Datum:

Utrecht, 11 januari 2021
Onderwerp:

Vaccinatie uitvaartpersoneel

Aan:
De heer R. Bagchus, directeur Democratie en
Bestuur van Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Geachte heer Bagchus, beste René,
De uitvaartbranche, het verlengstuk van de zorg, heeft de maatschappelijke taak om nabestaanden te
ondersteunen bij het afscheid nemen van hun dierbaren. De lijkbezorging duldt geen uitstel, en een mooi en
persoonlijk afscheid voorafgaand daaraan is van groot belang voor de rouwverwerking van de nabestaanden.
Daarom is het essentieel het uitvaartpersoneel te beschermen om deze maatschappelijke taak onder alle
omstandigheden uit te voeren.
Nu het vaccin geleidelijk beschikbaar komt en de prioriteitsvolgorde bepaald wordt, gaan wij ervan uit dat ook
de uitvaartbranche in beeld blijft.
De zorg krijgt vanzelfsprekend de hoogste prioriteit, echter de uitvaartbranche kent, waar het gaat om
menselijke contacten, veel overeenkomsten met de zorg en wij zijn dan ook van mening dat ook
uitvaartpersoneel voorrang dient te krijgen bij het vaccineren.
Onze argumenten zijn:
1. De aantallen besmettingen lijken vooralsnog niet terug te lopen en kunnen door virusmutaties mogelijk
verder oplopen. Aangezien uitvaartwerkzaamheden maar deels op afstand gedaan kunnen worden, blijven
uitvaartmedewerkers hoge risico’s lopen.
2. Bij een uitvaart zijn verschillende medewerkers betrokken:
• Overledenenverzorgers en vervoersmedewerkers komen in contact met gemiddeld vier nabestaanden
bij het ophalen, verzorgen en opbaren van overledenen.
• Uitvaartverzorgers komen in contact met gemiddeld vier nabestaanden voor het regelen van een
uitvaart.
• Uitvaartverzorgers en medewerkers van crematoria (67 procent van de uitvaarten betreft een crematie)
en begraafplaatsen (33 procent) komen per uitvaartplechtigheid met gemiddeld 40 personen in
aanraking.
3. Uitvaartverzorgers regelen wekelijks twee tot drie uitvaarten en hebben dus wekelijks contact met twee tot
drie groepen nabestaanden, en medewerkers bij en bezoekers van uitvaartplechtigheden.
Overledenenverzorgers, vervoerders, en medewerkers van crematoria en begraafplaatsen kunnen door
hun werk dagelijks met meerdere groepen nabestaanden in contact komen.
Overledenenverzorgers en vervoerders doen hun werk bovendien deels in locaties waar het
besmettingsrisico hoger is dan gemiddeld, zoals in de thuissituatie wanneer iemand aan Covid is overleden
en op Covid-afdelingen van verzorgings- en verpleeghuizen.
Door de vele wisselende contacten lopen onze medewerkers een relatief groot risico om besmet te raken,
dan wel om in quarantaine te moeten omdat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon. De
sterftecijfers zijn in het eerste deel van het jaar altijd hoog en nu extra hoog door de coronapandemie. De
uitvaartbranche kan haar ervaren krachten niet missen!
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Wij hopen dat u onze brief ter harte neemt en onze vraag om onze medewerkers eerder te vaccineren, serieus
behandelt. Mocht u meer informatie over de inhoud van deze brief verlangen, dan vernemen we dit graag.
Uw reactie zien wij met meer dan gewone belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Namens het bestuursteam coronavirus,

Heidi van Haastert
Directeur branchebureau BGNU
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