
Coronalessen

Gaan we digitaal afscheidnemen?



Inhoud

• Welkom en huishoudelijke mededelingen
• Peiling livestream
• Onderzoek Martin Hoondert
• Rondetafel
• Afsluiting



Poll vraag

Mensen hoeven niet bij elkaar te zijn 
om het rouwproces op gang te laten 
komen. Met livestream kan het ook. 

EENS
ONEENS



Poll vraag

Ik ga mij bijscholen op het 
thema ‘digitale uitvaarten’.

EENS
ONEENS



Peiling livestream
Peiling door BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg onder 

uitvaartprofessionals, nabestaanden en bezoekers van uitvaarten



Peiling

54 nabestaanden en 
belangstellenden

20% opdrachtgever

63% biedt 
livestream 

aan

63% zaten alleen 
livestream te 

bekijken

90% heeft 
de 

livestream 
volledig en 
aandachtig 

bekeken

33% vindt beleving 
net zo intens als live 
bijwonen
• 13% ervoer intensere 

beleving



Tips

van 
nabestaanden en 
belangstellenden

Livestream kijken vergemakkelijkt een gesprek 
met nabestaanden na de uitvaart.

Stuur liturgie van te voren toe.

Open de livestream pas als de nabestaanden 
zitten.

Begroet kijkers en zorg dat sprekers ook hen 
aanspreken.

Overweeg condoleance uit te zenden.

Livestream afsluiten is meer dan de verbinding 
verbreken.



Peiling

143 uitvaartprofessionals

51% uitvaartondernemer

23% uitvaartverzorger in 
loondienst

overige zzp of manager

92% : alle belangstellenden deel te laten nemen

56% : met statische camera’s

10% : volledige uitvaart in beeld

66% : livestream met opdrachtgever geëvalueerd

93% : gaat livestream blijvend aanbieden

28% : livestream als hybride instrument

25% : beschikt over livestream-middelen



Tips 

van 
uitvaartprofessionals

Film ook het defilé.

Laat kijkers vooraf videoboodschappen of ander 
(beeld)materiaal maken om uit te zenden tijdens 
uitvaartplechtigheid.

Heet kijkers welkom en bedank ze na afloop voor 
hun aanwezigheid.

Online condoleanceregister tekenen bij livestream.

Het betrekken van kinderen is onderbelicht gebleven.



Martin Hoondert

Uitvaart in tijden van corona
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Coronalessen
Onderzoek naar veranderende rituelen

bij uitvaarten in tijden van corona

Dr. Martin Hoondert – Universiteit van Tilburg

In verband met beeldrechten is de presentatie van 
Martin Hoondert bewerkt.
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Vanaf maart 2020 
coronapandemie: 
• Afstand houden van elkaar
• Coronapersconferenties
• Lege straten
• Kinderen op berenjacht

POLL

Rituelen zijn

belangrijk voor de 

samenleving

Eens / Oneens
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Na de piek in het voorjaar van 2020 was het aantal 
besmettingen in de zomer laag. Het liep in de herfst weer snel 
op: meer besmettingen, meer ziekenhuisopnamen, meer IC-
opnamen, meer overleden. 

Meer verhalen over hoe mensen de coronatijd beleefden: 
boeken, social media.
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Coronalessen
 Personeel
 Duurzaamheid
 Klimaat
 Afstand en nabijheid
 Rouw
 …

Ik wil graag de 

mogelijkheid van 

een online 

voorgesprek blijven

aanbieden

Ja / Nee

POLL
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Les 1 - Solidariteit

Les 2 – Flexibele continuiteit

Les 3 - Personalisering
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Les 4 - Digitalisering Live-stream

• Minder tijd-afhankelijk

• Minder plaats-afhankelijk

• Participatie

• Lichaam

• Hybride uitvaart



Rosalie Kuyvenhoven

Uitvaartprofessional in tijden van corona



@rituals_today

Rosalie Kuyvenhoven
18

(c) Shaun Faulds, 
www.ukfuneralvideoservices.com

• Welkom / dank
• Symbolische representatie
• Opnames van toespraken
• Video boodschappen
• Orde van dienst
• Kleding / kleur



@rituals_today

Rosalie Kuyvenhoven
19



In gesprek

Uitvaartondernemer: Angela Fabriek-de Jong
Ritueelbegeleider: Rosalie Kuyvenhoven
Uitvaart-deelnemer: Francisca Flinterman

Onderzoeker: Martin Hoondert



Dank voor jullie deelname
Pdf-bestand van de presentatie van dit ThemaEvent
Onderzoek Uitvaart in tijden van corona
Dit ThemaEvent kun je een jaar lang terugkijken met de inloggegevens die 

je ontvangen hebt.
Heb je collega’s die dit ThemaEvent alsnog willen zien en er een PE-punt 

mee willen verdienen: ze kunnen een mail sturen aan info@bgnu.nl.
Meer informatie over Permanente Educatie: 

https://www.navu.nl/trainingsaanbod. 

We stellen het erg op prijs als je de evaluatievragen na afloop van dit 
ThemaEvent invult. 

Alvast hartelijk dank!

https://www.totzover.nl/funeraire-academie/uitvaart-in-tijden-van-corona-overview/
mailto:info@bgnu.nl
https://www.navu.nl/trainingsaanbod
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