
Hoewel het aantal uitvaarten bij DELA 

de afgelopen maanden het dubbele 

van normaal en op sommige plekken 

zelfs het viervoudige was, bleven 

gevreesde ‘Italiaanse toestanden’ uit 

in Nederland. Ondanks de hoge druk 

en de vele beperkende maatregelen 

kregen overledenen een waardige 

en respectvolle uitvaart. Nieuwe 

rouwrituelen ontstonden. De vraag ‘wat 

kan er wél?’ werd leidend.
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Ik spreek met Véronique Klaassen (directeur 

Uitvaartverzorging), Judith Grootveld-Janssen 

(uitvaartverzorger in de regio Eindhoven), Chris Beaulen 

(directeur Uitvaartdiensten) en Mia van Eijl-Besselink 

(manager DOMUSDELA). En met Joyce Schrantee,  

die afscheid nam van haar ‘bonusmoeder’ tijdens  

de coronacrisis. 

Véronique Klaassen is blij met de aandacht in FRITS: „Er is 

in de media veel aandacht voor de frontlinie, voor mensen 

die zich de blubber werken op de IC’s, in de zorg, in 

verpleeghuizen, in de supermarkten. Ik zou ook heel graag 

een groot applaus willen vragen voor de 1.500 collega’s die 

zich dag in dag uit inzetten om te zorgen dat mensen die in 

deze tijden geconfronteerd raken met het verlies van een 

dierbare, binnen alle beperkingen door de maatregelen, 

toch een mooi en intens afscheid krijgen. Als je me twee 

maanden geleden gezegd had dat we onze uitvaarten op 

deze manier zouden gaan regelen had ik je niet geloofd. 

En nu doen we het. We hebben met elkaar ontzettend snel 

geschakeld.” 

DELA verzorgt normaal gesproken gemiddeld tachtig 

uitvaarten per dag, tijdens de piek van de coronacrisis liep 

dat op naar 160. In de regio’s Tilburg, Eindhoven en Den 

Bosch was er sprake van een verdubbeling en op bepaalde 

momenten een verdrievoudiging. In de regio Uden was 

er over een langere periode zelfs een verviervoudiging 

van het aantal uitvaarten. Chris: „We hebben heel snel een 

crisisteam geformeerd, zowel bij uitvaartverzorging als bij 

uitvaartdiensten. Heel belangrijk was 

dat je voldoende capaciteit organiseert 

om op een goeie respectvolle en 

waardige manier afscheid te kunnen 

laten nemen. We hadden nog 

scenario’s van de Mexicaanse griep 

in 2009, die hebben we meteen 

geüpdatet naar deze situatie. Ze 

bleken toereikend.” 

DELA was snel aangesloten bij de 

overheid en verschillende externe 

analisten om de curves, ook op 

regionaal niveau, via voorspelmodellen 

te kunnen inschatten en zo te zorgen 

voor voldoende regel-, vervoers- en 

koelcapaciteit. Collega’s uit minder 

getroffen regio’s kwamen helpen 

in het zuiden, fysiek of online, de 

flexibele schil van werknemers werd 
ingezet, (oud-)collega’s sprongen bij 

waar de nood het hoogst was, soms 

werd er samengewerkt met partners. 

De tijden voor rouwbezoek en 

afscheidsdiensten werden verruimd; 

ook op zon- en feestdagen waren 

er uitvaarten. Er werd opgeschaald 

door inzet van mobiele koelunits om 

lichamen van overledenen op de 

eigen locaties op de juiste manier te 
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kunnen verzorgen. 

De rollen van uitvaartorganisator 

en uitvaartleider op de dag zelf 

werden tijdelijk losgeknipt om 

flexibeler te kunnen zijn. Véronique: 
„Je wilt mensen ook bieden dat ze 

lokaal afscheid kunnen nemen van 

een dierbare. De uitdaging dat te 

faciliteren was nog veel groter. Ik had 

deze week een videocall in Twente en 

daar was iemand een uitvaart aan het 

regelen in Nuenen, dat is best lastig 

als je nooit in Nuenen bent geweest. 

Maar het gebeurt wel, dat vind ik echt 

prachtig.”
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Voor nabestaanden veranderde er 

veel door de overheidsmaatregelen. 

Op uitvaarten konden nog maar 

maximaal dertig mensen komen, 

inclusief de uitvaartverzorgers. Er 

moest anderhalve meter afstand 

gehouden worden. Geen horeca, 

geen nazit. Vanaf 16 maart mochten 

uitvaartverzorgers niet meer bij 

mensen thuis de uitvaart regelen, alles 

ging online via Teams.

Judith: „Ik merk wel verschil tussen het 

begin en nu we een paar weken verder 

zijn. Ik moest heel vaak nee zeggen 

op dingen waar ik dolgraag ja op wilde 

zeggen. We waren in die begintijd 

toch vaak de slechtnieuwsbrenger: 

‘Mogen er echt geen 31 aanwezig zijn?’ 

‘Nee, het spijt me, dat mag echt niet.’ 

Voor de familie is het heel ingrijpend 

te beslissen wie er wel en wie er niet 

mag komen. Nu krijgen we die vraag 

niet meer, mensen hebben zich er al 

toe verhouden voor ze ons spreken. 

kon maken, door, zoals altijd, oprecht 

interesse te tonen. Die verbinding 

maak je met je hart en dat voelen 

mensen. Soms heb je vier mensen 

rondom één schermpje en soms 

acht mensen via acht verschillende 

verbindingen. Sinds twee jaar hebben 

we een digitale uitvaartplanner die 

mensen toegestuurd krijgen zodra 

ze een overlijdensmelding hebben 

gedaan, dat geeft ze alvast overzicht 

over wat ze kunnen verwachten: 

begraven of cremeren, keuze voor 

bloemen, keuze voor een kist. Die is 

nu van onschatbare waarde. Wanneer 

de familie zo groot is dat ze niet op 28 

aanwezigen uit kunnen komen, gaat 

het vaak terug naar een nog kleinere 

kern, dus alleen het gezin. Ik probeer 

goede overwegingen mee te geven 

om nabestaanden een passende keuze 

te laten maken.”

Chris: „Half maart hebben we alles 

op alles gezet om de mogelijkheid 

een dienst live te streamen, die pas 

op één locatie mogelijk was, binnen 

anderhalve week uit te rollen over 

al onze locaties. Meer dan veertig 

procent van alle nabestaanden maakt 

er gebruik van. Gemiddeld volgen 

zestig mensen het afscheid via de 

stream, we krijgen daarover heel veel 

positieve feedback. Deze optie blijft 

in het pakket. Op dit moment wordt 

die kosteloos aangeboden, na de 

coronatijd niet meer. Mensen die wat 

verder van de directe familie afstaan 

en die moeten werken, familie in het 

buitenland, mensen die ziek of beperkt 

mobiel zijn kunnen zo toch betrokken 

zijn.” 

Ik was bang dat ik via een scherm de 

verbinding niet zou kunnen maken, 

dat het zakelijk zou worden; ik kan 

niks zeggen over een schilderijtje 

of fotolijstje dat ik zie hangen. In de 

huiskamer bij mensen thuis kun je 

heel fijngevoelig afstemmen. Je ziet 
de straat waar iemand woonde, voelt 

het als er spanningen zijn. Heel snel 

bleek dat ik wel degelijk die verbinding 

Judith: „In mijn rol van uitvaartleider 

probeer ik vormen te vinden om ook 

de online bezoeker in de dienst te 

betrekken, om beide werelden naar 

elkaar toe te brengen.

Vorige week had ik een verdrietige 

situatie waarbij de echtgenote 

overleden was aan corona en haar 

man koorts kreeg en niet bij de uitvaart 

aanwezig kon zijn, heel droevig. Via de 

livestream heb ik eerst hem persoonlijk 

welkom geheten en compassie 

getoond voor de situatie. Zo heb ik 

hem naar binnen proberen te halen. 

Andersom heb ik ook geprobeerd de 

aula naar hem toe te brengen; ik heb 

speciaal voor hem een grote kaars 

gebrand naast zijn bloemstuk. Die 

kaars heb ik daarna meegegeven aan 

de kinderen zodat hij die thuis verder 

kan branden. Ik heb begrepen dat ze 

daar echt steun aan hebben gehad.” 

Véronique: „Er is nog een ander 

online middel dat we aanbieden, dat is 

‘DELEN’: een digitale verzamelplaats 

waar mensen herinneringen aan 

en foto’s van dierbaren kunnen 

achterlaten, alleen zichtbaar voor 

de opdrachtgever. Je kunt er ook 

een kaarsje branden. Dat is een jaar 

geleden als pilot uitgerold en wordt nu 

veel gebruikt, het heeft nu een enorme 

toegevoegde waarde.

Mensen kunnen ook onze ‘Lieve-

kaartjes’ met de rouwkaart meesturen, 

zodat mensen die op de hoogte 

gebracht worden van het overlijden 

gemakkelijk een berichtje terug 

kunnen sturen.” 

Mia: „Omdat het zo ontzettend druk 

was in de crematoria in Eindhoven en 

omgeving hebben we in april besloten 

weer uitvaartdiensten in DOMUSDELA te 

houden. Ook daar hebben we vanwege 

de coronamaatregelen alles stil moeten 

leggen. Het was niet moeilijk om de 

Paterskerk coronaproof in te richten 

voor uitvaartendiensten met maximaal 

dertig personen. Voor nabestaanden 

van onze leden rekenen we daar geen 

extra kosten voor. Deze mooie en heel 

speciale plek biedt extra troost.”
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Judith: „Wat zwaar was voor mezelf 

en mijn collega’s in het veld was niet 

zozeer de drukte als wel de verhalen 

erachter. We zitten zo dicht op de 

pijn, dat is natuurlijk altijd al onderdeel 

van ons werk. Wij komen waar 

droevige verhalen spelen. Alleen, je 

bent nu zelf onderdeel. We worden 

allemaal getroffen en geraakt, die 

machteloosheid heb ik sterk gevoeld. 

Je wilt het allebei anders, je wilt wél 

die hand op een schouder leggen, 

of het mensen gunnen bij elkaar te 

mogen komen. Ik heb geprobeerd me 

te richten op dat wat wel kan, daar de 

inspiratie, de hoop en de voldoening 

uit te halen. Er ontstaan nieuwe 

rituelen. Uitvaartverzorgers worden 

geïnspireerd door nabestaanden en 

doen inspiratie op bij elkaar. Vanaf 

dag één delen we positieve ervaringen 

met elkaar: hoe verwoorden we het 

afstand houden, hoe benaderen we de 

kijkers via livestream? We hebben een 

sharepointpagina waarop we allemaal 

die inspiratie kunnen ophalen en 

delen. We spreken elkaar veelvuldig 

via Teams.

Er kan ook heel veel wél. In plaats van 

nee moeten zeggen probeer ik met 

een alternatief te komen waarmee 

we mensen op de best mogelijke 

manier bijstaan. Ook nabestaanden 

zelf hebben vaak prachtige ideeën, 

waardoor we er samen een hele 

persoonlijke uitvaart van maken. Zo 

plaatsen we soms foto’s van mensen 

die niet aanwezig kunnen zijn op de 

lege stoelen om zo toch een beetje 

‘erbij te zijn’. Ook worden eerder 

ontvangen condoleancekaarten 

rondom de kist geplaatst. Buren en 

andere bekenden brengen vanaf hun 

tuinpaadjes een laatste groet als de 

rouwwagen een afscheidsronde rijdt. 

Bij een thuisopbaring werd de kist in 

de tuin op een mooie plek gezet op de 

dag van het afscheid, hierdoor konden 

meer dan dertig mensen, maar dan wel 

één voor één, respect betuigen.” 

Véronique: „Een jongeman was 

overleden. 

Er was eerst een kleine bijeenkomst in 

de aula die werd gelivestreamed. 

Terwijl de familie naar de 

begraafplaats ging, hebben vrienden 

bloemen neergelegd voor het huis. De 

familie is daarna, toen het graf mooi 

dichtgemaakt was, met die bloemen 

naar het graf gegaan. Kippenvel.” 

Chris: „Hoe kun je condoleren? Je 

kunt geen handen meer geven. 

Daar zijn ook allerlei nieuwe rituelen 

ontstaan: eerst met de handen op het 

hart of met gevouwen handen en dan 

warme woorden uitspreken, of een 

kushandje of een hartje maken. Er zijn 

allerlei nieuwe creatieve manieren om 

medeleven te tonen.”

Judith: „Ik heb ontdekt dat wij als 

organisatie veerkrachtig zijn, en 

families zijn dat ook. We verhouden 

ons allemaal tot wat nog wel kan en 

vanuit daar ontstaan hele mooie en 

waardige uitvaarten.”

Over hoe ze deze crisis als DELA 

het hoofd hebben geboden zijn mijn 

gesprekspartners eensgezind: ze zijn 

trots op hoe ze het samen deden en 

doen.

Chris: „Er is nog nooit zo goed 

en flexibel samengewerkt als de 
afgelopen weken, rekening houdend 

met elkaar. Er is grote saamhorigheid. 

Dat hadden we al in onze organisatie, 

maar iedereen doet dat nu nog beter.”

 

Judith: „We uiten onze waardering 

actiever, zien ook dat iemand het druk 

heeft, wat sneller geprikkeld is. Dat 

mag er allemaal zijn, iemand krijgt de 

ruimte om ook even kortaf te zijn. Het 

is echt samen sterk, dat was altijd al 

ons credo, en nu helemaal.” 

Véronique: „Ik ben persoonlijk het 

meest geraakt door de enorme 

flexibiliteit. Daar waar we voor het 
invoeren van nieuwe systemen vroeger 

wel eens maanden nodig hadden, was 

het nu gewoon in drie dagen geregeld, 

omdat de urgentie hoog was.” 

Judith: „In het begin werd gezegd: 

‘We lopen zowel een sprint als een 

marathon tegelijk: we moeten heel veel 

sprintjes trekken en het gaat nog heel 

lang duren.’ Inmiddels spreken we van 

een estafette, we doen het met elkaar.” 

Véronique: „Dat is ook de uitdaging, nu 

die enorme piek even achter de rug is. 

Ik zeg even, want geen idee of die terug 

gaat komen. Het is nu heel belangrijk 

om te herstellen, mensen die het 

extreem druk hebben gehad moeten nu 

als eerste kunnen afschakelen.”

Bij DELA bereiden ze zich voor op 

meerdere scenario’s nu de piek voorbij 

is. Kunnen mensen hun dierbaren weer 

gaan verzorgen? Kunnen ze weer mee 

naar de ovenruimte? Wordt horeca weer 

mogelijk, op een aangepaste manier? 

Kunnen uitvaartverzorgers weer thuis 

aan tafel?

Zodra het kan worden weer 

herdenkingsrituelen als 

herinneringsbijeenkomsten en 

lichtjesavonden georganiseerd. 

Misschien wel in het bijzonder voor 

mensen die overleden tijdens deze 

coronacrisis.

Véronique: „Het belangrijkste bij alle 

keuzes die we zullen gaan maken 

is dat we met z’n allen zo gezond 

mogelijk blijven.”

„Toen mam werd opgenomen 

met corona belandden 

we in een rollercoaster, 

zo ontzettend triest. Na 

heel veel aandringen lukte 

het pap afscheid te laten 

nemen, in beschermende 

kleding. Hij kon haar hand 

nog vasthouden, dat was zo 

fijn. Die nacht stierf ze. De 

uitvaartverzorgster van DELA, 

Regi van Schijndel, was 

een topwijf, ze leefde heel 

erg mee. Mijn schoonzoon 

is met een mondkapje, 

handschoenen en bril met 

een tablet naar mijn vader 

gegaan, wij hadden een 

werkcomputer met een 

afgesloten camera, maar 

we konden zo tegelijkertijd 

met hem en de DELA praten. 

Wie nodig je uit voor de 

plechtigheid, wie niet? Dat is 

best lastig. Je mocht er maar 

28, uiteindelijk waren we met 

24, terwijl ze zoveel vrienden 

hadden. We hebben twee 

soorten kaarten gemaakt: 

voor de uitgenodigde intimi 

en voor de mensen via de 
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livestream. Die is veel gebruikt, 

mensen hadden zo toch het gevoel 

dat ze erbij waren. Medebewoners 

van het appartementencomplex 

vroegen we of ze in een vaas in de 

hal een bloem wilde zetten. Niet 

normaal zoveel bloemen als er 

bleken te staan: vijf volle vazen en 

twee grote bloemstukken. Koude 

rillingen. Toen we met mijn vader in 

een rolstoeltaxi en de rouwwagen  

vertrokken, stond iedereen te 

klappen, op alle balkons. Langs 

de route hing vlaggen halfstok 

omdat het 4 mei was. Het was zo 

imposant, je rijdt niet meer alleen 

naar het crematorium. Daar binnen 

zit je dan met een hele kleine club. 

Dat is een gemis. Ik zat naast pap, 

op een meter afstand, hij was zo 

verdrietig, ik heb hem toch af en toe 

even over de arm geaaid. Gelukkig 

hoefde hij geen mondkapje meer 

op. De zus van mam, haar dochter 

en onze kleindochter hebben 

met onze dochters de kaarsen 

aangestoken. Twee nichten, die 

operazangeres zijn in Berlijn, 

hadden een stuk ingezongen, heel 

mooi. De zus van Mimy en haar 

dochter uit Duitsland en een neef uit 

Barcelona spraken in via WhatsApp, 

zo waren ze er toch een beetje bij. 

Regi heeft alles met emotie aan 

elkaar gepraat. Ze had ook tranen 

in haar ogen. Ik heb haar, als dank 

voor haar grote betrokkenheid 

en aanvullende ideeën, zoals 

het maken van vingerafdrukken 

van mijn moeder, een cadeautje 

gestuurd. Na afloop was er niks. 

Iedereen ging naar huis, wij zijn 

met pap meegegaan. Zuidzorg had 

mondkapjes en handschoenen voor 

ons klaargelegd. We hebben pap 

thuis de film laten zien van de buren 

die bij de flat applaudisseerden, 

dat vond hij prachtig. We hebben 

later thuis het glas op Mimy 

geheven. Ik heb pap daarbij 

gebeld om hem te beschrijven hoe 

we er bij zaten. Toen schoot hij 

vol, en dan zit hij daar alleen, ik 

vond het vreselijk. Dat je iemand 

niet even kunt knuffelen. Een 

herdenkingsbijeenkomst hoeft op dit 

moment niet. We hebben de uitvaart 

op een usb stick, dat is top. En we 

hebben de mooie foto van Mimy, 

die op de kist stond bij pap gezet. 

Hij zegt: ‘Ik praat de hele dag maar 

tegen haar’.”
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