Wat te doen als iemand is overleden aan het
coronavirus
Vraag & Antwoord uitvaart na overlijden door coronavirus

Omdat de situatie steeds verandert zal het document regelmatig worden aangepast.

Kunnen nabestaanden een uitvaartondernemer bellen als een dierbare is overleden
aan corona?
Ja dat kan. Je kunt gewoon de uitvaartondernemer van jouw eigen keuze bellen. De uitvaartondernemer
zal je onder andere vragen of jij (of andere nabestaanden) het coronavirus hebt. Als dat het geval is zal de
uitvaartondernemer zoveel mogelijk telefonisch contact met je hebben om de uitvaart te regelen. De
overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen
dragen bij het overbrengen en verzorgen van de overledene

Kan iemand die is overleden aan corona wel een laatste verzorging krijgen?
Ja, de laatste zorg kan worden gegeven. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding,
handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het verzorgen van de overledene.

Kan de overledene worden opgebaard?
Ja, op dit moment heeft het RIVM geen voorschriften opgesteld waarin een thuisopbaring niet meer
mogelijk is. De richtlijnen hiervoor kunnen per dag verschillen, afhankelijk van de maatregelen die worden
genomen om het virus in te dammen.

Mag de overledene worden opgebaard in uitvaartcentrum of thuis?
Ja, op dit moment heeft het RIVM geen voorschriften opgesteld waarin een opbaring in een uitvaartcentrum
niet meer mogelijk is. Ook zijn er geen maatregelen genomen die een thuisopbaring verbieden. De
richtlijnen hiervoor kunnen per dag verschillen, afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het
virus in te dammen.

Mag je de overledene aanraken?
Ja, op dit moment nog wel, mits vervolgens direct handhygiëne wordt toegepast met een desinfecterende
zeep. Van belang is dat je na contact geen contact maakt met je eigen slijmvlies zoals mond en ogen.
Het kan zijn dat de GGD of het RIVM in de komende dagen gaat adviseren om de overledene niet meer
aan te raken. Je uitvaartverzorger zal je hierover informeren omdat hij/zij daarover contact heeft met de
GGD en/of het RIVM.

Mag je de overledene een kus geven?
Nee, het is verstandiger om dat niet te doen. Het virus verspreid zich via het slijmvlies. Een kus kan voor
besmetting zorgen omdat het virus mogelijk nog een paar dagen actief kan zijn in/op het lichaam van de
overledene.

Moet de overledene eerder worden begraven of gecremeerd?
Nee, op dit moment is dat niet nodig. Vooralsnog heeft het RIVM heeft hier geen uitspraak over gedaan.

Kan er een uitvaartplechtigheid worden gehouden?
Dat hangt af van de situatie.

Wel is het zo dat er niet meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn in dezelfde
ruimte, mits op tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar.
Deze maatregel heeft de overheid genomen telt vooralsnog tot en met 31 mei 2020.
In geval van een uitvaart (of condoleance) zijn er grote groepen mensen bij elkaar wat gevaar voor
verspreiding van het virus zorgt. Daarnaast hebben vaak meerdere aanwezigen contact gehad met de
zieke voor het overlijden. De mogelijkheid is dan ook dat er aanwezigen besmet zijn met het virus.
Je uitvaartverzorger zal de GGD om advies vragen wat de mogelijkheden zijn voor een plechtigheid met
meerdere aanwezigen.

Tips uitvaartplechtigheid en corona
• De meeste crematoria beschikken over streaming faciliteiten. Daarmee kan de plechtigheid live worden
uitgezonden op internet. 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 je uitvaartverzorger hoe het precies werkt.
• Je kan de uitvaartplechtigheid in zijn geheel laten opnemen op video.
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 via je eigen sociale media delen.

