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Beste medewerkers van St. Franciscus,                                              

 

Tijdens de zoektocht naar een andere vorm van afscheid nemen van onze overleden cliënten en 

bewoners, zijn er alvast een paar afspraken gemaakt die naar wij hopen bij gaan dragen aan een 

mooie afronding van de zorg aan onze cliënt/bewoner.  

- De overledene wordt afgelegd door de uitvaartondernemen (of de familie). 

Iemand afleggen is een vak apart. De uitvaartondernemer is hier de professional. Om geen 

onderscheid te maken zal er geen hulp verleend worden door ons. 

Wel kunnen wij na overleg met de schouwend arts er zorg voor dragen dat de binnenkomst van de 

familie bij de overledene zo prettig mogelijk is door: de overledene op de rug te leggen, kunstgebit 

desgewenst in te doen, mond te sluiten, haren te kammen, zn katheter en zuurstof verwijderen, 

kamer enigszins op te ruimen. 

- Het is mogelijk dat cliënten/bewoners opgebaard worden op hun kamer of appartement.  

Dit is echter niet altijd een ideale keuze i.v.m. hoge temperaturen in die ruimtes, waardoor het 

lichaam sneller in ontbinding treedt. Hierdoor kan het uiterlijk van de overledene er heel anders uit 

gaan zien. De keuze voor wel/niet opbaren kun je vaker in een eerder stadium al met de familie 

bespreken.  

Voor jullie is van belang te weten dat de uitvaartondernemer verantwoordelijk is en blijft voor het 

opbaren en de randvoorwaarden daaromheen. Dat betekent dat de uitvaartondernemer (dagelijks) 

komt om te kijken of alles nog in orde is. Het ontvangen van bezoek wat afscheid komt nemen valt 

onder verantwoordelijkheid van de familie en/of de uitvaartondernemer. 

- Opbaren in de kapel is niet mogelijk. 

Wij zien de kapel als een ruimte die voor allen toegankelijk moet zijn en blijven. 

- Het is wenselijk dat er afspraken gemaakt worden rondom afscheid nemen binnen ksw. 

Dit om zoveel mogelijk rust te waarborgen. Bezoek wat afscheid komt nemen, wordt door de familie 

binnen gelaten door de ingang gelegen bij de slaapkamers. Er is gelegenheid tot het drinken van 

koffie en thee in de Vertoeverij of het Atrium. Hiervoor zal een vergoeding worden gevraagd. Als hier 

behoefte aan is kan de familie dit aangeven zodat we dat kunnen (laten) regelen. 

- Uitgeleide doen kan door een uitgang naar keuze. 

De kist of de overledene zonder kist, wordt bedekt door een quilt. Onder passende stilte wordt naar 

de gekozen uitgang gelopen alwaar aanwezige medewerkers een haag vormen. Ook medewerkers 

van keuken, huishouding, enz kunnen gevraagd worden deel te nemen. Als de wens is om van de 

hoofduitgang gebruik te maken, dan is rond etenstijd geen passend moment om uitgeleide te doen; 

de Vertoeverij zal tijdens het eten ontzien worden. 

Onderweg wordt bij de kapel gestopt als daar prijs op wordt gesteld. Er wordt een kaarsje 

aangestoken en er is ruimte om een herinnering aan de overledene op papier achter te laten. Ook is 

er de mogelijkheid om klein gedichtje of andere herinnering voor te dragen. 



1 augustus 2017 

Vervolg op het uitgeleide doen. 

Beste collega’s van het verzorgingshuis en kleinschalig wonen. 

In de brief van Trudian eind juni 2017 onder het kopje “Uitgeleide doen kan naar keuze” hebben we 

het een en ander gerealiseerd: 

 Quilt.  

 Gedichtenboekje. 

 Herinneringsboek. 

Uitgeleide doen kan door een uitgang naar keuze. 

De kist of de overledene zonder kist, kan worden bedekt door een quilt. Onder passende stilte wordt 

naar de gekozen uitgang gelopen alwaar aanwezige medewerkers een haag vormen. Ook 

medewerkers van keuken, huishouding, enz. kunnen gevraagd worden deel te nemen. 

Onderweg wordt bij de kapel gestopt als daar prijs op wordt gesteld. Er wordt een kaarsje 

aangestoken en er is ruimte om een herinnering aan de overledene op papier achter te laten. Ook is 

er de mogelijkheid om klein gedichtje of andere herinnering voor te dragen. 

 Quilt en gedichtenboekje liggen bij Orchidee in de tussenruimte in de voorraadkast. 

Daarnaast zal deze informatiebrief er liggen als leidraad. 

 Herinneringsboek ligt op een standaard die in de kapel staat, blijft daar ook staan. Bied 

familieleden aan dat ze daar ten alle tijden wat in kunnen schrijven. 

Wanneer overleden bewoners meegenomen worden door de begrafenisondernemer om elders 

afgelegd en opgebaard worden, kan de quilt gebruikt worden om op passende wijze op St. Franciscus 

uitgeleide te doen (quilt bedekt dan de gehele lijkzak). 

Bewoners die weggaan om afgelegd te worden en later terugkomen op St. Franciscus zal de 

ceremonie alleen plaatsvinden op de dag van de uitvaart.  

 Bespreek van te voren wie er een gedicht voor gaat lezen. Tip: neem het gedicht het van te 

voren even door. Steek voor het lezen een kaarsje aan in de kapel. 

 We lopen mee naar de uitgang en wachten tot de overledene in de rouwauto is. 

 Vraag aan de familie of ze deze ceremonie op prijs stellen. 

 Breng de begrafenisondernemer op de hoogte van de wens van de familie. 

Bij vragen kun je terecht bij Dorien, Chantal en Anne. 

Dorien zal deze ceremonie voor het verzorgingshuis monitoren en Chantal voor kleinschalig wonen.  


