
ACHT TIPS VAN EEN OPRUIMEXPERT
Een ouder die verhuist naar een verzorgingshuis, een dierbare die komt 
te overlijden. Moeilijke, emotionele momenten die samengaan met een 
praktische noodzaak: het leegruimen van een huis. 

Verhuist je ouder naar een seniorenwoning 
of een verzorgingshuis?

1     Sorteer per categorie
Gaat je ouder kleiner wonen in bijvoorbeeld 
een seniorenwoning of een verzorgingshuis, 
leg dan alle spullen per categorie bij elkaar. 
Zo krijg je meer overzicht. 

2       Stel twee vragen
  Wat heb ik nodig en waar word ik blij van? 

Hoeveel koffiekopjes heeft je ouder 
bijvoorbeeld écht nodig, rekening houdend 
met de beperkte ruimte in zijn/haar nieuwe 

woning?

 

3         Spullen over? Verloot ze
Hebben verschillende dierbaren hun oog laten vallen 
op hetzelfde item, dan is verloten de beste manier om 
onderlinge spanningen te voorkomen.

4                   Maak foto's                                        
Maak foto’s van bijzondere, betekenisvolle 

hoekjes van het oude huis om die herinneringen 
levendig te houden en geef ze een mooi 

plekje in de nieuwe woning.

   

5         Creëer een rommellaatje
Creëer een rommellaatje met kleine cadeaus van de 
kleinkinderen, beeldjes die op de schouw stonden en 
wat andere frutsels om te voorkomen dat het nieuwe 
thuis koud en onpersoonlijk aanvoelt.

6           Begin niet te snel         
Geef jezelf de tijd om te verwerken wat er 

gebeurd is. Loop met andere nabestaanden 
door het huis, raak spullen aan en haal 

herinneringen op zonder direct de druk van 
het praktische opruimen te voelen. 

 

  7        Bewaar alleen 
waardevolle spullen
Maak drie stapels:  
1. Spullen om te verdelen of te verloten
2. Spullen die kapot of versleten zijn
3. Spullen die naar de kringloop kunnen

Is je dierbare overleden?

8                        Vraag hulp
Waar begin je? Hoe kies je? Een professionele 

opruimcoach of een goede vriend(in) die verder 
van de overledene afstaat, kan je helpen de slag van 

emotie naar praktisch aanpakken te maken.

     

Om nabestaanden te ondersteunen bij de praktische, financiële en 
administratieve nasleep van overlijden, biedt coöperatie DELA kosteloze 
nabestaandenzorg aan leden én niet-leden waarvoor we de uitvaart 
hebben verzorgd.

Weet je nog niet of je de erfenis wil aanvaarden? 
Neem dan geen spullen mee en betaal geen abonnementen 
of rekeningen.

Tip!

Laat prijskaartjes geen rol spelen bij je keuzes. Houd alleen 
de spullen die jou herinneren aan bijzondere momenten.Tip!

https://www.dela.nl/uitvaart/na-de-uitvaart/nabestaandenzorg
https://www.dela.nl/uitvaart/na-de-uitvaart/nabestaandenzorg
https://www.dela.nl/voor-leden/erven-en-erfbelasting/erfenis-wat-nu

