
 

 

 
Checklist bij overlijden 

 
Bij het regelen van een uitvaart komt er veel op je af. In korte tijd moeten veel 
beslissingen genomen worden. De checklist bij overlijden geeft een beeld en overzicht wat 
je te wachten staat.  

  

o Bel de huisarts  
De huisarts stelt het overlijden vast. 

 

o Bel Uitvaart Midden-Delfland 
Nadat de huisarts het overlijden heeft vastgesteld, bel met Uitvaart Midden-Delfland. 
We zijn dag en nacht bereikbaar. We maken meteen een afspraak om te bespreken wat 
er geregeld moet worden. 

 

o Persoonsgegevens klaarleggen 
Handig om klaar te leggen: legitimatiebewijs (paspoort, ID, trouwboekje) van 
overledene, alsook de opdrachtgever van de uitvaart.  

 

o Uitvaartpolis 
Ga na of er een uitvaartpolis is. Het is goed om vooraf na te gaan welk bedrag 
uitgekeerd zal worden. 

 

o Na hoeveel dagen vindt de uitvaart plaats?  
De uitvaart vindt meestal circa 5 dagen na de dag van overlijden plaats. De uiterste 
dag is de 6e werkbare dag na de dag van overlijden.  

 

o Verzorging, wassen, aankleden 
Gewenste kleding voor de overledene kan klaargelegd worden.  
 

o Opbaren overledene 
Wordt de overledene thuis opgebaard, op een bed of in een kist? Of buitenshuis, in 
bijvoorbeeld een rouwcentrum? 
 

o Keuze voor grafkist  
 

o Begraven of cremeren? 
Wordt de overledene gecremeerd of begraven? Bij een begrafenis: is er sprake van een 
koop- of een algemeen graf? 
  

o Locatie condoleance of uitvaartplechtigheid 
Meteen nemen we contact op met de locatie voor condoleance, de kerk voor een 
uitvaartdienst en de locatie voor koffietafel.  
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o Rouwbrief  
Het is handig om de adressen te verzamelen of na te gaan of er een adressenlijst 
beschikbaar is. Terwijl de kaart gemaakt en gedrukt wordt kunnen de enveloppen al 
geschreven of bedrukt worden.  
 

o Advertentie 
Bepalen in welke krant de advertentie komt te staan. Vooraf of achteraf als 
kennisgeving.  
 

o Programmablad en/of kerkboekjes 
 

o Bloemen 
Wel of geen bloemen. Bloemstukken? Of vragen we de genodigden om een losse bloem 
mee te nemen op de dag van de uitvaart? 
 

o Rouwauto 
Wordt de kist op de dag van de uitvaart met een rouwauto vervoerd of is er een wens 
om dit met een ander of eigen vervoermiddel te doen? In overleg bekijken we wat het 
beste is. 
 

o Dragers 
Voor het dragen of rijden van de kist kan Uitvaart Midden-Delfland dragers inhuren. 
Maar misschien is er een voorkeur dat familieleden (6) de kist dragen of rijden.  
 

o Gebruik consumpties 
Welke consumpties zullen er geschonken of geboden worden op de dag van de 
uitvaart? 
 

o Beeld en geluidmateriaal 
Het komt steeds vaker voor dat de uitvaart op video wordt vastgelegd. Hiervoor kan 
Uitvaart Midden-Delfland een professional inhuren. Of de familie regelt dit zelf.  
 

o Foto’s en muziek 
Tijdens de uitvaart is er wel of geen muziek en kunnen er foto’s getoond worden. Dit 
kan ook al vooraf verzameld en uitgezocht worden.  
 

o Condoleanceregister, boeken  
Het komt steeds vaker voor dat de familie een herinneringskaartje meestuurt met de 
rouwkaart. Genodigden worden gevraagd om hierop een herinnering te noteren en mee 
te nemen naar de uitvaart. De traditionele condoleanceregister is ook mogelijk. 
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