is in eerste instantie nodig
voor een verlof tot begraven of een
verlof tot cremeren.

Testament
Als de overledene een testament
heeft, wordt na het overlijden de
notaris geraadpleegd. Een testament
is de laatste wilsbeschikking van de
overledene en is opgemaakt door een
notaris. In een testament kan iemand
afwijken van de bepalingen van het
wettelijk erfrecht en eventueel iemand
aanwijzen als executeur van het
testament. Dat is de persoon die zorgt
voor de afwikkeling van de erfenis.
Zie ook:
www.centraaltestamentenregister.nl
www.erfwijzer.nl
www.notaris.nl

Een kopie van de overlijdensakte is ook
nodig voor:
• een verklaring van erfrecht;
• het innen van verzekeringsgeld;
• het aanvragen van een weduw(e)
pensioen;
• het wijzigen van de AOW bij een
partner die ouder is dan 65 jaar.

Codicil
Er is lang niet altijd een testament, vaak
is dat ook niet nodig. De overledene
kan ook een codicil nalaten. Een codicil
is een eigenhandig geschreven brief,
voorzien van datum en handtekening.
In een codicil staat aan wie de
overledene bepaalde spullen wil nalaten,
bijvoorbeeld sieraden, kleding, een
meubelstuk of boeken. In dat geval is
de tussenkomst van een notaris niet
noodzakelijk.

Bankrekening
Als uw partner of iemand uit uw nabije
familiekring overlijdt, moeten veel
financiële zaken geregeld worden. Na
het melden van het overlijden bij de
bank wordt de bankrekening op naam
van de overledene geblokkeerd. Vaak
kunt u dan nog wel bij het geld van
11

Wensen bij overlijden en
uitvaart
Als het overlijden verwacht wordt,
kunt u veel samen voorbereiden.
Bijvoorbeeld door het invullen van een
digitaal testament of een ‘wensenlijst’.
De overledene heeft dan kenbaar
gemaakt wat zijn/haar wensen zijn
voor de uitvaart: bijvoorbeeld de keuze
voor begraven of cremeren en de tekst
voor de rouwkaart. Weten wat iemands
wensen zijn voor het afscheid en de
uitvaart helpt nabestaanden bij het
regelen van allerlei zaken en het nemen
van beslissingen.
Het is voor nabestaanden lastig als over
deze onderwerpen nooit is gesproken.
Steeds meer mensen bespreken dit en
leggen hun wensen vast. Er zijn speciale
wensenformulieren die u daarvoor kunt
invullen. Alleenstaanden kunnen een
dergelijk formulier als codicil achterlaten.
Op internet zijn veel voorbeelden
van wensenformulieren te vinden.
Ga na welke onderdelen u wel of juist
niet wilt vastleggen. Vermeld op het
wensenformulier altijd naam, datum en
handtekening. Op de site van de Unie
KBO treft u een wensenformulier aan dat
u kunt gebruiken.
Zie ook:
www.uniekbo.nl/verlies

Bij registratie van het donorcodicil wordt
een donorpasje uitgegeven.
Dit pasje draagt de eigenaar bij zich.
Zie ook:
www.transplantatiestichting.nl
www.donorregister.nl
Ter beschikking stellen aan de
wetenschap
Iedere meerderjarige kan zijn of haar
lichaam na het overlijden ter beschikking
stellen aan de medische wetenschap.
Een academisch ziekenhuis geeft
hiervoor informatie.
Als nabestaande bent u waarschijnlijk
gekend in de beslissing van de
overledene om zijn of haar lichaam
ter beschikking te stellen aan de
wetenschap. Deze beslissing heeft
immers consequenties voor het
afscheid. Het lichaam van de overledene
is hiervoor slechts kort beschikbaar.
Bovendien is er geen lichaam voor een
begrafenis of crematieplechtigheid.
Zie ook:
www.amc.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
hoe-stel-ik-mijn-lichaam-na-overlijden-terbeschikking-van-de-wetenschap.html
Cremeren of begraven
In de Nederlandse wet staat dat het
lichaam van een overledene moet
worden gecremeerd of begraven.
Er staat ook in dat een uitvaart niet
eerder mag plaatsvinden dan 36 uur
na het overlijden en niet later dan 6
werkdagen na de dag van overlijden.
Hier kan soms van worden afgeweken
na het aanvragen van een ontheffing.

Donorcodicil
Iemand kan een ondergetekende
verklaring hebben waarin staat dat
(bepaalde) organen en/of weefsels
gebruikt mogen worden voor
transplantatie. Van belang is dat dat
bekend is bij het moment van overlijden.
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Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat een
familielid niet op tijd aanwezig kan zijn
vanwege een lange reis.

Naasten die het lichaam van de
overledene zelf hebben gewassen en
gekleed geven vaak aan dat dit een heel
bijzondere ervaring is: “Dit is het mooiste
wat ik nog heb kunnen doen voor mijn
geliefde.”

Veel mensen stellen het gesprek over de
keuze tussen cremeren en begraven uit.
Het is een onderwerp dat echt aandacht
verdient. Voor nabestaanden is het fijn te
weten wat de wensen zijn.
Voor degene die gaat sterven is het goed
te weten hoe zijn of haar naasten denken
over cremeren of begraven. Zij moeten
immers alles regelen na het overlijden.
Steeds meer mensen kiezen voor
cremeren. Motieven daarbij zijn het
milieu of meer praktische overwegingen.
Ook het feit dat mensen minder kerkelijk
gebonden zijn, speelt een rol. Binnen de
katholieke kerk was crematie verboden
tot 1963. Toch is er vanuit de kerk nog
een voorkeur voor begraven, omdat men
het lichaam niet als eigen bezit ziet.
Zie ook:
www.yarden.nl
www.crematorium.nl

Opbaren
U kunt de overledene thuis laten
opbaren of op een andere plaats.
Thuis opbaren komt steeds vaker voor,
omdat het lichaam tegenwoordig ook
thuis gekoeld kan worden. U kunt dan
op elk gewenst moment afscheid nemen
in huiselijke sfeer. Het afscheid nemen
gebeurt geleidelijk en persoonlijk, wat
kan helpen in het aanvaarden van het
verlies.
U kunt er ook voor kiezen de overledene
op een andere plaats te laten
opbaren. Dat kan bijvoorbeeld in een
rouwcentrum, een mortuarium van
een ziekenhuis of in een ruimte in het
crematorium. Ook in verzorgings- en
verpleeghuizen is het vaak mogelijk de
overledene in de eigen kamer of elders in
het tehuis op te baren. Uw wensen over
opbaring van de overledene bepreekt u
met de uitvaartondernemer.
Zie voor meer informatie over balsemen
www.thanatopraxie.nl

De laatste verzorging
Lange tijd was het gebruikelijk dat
de uitvaartondernemer de laatste
verzorging van de overledene op zich
nam. Tegenwoordig gebeurt dit steeds
vaker door de naasten, eventueel met
hulp van de uitvaartondernemer.
Ook in een ziekenhuis of verzorgingshuis
kunt u als nabestaande een rol spelen bij
de laatste verzorging. Geef het duidelijk
aan als u dat wilt en geef ook aan wat u
wilt doen.
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2. Tussen overlijden en
uitvaart

regels bij de begraafplaatsbeheerder.
Of informeer bij het crematorium naar
de mogelijkheden voor het cremeren
zonder kist.
Zie ook:
www.wikkelgoed.nl

Tussen het overlijden en de uitvaart
maakt u keuzes over de manier
waarop u afscheid neemt van de
overledene. Het belangrijkste is dat
deze keuzes passen bij de overledene
en bij uzelf.

Rouwkaart
Meestal levert u als naaste zelf de tekst
voor de rouwbrief aan en bespreekt
u met de begrafenisondernemer de
wensen over de vormgeving hiervan.
De uitvaartondernemer heeft
voorbeelden van rouwbrieven.
Die kunt u aanpassen of wijzigen, zodat
ze van toepassing zijn op de overledene.
Het is ook mogelijk dat u zelf een
rouwbrief/rouwkaart maakt. Laat u
daarbij helpen door eventuele kinderen
of kleinkinderen. Op internet vindt u
veel voorbeelden. Of misschien vindt u
in de krant bij de rouwadvertenties een
opmaak en vormgeving die u mooi en
persoonlijk vindt.
Zie ook:
www.4cards.nl
www.uitditleven.nl

Kisten
Kisten zijn verkrijgbaar in diverse
materialen, modellen, kleuren en
prijsklassen. Een uitvaartondernemer
zal u voorbeelden van kisten laten zien.
Neem de tijd voor de keuze en maak de
keuze waar u echt achter staat.
Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden.
Een kist kan bijvoorbeeld ook een
gevlochten mand zijn.
Zie ook:
www.karakterkisten.nl
www.troostkist.nl
Actief bezig zijn met het
afscheid kan bijdragen aan
het rouwverwerkingsproces.
Een bijzondere manier voor
kinderen om actief bij het
afscheid betrokken te zijn is
het beschilderen van de kist.

Advertentie
Naast het versturen van rouwkaarten
kunt u een advertentie in de krant laten
plaatsen. Op die manier brengt u veel
mensen op de hoogte van het overlijden
van uw dierbare. Het plaatsen van een
rouwadvertentie in de krant is vrij duur.
Er zijn ook andere mogelijkheden, die
minder kostbaar of zelfs gratis zijn,
bijvoorbeeld via internet.
Zie ook:
www.rouwbericht.nl
www.condoleance.nl

Wade en draagplank
Een kist is niet verplicht. De overledene
kan ook in een wade gewikkeld worden
voordat het lichaam wordt begraven
of gecremeerd. Wanneer u kiest voor
een (lijk)wade, is wel een draagplank of
opbaarplank nodig. Informeer bij het
gebruik van een opbaarplank naar de
14

Bidprentje
Bij katholieken is het gebruikelijk om
tijdens de kerkdienst of na de crematie
bidprentjes uit te delen. Meestal staat
hierop een levensloop van de overledene
en een mooie afbeelding of foto.
U kunt de tekst hiervoor zelf maken in
samenspraak met de pastor of andere
uitvaartbegeleider.
Houd rekening met extra prentjes die
u nodig heeft voor mensen die niet
bij het afscheid aanwezig kunnen zijn.
Deze kunt u nasturen. Maak een goede
inschatting van het totale aantal om
onnodige kosten te voorkomen.
Zie ook:
www.striktpersoonlijk.com
www.bidprentjes.startpagina.nl

Soms zien mensen op tegen het
moment van de persoonlijke
condoleance. Toch is dit
voor veel nabestaanden een
troostrijke gebeurtenis. Die
persoonlijke aandacht en
aanraking doet hen goed.
Bloemen
Bloemen horen bij bijzondere momenten
in het leven, ook bij een overlijden.
Bloemen eren de dode en zijn of haar
leven. De uitvaartondernemer kan
zorgen voor de bloemen. Ook hier
kunt u natuurlijk zelf een rol spelen en
samen met de bloemist een rouwboeket
samenstellen. Dit is persoonlijker en
vaak minder duur. In de zomer kunt
u ook kiezen voor een mooie bos
bloemen geplukt in een tuin of weiland.
Geen bloemen is natuurlijk ook een
mogelijkheid.
Zie ook:
www.regiobloemist.nl
www.fleurop.nl

Het maken van de tekst voor
het bidprentje is zoeken naar
de juiste woorden en beelden
en naar de rode draad in het
leven van de overledene. Vaak
is de tekst die dat oplevert van
blijvende waarde, ook na de
uitvaart.

Uitvaart op maat
Het kan fijn zijn bij een aantal zaken
rondom de uitvaart zelf een actieve
rol te spelen. In overleg met de
uitvaartondernemer kunt u kiezen bij
welke onderdelen u dat wilt. Bijvoorbeeld
bij het verzorgen van de overledene,
het maken van afspraken met het
crematorium of de begraafplaats,
het regelen van het rouwvervoer, het
samenstellen van de rouwkaart of het
dragen/rollen van de kist of de baar in
de afscheidsviering. Als u kiest voor een
actieve rol, dan bent u meer betrokken

Condoleance
Meestal is er voor of na de begrafenis
of crematie of voor of na de avondwake
gelegenheid om aan nabestaanden
medeleven te betuigen. Dit kan door het
tekenen van en een condoleanceregister
of door persoonlijke condoleren.
Steeds vaker gebruiken nabestaanden
ook internet om anderen op de hoogte
te brengen van het verlies van een
dierbare en ook om hen de mogelijkheid
te bieden hun medeleven te tonen.
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bij het afscheid. Dit kan helpen bij de
rouwverwerking. Bijkomend voordeel is
dat de kosten lager kunnen uitvallen.
Zie ook:
www.doodeenvoudig.nl

Bloemen horen bij bijzondere momenten in het leven,
ook bij een overlijden.

Een troostrijk eerbetoon
Als iemand die je dierbaar is
ooit komt te overlijden
en je voelt de pijn van het gemis,
een verdriet, niet te vermijden –
dan is het goed de dode te eren
en te vieren dat hij of zij er was;

Een mooie en bijzondere manier om
kinderen te betrekken bij het afscheid is
om hen de kist zelf te laten beschilderen.
In overleg met de uitvaartondernemer
kan een kist gekocht worden die hiervoor
geschikt is.
Zie ook:
www.in-de-wolken.nl

(Klein)kinderen
Voor kinderen is het belangrijk zich
betrokken te voelen bij het afscheid. We
hebben vaak de neiging kinderen juist te
willen beschermen in deze situaties. Veel
kinderen hebben echter een bepaalde
onbevangenheid zodat ze natuurlijk
omgaan met de dood.
Nodig kinderen uit om op hun wijze
afscheid te nemen, neem ze mee in het
gebeuren.
Wanneer kinderen bij het afscheid
worden betrokken informeer ze dan
goed. Kinderen weten veel dingen niet.
Daarom moet hen verteld worden wat
hen te wachten staat. Pas u informatie
en taal aan, aan het ontwikkelingsniveau
van het kind.

het verlies valt weliswaar niet te keren,
maar een mens is meer dan stof en as.
Een eerbetoon geeft ook vertrouwen:
in alle donker komt weer licht;
je vindt dan troost naast al het rouwen,
de dood is op het leven gericht.
Jan Gulikers
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3. De uitvaart

Soms kent de pastor de overledene en is
hij al betrokken.
Bij een katholieke uitvaart gebruikt de
pastor meestal een standaardboekje
voor de uitvaart. Vaak is er ook ruimte
voor inbreng van de familie bij het
samenstellen en uitvoeren van de
viering. Bij het samenstellen kunt u
denken aan het kiezen van een lezing,
overweging, gedichten of muziek. Bij
inbreng tijdens de viering aan het zelf
naar binnen en buiten dragen van de
overledene, het aansteken van kaarsen
door (klein)kinderen, het voorlezen van
gebeden, gedichten of een lezing en
het voorlezen van een zelf geschreven
memorandum.

Een uitvaart kan op verschillende
plaatsen en op verschillende
manieren georganiseerd worden.
Avondwake
Een avondwake vindt plaats in de
kerk, met persoonlijke inbreng van
de nabestaanden. De avondwake
komt voort uit het vroegere gebruik
om bij de overledene te waken en te
bidden. Het accent ligt op samen zijn
en samen bidden, op de avond voor
het definitieve afscheid. Dit gebeurt om
elkaar te ondersteunen. Een avondwake
geeft bovendien aan mensen die niet
aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart
de gelegenheid om afscheid te nemen.
Informeer in uw parochie naar de
mogelijkheden voor een avondwake.
Vaak is er een speciale werkgroep die de
avondwake voorbereidt en begeleidt.

Spreek alles goed door met
de pastor, zodat u zeker weet
dat u elkaar goed begrijpt.
Bijvoorbeeld: wilt u wel of
geen eucharistieviering? Ook
een woord- en gebedsviering
is mogelijk. Maak samen de
keuze die het beste past bij de
overledene en bij u zelf.

Afscheidsbijeenkomst
Wat ook kan is dat op de avond voor
de uitvaart een afscheidsbijeenkomst
wordt gehouden. Soms beschikt
de uitvaartondernemer over
een uitvaartcentrum waar een
afscheidsbijeenkomst kan plaatsvinden.

Uitvaartplechtigheid in het
crematorium
Als een overledene wordt
gecremeerd, kunt u kiezen voor een
uitvaartplechtigheid in de aula van het
crematorium. Hier zijn alle faciliteiten
aanwezig voor het houden van een
afscheidsdienst. Deze plechtigheid
wordt begeleid door een pastor of
door een ritueel begeleider die niet
kerkelijk gebonden is. Wilt u van
speciale voorzieningen gebruik maken,

Uitvaartplechtigheid in de
kerk
Een kerkelijke uitvaart wordt geleid door
een pastoor of pastoraal medewerker.
Meestal komt deze pastor voorafgaand
aan de uitvaart op bezoek en praat hij
samen met u over het leven en sterven
van de overledene en over de dienst.
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dan moet u dit tijdig aangeven bij het
crematorium. Uiteraard hangt daaraan
een prijskaartje. Nabestaanden mogen
aanwezig zijn bij het invoeren van de
kist of lijkwade in de oven. Ga na wat uw
wensen zijn en bespreek deze met de
uitvaartondernemer.

met de overledene. Het biedt troost
om samen te luisteren naar speciale
muziek, samen te zingen of zelf muziek
te maken. Maak een keuze die past bij de
overledene. Dat kan eigen muziek zijn
of een keuze uit de uitgebreide collectie
muziek van het crematorium.
Zie ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Special:
Search?search=uitvaartmuziek&go=Go
www.dela.nl/uitvaartmuziek
www.monuta.nl/uitvaart-regelen/
overlijden/uitvaartmuziek/

Uitvaartplechtigheid elders
U kunt zelf kiezen waar u de uitvaartplechtigheid wilt houden. Er is geen wet
in Nederland die hierin iets verplicht
of verbiedt. In principe komen dus alle
locaties in aanmerking.
Denk bijvoorbeeld aan een speciale plek
waarmee de overledene verbonden was.
Dit kan ook een buitenlocatie zijn. Voor
het houden van een uitvaartplechtigheid
op een andere locatie is toestemming
van de eigenaar nodig.

Begraafplaatsen
Naast kerkelijke begraafplaatsen
kent Nederland ook algemene
(gemeentelijke) begraafplaatsen.
Een nieuw type begraafplaats is de
natuurbegraafplaats, waar mensen op
een milieuvriendelijke manier begraven
worden. Een natuurbegraafplaats is
één met de natuur; een boom, zwerfkei
of een kunstwerk van natuurlijke
materialen vormt de markering. Er zijn
geen rijen graven, aangeharkte paadjes
en grafstenen. De kosten voor een
natuurbegraafplaats zijn lager dan voor
een gewone begraafplaats. Er hoeft
geen grafsteen gekocht te worden en de
kosten van het onderhoud zijn laag.
Een laatste rustplaats kunt u vooraf
uitkiezen.
Zie ook:
www.natuurbegraafplaats.nl
www.monuta.nl/ideeen-opdoen/trends-inbegraven/natuurbegraafplaats/
www.groeneuitvaart.nl

Teksten voor de
afscheidsviering
Familie en vrienden van de overledene
willen bij een afscheidsviering vaak een
toespraak houden of teksten voorlezen.
Als zij niet in staat zijn te spreken tijdens
een emotionele afscheidsplechtigheid,
dan kunnen zij kiezen voor een
professionele spreker of ritueelbegeleider
die de gedachten van de familie of
vrienden verwoordt en/of voorleest.
Zie ook:
www.humanistischeuitvaart.nl
www.gedachten-gedichten.nl
Muziek
Muziek speelt een belangrijke rol in een
afscheidsplechtigheid. Met muziek geeft
u uiting aan emoties en aan uw band
19

nabestaanden kunnen hun verhaal doen en elkaar troost en
ondersteuning geven.

Naar het einde
Wat heb ik straks aan al die bloemen,
aan al die annonces in de krant?
Wat heb ik eraan dat ze mijn naam gaan noemen,
zó vaak dat daardoor de klank verzandt?
Hou het kort en sober, ga niet overdrijven
en noem mijn naam hooguit twee keer:
bij het begin en het eind, laat het daarbij blijven,
dat is echt genoeg - ik vraag niet meer.
Maar zeg me nú, nog tijdens mijn leven,
wel honderdmaal dat je van me houdt;
kom mij nu maar al die bloemen geven,
zo’n eerbetoon laat me echt niet koud.

Soorten graven
Er zijn diverse soorten graven, zoals een
algemeen graf, een huurgraf en een
familie- of koopgraf.
De kosten en voorwaarden van graven
zijn per gemeente of begraafplaats
verschillend.
Zie ook:
www.uitvaart.nl
www.begraafplaats.org
Koffietafel
Na de afscheidsplechtigheid is de
koffietafel voor veel mensen een goed
en bekend gebruik. De spanning
van de plechtigheid is dan weg en
de aanwezigen kunnen elkaar in een
meer ontspannen sfeer ontmoeten.
De nabestaanden kunnen hun verhaal
doen en elkaar troost en ondersteuning
geven. Kijk wat past bij u en bij de
overledene.

Fluister mijn naam wel duizend keren,
en schrijf me brieven, maak me groot;
dan zal mijn hart weer op gaan veren,
want ik geloof in het leven vóór de dood.
Jan Gulikers
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4. Na de uitvaart

Grafbedekking
Is een graf de laatste rustplaats van
de overledene, dan moet u een
keuze maken voor de grafbedekking,
bijvoorbeeld een grafsteen. Er zijn
verschillende soorten grafstenen,
variërend in uitvoering en prijs.
Loop rond op de begraafplaats om
te kijken welke grafsteen zou kunnen
passen bij de overledene en zijn of haar
laatste rustplaats. Een bodembedekking
van planten of struikjes kan een mooi,
eenvoudig en toepasselijk alternatief
zijn. De prijs is ook veel lager dan
die van een grafsteen. Houd dan wel
rekening met het onderhoud.
Informeer wat wel en niet mag op de
begraafplaats.

Ook na de uitvaart is er veel te
regelen, bijvoorbeeld rondom de
asbestemming of de bedekking van
het graf. Ook start dan het afwikkelen
van de erfenis en de financiën.
Asbestemming
Bij een crematie wordt de as van
de overledene minimaal 30 dagen
(wettelijk verplicht) bewaard in het
crematorium in een speciale bus.
Op deze bus staan de persoonlijke
gegevens van de overledene vermeld.
U bepaalt zelf wat er daarna met de as
van de overledene gebeurt. U kunt deze
mee naar huis nemen en in een urn
bewaren op een plekje thuis.
U kunt deze ook bijzetten bij een eerder
gestorven familielid in het familiegraf of
in een urnengalerij plaatsen. Het is ook
mogelijk een klein gedeelte van de as te
bewaren in een sieraad, bijvoorbeeld in
een ring of hanger.
U kunt ook kiezen voor uitstrooien van
de as, bijvoorbeeld op het strooiveld van
het crematorium, op een mooi plekje in
de natuur of op zee.
Aanwezig zijn bij het uitstrooien van
de as van uw overleden dierbare is
bijzonder. Veel mensen vinden het
prettig om dit te omlijsten met een
ritueel, bijvoorbeeld het lezen van een
gedicht, luisteren naar muziek of het
oplaten van ballonnen.
Zie ook:
www.asverstrooiing.eu
www.seker.nl

Bedankkaarten
U kunt enkele weken na het overlijden
bedankkaarten versturen of een
bedankadvertentie in de krant plaatsen.
De uitvaartondernemer kan u hierbij
helpen. Ook op internet zijn vele
mogelijkheden te vinden om te
bedanken. U kunt er ook voor kiezen
de mensen die aanwezig waren bij
de uitvaart, of u op een andere wijze
hebben gesteund, een persoonlijke
kaart of brief te schrijven. In het
condoleanceregister dat u van de
uitvaartondernemer krijgt, vindt u
de adressen. Het bezig zijn met het
schrijven kan u tot steun zijn in de
moeilijke periode na de uitvaart.
Zie ook:
www.rouwdankkaarten.nl
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Uitvaartverzekering
De kosten van een uitvaart variëren
tussen € 5.000 en € 10.000. Veel mensen
hebben hiervoor gespaard of hebben
een uitvaartverzekering.
Op oudere leeftijd nog een verzekering
afsluiten is erg kostbaar. Laat u hierover
goed informeren.

Erfrecht
Er zijn wettelijke en testamentaire
erfgenamen. Wie de wettelijke
erfgenamen zijn, is in het burgerlijk
wetboek geregeld. Dat zijn de
nabestaanden van de overledene,
die elkaar in rangorde opvolgen:
echtgenoot of geregistreerd partner en
kinderen, ouders en broers en zussen,
grootouders en overgrootouders.
Hierbij geldt het principe van
plaatsvervulling.
In een testament kan afgeweken
worden van deze wettelijke regels.
Testamentaire erfgenamen zijn
bijvoorbeeld uw ongeregistreerde
partner, stief- of pleegkinderen of een
goed doel.

Er zijn twee categorieën
uitvaartverzekeringen: de naturauitvaartverzekering en de
kapitaalverzekering. De naturauitvaartverzekering bestaat uit een
vast pakket, waarvoor u maandelijks
of jaarlijks premie betaalt. Informeer
wat precies verzekerd is en wat de
consequenties zijn als u kiest voor een
andere invulling van de uitvaart dan in
de voorwaarden staat.

Erfbelasting
Erfgenamen moeten belasting betalen
over alles wat ze via het erfrecht krijgen.
Er zijn hierbij enkele vrijstellingen.
De hoofdregel is dat hoe hoger het
bedrag van de erfenis is en hoe verder
verwijderd de bloedverwantschap, hoe
hoger de belasting is. De tarieven zijn
per schijf vastgesteld. De aangifte voor
erfbelasting moet door de executeur
of de erfgenamen uiterlijk binnen acht
maanden na het overlijden worden
gedaan.
Zie ook:
www.belastingdienst.nl

Het is mogelijk om allerlei extra zorg
mee te verzekeren, zoals terminale
zorg, huisbewaking tijdens de
plechtigheid en deskundige nazorg voor
rouwverwerking.
Een kapitaalverzekering keert bij
overlijden een geldbedrag uit.
De hoogte van dat bedrag wordt
bepaald bij het afsluiten van de
verzekering. Met dit bedrag kan de
uitvaart worden betaald.
Zie ook:
www.uitvaartverzekering.nl
www.devoorzorg.nl
www.independer.nl (voor het vergelijken
van verzekeringen)
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• Informeer de pensioenfondsen

Veel te regelen

waarmee de overledene vanuit
zijn functie te maken had en
verzekeringsmaatschappijen die
uitkeringen moeten gaan uitbetalen.
Vermeld hierbij de gegevens van
de begunstigde (de partner, de
erfgenamen)

Na de uitvaart valt er heel veel te
regelen. Een aantal zaken hebben wij
op een rijtje gezet, maar dat is lang
niet alles. Het regelen van al die zaken
kan zorgen voor afleiding, maar is
ook zwaar en lastig. U kunt natuurlijk
om hulp vragen. Denk eens aan de
vrijwillige ouderenadviseur of de
belastinginvuller van uw KBO.
Ook zij kunnen hierbij helpen.

• Informeer alle maatschappijen waarbij
verzekeringen lopen en vermeld
hierbij polisnummers en de namen
en adressen van de nabestaanden.
Ga na welke verzekeringen er zijn om
zo nodig polissen op te heffen of de
tenaamstelling te veranderen.

Een aantal regelzaken op
een rijtje:

• Informeer de huisarts als deze nog niet

• Bekijk een eventuele hypotheekakte

op de hoogte is.

op clausules die verband houden
met overlijden. Soms kan met een
levensverzekering de hypotheek
boetevrij worden afgelost.

• R egel een verklaring van erfrecht. Deze
is nodig voor het regelen en afhandelen
van allerlei zaken. De notaris kan deze
opstellen. Hiervoor heeft u nodig een
bewijs van overlijden, eventueel het
trouwboekje en de akte van huwelijkse
voorwaarden, het testament en/of
codicil en de namen en adressen van
alle kinderen of andere erfgenamen.

• Bewaar alle rekeningen die

betrekking hebben op de uitvaart
en laat u adviseren over alle
belastingtechnische gevolgen
van het overlijden. De kosten die
samenhangen met overlijden
zijn niet aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting van de
erfgenamen. Wel kunnen de kosten
van de uitvaart, verminderd met de
eventueel ontvangen uitkeringen van
de uitvaartverzekeringen, voor de
erfbelasting worden afgetrokken.

• Meld het overlijden bij de bank.

Dit vanwege het blokkeren van
de rekening of wijzigen van de
tenaamstelling van giro- en/of
bankrekening en andere rekeningen
van de overledene. Om dit te regelen is
een uittreksel uit het overlijdensregister
of een verklaring van erfrecht nodig.

• Zeg abonnementen en/of

• Informeer de ziektekostenverzekeraar

lidmaatschappen van verenigingen
op. Zorg als dat nodig is ook voor

over het overlijden.
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• Als alle aanslagen binnen zijn,

het intrekken van machtigingen tot
automatische incasso.

moet de boedel definitief worden
afgewikkeld. De erfgenamen geven
elkaar en de executeur kwijting.

• Laat een paspoort en rijbewijs op

het gemeentehuis ongeldig maken
als u misbruik van deze documenten
wilt voorkomen.

Zie ook:
www.rijksoverheid.nl
www.rdw.nl
www.belastingdienst.nl
www.bkr.nl
www.landelijksteunpuntrouw.nl

• Ga na of er persoonlijke leningen

of afbetalingsregelingen zijn en
of het overlijden gevolgen heeft
voor de afbetaling. Soms wordt het
resterende bedrag kwijtgescholden.

• Regel zaken die betrekking hebben

op de auto. Had de overledene een
auto die niet meer gebruikt wordt,
stuur dan een schriftelijk bericht van
overlijden naar het Centraal Bureau
Motorrijtuigenbelasting. Verzoek
ook om terugstorting van te veel
betaalde motorrijtuigenbelasting.
Als de auto verkocht wordt, dan
is een verklaring van vrijwaring
nodig. Als de auto naar de sloop
gaat, moeten alle delen van het
kentekenbewijs binnen twintig
dagen worden verzonden naar de
Rijksdienst voor het Wegverkeer.

• Kijk of bepaalde tarieven

verlaagd kunnen worden,
bijvoorbeeld reinigingsrechten en
milieubelasting. De regels kunnen
per gemeente verschillen. Als uw
inkomen door het overlijden daalt,
kan het zijn dat u als nabestaande in
aanmerking komt voor huursubsidie
of andere vergoedingen.
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Deel 2 Rouw
verwerken
Wat is verdriet?
Ik vraag je: Wat is verdriet?
Is het een stuwmeer vol tranen,
tegengehouden door een dam van trots,
waar verdriet geen weg doorheen kan banen
door flink te zijn, krachtig als een rots?
Of is verdriet een rivier, een tranenstroom
die alles en iedereen overspoelt;
die zich laat gaan en zonder schroom
misschien wel harder vloeit dan was bedoeld?

Mensen denken soms dat het voor ouderen makkelijker is om met verdriet
om te gaan omdat zij er meer ervaring mee hebben. Dat is een misvatting.
Rouw verwerken blijft elke keer opnieuw zwaar, zeker als het gaat om het
overlijden van uw eigen partner. Het vraagt veerkracht om door de periode
van rouw heen te komen. Het helpt als de omgeving zich met geduld en begrip
openstelt voor dit verwerkingsproces. Uiteindelijk lukt het de meeste mensen
om op enig moment toch weer deel te nemen aan het leven dat doorgaat.
Het is moeilijk algemene uitspraken te doen over het verwerken van rouw
omdat dit bij ieder mens anders verloopt. Toch zetten we in dit deel in drie korte
hoofdstukken informatie op een rij. Het eerste hoofdstuk gaat over rouwtaken en
over de eigen manier van rouwen waar ieder mens recht op heeft. In het tweede
hoofdstuk staat omgaan met rouw centraal. Hier komt bijvoorbeeld aan de orde
wat rouwzorg is. In het laatste hoofdstuk staan tips voor u als rouwende en voor de
mensen in uw omgeving.

Ik vraag je: Wat is verdriet?
Is het de stem die bijna verstikt,
het speeksel dat verkleeft in de keel;
de wonden die na de strijd worden gelikt,
de stilte soms, als een dreigend geheel?
Misschien is het juist de té uitbundige lach,
die alles overstemt en galmend klinkt;
de woordenstroom op een droevige dag,
een vogel die ondanks alles zingt.
Zeg mij: Wat is verdriet?
Ik weet het niet, ik weet het niet.
Misschien is het wel
de pijn en al die tranen
die niemand ziet.
Jan Gulikers
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1. Rouw

aanvaarden? Bij onverwacht overlijden
vraagt deze taak vaak meer tijd.

Rouw laat zich beschrijven in fasen,
maar laat zich daar niet in vangen.
Kennis van het rouwproces en van
rouwtaken kan wel inzicht geven in
wat u doormaakt. Dat kan leiden tot
herkenning en erkenning.

Taak 2:
Het doorleven van pijn en
verdriet
Het doorleven van pijn en verdriet zijn
nodig voor de rouwverwerking. In deze
taak zit de oproep om niet weg te lopen
voor uw emoties, maar ze toe te laten.

Rouwtaken
Rouwen wordt vaak beschreven als
een proces waarin je verschillende
fasen doorloopt. Daarin komt de
rouwende via de fasen ontkenning,
woede, marchanderen en depressie
uiteindelijk in de fase van aanvaarding.
In werkelijkheid komen die fasen niet na
elkaar maar lopen ze door elkaar heen.
Vaak is er geen sprake van een afgerond
einde. Rouw is veel meer dan het passief
ondergaan van een proces.

Taak 3:
Het aanpassen aan een leven
waarin de overledene niet
meer aanwezig is
Het overlijden van uw dierbare leidt
tot allerlei veranderingen in uw leven.
U moet met deze veranderingen leren
omgaan en waarschijnlijk ook andere
taken en rollen gaan vervullen.
Taak 4:
De overledene emotioneel een
plek geven en verder leven
zonder de overledene
De relatie met de overledene blijft
bestaan, maar krijgt door het
rouwproces een andere plaats.
Een plaats die het u mogelijk maakt om
verder te leven en zich te richten op de
toekomst en op dingen die niet met het
verlies te maken hebben.

Er is ook een andere indeling, die meer
oog heeft voor de taken waar u als
nabestaande voor staat. Deze vier taken
kunt u zien als de dingen die u te doen
staat om tot een goede verwerking
van het verlies te komen. Ook de taken
lopen door elkaar heen. Ze worden
hieronder kort toegelicht.
Taak 1:
Het aanvaarden van de
realiteit van het verlies
Deze taak draait om het besef dat
de ander er niet meer is en niet
meer terugkomt. Wanneer kunt u
deze realiteit onder ogen zien en

‘Ik dacht dat ik klaar was met
rouwen, maar ineens liet het
zich weer voelen als een steek.
Wel is het zo dat mijn rouw
minder ‘rauw’ is geworden’.
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Radicale breuk
Het vraagt veel energie en motivatie
om een ingrijpend verlies een plaats te
geven. Als u als oudere al veel verliezen
hebt meegemaakt of het gevoel hebt
dat uw leven al geleefd is, is het extra
moeilijk om vooruit te kijken. Als op
hoge leeftijd en na een lang huwelijk
uw partner wegvalt, levert vooruitkijken
geen fijn perspectief op, wel gevoelens
van leegte en eenzaamheid.
De dood van een partner is altijd een
radicale breuk in het leven. U staat er
als weduwe of weduwnaar alleen voor.
Het is alsof alle grond onder de voeten
wegvalt en het kan veel tijd vragen om
de veranderingen en emoties een plaats
te geven.

brochure. Vooral de directe omgeving
kan veel voor u betekenen: door nabij
te blijven, het verdriet de ruimte te
geven en een klankbord te zijn voor uw
verhaal.
Belangrijk is te proberen elkaars verdriet
te begrijpen, elkaar een eigen manier
van verwerking te gunnen en niet te
oordelen over de rouwverwerking van
een ander.
Voorbeelden van oordelen
zijn: ‘Hij praat er nooit over,
dus hij heeft zijn verdriet
nog lang niet verwerkt’ of
‘Hij praat er na twee jaar
nog over, dus hij heeft zijn
verdriet nog steeds niet
verwerkt’.

Eigen manier van rouwen
Ieder mens rouwt op een eigen manier
en beleeft het verdriet anders. Hoe
intensief mensen rouw beleven, kan
heel verschillend zijn. De wijze waarop
u rouwt heeft te maken met uw aard en
karakter, maar ook met uw levensloop
en eerdere ervaringen. Hoe zijn eerdere
verlieservaringen verlopen en hoe zijn
die verwerkt? Ook de cultuur en/of
religie waarmee u zich verbonden voelt
is van invloed. Daarnaast zullen mannen
wellicht hun gevoelens minder tonen
dan vrouwen en minder delen wat in
hen omgaat.
Er is geen gouden regel voor goed
rouwen en er staat ook geen bepaalde
tijd voor. Er is wel een aantal tips te
geven; die vindt u verderop in deze

Weer dingen oppakken
Na de eerste periode van rouw zult u
weer dingen van het dagelijks leven
oppakken: verzorging van uzelf en uw
huis, eten maken, kleine activiteiten.
Om uw leven na het verlies positief te
kunnen waarderen, zijn ook andere
dingen nodig, bijvoorbeeld het
onderhouden van sociale contacten en
het meedoen aan activiteiten.
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2. Omgaan met rouw

Troost en helpen
Mensen die uw verdriet zien en ervaren,
willen graag troost bieden. Het is
belangrijk dat dit op een manier gebeurt
die recht doet aan uw gevoelens en u
ook daadwerkelijk iets biedt. Gebeurt
dat niet, dan kunt u zich juist nog meer
onbegrepen voelen en eenzaam in uw
verdriet. Dat gebeurt bijvoorbeeld als
mensen uit onmacht dingen zeggen die
u helemaal niet helpen. Bijvoorbeeld
‘het is beter zo’ of ‘je hebt toch een mooi
leven gehad met elkaar’.

Wat voor de een helpt bij rouw kan
bij de ander totaal anders uitpakken.
Helpt bidden, op stap gaan, samen
huilen of de stilte opzoeken?
Wat helpt in het rouwproces, kan voor
iedereen anders zijn. In dit hoofdstuk
bespreken we een aantal kanten van
omgaan met rouw.
Zingeving en geloven
Als rouwende maakt u de balans op van
het leven. U geeft betekenis aan het
leven van de dierbare die is overleden
en aan uw eigen leven zonder die ander.
Hoe kijkt u terug op het leven dat u
heeft gedeeld? Denkt u dat de ander zijn
bestemming heeft gevonden? Wat maakt
uw leven nu nog de moeite waard?
Geloven kan helpen om het verlies van
uw dierbare een plaats te geven of om u
daarmee te verzoenen. Vanuit verdriet
of boosheid kunt u ook twijfelen aan uw
geloof of aan God:
Waarom heeft God mij dit aangedaan?
Wat is de zin van dit verdriet? Het verdriet
kan ook aanvoelen als onrecht, dat niet
te verenigen is met het bestaan van
God. Dan kunt u zich in de steek gelaten
voelen.

Naast troost bieden zullen mensen
ook proberen u te activeren. Ze stellen
dan van alles voor om over het verdriet
heen te raken: kaarten, een boek lezen,
naar de wekelijkse bingo gaan en nog
zoveel andere leuke dingen die allemaal
op touw gezet worden voor ouderen.
Het is goed en zelfs noodzakelijk om
vertrouwde en gezellige dingen op
te pakken. Maar het is niet zo dat het
verdriet daarmee weggaat. Als mensen
dat zeggen, kunt u het gevoel hebben
dat u niet begrepen wordt in uw verdriet
en gemis. Goed bedoelde aanbevelingen
kunnen dan uw gevoel van eenzaamheid
vergroten. Vrienden of kinderen die u
van alles willen laten doen, kunnen zich
juist teleurgesteld en gefrustreerd voelen
omdat hun aandacht en zorg geen effect
heeft.
Het is goed erover te praten wat u van
elkaar verwacht. Vraag zelf de hulp die
u nodig heeft, ook al bent u dat niet
gewend. En sla hulp niet af omdat u vindt
dat u het alleen moet oplossen. U hoeft
uw verdriet en gemis niet te verbergen.

Loopt u zelf rond met vragen
over zingeving en geloven?
Zoek dan een gesprekspartner
waarmee u kunt praten. Dat
kan een pastor of geestelijk
verzorger zijn of een ander die
goed kan luisteren
en verstaan.
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Echte troost is troost waarbij
u zich begrepen voelt in
datgene wat u doormaakt.
Echte troost vraagt een
groot inlevingsvermogen
van degene die u wil troosten.
Echte troost vraagt dat de
helper het durft uit te houden
bij uw pijn en die pijn niet te
snel wegwuift, het verdriet en
gemis niet minimaliseert, maar
dit juist durft te benoemen.

Rouwzorg
Het kan zijn dat u in uw rouwproces
behoefte heeft aan extra zorg of
ondersteuning. Misschien kunt u dan
gebruik maken van rouwzorg. Deze
zorg wordt door ervaren hulpverleners
of geschoolde vrijwilligers verleend.
Rouwzorg kan individueel zijn, maar u
kunt ook deelnemen aan een groep.
Tijdens groepsbijeenkomsten staat het
contact met lotgenoten centraal. Dit
contact is vaak een steun vanwege de
erkenning en herkenning van gevoelens
en/of een religieuze achtergrond.
In zo’n groep is er ruimte voor het delen
van verhalen en gevoelens. Er is ruimte
voor vragen, zonder meteen antwoorden
te geven. Lotgenotengroepen kunnen
georganiseerd zijn vanuit de parochie
maar ook vanuit de KBO.
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
heeft een overzicht van professionele
rouwzorg in uw omgeving.
Zie ook:
www.landelijksteunpuntrouw.nl

Rituelen
Op een goede manier afscheid nemen
van iemand die u lief heeft, is de basis
van een goede rouwverwerking. Vaak
horen daar rituelen bij. Het kan zijn dat
u ook tijdens de rouwperiode behoefte
heeft om uw gevoelens van rouw en
gemis in een ritueel vorm te geven.
Bijvoorbeeld met een viering waarin
de overledene wordt herdacht of een
jaarlijkse herdenkingswandeling.
Of door iedere week een vers bloemetje
naar het graf te brengen. Dit soort
rituelen en gewoonten helpen u bij
het verwerkingsproces. Iemand van de
parochie of een ritueelbegeleider kan u
hierin ondersteunen.
Waar respect is voor het niet
zeker weten, respect voor
stilte, kan een antwoord zich
aandienen op de eigen tijd.
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Waar respect is voor het niet zeker weten, respect voor stilte,
kan een antwoord zich aandienen op de eigen tijd.

De dood is niets
De dood is niets,
Ik ben maar aan de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, dat zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tot me zoals weleer.
Op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Bid, glimlach.
Denk aan mij.
Bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis zoals je altijd gedaan hebt,
Zonder hem te benadrukken,
Zonder zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd geweest is,
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Neen, ik ben niet ver.
Juist aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
En er de tederheid terugvinden,
Zuiverder dan ooit.
Dus, droog je tranen…..

• Gun uzelf tijd. Verdriet verwerken kan

3. Tips bij het verwerken
van verlies

langer duren dan u heeft verwacht.
Vertel mensen in uw omgeving wat u
prettig vindt. Bijvoorbeeld samen iets
ondernemen en wel of juist niet over
het verlies praten.

In dit hoofdstuk staan tips voor u
als nabestaande en voor mensen
in uw omgeving. De tips kunnen
u helpen bij het verwerken van het
verlies en bij het invullen van uw leven
zonder uw dierbare.
Anderen kunnen lezen hoe zij u hierbij
kunnen ondersteunen.

• Probeer ook af en toe belangstelling
voor de ander te tonen.

• Probeer structuur in de dag te houden.

De basis hiervan is op tijd opstaan,
geregeld eten, het huishouden doen en
op tijd naar bed gaan.

Tips voor de nabestaande

• Probeer de eerste dagen na het

• Probeer stap voor stap het leven weer

overlijden zo bewust mogelijk mee te
maken en zoveel mogelijk zelf te doen.
Dit helpt bij het afscheid nemen.

op te pakken. Ga bijvoorbeeld bij
iemand langs of maak een wandeling,
ook al vindt u dat nog een te grote
stap. Het is belangrijk een vorm van
evenwicht te vinden tussen rust en iets
ondernemen.

• Ga uw gevoelens niet uit de weg, ook

al doen ze pijn. Gevoelens worden
niet minder als u ze onderdrukt. U
kunt allerlei gevoelens hebben, ook
boosheid en razernij. Denk niet dat wat
u voelt niet hoort of niet goed is.

• Als u geen afscheid hebt kunnen

nemen van uw dierbare kan het helpen
om een afscheidsbijeenkomst te
houden.

• Praat, als u daaraan behoefte heeft,

met vertrouwde mensen. Praat over uw
gevoelens, over de overledene of over
gebeurtenissen rond het overlijden.

• Zoek informatie over rouw en

verliesverwerking in de boekhandel,
bibliotheek of op internet.

• Bidden en mediteren kan een weg zijn

• Zoek, als u daaraan behoefte heeft,

om te aanvaarden wat u is overkomen.
Maar ook wandelen, sporten, muziek
luisteren, een dagboek bijhouden,
klussen of tekenen kunnen helpen. Het
is belangrijk dat u een manier vindt die
bij u past.

contact met lotgenoten of met
een pastor, geestelijk verzorger of
rouwbegeleider.

Augustinus, Tagaste, 354 na Christus
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• Toon medeleven, door bijvoorbeeld

Tips voor mensen in de
omgeving

een kaartje te sturen. Denk daarbij
vooral aan bijzondere dagen: de
geboortedag, trouwdag, sterfdag,
vader- of moederdag.

• Accepteer dat ieder op zijn of haar

eigen wijze rouwt. Word niet boos of
geïrriteerd als de rouwende niet doet
wat u goed acht. Een juiste manier van
rouwen bestaat niet.

• Ga regelmatig langs bij de rouwende,

blijf niet wachten op een uitnodiging.
U hoort het vanzelf als uw bezoek niet
uitkomt.

• Besef dat de nabestaande iemand heeft

verloren die onvervangbaar is en dat dit
verdriet lang kan duren.

• Praat mét de nabestaande, niet óver de
nabestaande.

• Blijf bereid te luisteren, ook na langere

• Stel geen tijd vast voor de rouw-

tijd. Vrijwel elke nabestaande heeft
behoefte om zo lang als nodig het
verhaal over het overlijden en de
overledene te vertellen.

verwerking. Iedereen rouwt op zijn
eigen manier en in zijn eigen tempo.

Aanbevolen
literatuur
• Na mijn dood - Unie KBO 2007. Een praktisch boekje met informatie over zaken
die u voor uw overlijden kunt regelen en vastleggen. Te bestellen bij de Unie KBO
www.uniekbo.nl - 073 6123475
• Het was toch een mooi leven - Arthur Polspoel - 2008 - Rouw van ouderen om
het verlies van de partner - Ten Have ISBN 9789077942369
• Wenen om het verloren ik. Over verlies en rouwen. Arthur Polspoel - 2012
ISBN 9789080688391

• Vermijd in gesprekken

• Leven aan de grens - Marinus van den Berg en Carlo Leget - 2011
Reflecties op terminale zorg - Ten Have ISBN 9789025961534

clichéopmerkingen die het verdriet
bagatelliseren: ‘over een tijdje gaat het
beter’ of ‘het leven gaat verder’.
Neem ook de woorden ‘ik snap hoe je je
voelt’ niet in de mond. Ieder persoon is
anders en soms weet de rouwende zelf
niet eens hoe hij zich voelt.

• Voor bij het einde - Marinus van den Berg 2004 - Over waken en afscheid nemen
ISBN 9789043508858
• Ga niet dood, ik zou het besterven - Karel Staes - Halewijn, Antwerpen,
ISBN 978908528 0538
• De laatste eer - Marinus van den Berg - 2007 - Over het voorbereiden van het
laatste afscheid - Boekencentrum BV ISBN 9789021141640

• Geef geen ongevraagde adviezen.

• Als ouderdom pijn doet - Marinus van den Berg - 2007 - Pijnlijke ervaringen in het
leven van ouder wordende mensen - Ten Have ISBN 9789025957131

• Vraag waar de nabestaande behoefte
aan heeft.

• Riet Fiddelaers-Jaspers heeft veel boeken geschreven voor en over kinderen en
jongeren in rouw. Op de website www.in-de-wolken.nl vindt u al haar boeken.

• Vraag de rouwende of deze zo nu en

• Rouwen in de tijd - Marinus van den Berg - 2009 - Een boek voor wie zelf rouwt en
voor wie rouwende mensen beter wil leren begrijpen om hen te kunnen steunen
Ten Have ISBN 9789025960216

dan samen met u iets wil ondernemen.
Laat de rouwende de keuze over de
invulling.

• ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ - KNMG-2012 - Handreiking om met de
dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde.
• Omgaan met Verlies - www.uniekbo.nl/verlies
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Deze brochure is een bewerking
van de brochures:
‘Omgaan met verlies’, KBO Limburg, 2011
‘Na mijn dood’, Unie KBO, 2010
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Deze uitgave is een onderdeel van het
landelijke project ‘Omgaan met verlies’
van de Unie KBO, voortgekomen uit een
initiatief van KBO Limburg.
De brochure vormt de basis voor lokale
voorlichtingsbijeenkomsten over dit
onderwerp. Het project ‘Omgaan met
verlies’ biedt vanaf 2014 tevens een
handleiding voor lotgenotengroepen.

073 6123475
UNIEKBO@UNIEKBO.NL
WWW.KBO.NL

CMYK / .eps

FACEBOOK.COM/UNIEK.KBO
@UNIE_KBO

Meer informatie: www.kbo.nl/verlies
Met dank aan Arthur Nijsten en Arthur
Polspoel voor hun inhoudelijke bijdragen.
Jan Gulikers danken wij voor zijn
gedichten.

Mede mogelijk gemaakt door:
Fonds Sluyterman-van Loo/RCOAK
September 2013
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