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De belangrijkste maatregelen en de meest gestelde vragen 

over uitvaarten en het coronavirus 
 

 

Hoeveel personen mogen er bij de uitvaart zijn? 

Onder voorwaarden mogen er 100 personen aanwezig zijn bij de uitvaartplechtigheid. 

 

De voorwaarden zijn als volgt: 

• De ruimte moet groot genoeg zijn om alle aanwezigen zodanig te verdelen dat de afstand 

tussen de gasten minimaal 1,5 meter kan blijven. Voor mensen die een huishouden delen, 

geldt de 1,5 meter afstand niet. Zij kunnen naast elkaar zitten of bij elkaar staan. 

• Alle aanwezigen moeten tijdens de uitvaart een vaste zitplaats hebben. 

• Alle gasten moeten zich vooraf aanmelden waarbij contactgegevens worden vastgelegd. 

Vindt de uitvaart plaats in een locatie met een eet- en drinkgelegenheid dan worden deze 

contactgegevens op verzoek ook verstrekt aan de GGD voor bron- en contactonderzoek in 

geval van een besmetting. 

• Iedere bezoeker dient bij aankomst de verplichte vragen over zijn of haar gezondheid te 

beantwoorden. 

 

Als het samenzijn na afloop van de plechtigheid op dezelfde locatie plaatsvindt als de 

uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde voorwaarden zoals die hierboven zijn genoemd. 

Als dit samenzijn op een andere locatie plaatsvindt dan wordt de maximale groepsgrootte beperkt 

tot 30 personen.  

 

Wij weten inmiddels van veel kerken, crematoria en andere mogelijke locaties in de omgeving 

hoeveel personen zij maximaal kunnen ontvangen. Bij het bepalen van een maximumaantal gaat het 

niet alleen om de grootte van een aula of een koffiekamer maar ook bijvoorbeeld de grootte van de 

ontvangsthal, de ruimte op de begraafplaats en om de looproutes waarbij men 1,5 meter afstand van 

elkaar moet kunnen houden. Heeft u daar vragen over, neem dan contact met ons op.  

Alle maatregelen die op dit moment gelden, zijn erop gericht om het aantal sociale 

contactmomenten tussen mensen te beperken. En juist het hebben van sociaal contact is waar het bij 

een uitvaart om gaat. Wij merken dat deze beperkingen vooral bij een samenzijn die na afloop van 

de plechtigheid wordt gehouden, als heel lastig worden ervaren. Wij vinden het daarom belangrijk 

om vooraf een eerlijk en reëel beeld te schetsen. In de meeste crematoria is er een gemarkeerde 

looproute vanuit de aula naar het buffet in de koffiekamer. U kunt daar iets te drinken en te eten 

pakken. Vervolgens dient u aan een tafel plaats te nemen met maximaal 4 personen. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat u daarna nog van uw plaats gaat, rondloopt of dat u aanschuift 

aan een andere tafel. Ook moet worden voorkomen dat er in de koffiekamer groeps- of rijvorming 

ontstaat. Het condoleren of aanschuiven bij de naaste familie in de koffiekamer is dus niet wenselijk. 

Wij ervaren dat veel mensen om deze beperkingen begrijpelijkerwijs afzien van een samenzijn na 

afloop.  
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Mag een overledene thuis worden opgebaard? 

Ja, dat mag.  

 

De laatste verzorging van de overledene 

Het is gebleken dat het vooral in de thuissituatie lastig is voor onze medewerksters om minimaal  

1,5 meter afstand te houden van de naasten bij de laatste verzorging van de overledene. Daarom 

zullen wij, om de veiligheid van u en onze medewerksters te waarborgen, de laatste verzorging van 

de overledene laten plaatsvinden in de verzorgingsruimte van ons facilitair centrum zonder 

aanwezigheid van familie. Dit betekent concreet dat in voorkomende gevallen de overledene eerst 

wordt overgebracht van het huisadres naar het facilitair centrum, de laatste zorg aldaar plaatsvindt 

en dat de overledene daarna, in een kist of een mand, weer wordt teruggebracht naar huis. 

 

In alle gevallen zullen wij tijdens de laatste verzorging beschermingsmiddelen dragen en gebruiken. 

 

Kan er bij een thuisopbaring bezoek worden ontvangen of een condoleance aan huis worden 

gehouden? 

De regel is dat per dag maximaal 2 persoon extra (dus naast de bewoners) in huis mag worden 

ontvangen, dat er altijd voor gezorgd moet worden dat men 1,5 meter afstand tot elkaar kan 

bewaren en dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd. Een condoleance aan huis met open 

uitnodiging is logischerwijs niet mogelijk.  

 

Mensen die ouder zijn dan 70 en zij die een kwetsbare gezondheid hebben moeten misschien zelfs 

helemaal afzien van het uitnodigen van bezoek aan huis.  

Gebruik van de familiekamers van Sereen 

Gebruik van de familiekamers Bloesem en Jasmijn in Volendam en de familiekamer van Sereen in  

Edam is mogelijk. De naaste familie kan de overledene daar bezoeken. Echter, een familiekamer 

wordt gezien als het verlengde van de thuissituatie dus ook in de familiekamer mag er maar 

maximaal 2 bezoekers van buiten het gezin dat de sleutel heeft per dag worden ontvangen. 

 

Wij houden ons aan de protocollen die zijn vastgesteld in samenwerking met het RIVM voor het 

veilig ontvangen van bezoekers (dit gaan met name over afstand houden, hygiëne en 

beschermingsmaatregelen).  

 

Is een opbaring in een zorgcentrum mogelijk? 

Een thuisopbaring in een zorgcentrum is nu niet mogelijk. 
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Mogelijkheden voor condoleancebezoek 

Vaak willen naasten aan belangstellenden de mogelijkheid bieden om afscheid te nemen van de 

overledene en hen te condoleren. Hiervoor is gebruik van de aula in ons uitvaartcentrum in 

Volendam mogelijk maar we moeten dan de regels die gelden voor algemene binnenruimten volgen: 

• maximaal 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) 
• vooraf reserveren omdat er van te voren bekend moet zijn wie er aanwezig zal zijn  
• er is een gezondheidscheck gedaan,  
• iedereen heeft een vaste zitplaats. 

Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de 

uitzonderingen op de avondklok.  

Mondkapje 

Iedereen van 13 jaar en ouder moet verplicht een niet-medisch mondkapje dragen in publieke 

binnenruimtes. Ook in een uitvaartcentrum, kerk of crematorium zijn bezoekers verplicht om continu 

een mondkapje te dragen wanneer zij staan of lopen. Het mondkapje kan af als men op een 

aangewezen plek gaat zitten. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat wordt geadviseerd het 

mondkapje weer op te zetten. 

Het bespreken van de uitvaart 

In een normale situatie komt de uitvaartbegeleidster van Vrouwen van Sereen tijdens de begeleiding 

steeds naar de naasten toe om alles met elkaar te bespreken. De afgelopen weken is gebleken dat 

het vooral in de thuissituatie lastig is voor onze medewerksters om minimaal 1,5 meter afstand te 

houden. Zolang de uitvaartbegeleidster met u in gesprek is, kan geen ander bezoek ontvangen 

worden. In de praktijk blijkt dit lastig omdat er toch vaak gezins- en familieleden aanschuiven.  

Andersom komen wij bij veel verschillende families en zijn wij op veel verschillende locaties aan het 

werk. Daarom wordt van ons extra zorgvuldigheid verwacht om verspreiding van het virus tegen te 

gaan en u te beschermen. 

Daarom hebben besloten om in ieder geval de eerste bespreking van de uitvaart, omdat deze toch 

vaak wat langer duurt, vanaf nu plaats te laten vinden op ons kantoor in Edam of Volendam. Bij deze 

bespreking kunnen maximaal 3 personen bij ons aanschuiven. Natuurlijk behoort telefonisch contact 

of contact via bijv. facetime ook tot de mogelijkheden.  

 

Wij doen onze uiterste best om samen met u, een zo mooi en goed mogelijk afscheid te organiseren 

en u daarbij zo goed mogelijk te adviseren en te helpen in deze moeilijke periode. 

 

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op! 


