
Coöperatie DELA informeert u met deze zesde update over uitvaartverzorging in deze 

corona tijd. Deze informatie wordt ook gedeeld met het Landelijk Operationeel Team 

Covid-19, die op haar beurt de veiligheidsregio’s informeert. De voorgaande brieven kunt 

u hier terug lezen. Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u mij 

rechtstreeks benaderen op: mkersbergen@dela.org of 06 513 133 25.  
  
Geen ondersterfte 

Afgelopen week publiceerden diverse media dat er in Nederland sprake zou zijn van 

ondersterfte. De trendlijn die wij maakten op basis van de wekelijkse CBS- en DELA 

cijfers laat geen ondersterfte zien in vergelijking met de trendlijnen van de afgelopen vijf 

jaar.  

 

 

 
 

Voorspelmodel 

De afgelopen periode hebben we gezien dat de uitbraak van het coronavirus per regio 

leidde tot grote verschillen in de toename van het aantal uitvaarten. Op sommige locaties 

waren er tot vier keer zoveel uitvaarten als normaal, terwijl er op andere locaties 
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nauwelijks een toename was. Coöperatie DELA kon deze grote verschillen opvangen 

dankzij de grootte van haar organisatie, de flexibiliteit van haar mensen en de goede 

samenwerking met partners.  

 

Voor mogelijk volgende uitbraken van het virus wil DELA beter voorbereid zijn op deze 

grote verschillen per regio of locatie. Onze dataspecialisten hebben hiervoor een model 

ontwikkeld op basis van een groot aantal empirische waarnemingen en een combinatie 

van wiskundige modellen. Wij kunnen nu de drukte per veiligheidsregio tot op 

locatieniveau een aantal weken vooruit voorspellen. Uiteraard zijn uitkomsten altijd 

indicatief, maar de kans dat we nu door toenames en grote regionale verschillen worden 

verrast, is hiermee een stuk kleiner geworden. 

 

Dit model wordt gebruikt voor onze personeelsplanning en voor het plannen van 

maatregelen, zoals het opschalen van extra koelcapaciteit. Daarnaast gebruiken wij dit 

model om het Landelijk Operationeel Team Covid-19 te informeren die op haar beurt de 

veiligheidsregio’s informeert. Door haar kennis en expertise beschikbaar te stellen, hoopt 

coöperatie DELA bij te dragen aan het verbeteren van de maatregelen en de planningen 

die per regio sterk verschillend kunnen zijn.   

 

Advies gezondheidsraad 

Deze week publiceerde de Gezondheidsraad haar advies over de toelaatbaarheid van 

nieuwe vormen van lijkbezorging. Het advies is geschreven op verzoek van de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zal binnenkort in de Tweede Kamer 

worden behandeld.  

 

Coöperatie DELA is blij met de stap die nu gezet wordt naar de mogelijkheid om de 

alternatieve vormen toe te staan. Het beoordelingskader schept duidelijkheid doordat de 

Gezondheidsraad de waarden Veiligheid, Waardigheid en Duurzaamheid concreet 

operationaliseert. Eén van de elementen onder Veiligheid is het risico op besmetting met 

gevaarlijke bacteriën en virussen.  

 

In overleg met onze leden, zet coöperatie DELA momenteel in op cremeren met behulp 

van elektrische ovens en realiseert daarmee aanzienlijke milieuwinst. DELA blijft andere 

innovaties nauwlettend volgen en stimuleren en ziet het toetsingskader voor de 

toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging als een belangrijk en waardevol 

richtinggevend kader voor huidige en toekomstige ontwikkelingen.  

 

Antwoorden op vragen 
Tot slot verwijs ik u graag hier naar onze website, waarop wij antwoorden hebben 

geformuleerd op vragen die wij nu vaak krijgen. Wij staan open voor verdere informatie-

uitwisseling en mocht u behoefte hebben aan antwoorden op andere vragen, dan kunt u 

mij daarvoor benaderen.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Martin Kersbergen MSc CC 
Corporate Affairs 
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