Waardig afscheid nemen

Waardig afscheid nemen
PZC Dordrecht ondersteunt kwetsbare en oudere mensen bij het leiden van een
zinvol leven. Wij kijken naar wat mensen nodig hebben om zich van waarde te
voelen. Een belangrijk onderdeel van zinvol leven, is waardig afscheid nemen.
Want een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis waarbij het belangrijk is om
op een waardige manier afscheid van iemand te kunnen nemen. PZC Dordrecht
draagt hier graag aan bij.

Afscheid nemen van medebewoners
Wij bieden onze bewoners een veilig en
warm thuis als zelfstandig wonen geen
optie meer is. Dat betekent voor sommige
bewoners dat zij al jaren deel uitmaken van
onze veilige woonomgeving. Als het afscheid
nadert, is het voor zowel medebewoners als
medewerkers belangrijk dat ook zij waardig
afscheid kunnen nemen. Wij ondersteunen
u hier graag in.

Rouwkamer Crabbehoven

Eigen regie
Een van onze uitgangspunten is dat iedere
bewoner de regie heeft over zijn eigen
leven. En dus ook over zijn eigen afscheid.
PZC Dordrecht kan hierin helpen, waar dat
nodig is. U bent natuurlijk vrij in uw keuze
voor een uitvaartondernemer. Daarbij kunt
u gebruikmaken van de intiem ingerichte
rouwkamers in locaties Crabbehoven en
Dubbelmonde waar zowel uw familie en
vrienden als medebewoners en medewerkers
afscheid kunnen nemen. Ieder op zijn eigen,
persoonlijke manier. In Dubbelmonde is
daarnaast de mogelijkheid om de overledene
op te baren op de eigen kamer.
De beheerder van de rouwkamer,
Klink Uitvaart, verleent in overleg met u
en/of uw naasten, de noodzakelijke zorg
op een waardige manier. Het is voor familie
altijd mogelijk om hun dierbare daar te
bezoeken, in overleg met de beheerder van
de rouwkamer.
Vrij in de keuze voor een
uitvaartondernemer
U bent vrij in uw keuze voor een
uitvaartondernemer. Als u gebruik wilt maken
van de rouwkamers van PZC Dordrecht,
kan de uitvaartondernemer van uw keuze
contact opnemen met de beheerder van

Rouwkamer Dubbelmonde

de rouwkamer. Het is ook mogelijk om
de beheerder van de rouwkamer, Klink
Uitvaart, te vragen de uitvaart te regelen.
In dat geval is het ook mogelijk om vooraf
uw uitvaartwensen kenbaar te maken.
Dit kan via een persoonlijk gesprek met
de uitvaartadviseur of u vult vooraf een
wilsverklaring in.
PZC heeft eigen uitvaartcentrum
PZC Dordrecht kan, zowel vanuit
locatie Crabbehoven als vanuit locatie
Dubbelmonde de uitvaart volledig voor u
faciliteren. Op beide locaties is een zaal
beschikbaar voorzien van alle faciliteiten die
bij een uitvaart gevraagd worden. Ook zijn
er ruimtes beschikbaar voor het houden
van een afscheidsbijeenkomst of een
condoleance. De uitvaartondernemer van
uw keuze kan contact hierover opnemen
met Klink Uitvaart. Zij stemmen onderling
af welke wensen er zijn.
Steun in een moeilijke periode
In de zorg rondom het levenseinde, afscheid
en verlies, kan onze geestelijk verzorger een
ondersteunende rol vervullen. Hij of zij kan
in gesprek gaan met u en uw naasten en u
bijstaan tijdens de laatste levensfase. Ook
kan de geestelijk verzorger (een deel van)
de uitvaartplechtigheid leiden of spreken
namens u of uw familie. Want hij of zij is
er niet alleen voor u, maar ook voor uw
nabestaanden. Ongeacht uw geloofs- of
levensovertuiging.
Naast het bijstaan in de laatste fase,
organiseren de geestelijk verzorgers
jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst

voor nabestaanden. Hierin wordt de
overledene herdacht en is er veel ruimte
voor stilte en muziek. Via de eerste
contactpersoon ontvangen de nabestaanden
hiervoor een uitnodiging. Deze
herdenkingsbijeenkomsten vinden zowel in
Crabbehoven als in Dubbelmonde plaats.

Heeft u vragen?
Voor algemene vragen over onze
zorgverlening en de ondersteuning
die wij kunnen bieden, kunt u contact
opnemen met de Zorgwinkel via
zorgwinkel@pzcdordrecht.nl of
078 652 88 00.
Voor vragen rondom ondersteuning bij
het overlijden, kunt u contact opnemen
met onze geestelijke verzorgers via
geestelijkeverzorging@pzcdordrecht.nl
of 078 616 22 22 (Dubbelmonde) of
078 652 88 88 (Crabbehoven en Albert
Schweitzerplaats).
Heeft u vragen over de rouwkamer of
over ons uitvaartcentrum? Dan kunt u
contact opnemen met Klink Uitvaart via
078 612 82 57 of info@klinkuitvaart.nl.
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