
Informatie over uitvaarten en het 

coronavirus. 

Update 17 maart 2020 - In verband met de recente corona maatregelen die 
zijn afgekondigd door het ministerie van VWS hebben de verschillende 
uitvaartverzorgers maatregelen getroffen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken. 

Onderstaande is op basis van berichtgeving van Yarden. Het beleid is er op gericht 
om onze dienstverlening te continueren en de gezondheid van nabestaanden, 
belangstellenden en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Hierbij worden de 
adviezen en protocollen van het RIVM 

 

Een dierbare komt te overlijden en is misschien besmet met het coronavirus. Wat moet ik 
doen? 

U meldt het overlijden op dezelfde manier. Ga na of er een testament is of een 
wilsverklaring (ook wel wilsbeschikking). De overledene heeft daar eventuele 
persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart. 
U neemt contact op met de uitvaartverzorger: Vermeld daarbij wel dat het mogelijk is 
dat uw overleden dierbare besmet was met het Coronavirus.    
Vervolgens kunt u via www.afscheidsdienst.com een predikant / geestelijk verzorger 
inschakelen voor het regelen van de afscheidsdienst. 

 

Kan een afscheidsdienst en/of rouwbezoek doorgaan? 

• Diensten / plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen worden 
vanaf dinsdag 17 maart bijgewoond door maximaal 30 personen. 

• Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties. 
• Het is niet toegestaan om na afloop van de plechtigheid bij elkaar te komen en 

koffie en of thee te schenken. 
• Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te 

nemen. 

 

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart? 

Voor rouwdiensten en condoleance bezoek mag het gezelschap niet groter zijn dan 
30 personen (dit is excl. personeel). 



 

Komt de uitvaartverzorger bij ons thuis om de uitvaart te regelen? 

Vanaf 16 maart worden uitvaarten uitsluitend telefonisch besproken door de 
uitvaartverzorger en door afscheidsdienst.com met de opdrachtgever van de uitvaart.  
Gemaakte afspraken worden per e-mail bevestigd. 

 

Wat gebeurt er met mijn dierbare wanneer hij of zij is overleden aan het coronavirus? 

Een uitvaartverzorger zal dezelfde dienstverlening verlenen, aan iemand die niet is 
komen te overlijden als gevolg van het coronavirus. Het is alleen niet mogelijk om het 
lichaam (licht) te balsemen. 

Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen, wordt er een strikt 
hygiëneprotocol gevolgd. Zo wordt er tijdens het verzorgen van overledenen met 
corona extra beschermende kleding gedragen. 

 

Is een thuisopbaring nog mogelijk na overlijden aan het coronavirus? 

Dit is mogelijk. 

 

Kan de uitvaart van een besmet persoon wel plaatsvinden? 

Ja. Afscheidsdienst.com wijst op de mogelijkheid om de dienst ook uit te zenden via 
het internet. Dit betreft geen publieke uitzending; alleen de mensen waarvan u dat 
wilt ontvangen een link, en kunnen dan meekijken en luisteren via TV, PC, Tablet of 
telefoon.  
Met een uitvaartverzorger wordt vooraf gekeken wat de mogelijkheden zijn om de 
wensen zoveel mogelijk te respecteren.  

 

Condoleren, kan dat wel? 

Het wordt aangeraden om voorlopig elkaar even geen hand meer te geven. Maar 
hoe condoleert u dan wel?  



U kunt u steun betuigen door het uitspreken van enkele bemoedigende woorden 
(denk bijv. aan “Ik leef met u mee” of “Veel sterkte”). Of dit kan door lichaamstaal, 
zoals het geven van een knikje, of het leggen van de hand op uw hart. 

 

 

Kan iemand die in quarantaine zit een uitvaart bijwonen? 

Nee, niet in persoon. Er zijn regels waar deze patiënten zich aan dienen te houden. 
Het is soms wel mogelijk om de dienst ‘digitaal’ bij te wonen. 

 

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem – naar de 
uitvaart komen? 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een plechtigheid bij te wonen evenals het 
bezoeken van andere gelegenheden. 

 

Is een overledene nog besmettelijk? 

Als een overledene besmet is geweest met het coronavirus volgt Monuta hiervoor de 
regels die zijn vastgesteld door het RIVM en de betrokken GGD. In principe kan de 
uitvaart gewoon doorgaan op de reguliere manier. Het virus overleeft maar kort 
buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via 
druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na het 
overlijden. 

 



Ik moet zelf hoesten en niezen mag ik dan de uitvaart bezoeken? 
 

Het RIVM schrijft hierover dat wanneer u verkoudheidsklachten (of verhoging vanaf 
38,0 graden Celsius) heeft u beter thuis kunt blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


