
Geachte branchegenoten, 

 

Via deze mail informeert coöperatie DELA u opnieuw over de ontwikkelingen in de uitvaartbranche. 

Aanleiding hiervoor zijn de huidige oversterfte in relatie tot de vrees voor de gevolgen van een griepgolf 

en de mogelijke effecten van de Omikron variant van het coronavirus. De uitvaartbranche zit nagenoeg 

aan de grenzen van haar capaciteit voor de gebruikelijke persoonlijke dienstverlening in onze branche. 

Een verdere toename van de oversterfte zal gevolgen hebben voor de dienstverlening voor 

nabestaanden. Deze informatie wordt ook gedeeld met het Landelijk Operationeel Team Covid-19, die op 

haar beurt de veiligheidsregio’s informeert. Dit is mede van belang, omdat wij ons zorgen maken over de 

crisisbestendigheid van onze branche. Wij lichten dat in deze brief toe. Mocht u naar aanleiding van deze 

mail vragen hebben, dan kunt u mij rechtstreeks benaderen op: mkersbergen@dela.org of 06 513 133 

25.  

 

Terugblik 

De uitvaartbranche kende de afgelopen twee jaar twee golven van oversterfte als gevolg van het 

coronavirus. De eerste golf, bijna twee jaar geleden, leidde tot een snelle stijging van de sterftecijfers, 

met grote regionale verschillen. Er was een duidelijk piekmoment, gevolgd door een sterke afname. Voor 

medewerkers in de branche was de eerste golf heftig, maar gelukkig reageerde de branche eensgezind. 

Iedereen hielp elkaar waar nodig en er was een grote drang om snel te innoveren zodat nabestaanden 

ondanks alles toch op een mooie, persoonlijke en waardige manier afscheid konden nemen. 

Nabestaanden hadden op hun beurt veel begrip voor de beperkingen en iedereen zocht naar de beste 

manier gegeven de omstandigheden.  

 

De tweede golf die startte in het najaar van 2020 duurde veel langer, kende een veel grotere spreiding 

over het land en leidde bijna overal tot een constante drukte in de dienstverlening. Voor medewerkers in 

de branche was de tweede golf meer uitputtend. Er was meer ziekteverzuim. Binnen de branche 

ontstonden meer verschillen in het naleven van de richtlijnen en adviezen en nabestaanden hadden ook 

steeds minder begrip voor de beperkingen.  

 

Door de hoge aantallen corona besmettingen in de eerste maanden van 2021, met een grote druk op de 

IC capaciteit in ziekenhuizen, hielden wij rekening met een derde golf in de sterftecijfers. Die is er toen 

gelukkig niet gekomen.  

 

Huidige oversterfte baart zorgen 

Sinds oktober 2021 zien wij weer een flinke toename in de sterftecijfers. In de media zijn berichten 

verschenen over externe koelingen om de toename van het aantal overledenen op te kunnen vangen. 

Coöperatie DELA heeft inmiddels op negen locaties externe koelingen geplaatst en zet alles op alles om 

de nabestaanden mooie, respectvolle dienstverlening te bieden waarin tijd, ruimte en rust is voor een 

mooi afscheid. Dat lukt nog steeds, maar de ontwikkelingen baren ons zorgen. De grafiek toont een 

duidelijk opgaande lijn tot en met november. De cijfers van december tot nu toe geven een indicatie dat 

de stijging verder doorzet. Onze zorgen zijn drieledig: 

- De huidige oversterfte is niet meer alleen het gevolg van corona, maar kent meerdere oorzaken, 

waaronder ook griep. Naar verwachting zal de griepgolf de komende weken toenemen, met een 

piek rond februari. Bovenop de huidige oversterfte is dat zeer zorgelijk.  

- De gevolgen van de nieuwe Omikron variant van het coronavirus zijn nog niet goed bekend, 

maar bovenop de huidige oversterfte én de verwachte griepgolf, komen de grenzen van de 

capaciteit van de dienstverlening snel dichtbij.  

- Onze capaciteit wordt mede begrensd door de inzet van onze mensen. Ze zetten alles op alles 

voor mooie dienstverlening, maar mede daardoor hebben we ook te maken met uitval. 
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Daarnaast kennen wij de gevolgen van ziekteverzuim, quarantaine maatregelen en krapte op de 

arbeidsmarkt. Het lukt ons niet meer goed om middels inhuur snel te kunnen opschalen waar dat 

nodig is. Daardoor zien we dat – hoewel de derde piek in absolute cijfers nu nog lager ligt dan de 

eerste piek – wij eerder te maken hebben met krapte. En grote zorgen hebben voor de komende 

periode. 

 

In onderstaande grafiek hebben wij de overlijdensmeldingen per maand bij coöperatie DELA over de 

jaren 2018 en 2019 vergeleken met de jaren 2020 en 2021. De twee voorgaande golven zijn duidelijk 

waarneembaar, evenals de ontwikkeling van de huidige derde golf in overlijdensmeldingen. 

 

 

 

Leeftijd 

Zowel de griep als corona hebben een grote impact op de sterfte van mensen boven 80 jaar. Het verschil 

tussen griep en corona zit vooral in de sterfte van de mensen in de groep tussen 65 en 80 jaar. Griep 

heeft daar een klein effect, terwijl corona in die groep ook veel impact heeft. Om die reden maken wij 

ons zorgen over de combinatie van de verwachte griepgolf en de gevolgen van de Omikron variant van 

het coronavirus. In de leeftijdscategorie tot 65 jaar zijn de effecten op sterfte nog altijd klein. Het is goed 

te beseffen dat ook elk overlijden in de lagere leeftijdsgroepen als gevolg van griep of corona verdrietig 

blijft, maar het gaat gelukkig nog steeds om uitzonderingen.  

 



 

 

Effect van vaccineren  

Het effect van vaccineren op de sterftecijfers is groot. In de eerste golf zagen we een piek in de 

sterftecijfers in verzorgingstehuizen, maar ook de sterftecijfers in de thuissituatie waren hoog. Doordat 

alle aandacht toen was gericht op ziekenhuizen, werd dit pas laat opgemerkt. Nu wordt dat beter 

gemonitord. Sinds de vaccinatiecampagne is gestart zien wij een duidelijke daling van de sterftecijfers in 

de instellingen. We verwachten ook grote gunstige effecten van de boostercampagne op de sterftecijfers, 

mits deze tijdig gestart blijkt. Dat is alleen achteraf te beoordelen.  

 

 

 

Vraag aan de overheid  

Om alle nabestaanden een goede dienstverlening aan te kunnen bieden, is het op veel plaatsen niet 

meer goed mogelijk om de uitvaart binnen de wettelijke termijn van zes werkdagen te laten 

plaatsvinden. De wet biedt ons de mogelijkheid om middels een besluit van de burgemeester uitstel te 

krijgen. Dat lukt vrijwel altijd, maar daar moet elke keer een procedure voor worden gevolgd. En hoe 

welwillend iedereen ook is, dat kost tijd. We hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom 

gevraagd om – vergelijkbaar met de situatie in de eerste golf - tijdelijk landelijk uitstelverlof toe te 



staan, zodat er automatisch meer tijd is om de dienstverlening voor alle nabestaanden goed uit te 

voeren. Dit heeft het ministerie momenteel in onderzoek en beraad. 

 

Gevolgen voor nabestaanden 

Mocht dit gewenste uitstelverlof op een zeker moment ook onvoldoende ruimte bieden, dan moeten wij 

keuzes gaan maken die de dienstverlening voor nabestaanden gaan treffen. Beperking van onze 

dienstverlening rondom het afscheid van een overleden dierbare bovenop de huidige coronamaatregelen 

is emotioneel een zwaar offer voor nabestaanden. Dat willen wij heel graag voorkomen. Mocht dat niet 

mogelijk blijken, dan kunnen we er voor kiezen om afscheidsdiensten in te inkorten, de nazit met het 

kopje koffie te beperken, of diensten aan te bieden in de avonden en op zondagen. Dit laatste kan alleen 

als wij voldoende mensen daarvoor beschikbaar en bereid kunnen vinden. Tegelijkertijd willen wij onze 

mensen ook beschermen, hen attenderen op gezondheidsrisico’s en op (preventieve) maatregelen voor 

zichzelf en hun gezin en families.   

 

Crisisbestendigheid van de sector 

Als landelijke speler heeft coöperatie DELA een goed beeld over de verschillen tussen regionale en lokale 

ontwikkelingen in sterftecijfers in relatie tot beschikbare dienstverlening. Voor de branche als geheel is 

dat nauwelijks het geval. Naast een handvol landelijke en regionaal opererende dienstverleners kent de 

branche ruim tweeduizend kleine ondernemers en ZZP-ers die overwegend niet zijn aangesloten bij een 

branche- of koepelorganisatie. Dat maakt de branche kwetsbaar in een langdurige situatie van 

oversterfte. Er zijn nauwelijks landelijke of regionale cijfers waarop kan worden gestuurd. Gemeenten en 

veiligheidsregio’s zien daardoor pas dat het mis gaat op het moment dat het mis gaat en overledenen 

niet meer goed verzorgd kunnen worden. Bijkomend mogelijk issue is dat er geen wettelijke kaders en 

normen zijn voor postmortale zorg. Er zijn geen opleidingseisen en instrumenten en omstandigheden 

voor goede postmortale zorg, veiligheid en hygiëne zijn niet gereguleerd. Het merendeel van de 

aanbieders is niet aangesloten bij een Klachteninstituut of ombudsman. De branche kent ook geen 

verplichting daartoe. In ons overgereguleerde land is uitvaartzorg de witte raaf. In normale 

omstandigheden mag iedereen er stilzwijgend vanuit gaan dat het overwegend goed gaat, maar als de 

omstandigheden niet meer normaal zijn, heeft de branche en ook de overheid nauwelijks tot geen 

instrumenten om te sturen. De enige zekerheid die de branche kan bieden is dat er voldoende crematoria 

en begraafplaatsen zijn; de lijkbezorging loopt geen gevaar. Maar in de dagen daarvoor, tussen het 

moment van overlijden en de lijkbezorging, heeft de overledene geen rechten en vindt dienstverlening 

plaats in een ongereguleerde branche. De Wet op de Lijkbezorging – die op de nominatie staat om voor 

de derde keer in 150 jaar te worden herzien – zal deze leegte moeten opvullen, want voor goede 

zelfregulering is er nauwelijks basis en geen enkel initiatief daartoe is succesvol gebleken.  

 

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 informatie-uitwisseling en mocht u behoefte 

hebben aan antwoorden op andere vragen, dan kunt u mij daarvoor benaderen: mkersbergen@dela.org 

of 06 513 133 25. Dit is de twaalfde brief van coöperatie DELA over de gevolgen van het coronavirus en 

oversterfte in de uitvaartbranche. Eerdere nieuwsbrieven kunt u hier lezen. 

 

https://www.dela.nl/uitvaart/corona
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