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NOTULEN van de ledenvergadering van de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de 
Gezondheidszorg (VMG) 
 
Datum:  29 september 2010 
Tijd:  14.00 - 16.00 uur 
Plaats:  Regardz Hotel Zaltbommel 
 
Aanwezig: A.A.H.M. Claassen (Claassen). S. van Harn (Monuta), J. Heikoop (CMO), J.A. van Gan-

sewinkel (Van Gansewinkel), D.J.H. van Dijk (Mortuariabeheer),H.J. Wormgoor (Vre-
dehof), R. Kwekkeboom (voorzitter), mevrouw H. van de Geest (notuliste) 

Afwezig mk: De Wit, Matrice, Van Lith, Van der Stappen, UNC 
Afwezig zk: Bijnen, Brens, DLE Delft, DELU Hoogeveen, Leyenburg, Rainbow, Sint Jan, Walpot, 

UVZ Noord-Holland Noord 
 

 
1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij betreurt het feit 
dat er maar 2 leden zijn gekomen en dat zoveel leden zich niet hebben afgemeld. Het is een 
absoluut dieptepunt in het bestaan van de VMG. 
Desondanks hoopt hij dat het een goede vergadering zal zijn, temeer ook omdat de enquête 
laat zien dat de leden wel positief zijn over het bestaan van de VMG. 
 
2 Mededelingen 

De voorzitter vertelt dat de enquête een respons heeft gehad van bijna 50%. Dat is zeer po-
sitief. De reacties waren vrijwel allemaal positief.  
De uitslag van de enquête zal aan de leden worden rondgestuurd. 
De heer Van Gansewinkel concludeert dat het bestuur zijn werk goed doet. De VMG komt bij 
de leden alleen in beeld als de nood aan de man is. 
De voorzitter stelt voor de doelstelling van de VMG ruimer te maken, bijv. door de term ge-
zondheidszorg te laten vallen.  
Het bestuur gaat in november een brainstormsessie houden om de VMG meer toegevoegde 
waarde te geven bijv. door een keurmerk in het leven te roepen. 
De heer Van Dijk denkt dat misschien de uitdaging van het eerste begin er af is. Alles is ei-
genlijk wel geregeld. 
De voorzitter geeft hem hierin gelijk. De VMG lijkt een calamiteitenorganisatie te zijn. Als 
dat is wat de leden willen, dan is dat prima, maar het bestuur gaat wel voorstellen doen 
voor verandering en verbetering. 
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Doelstelling moet zijn dat we min. 20 leden houden en 80% van de mortuaria vertegen-
woordigen. 
De heer Van Dijk stelt voor om bijv. zelfstandige overledenenverzorgers als leden toe te la-
ten. 
De heer Van Gansewinkel stelt voor om iets ‘extra’s’ te bieden dat branchegerelateerd is. 
De heer Wormgoor stelt dat een bijeenkomst als deze ook netwerkmogelijkheden moet bie-
den. Nu er geen diner na afloop is, is het bezoekersaantal van de vergadering sterk terugge-
lopen. Is hier een oorzakelijk verband? 
De voorzitter stelt dat de VMG voor een keuzemoment staat: of de VMG wordt een calami-
teitorganisatie in een stichting die daardoor ook niet meer jaarlijks hoeft te vergadering of 
de VMG blijft een vereniging mét een toegevoegde waarde voor leden en andere partijen. 
De heer Heikoop vertelt dat de VTU hetzelfde probleem heeft gehad in de afgelopen jaren. 
Door het aantrekken van een spreker op de vergadering en bedrijfsbezoek bij leden is de 
belangstelling voor VTU toegenomen. 
De heer Van Gansewinkel vraagt of het mogelijk is dat er kleine VMG-flyers worden ontwik-
keld die in mortuaria kunnen worden neergelegd. De grote is echt op de zakelijke markt 
gericht en ook gedateerd. 
De voorzitter denkt dat het goed is dat de gedragscode in een flyer komt. 
De heer Van Gansewinkel vindt dat de enquête te laat kwam. De heer Heikoop geeft toe dat 
deze inderdaad te laat was. Het bleek lastig te zijn om de vragen voor de enquête te beden-
ken, daarnaast heeft hij het bedrijfsmatig heel druk gehad, waardoor hij prioriteiten heeft 
moeten stellen. 
 
3 Goedkeuring agenda 

De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

4 Notulen ledenvergadering 2009 

De notulen wordt behoudens een tekstuele wijziging goedgekeurd en vastgesteld. 

5 a Ingekomen stukken 
 b Uitgaande stukken 

De lijst met inkomende en uitgaande stukken wordt rondgedeeld. De stukken zijn ter inzage 
aanwezig. 
 
6 Jaarverslag 2009 

Het ledenaantal wordt aangepast. 

7 Bestuursverkiezing 

De heren Kwekkeboom en Van Harn zijn aftredend en herkiesbaar. Bij het secretariaat zijn 
geen kandidaatstellingen binnengekomen. Beide heren worden daarom herbenoemd als 
bestuursleden van de VMG. 
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8 Begroting 2011 / exploitatie 2010 / jaarrekening 2009 

De heer Wormgoor presenteert de financiële stukken van de VMG voor 2009, 2010 en 2011. 
Alle leden hebben dit toegezonden gekregen. 
Het eigen vermogen is in stand gebleven. De contributie blijft gelijk en daardoor zal naar 
verwachting de VMG voor 2010 interen op het eigen vermogen tot  € 28.000. 
Aan het secretariaat wordt gevraagd een inventarisatie te houden onder de leden om het 
aantal beheerde mortuaria duidelijk te krijgen en daardoor ook de stemverhoudingen en de 
contributie. 
De heer Wormgoor heeft na deze vergadering nog overleg met het dagelijks bestuur van het 
Klachteninstituut waarin ook de contributieverdeling wordt besproken. De BGNU betaalt 
momenteel nog namens de opgeheven NUVU en VOU en dus in feite dubbel. Nardus heeft 
een aanvraag ingediend bij het klachteninstituut om lid te worden. Het bestuur van het 
klachteninstituut zal Nardus een voorstel doen. Als Nardus lid wordt zou dat betekenen dat 
de contributie voor de VMG (vrijwel) gelijk kan blijven.  
De heren Van Dijk en Van Gansewinkel worden bereid gevonden om als kascommissie op te 
treden en verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
9 Klachteninstituut 

Besloten wordt m.i.v. het volgende jaar het jaarverslag van het klachteninstituut als punt te 
laten vervallen. Klachteninstituut blijft wel staan. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
Over VMG-leden zijn geen klachten binnengekomen. 
 
10 Uitslag / resultaat enquête  

Zie ook punt 2. Één van de punten die er uit naar voren komt is dat de VMG niet over een 
eigen site beschikt, maar ‘hangt’ onder www.uitvaart.nl. De secretaris gaat onderzoek doen 
naar het opzetten van een eigen site.  
 
11 Rondvraag 

De heer Van Dijk: het aanvragen van uitstelverklaringen is teruggelopen i.v.m. de nieuwe 
Wet op de lijkbezorging. De voorzitter haakt hierop in door te refereren aan de berichten 
die er zijn over de digitalisering van de overlijdenspapieren. Dat zet VMG-leden voor nieuwe 
uitdagingen. 
De heer Van Gansewinkel: wat betekent het voor de VMG dat ziekenhuizen sterftecijfers 
gaan publiceren. Het kan zo zijn dat uitbehandelde patiënten naar huis worden gestuurd om 
daar te sterven.  
De heer Van Dijk: het opbaren van overledenen in zorgcentra/verpleeghuizen is een apart 
probleem. De kamer moet vaak dezelfde dag al vrij zijn, terwijl familie veelal wil dat de 
overledene daar nog blijft. 
De heer Van Dijk: moet er een termijn verbonden worden aan de levensduur van de VMG. 
Blijven we een slapende organisatie? Kunnen de leden opgaan in de BGNU? Hoe pakken we 
de digitalisering aan? 
De voorzitter stelt dat de VMG bestaansrecht heeft volgens de leden. Het bestuur gaat zich 
in een brainstormsessie bezinnen op de toekomst. 

http://www.uitvaart.nl/
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De heer Van Dijk is het met hem eens dat een bepaalde vorm van organisatie moet blijven 
bestaan of het een vereniging of een stichting is. 
De heer Heikoop stelt dat de VMG er op dit moment echt is voor adviezen aan leden en ook 
aan niet-leden. De VMG moet een kenniscentrum zijn/worden, dé expert op mortuariumge-
bied. 
De heer Van Gansewinkel: ontving in zijn mortuarium een totaal onverzorgde overledene 
uit een ander ziekenhuis. Vraagt zich af hoe hij dat moet aangeven. Volgens de voorzitter is 
het ziekenhuis verantwoordelijk voor de levering van de noodzakelijke zorg, of dat is uitbe-
steed of niet. De uitvaartondernemer en de nabestaanden kunnen het best de klacht over de 
niet uitgevoerde noodzakelijke zorg bij het ziekenhuis indienen. Het is niet aan een collega-
mortuariumbeheerder om dit te doen. 
De heer Van Gansewinkel vindt dat de VMG de kwaliteit van de werkzaamheden moet pro-
moten. 
De heer Van Dijk: vraagt naar een protocol en opleiding ICD-verwijdering. Zou de VMG op 
dit gebied ook iets kunnen betekenen? Hetzelfde geldt voor een beroep dat in het Rijnstate 
nog voorkomt, dat van snijknecht. 
De heer Heikoop stelt dat de zorg aan overledenen steeds complexer wordt door enerzijds 
de soms zeer slechte conditie van de overledenen en anderzijds door de zeer hoge verwach-
tingen van de nabestaanden. 
De heer Van Gansewinkel vraagt of de website ook een intern gedeelte kan krijgen voor le-
den? De secretaris neemt dit mee in zijn onderzoek. 
De heer Heikoop stelt dat problemen binnen het mortuariumbeheer weinig voorkomen en 
ad hoc worden opgelost, waardoor de VMG niet in beeld komt. 
De heer Van Gansewinkel vindt dat de VMG structuur moeten bieden en bijv. protocollen en 
procedures. 
 
12 Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering met een tevreden gevoel. Naar zijn mening is het een zeer 
vruchtbare bijeenkomst geweest die veel input heeft opgeleverd voor de brainstormsessie 
van het bestuur. Hij dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun komst en bijdrage. 


