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Een vertrek is heftig en brengt heel wat praktische to do’s en vragen mee. Terwijl rust die
eerste dagen zo belangrijk is, om tranen toe te laten en samen te zijn met je dierbaren.
Om de druk wat weg te nemen, bundelde ik in deze gids alvast verschillende zaken die
moeten, mogen, kunnen ... Dit kan je helpen om in deze moeilijke periode wat structuur
te krijgen. Als je dat wenst, overloop ik samen met jou en licht ik verder toe waar nodig.

TRØST-gids wat te doen bij overlijden

03

TRØST

-

DUURZAAM AFSCHEID

de dag van
het overlijden
Neem eerst zelf de tijd voor afscheid.
De rest kan nog wat wachten.
Ik raad je aan om de confrontatie met je overleden geliefde
aan te gaan. Vandaag het besef langzaam laten doorsijpelen
is heel belangrijk voor het rouwproces later.
Aanraken, huilen. Aanwezig zijn, in dit moment.
Haal de dokter erbij.
Pas jij er klaar voor bent, neem je contact op met de (huis)arts.
Die stelt het overlijden vast en onderzoekt of er sprake is van
een natuurlijke dood.
Je ontvangt een verklaring van overlijden.
Die heb je nodig om aangifte te doen bij de burgerlijke stand.
Uitzonderingen:
Bij een verdacht of gewelddadig overlijden komen de politiediensten tussen om het lichaam vrij te geven.
Bij een levenloos geboren kindje doet de gyneacoloog de vaststelling.

Gezelschap nodig?
Zodra de arts is geweest, kan je familie en vrienden verwittigen. Doe dat vooral ook op jouw tempo. Misschien
wacht je liever tot je wat bekomen bent of heb je nog tijd nodig alleen met je geliefde. Dat is helemaal prima.
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Uitvaartondernemer of niet?
De wet schrijft voor dat de begrafenis of de crematie ten vroegste 24 uur en ten laatste 7 dagen na het
overlijden plaatsvindt. Mits navraag bij de gemeente en toestemming van de burgemeester kan die periode
verlengd worden.
Kiezen voor een uitvaartondernemer is een optie, geen verplichting. Indien je begeleiding wenst, kan je vandaag
al bellen. Of wachten tot morgen.
Forceer je niet om vandaag alle antwoorden te vinden. Er is nog tijd genoeg. Rust is het sleutelwoord. En ik
ben er de komende dagen ook met raad en daad, als je dat wenst.

WHAT IS LOVELY NEVER DIES
BUT PASSES INTO OTHER LOVELINESS,
STARDUST, SEA-FOAM, FLOWER OR WINGED AIR.
THOMAS BAILEY ALDRICH

TRØST-gids wat te doen bij overlijden

05

TRØST

-

DUURZAAM AFSCHEID

Wens je een uitvaartondernemer te betrekken?
Trøst helpt je in alle rust en met veel liefde.
Je kan mij elk moment van de dag bellen. Ik kom zo snel
mogelijk naar je toe. Eerst maken we kennis met elkaar.
Ik neem alle tijd voor je verhaal en je verdriet. Daarna ga ik
bij je dierbare kijken, maak kennis met de overledene.
Ik overleg met jou wat de wensen zijn. Als je meteen hulp
wil bij de laatste verzorging, dan doe ik dat met veel
respect.

Thuis opbaren of elders?
Denk alvast even na wat er met het lichaam hoeft te gebeuren.
Als je voor thuisopbaring kiest, zoek je een rustige en koele plek uit en hou je de ramen gesloten. Het lichaam kan
op bed liggen, op een tafel of op een baar met schragen. Wil je het lichaam koelen of natuurlijk opbaren?
Hierover vind je meer info op mijn website, onder diensten/thuisopbaring.
Liever niet in je woning, geen andere privélocatie tot je beschikking of leent het lichaam zich niet voor
thuisopbaring? Trøst heeft geen eigen funerarium maar werkt wel samen met verschillende mortuaria en kan
gebruik maken van twee mooie locaties in Antwerpen en Linkeroever.
Het transport van het lichaam wordt respectvol verzorgd, met gespecialiseerd vervoer.
Als je op mijn diensten rekent, ga ik elke dag langs bij je overleden dierbare, waar hij of zij ook is opgebaard.
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Laatste lichaamsverzorging.
Je overleden dierbare vlak na het overlijden wassen en kleden met natuurlijke materialen (katoen, linnen, wol …)
is een innig afscheidsgebaar. Het kan heel helend werken om dit zelf te doen. En het is jouw recht, ook als je
geliefde in het ziekenhuis of ergens anders overlijdt. Laat je dit moment niet zomaar afnemen.
Geen behoefte aan of te moeilijk? Dan zijn er misschien anderen uit de familie die dit wel wensen te doen?
Ik kan jullie hierin ook bijstaan en helpen.
De rigor mortis treedt meestal de eerste 24 uur in. Bij sommige mensen wordt het lichaam eerder als stijf. Het is
raadzaam om de mond en de ogen van je geliefde in deze tijdspanne te sluiten.

Dingen om over na te denken
bij een grote pot koffie of thee.
Wat vind je in het algemeen belangrijk voor het afscheid?
Wat is het budget dat je kan en wil besteden?
Wordt het een kist of een lijkwade met baar?
Willen jullie samen de kist sluiten of de lijkwade
dichtvouwen?
Wil je iets bij de overledene achterlaten: een tekening,
brief …?
Wens je een laatste groet te organiseren?
Hoe zie je de ceremonie of een ander ritueel: in intieme
kring of groter?
Eventueel een wandeling in de natuur samen?
Wie wordt er uitgenodigd? Waar en wanneer?
Wil je iets te eten of te drinken aanbieden?
Wat met muziek, aankleding?
Wat wil je op het overlijdensbericht zetten? Hoe wil je het
versturen?
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dag twee
Eerste zaken regelen.

Vandaag worden veel zaken beslist, niet makkelijk. Ik ben
er om zaken bespreekbaar te maken, zonder taboe, jullie
vragen (wat dan ook) te beantwoorden en jullie bij te
staan waar nodig.

Alle taken, ook de administratieve, kunnen verdeeld
worden. Of Trøst ontzorgt volledig. Jij kiest wat en hoe. We
bespreken het verdere verloop in detail op het voor jou
geschikte moment

Bepaal de lichaamsbestemming.
Indien de lichaamsbestemming niet in een wilsbeschikking vastgelegd werd, moet de naaste familie akkoord gaan.
Liet de overledene een wilsverklaring opnemen bij de gemeente? Dan is het meteen helder wat je te doen staat.
In Vlaanderen kan je kiezen voor begraven of te cremeren.
Voor een schenking aan de wetenschap diende de persoon zelf vooraf een ondertekende aanvraag in te dienen.
Na crematie kan je de as bewaren in een urne thuis. De urne kan ook bijgezet worden in een columbarium of
urnenveld. Of begraven worden in volle grond, in een urnenbos, in een grafkelder of in een bestaand historisch
grafmonument.
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As uitstrooien kan op de strooiweide op de begraafplaats, op een privéterrein mits toestemming van de
eigenaar, op zee of op de schelde.
Bij begraving bepaal je vrij de begraafplaats. Kies je voor een rustplaats in volle grond? Dat kan 10 jaar gratis of
via een betalende consessie van 25 jaar. Sommige begraafplaatsen hanteren andere termijnen.
Je kan ook – altijd tegen betaling – kiezen voor begraving in een grafkelder, bijplaatsing in een familiegraf of het
bijzetten van de kist in een historisch grafmonument.
Heldere info en details vind je op naburgering Antwerpen: www.antwerpen.be/overlijden.

WHAT WE HAVE ONCE ENJOYED WE CAN NEVER LOSE.
ALL THAT WE LOVE DEEPLY BECOMES A PART OF US.
Helen Keller
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Bewust keuzes maken en praktisch aan de slag.
Stel het overlijdensbericht samen en verstuur het tijdig –
digitaal gaat snel – zodat de mensen die je erbij horen de
kans krijgen om er te zijn. Misschien is een advertentie in de
krant ook nodig als ruimere berichtgeving?
Belangrijk om een aantal zaken te bepalen:
datum?
tijdstip?
plaats en locaties?
laatste groet?
afscheidsceremonie?
...

Doe aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand, met de verklaring die de dokter opstelde.
Heeft de overledene een uitvaartverzekering? Dan breng je de maatschappij op de hoogte.
Breng de werkgever, school of andere belangrijke instellingen waar je geliefde aan verbonden was (pensioenkas,
OCMW …) op de hoogte, al kan dit ook nog wel even wachten.

LOVE IS HOW YOU STAY ALIVE,
EVEN AFTER YOU ARE GONE
MITCH ALBOM
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de dagen tot
aan de
uitvaart
Blijf dicht bij jezelf in
deze emotionele storm.
De dagen tussen het overlijden en de uitvaart zijn vaak
chaotisch en druk. Bezoek, telefoons, een hoop te
bespreken en in gang te zetten ...
Bescherm je kwetsbaarheid en geef je grenzen aan. Soms
heb je een knuffel nodig, of een goed gesprek vol
herinneringen, dan weer gewoon stilte. Durf concrete hulp
te vragen – versgemaakte soep kan zo’n deugd doen. En je
hebt er soms meer aan dan aan medelijden.
Het is jouw rouw. Het mag op jouw manier. Samen met wie
jou het nauwst aan het hart ligt.

Stel stap per stap het draaiboek van de dag van de uitvaart samen. Leg de locatie vast. Zoek uit wie graag iets
voorleest of voordraagt en bepaal de volgorde. Plaats je bestellingen bij de bloemenwinkel, cateraar … Maak een
playlist met favoriete muziek van de overledene of contacteer een muzikant of groepje. Laat fotokaartjes met een
mooie tekst drukken als aandenken. Geef dingen uit handen die je niet graag doet of die te veel voor je worden.
Zijn er kinderen rechtstreeks betrokken? Geef ze extra warme aandacht en laat hen mee voorbereiden, tekeningen
maken, tekstjes schrijven. Samen de kist beschilderen is heel ontroerend en krachtig.
Je hoeft het niet alleen te doen. Ik sta graag voor je klaar, kom zoveel langs als nodig en ben volledig
beschikbaar.

TRØST-gids wat te doen bij overlijden

11

TRØST

-

DUURZAAM AFSCHEID

kort
samengevat
dokter verwittigen
overleg familie
uitvaartbegeleider?
laatste verzorging
keuze opbaarmethode (waar, wat, hoe)
lichaamsbestemming
budget
wanneer (dag, tijdstip)
waar (locatie(s))
wat (laatste groet, ceremonie... )
voor/met wie
drukwerk (brief, kaart, advertentie ...)
aangifte van overlijden bij gemeente
formaliteiten lichaamsbestemming
invulling laatste groet - afscheidsceremonie (draaiboek)

Kies wat goed voelt. Luister naar je hart.
Niet naar de mening van buitenstaanders.
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