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Het moment van
afscheid
 

De periode rondom een overlijden is al moeilijk genoeg. Deze brochure

helpt u om een overzicht te krijgen van zaken die u tijdens deze

periode moet regelen. 

 

 

De laatste zorg
 

Wanneer uw naaste komt te overlijden, worden de volgende zaken direct met

u afgestemd:

 

De verzorgende licht direct de eerste contactpersoon in (tenzij hierover

andere afspraken zijn gemaakt). De eerste contactpersoon brengt de

andere nabestaanden vervolgens op de hoogte. 

 

Indien gewenst kan de familie aanwezig zijn of assisteren bij de eerste zorg

na het overlijden. Denk hierbij aan het wassen en aankleden.  

 

Neem contact op met een begrafenisondernemer of de uitvaartverzekering

(ter voorbereiding van de uitvaart).

 

 

Uitgeleide
 

De begrafenisondernemer haalt de overledene binnen twaalf uur na het

overlijden op. Familie kan helpen de overledene op de baar te leggen. De

overledene wordt altijd door iemand van de afdeling naar buiten begeleid.
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"Zonder het nemen van risico's

in het leven, zul je je altijd

blijven afvragen hoe het had

kunnen zijn."

Mevrouw van Dongen





Afscheidsdienst en koffietafel
 

Zoekt u een ruimte voor een afscheids- of herdenkingsdienst? Het auditorium

van zorgcentrum Kempenhof biedt plaats aan 140 personen.

Daarnaast kunt u binnen diverse locaties van Valkenhof uw koffietafel of buffet

laten verzorgen. 

 

Heeft u interesse in deze mogelijkheden? Neem dan contact op met de

Servicedesk van Valkenhof via 040-2014035. Onze medewerkers kunnen in

een kort tijdsbestek alle praktische zaken regelen rondom het afscheid.

U bespreekt uw wensen en behoeften en zij kijken naar de mogelijkheden. Zo

zorgen we samen voor een waardig afscheid.

 

 

Kameroplevering
 

Houdt u er rekening mee dat wij een termijn kennen waarin een kamer of

appartement moet worden opgeleverd. Dit dient binnen zeven kalenderdagen

na overlijden te gebeuren.

U kunt de kamer of het appartement maximaal zeven kalenderdagen langer

aanhouden. U betaalt hiervoor het dagtarief, gekoppeld aan de indicatie/het

zorgzwaartepakket. Bespreek deze mogelijkheid met uw zorgcoördinator.

 

De inboedel wordt voor u opgeslagen als de kamer of het appartement niet

tijdig is leeggeruimd (en hier geen contact over is geweest met de

zorgcoördinator). De kosten hiervoor bedragen € 100,-. De eerste

contactpersoon betaalt daarnaast maandelijks € 10,- per vierkante meter

opslagruimte. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.

De gebouwbeheerder neemt contact met u op indien hij de kamer moet

betreden voor het inschatten van eventuele herstelwerkzaamheden.
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Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgcoördinator of het

CliëntServiceBureau via 040-8003180 of

via clientservicebureau@valkenhof.org.

www.valkenhof.nl
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