
ZO 
wensen rond overlijden

wil ik het



Als jij mij vertelt wat je wilt,

Zet ik de wereld even stil

Om jouw leven gedag te zeggen

En jou in ons hart neer te leggen.

Wilma van Grieken, 
teamleider De Vaart(2012)



Dit boek is voor cliënten,  

familie en begeleiders

Met je cliënt of diens ouders of familie praten over 
doodgaan kun je niet tot het laatst uitstellen. 
Het is belangrijk om al eerder daarover met elkaar 
te spreken. Als door een ziekte of ouderdom de dood 
dichterbij komt, helpt een wensenboek om de 
praktische zaken daaromheen vast te leggen. 
Aan de hand van dit boek kunnen deze wensen 
beschreven worden. Om de vragen te verduidelijken 
zijn er pictogrammen bijgevoegd.
 
Hoe kan je dit boek gebruiken? 
Dat kan op verschillende manieren. Dat hangt af wat 
de cliënt kan en áánkan. Cliënten kunnen bijvoorbeeld 
zelf aangeven wat ze willen en –  indien mogelijk - zelf 
het boek invullen. Het wensenboek kan ook samen wor-
den ingevuld:  door de cliënt, diens familie of vrienden  
en/of begeleiding. 

Het gaat er om, dat je vastlegt wat de wensen van de 
cliënt zijn ten aanzien van doodgaan en de uitvaart. Je 
kunt plaatjes en foto’s toevoegen, er zelf een verhaal 
bij schrijven. Je kunt alle wensen opslaan in een klapper 
of map, of je maakt er een digitaal boek van, voor op 
de pc.   
  
In dit boek komen veel verschillende zaken aan de 
orde. Neem hiervoor ruim de tijd. Je kunt ervoor kiezen 
om telkens een stukje te doen, bijvoorbeeld het maken 
van een testament. Of het tekenen van een rouwkaart.  

Door de gesprekken die ontstaan met je cliënt 
en/of familielid zal zo een waardevol boek ontstaan.  
Waardevol, omdat, als het eenmaal zover is,
de nabestaanden weten hoe de overledene 
het gewild heeft. 

Werkgroep Palliatieve Zorg
Ons Tweede Thuis, oktober 2012.  Bij het ontwerp van 
dit boek is dankbaar gebruik gemaakt van het ‘Zo wil 
ik het’ boek van Fatima Zorg te Nieuw-Wehl.



 

Naam
Woning
Persoonlijk begeleider
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4.  Als je niet meer beter wordt

5.  Als je in het ziekenhuis ligt en niet meer beter wordt, 
     waar wil je dan naar toe?
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8.  Wat gaat er verder gebeuren: begraven of cremeren



1. Wie moeten weten hoe het met je gaat 

Wie zijn belangrijk voor jou

Ouders 
vb. stiefvader, stiefmoeder, pleegouders, curator, mentor

Familie
vb. broer, zus, neefjes, nichtjes, oom, tante, oma, opa
 

Anders
vb. buren, vrienden, vriendinnen, vrijwilligers, medebewoners, andere cliënten van 
Ons Tweede Thuis,  collega’s en medewerkers van dagbesteding/werk

Gegevens belangrijkste personen

1. Naam
    Dat is je 
   vb. vader, moeder, zus, broer, vriend, buurman o.i.d.
    
    Adres
    E-mailadres
    Telefoon 
    Mobiel

2. Naam
    Dat is je 
    vb. vader, moeder, zus, broer, vriend, buurman o.i.d.
    
    Adres
    E-mailadres
    Telefoon 
    Mobiel

3. Naam
    Dat is je 
    vb. vader, moeder, zus, broer, vriend, buurman o.i.d.
    
    Adres
    E-mailadres
    Telefoon 
    Mobiel
    



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.

Voorbeeld

Voorbeeld



2. Is er iets wat je altijd al graag hebt gewild 

Heb je een droomwens die je in je leven vervuld wil zien

Beschrijf de (laatste) wens
vb. iemand bezoeken of op bezoek laten komen, een feest geven, een land willen zien,
een plek bezoeken die bijzondere herinneringen bij je oproept, een bijzonder uitje 
(zoals de dierentuin, een ballonvaart, theater, concert, restaurantbezoek, enzovoort…) 



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.

Voorbeeld

Voorbeeld



3. Jouw testament

Wat moet er met jouw geld en met jouw spullen gebeuren als jij dood bent

Wat heb je allemaal
vb. geld, sieraden, Je kleren, dvd speler, cd’s, Ipad, pc enzovoort

Wat wil je dat er mee gebeurt
vb. naar familie, naar een vriend of vriendin, naar een goed doel, anders 



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.

Voorbeeld



4. Als je niet meer beter wordt

Wil je over geloof, angst, verdriet, moeilijke keuzes of andere dingen praten

Met wie wil je praten
vb. familielid, begeleider, met de pastoraal medewerker van Ons Tweede Thuis,
met de pastoor, met de dominee, wil je Joodse pastorale zorg, wil je contact met een geestelijk 
verzorger vanuit de Islam? 

Welk geloof heb je
vb. katholiek, protestant, joods, moslim, hindoe, boeddhist of anders

Zijn er belangrijke gebruiken en/of wensen waar wij rekening mee moeten houden



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.
VoorbeeldVoorbeeld



5. Als je in het ziekenhuis ligt 
   en niet meer beter wordt 

Waar wil je dan naar toe

Als je bijna dood gaat wil je naar
vb. naar je eigen kamer in de woning van Ons Tweede Thuis, naar je ouders thuis, 
In het ziekenhuis blijven, naar een speciaal huis voor erg zieke mensen: dat heet een ‘hospice’, 
anders: … 

Wil je graag dat er meerdere mensen bij zijn 
vb. ouders, familie, andere relaties
 

Wil je dat er iemand in het bijzonder heel dicht bij je is
zo ja, wie

      

Als je bijna dood gaat wil je dan dat er nog iets bijzonders gebeurt rondom jou
vb. een gebed, gezang, lied of iets anders



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.

VoorbeeldVoorbeeld



6. En als je eenmaal dood bent….

Hebben jijzelf of je familie voorkeur voor een begrafenisondernemer

Bespreek met je/ de familie of er financiële mogelijkheden zijn om je keuzes te realiseren.
Contactgegevens

Wassen en aankleden 

Is er iemand die je mag komen wassen en aankleden
wie

Heb je lievelingskleren die je dan aan wilt
wat

Heb je sieraden die je dan om wilt 
welke

Wil je een knuffel of iets anders bij je hebben
wat

In wat voor kist wil je liggen
vb. een gewone, maakt niet uit, een versierde (wie moet hem versieren en waar mee?)
Voeg eventueel een plaatje toe.

Waar wil je dan liggen
vb. in je eigen kamer in de woning van Ons Tweede Thuis, bij je ouders thuis, bij familie thuis,
bij het crematorium of begraafplaats, ergens anders…..

Wil je dat er muziek aan staat
    

Wil je dat er bloemen staan op de plek waar je ligt 
welke bloemen vind jij mooi



De rouwkaart

Door een rouwkaart kunnen we aan iedereen vertellen dat je dood bent. 
Er staat ook op waar de afscheidsdienst wordt gehouden en wanneer en waar je 
begraven of gecremeerd wordt.

Wat voor soort kaart wil je
vb. zonder iets er op, met een foto, met een foto van een onderwerp of landschap,
anders nl… Voeg eventueel een plaatje toe.

Wil je een persoonlijke tekst op de kaart laten zetten
vb. iets wat ik zelf heb geschreven nl…., een gedichtje nl…., anders nl....

Wie wil je dat een kaart krijgt
vb. familie, vrienden, kennissen, anders…… Zie adressenlijst

Als je bent opgebaard komen de mensen naar je kijken

Wie vindt het fijn om jou dan te zien
vb. medebewoners, ouders, familie, vrienden, kennissen, anders …



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.

Voorbeeld



                    

7. In een uitvaartdienst neemt iedereen afscheid 
     van je

De uitvaartdienst 

Waar wil je dat de afscheiddienst gehouden wordt
vb. bij de begraafplaats of crematorium, in een kerkgebouw, als het mogelijk is in de woning,
ergens anders …

Wie wil je dat er bij jouw afscheidsdienst aanwezig zijn
vb. familie, medebewoners, medewerkers, kennissen, alleen de mensen volgens de adreslijst.

Wie mag er wat vertellen over jou
vb. familie, medebewoners en medewerkers, vrienden 

Wat wil je zelf laten zeggen op je afscheidsdienst

Wat voor muziek wil je op je begrafenis/crematie
vb. een lievelingsliedje of muziek, maakt niet uit

            



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.

Voorbeeld



8. Wat gaat er verder gebeuren: 
     begraven of cremeren

Begraven
Wil je worden begraven 

Begraafplaats
te

      
Als je wordt begraven kan er een steen op je graf worden geplaatst.
Hoe wil je dat die steen er uit ziet
(voeg eventueel een plaatje toe)            

Wat wil je dat er op de steen wordt gezet
Tekst

Cremeren
Wil je worden gecremeerd 

Crematorium
te

Wat wil je dat er met jouw as gebeurt
vb. uitstrooien op het terrein van het crematorium, in een mooi beeld in een herdenkingsmuur,
in een urn in een graf, in een urn ergens anders, anders nl….

Wie mogen er bij zijn als je as wordt verstrooid
vb. familie, vrienden, kennissen, anders nl….

Wil je een gedenkplaatje bij het crematorium
Wat moet er op staan



Na de begrafenis blijven de mensen nog even bij elkaar om elkaar te troosten
Wil je dan dat er iets gegeten en/of gedronken wordt

Eten
vb. broodje, koekje, cake, niets, anders nl…

Drinken
vb. koffie/thee, frisdrank, bier, wijn, anders...

Heb je nog andere wensen die je graag in dit boek wil schrijven

Wensen

Met wie heb je dit boek ingevuld

Naam
Datum

     



Ruimte voor foto’s, tekeningen e.d.

Voorbeeld



9. Adressenlijst

Adressen van mensen die ik graag bij mijn uitvaart wil hebben
Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.



Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.

Naam
Adres
Telefoonnr.




