
In augustus 2015 vroegen we leden hun mening over het 
verzorgen van dierbaren. De resultaten van het onderzoek zijn 
meegenomen in een persbericht.

Eindhoven, 17 september 2015 – Veel mensen willen helpen bij 
de laatste verzorging van hun overleden dierbare. Dit blijkt uit 
een onderzoek van coöperatie DELA onder haar leden. Meer 
dan de helft van de ruim driehonderd ondervraagden vindt 
dat een fijn idee. Bij de laatste verzorging denken mensen 
vooral aan wassen, aankleden, haren kammen en in de kist 
leggen. In wat mindere mate worden persoonlijke zaken ge-
noemd zoals make-up aanbrengen, nagels lakken en scheren. 

Ruimere goed ingerichte verzorgingskamer
Coöperatie DELA biedt nabestaanden de mogelijkheid om te 
helpen bij de laatste verzorging. Bij de bouw en verbouw van 
uitvaarcentra worden verzorgingskamers vergroot en anders 
ingericht. In Tilburg wordt donderdag 17 september het ver-
bouwde uitvaartcentrum aan de Karel Boddenweg heropend. 
Een van de verzorgingskamers is zo ingericht dat er voor de 
nabestaanden ruimte is om bij de laatste verzorging aanwezig 
te zijn en eventueel te kunnen helpen. Chantal Wilthagen, 
locatiemanager van het uitvaartcentrum in Tilburg: “Als familie 
of naaste wil je vaak alles doen voor jouw overleden dierbare. 
We zien de betrokkenheid steeds meer toenemen. In die trend 
past ook dat steeds meer mensen een rol willen spelen bij de 
laatste verzorging. Uit ervaring weten wij dat die betrokken-
heid nabestaanden helpt het verlies te verwerken. We zijn blij 
dat we nu over een ruimte beschikken die niet alleen groter 
is, maar ook zo is ingericht dat deze warmte uitstraalt door de 
zachte kleuren en het mooie meubilair.” Nu al maakt twintig 
procent van de mensen die in de uitvaartcentra van DELA 
komen van de mogelijkheid gebruik te helpen bij de laatste 
verzorging.

Natuurlijke opbaring
Ongeveer dertig procent van de ondervraagden heeft geen 
behoefte om aanwezig te zijn bij de laatste verzorging. Tien 
procent van de ondervraagden wil alleen bij de verzorging 
aanwezig zijn om eventueel aanwijzingen te geven. “Nabe-
staanden willen graag dat na het overlijden hun dierbare eruit 
ziet zoals hij of zij was. Dat horen we erg vaak. Daarom is een 
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mooie, natuurlijke opbaring zo belangrijk. Ondanks het ver-
driet toch op een zo mooi mogelijke manier afscheid nemen, 
dat is ons doel,” aldus Chantal Wilthagen.  

Sfeervolle ambiance
Coöperatie DELA opende in 2001 het uitvaartcentrum aan de 
Karel Boddenweg waar ongeveer 1.250 overledenen per jaar 
worden verzorgd. Het uitvaartcentrum is volledig verbouwd en 
uitgebreid. Door het gebruik van heldere kleuren ontstaat een 
ruimtelijk centrum met veel licht. Chantal Wilthagen: “De licht 
aangeklede ruimtes zijn prettig om elkaar tijdens een bezoek 
aan de overledene te ontmoeten. Afscheid nemen in een sfeer-
volle ambiance neemt geen verdriet weg; het helpt wél bij het 
creëren van mooie warme herinneringen aan een verdrietig 
moment.” 
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