Van oversterfte naar ondersterfte
Twee maanden geleden informeerden wij u dat dat wij ons zorgen maken over de
mogelijke gevolgen van de Britse covid-19 variant in onze branche. Er was op dat
moment al langere tijd sprake van oversterfte. Een forse toename van aantallen
besmettingen, volgens het scenario dat zich in het Verenigd Koninkrijk had voltrokken,
zou leiden tot een zodanige oversterfte dat de grenzen van de uitvaartcapaciteit bereikt
zouden worden. De strenge overheidsmaatregelen hebben de uitbraak ingedamd. Een
maand later liet de gezamenlijke prognose van Monuta, Yarden en DELA al een
afvlakking van de oversterfte zien. Nu naast de maatregelen ook het vaccineren goed op
gang is gekomen, laten onze cijfers een duidelijke daling van het aantal overlijdens zien.
De grafiek loopt tot en met februari, we zien dat deze daling de eerste 10 dagen van
maart verder door zet. Er is op dit moment zelfs sprake van ondersterfte.

Grootste stijging en daling bij leeftijdsgroep 80+
De gevolgen van het coronavirus was in onze branche vooral zichtbaar in de hoge
leeftijdscategorieën. Zowel in de eerste als in de tweede golf waren de gevolgen het
grootst in de leeftijdsgroep boven 65 jaar en vooral boven de 80 jaar. De huidige daling
is in dezelfde leeftijdsgroep het sterkst. Ook hier loopt de grafiek tot en met februari en
zien we dat de daling de eerste 10 dagen van maart verder door zet.

Effect van vaccineren?
Wij denken dat naast de maatregelen, het vaccineren een verklaring is voor de daling
onder de hoge leeftijdsgroepen. Als we kijken naar de plaats van overlijden, thuis in een
ziekenhuis of in een instelling (verpleeghuis of andere zorginstelling), lijkt het er op dat
de daling bij ziekenhuizen en instellingen – waar het vaccineren is gestart - iets sneller
gaat dan bij de overlijdens thuis, al is het nu nog te vroeg om daar duidelijke conclusies
aan te verbinden. De situatie uit de eerste golf, waarbij het aantal overlijdens thuis en in
een instelling duidelijk veel harder steeg dan de overlijdens in ziekenhuizen, hebben we
in de tweede golf gelukkig niet gezien. In de vorige brief lieten we ook een prognose voor
de komende maanden zien, uitgaande van de gegevens die op dat moment bij ons
bekend waren. De combinatie van maatregelen, de verwachte snelle stijging van het
aantal vaccinaties, en de verwachte weersverandering, maken een prognose naar ons
idee nu te onzeker.

Herstellen
Na een lange periode van oversterfte, zijn de werktijden weer genormaliseerd en is er
ook weer tijd om te herstellen. Uiteraard is dit een gemiddeld beeld en zijn er nog altijd
regionale verschillen. En dagelijks blijft de vraag naar onze dienstverlening schommelen.
Omdat wij het belangrijk vinden dat collega’s tijd en ruimte hebben om daadwerkelijk te
herstellen na de lange periode van oversterfte, hebben we besloten om nu geen nieuwe
initiatieven of projecten te starten die invloed hebben op de invulling van onze
dienstverlening.
Antwoorden op vragen
Tot slot verwijs ik u graag hier naar onze website, waarop wij antwoorden hebben
geformuleerd op vragen die wij nu vaak krijgen. Wij staan open voor verdere
informatieuitwisseling en mocht u behoefte hebben aan antwoorden op andere vragen,
dan kunt u mij daarvoor benaderen: mkersbergen@dela.org of 06 513 133 25. Eerdere
nieuwsbrieven over kunt u hier lezen.
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