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‘Ik blijf hopelijk nog even, maar
ben opgelucht dat alles klaar ligt’
Verzekeringspolissen bewa-
ren die er niet meer toe
doen, want je weet maar
nooit of ze nog nodig zijn.
Herkenbaar, maar erg inge-
wikkeld voor nabestaanden.
Een levensdossier moet die
ellende voorkomen.
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ellende voorkomen.

‘Je gaat toch nog niet dood?’, rea-
geerden haar vrienden toen ze
vertelde dat ze een levensdos-

sier had laten maken. Voor Gerry
Hoogenberg (66) uit Groningen was
ineens de tijd daar om een helder
draaiboek te hebben voor de laatste
fase van haar leven. ,,Ik ben nog lang
niet van plan om dood te gaan, maar
ik vind het asociaal om alles te laten
liggen voor mijn twee broers’’, zegt
de oud-manager bedrijfsvoering van
het UMCG.

Een tijdje geleden luisterde ze op
een bijeenkomst van haar Lionsclub
in Groningen naar een voordracht
van een clubgenote. Rinette de Jong
(51) van Cretio uit Peest vertelde over
haar werk als levenseinde-adviseur
en executeur. Met voorbeelden illus-
treerde zij hoe lastig het is voor na-
bestaanden als de administratie een
puinhoop is, als niemand weet hoe
ze de huishoudelijke hulp kunnen
bereiken, welke abonnementen er
lopen, waar de wachtwoorden staan
of wie er allemaal een sleutel van het
huis hebben.

,,Bij een heleboel praktische zaken
wordt niet stilgestaan’’, weet De
Jong. ,,Dat bijvoorbeeld een machti-
ging bij een bank vervalt bij overlij-
den van de rekeninghouder. Daar-
voor moet je echt samen een en/of-
rekening hebben.’’

In een eerste gesprek krijgt de
klant huiswerk van De Jong. Ze

vraagt om namen van belangrijke
personen op te schrijven, verzeke-
ringspolissen en ander papierwerk
te verzamelen. ,,Mensen hoeven mij
echt niet te vertellen wat er op hun
bankrekening staat of mij hun
wachtwoorden te geven’’, zegt De
Jong. ,,We maken samen een draai-
boek in een volgorde van belangrijk-
heid na overlijden. Vaak neem ik ook
globaal de uitvaartwensen door.
Voor specifieke uitvaartwensen ver-
wijs ik naar een uitvaartonderne-
mer, zoals ik ook naar een notaris
verwijs bij juridische vraagstukken.’’

Hoogenberg stelde op advies van
De Jong een levenstestament op
waarin ze vastlegde wie haar belan-
gen behartigt als zij dat zelf niet
meer kan. Ook liet ze een testament
opmaken en legde ze vast wie haar
nalatenschap zal beheren na haar
dood. ,,Mijn partner overleed in
2008 en wij hadden niks geregeld.
Door onze lat-relatie en gescheiden
bankrekeningen ging alles naar zijn
familie en kon ik zijn laatste wens

niet vervullen; financiële hulp
aan een vriend. Met een testament
en een levensdossier gebeurt het
zoals jij het wilt en dat lijkt me pret-
tig.’’

Toch heeft het nog zeven jaar ge-
duurd voor Hoogenberg haar zaak-
jes regelde. Laksheid, uitstellen, ver-
klaart ze zelf. Dat ziet De Jong vaker.
,,Een deel denkt: het komt wel goed,
een deel vindt de dood een te groot
taboe en een ander deel heeft een
duwtje nodig, maar is wel bewust
met het levenseinde bezig. Die laat-
ste groep neem ik graag bij de hand.’’

Ze beseft dat niet iedereen het
geld er voor (over) heeft om een le-
vensdossier te laten maken (zie voor
tarieven: www.cretio.nl). Voor die
mensen staat op www.mijnlevens-
dossier.nl een gratis versie om te
printen en handmatig in te vullen.

Hoogenberg heeft haar levens-
dossier op een usb-stick staan waar
haar broers bij kunnen. ,,Ik blijf hier
hopelijk nog een tijdje, maar ik ben
erg opgelucht dat alles klaar ligt.’’

Rinette de Jong (links) neemt met Gerry Hoogenberg haar levensdossier door.
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