Opbaren bij
Archipel

Als nabestaande moet u in
korte tijd veel keuzes
maken. Opbaren binnen
Archipel of elders, is één
daarvan.

het gevoel van samen

Niet elke afdeling leent zich
hiervoor. Op een revalidatieafdeling is minder mogelijk dan
op een afdeling waar cliënten
permanent wonen. Het is aan de
contactverzorgende om aan te
geven of opbaren binnen Archipel,
op dat moment, al dan niet
mogelijk is.
Het past in de visie van Archipel,
dat cliënten die in één van onze
locaties verblijven, na overlijden
opgebaard kunnen worden in hun
eigen appartement.

Als de afdelingsorganisatie het
toelaat kan de overleden cliënt op
de 'eigen' kamer opgebaard
worden. Het is vervolgens aan de
door u uitgekozen uitvaartondernemer om te bepalen of
opbaring op deze kamer
verantwoord is.

Is opbaren altijd mogelijk?
Archipel is een organisatie waar
veel aandacht geschonken wordt
aan een goed leefklimaat voor de
cliënt. Wanneer er een verzoek om
opbaring is, wordt op dat moment
door de contactverzorgende gekeken of het mogelijk is om op het
verzoek in te gaan. Er kunnen
redenen zijn om dit niet te doen:

Indien het niet mogelijk is om de
overleden cliënt op de kamer op te
baren kan hiervoor op sommige
locaties een alternatieve opbaarruimte worden aangeboden.
Informeer hiernaar bij de contactverzorgende.

Indien er veel rouwbezoek wordt
verwacht adviseren wij om niet
binnen Archipel op te baren.
Onze gebouwen hebben een
woonfunctie en zijn niet ingericht
op het ontvangen van grote
groepen bezoek.

De uitvaartondernemer, tenzij
anders overeengekomen, draagt
zorg voor het opbaren en de
controle op de overledene tijdens
de opbaarperiode.
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Opbaren op de afdeling
Nabestaanden kunnen na
overlijden nog zeven dagen over
het appartement beschikken.
Indien besloten is tot opbaring
binnen Archipel informeert de
contactverzorgende de nabestaanden over de gang van zaken.
Gemaakte afspraken worden
vastgelegd in een overeenkomst.

Aanvullende mogelijkheden
U kunt, naast het basispakket,
tegen betaling aanvullende
diensten van Archipel afnemen.
U kunt het appartement dagelijks
laten schoonmaken.
Medewerkers van de afdeling
kunnen eventueel samen met u de
laatste zorg aan de overledene
geven. Voor de nabestaanden en
het afscheidsbezoek kan (tussen
8.00 – 20.00 uur) koffie/ thee en/
of fris verzorgd worden.
De geestelijk verzorger kan de
afscheidsdienst verzorgen.

Het afscheidsbezoek aan de
overledene gaat onder begeleiding van de nabestaanden.
De nabestaanden zijn zelf
verantwoordelijk voor het
schoonhouden van het
appartement gedurende de
opbaring.

Ook voor de koffietafel kunt u bij
ons terecht. De medewerkers van
de Gasterij kunnen u hierbij verder
helpen.

Opbaren in de speciale opbaarruimte van Passaat* is ook een
mogelijkheid.
* Geldt alleen voor cliënten van
Archipel Passaat.
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Kostenoverzicht
Basis opbaring opbaarruimte
(alleen op Passaat) € 125,- /dag*,
exclusief dag van overlijden.

Informatie en contact
Voor meer informatie of eventuele
vragen: palliatievezorg@
archipelzorggroep.nl

Catering /koffietafel, Schoonmaak
op basis van offerte.
Afscheidsdienst geestelijk
verzorger in overleg.
*Tarieven worden jaarlijks
geïndexeerd.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

Archipel Servicepunt

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

t 040-2646464

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

servicepunt@archipelzorggroep.nl

op de manier die zij kiezen. We hebben een

www.archipelzorggroep.nl

breed aanbod aan zorgvormen en zijn
specialisten in de zorg voor bijzondere
doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen
door de zorg van onze medewerkers en
vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf
vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf
aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

het gevoel van samen

