
 

Beste familie, 
 
Het mogelijk verliezen van een familielid brengt veel met zich mee. Via deze brief willen wij 
u op de hoogte stellen van de mogelijkheden binnen St. Franciscus. Daarnaast ontvangt u de 
folder ‘De Stervensfase’ waarin u kunt lezen wat u kan verwachten in deze laatste 
levensfase.  
 
Waken:  
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u fijn is om te blijven waken bij uw familie in de 
laatste levensfase. St. Franciscus heeft een waakmand voor u ontwikkeld. Deze waakmand 
wordt aangeboden door de verzorging van de groepswoning. In de waakmand zitten spullen 
zoals: massageolie, gedichtenbundel, kaarsjes, etc. Voor de nacht heeft St. Franciscus ook de 
mogelijkheid om te blijven slapen, hiervoor is één bed beschikbaar.  
 
Na overlijden: 
Als eerste moet een arts het overlijden vaststellen. Als het overlijden is vastgesteld mag de 
verzorging er voor zorgen dat de overledene er netjes bij ligt (gebit in, haren kammen, etc.).  
Wel gaat de zorg na het overlijden direct over op de uitvaartonderneming en familie. De 
uitvaartonderneming is hierin de professional en hoofdverantwoordelijk.  
U kunt er in overleg met de uitvaartonderneming voor kiezen om de overledene op te baren 
op de huidige slaapkamer, ook mag u er voor kiezen dit elders te doen. Het opbaren op de 
huidige slaapkamer brengt wel meer risico’s met zich meer gezien de warme temperaturen. 
Mocht u er voor kiezen de overledene op te baren op de huidige slaapkamer, dan is ook de 
uitvaartonderneming eindverantwoordelijk. Dit wil zeggen dat de uitvaartonderneming 
dagelijks komt kijken of de overledene er mooi bij ligt. En dat de uitvaartonderneming 
verantwoordelijk is voor het ontvangen van bezoek en het openen van de slaapkamerdeur.  
 
Privacywet 
Voor het kenbaar maken van het overlijden aan medebewoners, familie van medebewoners 
en binnen St. Franciscus heeft de verzorging toestemming nodig. Als u wil kan u ook een 
kaart op laten hangen binnen de groepswoning, op deze manier wordt iedereen op de 
hoogte gebracht. 
 
  



 

Uitgeleide: 
Vanuit Sint Franciscus wordt er een uitgeleide gedaan. Onder passende stilte wordt er naar 
een door u gekozen uitgang gelopen. St. Franciscus biedt hiervoor verschillende 
mogelijkheden, van alle mogelijkheden mag  u gebruik maken. Bespreek met de verzorging 
en de uitvaartonderneming hoe u de uitgeleide voor u ziet.  
De mogelijkheden: 

- De kist kan bedekt worden met een quilt aanwezig binnen St. Franciscus 
- Tijdens de weg naar de uitgang kunt u een kaarsje aansteken in de kapel 
- Er is in de kapel een herinneringsboek aanwezig, hier mag u iets inschrijven. 
- U mag zelf een woordje doen maar er is ook een gedichtenbundel aanwezig. Hieruit 

kunt u of de verzorging een gedicht voorlezen. 
- Een erehaag gevormd door personeel van St. Franciscus bij de uitgang.  

Geen behoefte aan een uitgeleide, laat het ons dan ook gerust weten. 
 
Foto: 
De getekende foto die in de Vertoeverij hangt mag u, als u wilt, hebben na het overlijden van 
uw familielid. De teamleider zorgt ervoor dat deze voor u klaar wordt gelegd op de 
groepswoning.  
 
Evaluatiegesprek: 
Mocht het zijn dat u behoefte heeft aan een evaluatiegesprek enkele weken na overlijden, 
dan bent u van harte welkom bij de verzorging van de groepswoning waar uw familielid 
woonde.  
St. Franciscus staat open voor zowel kritische dan wel positieve feedback.  
 
Heeft u vragen, stel ze gerust! 
 
 


