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KSW = Kleinschalig wonen 
SWZ = Scheiden wonen zorg 

 

U heeft zojuist een begin moeten maken 
met het afscheid nemen van een van uw 
naasten. De komende tijd zal niet makkelijk 
zijn voor u. U krijgt veel informatie en 
vragen waar u een antwoord op moet 
geven. Om na het gesprek met de arts of 
verpleegkundige deze informatie nog eens 
rustig na te kunnen lezen, is deze kort 
samengevat in deze folder. 
 
Zorg op de etage KSW & SWZ 

De verzorgenden zorgt na het overlijden 
nog voor uw naaste. Deze zorg bestaat uit 
het goed leggen van uw naaste in bed, 
ogen sluiten, gebitprothese terugplaatsen 
in de mond. U kunt daarna op de kamer/ 
appartement samen met familieleden en 
andere naasten afscheid nemen. De 
verdere verzorging van de overledene 
gebeurt bij de uitvaartonderneming. 
De verzorgenden staan u direct na het 
overlijden van uw naaste zo 
goed mogelijk bij. Heeft u vragen of 
wensen bespreek die dan met de 
verzorgenden. 
 
Dunweg uitvaartzorg  

Nadat u afscheid heeft genomen van de 
overledene, neemt “Dunweg Uitvaartzorg” 
de zorg over. Deze uitvaartonderneming 
brengt de overledene naar het 
uitvaartcentrum van “Dunweg Uitvaartzorg” 
in Hoofddorp. Voor deze diensten brengt 
“Dunweg Uitvaartzorg” een bedrag in 
rekening van € 110,00 (prijspeil 2020). 
Voor werkzaamheden in avond, nacht en 
of weekend wordt geen toeslag berekend. 
Bij een verblijf langer dan 24 uur geldt wel 
een toeslag. 

Begeleiding van de uitvaart  

Heeft de overledene een 
uitvaartverzekering of polis, dan neemt u 
contact op met deze uitvaartverzekering. U 
maakt zelf een keuze voor een 
uitvaartonderneming die de uitvaart samen 
met de nabestaanden verzorgt. 
 
 
 
 
 
 

 
De overledene blijft in het uitvaartcentrum 
van “Dunweg uitvaartzorg” totdat bekend is 
welke uitvaartonderneming de begeleiding 
van de uitvaart verzorgt. De 
uitvaartonderneming van uw keuze brengt 
de overledene naar de plaats van de 
opbaring. De uitvaartonderneming van uw 
keuze haalt de overledene dus niet op bij 
Horizon of Westerkim. 
 
Kleding  

De medewerker van de 
uitvaartonderneming van uw keuze vertelt 
u waar de kleding, die de overledene bij de 
uitvaart zal dragen, naar toe gebracht kan 
worden. 
 
In deze tekst wordt steeds gesproken van 
uitvaartonderneming. U kunt hier ook 
lezen: begrafenisonderneming, 
uitvaartverzorgingsmaatschappij of 
uitvaartverzekeringsmaatschappij. 

Ondersteuning en informatie bij 
rouw en rouwverwerking  
 
 Dunweg uitvaartzorg 

Achterweg 42 
2132 BX Hoofddorp 
(023) 563 35 44 (24 uur per dag 
bereikbaar) www.dunweg.nl 
 

 uw huisarts of uw eigen geestelijke  
 
de dienst geestelijke verzorging van 
PCSOH via het algemene 
telefoonnummer (023) 561 60 00  
 

 Stichting Landelijk Steunpunt 
Rouwbegeleiding (033) 461 68 86 
www.landelijksteunpuntrouw.nl 
(ma, di, do, vr van 9.00 -12.00 uur) 
 

http://www.landelijksteunpuntrouw.nl/

