
Vragen rondom de 
laatste levensfase.

Wat komt er allemaal 
bij kijken en wat moet 
er geregeld worden?

VOOR ALS  
HET ZOVER IS...



InLEIdIng

InHOudSOpgAVE

Leven en sterven doe je niet alleen. Vooral 
het sterven heeft grote gevolgen voor de 
nabestaanden. Veel mensen schuiven vra
gen rondom het levenseinde voor zich uit. 
Dat is logisch, maar niet verstandig. Deze 
brochure verschaft informatie over hoe u 
binnen de bestaande zorgmogelijkheden 
de laatste levensfase vorm kunt geven. 
Daarnaast bevat de brochure praktische 
tips voor u en uw nabestaanden over 
wat er rond het overlijden besloten en 
geregeld kan worden. En op welke wijze 

Zorgbalans en Servicepaspoort, de leden
organisatie van Zorgbalans, u daarbij  
kunnen helpen en adviseren. 

Servicepaspoort heeft veel ervaring met 
dienstverlening op het gebied van wonen, 
welzijn en gezondheid. Daarbij wordt  
samengewerkt met een aantal leveranciers 
en dienstverleners die u terzijde kunnen 
staan en zorg uit handen kunnen nemen. 
Hun namen en adressen vindt u eveneens 
terug in deze brochure.

VOOR ALS HET ZOVER IS...
Lisa: “Mijn vader (81 jaar) stond nog 
midden in het leven. Vlak voor zijn 
overlijden werkte hij nog vier dagen 
in de week. Hij werd ziek en overleed 
even snel als onverwacht. Hij had mijn 
moeder verteld dat op kantoor in een 
hangmap een envelop zat, waarin van 
alles stond. ‘Voor als het zover is’,  
had hij gezegd. Mijn broer heeft  
de envelop direct opgehaald.  
En inderdaad, mijn vader had veel  

belangrijke gegevens genoteerd.  
Over verzekeringen, over de caravan, 
polissen, maar ook namen en post
codes van (zakelijke) relaties waar  
de rouwkaarten naar toe gestuurd 
moesten worden. Het was geweldig, 
we hoefden ons niet meer druk te  
maken over allerlei regeldingen.  
We hebben onze moeder geadviseerd 
hetzelfde te doen. Het scheelt de  
nabestaanden heel veel werk.”
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LEVEn En 
STERVEn  
dOE JE nIET  
ALLEEn

Het is vaak een heel gepuzzel om alle  
gegevens van de overledene boven tafel 
te krijgen. Er moeten immers allerlei zaken 
geregeld worden. Van het opzeggen van 
de krant en andere abonnementen tot het 
annuleren van verzekeringen en het op de 
hoogte stellen van het pensioenfonds.  
Om maar eens een paar zaken te noemen. 

Wat zijn belangrijke gegevens om vast te leggen voor als het zover is?  
In het nabestaandendossier worden alle relevante gegevens vastgelegd.  
Uw nabestaanden kunnen daardoor zaken snel en correct afhandelen. 

n  Persoonlijke gegevens (zoals nummers  
paspoort/identiteitsbewijs,  
trouwboekje).

n  Medische gegevens (zoals euthanasie 
verklaring ja/nee, donorcodicil ja/nee, 
namen huisarts, tandarts, apotheek, 
fysio).

n  Verzekeringen. 

n  Financiën (heeft u aandelen? Noem  
uw vertrouwenspersoon in dezen).

n  Accountant/notaris  
(noem eventueel uw  
executeurtestamentair).

n  Pensioenfonds, AOW.

n  Belastingdienst, BSN, DigiD code.

MAAk EEn dOSSIER
Het is daarom praktisch om tijdens uw 
leven een nabestaandendossier op te  
stellen met daarin alle belangrijke zakelijke 
en persoonlijke gegevens. U kunt deze 
gegevens bij de notaris in bewaring geven, 
of uw directe familie laten weten waar het 
dossier zich bevindt.
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Fia Vieleers is mantelzorgconsulente bij 
Tandem. Deze organisatie ondersteunt 
mantelzorgers in de regio ZuidKenne
merland. Fia: “Als het einde van een 
naaste nadert, komt er van alles over de 
mantelzorger heen. Er moet zo veel gere
geld worden, dat een mantelzorger vaak 
niet meer aan zijn of haar eigen emoties 
toekomt. Als mantelzorgorganisatie or
ganiseren wij onder meer bijeenkomsten 
met familieleden. Dan bespreken we de 
vraag wat er aan extra ondersteuning no
dig is. Hoe doe je het met elkaar en wie 
doet wat? Veel mensen willen immers zo 
lang mogelijk thuis blijven en het liefst in 
de eigen, vertrouwde omgeving sterven. 

Daarnaast kunnen we een aantal kleinere 
zaken regelen, zoals contact opnemen  
met andere instanties. Er bestaat ook een 
lotgenotengroep. Die is bestemd voor 
mantelzorgers die tot het einde aan  
toe een naaste hebben bijgestaan. De 
lotgenotengroep is bedoeld om emoties 
met elkaar te delen en weer een sociaal 
netwerk op te bouwen. Het zorgen voor 
een naaste vergt vaak zo veel van een 
mantelzorger, dat deze een deel van zijn 
sociale leven en contacten kwijtraakt.” 

Voor meer informatie: 
www.tandemmantelzorg.nl

MAnTELZORg

Er zijn mensen die graag hun levensverhaal 
willen laten optekenen, zodat kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden de her
inneringen van de overledene op schrift 
hebben. Voor de jongere generatie is het 
vaak interessant het levensverhaal van hun 
ouders of grootouders te lezen. Ze krijgen 
daardoor een beter inzicht en begrip voor 
hun achtergrond en familiegeschiedenis. 

Bovendien laat een levensverhaal zien hoe 
u de persoon bent geworden die u nu 
bent. Het brengt uw eigen herinneringen 
weer tot leven. Er bestaan boeken met  
vragen die u zelf kunt beantwoorden op 
de daarvoor vrijgehouden schrijfruimte.  
U kunt ook iemand vragen dit voor u  
te doen. Indien u op een locatie van  
Zorgbalans woont kunt u, in samenwerking 
met familie of bekenden, met de afdeling 
activiteitenbegeleiding en/of de geestelijk 
verzorgers, ook uw eigen verhaal maken.

uw LEVEnSVERHAAL

n  Financiële verplichtingen die vervallen 
en/of opgezegd moeten worden  
(zoals nutsbedrijven, telefoon, huishuur,  
eventuele lopende leningen,  
abonnementen, lidmaatschappen, 
wachtwoorden en inlogcodes).

n  Wensen rondom overlijden (zoals  
kledingwens, begrafenis, crematie,  
in stilte, uitvaartonderneming, type  
uitvaart, muziek, wel/geen toespraken).

n  Zet bankrekeningen mede op naam  
van uw partner in de vorm van een  
‘en/of rekening’. U beperkt daarmee 
problemen met het blokkeren van reke
ningen en tegoeden tot een minimum.

n  Geef op een afgesloten kapitaal 
verzekering duidelijk aan wie de  
begunstigde is in geval van overlijden.

n  Woont u ongehuwd samen, laat dan  
bij de notaris een samenlevingscontract 
opmaken.

n  Stel een familielid of huisgenoot op  
de hoogte waar u belangrijke papieren 
en gegevens bewaart. 

n  Het is in bepaalde gevallen verstandig 
een financieel adviseur een risicoanalyse 
te laten maken waarin alle financiële 
zaken worden betrokken die bij het 
overlijden van één van de partners een 
rol kunnen spelen. Denk daarbij aan 
pensioen, de Algemene Nabestaanden 
Wet, kosten gezinsverzorging,  
levensverzekering, hypotheek.  
De financiële situatie van nabestaanden 
kan na een overlijden drastisch  
veranderen!
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pALLIATIEVE ZORg,  
wAT IS dAT EIgEnLIJk?

Palliatieve zorg is zorg die niet tot doel 
heeft te genezen, omdat dat niet meer 
mogelijk is. Het belangrijkste doel is om  
zo lang als het kan een leven met goede 
kwaliteit mogelijk te maken. Volgens uw 
eigen wensen en keuzes. Gericht op het 
voorkómen of verlichten van klachten 
en ongemakken. Palliatieve en terminale 
zorg hebben dus wel een aantal overeen
komsten. Maar er is ook een groot verschil:  
de palliatieve fase kan veel langer duren,  
zelfs meerdere jaren. Palliatieve zorg staat 
niet zozeer in het teken van afronden van 
het leven. De zorg heeft als doel: zoveel 
mogelijk tijd met een goede kwaliteit  
van leven.

Wie zijn laatste levensfase ingaat, krijgt 
met veel verschillende disciplines te  
maken. De specialist ouderengenees
kunde, (wijk)verpleegkundige, verzor
gende, gespecialiseerd verpleegkundige, 
ergotherapeut, casemanager, soms een 
huisarts. Zij brengen samen de problemen 
in kaart, waarna in nauwe samenwerking 
en afstemming met de huisarts het plan 
voor zorg en behandeling wordt opgesteld.  
Gespecialiseerde verpleegkundigen  
spelen in dit proces een belangrijke rol. 
Communicatie met de patiënt, de mantel
zorgers, collega’s en andere belangrijke 
disciplines is erg belangrijk, om de laatste 
levensfase zo goed en zo rustig mogelijk  
te kunnen beleven. Er is een aantal  
diensten en organisaties die u hierbij  
kunnen begeleiden. Op pagina 12 wordt 
een aantal hiervan benoemd. Voor  
meer informatie kunt u ook terecht  
bij www.netwerkpalliatievezorg.nl/ 
middenenzuidkennemerland.

Hospice
Het is mogelijk om de laatste periode van 
het leven in een hospice door te brengen. 
Een hospice is er helemaal op gericht 
om het mensen in deze laatste periode 
van hun leven zo aangenaam mogelijk te 
maken. Er is rust en huiselijkheid. Vaak 
willen mensen graag thuis of in de eigen, 
vertrouwde omgeving overlijden, soms kan 
dit door bepaalde omstandigheden niet en 
dan kunnen zij ervoor kiezen om naar een 
hospice te gaan. 
Indien iemand thuis overlijdt, moet de 
huisarts worden gebeld om het tijdstip en 
de oorzaak van overlijden vast te stellen. 
Vervolgens moet een uitvaartverzorger 
worden ingeschakeld, die alles kan  
regelen. Wanneer er een uitvaart
verzekering is, kan het verstandig zijn  
te werken met de uitvaartverzorger van  
de verzekeraar. Dat kan aanmerkelijk  
in de kosten schelen. 

Spreek uw wensen tijdig uit
Spreek tijdig uw wensen over uw  
levenseinde uit; met uw familieleden,  
maar ook met uw arts. Het helpt u en/of 
uw nabestaanden op weg om met  
de dokter te praten over grenzen, wensen 
en verwachtingen rond uw levenseinde.  
Er zijn immers heel wat vragen te stellen 
en keuzes te maken. Bijvoorbeeld: waar 
kan ik de beste noodzakelijke zorg  
ontvangen, thuis of in een instelling?  
Welke manieren zijn er om de pijn te 
bestrijden, wil ik zo lang mogelijk leven, 
welke bijwerkingen zijn er bij deze  
behandeling, wil ik gereanimeerd worden, 
het zijn stuk voor stuk vragen waar een 
snel antwoord voor duidelijkheid zorgt. 

dE ROL VAn cuRATOR  
En ExEcuTEuR

Een executeur kan de begrafenis of crematie van een 
overledene regelen en zorgt ervoor dat de nalatenschap 
verdeeld wordt volgens de wensen van de overledene. 
Een executeur wordt in een testament benoemd of in een 
codicil vastgelegd. Ook kan een executeur op een later 
tijdstip door een notaris benoemd worden. Vaak is een 
executeur een familielid of een bekende van de erflater, 
maar ook een notaris kan als executeur worden benoemd. 

‘Ik kan met een gerust hart overlijden’

Curator, executeur en mantelzorger, San
drine Laureau is het allemaal. Eerst cura
tor en mantelzorger voor haar oom die 
door een verstandelijke beperking hande
lingsonbekwaam was. Nu is ze executeur 
voor een oudere vriendin van de familie. 

“Een curator wordt benoemd door de 
kantonrechter en voert het beheer over 
de bezittingen van in dit geval mijn oom. 
Eerst deed mijn tante het (zijn zus). Aan
gezien zij ook op leeftijd was, werd ik een 
aantal jaren geleden benoemd tot mede
curator om de continuïteit te waarborgen. 
Ik was als curator verantwoordelijk voor 
het financiële en fysieke welbevinden van 
mijn oom. Als er belangrijke (financiële) 
beslissingen genomen moeten worden, 
is het verplicht, maar ook raadzaam om 
eerst de kantonrechter toestemming te 
vragen. Dit om later eventuele problemen 
met familie c.q. erfgenamen te voorko
men. Het is ook bedoeld als bescherming 
van de curator. Toen mijn oom 80 werd, 
hebben we een groot feest thuis geor
ganiseerd en ook groot onderhoud aan 
zijn huis laten uitvoeren. In beide gevallen 
heeft de kantonrechter toestemming  
verleend. Toen mijn oom overleed, was 
het curatorschap direct afgelopen. Dat is 
wettelijk zo bepaald. Dat wist ik trouwens 

niet en daarom werd ik er nogal door  
overvallen. Bij de rechtbank liggen  
informatiebrochures. 

Een executeur is iets heel anders,  
die start pas na het overlijden.  
Een keer tijdens een bezoek aan mijn 
‘tante’ (geen echte familie, maar zij is 
altijd een goede vriendin van de familie 
geweest) kwam naar voren dat zij zich 
zorgen maakte over hoe het na haar dood 
zou gaan. Al pratende kwamen we er op 
uit dat ik haar executeur zou worden. Mijn 
taak is haar testament na haar overlijden 
ten uitvoer te brengen, de begrafenis te 
regelen en resterende (financiële) zaken af 
te ronden. Het vormt voor haar een hele 
geruststelling dat ze weet dat alles in orde 
komt. ‘Ik kan met een gerust hart overlij
den’ zei ze blij, toen we het op een rijtje 
hadden gezet. Hoe moeilijk het onder
werp ook is, je moet je executeur  laten 
weten hoe je het wilt hebben. Het liefste 
in een gesprek want dan kan er nog van 
alles gevraagd en besproken worden. 
Maar als dat toch te moeilijk is, kan het 
ook opgeschreven worden.

Je moet de zwaarte van de taken van de 
curator en executeur niet onderschatten. 
Je kunt het er niet zomaar even bij doen. 
Het vergt tijd en aandacht. Maar het is 
ook heel waardevol om te doen.”
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Alle leveranciers en dienstverleners zijn 
geselecteerd op service, kwaliteit en  
betrouwbaarheid. Indien gewenst kunt  
u zelf contact leggen met de leverancier. 
Vermeld hierbij wel dat u lid bent van  
Servicepaspoort. Vanzelfsprekend kunt  
u ook Servicepaspoort bellen om dit  
voor u te regelen.

De leveranciers van Servicepaspoort  
kunnen u adviseren en terzijde staan bij 
ontruimen of verhuizen, u praktische hulp 
bieden bij beëindiging van verzekeringen, 
lidmaatschappen, sociale voorzieningen  
en adviseren over het huren van een  
ruimte voor opslag van inventaris, enz.. 
Leden van Servicepaspoort ontvangen 
korting bij genoemde leveranciers. 

Servicepaspoort, de ledenorganisatie van Zorgbalans, biedt een 
zeer uitgebreid dienstenpakket op het gebied van wonen, welzijn  
en gezondheid. Ook met betrekking tot ‘de laatste levensfase’  
kan Servicepaspoort u veel zorg uit handen nemen. Om gebruik  
te kunnen maken van het dienstenpakket en de bijbehorende  
kortingen, dient u lid te zijn van Servicepaspoort. Om lid te worden,  
kunt u gebruikmaken van de bijgesloten aanmeldkaart.

wAT kAn  
SERVIcEpASpOORT 
VOOR u bETEkEnEn?
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Léonie de Boer is Geschreven Leven.  
In een vrijblijvend persoonlijk gesprek 
vertelt zij u graag meer over de mogelijk
heden. Leden van Servicepaspoort krijgen 
10% korting.
www.geschrevenleven.nl 
leonie@geschrevenleven.nl 
0641808402

n  Levensfotoboeken Vera Vrijburg
  In ons leven verzamelen we vele  

herinneringen, vaak vastgelegd in  
fotomomenten. Wat is er mooier dan 
een gebundeld souvenir in de vorm  
van een fraai fotoboek. Voor uzelf en  
later voor uw nabestaanden. Blader 
terug met een glimlach en waan u  
weer even terug bij vroeger. 

  U kunt een persoonlijk en zorgvuldig  
samengesteld fotoboek laten verzorgen 
door Vera Vrijburg. Als lid van  
Servicepaspoort krijgt u een ruime  
korting. I.p.v. € 195,00 betaalt u  
slechts € 125,00 (exclusief materiaal). 
vera@vrijburgroukens.nl  
0641287878

Herinneringsdoosje samenstellen

n  Blije afscheidsgeschenken
  Afscheid nemen van een dierbare is 

intens en het laatste moment wordt zo 
mooi en persoonlijk mogelijk ingevuld. 
Hierbij past een afscheidsgeschenk,  
de nieuwe vorm van dankbetuiging. 
Voor ieder budget een geschenk  
om uit te delen voor of na de  
afscheidsplechtigheid.

 www.blijfafscheidsgeschenken.com

TIPS: 

In verband met het erfrecht is het 
belangrijk zaken rondom vermogen, 
langstlevende en kinderen goed bij 
de notaris te regelen. Anders kunnen 
erfgenamen voor onverwachte  
verrassingen komen te staan. 

Steeds meer mensen krijgen in deze 
crisistijd te maken met schulden als ze 
een erfenis krijgen. Het aantal mensen 
dat daarom een erfenis weigert, is de 
afgelopen jaren flink toegenomen. 
Steeds meer mensen kiezen daarom 
voor een beneficiaire aanvaarding:  
ze accepteren de schulden pas als 
blijkt dat de schulden niet hoger zijn 
dan de bezittingen.

Nabestaandendossiers &  
nalatenschappen

n Loosterbeheer
  Voor het afwikkelen van nalatenschap

pen en het uitvoeren van erfenissen.
 www.loosterbeheer.nl 
 mail@loosterbeheer.nl
 0252526900

n Via Verspoor  
Via Verspoor is een organisatie die 
nabestaanden praktische en discrete 
ondersteuning biedt bij de boedelaf
wikkeling van een dierbare. U kunt hier 
tevens een nabestaandendossier laten 
aanleggen via een uitgebreid software
programma met een grote database. 

 www.viaverspoor.nl 
info@viaverspoor.nl

 0355313432

n   Notarishuis IJmond
  Voor het opmaken van (levens)testa

menten, verklaringen van erfrecht, 
verklaringen van executele en advies 
bij het afwikkelen van nalatenschappen 
zowel op civielrechtelijk als fiscaal
rechtelijk gebied. Ook voor aangiften 
voor de erf en schenkbelasting en 
voor de afwikkeling van nalatenschap
pen van a tot z bent u bij Notarishuis 
IJmond op het juiste adres.  
www.notarishuisijmond.nl 
ijmuiden@nhij.nl  
0255547500

Levensverhalen

n  Geschreven Leven
  Uw ware levensverhaal bestaat niet 

uit feitjes en vaak vertelde anekdotes. 
Wie u bent verschuilt zich in de details 
van echte gebeurtenissen. Geschreven 
Leven gaat samen met u op zoek en 
maakt de rode draad in uw leven zicht
baar. Het resultaat is een persoonlijk 
levensboek waarin uw verhaal wordt 
geïllustreerd met eigen foto’s en an
dere tastbare herinneringsdocumenten.

dIEnSTEn
Uitvaartorganisaties

n  Yarden Uitvaartverzekeringen
  Yarden is een uitvaartorganisatie die 

graag met u en uw nabestaanden mee
denkt. Omdat Yarden een vereniging is, 
organiseren zij lezingen, themadagen 
en gespreksbijeenkomsten. Hun erva
ring is dat een betekenisvolle manier 
van afscheid nemen, als het zo ver is, 
helpt bij het rouwproces. Daarom on
dersteunen en inspireren zij nabestaan
den bij het organiseren van begrafenis 
of crematie. Een (afscheids)week lang. 
Yarden maakt dit afscheid betaalbaar 
door het aanbieden van verzekeringen 
met een uiterst lage premie.

 www.yarden.nl
 08001292

n  hart en ziel 
  Iedereen leeft zijn eigen leven, maakt 

zijn eigen keuzes, heeft zijn eigen dro
men. Het afscheidsritueel is onderdeel 
van de herinnering aan het leven.  
Samen met de nabestaanden zorgt  
hart & ziel voor een uitvaart waar wordt 
teruggekeken op het leven van de  
overledene. Met veel aandacht voor 
herinneren & herdenken. 

  hart & ziel uitvaarten wil stimuleren dat 
iedereen zijn uitvaartwensen met zijn 
dierbaren deelt. Daartoe heeft hart & 
ziel een wensenwijzer gemaakt. Door het 
beantwoorden van vijf korte vragen krijgt 
u inzicht in wat u wilt, of juist niet. Een 
wensenwijzer om met elkaar het gesprek 
aan te knopen. En een houvast voor na
bestaanden als er een uitvaart moet wor
den geregeld. De uitvaartwensenwijzer 
is gratis aan te vragen door een email te 
sturen aan info@hartenzieluitvaarten.nl, 
onder vermelding van uw naam en adres.

 www.hartenzieluitvaarten.nl 
 info@hartenzieluitvaarten.nl 
 0238200920

Verhuizers en Personal Organizers

n  Professional Organizers  
Goed Geregeld

 www.goedgeregeld.net 
 info@goedgeregeld.net
 0614239739

n   Brakenhoff Erkende Verhuizers 
www.brakenhoff.nl 
jos@brakenhoff.nl

 0251268230 

n  De Kleine Verhuizer 
www.kleineverhuizer.nl 
info@kleineverhuizer.nl 
0255537532 

n  Gravekamp Woningontruiming 
Uw specialist voor woningontruiming  
en seniorenverhuizing. 
www.woningontruiminggravekamp.nl 
info@woningontruiminggravekamp.nl  
0235762397 

n  MijnStudent 
www.mijnstudent.nl 
info@mijnstudent.nl 
0302011762
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nuTTIgE TIpS En  
LITERATuuR

n Nabestaandenondersteuning
 Linda Frank 
  Na een overlijden vinden de meeste 

nabestaanden op eigen kracht hun weg 
weer, maar en zijn ook nabestaanden 
die om welke reden dan ook de grip  
op het leven verliezen en te maken 
krijgen met bijvoorbeeld gevoelens  
van eenzaamheid, depressie of  
ontstane schulden. Nabestaanden
adviseur Linda Frank werkt samen  
met Stichting NetWerk Vrijwilligers  
om kwetsbare nabestaanden te  
ondersteunen.

 www.lindafrank.nl
 Info@lindafrank.nl 
 Tel: 0651117282 

 Stichting NetWerk Vrijwilligers 
 www.vrijwilligershulp.nl
 info@vrijwilligershulp.nl 
 0235440240 

n 1001 lichtjes
  De kunst van het rouwen:  

1000 en een Lichtjes biedt bijzondere  
producten en diensten rondom  
sterven en uitvaart en alles wat  
daarmee te maken heeft.

 www.1001lichtjes.nl

n Nabestaandendossier
  Voor inwoners van Heemstede is er  

het boekje ‘Nabestaanden Dossier’,  
dat u bij het loket Welzijn in het  
gemeentehuis gratis kunt ophalen.

n Laatste wensen
  Een laatste groet aan uw geliefden.
  Het boek ‘Laatste wensen’ biedt u een 

goede houvast om uw wensen rondom  
en na uw overlijden vast te leggen.  
Aan de hand van vragen en steek
woorden, zult u nu reeds nadenken 
over alles wat dan belangrijk is. Uit
eindelijk ontstaat er met het invullen 
van dit boek een kostbaar document, 
waarin uw wensen over uw afscheid 
staan, maar ook wat u meemaakte en 
wie u werkelijk was.

  Dit boek zal bij u in de boekenkast 
staan en van onschatbare waarde  
blijken te zijn op het moment dat u  
er niet meer bent en tot dat moment  
u de geruststelling geven dat u  
alles goed geregeld heeft.

  U kunt het boek bestellen via:  
www.laatstewensen.com 

Alternatief afscheid 

Er bestaan diverse mogelijkheden  
om op een andere manier afscheid  
te nemen van een dierbare. Zo zijn  
er natuur begraafplaatsen. Een boom, 
zwerfkei of kunstwerk markeert  
de plek waar iemand begraven is.  
Van de kist kan iets moois gemaakt  
worden. Een blanke houten kist  
waarop de kleinkinderen tekeningen 
hebben gemaakt bijvoorbeeld.  
Een rouwwagen hoeft ook niet altijd.  
Een boot, bakfiets of koets zijn  
veelgebruikte alternatieven.  
Een afscheidsdienst kan op een  
persoonlijke plek worden georgani
seerd; op het strand, in het café of 
gewoon thuis. En er kunnen tijdens  
de begrafenisplechtigheid foto’s en  
video’s van de overledene worden 
vertoond.

INFORMATIE  
BEWONERS  
ZORGBALANS  
LOCATIES
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Indien gewenst biedt Zorgbalans aan
vullende diensten zoals het verzorgen van 
koffie en thee en het bestellen van bloemen.  
De servicebalie van onze zorgcentra of  
de Eerst Verantwoordelijk Begeleider van  
de afdeling kunnen desgevraagd meer 
informatie geven, in samenspraak met  
het verantwoordelijke uitvaartcentrum. 

Zijn er locaties met een eigen  
ruimte voor de uitvaartdienst?
Huis ter Hagen, Kennemerduin en  
Den Weeligenberg beschikken over  
een eigen kapel of stilte ruimte. Bij de  
servicebalie is meer informatie beschik
baar. De geestelijk verzorger kan de uit
vaart geheel naar uw wens begeleiden, 
tegen een bepaald uurtarief. 

Op welke wijze kunnen mede
bewoners afscheid nemen?
Locaties plaatsen doorgaans een tafeltje 
in de hal of op de afdeling. Indien u dat 
wenst kunt u daarvoor een foto ter  
beschikking stellen en een condoleance
boek neerleggen ter tekening. 

Is er ook een herdenkingsdienst/ 
bijeenkomst?
Op de locaties van Zorgbalans is jaarlijks 
een herdenkingsdienst/bijeenkomst. 
U krijgt hiervoor een uitnodiging. Deze 
dienst vindt vaak plaats rondom Aller
zielen. Verschillende rituelen worden  
gebruikt om uw dierbare(n) te herdenken.

Bestaat er een protocol voor het  
ontruimen van het appartement? 
In de zorgleveringsovereenkomst is  
opgenomen dat nabestaanden tot zeven 
dagen na het overlijden de tijd hebben  

InFORMATIE bEwOnERS ZORgbALAnS LOcATIES

De volgende pagina’s bevatten specifieke informatie voor bewoners 
van Zorgbalans locaties over zaken rondom het overlijden. 

Geestelijk verzorgers  
nu ook bij u thuis

Geestelijk verzorgers zijn gespeciali
seerd in het begeleiden van mensen 
met vragen rondom de zin van het 
bestaan. Verhuizen, iemand verliezen, 
ziek worden of weten dat u op korte 
termijn zult sterven, kan diep ingrij
pen in iemands leven. Het is dan fijn 
om met een onafhankelijk persoon te 
praten. Wilt u in uw eigen vertrouwde 
omgeving een afspraak maken met 
een geestelijk verzorger, dan kunt u 
contact opnemen met 
Nel Doesburg via 06 – 52 51 67 52 of 
n.doesburg@zorgbalans.nl.

Annemarie Peters is geestelijk verzorger 
bij Zorgbalans: “Wanneer ik als geestelijk 
verzorger gevraagd word de uitvaart te 
begeleiden, ervaar ik dat als een bijzon
dere uitnodiging. Ik word in hele korte 
tijd op een intieme manier bij een familie 
betrokken.

Meestal ga ik pas op de tweede dag  
na het overlijden bij de nabestaanden 
langs, omdat ze de eerste dag nog hun  

handen vol hebben aan het regelen van 
praktische zaken. 

De vraag waar ik vaak mee open is of men 
de dierbare overledene in een paar woor
den kan beschrijven. Is men aanvankelijk 
nog aarzelend, later komen de verhalen 
los. Door deze verhalen wordt een leven
dig beeld geschetst, dat in de loop van 
de dagen wordt verfijnd. Samen met de 
nabestaanden geef ik dan vorm en inhoud 
aan de plechtigheid. Ik vind het belangrijk 
dat de inbreng van de nabestaanden zo 
groot mogelijk is. Ik ben slechts een  
inspirator. Uiteindelijk willen we met de 
plechtigheid zoveel mogelijk recht doen 
aan het geleefde leven van de overledene. 
Met deze voorbereidingen wordt als  
het ware al een start gemaakt met de  
verwerking. Achteraf hoor ik dan ook 
nogal eens dat nabestaanden niet  
alleen de plechtigheid maar ook de  
voorbereidingen als troostend hebben 
ervaren.”

om de kamer leeg te ruimen. In onderling  
overleg kan worden afgesproken dat deze 
termijn met een maximum van zeven  
dagen verlengd wordt. De familie betaalt 
dan aan de zorgaanbieder de geldende 
vergoeding verblijfskosten. 
U kunt de inboedel ook door een  
verhuisbedrijf laten inpakken en vervoeren, 
bijvoorbeeld naar een opslagloods.  
U bepaalt vervolgens zelf wanneer u  
toe bent aan het uitpakken en sorteren  
van de bezittingen.

Hoe moet het appartement  
opgeleverd worden, mag bijvoor
beeld het tapijt blijven liggen? 
In overleg met de teammanager Zorg  
kan gekeken worden of de stoffering  
achter kan blijven en overgenomen kan 
worden door de volgende bewoner.

Ik heb vragen over het reanimatie 
beleid van Zorgbalans. Waar kan  
ik antwoord krijgen en hoe kan ik 
mijn wens ten aanzien van het niet 
meer opgenomen willen worden  
in een ziekenhuis kenbaar maken?
Wanneer u bij Zorgbalans verblijft en  
u behandeld wordt door de verpleeg
huisarts, zal er in de eerste weken een 
gesprek plaatsvinden met de arts waarin 
onder meer de wensen ten aanzien van  
behandeling worden besproken, ook  
zal daar het wel/niet reanimeren worden 
besproken. Deze afspraken worden  
vastgelegd in het zorgdossier.

VOOR ALS HET ZOVER IS…

Wat kan de geestelijk verzorger  
voor mij betekenen? 
Op het moment dat het levenseinde  
dichterbij komt, dringen zich vaak vragen 
op over het geleefde leven. Maar ook 
heeft men vragen over een mogelijk  
leven na de dood. Bij Zorgbalans beschikt  
iedere locatie over een geestelijk  
verzorger die, ongeacht de levens
beschouwelijke of religieuze achtergond, 
aandacht heeft voor deze vragen.  
U kunt met de geestelijk verzorger  
contact opnemen via de Eerst Verant
woordelijk Begeleiderverpleeg kundige  
van de afdeling. 

Is het mogelijk om in een  
zorgcentrum van Zorgbalans  
in de eigen woonomgeving  
opgebaard te worden?
Opbaren in het eigen appartement is bij 
alle locaties van Zorgbalans mogelijk.  
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Deze pagina kunt u gebruiken om uw ideeën, wensen en  
belangrijke informatie rondom uw laatste levensfase te noteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Servicepaspoort via  
telefoonnummer 023 - 89 18 440. Of kijk op onze website: www.servicepaspoort.nl. 

Stuurt u deze bon naar Servicepaspoort Zorgbalans, Antwoordnummer 1827,  
2000 WC  Haarlem (postzegel niet nodig).

Hartelijk dank voor uw aanmelding! U hoort snel meer van ons.

Een initiatief van Zorgbalans

Met ondertekening van uw aanmelding gaat u akkoord met ons abonneereglement. 
Deze kunt u nalezen op www.servicepaspoort.nl.

en profiteer meteen
van alle kortingen
en aanbiedingen!

WOrd LId VAN 

SerVIcePASPOOrt
Servicepaspoort biedt een  veelzijdig dienstenpakket,  betrouwbaar en met een goede service. Zo bieden we o.a.  services aan huis, cursussen,  direct voordeel, professionele alarmopvolging en een  

informatief magazine.  
Een lidmaatschap  

kost € 21,-. Betaling via  
automatische incasso  betekent 12% korting en  
dus slechts € 18,50.

Ja, ik meld mij aan als lid van Servicepaspoort 
Dhr. / Mw.  .............................................................................................................   Voorletters:  ...................

Adres:  .............................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................   Woonplaats:  .........................................................................

Geboortedatum: .........................................   BSN nummer:  .........................................................................

Telefoon:  .........................................................................................................................................................

Giro/bankrekeningnummer:  ...........................................................................................................................

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, vult u dan ook uw e-mail adres in

Email: .............................................................................................................................................................

Verklaart akkoord te gaan met betaling via:

Doorlopende machtiging voor automatische incasso       Acceptgiro

Datum:  ............................................................. Handtekening*:  ..................................................................

Ik ben op Servicepaspoort gewezen door een:

Thuiszorgwinkel    bekende    advertentie/folder    Zorgbalans (medewerker)    

anders, nl:    ....................................................................................                     *Uw handtekening is vereist.
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Wilt u informatie over het ledenvoordeel bij de leveranciers uit 
deze brochure of heeft u aanvullende vragen over de inhoud, 
neem dan contact op met de Servicepaspoort ledenservice,  
tel: 0238918440.


