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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 

Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg  

Datum: 29 maart 2018 

Tijd:  16.00-18.00 uur 

Locatie: Van der Valk Hotel , Tiel 

Aanwezig : de heer Bijnen (Bijnen), de heer Heikoop en mevrouw Van den Tol (CMO), de heer Van 

Gansewinkel (Van Gansewinkel), de heer Blaak (Monuta), de heren Van der Beek en Maassen 

van den Brink (Mortuariabeheer b.v.), de heren Thijssens en Van de Biggelaar (Van der 

Stappen), de heer Schalk (UNC), de heren Wormgoor en Swier (Vredehof) de heer Walpot 

(Walpot), mevrouw Terwisscha (Antonius ziekenhuis Sneek), de heer Huizinga (voorzitter), de 

heer Haenen, communcatieadviseur, de heer Koeslag (voorzitter BGNU), mevrouw Van de 

Geest (notuliste), 

Afwezig: Brens, Claassen, DLE Delft, DELU, Dunweg, Mortuarium Leyenburgh, Matrice,  Antonius 

Ziekenhuis Nieuwegein 

OPENING:  

De heer Huizinga opent de vergadering en memoreert dat tijdens de ALV in november 2017 is 

afgesproken om binnen enkele maanden weer bij elkaar te komen om de voorstellen inzake 

documenten, voorlichting etc. rond de noodzakelijke en wenselijke zorg te bespreken  

De gasten, die deze ALV bijwonen worden voorgesteld: de heer Hein Haenen, door de VMG 

aangetrokken aan als communicatieadviseur en de heer Paul Koeslag, voorzitter van de BGNU, die als 

waarnemer deze vergadering bijwoont. De VMG stelt prijs op een goede samenwerking met de 

uitvaartbranche en is daarom verheugd over de aanwezigheid van de heer Koeslag. 

De samenstelling van de vergaderagenda is aangepast aan de actuele praktijk. De heer Huizinga geeft 

eerst de heer Heinen de gelegenheid zijn presentatie te verzorgen om vervolgens de standaard 

vergaderpunten af te handelen.  
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PRESENTATIE MORTUARIUMBEHEER 

De heer Haenen start zijn presentatie en legt uit dat hij als buitenstaander met een ‘open mind’ tegen 

deze materie aankijkt. Hij wist niet wat een mortuarium was en heeft zich hierop ingelezen en  

informatie over ingewonnen. 

Belangrijk is consistent gedrag vertonen: werk volgens regels, communiceer over wat er gedaan 

is/wordt (wat doen we, waarom doe we het, wat kost dat), maar het gedrag bepaalt of iets uit de hand 

loopt. Incidenten moeten voorkomen worden. 

Dat kunnen we doen door: 

• Intern: gedragsregels expliciet maken en daarnaar handelen 

• Extern: wat VMG-leden doen heeft weerslag op ketenpartners en vice versa en daarom is 

overleg met ketenpartners nodig. 

• Communicatie: maak aan alle belanghebbenden duidelijk wat ze van je kunnen 

verwachten. 

De heer Huizinga neemt de presentatie vanaf dit moment over. Hij herhaalt nogmaals dat de VMG-

leden duidelijk moeten communiceren tegen een achtergrond van een op zich al heel goed geregelde 

mortuariumzorg.  

We gaan meer uitleggen en strakker reguleren, we moeten scherper zijn en samenwerken. 

Aan de gedragscode is 1 artikel toegevoegd en er zijn expliciete regels opgesteld als een soort 

instructie. 

Afspraken met ketenpartijen: De NVZ heeft het voorstel voor de nieuwe voorwaarden in welwillende 

overweging aan genomen. Verder is er overleg geweest met mevrouw Van Haastert en de heer 

Koeslag van de BGNU om dit communicatietraject te bespreken. 

Communicatie met nabestaanden: 

• Update website van de VMG 

• Brochure (infographic) 

Communicatie van dit initiatief (3 april) 

• Stakeholders 

• Leden zelf in actie komen 

• Persbericht aan vakmedia 

Werk aan de winkel: 

• Update uw eigen website 

• Verzorg uw eigen brochure op basis van het model dat door de VMG wordt aangeboden 

• De voorwaarden van de VMG moeten makkelijk te verkrijgen zijn voor iedereen die dat wenst 

• Maak uw eigen opdrachtformulier wenselijke zorg op basis van het VMG-model 

• Maak uw eigen overdrachtsformulier op basis van het VMG-model 

• En communiceer uw activiteiten met het ziekenhuis/de ziekenhuizen en de 

uitvaartondernemers. 
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De heer Huizinga benadrukt dat we niet helder of volledig genoeg kunnen zijn als het gaat om de zorg 

aan overledenen in een mortuarium. 

De heer Heikoop: hoe te voorkomen dat uitvaartondernemers dubbele brieven krijgen. De heer Tijssen 

stelt voor vanuit de VMG een brief te sturen. De heer Huizinga is van mening dat de zelfstandige 

mortuariumbeheerders zelf deze actie naar uitvaartondernemers toe moeten ondernemen, ook om te 

laten zien dat het de VMG serieus is.   

INFORMATIEBROCHURE: 

VMG lid/mortuariumbeheerder kan aan deze basistekst de eigen NAW gegevens toevoegen. Overige 

tekstuele aanpassingen zijn uiteraard ook mogelijk, maar dan vervalt het copyright VMG.  

De heer Thijssens: Waar ligt de scheidslijn tussen noodzakelijke handelingen en de wenselijke zorg?. 

Hij wil graag een afwachtende houding innemen.  De heer Huizinga: Deze informatie wordt duidelijk 

in de tekst van de brochure. Voorlichting aan nabestaanden is wel belangrijk. 

De heer Van der Beek: Verpleging is niet altijd bereid /of heeft geen tijd om de nabestaanden te 

informeren over het vervolgtraject na overlijden. De heer Huizinga: Idem als bovenstaand. 

Nabestaanden zullen toch moeten weten wat er gaat of kan gebeuren na overlijden. 

De heer Walpot: Is bang dat er meer incidenten zullen komen, omdat collega uitvaartondernemers 

problemen zullen hebben met het wenselijke verzorgen van overledenen door mortuariumbeheerders. 

Mevrouw Van Gansewinkel: hoe om te gaan met uitvaartondernemers die geen facturen voor 

zaakwaarneming of uitgevoerde wenselijke zorg willen betalen.  

De heer Huizinga: Omwille van transparantie zullen nabestaanden moeten worden ingelicht over het 

zorgtraject na overlijden. Als nabestaanden niet door verpleegkundigen worden geïnformeerd, dient dit 

door de mortuariumbeheerder te gebeuren. Wanneer facturen voor zaakwaarneming niet betaald 

worden, dan zou dit in extremis kunnen uitmonden in een procedure. Het bestuur van de VMG zal dit 

indien nodig met betrokken partijen bespreken. 

BESLUIT: de concept tekst voor de informatiebrochure wordt definitief vastgesteld door de leden. 

ALGEMENE VOORWAARDEN INCLUSIEF OVERDRACHTSFORMULIER  

De aanpassingen zijn doorgevoerd in artikelen 1 en 5. Deponering zal door Nysingh worden geregeld 

na 3 april 2018. 

De heer Van de Biggelaer: Wil graag weten of het bestuur heeft overwogen om de NAW-gegevens 

van de opdrachtgever toe te voegen. Dit om discussies te voorkomen.  De heer Heikoop: als een 

uitvaartondernemer niet wil betalen, dan kan de mortuariumbeheerder zich bij deze ondernemer 

vervoegen en een schriftelijke opdracht van de nabestaanden eisen.  

De heer Walpot: En de rouwvervoerder? Moet hij beschikken over een verklaring. Nee, hij tekent er 

voor dat hij deze verklaring heeft. De heer Huizinga: we leggen het beter vast, we regelen het 

scherper, we nemen onze verantwoordelijkheid, maar alles dichttimmeren is onmogelijk en 

ongewenst.  
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De heer Thijssens: zou je zelfs aan de rouwvervoerder kunnen factureren, als de BO niet betaalt. Dat 

zou in principe kunnen. Hangt af onder welke voorwaarden de overledene aan de rouwvervoerder 

wordt overgedragen. 

De heer Van den Biggelaer en de heer Maassen van de Brink: Wat als de vervoerder niet wil tekenen 

of de voorwaarden niet accepteert? Dan treedt artikel 5 van de voorwaarden in werking, want ze willen 

nl. niet verklaren dat ze een opdracht hebben. 

De heer Thijssens: Is er contact gezocht met Uitvaart24?  De heer Swier: Uitvaart24 namens VMG op 

de hoogte stellen. De heer Haenen: denkt ook dat het sterker overkomt om a.s. dinsdag ook Uitvaart24 

een brief te sturen.  

Mevrouw Van den Tol: is het verstandig om eenzelfde brief te sturen, zodat het een gezamenlijk 

standpunt wordt. Dan sta je misschien sterker. De heer Thijssens: is het daarmee eens. Zou een 

statement zijn en dan kom je sterker over. 

De heer Heikoop: bewuste keuze gemaakt om BGNU als koepelorganisatie  de uitvaartbranche te laten 

vertegenwoordigen. Is bang voor exclusiviteitpositie van Uitvaart24 en dat kan tegen ons keren. 

De heer Wormgoor, dan moet je naar alle partijen toe. DELA, Uitvaart24, PC 

De heer Walpot: ziet een mogelijkheid om te eisen dat de vertegenwoordiger van de familie aanwezig 

is bij de overdracht, omdat bijv. Uitvaart24 zegt dat de mortuariumbeheerder en de nabestaanden het 

met elkaar moeten afstemmen. Dan ben je snel er vanaf. 

D heer Swier: je bent als mortuariumbeheerder wel zwak tegenover een dreigende partij als Uitvaart24 

die bijv. Kassa op je afstuurt en je beschuldigt van gijzeling etc. 

De heer Thijssens: wil graag dat de VMG als ‘1 blok’ optreedt. 

De heer Bijnen: als de familie heeft getekend weet je waar de factuur naar toe moet. 

De heer Huizinga: we hebben zoveel als mogelijk afgedekt. Niet alles kunnen we 100% regelen. Als 

een lid als eerste ‘gepakt’ wordt door Uitvaart24 dan zal de VMG dit lid ondersteunen. Wel kan de 

VMG bepaalde partijen informeren over het traject, niet als een onderhandeling maar als informatie. 

De heer Swier: kunnen we niet aan het overdrachtsformulier overledene het NAW-blok toevoegen  

Mevrouw Van den Tol: je staat sterk t.o.v. het ziekenhuis als je laat tekenen voor het overbrengen van 

een overledene. Borging, kwaliteitsbewaking. 

BESLUIT: apart formulier maken voor wanneer familie komt ophalen, naast het voorstel dat er ligt 

voor het standaard overdrachtsformulier. Incl. legitimatieplicht (bijv. bij ouders). 

BESLUIT: Uitvaart24 bezoeken.  

BESLUIT: Algemene voorwaarden zijn vastgesteld en worden door de secretaris opgestuurd naar 

kantoor Nysingh om te deponeren. 
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GEDRAGSCODE: 

De heer Thijssens en de heer Van den Biggelaer: willen een passieve houding t.a.v. de nabestaanden 

aannemen. De heer Huizinga: laat je niet door angst reageren. Je hebt ook een informatieplicht naar de 

nabestaanden. De mortuariumbeheerder moet de nabestaanden echt informeren zodat deze keuzes 

kunnen maken. Netjes en respectvol handelen. Het gaat te ver om in gedragsregels voor te schrijven 

dat leden zich volledig passief dienen op te stellen.  De heer Haenen: als je beschrijft dat je je volledig 

passief opstelt naar de nabestaanden kan er een discussie ontstaan over wat wel en niet passief is, 

zodat iedere vorm van communicatie naar nabestaanden als actieve acquisitie wordt opgepakt. 

De heer Heikoop: belangrijk om nabestaanden keuzevrijheid en keuzemogelijkheden te bieden. Dus 

voorlichting moet je zeker geven.  

De heer Huizinga: maar het staat iedere mortuariumbeheerder vrij om deze gang van zaken binnen het 

eigen bedrijf in te richten. 

BESLUIT: wordt vastgesteld 

De heer Walpot: Hoe weet je of iemand die op rouwbezoek komt, een relatie heeft tot de overledene. 

De heer Huizinga: dat is een discussie die hier niet wordt opgelost.  

PERSBERICHT: 

De heer Haenen: alleen versturen aan vakbladen, niet aan overige media. Het kan ook worden 

meegestuurd aan de relaties (ziekenhuizen, uitvaartondernemers) met daarbij een persoonlijke brief. 

Het persbericht wordt door  het bestuur aan de stakeholders gestuurd. Alle documenten zijn op de site 

direct toegankelijk voor alle belanghebbenden en worden ook aan de leden toegestuurd. 

FINANCIE N 

Tekort op de begroting. Na nieuwe calculatie van de begroting bleek er door extra (verwachte) 

uitgaven dit jaar nog een tekort. Daarom is een verzoek aan de leden gestuurd om een extra bijdrage 

om dit jaar aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en een buffer te creëren. De eerste betalingen 

zijn binnen, waarvoor dank!. 

2 leden worden gevraagd voor de kascontrole. De heer Thijssens en mevrouw Van Gansewinkel 

bieden zich aan. De heer Wormgoor maakt met hen een afspraak. 

VERZOEK LVC: 

De heer Heikoop: brief ontvangen van LVC. Er worden regelmatig bij crematoria kisten afgeleverd 

met anatomisch afval of foetussen. Soms zijn deze kisten 150 kg of zwaarder. Uit piëteit worden 

kisten niet geopend. De heer Blaak licht toe dat dit een casus betrof waarbij een zeer zware kist werd 

afgeleverd die behandeld werd door een onervaren crematoriummedewerker. De kist was overvol, er 

was veel formaline aanwezig en het resulteerde in een explosieve verbranding met flinke schade. De 

heer Heikoop denkt dat wellicht deze kist is aangeleverd door een ziekenhuis (anatomie of PA) De 

heer Blaak gaat de LVC vragen te onderzoeken door wie deze kist is aangeleverd. Vermoedelijk hoort 

deze brief van LVC niet thuis bij de VMG. 
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VERSLAG VORIGE VERGADERING:  

Het betoog van mevrouw Van Gansewinkel is inmiddels binnen en wordt toegevoegd aan notulen van 

de vorige vergadering. 

RONDVRAAG: 

• De heer Bijnen: is het PvE inrichting mortuarium nog actueel. Volgens mevrouw Van den Tol 

wel. 

• De heer Blaak: worden deze regels nog geaudit. De heer Huizinga: VMG dringt er bij de leden 

op aan om dit zelf te organiseren. Het zou op termijn wel door VMG geregeld kunnen worden, 

maar dat kost natuurlijk geld. Dus wil hij dit graag eerst laten bezinken en dan kijken of de 

behoefte is aan een audittraject via de VMG. 

• De heer Van den Biggelaer: voorstel voorwaarden bij de NVZ, wat moeten we daarvan 

verwachten. De heer Heikoop: ligt bij de jurist van NVZ, die het aan het bestuur voorlegt. De 

NVZ adviseert hun leden en die zullen het naar alle waarschijnlijkheid allemaal overnemen, 

maar garantie is er natuurlijk niet. 

• D heer Heikoop: het complete (VMG) pakket ‘informatie voor nabestaanden’ wordt aan de 

ombudsman uitvaartzorg aangeboden. 

• De heer Koeslag: waardering voor de uitnodiging en stelt het zeer op prijs op dat hij mocht 

aanschuiven en de discussie bijwonen.  

• De heer Haenen: de website wordt voorzien van een Q&A die overeenstemmen met die op de 

site van BGNU. 


