
Wensen rondom de uitvaart



Wensen rondom de uitvaart
Een hulpmiddel om op een eenvoudige manier uw wensen vast te leggen, 

in de volgorde van gebeurtenissen rond het sterven. 
Zie ook het overzicht van de mogelijkheden.
Het invullen hiervan is een momentopname, 

het kan goed zijn om regelmatig na te gaan of de wensen 
nog kloppen met uw huidige inzichten. 

Daarnaast kan het belangrijk zijn om aan te geven welke ruimte de
 naasten hebben voor hun behoeften rond het afscheid. 

Handgeschreven, gedateerd en ondertekend is dit een in principe 
rechtsgeldig codicil, maar regelgeving kan veranderen. 

Voor een recente check of een testament adviseren we een notaris. 

Vooraf:
Wensen van:
naam ........................................................................................
adres ........................................................................................
postcode/plaats........................................................................

datum .................. handtekening ..............................................

Contactperso0n/opdrachtgever voor het regelen van de uitvaart 

..................................................................................................

Wie moeten er direct op de hoogte gesteld worden van het 
overlijden? Telefoon en adresgegevens:
..................................................................................................
..................................................................................................

Voorkeur voor uitvaartbedrijf: 

..................................................................................................



Vooraf kan gezorgd worden voor:
Een actuele en recente adressenlijst 
Een testament of codicil   
Een donorcodicil    
Een zorgverklaring (www.zorgverklaring.nl) 
Eventueel verzekeringspapieren  
 

0 te vinden ..................................
0 te vinden ..................................
0 te vinden ..................................
0 te vinden ..................................
0          maatschappij ............................
             polisnr. .....................................         
             te vinden ..................................

Verzorging en opbaren:

Verzorgen en kleden van de gestorvene 
0 verzorging door eigen mensen, nl .............................................................
0 verzorging door eigen mensen mbv uitvaartverzorger
0 verzorging door uitvaartverzorger
0 anders, nl .................................................................................................
Verzorgingswensen 
....................................................................................................................

Kledingwensen       
...................................................................................................................

...................................................................................................................

0 dit laat ik over aan mijn naasten

Na het sterven: zijn er handelingen die de naasten kunnen doen om de 
overgang goed te kunnen maken?
Zo ja, welke, of volgens welke spirituele traditie?



Rouwbrief? zo ja: aantal?

wensen voor vormgeving

wensen voor tekst

0 dit laat ik over aan mijn naasten

Opbaren thuis  

Opbaren uitvaartcentrum
Opbaren elders

o zo ja, dan 
0  op bed 0  in een kist 0 anders, nl ...................
o zo ja, welk? .............................................
o zo ja, waar? ............................................

0 dit laat ik over aan mijn naasten

Advertenties? zo ja,  in welke kranten?
wensen ivm vormgeving en tekst?

0 deze keuze laat ik over aan mijn naasten 

Besloten kring? wie worden al dan niet op de hoogte gesteld/uitgenodigd 
en op welke manier?
0 deze keuze laat ik over aan mijn naasten

Rouwbezoek:
Mogen mensen afscheid komen nemen tijdens de dagen tussen sterven en 
uitvaart?
Zo ja, zijn er wensen hierin?

0 deze keuze laat ik over aan mijn naasten



Welk ‘omhulsel’ is er gewenst? (niet alle materialen zijn toegestaan)

o een kist (welke vorm? eco?, bekledingswensen?)..............................

o  een mand, karton (mag niet in crematoria) of ..................................................
o  een baar met lijkwade, omschrijving ...............................................

o anders, nl:........................................................................................

Vervoer met
o rouwauto, voorkeur voor kleur?
o koets
o per boot
o eigen auto (benodigde lengte 2.10 voor standaard kist)
o bus
o	 fietskar
o motor
o ..................

Wie dragen de kist/mand/baar?

o externe dragers, mannen
o externe draagsters, vrouwen
o externe dragers, gemengd
0 eigen mensen met hulp van enkele externe dragers
o eigen mensen, nl: 

(als er meer dan 6 gegadigden zijn kan er op verschillende momenten door 
verschillende mensen worden gedragen)

0 deze keuze laat ik over aan mijn naasten



Volgorde afscheidsdag:
enkele mogelijkheden:
0
start herdenking
begraven/cremeren
nazit met consumpties, ev.  condoleren
0
eerst elkaar ontmoeten en/of condoleren
herdenking
begraven/cremeren
nazit
0
begraven/cremeren in kleine kring, op een andere dag herdenkingsbijeen-
komst

Begraven, cremeren? 
(of lichaam ter beschikking stellen? Hierover hebben we apart informatie)

o begraven

welke begraafplaats

nieuw of al bestaand graf

enkel of dubbel graf

betonnen grafkelder

dalen met touwen of zinktoestel

graf dichtmaken door naasten 
(als dat mogelijk is)

t.z.t. wensen grafmonument

o cremeren

welk crematorium

voorzieningen in crematorium 
gebruiken of alleen technische 
crematie

asbestemming

aanwezigheid naasten bij invoer (als 
dat mogelijk is)



inhoud herdenking:

De herdenking wordt geleid door (bv. een geestelijke, persoonlijke relatie, of 
.......................................) 
Dit kan ook door de uitvaartverzorger in goede banen worden geleid met (on)
zichtbaarheid naar wens en behoefte.

muziekkeuze:

handelingen:

sprekers:

beelden/attributen

anders, nl. ...............................

0 Deze keuze laat ik over aan mijn naasten

0
herdenking 
nazit 
in kleine kring daarna begraven of cremeren

o anders, nl:

0 Dit laat ik over aan mijn naasten



Mogelijke locaties om een nazit te houden (groot genoeg voor het aantal 
te verwachten personen)
............................
............................
............................

Gewenste consumpties:
.............................
.............................
.............................

Overige aantekeningen



Vervolg overige aantekeningen



Gestorvene zelf verzorgen of
samen met uitvaartverzorger 
of uitbesteden aan 
uitvaartverzorger 

In geschikte ruimte in huis
In geschikte ruimte bij derden
Op bed met bedkoeling
In de kist met kistkoeling
Koelen m.b.v. graszoden, 
rozemarijn en kwarts
In rouwcentrum in “eigen” 
kamer
In rouwcentrum in koeling en 
“gedeelde” kamer
In rouwcentrum in permanent 
toegankelijke kamer
In rouwcentrum alleen 
toegankelijk op bezoektijden
Ruimte inrichten in eigen sfeer
Kist bekleden met eigen 
stof of
stro erin
Bladeren of bloembladeren
Kist verven/erop schrijven
Gestorvene zelf in de kist 
leggen of uitbesteden aan 
personeel
Attributen meegeven
.......

Opbaren

Zwarte rouwauto
Grijze rouwauto
Aubergine rouwauto
Witte rouwauto 
Rouwauto in gewenste 
kleur
Eigen auto (testen met 
lege kist)
Zelf gehuurde auto 
Mercedes Vito 
Renault Espace
Lopend -zelf dragend
Lopend met rijdende baar
Per boot
Met	fietskar
Op	bakfiets
Op boerenkar met paarden
Rouwkoets met paarden
Motor met zijspan
Old timer
Uitvaartbus

Volgen :
Eigen auto’s
Volgauto’s
Fietsen
Koetsen
Lopend
(Touring car) bus
.......

Vervoer

In besloten kring of openbaar
Een combinatie van beide
Gebruik maken van locatie bij 
begraafplaats of crematorium
Elders de bijeenkomst houden
Ruimte zelf inrichten of 
aanpassen
Zelf de overledene naar binnen 
dragen 
Open of gesloten kist/
omhulling
Attributen meenemen om eigen 
sfeer te maken
Keuze condoleanceregister/
boek
Tijdsindeling
Wie leveren een bijdrage en in 
welke vorm
Muziekkeuze: cd en/of live 
muziek
Kaarsen aansteken
Bloemen op kist leggen
Beamerbeelden tonen
Kinderen kunnen bellen blazen
Iets op de kist schrijven/
tekenen/plakken
Een muziekdoosje afspelen
Op welk moment kist sluiten 
en door wie
Koffiekamer/catering/napraten
.......

Voorbereiden 
afscheidsbijeenkomst

Zelf de kist dragen
Dragers of draagsters inhuren
Kist op rijdende baar rijden
Route op begraafplaats kiezen 
(bv. langs graf eerder gestorven 
familielid)
Muziek bij graf (live of 
installatie)
Met elkaar zingen
Spreken bij het graf, zelf of
door geestelijke
Kist laten dalen m.b.v. 
zinktoestel
Kist laten dalen m.b.v. touwen
Bloemblaadjes in graf werpen 
of geschreven briefjes of
herfstbladeren of
uitgestansde vlindertjes of 
eau de cologne (Moluks 
gebruik) of lavendel of potpouri 
of schepje zand/handje aarde
……
Zelf graf dichtscheppen of
grafdelvers dichten graf
Bloemen erop leggen of
grafdelvers leggen bloemen 
erop 
Naamsaanduiding (voorlopig) 
erop
Gebruik	van	koffiekamer	of	
nazit op andere locatie
......

Begrafenis

Extra tijd aanvragen
Elders bijeenkomst houden
Zelf de gestorvene binnen 
dragen 
Geopende kist
Attributen meenemen om 
eigen sfeer te maken
Gebouw en faciliteiten 
benutten naar eigen wens
Live muziek
Gebruik maken van beamer
Kaarsen aansteken
Bloemen op kist leggen
Kinderen kunnen bellen 
blazen
Iets op de kist schrijven/
tekenen
Een muziekdoosje afspelen
Zelf kist sluiten
Kist laten staan of wegglijden
Zelf de gestorvene wegdragen
Aanwezig zijn bij invoer in 
oven
Als eerste of laatste uit aula
Wel/niet condoleren
Gebruik	van	koffiekamer	of	
nazit op andere locatie
Cateringwensen naar eigen 
keuze
......

Crematie

Mogelijkheden die kunnen inspireren bij het maken van keuzes rond een uitvaart

in ontwikkeling:

Accolade uitvaartbegeleiding
*

Leidt vrijwilligers op in het begeleiden van uitvaarten
in	situaties	wanneer	er	geen	sociaal	en/of	financieel	vangnet	is.

*
Zet deze vrijwilligers in wanneer daar vraag naar is.

een initiatief van Stichting Accolade

stichtingaccolade@gmail.com
www.stichtingaccolade.nl


