
 

                                           
 

 

 

Ieder sterven betekent het einde van het leven van een uniek mens. Dit uniek zijn mag leiden tot 

een uniek afscheid. Toch is er wel een ‘weekprogramma’ te maken, waar je samen met alle 

dierbaren houvast aan kunt hebben. Want voor sommige zaken geldt zo snel mogelijk handelen, 

terwijl andere zaken rustig later in de week van overlijden gedaan kunnen worden. 

 

Een houvast-lijst als je dierbare het leven los heeft gelaten 
Dag Activiteiten 

1 1. Bel de huisarts  

2. Doe de dingen die je nog wilt in de sfeer van het sterven. Na het sterven ontstaat er vaak een hele 

speciale sfeer. Benut deze. Hij keert niet weer terug.  

3. Bel mij - 06 11 64 47 74 – om mij uit te nodigen voor de begeleiding 

4. Nadat de arts formeel de dood heeft vastgesteld, mogen we samen beginnen met 

a. De verzorging van de overledene. We kunnen dit samen in alle rust doen.  

b. Eerste keuzes vastleggen:  

I. Begraven of cremeren (al of niet met liturgie) 

II. Datum en locatie van afscheid 

III. Plaats van opbaren van je dierbare tot het afscheid 

IV. wel/niet bezoek tussen sterven en afscheid 

c. Eerste gedachte over  

I. Wel/niet rouwkaart en advertentie 

II. Wat moet er als tekst op de kaart/advertentie komen 

III. Moment van condoleren, rituelen, wensen van je dierbare 

IV. Kist/omhulsel 

5. Informeren verzekeraar van overlijden en doorgeven 

6. En ondertussen heb je ongetwijfeld al veel mensen om je heen geïnformeerd dat je dierbare is 

overleden 

  

2 1. Tekst en eventuele afbeelding voor rouwkaart en advertentie 

2. Adressenlijst; schrijven rouwenveloppen, verzending (voor 18.00 uur) 

a. Eerste gedachte over invulling afscheid   

I. muziek 

II. foto’s 

III. sprekers 

IV. dragers van de kist 

V. catering na afscheid 

3. dagelijkse controle van het lichaam van de overledene: kleur, koeling, geur 

4. bespreken financiële ruimte voor invulling van het afscheid. Doornemen vaste kosten en flexibele 

kosten.  

5. Aangifte van overlijden bij gemeente:  

 

3- 7 

 

Na de eerste 2 dagen zijn de beslissingen voor de dag van afscheid gemaakt. De dagen daarna zijn bedoeld 

om het afscheidsprogramma verder te verfijnen (met het definitieve draaiboek minimaal 1 dag voor het afscheid 

volledig gereed), momenten voor jezelf te nemen om bij je dierbare te willen zijn, wel/niet bezoek te ontvangen 

en vooral niet vergeten om goed voor jezelf en je dierbaren te (laten) zorgen. Ik kom dagelijks om te luisteren, 

afspraken te maken, te troosten, controle van het lichaam van je dierbare. kortom je te ‘ontzorgen’ waar het 

kan en nodig is. 

 

 


