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NOTULEN van de ledenvergadering van de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de ge-
zondheidszorg 
Datum:   13 november 2013 
Lokatie:  Uitvaartcentrum Cereshaege, Josephboulevard 7, Uden 

 
1. Opening 

De heer Claassen neemt waar i.v.m. ziekte van de heer Schalk en het overlijden van de heer 
Kwekkeboom. 
Hij heet iedereen welkom in Cereshaeghe. Hij memoreert het overlijden van de heer Kwek-
keboom en geeft het woord aan de heer Heikoop. Deze spreekt een kort In Memoriam. De 
heer Kwekkeboom was ernstig ziek en gedurende zijn ziekte is er intensief contact geweest 
met het bestuur. In maart was hij nog aanwezig op de opening van onze vergaderplaats.  
Daarna leek het even heel goed te gaan. In oktober kwam bericht dat hij echt moest stoppen 
als voorzitter van de VMG. De heren Wormgoor en Heikoop hebben nog een afspraak ge-
maakt voor 31 oktober, maar een week ervoor is de heer Kwekkeboom overleden. De heer 
Kwekkeboom heeft aan de wieg gestaan van de VMG en een grote bijdrage geleverd aan de 
discussie wenselijke/noodzakelijke zorg. Hij had een bijzondere stijl van vergaderingen lei-
den, waardoor hij interessante discussies op gang bracht.  
Hierna nemen alle aanwezigen een moment stilte in acht. 
 
De heer Claassen deelt mee dat nu op zoek gegaan moet worden naar een nieuwe voorzit-
ter, waarbij de leden gevraagd wordt mee te denken. De profielschets is kort, nl. onafhanke-
lijk en affiniteit met de mortuariumzorg. 
 

2. Mededelingen 
De afmeldingen worden voorgelezen. 
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

4. Notulen ledenvergadering 2012 
De notulen wordt doorgenomen en vastgesteld. 
 

5. Ingekomen stukken 
Opzegging twee leden, te weten Van Lith in Oss en Kostwinder in Gouda, beide wegens 
overdracht van het mortuariumbeheer aan een ander VMG-lid 
De tarieven van de NTS zullen nogmaals worden doorgestuurd aan de leden en het bestuur 
zal navraag doen naar de nieuwe tarieven voor 2014. Noot: de tarieven zijn 3 februari 2014 
ontvangen. 
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6. Jaarverslag 2012 
De heer Heikoop deelt het jaarverslag 2012 uit en licht het kort toe. De PvE is inmiddels aan 
alle leden in vijfvoud toegestuurd. De aanpassing van het NTS-tarief is een klein succesje te 
noemen. 
Het verzoek van de VMG om mee te liften op het keurmerk is helaas niet gehonoreerd. Het 
bestuur van de SKU zegt dat het verzorgen van overledenen buiten de scoop van het keur-
merk valt. UItvaartzorg begint misschien niet met verzorgen, maar komt hoe dan ook in 
beeld. Als de uitvaartverzorger zelf verzorgt, valt het wel onder het keurmerk, als een ander 
het doet, niet. Hoe beoordeel je dan de leverancier die deze zorg levert. De leverancier zou 
dan op z’n minst moeten beschikken over de eisen waaraan hij zou moeten voldoen. 
De VMG is één van de leden van de adviesraad van de SKU in de persoon van de heer Hei-
koop. Bij elke vergadering van de SKU komt hij op dit punt terug om het onder de aandacht 
te brengen bij het bestuur en de adviesraad van de SKU. 
 

7. Bestuursverkiezing 
a. Aftredend en herkiesbaar is de heer P. Schalk 

De heer Claassen stelt voor om de heer Schalk te herbenoemen en alle aanwezig stemmen 
hiermee in. 
 

8. Begroting / jaarrekening / exploitatie 
De heer Wormgoor krijgt het woord. De contributie staat op € 250,00 per stem, met een 
maximum van 5 stemmen. 
Er is een klein plusje in de exploitatie. De kascontrole heeft in het voorjaar van 2013 plaats-
gevonden en het bestuur is door de commissie gedechargeerd ter zake het gevoerde finan-
ciële beleid. 
Er is een verwacht negatief saldo voor 2014, met een verwacht eigen vermogen van 
€25.000,00. Daarop is besloten de contributie gelijk te houden. 
Mevrouw Van de Kooy vraagt naar de bijdrage voor de SKU. Dit betreft de bijdrage voor de 
Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, niet voor de Sthciting Keurmerk Uitvaartwezen. 
 

9. SKU / keurmerkgebruik 
Een dispuut is er ontstaan tussen een uitvaartverzorger, een verzekeraar en het SKU (Keur-
merk) over hoever de geschillenregeling reikt. Tegenwoordig vraagt ieder ziekenhuis om een 
geschillenregeling bij een partij die voor hen werkt. 
De heer Wormgoor heeft in de eigen praktijk te maken met een uitvaartverzorger die het 
beheer van een mortuarium voert, maar bij een klacht over het mortuarium valt deze niet 
niet onder het keurmerk. Je moet lid zijn van die vereniging die jouw werkzaamheden behar-
tigt.  
De heer Heikoop vertelt van een praktijksituatie waarin een uitvaartverzorger met een SKU-
keurmerk zijn diensten aanbiedt als mortuariumbeheerder onder dit label, terwijl het Keur-
merk niet geldig is voor het mortuariumbeheer. Dit heeft de SKU zelf aan VMG gecommuni-
ceerd. 
De heer Van Gansewinkel merkt op dat het lidmaatschap van de VMG geen keurmerk be-
helst. De heer Wormgoor vertelt dat de VMG wel toegang verleent tot het klachteninstituut 
en de VMG beschikt over een gedragscode. Daaruit blijkt dat er wel een kwaliteitsborging is. 
Er wordt discussie gevoerd over het nieuwe beleid van DELA om alleen maar zaken te doen 
met bedrijven die het SKU-keurmerk bezitten. Volgens de heer Heikoop levert een VMG-lid 
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een dienst in het proces van de uitvaartzorg. Hij denkt dat het misschien wel kan leiden tot 
een verandering van het denken van de SKU, De heer Wormgoor denkt daar toch anders 
over. Hij ziet dan meer in een eigen certificatie, bijv. een ISO-certificaat. 
Mevrouw van der Kooy vertelt dat er bij hen in het ziekenhuis een pakket van eisen van de 
RvB op tafel ligt i.v.m. de accreditatie van het ziekenhuis zelf. Bijv. een opdracht tot wense-
lijke zorg moet door de familie/nabestaanden getekend zijn. Mevrouw Van den Tol herkent 
deze problematiek en vertelt hoe dat bij CMO geregeld is. Veelal is het geregeld op deze 
manier, nl. dat een overledene binnen 3 uur overgerbacht moet zijn als de familie geen ge-
bruik maakt van het mortuarium en de zorg. Wordt er binnen 3 uur niet overgebracht, dan 
wenst het ziekenhuis dat er goed voor de overledenen wordt gezorgd, dmv van het verzor-
gen van het lichaam. 
Er ontspint een discussie over de verschillende manieren waarop de leden vorm geven aan 
de wensen van hun klanten. Er zijn heel veel verschillen tussen de verschillende klanten en 
de manier waarop de leden daarop inhaken. Bijv. in Friesland is er driehoeksoverleg tussen 
ziekenhuizen, uitvaartverzorgers en mortuariumbeheerders, waarbij de pijnpunten op tafel 
komen en een tarief voor het volgend jaar wordt vastgesteld.  
De heer Heikoop krijgt van de VMG de opdracht mee om nogmaals aanhangig te maken dat 
de scoop zou moeten worden uitgebreid.  
 

10. PvE (hygiëne-schoonmaakprotocollen) 
Mevrouw van den Tol heeft vorig jaar voorgesteld om protocollen te schrijven voor schoon-
maak en hygiëne van mortuaria. Het is iets wat door iedereen anders wordt ingevuld, maar 
wel belangrijk is. Onderhoud ruimtes, apparatuur, materialen wordt in ieder ziekenhuis an-
ders ingevuld. De heer Wormgoor vertelt dat hij een accreditatie heeft meegemaakt in de 
ziekenhuizen in Twente. Hij heeft daar documentatie van die hij van mevrouw Van den Tol 
zal doen toekomen. 
De heer Heikoop denkt dat het heel professioneel zou zijn om als VMG als vervolg op het PvE 
voor inrichting van de mortuarium een PvE met schoonmaakprotocollen vast te leggen. De 
heer Wormgoor denkt nog een stap verder en denkt dat de VMG een ISO-traject kan opzet-
ten, waarbij een template voor alle leden kan gelden. 
Er wordt voorgesteld dat er een commissie komt waarin de heer Claassen en mevrouw Van 
den Tol zitting nemen. Er wordt daarnaast nog gezocht naar een deelnemer vanuit patholo-
gie en een ziekenhuishygiënist(e).  
 

11. Rondvraag 
De heer Van Gansewinkel: vraagt er of het wegvallen van de VMG er niet voor zorgt dat de 
mortuariumbeheerders alleen komen te staan. De heer Heikoop vertelt dat de VMG lid is 
van het Klachteninstituut en de leden dus ook. Stel dat de VMG zou meeliften op de scoop 
van de SKU (Keurmerk), dan houdt de VMG niet op te bestaan. 
Mevrouw Van der Kooy: vraagt of er niet vaak een inhoudelijke discussie wordt gevoerd. De 
heer Wormgoor vertelt dat dat best vaker gebeurt. Mevrouw Teunissen denkt dat men in 
het verleden wel eens bang was om bij zichzelf in de keuken te laten kijken. De aanwezige 
leden zijn het er over eens dat het goed zou zijn om een inhoudelijke discussie te  voeren 
over mortuariumbeheer, overledenenverzorging etc. 
Voorstel van de heer Claassen om de volgende keer een bedrijfspresentatie te houden.  
De heer Heikoop komt terug op de discussie uit 1999, waarbij de NMa om de hoek kwam 
kijken. Iedere aanbieder van mortuariumzorg is vrij om de eigen tarieven vast te stellen. Ook 
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stelt ieder ziekenhuis andere eisen op bijv. het gebied van onroerend goed.  
Het gaat mevrouw Van der Kooy er vooral om om de kwaliteit van de zorg te regelen, hoe 
dat bij anderen gaat. Doel is dat de overledenen goed verzorgd worden.  
De heer Heikoop: ter beschikking stellen van de wetenschap: waar gaat de nota naar toe? 
Het blijkt dat iedereen de factuur aan de nabestaanden stuurt (via de vervoerder). 
Hij spreekt zijn waardering uit naar de heer Claassen voor de ontvangst op deze locatie, en 
de wijze waarop hij spontaan het voorzitterschap op zich heeft genomen. 
 

12. Sluiting 
De heer Claassen stelt de vergaderdatum van volgend jaar voor. Mevrouw Van den Tol stelt 
Ziekenhuis Rivierenland voor i.v.m. het mortuarium dat onlangs is gerenoveerd. De notuliste 
zal een datum voorstellen. 
De heer Heikoop vraagt hoe om te gaan met de nieuw te vinden voorzitter i.v.m. het voor-
stellen aan de leden. Mevrouw Van der Kooy vraagt naar een functieomschrijving. Ook de 
heer Wormgoor vindt dat een goed idee. Dit idee wordt overgenomen door het bestuur en 
het bestuur zal een profielschets opstellen. 


