
Voorzorg



Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder 

haar levensduur te verkorten.

 

Oosterse wijsheid



Introductie

De betrokkenheid van Barbara Uitvaartverzorging gaat verder dan  
het regelen van een uitvaart. Een uitvaart is een sluitstuk op een 
leven, en dit werk mogen wij al meer dan 60 jaar in de regio 
Utrecht uitvoeren.

Toch vinden wij dit niet genoeg. Er is namelijk ook nog een ‘leven 
voor de dood’ waarin ondersteuning nodig kan zijn.

Dit kan gaan van “Ik wil mijn uitvaart alvast regelen en 
vastleggen” tot “Mijn levensverwachting is nog maar kort, ik wil 
graag ondersteund worden bij het vormgeven van mijn uitvaart”.

Wij hopen u en uw nabestaanden met onze voorzorg te helpen, te 
ondersteunen en een stukje zorg weg te nemen met betrekking 
tot uw uitvaart.

In deze folder vindt u meer informatie over de mogelijkheden. 
Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat er aan de in 
deze folder genoemde diensten, binnen de regio Utrecht, geen 
kosten verbonden zijn.



Levenseinde nabij

Dat het leven eindig is, weten we allemaal. Maar liever staan we 
daar niet bij stil. 

Toch kunnen mensen plotseling geconfronteerd worden met 
een naderend levenseinde. Vaak is een ongeneeslijke ziekte 
daar de oorzaak van.

Je wereld staat op z’n kop; er is ongeloof, woede, verdriet, 
onmacht, frustratie, chaos…. Hoe lastig is het dan om daarin je 
weg te vinden en waar kun je je verhaal kwijt? En voor degene 
die ongeneeslijk ziek is; hoe balanceer je tussen het wel of niet 
belasten van je dierbaren…

Barbara Uitvaartverzorging vindt het belangrijk u en uw naasten 
ook in dit stuk ondersteuning en zorg te bieden. Wij kunnen en 
zullen nooit de rol van therapeut op ons nemen. Ook zullen wij 
nooit een rol spelen in de keuze voor wel of geen euthanasie. 
Wel kunnen wij u ondersteunen in dat gedeelte dat met de 
uitvaart te maken heeft. Wij kunnen hierin uw gesprekspartner 
en vertrouwenspersoon zijn en u een aantal zorgen uit handen 
nemen.



Voor de persoon die komt te overlijden kunnen wij ook als 
“spreekbuis” fungeren voor of tijdens de uitvaart.

Wij praten in dit gehele traject niet over een uitvaartleider, maar 
over een uitvaartzorgverlener. Deze uitvaartzorgverlener zal u 
niet alleen gedurende deze periode begeleiden, maar ook de 
uitvaartleider zijn na het moment van overlijden (met uitzondering 
van vakantie of ziekte). Zo hebben u en uw nabestaanden één 
vertrouwd persoon die u begeleidt en ondersteunt; voor, tijdens 
en na de uitvaart.



In Memoriam

Het schrijven van een levensverhaal, In Memoriam, wordt 
meestal pas gedaan na een overlijden. Echter, als u weet dat u 
komt te overlijden wilt u wellicht zelf uw levensverhaal schrijven.

Barbara Uitvaartverzorging ondersteunt u graag bij het schrijven 
van uw In Memoriam. 

Eén van onze uitvaartzorgverleners zal met u in gesprek gaan 
over uw leven. Hoe was uw jeugd, wat waren de belangrijke 
momenten, welke betekenis hebben sommige mensen voor u, 
waar kunt u van genieten, wat waren bijzondere gebeurtenissen, 
hoe kijkt u terug op uw leven, wat zijn de gedenkwaardige 
aspecten, waar staat u voor….wie bent u?

Al deze informatie wordt door ons verwerkt in een In Memoriam. 

Dit In Memoriam kan op verschillende manieren een rol spelen 
tijdens uw uitvaart. 
U zou uw verhaal zelf van te voren kunnen vertellen en vast 
laten leggen op DVD. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst 
zijn.



U kunt het voor laten dragen door één van uw dierbaren. 
Het voordragen van een In Memoriam kan echter emotioneel 
zwaar zijn voor uw nabestaanden. In dat geval nemen wij deze 
rol graag over.



Vooruit bespreken van uw uitvaart

Over het algemeen hebben mensen wel iets gedaan in de 
vorm van een levens- of overlijdensverzekering, maar daarmee 
is alleen de financiële kant geregeld. Op enig moment in het 
leven staan mensen stil bij hun uitvaart en hoe zij deze geregeld 
willen hebben. 

Barbara Uitvaartverzorging helpt u hier graag bij en biedt u 
ondersteuning bij het vormgeven van uw uitvaart.



Eén van onze uitvaartzorgverleners zal in een persoonlijk gesprek 
uw afscheid samen met u tot in detail doornemen. Dit kan bij u 
thuis of in één van onze uitvaartcentra.

Er wordt met u meegedacht en u wordt geadviseerd over alle 
mogelijkheden. Het is mogelijk om deze wensen bij Barbara 
Uitvaartverzorging vast te laten leggen. Dit betekent niet dat u 
verplicht bent om uw uitvaart door Barbara Uitvaartverzorging te 
laten uitvoeren. 

Weet dat het vastleggen van uw wensen op bovenstaande manier 
niet rechtsgeldig is. Uw nabestaanden kunnen wijzigingen 
aanbrengen in uw wensen en besluiten uw uitvaart op een 
andere manier vorm te geven. Wilt u uw wensen rechtsgeldig 
laten vastleggen, dan kan dat alleen via een notaris. Dit geldt zeker 
voor het vastleggen van uw erfenis. Barbara Uitvaartverzorging 
kan u uiteraard helpen bij het vinden van een goede notaris. Wij 
zullen u echter nooit doorverwijzen naar een notaris, omdat wij 
onze onafhankelijkheid daarin willen behouden.

Uiteraard krijgt u informatie over de kosten van de door u 
gewenste uitvaart. Mocht blijken dat u niet voldoende verzekerd 
bent, dan kunt u kiezen voor bijverzekeren, maar ook voor onze 
“Waardevaste Uitvaart”. 



Waardevaste Uitvaart

Barbara Uitvaartverzorging maakt het niet alleen mogelijk uw 
uitvaart vooruit te bespreken, maar tevens de kosten van de 
uitvaart zoals u die wenst alvast te voldoen. Na overlijden zal 
de uitvaart dan volgens deze wensen en zonder verdere kosten 
voor uw nabestaanden worden uitgevoerd. Vandaar de naam 
“Waardevaste Uitvaart”. Uiteraard wordt alles vastgelegd in een 
overeenkomst.

Wellicht bent u reeds verzekerd voor uw overlijden, maar is het 
verzekerde bedrag niet voldoende voor de door u gewenste 
uitvaart. In dit geval kunt u alsnog een gedeelte van uw wensen 
vooruit betalen en vastleggen in een “Waardevaste Uitvaart”. 

De overige wensen zullen te zijner tijd door de verzekering 
worden vergoed. Deze wensen zullen wel beschreven worden 
in de “Waardevaste Uitvaart”, maar met de vermelding dat deze 
niet voldaan zijn aan Barbara Uitvaartverzorging. 

Het vooruit bespreken van uw uitvaart kan rust en zekerheid 
geven. U kunt zich weer volledig concentreren op het leven nu, 
terwijl uw nabestaanden vrij zijn van de zorgen voor later.



Verzekeringen

Een oude polis van de RVS, premie van 6,5 cent per week…en 
niet 1 polis, maar wel een stuk of 10 van die oude vergeelde 
documenten. En allemaal met een verzekerde waarde van een 
paar gulden. Zijn ze nog geldig? Wat zijn ze waard? Bij welke 
verzekeringsmaatschappij loopt de polis nu….? We komen het 
dagelijks tegen. 

Verzekeringsmaatschappijen bestaan niet meer, zijn over genomen 
door een ander….en weer een ander…Mocht u door de bomen 
het bos niet meer zien, dan brengen wij graag uw polissen 
voor u in kaart, zodat u een goed overzicht heeft van de totale 
verzekerde waarde en tevens kunt inschatten of u voldoende 
verzekerd bent.
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