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VOORWOORD

Samen
werken aan 25 jaar

‘Respect voor mensen’

Toen we 25 jaar geleden van start gingen
met het avontuur dat nu zo mooi de Zorg
Diensten Groep heet, hadden we een missie:
de dienstverlening rond ‘het levenseinde’
naar het hoogste niveau brengen. Zorg rond
het levenseinde is immers dé ZORG waarmee
we respect kunnen tonen: aan de overledene
en de nabestaanden, maar ook aan alle
betrokken zorgprofessionals.
De dienstverlening rond het levenseinde
heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Bestaande disciplines werden steeds verder
geprofessionaliseerd en nieuwe technieken en
diensten werden ontwikkeld. ‘Postmortale zorg’ is
daardoor nu breed erkend als een volwaardig en
professioneel werkveld.

“Respect voor mensen:
daar gaat het om”

We hebben diensten ontwikkeld, innovaties
gelanceerd en mensen opgeleid. We hebben
nieuwe doelgroepen bereikt, bijgedragen aan
het professionaliseren van ons vak én ons motto
‘Respect voor mensen’ breed uitgedragen.
Ik grijp ons jubileum dan ook graag aan om alle
collega’s (binnen én buiten onze organisatie) te
bedanken. Want alleen samen kunnen we ervoor
zorgen dat ons vak in beweging blijft. Met het
streven naar perfectie ben je namelijk nooit klaar!
Een onmogelijk afscheid van een dierbare toch
mogelijk te maken, blijft voor mij de ultieme
uitdaging.
Daarom spreek ik de wens uit dat ‘Respect
voor mensen’ voor ons allen de belangrijkste
drijfveer blijft!

Hans Heikoop
Algemeen directeur

Het vervult me met trots en dankbaarheid dat wij
daarbij een bijzondere rol hebben mogen vervullen.
www.zdg.nl | 3

HIS T O RIE | Z DG

ZDG

van toen naar nu:
een tijdlijn vol
bijzondere momenten
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Evacuatie!
Vanwege dreigende watersnood in de Betuwe is
het hoofdkantoor in Geldermalsen een week lang
onbereikbaar.

Start van Cura Mortu Orum

Op 1 maart 1990 geeft het KNOV een positief advies tot inschrijving
in het KvK-register van ‘een meldcentrale voor het uitvaartwezen,
verzorgingsdienst voor overledenen en privatisering mortuaria in
de gezondheidszorg’. Op 1 juni is het daadwerkelijk zover: Cura
Mortu Orum start met mortuariabeheer, overledenenverzorging en
een meld-doorschakelcentrale.

1991
Eerste omzet: 153.000 gulden
Het gaat crescendo met CMO. Een klein half jaar na
de start heeft de meldkamer 40 klanten en per week
komen er twee bij. Het eerste jaarverslag maakt
melding van een omzet van 153.000 gulden.

Verhuizing naar de Wallerstraat
De meldkamer gaat verder onder een
nieuwe naam: Multiline Meldkamerdiensten.
Multiline verhuist naar het Parkkantoor in het
monumentale Agnetapark (Wallerstraat), waar
het vandaag de dag nog steeds gevestigd is.
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1994

Calamiteitenmortuarium
Aan de Hoogoorddreef in
Amsterdam, bij de Arena, wordt een
calamiteitenmortuarium opgericht
voor de politie en de GGD.

1995

1996

Start met LDU
In juni 1996 ontstaat een joint venture
tussen ZWN (later opgegaan in
Connexxion) en de holding CMO. In
LDU worden de verzorgingsactiviteiten
van CMO en de meldkamerdiensten
gecombineerd met logistieke
activiteiten. Het doel: de uitvaartsector
een volledig dienstenpakket
aanbieden. In 1999 neemt ZDG het
belang van Connexxion over. De
vervoersactiviteiten worden door ZDG
afgestoten.

ZDG | HI STO R IE

“25 jaar enthousiasme, vernieuwing, professionalisering
en permanente aandacht voor mensen”

Een
prachtige
locatie voor
kennisoverdracht

Start van Docendo
Tot september 2004 heeft CMO een eigen
interne opleiding tot overledenenverzorger.
In september 2004 gaat Docendo van start
met een breed pakket aan opleidingen op
het gebied van postmortale zorg. In de jaren
daarna wordt het opleidingenaanbod gestaag
uitgebreid.

Verhuizing naar het Lingehuis
In 2005 verhuist het hoofdkantoor in Geldermalsen naar de nieuwe locatie
aan de Koppelsedijk: het Lingehuis, het voormalige pand van waterschap
Lek en Linge (in 1950 door Koningin Juliana geopend). Daar krijgen met
name de opleidingsactiviteiten van Docendo meer ruimte.
ZDG, aangenaam
In juni krijgt de holding een nieuwe naam:
Zorg Diensten Groep. Als eerste ZDGonderdeel behaalt Multiline dit jaar de ISO
9002-certificering. In de jaren daarna volgen
ook CMO en Mortuarium Schiphol.

1997

1999

Nieuwe opleiding: thanatopraxie
Vooruitlopend op de wetswijziging die lichte balseming mogelijk maakt,
start in 2007 de opleiding Thanatopraxie. De examinering gebeurt door het
nieuw opgerichte Nederlands Instituut Thanatopraxie.

2004

Opening van Mortuarium Schiphol
Het eerste luchthavenmortuarium ter wereld
opent met een zeer geslaagd congres over
internationaal luchttransport van overledenen.

2005

2007

2008

Uitvaartbeurs
2008:
PMF
Introductie van PMF
Op de vierjaarlijkse Uitvaartbeurs in 2008 wordt PMF (Post Mortem
Facilities) gepresenteerd. Ook worden de Forensisch Technische normen
1004 en 1005 ingevoerd. Die normen brengen een strakke lijn in de regels
rondom het bergen, vervoeren en bewaren van stoffelijke overschotten.
Veel CMO-mortuaria worden politiemortuarium, MPZ raakt betrokken bij
het doorgeven van de meldingen en Docendo start een speciale training
voor de medewerkers van rouwvervoerbedrijven.

www.zdg.nl | 5
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“De Zorg Diensten Groep is een gezond en florerend bedrijf,
met een constante groei en dito personeelsbestand”
International Funeral Award
CMO valt tijdens een gala in Antwerpen in de prijzen
met de innovatieve vochtblokker.

Bas de
Leng neemt
de prijs in
ontvangst

Samenwerking met Defensie
Al vijf jaar leidt Docendo militairen op om
tijdens uitzending naar crisisgebieden
overledenen te kunnen verzorgen en
restaureren.

2008
Ramp met Turkish Airlines
In 2009 crasht een vliegtuig van Turkish
Airlines vlak voor de landing op Schiphol. Een
van de hoofdtaken van Mortuarium Schiphol
is het fungeren als calamiteitenmortuarium
voor de luchthaven. De dodelijke
slachtoffers worden overgebracht naar het
luchthavenmortuarium.

2009

2010

De formele
bekrachtiging

Docendo neemt Stivu over
In april 2009 neemt Docendo de opleidingstak van Stivu over, waarvoor
Docendo al sinds 2008 de opleidingsactiviteiten verzorgde. Stivu gaat
verder als exameninstituut.
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Zorg
Diensten
Groep op
de beurs

Uitvaartbeurs 2012
De Zorg Diensten
Groep is in 2012
groter dan ooit vertegenwoordigd op de
vierjaarlijkse Uitvaartbeurs. Door de open stand
komt de samenhang tussen de verschillende
bedrijfsonderdelen goed over het voetlicht.

“De saaiste
functie
binnen
ZDG”
Meestal is het
woordje van de
voorzitter van
de Raad van
Commissarissen
niet bijster interessant. Hoe saaier
immers de functie, des te
beter het met de organisatie
gaat. Welnu, met plezier kan ik
u vertellen dat ik wat dat betreft een
behoorlijk saai bestaan leid.
Het eerste wat in me opkomt als ik aan de Zorg Diensten
Groep denk, is stabiliteit. Daarna volgen continuïteit,
degelijkheid, kwaliteit en nog enkele andere mooie
kwalificaties. De Zorg Diensten Groep is een gezond
en florerend bedrijf, met een stabiele groei en dito
personeelsbestand.

2012

2015

25-jarig bestaan
ZDG: Symposium
Kennis en kunde delen: daar draait het om tijdens ons
jubileumsymposium. Bijzondere sprekers delen hun
bijzondere verhalen.

Samenwerken
Dat laatste is erg belangrijk. We hebben te maken met
een hechte club professionals die al heel lang met elkaar
samenwerken, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel
bovendien. Dat zie ik als de grootste sterkte van dit bedrijf,
en als de beste garantie voor een succesvolle toekomst.
Alle goeds
Ik ben al twintig jaar voorzitter van de Raad van
Commissarissen. We hebben zeker tijden van enige
zorg gekend, maar in al die jaren is het vooral een heel
bevredigende functie gebleken. Voor de toekomst wens ik
deze mooie organisatie alle goeds toe. En ik hoop dat mijn
functie nog lang heerlijk saai mag blijven!
Mr. Willem van der Putten
Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg Diensten Groep
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“Een afscheid
moet zo mooi
mogelijk zijn”
Heleen van den Tol-Nelisse

CMO staat voor Cura Mortu Orum
(vrij vertaald: ‘zorg voor de doden’).
CMO is gespecialiseerd in de laatste
verzorging van een overledene.

Heleen van den Tol-Nelisse is zorgmanager van CMO.
Zij ervaart haar werk iedere dag als een privilege.
“Het is voor mij een soort levensmissie. Ik wil mijn
werk voor geen goud missen.”
Je ziet CMO als dé schakel tussen de gezondheidszorg
en uitvaartzorg. Wat betekenen jullie daarin?
“We zorgen dat nabestaanden de gelegenheid krijgen om
waardig afscheid te nemen van hun dierbare. Dáár begint
het rouwproces namelijk al. Je kunt je niet voorstellen wat
het voor nabestaanden betekent om hun dierbare nog te
kunnen zien, zijn of haar hand vast te houden of een plukje
haar af te knippen als herinnering. Het helpt de nabestaanden
om zich het grote verlies eigen te maken.”
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Je ziet je werk als een roeping. Wat bedoel je daarmee?
“Ik wilde van jongs af aan al een baan waarin ik iets voor mensen
kan betekenen. Aanvankelijk werd dat de gezondheidszorg,
en sinds 2005 vind ik die invulling bij CMO. Samen met mijn
collega’s zorg ik er iedere dag opnieuw voor dat een afscheid
voor nabestaanden zo mooi mogelijk wordt.”
Je komt in je dagelijkse werk veel verdriet tegen.
Is dat lastig?
“Verdriet hoort bij het leven, ik word er niet ongelukkig van.
Wel begrijp ik het verdriet van anderen heel goed. Ik luister naar
de verhalen van nabestaanden en kan dankzij onze deskundigheid een waardig afscheid mogelijk maken, ervoor zorgen dat
het verdriet draaglijker wordt. Dáár komt de voldoening vandaan.
In die zin maakt mijn werk mij echt gelukkig.”

ZD G | CMO

CMO:

complete postmortale zorg op
hoog niveau
CMO is marktleider op het gebied
van postmortale zorgverlening en het
beheren van ziekenhuismortuaria.
In de filosofie van CMO is de laatste
verzorging van een overledene van
cruciaal belang voor een goede
rouwverwerking van de nabestaanden.
CMO is gespecialiseerd in het complete pakket
aan postmortale zorg: zowel de noodzakelijke (en
wettelijk verplichte) zorg als de wenselijke zorg.
In verreweg de meeste gevallen wordt de zorg
samen met de nabestaanden vormgegeven: van
de (uiterlijke) verzorging van de overledene tot
aan het kiezen van de kleding.

Wilt u meer
informatie? Download
de brochure op
www.curamortuorum.nl
of bel ons:
(0345) 58 07 70.

Mortuariumbeheer
CMO verzorgt ook mortuariumbeheer voor
ziekenhuizen. Postmortale zorg in een ziekenhuis
of zorginstelling is wezenlijk anders dan wanneer
de zorg thuis plaatsvindt, onder andere door
factoren als vochttoediening, infusievloeistof,
medicatie en beademing. De medewerkers van
CMO weten dat en passen daar hun zorg op aan.
Gespecialiseerde medewerkers
Zo dient een overledene in het ziekenhuis vaak
snel diep gekoeld en behandeld te worden,
zodat eventueel aanwezig vocht op de
juiste wijze het lichaam kan verlaten
en het lichaam waardig opgebaard
kan worden. Ook zijn de CMOmedewerkers gespecialiseerd in
(gedeeltelijke) thanatopraxie en
het uitvoeren van restauraties.
Eerste rouwverwerking
Zeker na een overlijden
in een ziekenhuis kunnen
nabestaanden met veel vragen
zitten. Ze zijn geconfronteerd
met een groot verlies, terwijl ze
wellicht rekenden op herstel. Wat is er
met de overledene gebeurd? Waar verblijft
hij of zij? Welke verzorgende handelingen zijn
er inmiddels verricht en wat gebeurt er daarna
met het lichaam? De CMO-specialisten geven
op persoonlijke en respectvolle wijze antwoord
op alle vragen. In veel gevallen helpt deze
persoonlijke begeleiding de nabestaanden bij
de eerste rouwverwerking.
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Jaqueline Mommer over haar overleden zoon:

“Het was
overduidelijk
onze Joris”
Jaqueline Mommer verloor vijf jaar geleden haar zoon
Joris. Haar destijds zestienjarige zoon benam zich op
het spoor van het leven.
“Toen we hoorden wat er gebeurd was, was ik ervan overtuigd
dat ik geen afscheid van hem zou kunnen nemen. Totdat we ’s
avonds een telefoontje kregen. De mensen van het mortuarium
wilden graag foto’s van Joris. Een dag later meldde een
medewerkster van het mortuarium dat Joris toonbaar was en
dat we hem konden bezoeken als we dat wilden.”
Waardevol afscheid
“Ik heb geen woorden voor het fantastische werk dat CMO
heeft gedaan. Het was gewoon onze Joris, overduidelijk.
Beschadigd, maar écht. Hij lag er, we konden ons er niet voor
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verstoppen of afsluiten, we zagen het met eigen ogen: Joris
komt nooit meer terug. Die wetenschap heeft ons veel rust
gegeven. Het afscheid is een ontzettend belangrijk vertrekpunt
geweest voor het verwerken van ons verdriet.”
“We moeten verder”
“Met ons gaat het momenteel redelijk. Natuurlijk hebben we
nog veel verdriet, maar we zijn wel verder gegaan met onze
levens. Dat moest ook wel, alleen al vanwege onze dochter,
die destijds twaalf was en nog een heel leven voor zich had.
Bovendien wilde ik niet op de bank gaan zitten rouwen, omdat
ik bang was daar dan in te blijven steken. Gelukkig kón ik ook
verder, mede doordat we op een waardige manier afscheid van
Joris hebben kunnen nemen.”

ZDG | CMO

Henny Rigter, coördinerend medewerker
laboratorium voor pathologie, Jeroen Bosch
Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch)

“Ontzettend
blij met de
ondersteuning
van CMO”
Henny Rigter werkt vaak en veel samen met de
professionals van CMO, die het mortuarium van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis beheren.
“Als je als ziekenhuis een mortuarium wilt beheren, moet je
de bijbehorende zorg van A tot Z verlenen: van het vervoeren
van de overledene naar het mortuarium tot en met de
overdracht aan de uitvaartondernemer. Wij willen deze zorg
bovendien 24/7 kunnen bieden. Daarom besteden we ons
mortuariumbeheer uit aan CMO.”
Respect voor de overledene
“Als ik CMO in drie woorden zou moeten typeren, zou
ik zeggen: herkenbaar, bereikbaar en professioneel.
Daarnaast gaan ze met groot respect om met de overledene,
de nabestaanden en andere betrokkenen. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat zo min mogelijk patiënten en bezoekers
iets merken van het interne transport naar het mortuarium.”
Kwaliteit van hoog niveau
“De kwaliteit van de zorg die CMO verleent, is van hoog
niveau. Onze pathologen en obductieassistenten kunnen zich
puur op hun kerntaken richten, CMO verzorgt de rest. Ook ná
de obductie trouwens: CMO onderhoudt het contact met de
uitvaartondernemer en verzorgt de bijbehorende formaliteiten,
zoals het correct invullen van formulieren. Wij zijn ontzettend
blij met die ondersteuning.”

Volledig mortuariumbeheer - Voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis verzorgt CMO het volledige mortuariumbeheer: van de
noodzakelijke en wenselijke laatste verzorging tot en met het begeleiden van de nabestaanden in dat traject. CMO onderhoudt
ook nauw contact met de verpleegafdelingen en bereidt eventuele obducties voor.
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“Iedereen heeft
recht op een
mooi, waardig
afscheid”
Yolande Dijkstra en Linda van Santen

‘Docendo zet de norm’ is de lijfspreuk
van Docendo Opleidingen. Dat motto is
niet zomaar gekozen. Dit onderdeel van
de Zorg Diensten Groep verzorgt namelijk
alle denkbare opleidingen op het gebied
van postmortale zorg en uitvaartzorg.

Yolande Dijkstra is coördinator opleidingen
postmortale zorg. Linda van Santen heeft de
uitvaartzorgopleidingen onder haar hoede.
Vanwaar het motto ‘Docendo zet de norm’?
Yolande: “We zijn het enige instituut dat een complete leergang
in postmortale zorg en uitvaartzorg aanbiedt. In veel gevallen
zijn we zelfs de initiatiefnemer. Neem de opleiding Thanatopraxie
of de trainingen Airbrush make-up, Complexe restauraties
en Anatomische schedelreconstructies: deze hebben we zelf
ontwikkeld en in de uitvaartbranche geïntroduceerd. Dat heeft
het niveau van postmortale zorg in Nederland een boost gegeven.”
Linda: “Of de opleiding Uitvaartverzorger Plus, die we sinds 2013
aanbieden. De opleiding tot Uitvaartverzorger en de basiscursus
Piëteitsvolle verzorging komen daar op een prachtige manier bij
elkaar. We houden in al onze opleidingen altijd vast aan onze eigen
hoge kwaliteitsnorm. Daarom kunnen we ook garanderen: als je
een van onze opleidingen voltooit, heb je écht iets geleerd.”
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Waarom vinden jullie je werk zo leuk?
Linda: “Het is iedere dag een uitdaging om cursisten te
begeleiden in hun ontwikkeling. Het blijft boeiend om hen na
hun opleiding als uitvaartprofessionals de deur uit te zien gaan.
Ook het samenwerken met onze trainers is heel aangenaam.
We erkennen elkaars vakmanschap: wij hebben behoefte aan de
juiste mensen, zij weten dat wij actief omgaan met hun vragen,
behoeftes en ervaringen uit de dagelijkse praktijk.”
Yolande: “Ik vind het mooi om met onze opleidingen de algehele
overledenenverzorging in ons land naar een hoger niveau te tillen.
Iedereen heeft recht op een mooi en waardig afscheid, óók na een
ernstig ongeval. Door onze cursisten professioneel op te leiden,
zijn ze in staat om dat afscheid op zeer deskundige en waardige
wijze te verzorgen, zelfs als er sprake is van ernstig letsel of een
nare kleur in het gezicht. Als de kist niet gesloten hoeft te worden
en de familie toch afscheid kan nemen, is dat voor hen bijzonder
waardevol. Een dankbare taak waar we onze cursisten graag en
goed op voorbereiden!”

ZDG | D O CEN DO

Kwaliteit

is leidend
in alle Docendo
opleidingen
Opleidingsinstituut Docendo verzorgt
sinds 2004 basiscursussen en verdiepende
opleidingen op het gebied van
postmortale zorg en uitvaartzorg. In
het Lingehuis in Geldermalsen worden
jaarlijks vele cursisten verwelkomd.
De opleidingen die Docendo aanbiedt, zijn onder
te verdelen in twee specialisatierichtingen:
postmortale zorg en uitvaartzorg. Daarnaast biedt
Docendo steeds meer maatwerktrainingen aan,
voor professionals die een specifieke leerwens
of -behoefte hebben. Deze maatwerktrainingen
kunnen zowel in Geldermalsen als incompany,
dus bij de opdrachtgever op locatie, plaatsvinden.
Postmortale zorg
Als enige instituut in Nederland biedt
Docendo een complete leergang aan voor
postmortale zorg. Van basistrainingen tot
specialistische opleidingen, en van relatief
eenvoudige verzorgingsmethoden tot complexe
behandelingstechnieken: alle aspecten van

Meer
weten? Download
onze opleidingsbrochure
via www.docendo.nl
of bel ons: 0345 - 58 23 40
(postmortale zorg) of
0345 - 54 41 49
(uitvaartzorg).

postmortale zorg zijn ondergebracht in heldere,
logisch opgebouwde leergangen.
Uitvaartzorg
De opleiding tot Uitvaartverzorger is zowel qua
inhoud als qua opzet een volwaardige studie,
inclusief een stageperiode van vijf tot tien dagen.
Deelnemers maken zich alle facetten van het
vak eigen, waarbij uiteraard alle praktische
kennis en vaardigheden een rol spelen, evenals
de professioneel-emotionele rol die een uitvaartverzorger in de dagelijkse praktijk heeft.
Kwaliteit is leidend
Kwaliteit is de rode draad door alle
opleidingen van Docendo: kwaliteit in
kennisoverdracht en studiemateriaal,
maar ook in het voortraject,
bijvoorbeeld door screening.
Een baan in de uitvaartzorg
vereist immers vaak 24 uur
per dag beschikbaarheid
en sterk ontwikkelde
empathische
capaciteiten; een
goede motivatie en
de juiste drijfveren zijn
dan ook misschien wel de
belangrijkste factoren voor
een succesvolle carrière in de
uitvaartzorg.
Opleidingen ontwikkelen
Hoe uitgebreid het totale opleidingsaanbod
van Docendo ook is, er is altijd ruimte voor meer.
Mocht er vraag zijn naar een opleiding die (nog)
niet bestaat, dan wordt altijd bekeken of die
ontwikkeld kan worden.

www.zdg.nl | 13
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“We komen
altijd weer bij
Docendo uit”
Angelique Borsboom-van Geest, manager interne zaken
P&O bij Eer & Volharding Delft

Uitvaartverzorger Eer & Volharding uit Delft is
gespecialiseerd in het verzorgen van uitvaarten,
zowel voor de aangesloten leden als voor nietleden. De circa 100 medewerkers worden zorgvuldig
opgeleid. Dat gebeurt voor het overgrote deel bij
Docendo, vertelt Angelique Borsboom-van Geest.
“De zorg die wij aan
nabestaanden leveren,
moet van goede kwaliteit
zijn. Dat vinden we het
allerbelangrijkst. Je krijgt
namelijk maar één kans om het
goed te doen.”

“Onze zorg
begint al bij het
telefoongesprek”

overmand door emoties. Hoe ga je daarmee om? Het is
niet de bedoeling dat de telefoniste het hele verhaal aanhoort,
maar we willen iedere beller wél op gepaste wijze te woord
staan. Dan is het heel fijn als je kunt terugvallen op goede
opleidingskennis. Ook voor overledenenverzorging, het omgaan met agressie en praktische zaken zoals tiltechnieken
sturen we onze mensen graag naar Docendo.”
Maatwerktrainingen
“Meestal kiezen we voor maatwerktrainingen. Het opleidingsaanbod van Docendo is heel breed, maar geen enkele uitvaartorganisatie is hetzelfde; ook wij hebben onze specifieke
wensen en behoeftes. We zijn erg tevreden over het maatwerk
van Docendo, en onze medewerkers zijn over het algemeen
heel enthousiast. Natuurlijk kijken we ook naar andere
aanbieders van opleidingen, maar eigenlijk komen we
altijd weer bij Docendo uit.”

Terugvallen op opleidingskennis
“Onze zorg begint al bij het
telefoongesprek waarin het overlijden
wordt gemeld. Vaak is de nabestaande

Kwaliteit door maatwerk - Eer & Volharding is een trouwe en veelzijdige relatie van Docendo. Het is een uitvaartonderneming
die veel investeert in opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. Zij volgen met regelmaat reguliere opleidingen
van Docendo, maar daarnaast vraagt Eer & Volharding vaak om maatwerk. In die situaties ontwikkelt Docendo een uniek
opleidingstraject, afgestemd op de specifieke wensen en behoeftes van Eer & Volharding.
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Stap in het vak!
Elf jaar geleden ging Docendo van start met vier cursussen. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een
opleidingsinstituut met zo’n 30 opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en bijscholingen. En dat aantal
groeit nog altijd, onder meer doordat steeds meer opleidingen op maat ontwikkeld worden. Elke organisatie heeft
immers haar eigen bijzonderheden. Daar speelt Docendo graag op in.

Opleidingen
Bijscholingen
Maatwerk

Uitvaartverzorger Anatomische schedel- en
aangezichtsreconstructies Piëteitsvolle verzorging
van overledenen Communicatievaardigheden
Presentatievaardigheden Make-up en camouflage
Telefoneren met nabestaanden Complexe
restauraties Omgaan met agressief gedrag Etiquette en stijl
voor dragers en chauffeurs Thanatopraxie
Maatwerk veiligheidstraining voor medewerkers crematoria

Tiltechnieken Stressmanagement Airbrush
make-up Training ‘on the job’ & Coaching Gastvrouw/gastheer Opbaring Postmortale zorg
ten behoeve van de politie Oriëntatiedag
Maatwerktrainingen Lespakketten
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“De voldoening
houdt ons
werk iedere
dag boeiend”
Coert Bruel

Ze vallen allebei onder de business
unit Multiline, maar toch zijn het twee
compleet verschillende werelden. Waar
de medewerkers van de Meldkamer
Postmortale Zorg (MPZ) vooral snel en
accuraat schakelen, zijn de mensen
achter het Uitvaart Contact Centrum
(UCC) juist vaak een luisterend oor.

Multiline staat voor ‘complete dienstverlening
rondom een melding van overlijden’. Soms complex,
maar altijd dankbaar, omschrijft manager Coert
Bruel.
Het UCC en de MPZ zijn twee verschillende werelden?
“Jazeker. De medewerkers van het UCC krijgen nabestaanden
aan de telefoon die net een dierbare hebben verloren. Die
mensen moeten ineens van alles gaan regelen. Wij begeleiden
ze daarbij: het UCC is de schakel tussen de nabestaanden en
de uitvaartonderneming of verzekeringsmaatschappij. Tegelijk
is het heel belangrijk dat de nabestaanden iemand aan de lijn
krijgen die naar hun persoonlijke verhaal luistert.”
Waarom is dat zo belangrijk?
“Empathie is de essentie van ons werk. Veel mensen willen
heel graag even gehoord worden. Gerustgesteld worden,
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erkend in hun emoties. Dat menselijke element, hoe kort het
gesprek ook duurt, is onze toegevoegde waarde.”
Hoe anders is dat bij de Meldkamer Postmortale Zorg?
“De MPZ-medewerkers schakelen vooral met andere
professionals, zoals de politie. Er is vaak sprake van
tijdkritische meldingen, dus zijn zaken als snelheid, efficiëntie
en oplossingsgericht denken belangrijk. Daarom bestaan
UCC en MPZ los van elkaar. Het betreft allebei zorg rondom
een melding van overlijden, maar wél vanuit een heel andere
situatie.”
Waarom geniet je van je werk?
“Omdat het heel dankbaar werk is. Soms complex, want je
moet in heel korte tijd beslissen wat op dat moment het beste
is. Maar hoe ingewikkelder het werk, des te meer voldoening
je er uit kunt halen. Dat houdt ons werk iedere dag boeiend.”
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Complete

dienstverlening
met respect voor
mensen
Multiline meldkamerdiensten
coördineert de postmortale
dienstverlening rondom een overlijden.
Respect voor mensen is hierin een rode
draad: zowel voor de overledene en de
nabestaanden als voor de professionele
hulpverleners.
Multiline bestaat uit twee bedrijfsonderdelen:
de Meldkamer Postmortale Zorg (MPZ) en het
Uitvaart Contact Center (UCC).
Meldkamer Postmortale Zorg
De Meldkamer Postmortale Zorg is
gespecialiseerd in dienstverlening aan politie,
ProRail, overheid en de gezondheidszorg. De
medewerkers van de meldkamer ontvangen
telefonische meldingen van incidenten met
overlijden als gevolg. Vanaf dat moment
coördineren zij de vervolgacties. Ze verzamelen

Wilt u meer
informatie? Download
de brochure op
www.multilinemeldkamerdiensten.nl of bel ons:
(015) 215 44 00.

informatie, bepalen de juiste stappen en houden
contact met alle betrokken professionals. De
Meldkamer Postmortale Zorg is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar.
Uitvaart Contact Center
Het Uitvaart Contact Center verzorgt
de telefonische bereikbaarheid van
uitvaartondernemers, uitvaartverzorgers,
crematoria, begraafplaatsen en
uitvaartverzekeraars. Dat gebeurt op een
wijze die naadloos aansluit op de wensen
van de betreffende organisatie: het UCC
is het verlengstuk en visitekaartje van de
opdrachtgever. Dankzij de combinatie
van enerzijds de expertise van de
opdrachtgever en anderzijds de
innovatieve systemen, kennis en
kunde van de UCC-medewerkers
zijn kwaliteit en dienstverlening
op maat altijd gegarandeerd.
Respect voor mensen
Belangrijk in de
dienstverlening van
Multiline zijn de persoonlijke
benadering en het respect
voor mensen. Dat geldt voor zowel
de medewerkers van de Meldkamer
Postmortale Zorg als voor die van het Uitvaart
Contact Center. Iedere medewerker is thuis in
de branche en weet welke behoeftes er bestaan,
bij professionals én bij nabestaanden en andere
betrokkenen. De Multiline-medewerkers zijn
daadkrachtig als het moet, maar empathisch
en begripvol waar dat mogelijk is. Met andere
woorden: de mens staat centraal. Hoe dan ook,
waar dan ook en wanneer dan ook.
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Anton Heems, Teamleider Plechtigheden van Begraafplaats & Crematorium Westerveld

“Je blijft met elkaar
in contact”
Gedenkpark Westerveld
- met de uitgestrekte
begraafplaats en het
eerste crematorium van
Nederland - ligt in een
prachtig duingebied in
Driehuis. In het kader
van de optimale
dienstverlening
wil Westerveld
24/7 bereikbaar
zijn en werkt
daarom samen met
Multiline. Teamleider
Plechtigheden Anton
Heems ziet het Uitvaart Contact Center
als een belangrijk verlengstuk van ‘zijn’
Westerveld.
“Een uitvaartonderneming is een ’24-uurs bedrijf’,
wij zijn dat niet. Wij willen echter wél continu
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bereikbaar zijn, dus ook na 17.00 uur en in
het weekend. Als wij bijvoorbeeld om 22.00 uur
gebeld worden door een uitvaartondernemer,
wordt de telefoon beantwoord door Multiline.
Op dat moment is dat prima, want wij wéten
dat Multiline en wij als het ware dezelfde ‘taal’
spreken.”

24/7 dienstverlening
Het regelen van een
uitvaart vindt niet alleen
plaats tijdens reguliere
werktijden. Het Uitvaart
Contact Center neemt

Overdracht
“De dagelijkse overdracht is heel persoonlijk.
Wij ontvangen de gegevens weliswaar per
mail, maar ook wordt nog nagebeld. Wij hebben
uiteraard regelmatig contact met onze vaste
contactpersoon.”

na sluitingstijd de
agenda van onder
meer crematoria en
begraafplaatsen over,
zodat het voorbereiden
van een uitvaart of

Snappen
“Je kunt alles wel op papier zetten en vastleggen
in protocollen, je moet echter vooral snáppen
waar het bij ons over gaat. Bij Multiline is dat zo.
Je moet echter wel continu met elkaar in contact
blijven, want er is maar één Westerveld!”

crematie op ieder
gewenst moment kan
plaatsvinden: 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
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Gijs Houben, teamleider forensische
opsporing Politie, Midden Nederland

“Snel
handelen
in tijd van
crisis”
Gijs Houben is als teamleider verantwoordelijk
voor de operationele sturing van de mensen
die belast zijn met forensisch onderzoek bij de
Politie, Midden Nederland.
“Wanneer er mogelijk sprake was van een niet-natuurlijk
overlijden, werd voorheen een lokale rouwvervoerder gezocht.
Die bracht het lichaam van de Plaats Delict (PD) naar het
politiemortuarium. Maar niet iedereen is even goed op de hoogte
van de Forensisch-Technische normen die gelden op een PD.”
Eén telefoontje
“Met Multiline hebben we een overeenkomst waarbij we slechts
één telefoontje hoeven te plegen: naar de Meldkamer Postmortale
Zorg. Zij zorgen er vervolgens voor dat er een vervoerder komt die
een cursus heeft gevolgd met betrekking tot FT-normen en het
werken op een PD. Deze mensen zijn opgenomen in een speciaal
politieregister en zijn herkenbaar via een politiepas.”
Niet gecompromitteerd
“Op die manier hebben we de garantie dat ons sporenonderzoek
niet gecompromitteerd wordt. Doordat deze meldingen via
Multiline lopen, wordt onze eigen politiemeldkamer ontlast
en kunnen we in tijden van crisis snel handelen. Het is prettig
werken met een bedrijf waarmee vooraf duidelijke afspraken zijn
gemaakt over het te volgen protocol en de financiële afhandeling.”

Respectvol efficiënt - Voor politie en andere (hulp)diensten (zoals ProRail) verzorgt de Meldkamer Postmortale Zorg de
coördinatie na een melding van een overlijden (bij vinding, misdrijf of verkeersongeval). De MPZ-medewerkers houden voortdurend
contact met alle betrokken professionals, inclusief het mortuarium. Via één centrale meldkamer wordt de gehele actie uitgevoerd:
strak geprotocolleerd, efficiënt en met groot respect voor de mens.
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“Tijd kent hier
geen begin
of einde”
Theo de Haardt

Mortuarium Schiphol is gespecialiseerd
in het repatriëren van overledenen:
vanuit het buitenland naar Nederland,
maar ook van Nederland naar een ander
land van herkomst. Theo de Haardt is
sinds de oprichting in 1997 manager van
het mortuarium.

Schiphol was de allereerste luchthaven ter wereld
met een eigen mortuarium. Naast het repatriëren
verlenen Theo en zijn collega’s uiteenlopende
vormen van postmortale zorg, zoals balsemingen
en (complexe) restauraties.
Waarom is een mortuarium op een luchthaven
belangrijk?
“We ontvangen mensen die kort daarvoor hebben gehoord dat
ze een geliefde hebben verloren, bijvoorbeeld vanwege een
ongeluk op reis. Het eerste weerzien vindt hier plaats, op de
luchthaven. Nabestaanden zien dan pas écht met eigen ogen
dat het hun broer, moeder of kind is. De emoties die op zo’n
moment ontstaan, zijn vaak heel heftig. Nabestaanden hebben
het recht op een plek waar ze hun verdriet en de confrontatie
met hun dierbare helemaal op hun manier kunnen beleven.”
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Hoe belangrijk is dat?
“Heel belangrijk. Als nabestaanden op een waardige manier
afscheid kunnen nemen van hun dierbare, kunnen ze het
verlies aanvaarden en starten met het rouwproces. Daarom
bestaat bij ons tijd ook niet. Tijd kent hier geen begin of einde.
We werken vanuit ons hart en geven familie en vrienden net
zoveel tijd als nodig is.”
Kun je, met zo veel schrijnende situaties, voldoening
halen uit je werk?
“Dat kan zeker, we maken heel vaak prachtige momenten
mee. Mensen die hand in hand staan te zingen om te danken
voor het leven. Een familie die opgelucht naar huis kan
omdat ze de overledene ritueel hebben kunnen wassen en
volgens hun geloofsregels hebben kunnen verzorgen. Het zijn
indrukwekkende momenten waarop je denkt: dit werk wordt
nooit routine. Het is misschien vreemd om in dit verband te
streven naar perfectie, maar dat is wél wat we doen.”

ZDG | M ORT U ARIU M SCH IP H O L

Waardig

afscheid in
Mortuarium
Schiphol

In het hart van Luchthaven Schiphol
bevindt zich Mortuarium Schiphol.
Uitgerust met een verzorgings- en
obductieruimte, familiekamer,
opbaarkamer, koelruimte én deskundige
en betrokken medewerkers, is het
mortuarium een waardige locatie waar
nabestaanden afscheid kunnen nemen
van hun dierbare.
In de dienstverlening van Mortuarium Schiphol
staan vanzelfsprekend de overledene, de
nabestaanden en de uitvaartverzorger centraal.
De mortuariummedewerkers verschaffen de
nabestaanden alle tijd en ruimte om afscheid te
nemen. Zo kunnen nabestaanden de overledene
(samen met de mortuariummedewerkers)

Wilt u meer
informatie? Ga naar
www.mortuariumschiphol.nl
of bel ons: (020) 316 42 60.

verzorgen, kleden en/of in de uitvaartkist
leggen. Procedurele verplichtingen, zoals het
invullen van formulieren, het verzamelen van
vluchtgegevens of andere formaliteiten, zijn dan
al voor hen verzorgd.
Kennis en ervaring
Voor de verwerking van het verlies is het
belangrijk dat familie en vrienden hun dierbare
nog kunnen zien. Helaas komt het soms voor
dat een gerepatrieerd lichaam in beginsel niet
toonbaar is. De mortuariummedewerkers
hebben echter de kennis en vaardigheden
om een lichaam te restaureren of
behandelen; ze stellen alles in het werk
om een opbaring alsnog mogelijk te
maken.
Luchthavenpastoraat
Mortuarium Schiphol
werkt nauw samen met
het Luchthavenpastoraat.
De pastores vangen de
nabestaanden op en geven
hen de kans om hun verdriet
te delen. Intussen kunnen de
mortuariummedewerkers alles doen wat
nodig is om de opbaring gereed te maken.
Daarna worden de nabestaanden op gepaste
wijze begeleid naar hun dierbare en kunnen ze in
alle rust en op hun eigen manier afscheid nemen.
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“Nabestaanden
hoeven de
drempel niet
alleen over”
Hans Sinke

Respectvol, discreet, gecertificeerd en
doeltreffend: dat is waar PMF (Post
Mortem Facilities) voor staat. PMF wordt
landelijk ingezet bij het toegankelijk
maken van overlijdenslocaties.

Praktisch denken en empathisch vermogen
gaan hand in hand bij de medewerkers van PMF.
Coördinator Hans Sinke en collega Mariëlle van
Heteren geven aan hun werk pragmatisch en
consciëntieus uit te voeren, maar tegelijk gepaste
aandacht aan nabestaanden te besteden.
Hans, hoe zou jij de toegevoegde waarde van
PMF omschrijven?
“We werken snel en efficiënt, maar hebben ook veel aandacht
voor de emoties van nabestaanden. Op hen heeft het bezoeken
van een overlijdenslocatie grote impact. Daarom begeleiden
we ze daar vaak bij. Dat is onze kracht: op de juiste manier
vertellen wat we gedaan hebben en wat de nabestaanden
gaan aantreffen. Ze hoeven de drempel niet alleen over,
letterlijk en figuurlijk.”
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Mariëlle, je bent als vrouw een uitzondering in dit vak.
Waar vind jij de uitdaging?
“Ik heb in mijn werk één doel: waardigheid terugbrengen.
Dat doe ik als overledenenverzorgster bij CMO en door het
weer toegankelijk maken van overlijdenslocaties. Het gaat
meestal om werkzaamheden die nabestaanden niet kúnnen
uitvoeren, maar ook niet wíllen uitvoeren, emotioneel gezien.
Dankzij ons werk kunnen ze de draad snel weer oppakken.”
Kunnen jullie werk en privé goed scheiden?
Hans: “Dat leer je in de loop der jaren. Het is niet aan ons
om te piekeren over wat we niet terug kunnen draaien. We
richten ons op wat we op dat moment wél kunnen doen.”
Mariëlle: “Wat ook helpt, is dat we met een duidelijk plan van
aanpak werken. We stellen alles in het werk om de plek waar
nabestaanden hun dierbare hebben verloren, zo snel en zo
goed mogelijk in authentieke staat terug te brengen.”
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Plaats

van overlijden
weer toegankelijk
PMF is een gespecialiseerde
dienstverlener voor het reinigen en
desinfecteren van overlijdens- en
ongevalslocaties. De specialisten
van PMF zorgen ervoor dat een
overlijdenslocatie weer vertrouwd en
schoon is voor nabestaanden en andere
betrokkenen.
PMF wordt in uiteenlopende gevallen
ingeschakeld, meestal na een ongeval, na
zelfdoding of na een natuurlijk overlijden met
complicaties (zoals ernstig bloed- of vochtverlies,
of bij een vinding van een stoffelijk overschot in
staat van ontbinding).

Wilt u meer
informatie? Download
dan de brochure via
www.postmortemfacilities.nl
of bel ons: (0345) 58 07 70.

Geavanceerde apparatuur
De primaire taak van PMF is het zorgvuldig
verwijderen van geuren, bloed, lichaamsvocht
en andere sporen (zoals onderzoeksporen van
politie of recherche). Dankzij geavanceerde
apparatuur en reinigingsmiddelen is een
overlijdenslocatie vaak binnen enkele uren weer
toegankelijk. Alle materialen, reinigingsmiddelen
en werkzaamheden worden getoetst aan de
ISO 9001-certificering.
Aandacht voor mensen
Naast technische perfectie streven de PMFmedewerkers naar een optimale begeleiding
van en voorlichting aan nabestaanden. Ze
geven desgewenst (op discrete wijze)
informatie over hun werkwijze en
zijn te allen tijde bereid om de
nabestaanden te begeleiden
bij het bezoeken van de
overlijdenslocatie.
Altijd oproepbaar
Omstandigheden rondom
een overlijden vragen
vaak om snel en adequaat
handelen. Daarom zijn de
medewerkers van PMF 24 uur per
dag, 7 dagen per week oproepbaar en
inzetbaar via een speciaal spoednummer. PMF
opereert landelijk en streeft ernaar om uiterlijk
binnen 90 minuten aanwezig te zijn.
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kunde

Kennis,
en betrokkenheid
De Zorg Diensten Groep bestaat 25 jaar. In deze
periode is de postmortale zorg enorm veranderd. En
nog altijd is ons vakgebied volop in ontwikkeling.
Daarom organiseerden we ter gelegenheid van ons
jubileum een symposium waarop we onze kennis
en kunde - maar ook die van anderen - met relaties
deelden.
We belichtten de postmortale zorg vanuit uiteenlopende
invalshoeken. De manier waarop een burgemeester naar
ons en uw vak kijkt, is immers net wat anders dan die van
een hoogleraar of een trainer. Laat staan van een ‘direct’
betrokkene, zoals een Generaal, een Teamleider Landelijk
Team Forensische Opsporing of een nabestaande.

Toch was er duidelijk een rode draad tijdens het symposium:
de boodschap dat de betrokkenheid van mensen in ons
werkveld - u en wij dus - echt het verschil kan maken.
Niemand verwoordt dat mooier dan Jaqueline Mommer:

“Het gemis blijft altijd, ook al verstrijkt de
tijd. Maar een waardig afscheid is, in alle
ellende en in al het verdriet, een groot goed.”
Voorafgaand aan het symposium spraken we de sprekers
van het symposium. Op de komende pagina’s doen zij
hun verhaal.

De locatie
van het
symposium:
Fort
Voordorp
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“Een bedrijf
om trots op
te zijn”

“Afscheid
nemen is een
groot goed”

Hans Heikoop en ik komen elkaar regelmatig
tegen in Geldermalsen. Steeds als hij over zijn
bedrijf vertelt, straalt hij passie en trots uit. Zo
ken ik de Zorg Diensten Groep persoonlijk ook:
als een lokale organisatie met buitengewoon
betrokken en gedreven medewerkers. Én als een
organisatie met deskundigheid die door het hele
land gewaardeerd wordt.

Toen wij vijf jaar geleden het bericht over Joris’
dood kregen, hadden we nooit verwacht dat we
nog afscheid van hem zouden kunnen nemen.
Dankzij de mensen van CMO kon dat toch.

Het werk dat de Zorg Diensten Groep doet, blijft voor
velen onzichtbaar. Toch is het onvoorstelbaar belangrijk.
Ik herinner me het dramatische verkeersongeval in 2012 in
Hedel, waarbij drie jonge mensen uit Beesd omkwamen.
Ik weet nog goed hoe het hele dorp destijds in rouw
gedompeld was. Dankzij het geweldige werk van de Zorg
Diensten Groep werd voor veel nabestaanden een waardig
afscheid mogelijk gemaakt.

Afscheid kunnen nemen van een dierbare is ontzettend
belangrijk. Het is het begin van het rouwproces, het
startpunt van waaruit je langzaam maar zeker weer verder
kunt met je leven. Ons was het gegeven om afscheid te
nemen van Joris, maar dat is helaas niet voor iedereen
het geval.
Waardig afscheid
Ik vertel mijn verhaal omdat ik uit wil dragen hoe belangrijk
een waardig afscheid is. Mensen in mijn omgeving vroegen
me: ‘Zou je dat wel doen?’ Maar zelf heb ik geen moment
getwijfeld. Sterker nog, het is niet eens bij me opgekomen
om nee te zeggen.

Trots
Ik ben er trots op dat er in mijn gemeente een deskundige
partij is die dit zware werk voor zijn rekening neemt. Ik
hoop dan ook dat dit mooie jubileum en het bijbehorende
symposium nóg meer waardering opleveren voor het vele
prachtige werk van de Zorg Diensten Groep.

Groot goed
Mijn wens is dat meer mensen in staat worden gesteld om
afscheid te nemen van hun dierbare. Het gemis blijft altijd,
ook al verstrijkt de tijd. Maar een waardig afscheid is, in alle
ellende en in al het verdriet, een groot goed.

Miranda de Vries
Burgemeester Geldermalsen

Jaqueline Mommer
Moeder van Joris

www.zdg.nl | 25

S YM P O S IUM | Z D G

“Confrontatie “Herinnering
is het enige
is enorm
wat telt”
belangrijk”
Iemand die een dierbare verliest, zal van nature
proberen om de emotie te ontwijken. Zeker als het
overlijden het gevolg is van een niet-natuurlijke
oorzaak. Toch is de confrontatie met het verlies heel
belangrijk voor een goede verliesverwerking.
Als bijzonder hoogleraar complexe rouw doe ik momenteel
onderzoek naar de gevolgen van de MH17-ramp. Ik heb met
eigen ogen gezien dat familieleden van wie de dierbaren nog
niet waren geïdentificeerd, niet konden rouwen. Hoe verdrietig
het ook is, we hebben ‘bewijs’ nodig om te kunnen starten met
het verwerken van het verlies.
Loodzware taak
Het is een loodzware taak om het verlies van een dierbare
te accepteren. Loodzwaar, maar noodzakelijk. Lukt het, dan
is de kans op problemen in een latere fase beduidend lager.
Andersom gesteld: ontkenning van een verlies kan uiteindelijk
langdurige, complexe psychische problemen veroorzaken.
Barrière wegnemen
Als nabestaanden het verwerkingsproces goed op kunnen
pakken, is de menselijke veerkracht soms ronduit indrukwekkend. Bovendien kan complexe rouw op verschillende
professionele manieren begeleid worden. Verdriet kan geen
enkele psycholoog wegnemen. De barrière om met dat verlies
om te gaan, wél.
Jos de Keijser
Bijzonder hoogleraar complexe rouw,
Rijksuniversiteit Groningen
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Ik ben nog steeds blij dat ik destijds ‘ja’ heb
gezegd op de vraag om trainingen voor Docendo
te gaan verzorgen. De Zorg Diensten Groep is
een organisatie waar aandacht en respect voor
mensen centraal staan, een werkwijze waar ik
me heel erg prettig bij voel.
Zelf heb ik nog nooit een uitvaart hoeven vormgeven.
Gelukkig maar. Maar ik kan me goed voorstellen hoe
ontzettend fijn het is als je die zorgen voor een overledene
uit handen kunt geven aan ervaren mensen: professionals
van wie je weet dat ze respectvol omgaan met je dierbare.
Omvangrijke wereld
Voordat ik voor Docendo trainingen verzorgde, had ik geen
idee welke omvangrijke wereld er achter de Zorg Diensten
Groep schuilging. Ik kwam terecht in een omgeving met
vriendelijke, professionele medewerkers die maar één
ding willen: een mooi en waardig afscheid realiseren voor
nabestaanden.
Prachtige herinnering
Afscheid nemen doet iedereen op zijn eigen manier. Waar
het om gaat, is dat er een prachtige herinnering overblijft.
Die herinnering is het enige wat telt. Het is mooi om te zien
dat iedereen bij de Zorg Diensten Groep, ongeacht zijn of
haar functie, daarvan doordrongen is.
Paula Patricio
Trainer Docendo en dagvoorzitter
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“U kunt écht
het verschil
maken”
Als hoogste militair heb ik veel situaties van
overlijden meegemaakt. Daarbij heb ik geleerd
dat elke situatie uniek is. Maar ook dat ieder mens
met een open mind het verschil kan maken voor de
nabestaanden.
Wanneer iemand overlijdt door een niet-natuurlijke oorzaak,
blijven de nabestaanden achter met vraagtekens. Wat is
er gebeurd? Hoe waren die laatste uren? En: is hij écht
overleden? Die vraagtekens maken de verwerking extra
moeilijk.
Antwoorden
De steun van een ander is daarbij cruciaal. Dat kan een
familielid of vriend zijn, maar ook een professional. Zo gaan
bij een overlijden in het buitenland de maten van een soldaat
mee terug naar Nederland. Mede doordat zij antwoorden
hebben op die vragen, zijn ze erg belangrijk voor de
verwerking.
Verbinding
Die professional kan ook een buitenstaander zijn, zoals
een verpleegkundige of overledenenverzorger. ‘Alles’ wat
daarvoor nodig is, is een open mind. Wie de verbinding met
de nabestaanden weet te maken, biedt geen dienst, maar
antwoorden, begrip en steun. Eén mens kan op die manier
écht het verschil maken. Mijn oproep aan die professionals:
grijp die kans, elke keer weer. Het is zo ontzettend belangrijk!
Peter van Uhm
Generaal b.d.

“Een essentiële
stap zetten”
Het Landelijk Team Forensische Opsporing
(LTFO) bestaat uit specialisten op het gebied van
forensische opsporing en slachtofferidentificatie
op omvangrijke en complexe plaatsen delict. We
werken al jaren samen met de professionals van de
Zorg Diensten Groep. Op die momenten blijkt hoe
veelzijdig en belangrijk postmortale zorg is.
Binnen het LTFO (voorheen Rampen Identificatie Team) is
Hans Heikoop verantwoordelijk voor de postmortale zorg van
omgekomen slachtoffers tijdens rampen of grote incidenten.
Hij doet dat samen met een team van collega’s.
Wensen nabestaanden
Het werk dat zij doen, is op twee manieren essentieel.
Allereerst nemen ze de vele logistieke en juridische aspecten
met betrekking tot de ‘behandeling’ van overledenen voor
hun rekening. Daarnaast geven ze - zoveel als mogelijk invulling aan de wensen van de nabestaanden.
Essentiële stap
Het gaat daarbij vaak om (extreem) moeilijke omstandigheden, met druk van vele kanten: politiek, diplomatiek
en vanuit diverse betrokken organisaties en uiteraard de
nabestaanden. Desondanks is (beperkt) maatwerk mogelijk,
ondanks dat het vaak ook nog om veel slachtoffers gaat.
De ZDG-medewerkers laten daarmee zien dat ook in
moeilijke tijden professionaliteit en menselijkheid samen
kunnen gaan. Daarmee zijn ze een essentiële stap in het
verwerkingsproces van de nabestaanden.
Charles Lamens
Teamleider Landelijk Team Forensische Opsporing
(voorheen Rampen Identificatie Team)
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Steun voor Fonds Slachtofferhulp
Fonds Slachtofferhulp kan de komende drie jaar
rekenen op een financiële bijdrage van de Zorg
Diensten Groep. Vanuit onze betrokkenheid bij
het goede werk van het fonds zijn we hiervoor een
sponsorovereenkomst aangegaan.
Met deze samenwerking geven we concreet invulling aan het
thema van ons symposium: ‘Kennis en kunde delen’. De eerste
donatie is namelijk bestemd voor het onderzoek van bijzonder
hoogleraar Jos de Keijser, tevens spreker op het symposium. Hij
onderzoekt de complexe psychische klachten bij nabestaanden
na een traumatisch verlies. Vaak zijn er, in tegenstelling tot wat
men veronderstelt, effectieve behandelmethodes om te leren
omgaan met het verlies. Zoals u op pagina 26 kunt lezen, brengt
Jos de Keijser dit met zijn onderzoek dit in kaart.

Giften van onze gasten
Een mooi gegeven is dat het sponsorbedrag dit jaar mede tot
stand komt door de giften van de gasten van ons jubileumsymposium. Aan hen én alle anderen die hebben bijgedragen:
hartelijk dank daarvoor!

Waardecheque
Giften van ZDG en haar relaties t.g.v.

Ter waarde van

Bestemd voor: Fonds Slachtofferhulp
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en komt volledig ten goede aan het
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van prof. dr. J. de Keijser naar complexe
rouw bij nabestaanden.
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Nieuw initiatief van de Zorg Diensten Groep

1 juni wordt
‘Dag van
het laatste
afscheid’

Woensdag 1 juni 2016 wordt een bijzondere
dag. Voor de eerste keer is het dan ‘Dag van
het laatste afscheid’. Met dit initiatief willen
we postmortale zorg (in de breedste zin van
het woord) voor het voetlicht brengen.
De Zorg Diensten Groep vindt dat iedereen recht
heeft op een waardig afscheid van zijn of haar
dierbare. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een
waardig afscheid vaak een waardevolle basis is voor
rouwverwerking. Postmortale zorg speelt daarbij
een cruciale rol. Een eigen dag maakt het mogelijk
om - los van de eventuele gevoeligheid van de
actualiteit - aandacht te geven aan het belang van
de verzorging van de overledene en het laatste
afscheid.
Ieder jaar een ander thema
Als initiatiefnemer van de Dag van het laatste
afscheid gaan we ieder jaar een nieuwe thema
kiezen waarover de media worden geïnformeerd.
Het doel is om het grote publiek zo steeds weer
op een andere manier te overtuigen van de grote
waarde die postmortale zorg heeft, uit respect voor
de overledenen en de nabestaanden.

Meer informatie is te vinden op de nieuwe website:
www.dagvanhetlaatsteafscheid.nl.
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Samen een
hechte club!
Elders in dit magazine omschrijft Mr. Willem van der Putten ZDG als een hechte club
professionals. En dat is precies wat we zijn: een groep betrokken mensen die - ieder binnen
zijn eigen discipline - hetzelfde doel nastreven: ‘Respect voor mensen’. Samen werken,
samen kennis en kunde delen, maar ook: samen het wad op tijdens onze jubileumdag!
We hebben het 25-jarig jubileum van de Zorg Diensten Groep in juni met alle medewerkers
gevierd. Tijdens een Wadlooptocht van Hollum naar Ameland hebben we teruggeblikt op
25 jaar collegialiteit en bijzondere momenten. Uiteraard moest er - net als tijdens het werk soms flink geploeterd worden! Maar natuurlijk kijken we met elkaar voldaan en tevreden
terug op een geweldige ervaring in de dubbele betekenis van het woord!
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