Eenvoudige uitleg over
de dood en rouwverwerking
www.allesoverdedood.nl
De begeleidershandleiding

Wat is Allesoverdedood.nl?
Allesoverdedood.nl is een website waar Stefﬁe op een makkelijke manier allerlei dingen
uitlegt die te maken hebben met de dood. Bijvoorbeeld over wat een begrafenis of een
crematie is. Maar ook over wat condoleren is en hoe je omgaat met je verdriet als iemand
er niet meer is.
Wat kan een cliënt op de website doen?
Op de website staan drie uitlegmodules. De eerste uitlegmodule gaat over wat dood zijn
is. De tweede uitlegmodule gaat over wat een begrafenis en crematie is. De derde
uitlegmodule gaat over omgaan met verdriet. Er is ook een wensenboekje wat de cliënt
kan invullen, mailen en printen.
Hoe kan je jouw cliënt ondersteunen met de uitlegmodules?
De ondersteuning die je kan geven is afhankelijk van de vaardigheden van jouw cliënt. De
website is eenvoudig gemaakt, zodat iemand makkelijk zelf aan de slag kan. Na het
zelfstandig doorlopen van de website, kan je afspreken dat je daarna samen de doorgenomen module nabespreekt.
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In deze uitleg vertel ik wat dood zijn is. Ook leg ik uit hoe begraven en cremeren gaat.
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Maar je kunt de website ook samen met je cliënt doorlopen. Dan kan je tijdens het
doorlopen van de modules ook goed signaleren waar jouw cliënt moeite mee heeft.
Heeft dat bijvoorbeeld te maken dat de client de teksten niet goed begrijpt of dat hij of
zij op het emotionele vlak moeite heeft.
Hoe kan je jouw client ondersteunen met het wensenboekje?
Het wensenboekje kan als hulpmiddel worden ingezet ter voorbereiding op het jaarlijkse
ondersteuningsplan. Deze kan worden geprint en als bijlage worden toegevoegd.
Heb je specifieke vragen over dood en rouw?
Dan adviseren wij je contact op te nemen met de geestelijke verzorgers van je eigen
zorgorganisatie. De informatieflyer voor cliënten kan je downloaden op:
www.steffie.nl/persmap/folders/allesoverdedood.html.

De website is tot stand gekomen met ﬁnanciële steun van:
HandicapNL | Stichting SFO | Ipse de Bruggen | Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Stichting SPZ | Dr. Vaillant Fonds | Stichting Stimuleringsfonds Rouw

