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Kantelpunt
In een wereld waar alles steeds meer met elkaar verbonden 
lijkt te zijn, krijgt ook de rol die een onderneming daarin 
vervult een steeds nadrukkelijker stempel. Zeker als die 
onderneming aanwezig is bij één van die momenten in een 
mensenleven waar het er echt om gaat, zoals bij een over-
lijden. 

Bij een overlijden is er een groot aantal direct betrokkenen 
bij wie het leven en de invulling ervan wezenlijk anders 
zullen worden. Vredehof is als uitvaartverzorger uiteraard 
heel nabij op dit speciale kantelpunt in een leven. Maar 
ook andere mensen, ondernemingen en instellingen kunnen 
belangrijker worden, direct na een overlijden of op de langere 
termijn. Graag onderhouden wij goede contacten met deze 
instellingen. Dat doen wij vanuit een oprechte maatschap-
pelijke betrokkenheid.

Onze betrokkenheid tonen wij bijvoorbeeld door het 
samenwerken met een kerkgenootschap voor het creëren 
van een lokale opbaarlocatie. Of door het ondersteunen van 
een project vanuit de palliatieve sector, zoals de ontwikkeling 
van een instrument dat kan meehelpen om het gesprek  
met een patiënt op gang te brengen over zijn of haar leven. 
Een ander voorbeeld is de ondersteuning van onze  
maatschappelijke betrokkenheid is de ondersteuning die 
wij een jonge filmmaker bieden voor het maken van een 
film over dat kantelpunt in een mensenleven waar je als 
uitvaartonderneming bij betrokken bent. 

Vredehof heeft altijd een luisterend oor voor deze signalen 
en deelt graag kennis en kunde. Ook dragen wij, op een 
bij de vraag passende wijze, bij aan de daadwerkelijke tot-
standkoming. Al is het maar vanwege de voldoening die  
de vragende onderneming en haar medewerkers bij deze 
positieve betrokkenheid ervaren. 

Vredehof biedt u met veel genoegen deze nieuwe editie 
van ‘toBe Vredehof’ aan en wij hopen en vertrouwen erop 
dat wij ons maatschappelijk positivisme ook op u kunnen 
overbrengen.

Wij wensen u veel leesplezier! 

VOOrWOOrD
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In Glanerbrug realiseerde Vredehof Uitvaartverzorging twee heel 
bijzondere rouwkamers in de voormalige pastorie aan de Kerkstraat. 

Hier kunnen alle inwoners van Glanerbrug hun overledenen opbaren 
en vierentwintig uur per dag bezoeken. 

Twee authentieke 
rouwkamers in een 

oude pastorie

Al bijna tien jaar lang stond de oude pas-
torie naast de Onze Lieve Vrouw van de 
Heilige Rozenkranskerk in Glanerbrug 
leeg. Door de samenvoeging van verschil-
lende parochies had de kerk geen eigen 
pastoor meer en werd de pastorie overbo-
dig. Vredehof Uitvaartverzorging zag de 
mogelijkheid om er een uitvaarthuis in te 
richten en kreeg daarbij de steun van de 
locatieraad van de Parochie Glanerbrug. 

Een eigen uitvaarthuis
Pedro Swier van Vredehof vertelt: “Hoe-
wel Glanerbrug een onderdeel van de 
gemeente Enschede is, hebben de meeste 
inwoners nog steeds het gevoel dat ze in 
een dorp wonen. En daarmee hebben ze, 
zo merkten we bij Vredehof, ook behoefte 
aan een eigen opbaarvoorziening. Wie in 
‘de Brug’ woont en daar sterft, wil ook 
graag in het dorp opgebaard worden. 
Tot enkele jaren geleden kon dat nog in 
de aula van het Dr. Ariënshuis verpleeg-
huis, maar dat is gesloopt. Zo kwamen 
we op het idee om een uitvaarthuis in de 
voormalige pastorie aan de Kerkstraat te 
realiseren. Vanwege de unieke uitstra-
ling, maar ook omdat de ruimte een eigen 
ingang heeft en daardoor niet direct ver-
bonden is met de naastgelegen kerk. Zo 
kon het uitvaarthuis toegankelijk worden 
voor alle inwoners van Glanerbrug, onge-
acht geloof of afkomst.”

Toegankelijk voor iedereen
Toen de pastoor een jaar of tien geleden Louis Alferink en Pedro Swier

uit de pastorie vertrok, stond het pand 
lange tijd leeg. Louis Alferink is een van 
de vrijwilligers van de locatieraad van de 
kerk. In die functie was hij betrokken bij 
de overeenkomst tussen de locatieraad 
en Vredehof: “Toen Vredehof een drietal 
jaar geleden aangaf geïnteresseerd te zijn 
in de pastorie, zijn we eerst om de tafel 
gaan zitten om te kijken wat de moge-
lijkheden waren. Voor de parochie was 
het heel belangrijk dat de nieuwe functie 
niet direct betrokken zou zijn bij de kerk. 
Het uitvaarthuis moest toegankelijk wor-
den voor iedereen in Glanerbrug en niet 
exclusief voor één uitvaartondernemer of 
voor een bepaald geloof. Elke inwoner in 
Glanerbrug moest ervan gebruik kunnen 
maken.” 

Twee rouwkamers
De pastorie bleek uitermate geschikt om 
er op de benedenverdieping twee rouw-
kamers te realiseren die vierentwintig uur 
per dag voor nabestaanden toegankelijk 
zijn. Zij krijgen zelf een sleutel en kunnen 
onbeperkt op bezoek komen, omdat de 
overledene gedurende de hele opbaar-
periode in de kamer verblijft. “Hoewel 
er wel wat achterstallig onderhoud was, 
hoefden we weinig te veranderen aan 
het oorspronkelijke karakter van het 
huis”, zegt Pedro. “De twee kamers op de 
benedenverdieping hebben de perfecte 
afmetingen voor wat we voor ogen had-
den: een kleinschalig uitvaarthuis met een 
eigen ingang waar mensen in alle rust en 
op elk moment van de dag afscheid kun-
nen nemen van de overledene.” 

Authentieke sfeer
De kamers werden ingericht in de stijl van 
de pastorie. De oude eikenhouten kasten 
staan er nog steeds en ook de inrichting 
is zo veel mogelijk aan de authentieke 
sfeer aangepast. “Daardoor heeft het 
uitvaarthuis een heel unieke uitstraling”, 
aldus Pedro. “Heel mooi zijn ook de grote 
ramen in de kamers. Daardoor komt er 
veel daglicht binnen. Nabestaanden heb-
ben ook de mogelijkheid om eigen spul-
letjes mee te brengen om de kamer een 

persoonlijk tintje te geven. Dat kunnen 
meubelstukken zijn, maar ook foto’s, schil-
derijen of beeldjes. Het is heel mooi om 
te zien hoe mensen de sfeer waarderen en 
daar hun eigen invulling aan geven.”

Karakter
Ook Louis is blij met de nieuwe bestem-
ming van de oude pastorie. “Het is toch 
zonde als zo’n mooi huis niet wordt 
gebruikt. Omdat er dagelijks mensen 
over de vloer komen en het pand volop 
in gebruik is, wordt het ook weer goed 
onderhouden. De pastorie dateert van 
1907 en heeft een heel karakteristieke uit-
straling die valt onder monumentenzorg. 
Je mag daar dus niet zomaar ingrijpend 
aan verbouwen of renoveren. Maar ook 
voor de kerk is het fijn dat het karakter 
van het huis bewaard is gebleven. De pas-
torie heeft een bestemming gekregen die 
past bij het karakter van het huis. Het ziet 
er nog steeds uit als een pastorie, maar 
dan met een nieuwe invulling.”

Uitbreiding
Op dit moment biedt het uitvaarthuis 
alleen nog beperkte bezoekfaciliteiten. Er 
is bijvoorbeeld geen mogelijkheid om zelf 
koffie of thee te maken of om bezoekers in 
een aparte ruimte te ontvangen. Maar als 
het aan Pedro ligt, komt daar binnenkort 
verandering in: “We zijn in overleg met 
de locatieraad bezig om te kijken of het 
mogelijk is om er nog een derde ruimte 
bij te huren die zou kunnen dienen als 
ontvangstruimte. Daar kunnen nabe-
staanden van beide rouwkamers dan een 
kopje koffie drinken of verzamelen voor 
een condoleancebezoek of de uitvaart 
zelf. Het zou een mooie aanvulling zijn op 
de bestaande inrichting. In de afgelopen 
twee jaar hebben we kunnen zien dat het 
uitvaarthuis echt voorziet in een behoefte 
in Glanerbrug. Ruim tachtig procent van 
de overledenen wordt hier opgebaard 
en daarmee vervult het uitvaarthuis een 
belangrijke functie binnen de gemeen-
schap. Een extra ontvangstruimte zou dan 
ook zeer welkom zijn.”

‘ Ruim tachtig procent van de 
overledenen in Glanerbrug wordt  
hier opgebaard’
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GreenLeave 
De duurzame uitvaart 
Een uitvaart kan duurzamer, vond Esther Molenwijk van Bureau DaadWerk. Samen met zes 
uitvaartondernemers, waaronder Vredehof Uitvaartverzorging, ontwikkelde ze GreenLeave, 
de eerste volledig duurzame uitvaart in Nederland.

‘ GreenLeave is niet alleen een 
fantastisch initiatief, maar vooral ook 
een bewustwordingsproces’

Esther Molenwijk is gespecialiseerd in 
duurzaamheid en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen en geeft daarover 
adviezen aan diverse bedrijven. Zo kwam 
ze ook bij de uitvaartbranche terecht: 
“Sommige bedrijven bieden wel een duur-
zame kist aan, maar veel meer keuzemoge-
lijkheden waren er niet als het gaat om de 
andere onderdelen van de uitvaart. Terwijl 
daar wel degelijk heel veel duurzame 
alternatieven voor mogelijk zijn.” Esther 
nam contact op met de BGNU, de Branche-
vereniging Gecertificeerde Nederlandse 
Uitvaartondernemingen, en daar werd 
haar idee enthousiast ontvangen. Zes uit-
vaartondernemingen, waaronder Vredehof 
Uitvaartverzorging, gingen met haar aan 
de slag en ontwikkelden GreenLeave. 

Duurzame alternatieven
“Bij een uitvaart komen veel producten en 
processen kijken die invloed op het milieu 
hebben”, aldus Esther. “Als je alleen al kijkt 
naar de kist. Die wordt standaard gemaakt 
van hout dat van ver moet worden geïm-
porteerd. Bij de productie worden boven-
dien vaak chemische lijmen en lakken 
gebruikt die ook hun impact hebben op het 
milieu. Samen met de uitvaartondernemers 
zijn we gaan kijken naar alternatieven. 
Dan kun je denken aan een houten kist 
die wordt gemaakt van hout dat uit eigen 
land of zelfs uit de directe omgeving van 
de uitvaartorganisatie afkomstig is, maar 
ook aan alternatieve materialen, zoals een 

kist van wilgentenen of karton. Wilgente-
nen worden elk jaar van bestaande bomen 
gesnoeid en groeien heel snel weer aan. 
Het is een grondstof die nooit opraakt. 
Doordat de takken worden gevlochten, heb 
je ook geen lijmen of andere bevestigings-
materialen nodig. Zo heb je een heel duur-
zaam alternatief dat een enorme besparing 
voor het milieu oplevert.”

Producten en adviezen
“Op die manier hebben we de hele uit-
vaart onder de loep genomen”, vervolgt 
Esther. “We hebben onder meer gekeken 
naar de urnen, het vervoer, de catering, de 
bloemen, het rouwdrukwerk en de graf-
monumenten. Voor al die aspecten hebben 
we duurzame alternatieven en adviezen 
gevonden. We kijken daarbij niet alleen 
naar de gebruikte materialen en de toepas-
sing van toxische stoffen, maar ook naar 
het bewaren van de biodiversiteit, het ener-
gieverbruik tijdens de productie en trans-
port en eerlijke arbeidsomstandigheden. 
Elk onderdeel van een GreenLeave-uitvaart 
is uitvoerig getoetst aan deze criteria en 
bovendien beoordeeld door de onafhanke-
lijke Stichting Natuur & Milieu. Zo hebben 
we een lijst van tien onderdelen samen-
gesteld die samen de GreenLeave-uitvaart 
vormen. Dat zijn vaste criteria waaraan 
elke aangesloten uitvaartondernemer zijn 
eigen invulling kan geven. Elke onderne-
mer heeft bij de eigen leveranciers en in 
de eigen regio naar producten en diensten 
gezocht die binnen deze duurzame crite-
ria vallen. Het heeft immers geen zin om 
een duurzame bloemist in Maastricht te 
zoeken, als de bloemen vervolgens met 
een auto naar Groningen moeten worden 
vervoerd.”

Kernprincipes
Esther: “Het is ook niet zo dat elke uitvaar-
ondernemer nu een GreenLeave uitvaart 
kan aanbieden. De uitvaartverzorgers die 
zijn aangesloten bij GreenLeave hebben 
vijf kernprincipes geformuleerd waaraan 
het bedrijf zelf moet voldoen om te worden 
toegelaten. Dat zijn: goed werkgeverschap, 
duurzame bedrijfsvoering, duurzame 
inkoop, eerlijk zakendoen en maatschap-
pelijke betrokkenheid. Deelnemers aan 
GreenLeave houden zich niet alleen aan 
deze afspraken, maar werken samen ook 
verder aan nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaamheid. Ze wisselen 
ervaring uit en stimuleren leveranciers om 
met nieuwe ideeën en producten te komen. 
GreenLeave is daardoor geen keurmerk, 
maar een initiatief dat nieuwe ideeën ten 
aanzien van duurzame uitvaart wil stimule-
ren, toetsen en aanbieden.”

Enthousiast
Toen Herman Wormgoor, directeur van 
Vredehof Uitvaartverzorging, hoorde over 
het GreenLeave initiatief, was hij direct 
enthousiast: “Duurzaamheid heeft alles 
te maken met zorgzaamheid, betrokken-
heid en je verantwoordelijkheid nemen. 
Zuinig zijn op dingen die je hebt en daar 
ook dankbaar voor zijn. Diezelfde principes 
vormen de basis van ons werk als uitvaart- 10 duurzame onderdelen 

van de uitvaart
1 Kist en draagbaar
2 Wat mag mee in de kist?
3 Lijkwade als duurzaam alternatief
4 Koeling en conserveren
5 Vervoer
6 Rouwdrukwerk
7 Bloemen
8 Catering
9 Grafmonument
10 Urnen

Nabestaanden kunnen zelf een keuze maken uit de aange-
boden duurzame alternatieven en adviezen. Elk onderdeel 
wordt uitgebreid toegelicht door de uitvaartondernemer, 
waarbij volledige helderheid wordt gegeven ten aanzien van 
de achtergrond van de keuze, de milieuaspecten, de sociale 
aspecten, eventueel aanwezige keurmerken en de keuzes 
die beter te vermijden zijn als het gaat om duurzaamheid. 
Meer informatie hierover is te vinden op www.greenleave.nu 
Voor het specifieke aanbod van Vredehof kunt u terecht op  
www.vredehof.nl of uw vraag stellen tijdens een persoonlijk 
gesprek: 053 - 43 12 389.

verzorgers. Als zo’n initiatief op je pad 
komt en het ligt zo dicht bij de uit-
gangspunten die je als uitvaartonder-
nemer hanteert, dan mag je die kans 
niet laten liggen. Zeker niet als je dat 
met vijf collega-bedrijven kunt doen, 
terwijl je dat alleen nooit voor elkaar 
zou kunnen krijgen, want als je het 
doet, moet je het ook goed doen.”

Bewustwordingsproces
“GreenLeave is niet alleen een fan-
tastisch initiatief,” vervolgt Herman 
Wormgoor, “maar vooral ook een 
bewustwordingsproces. Alle medewer-
kers van Vredehof hebben bijvoorbeeld 
een training gevolgd waar ze niet 
alleen hebben geleerd wat GreenLeave 
is, maar ook om zich bewust te worden 
van de verschillende keuzemogelijk-
heden die er zijn ten aanzien van een 
duurzame uitvaart. Daaruit ontstaan 
dan weer nieuwe ideeën en alterna-
tieven. Ze weten waarover ze praten 
en denken erover na. Zo wordt Green-
Leave een inspiratiebron voor nieuwe 
ideeën en initiatieven en dat is echt 
prachtig. We zijn heel blij dat we daar 
onze bijdrage aan kunnen en mogen 
leveren.”



 toBe toBe

‘Toen hij de vraag ‘Het 
stoutste wat ik deed’ las, 

begonnen zijn ogen te 
twinkelen en krulden 

zijn mondhoeken. 
Dat zijn cadeautjes’ 

Op de tafel ligt een kleur-
rijke draaischijf waarbij 
als eerste de namen van 
de seizoenen in het oog 
springen: lente, zomer, 
herfst, winter. Daarna 
vallen drie draaicirkels 
op. Als je aan de buiten-
ste cirkel draait, komen 
er teksten tevoorschijn: 
‘Wat ik anders zou doen’, 
‘Ik ben trots op’ of ‘Het 
mooiste moment’. De 
volgende draaicirkel 
benoemt de zintuigen: 
proeven, voelen, horen, 
ruiken, zien en beleven. 
De kleinste ten slotte, 

maakt de vier elementen lucht, aarde, vuur en water 
zichtbaar. De kleurrijke vormgeving maakt nieuwsgierig 
en je gaat vanzelf aan de cirkels draaien. Tot je bij iets 
komt waarover je wel iets wilt zeggen. Dat is vaak het 
begin van een mooi gesprek. 

Levensvragen
Dat is in grote lijnen de werking van de Verhalencirkel 
die werd ontwikkeld door de Netwerken Palliatieve 
Zorg Midden- en Noordwest-Twente in samenwerking 
met Bureau Kwiek en met financiële hulp van het 
Skanfonds en het Stichting Vredehof Donatie Fonds. 
Bureau Kwiek verzorgde het design van de Verhalencirkel. 
“Medewerkers en vrijwilligers in de zorg krijgen vaak 
te maken met levensvragen van ouderen en ernstig 
zieke mensen”, vertelt Gerda Kievitsbosch van het 
Netwerk en initiatiefneemster van de Verhalencirkel. 
“Maar het is niet altijd gemakkelijk om daarover in 
gesprek te raken met de mensen, want hoe begin je 
zo’n gesprek? Je kunt niet zomaar aan iemand vragen: 
“Wat is het stoutste wat u ooit hebt gedaan?” Zo zijn 
we op het idee gekomen om een hulpmiddel te beden-
ken dat zo’n gesprek op gang kan brengen. Daarvoor 
zijn we gaan brainstormen met een groep mensen die 

Praten over levensvragen

De Verhalencirkel
Veel hulpverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg vinden het moeilijk om  
in gesprek te komen met de mensen die ze verzorgen. Daarvoor ontwikkelden de 
Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente een hulpmiddel:  
de Verhalencirkel. 

allemaal op verschillende manieren met de zorg aan 
ouderen en ernstig zieken te maken hebben en zo is 
de Verhalencirkel ontstaan. We hebben verschillende 
ontwerpen getest en uiteindelijk is deze vorm eruit 
gekomen. De reacties zijn heel enthousiast. Zowel van 
de hulpverleners als de mensen zelf, die zich daardoor 
minder patiënt en meer begrepen voelen.”

Mijn grote liefde
Tieska Knotter, geestelijk verzorger in een verpleeg-
huis en pastor in Sibculo kan daarover meepraten. Zij 
gebruikte de Verhalencirkel al diverse malen en zag het 
resultaat: “Nog niet zo lang geleden liet ik de Verhalen-
cirkel aan een oude mevrouw zien. Ze begon te draai-
en, stopte bij het vakje ‘Mijn grote liefde’ en begon te 
vertellen. Als jong meisje was ze verliefd geworden 
op een jongen. Maar zij was zelf hervormd en hij was 
katholiek. Iets wat in die tijd onmogelijk was. Haar 
vader kwam erachter en zei: ‘Hij eruit of jij eruit’. Ze 
koos voor haar vader, is uiteindelijk keurig volgens de 
regels getrouwd, maar is nooit gelukkig geweest in 
haar huwelijk omdat ze die jongen niet kon vergeten. 
Hij was nog altijd haar grote liefde. En nu, zo vertelde 
ze, ging haar kleindochter trouwen met een katholieke 
jongen en was ze blij dat de tijden zijn veranderd.” 
Zonder de Verhalencirkel had ik dit gesprek nooit met 
haar kunnen voeren. Je vraagt nu eenmaal niet snel 

aan iemand of ze een gelukkig huwelijk had. Doordat 
de Verhalencirkel op de tafel lag en ze zelf begon te 
draaien en voor dit onderwerp koos, kwam er zonder 
moeite een heel boeiend gesprek op gang.”

Het stoutste wat ik deed
“Het mooiste van de Verhalencirkel vind ik dat mensen 
weer als mens worden gezien en niet als een zieke”, 
vertelt Gerda. “Als mensen ernstig ziek worden, draait 
op een gegeven moment alles om de ziekte en de 
klachten die daarbij horen, niet meer om de persoon 
zelf. Vooral de tweede schijf van de cirkel maakt vaak 
heel veel los omdat de vragen heel direct zijn: ‘Wat 
ik anders zou doen’, ‘Ik word gelukkig van’, ‘Mijn 
grootste verdriet’. Zo was er bijvoorbeeld een heel 
mooi moment met een man die Parkinson had en zijn 
emoties niet goed meer kon tonen. Toen hij de vraag 
‘Het stoutste wat ik deed’ las, begonnen zijn ogen 
te twinkelen en krulden zijn mondhoeken. Dat zijn 
cadeautjes.” 

Seizoenen, zintuigen en elementen
“Maar mensen die niet zo makkelijk praten, kunnen 
ook kiezen voor meer algemene onderwerpen: de 
seizoenen, zintuigen of elementen. Zoals de man met 
asbestkanker die anderhalf uur heeft zitten praten over 
zijn liefde voor de zomer, hoe hij met zijn handen in 
de aarde werkte en zo kon genieten van de geur van 
de aarde. Of de mevrouw die voor het element vuur 
koos en vervolgens vertelde dat ze haar hele leven al 
bang was voor vuur omdat in haar jeugd haar huis was 
afgebrand. Dan zie je de persoon niet meer als iemand 
met een ziekte, maar als een persoon die ook een 
leven heeft gehad voor de ziekte.” Tieska vult aan: “Als 
je het vertrouwen eenmaal hebt, kun je ook zonder de 
Verhalencirkel verder. Dan kun je weer teruggrijpen 
op het gesprek dat je hebt gehad of mensen beginnen 
er zelf weer over. Het is mooi om te zien hoe iets wat 
eigenlijk heel simpel is, zo veel in gang kan zetten.”

Belangstelling
Oorspronkelijk werd de Verhalencirkel ontwikkeld 
voor mensen in de palliatieve fase, maar het instru-
ment is veel breder inzetbaar. Inmiddels is er belang-
stelling uit het hele land voor dit hulpmiddel. “We 
krijgen heel veel telefoontjes van organisaties die ook 
geïnteresseerd zijn. En wellicht kunnen we de Ver-
halencirkel ook inzetten bij andere doelgroepen: op 
scholen bijvoorbeeld, maar ook in verzorgingstehuizen 
of op andere plekken waar de zorg van mensen in 
handen is van vrijwilligers of professionals. Ik denk dat 
we hiermee een instrument in handen hebben dat heel 
veel gesprekken op gang kan brengen. Wij vinden het 
dan ook erg fijn dat het Vredehof Donatie Fonds ook 
voor het doorontwikkelen van de Verhalencirkel gelden 
ter beschikking heeft gesteld.”

Meer inforMatie:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente

Tieska Knotter en Gerda Kievitsbosch





 toBe

Natuurgetrouw afscheid
Afscheid nemen van een dierbare is altijd  
een moeilijk en verdrietig proces. Voor veel 
nabestaanden helpt het als de overledene zo 
natuurgetrouw mogelijk is opgebaard.  
Thanatopraxie kan daarbij een belangrijke  
rol spelen.  

“Thanatopraxie is een vorm van balsemen die ervoor zorgt dat het lichaam 
van een overledene langer, en vooral zonder koeling, kan worden opge-
baard. Daardoor ziet een overledene er veel natuurlijker uit.” Aan het woord 
is Stefan Floors, thanatopracteur bij Vredehof. “Een lichaam dat met behulp 
van thanatopraxie is geconserveerd, voelt niet koud aan, heeft een natuur-
lijke huidskleur en is niet stijf. Dat betekent dat het niet onprettig aanvoelt 
om naar de overledene te kijken of hem of haar nog aan te raken.” 
Hij vervolgt: “Het mooie van thanatopraxie is dat je een overledene er weer 
kunt laten uitzien zoals de nabestaanden zich herinneren. En dat kan een 
wezenlijke rol spelen bij het verwerken van het verlies. De dagen tussen 
het overlijden en de uitvaart zijn de laatste kans om afscheid te nemen van 
een dierbare. Dat laatste beeld van de overledene blijft in de herinneringen 
voortleven. Mensen die lang ziek zijn geweest, hebben vaak zichtbare teke-
nen van hun ziekbed. Het is fijn als je nabestaanden dan een mooi beeld van 
hun dierbare kunt meegeven.”

Blosjes op de wangen
“Bij thanatopraxie komt het er in grote lijnen op neer dat alle vloeistoffen 
uit het lichaam worden vervangen door een conserveringsvloeistof”, legt 
Stefan uit. “Door de samenstelling van de vloeistof aan te passen en kleur-
stoffen toe te voegen, kun je er ook voor zorgen dat verkleuringen die na 
het overlijden in de huid ontstaan, verdwijnen en dat een bleke huid weer 
kleur krijgt. Als iemand altijd blosjes op de wangen had, kunnen we die 
met thanatopraxie weer terughalen. En als de overledene bijvoorbeeld erg 
is uitgedroogd, kunnen we hem of haar ook meer volume geven.” 

Lange opbaringstijd
“Thanatopraxie heeft nog een ander groot voordeel. De overledene kan 
tot tien dagen zonder koeling worden opgebaard. En dat is heel belangrijk 
als er bijvoorbeeld familieleden uit het buitenland moeten komen of als er 
om andere redenen veel tijd tussen het overlijden en de uitvaart zit”, aldus 
Stefan. “Een dierbare kan ook thuis zonder koeling worden opgebaard. Het 
lichaam hoeft niet op een hinderlijk zoemende koelplaat te worden gelegd 
en het is niet nodig om de ruimte waarin de overledene zich bevindt in de 
zomer te koelen. De overledene kan zelfs gewoon in zijn of haar eigen bed 
worden opgebaard, omdat de achteruitgang van het lichaam is stilgezet.”

Wetgeving
Thanatopraxie is nog niet zo lang wettelijk toegestaan in Nederland. In 
andere Europese landen daarentegen, is thanatopraxie juist heel gebrui-

kelijk. Stefan volgde daarom, na een 
intensieve theoretische opleiding in 
Nederland, diverse stages in Frank-
rijk en Spanje. “In die landen heb je 
natuurlijk ook te maken met hogere 
omgevingstemperaturen die een nega-
tief effect hebben op het lichaam”, 
verklaart hij. 
In Nederland was thanatopraxie verbo-
den omdat het een vorm van balsemen 
is. Conservering was uitsluitend toe-
gestaan voor leden van het Koninklijk 
Huis, voor mensen die naar het buiten-
land moeten worden vervoerd of op 
zee zijn gestorven en voor lichamen die 

ter beschikking van de wetenschap zijn gesteld. Met de nieuwe Wet op de 
Lijkbezorging werd thanatopraxie toegelaten, op voorwaarde dat de con-
serveringsduur niet langer is dan tien dagen.

Laatste knuffel
Hoewel thanatopraxie een aanzienlijk onderdeel is van zijn werk, houdt 
Stefan zich niet uitsluitend met de conservering van lichamen bezig. “Ik 
doe ook de verdere verzorging van het lichaam, zoals de make-up en het 
aankleden van de overledene. Dat doen we vaak samen met de nabestaan-
den, omdat die laatste verzorging van belang is in het proces van afscheid 
nemen. Dan kun je concreet nog iets voor je dierbare doen en ervoor zor-
gen dat hij of zij zo mooi mogelijk is opgebaard. In deze werkzaamheden 
ligt echt mijn passie. Op een mooie manier afscheid nemen is zo belang-
rijk. Vooral als iemand heel plotseling, door bijvoorbeeld een ongeval, uit 
het leven is weggerukt, kan het voor nabestaanden heel moeilijk zijn te 
aanvaarden dat iemand echt dood is. Juist in die situaties is het essentieel 
dat een overledene nog herkenbaar te zien is. Vroeger werd bij dergelijke 
gevallen de kist gesloten en bleven nabestaanden vaak achter met het 
onwerkelijke gevoel dat niet hun naaste in de kist lag, maar iemand anders. 
Door eventuele verwondingen te herstellen en de overledene zo mooi 
mogelijk op te baren, kunnen mensen echt afscheid nemen en kan het 
rouwproces in werking worden gezet. Thanatopraxie is daar een onderdeel 
van en kan voor veel mensen een enorme hulp zijn bij de verwerking van 
het verlies. Er is niets zo mooi als wanneer mensen zeggen dat ze het zo 
fijn vinden dat hun dierbare er zo mooi bij ligt. Als je iemand nog een laat-
ste knuffel kunt geven, de hand kunt vasthouden en kunt herinneren zoals 
hij of zij was. Daar doe ik het voor.”

‘ Het mooie van thanatopraxie 
is dat je een overledene weer 
het uiterlijk kunt geven dat de 
nabestaanden zich herinneren’

Thanatopraxie

Stefan Floors
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‘ Voor rouw en 
verlies bestaat  
geen draaiboek’

de doelstellingen van het Donatiefonds. 
Daarnaast sluit de film mooi aan bij de 
activiteiten van Adnovim Academie. 
Adnovim Academie, een initiatief van 
Vredehof, is een instituut voor opleidingen 
rondom het thema dood & sterven dat 
voorziet in een breed scala aan scholin-
gen, waar Rouw en verlies er één van is. 
We willen de film dan ook gaan gebruiken 
om de discussie over het onderwerp rouw 
en verlies op gang te brengen. Hoe reage-
ren mensen op de film, herkennen ze de 
emoties en hoe zouden ze daar zelf mee 
omgaan? Maar ook voor vrijwilligers in 
bijvoorbeeld een hospice of medewerkers 
bij een uitvaartorganisatie, kan de film 
een mooi handvat zijn om te zien en te 
leren hoe mensen met emoties omgaan.”

Rauwe emoties
Het thema van de film, de rauwe emo-
ties die zichtbaar zijn bij de acteurs, laat 
zich moeilijk vastleggen in een vastom-
lijnd script met uitgeschreven dialogen. 
Daarom liet Feike de acteurs helemaal 
vrij in de invulling van het verhaal. Hij 
filmde lange scènes waarin de acteurs de 
ruimte kregen om zich helemaal te laten 
gaan in de emoties zoals zij die op dat 

moment voelden. Daardoor wekt de film 
op geen enkel moment de indruk dat het 
verhaal ‘gespeeld’ wordt. De gevoelens 
die zichtbaar zijn, de woorden die worden 
gebruikt, komen rechtstreeks uit het hart 
van de acteurs die zich helemaal hebben 
ingeleefd in het verhaal. Feike: “Ik wilde 
geen romantisch ideaalbeeld van hoe het 
zou moeten zijn, maar laten zien hoe het 
in werkelijkheid kan gaan, want voor 
rouw en verlies bestaat geen draaiboek. De 
acteurs zijn heel ver gegaan in hun emoties 
en maakten zich erg kwetsbaar tijdens 
de opnames. Hierdoor is het volgens mij 
een aangrijpende film geworden die ‘echt’ 
voelt. Het was bovendien heel bijzonder 
om op deze manier met hen te werken.”

Maatschappelijk thema
“Dat is inderdaad het bijzondere van 
deze film”, beaamt Miriam. Het gaat niet 
om theorie, maar om echte gevoelens en 
daar krijgen we allemaal op een bepaald 

moment in ons leven mee te maken. 
Verliesverwerking is niet alleen iets dat 
je persoonlijk raakt, het is ook een maat-
schappelijk thema dat vaak toch moeilijk 
bespreekbaar is. Een film zoals ‘De laatste 
dag van de zomer’ kan daarbij helpen, 
omdat de film mensen hopelijk ook aanzet 
om na te denken over wat ze zelf zouden 
kunnen, willen of moeten doen in zo’n 
situatie. Bij Vredehof worden we natuur-
lijk dagelijks geconfronteerd met intens 
verdriet. We doen er alles aan om nabe-
staanden zo veel mogelijk te helpen, maar 
uiteindelijk blijven ze met hun eigen emo-
ties achter. Dan kan zo’n film troost bie-
den of een steuntje in de rug zijn omdat 
hij laat zien dat je niet de enige bent die 
zoiets meemaakt. Wij als Vredehof vin-
den het fijn dat we een bijdrage hebben 
kunnen leveren om deze film mogelijk te 
maken.”

Felice, Timon en Hiba gaan samen een 
dag naar het strand. Het is de laatste dag 
van de zomer. Na de vakantie zullen ze 
allemaal weer hun eigen weg gaan. Ze 
zijn meer dan alleen goede vrienden. 
Timon is misschien wel een beetje verliefd 
op Felice en Hiba vindt Timon ook meer 
dan aardig. Ondanks deze gevoelens is 
de sfeer goed. Ze zwemmen, luieren en 
praten. Tot Felice’s telefoon gaat en ze 
te horen krijgt dat haar jongere broer is 
omgekomen bij een verkeersongeluk. 

In ‘De laatste dag van de zomer’ gaat het 
over de eerste vijfenveertig minuten na 
dat verschrikkelijke telefoontje: de tijd 
die de drie vrienden moeten wachten tot 
Felice door haar vader wordt opgehaald. 
Timon en Hiba proberen te troosten, 
zoeken naar de juiste woorden en doen 
een poging om iets voor Felice te kunnen 
betekenen. Felice doorloopt ondertussen 
verschillende emotionele stadia: ontken-
ning, verdriet, woede. Gevoelens die aan-
grijpend verbeeld worden door de jonge 
acteurs Lisa Smit, Jelmer Ouwerkerk en 
Mechteld Jungerius. 

Als de wereld stopt
Maker van de korte film is de jonge  
regisseur Feike Santbergen. “Ik wilde  
met deze film in beeld brengen wat er op 
zo’n moment gebeurt, als de wereld even 
stopt met draaien en er niets anders is 
dan zo’n overweldigend verdriet. Daar-
naast is het mooi om te zien hoe moeilijk 
het is om iemand troost te bieden op het 
moment dat diegene dat het hardst nodig 
heeft. Die acute, totale verwarring bij alle 
betrokkenen is zo aangrijpend. Dat heb ik 
in beeld proberen te brengen. Ik hoop dat 
mensen daar iets uit kunnen leren of er 
troost uit halen als ze zelf zoiets hebben 
meegemaakt. Het zou heel mooi zijn als ik 
dat met deze film kan bereiken.” 

Rouw en verlies
Stichting Donatiefonds Vredehof is een 
van de hoofdsponsors van de film. “We 
krijgen wel vaker verzoeken voor donaties 
binnen,” vertelt Miriam Leussink van  
Vredehof, “maar bij dit idee waren we 
meteen enthousiast. Het thema en de 
inhoud van dit project passen goed binnen 

Drie vrienden brengen de laatste dag van hun zomervakantie 
door op het strand. Dan krijgt een van hen een telefoontje: 

haar broer is overleden. Wat doe je dan, welke woorden 
gebruik je, hoe bied je troost? Feike Santbergen maakte een 

aangrijpende korte film over dit moment. 

De  laatSte  Dag 
van  De  zomer

De laatste dag van de zomer zal 
de komende maanden te zien 
zijn op diverse filmfestivals in 
binnen- en buitenland en in 
verschillende bioscopen en 
filmzalen. 

Meer informatie: 
www.filosfilm.nl en Vredehof.nl
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GreenLeave, 
de duurzame uitvaart 
 
Vredehof is een van de initiatiefnemers van en deelnemer in Stich-
ting GreenLeave. Hiermee zet Vredehof zich in voor ontwikkelin-
gen en innovaties met betrekking tot duurzaamheid bij uitvaar-
ten. Naast een duurzame bedrijfsvoering waarin maatschappelijke 
betrokkenheid hoog in het vaandel staat, biedt Vredehof ook een 
duurzaam assortiment aan ten behoeve van de uitvaart. Dit assor-
timent bevat een verscheidenheid aan producten zoals kisten, 
bloemen, catering, vervoer, rouwdrukwerk, sierurnen en grafmo-
numenten. Wanneer men kiest voor een duurzame GreenLeave-
kist bij de uitvaart, dan doneert Vredehof vijftig euro aan Stichting 
GreenLeave voor verder onderzoek naar de duurzame uitvaart. In 
deze toBe wordt uitgebreid aandacht besteed aan GreenLeave en 
de duurzame uitvaart!

Meer INforMatIe oVer GreeNLeaVe, De DuurzaMe uItVaart eN  

Het aSSortIMeNt: WWW.VreDeHof.NL oNDer Het kopje GreeNLeaVe

Herdenkingsdiensten Vredehof

De beelden van Neede
 
In Neede bevinden zich enkele bijzondere beelden: De piëta, Maria 
met het ontzielde lichaam van Christus op haar schoot, Christus op 
de koude steen en een fragment van een sacramentshuisje. om deze 
beelden uit de vijftiende eeuw voor de toekomst te behouden, is 
onderhoud en restauratie noodzakelijk. In 2007 hebben enkele  
mensen de handen ineen geslagen en de Stichting tot Instand-
houding en Behoud Needse Beelden opgericht. De doelstelling 
van deze stichting is het zorgdragen voor restauratie en duurzaam 
behoud van de beelden en zorgen dat de beelden toegankelijk  
blijven voor de Needse gemeenschap. De stichting is afhankelijk  
van subsidies en giften. Vredehof uitvaartverzorging, in Neede 
geworteld en eigenaar van aula Diekgraven, heeft dit goede  
initiatief met een gift ondersteund.

Meer inforMatie over de StichtinG tot inStandhoudinG  

en Behoud needSe BeeLden: www.needSeBeeLden.nL

Scholing Rouw & verlies: 
Adnovim Academie

Nieuws & weetjes  
over het leven en de dood

toBe 
informed

 
Vredehof uitvaartverzorging 
organiseert enkele keren  
per jaar, op wisselende  
locaties, herdenkings-
diensten. Deze herdenkings-
diensten worden speciaal 
georganiseerd voor 
nabestaanden die de 
afgelopen periode zijn 
geconfronteerd met een 

verlies. tijdens de samenkomst kan men luisteren naar muziek, 
poëzie en een korte overdenking. op verzoek kan ook de naam 
van de overledene tijdens de herdenking worden genoemd. Na 
afloop is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid om 
in een wat meer informele sfeer bij elkaar te zijn en na te praten. 
Nabestaanden ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de 
herdenkingsdienst. Daarnaast wordt op www.vredehof.nl een 
nieuwsbericht geplaatst wanneer een dienst gepland staat.

Bij rouwen denk je in de eer-
ste plaats aan het verdriet na 
het sterven van een dierbaar 
iemand. Maar men beleeft soort-
gelijke gevoelens ook na andere 
belangrijke verlieservaringen. 
afscheid moeten nemen van 
een kinderwens, van een baan 
na een reorganisatie of ontslag, 
het verlies van gezondheid of 
verdriet na een echtscheiding 
of uithuisplaatsing. Dat zijn ook 
verlieservaringen die een rouw-
proces met zich mee kunnen 
brengen.
adnovim academie heeft daar-
om de 3 uur durende scholing 
rouw & verlies in haar program-
ma opgnomen. In de scholing wordt ingegaan op ‘Wat is rouw’, ‘rouw - vroeger 
en nu’ en ‘Misverstanden over rouw’. ook de rouwprocessen en rouwtaken  
worden besproken, evenals rouw op verschillende leeftijden (ouderen, kinderen), 
culturen en rituelen. 
Deze scholing is interessant voor een groot aantal doelgroepen zoals verpleeg-
kundigen, verzorgenden, leerkrachten, jeugdhulpverleners, woonbegeleiders, 
uitvaartbegeleiders, mantelzorgers en vrijwilligers in de (palliatieve) zorg.

Meer INforMatIe oVer aDNoVIM aCaDeMIe: WWW.aDNoVIM.NL
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