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PRAKTISCHE ONDERSTEUNING
De nabestaandenbegeleider geeft  informati e 
over o.a. het wel of niet aanvaarden van een 
nalatenschap, over bankzaken en het opzeggen/
omzett en van verzekeringen, pensioenen, 
abonnementen en belasti ngzaken, maar ook 
over het opstellen van een levenstestament. De 
ondersteuning is gebaseerd op de persoonlijke 
situati e van de nabestaande/cliënt. De ervaring 
leert dat de nabestaande pas kan gaan rouwen als 
de prakti sche zaken zijn geregeld.

EMOTIONELE BEGELEIDING
Naast de prakti sche hulp biedt de 
nabestaandenbegeleider emoti onele 
ondersteuning. Verlies, lijden en rouwen zijn 
onlosmakelijk verbonden met het leven. Het is 
belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om te 
rouwen. Door te luisteren naar het verhaal en 
naar de verwarrende gevoelens en gedachten 
wordt samen gezocht naar een manier om het 
leven weer vorm te geven na het verlies van een 
dierbare.

DE NABESTAANDENBEGELEIDER SLAAT EEN BRUG 
TUSSEN DE DIGITALE WERELD EN DE MENS IN 
ROUW

Wij, als leden van het Landelijke Platf orm 
Nabestaandenzorg zijn van mening dat juist in deze 
snelle digitale wereld, aandacht voor het verlies zo 
nodig is. Daarom bezoeken wij mensen aan huis en 
geven ieder op onze eigen wijze invulling aan deze 
zorg waarbij persoonlijke aandacht centraal staat.

PREVENTIEVE WERKING
Ieder mens wordt in zijn leven geconfronteerd 
met verlies. Dat kan door overlijden zijn, maar ook 
verlies van een partner door een echtscheiding. 
Ook verlies van gezondheid of iets anders dat je 
dierbaar is kan plaatsvinden. Al dit soort situati es 
doen een groot beroep op iemands veerkracht. 
Doordat er aandacht is voor de persoonlijke 
situati e, waarbij erkenning is voor de verwarrende 
gevoelens in een onzekere ti jd, werkt de 
dienstverlening preventi ef. 



WIE KAN GEBRUIKMAKEN VAN ONZE 
DIENSTVERLENING?
• UITVAARTVERZORGERS
Als uitvaartverzorger begeleidt u de nabestaanden 
tussen het overlijden en de uitvaart. Daarna 
vallen veel nabestaanden in een gat. Om de 
nabestaanden na de uitvaart nog een stukje op 
weg te helpen, kan de nabestaandenbegeleider 
een waardevol verlengstuk zijn van uw 
dienstverlening.

• PARTICULIEREN
Vaak blijkt na een overlijden dat, als zaken anders 
geregeld zouden zijn bij leven, er minder problemen 
zouden ontstaan na het overlijden. Maar ook 
tijdens het leven is het zinnig om zaken goed te 
regelen. b.v. door het opstellen van een (levens)
testament. Als u nadenkt over het zorgvuldig 
vastleggen van persoonlijke gegevens en de 
consequentie van verlies in het leven, is hulp van 
een nabestaandenbegeleider van grote waarde. 

• BEDRIJFSLEVEN 
Rouw is nooit alleen aanwezig in de thuissituatie, 
maar heeft ook grote invloed op het functioneren 
van de werknemer op de werkvloer. Door 
op maat hulp te bieden aan een rouwende 
werknemer zal de duur van verzuim aanzienlijk 
worden teruggebracht. Aandacht voor rouw op 
de werkvloer is in onze optiek een onderdeel van 
goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid.

• GEMEENTEN 
Als gemeente staat u dicht bij de bewoners en 
weet u wie er overlijdt en wie er achterblijft. 
Ook binnen de afdelingen zorg en welzijn 
kunnen vragen ontstaan over wat te doen bij 
rouw en verlies. Door vanuit de gemeente 
nabestaanden door te verwijzen naar een 
nabestaandenbegeleider hoeven zij niet onnodig 
te zoeken naar ondersteuning, op het gebied van 
rouw en nalatenschap, als dat gewenst is. 
Op deze manier kunnen negatieve effecten zoals 
gevoelens van eenzaamheid en schulden tijdig 
bijgestuurd of voorkomen worden.

• HULPVERLENERS 
Als hulpverlener staat u dicht bij de mens. 
In de aandacht die u geeft wordt ook vaak 
waargenomen waar de behoefte in ondersteuning 
in rouw en verlies ligt. Door praktische en/of 
emotionele ondersteuning kan het proces van 
rouw en verlies begeleid worden waardoor er op 
een persoonlijke manier individueel gewerkt kan 
worden naar een nieuwe situatie waarin ruimte is 
voor herinneringen en nieuwe ervaringen.
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WIE ZIJN WIJ?
Het Landelijk Platf orm Nabestaandenzorg (LPN) 
bestaat uit nabestaandenbegeleiders die steun 
bieden aan mensen rondom verliesmomenten 
in het leven. De ondersteuning bestaat zowel uit 
hulp bij de zakelijke afwikkeling als uit emoti onele 
begeleiding. Het uitgangspunt van het platf orm is 
dat iedere aangesloten nabestaandenbegeleider 
werkt vanuit een gemeenschappelijke visie en 
missie, maar wel met behoud van eigen identi teit. 
Hierbij staan persoonlijk contact en oprechte 
aandacht centraal. 

WANNEER NABESTAANDENZORG?
Nabestaanden maken na een overlijden vaak een 
moeilijke periode door. Ze rouwen, maar moeten 
eerst veel zakelijke rompslomp afh andelen. Pas als 
de zakelijke kant van een overlijden goed geregeld 
is, krijgen nabestaanden ruimte om te rouwen. 
Ook vóór een overlijden, op ‘sleutelmomenten’ in 
het leven, zoals samenwonen, echtscheiding en 
ziekte is het goed om sti l te staan bij de mogelijke 
consequenti es die deze nieuwe situati e kan 
hebben na een overlijden.

Meer informati e:
Wanneer u belangstelling heeft  in wat een 
nabestaandenbegeleider van het LPN voor 
u kan betekenen, kunt u ons mailen op: 
info@landelijkplatf ormnabestaandenzorg.nl
of meer informati e vinden op onze website: 
www.landelijkplatf ormnabestaandenzorg.nl. 
Hierop vindt u tevens de nabestaandenbegeleider 
bij u in de omgeving.

U vindt ons ook op:

https://www.facebook.com/Landelijk-Platform-Nabestaandenzorg-753373661348758/?hc_ref=ART1TrTs1hQX2I1W6r4yeEtkEhSr1ZU0eRefHaV3Gr5-YxeChuJfnrEMbiH4D84eREA&__xts__[0]=68.ARB4TsLlicGA87RFMnmd5R3QPzyKDKkngzwrc-486oqgg5OEyFxNJ2pbN0bXFGuBfN8EfatZ8o7vh482vV9mFsEgA_UVdHA2IB0ZwCq3S70y2Fp6koIWHmCRNlIHg_tCQ1B0swITKLO-yEC5MzsdV3gXzDBiDWgBKMcY-ejpcz_dMIARef0epotII-Vu5bP5TNkksODyDiK9_s1Ak-QpExSjnXTv3H8kMip9r0tbH9GfVefYBZTgrKGDdr-nw6KLJ-afJ75S_S1j&__tn__=kC-R
https://nl.linkedin.com/company/landelijk-platform-nabestaandenzorg
https://www.landelijkplatformnabestaandenzorg.nl
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