De
is ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking die betrokken zijn bij een
overlijden. Ook kan de TroostBoxX gebruikt worden bij kinderen die te maken hebben met een overlijden.
De TroostBoxX is visueel, tastbaar, symbolisch en ritualistisch en is daardoor een hulpmiddel die voor, tijdens
en na de uitvaart(week) ingezet kan worden om de dood en gevoelens daarover bespreekbaar te maken. Het
is een hulpmiddel die (samen met begeleiding) met symbolen en rituelen opgebouwd kan worden voor,
tijdens en na de uitvaart.
Met behulp van de TroostBoxX kan het afscheid van een overledene concreet worden gemaakt.

De
bestaat uit:
- postvak
- klembordklem
- herinneringslade
- kaartenhouder en altaar
- wijzer voor emotiemeter
- 4 symbolen: vlinder, hart, engel en ster
- aftelkalender
- 4 stickervellen met pictogrammen, dag-pictogrammen en mood-stickers
De aftelkalender en stickervellen kunnen apart nabesteld worden.
Postvak
Brieven en tekeningen kunnen tijdens de
en na de uitvaartweek gepost worden. De
post kan via een luikje aan de achterkant
uit de TroostBoxX gehaald worden.
Tijdens de uitvaartweek kan er een keuze
gemaakt worden welke post met de
overledene mee gaat. Na de uitvaartweek
kan de post eruit gehaald worden om een
moment te creëren om bijvoorbeeld het
gemis en/of verdriet te bespreken.

Kaartenhouder en altaar
In de kaartenhouder kunnen
(overlijdens)kaart(en), foto’s en
pictogramkaarten geplaatst worden.
De kaartenhouder is afneembaar.
Hierdoor ontstaat door de opstaande
rand een altaar die naar eigen inzicht
ingericht kan worden met symbolen
die bij de overledene passen.

Klembordklem
Een foto van de overledene kan
op de TroostBoxX geplaatst
worden.

Herinneringslade
Een lade waar herinneringen aan
de overledene in bewaard
kunnen worden.

Emotiemeter
Emotie kan aangegeven worden door
de emotiemeter. De wijzer wordt los
geleverd en kan naar eigen inzicht
gemonteerd worden op de
TroostBoxX.
De Mood-stickers worden geleverd
op de pictogram stickervellen.

Symbolen
De meest gebruikte
symbolen in de uitvaart
worden bij de TroostBoxX
geleverd: vlinder, ster, hart
en engel. De symbolen
passen in de kaartenhouder.

Deze symbolen kunnen naar eigen inzicht versierd worden door bijvoorbeeld te kleuren en te beplakken.
Verder is het mogelijk om een foto van de overledene op een symbool naar keuze te plakken. De symbolen
kunnen ook gebruikt worden als sjablonen.

Aftelkalender
De aftelkalender bestaat uit 12 bladzijdes.
1 voorblad: het boekje wordt persoonlijker als er een eigen gekozen foto op de voorblad wordt geplakt.
10 aftelbladzijdes: per dag kan geschreven, getekend of met behulp van pictogrammen aangegeven worden
wat op die dag gaat gebeuren tijdens de uitvaartweek. Er zijn tien aftelbladzijdes, omdat de uitvaart dient
plaats te vinden na 36 uur en binnen 6 werkdagen na overlijden (weekend is geen werkdag).
1 blad voor de dag van de uitvaart: op dit blad kan geschreven, getekend of met behulp van pictogrammen
aangegeven worden wat er gaat gebeuren op die dag.
Na de uitvaart kan de aftelkalender functioneren als een dagboekje. Het dagboekje kan als hulpmiddel
gebruikt worden om terug te kijken en bespreekbaar te maken wat er tijdens de uitvaartweek is gebeurd.
Pictogram stickervellen
De pictogrammen hebben te maken met de uitvaart en kunnen
gebruikt worden bij de aftelkalender.
Sommige pictogrammen, zoals de dag-pictogrammen, zijn in
tweevoud afgedrukt, omdat deze pictogrammen meermalen
nodig kunnen zijn tijdens de dagen tussen het overlijden en de
uitvaart.
De dag-pictogrammen kunnen geplakt worden op de
aftelkalender in het vakjes “Plak hier picto van de dag”.

De
en bijbehorende symbolen worden geproduceerd bij een bedrijf waar mensen werken
met een verstandelijke beperking, mensen die blijvend arbeidsongeschikt zijn en mensen die
ondersteuning nodig hebben om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt.
De
wordt in blank populierenhout geleverd. Hierdoor kan de TroostboxX naar eigen inzicht
versierd, beplakt en beschilderd worden met iets wat past bij de overledene en wat past bij de persoon die
gebruik maakt van de TroostBoxX.
De

kan individueel aangeschaft worden maar ook in groepsverband.

