Coronavirus en uitvaart
Nabestaanden vragen zich natuurlijk af wat het betekent wanneer er een dierbare komt te
overlijden aan het Coronavirus. Annerie Kremer Uitvaartzorg volgt de ontwikkelingen rondom
het Coronavirus en geeft op deze pagina eventuele updates met betrekking tot het virus en
een uitvaart. Annerie Kremer Uitvaartzorg volgt hierin de instructies van het RIVM en de GGD.
Annerie Kremer Uitvaartzorg doet er alles aan om ook nu de kwaliteit van haar
dienstverlening op het hoge niveau te houden en te laten voldoen aan de verwachtingen.
We ontkomen er niet aan dat we op andere manieren moeten werken dan we gewend zijn.
Annerie Kremer Uitvaartzorg staat voor een respectvol en persoonlijk afscheid. Dat is en blijft
ons uitgangspunt, ook nu de bestrijding van het Coronavirus om vergaande aanpassingen
vraagt in ons beleid.
Wij hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.
Staat je vraag er niet bij? Stel deze dan aan ons via info@kremeruitvaartzorg.nl

Let op! De overheid heeft besloten dat:
Vanaf 10 mei gaan de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen in. Voor
uitvaarten betekent dat, dat er een beperkt aantal mensen bij een uitvaart aanwezig
mogen zijn. Er moet voldaan worden aan een aantal regels.
Voorwaarden:
Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn hangt af van de beschikbare ruimte. Er moet
voldoende ruimte zijn om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.
Iedereen moet kunnen zitten(en dus niet of minimaal rondlopen).
Er moet vooraf worden ‘gereserveerd’. Kortom mensen moeten vooraf aangeven dat ze
aanwezig zijn bij de uitvaart.
Triage, alle bezoekers moet worden gevraagd of ze symptomen hebben van covid-19
(de gezondheidscheck).
Ter aanvulling: De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Indien de locatie niet aan alle regels hierboven kan voldoen:
Wanneer een locatie niet aan alle bovenstaande regels kan voldoen gelden de volgende
twee regels.
Uitvaart binnen (bijvoorbeeld in een aula): maximaal aantal belangstellenden die in de
beschikbaar ruimte mogelijk is, wanneer iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan
houden.
Uitvaart in buitenlucht: maximaal 100 belangtellenden als iedereen anderhalve meter
afstand kan houden en kan zitten.
Ter aanvulling: De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Belangrijke Toelichting:
Ieder uitvaartcentrum, crematoria, afscheidshuis, opbaargelegenheid, kerk, restaurant etc.
hebben allemaal verschillende voorwaarden m.b.t. het aantal bezoekers en voorwaarden
voor de catering. Uw uitvaartleid(ster) zal u hierover informeren.
Bijvoorbeeld
Uitvaartcentrum Reestborgh:
Uitvaartcentrum Zevenberg:
Uitvaartcentrum Zwolle:

maximaal 50 personen (incl. kinderen)
maximaal 60 personen. (incl. kinderen)
maximaal 60 personen.

Afscheidslocatie Villa Kalkoven: maximaal 40 - 60 personen. Buiten maximaal 100 personen
Grote of Maria kerk/Kruis kerk:
maximaal 100 personen.

Regels catering
(bron Koninklijke Horeca Nederland)
Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een
zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.

Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die
een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).
Van alle aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis.

Een dierbare komt te overlijden en is misschien besmet met het
Coronavirus. Wat moet ik doen?
Je meldt het overlijden op dezelfde manier. Je kunt 24 uur per dag bellen naar het
telefoonnummer 0522 - 245021. Vermeld daarbij wel dat het mogelijk is dat jouw overleden
dierbare besmet is met het Coronavirus.

Komt de uitvaartverzorger bij ons thuis om de uitvaart te regelen?
Dat ligt aan de situatie, wij waarborgen de veiligheid van onze medewerkers en het is niet de
bedoeling dat zij terecht komen in een huiselijke situatie met personen die besmet zijn met
het Coronavirus of verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. De medewerkster van Annerie
Kremer Uitvaartzorg doet een checkgesprek vooraf of een bezoek risico’s oplevert. Indien
nabestaanden niet besmet zijn en in quarantaine zijn wordt een uitvaart op zorgvuldige wijze
geregeld.(de andere halve meter moet voor de uitvaartleid(st)er altijd gewaarborgd kunnen
worden) De uitvaartverzorgster komt dan in bijna alle gevallen bij je thuis om de uitvaart te
regelen.
Mocht er al vastgesteld zijn dat er nabestaanden het Coronavirus hebben wordt de uitvaart
op een andere manier geregeld. Telefonisch of via de webcam op de
computer/laptop/tablet om het wat persoonlijker te maken en je goed bij te kunnen staan.
Mocht er een goede kans bestaan dat de nabestaanden het Coronavirus hebben, dan
wordt er per situatie gekeken wat een goede oplossing is.

Wat gebeurt er met mijn dierbare wanneer hij of zij is overleden aan
het Coronavirus?
Wij geven de overledene dezelfde dienstverlening/zorg als iemand die niet is komen te
overlijden aan het Coronavirus. Het is alleen niet mogelijk om het lichaam (licht) te balsemen.
Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen volgen wij een strikt
hygiëneprotocol. Zo dragen wij tijdens het verzorgen van overledenen met corona extra
beschermende kleding.

Kan een rouwbezoek/familiebezoek in Het Afscheidshuis doorgaan?
Rouw/familiebezoek mag plaats vinden alleen op afspraak en in zeer beperkte vorm. Dit wil
zeggen per bezoek mogen er twee personen per keer aanwezig zijn.
We nemen volop maatregelen om de kans op spreiding van het virus zo klein mogelijk te
houden. Verder volgen wij een strikt hygiëneprotocol om de hygiëne van medewerkers,
nabestaanden en gasten te waarborgen. Wij reinigen na elk bezoek delen van Het
Afscheidshuis dat vaak aangeraakt wordt en waar het virus kort zou kunnen overleven.

Is een thuisopbaring nog mogelijk na overlijden aan het Coronavirus?
Dit is mogelijk zonder een hoog besmettingsrisico. Dit kan ook terwijl de overleden dierbare
zichtbaar en benaderbaar blijft. Je kunt de overleden dierbare dus gewoon aanraken. Was
hierna wel goed de handen of maak gebruik van handalcohol.
De dagelijkse thuis controle (van de overledene) zal door een medewerkster van Annerie
Kremer Uitvaartzorg uitgevoerd worden

Blijft iemand na overlijden aan het Coronavirus besmettelijk?
Het huidig Coronavirus is een nieuw virus en er is nog het een en ander onbekend. Vanuit het
RIVM wordt momenteel druk gewerkt aan de instructies voor de overledenenverzorgers.
Vanuit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen blijkt dat de overleving van het virus na
overlijden, kort is. Het zou bij lage temperaturen zoals het koelen van het lichaam wel zo
kunnen zijn dat het virus nog aanwezig is tot 3 dagen na overlijden. Maar het besmetten van
een ander gebeurt meestal door niezen of hoesten. Dus wanneer je goede handhygiëne
uitoefent is de kans om besmet te raken klein.

Kan de uitvaart van een besmet persoon wel plaatsvinden?
Ja, er kan altijd een uitvaart plaatsvinden deze zal beperkt blijven tot maximaal vijftig
personen. Onze uitvaartverzorger zal samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn om de
wensen zoveel mogelijk te respecteren en daarbij wel rekening te houden met de
(voorzorg)maatregelen.

Condoleren, kan dat wel?
Het wordt aangeraden om voorlopig elkaar even geen hand meer te geven. Dit is een
maatregel om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar hoe condoleer je dan wel? Dit
kan door je hand op je hart te leggen zoals onderstaand uitgebeeld. Terwijl je dit gebaar
geeft kun je de nabestaanden condoleren met hun verlies.

Tekening is gemaakt door DELA

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 bijvoorbeeld de uitvaart bij te wonen via Live Streaming/ Skype.
Daarnaast is uitstel aanvragen een mogelijkheid. Onder specifieke omstandigheden kan de
uitvaartverzorger om uitstel vragen bij de burgemeester. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om
de uitvaart enkele weken later plaats te laten vinden zodat iedereen aanwezig kan zijn.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met een verzwakt
immuunsysteem – naar de uitvaart komen?
Het is je eigen verantwoordelijkheid om een uitvaart bij te wonen. Wij willen aan iedereen
vragen om een beroep te doen op je eigen gezonde verstand om correct te handelen in
het belang voor jezelf en voor anderen.

Tips en overige regels rondom de uitvaart en het Coronavirus
Diverse uitvaartlocaties (waaronder crematoria) beschikken over streaming faciliteiten.
Daarmee kan de dienst live worden uitgezonden. Dat kan door middel van een open
verbinding, maar je kan als familie ook kiezen voor een gesloten uitzending. Bij een gesloten
uitzending krijg je een wachtwoord die je kan delen met andere mensen. Alleen mensen die
het wachtwoord hebben kunnen de uitvaartplechtigheid live meekijken. Vraag onze
uitvaartverzorger hoe het werkt.
Je kan de uitvaartplechtigheid in zijn geheel laten opnemen op usb. Op die manier kan je de
plechtigheid houden in een klein gezelschap en de opname daarna delen met een grotere
groep. Je kan de opname bijvoorbeeld indien gewenst via je eigen sociale media delen.
Er worden bij voorkeur geen condoleancemappen neergelegd/gebruikt.
Wij bieden tot nader order geen Thanatopraxie (lichte balseming) aan. Nabestaanden die
dit echt willen, mogen wel zelf afspraken maken met een derde partij.
Sluiten van de kist mogen de nabestaanden zelf doen, zonder aanwezigheid van de
medewerkers/uitvaartleidster van Annerie Kremer Uitvaartzorg. Wij geven je hiervoor wel de
nodige adviezen.
OF sluiten van de kist doen de medewerkers/uitvaartleidster van Annerie Kremer
Uitvaartzorg, zonder aanwezigheid van de nabestaanden.
Verzorging van de overledene kan thuis plaatsvinden in bijzijn van de nabestaanden, mits de
ander halve meter gewaarborgd kan worden.
Voor de verzorging en overbrenging naar Het Afscheidshuis/thuis/opbaargelegenheid
wordt een professioneel en deskundig verzorgingsteam ingezet. Hierbij is de
uitvaartverzorgster niet aanwezig. De overledene wordt in alle gevallen in een kist/baarplank
overgebracht. (voorkeur voor de kist wordt telefonisch met de nabestaande besproken)
Met respect, wederzijds begrip en zorgen voor elkaar,
komen wij deze onzekere periode door.
Team Annerie Kremer Uitvaartzorg

