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Corona 
& rouw



“Een zoon vertelde zonder dat hij het wist
zijn vader te hebben besmet. 

De vader is overleden aan corona en 
ook de uitvaart was daardoor heel anders 

dan de familie voor zich had.”
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‘Zo verdomd alleen’ 

Een belangrijke rode draad in de gesprekken 
is het gemis van het niet lijfelijk bij je naaste 
kunnen zijn in de laatste dagen. Extra 
belastend blijkt de wetenschap dat je naaste 
in eenzaamheid is overleden, vanwege het 
niet mogelijk zijn van bezoek. Of vanwege het 
zelf niet op bezoek durven gaan, uit angst om 
besmet te raken. Twee zussen vertelden hun 
derde zus met kanker te hebben verzorgd, tot 
het niet meer ging. Met pijn in het hart hebben 
ze hun zus naar het verpleeghuis gebracht en 
buiten afscheid genomen. Na twee maanden 
is ze overleden. De twee achterblijvende 
zussen hebben nu heel veel spijt dat ze nooit 
meer op bezoek zijn geweest bij hun zus, 
ze waren doodsbang daar zelf corona op te 
lopen. Complicerend voor de rouw is de steeds 
terugkomende gedachte dat je je naaste in 
wellicht de moeilijkste levensfase in de steek 
hebt gelaten. Dat je het laatste niet meer hebt 
kunnen zeggen. 

Op de onvoorspelbare golven van corona 
waren er tijdens de pandemie meermalen 
wijzigingen in contactbeperkingen. In het 
bijzonder bij bezoek aan stervende naasten 
in zorginstellingen en bij de uitvaart. Vooral 
op het hoogtepunt van de eerste golf waren 
de beperkingen groot. Wat betekende dit 
voor de naasten en hoe gingen zij daarmee 
om? Onderzoekers van het project ‘Rouwen 

Tijdens Corona’ hebben bij een kringloop 
in Amsterdam en op straat in Barneveld in 
totaal 50 spontane interviews gehouden om 
antwoorden te vinden op die vragen. Naast 
een unieke inkijk in wat er is gebeurd en wat 
de pandemie met nabestaanden heeft gedaan, 
geven de resultaten ook wegwijzers voor als 
er in de toekomst zich weer zo’n pandemie 
aandient. 

CORONA & ROUW
Ervaringen uit eerste hand

Een ander rouw-complicerend schuldgevoel 
borrelt onafwendbaar op wanneer je als 
nabestaande je naaste hebt besmet. Een zoon 
vertelde dat hij, zonder dat hij het wist zijn, 
vader had besmet. De vader is overleden aan 
corona en ook de uitvaart was daardoor heel 
anders dan de familie had gewild . 
Maar niet alleen naasten werden getroffen, 
ook zorgverleners hadden het zwaar. Denk 

aan verpleeghuizen waar een substantieel 
deel van de cliënten overleed. Of denk aan 
een spoedeisende hulp waar patiënten 
soms onverwacht onder de handen van 
een verpleegkundige overlijden. Dit soort 
situaties speelden met name in het begin van 
de pandemie. Toen je als zorgverlener op zo’n 
moment niets meer kon doen.
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Ook spraken de onderzoekers van ‘Rouwen 
Tijdens Corona’ iemand op straat die 
vertelde niets te hebben meegemaakt 
rondom overlijdens en corona, ondanks dat 
ze verpleegkundige was. Maar in de loop 
van het gesprek bleek dat ze door het hoge 
aantal overlijdens op haar afdeling geen 
echt contact meer aan wilde en kon gaan 
met haar cliënten. Puur uit zelfbescherming 
sloot ze zich hiervoor af. Sigmund Freud zou 
hier van verdringing spreken. In het geval 
van verlies van een naaste is zo’n reactie, 
als die aanhoudt, als waarschuwing voor 
aanstaande rouwproblematiek op te vatten. 
Het niet daadwerkelijk kunnen begeleiden 
in de laatste dagen, onduidelijkheid over hoe 
de naaste is overleden en niet face to face 

afscheid kunnen nemen, zet voor naasten de 
deur open voor andere risico’s. En we weten 
dat juist dit helpend is voor het rouwproces 
is: duidelijkheid in het verlies zelf (ook 
emotioneel via afscheid nemen), dat gezegd is 
wat gezegd moest worden, dat je kon doen wat 
in je macht lag. 

Te heftig, te onduidelijk

Contact onderhouden met beeldbellen en 
streaming van diensten maakte furore tijdens 
corona. Dit is echter meestal geen volwaardige 
vervanger voor face to face contact. Mensen 
met dementie of een verstandelijke handicap 
blijken via dit medium hun naaste niet altijd te 
herkennen of als vertrouwd te ervaren. Ook in 
een beschermde outfit waren er geen garanties 
dat contact mogelijk was. Het afscheid 
nemen achter glas of in hygiënisch pak werd 

als naar en incompleet ervaren, incidenteel 
traumatisch genoemd. In elk geval heeft dit 
het afscheid en daarmee de rouw geen goed 
gedaan. Bij naasten die niet in de zorginstelling 
op bezoek mochten komen is daarover 
achteraf vaker sprake van boosheid en spijt. 
Toch kwam ook het tegenovergestelde voor: 
cliënten met dementie herkenden hun naasten 
met mondkapje en soms in een pak niet, maar 
online zonder mondkapje juist weer wel.

Onwerkelijk, als in een slechte film

“Door het hoge aantal 
overlijdens op haar 

afdeling kon en wilde ze 
geen ‘echt contact’
 meer aan gaan met

 haar cliënten.”
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“Het kan immers 
ongemakkelijk voelen als
 er online ‘pottenkijkers’ 

bij zijn.”

Een tweeledigheid zien we ook bij streaming 
van uitvaart-ceremonies. Voor de cognitief 
competente naasten voelt het vaak als 
surrogaat. Het lijkt onwerkelijk, alsof het niet 
je naaste is waarover de ceremonie gaat. ‘In 
de zaal ben je onderdeel, nu toeschouwer. In 
de zaal deel je emoties, dat voel je. Dat kan 
(ik) online niet.’  Ook werd het delen van 
verhalen en gevoelens tijden de vaak wat 
meer ontspannen ‘nazit’ gemist: ‘Je kan niet 
je emoties delen met anderen.’ De mensen 
die de uitvaart online volg(d)en misten ook 
vaak het bezoek aan de begraafplaats na de 
ceremonie. Ze voelden zich toch tweederangs 
familie of -betrokkene. Als dan ook nog de 
internetverbinding hapert, zijn de rapen gaar. 
Speciaal aandachtspunt is de technische 
hulp als de achterblijvers niet handig 
zijn met ICT. De positieve kant is dat het 
streamen van uitvaarten het mogelijk maakt 

dat geïnteresseerden die ver weg wonen 
of verder af staan van de overledene, toch 
enigszins kunnen meebeleven. In de periode 
van de reisbeperkingen was het een redelijk 
alternatief. Bijkomend voordeel kan zijn dat de 
resterende kleinere groep lijfelijk aanwezigen 
samen meer intimiteit en emotionele nabijheid 
kunnen ervaren. Al zien we ook hier weer een 
andere kant van de medaille van streaming. 
Het kan immers ongemakkelijk voelen als er 
online ‘pottenkijkers’ bij zijn. 

Uitvaart Anders
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Door het kleiner aantal toegelaten bezoekers 
bij de uitvaart, ontstond het dilemma wie je 
wel en wie je niet uitnodigt. En wie heeft het 
recht om die keuze te maken voor een ander? 
Soms loste dat probleem zich vanzelf op 
doordat menig genodigde afzegde uit angst 
zelf besmet te raken. 
Maar door de bezoekbeperkingen viel ook 
de zogenaamde ‘achterhoede’ weg bij de 
uitvaarten. Dat waren niet alléén degenen met 
een mindere emotionele band met overledene. 
Denk aan ‘geheime’ minnaressen en ex-
schoonfamilies die niet meer redelijk anoniem 
in een grote zaal afscheid konden nemen. Maar 
ook hier zien we dat de medaille twee kanten 
heeft. Het in kleine kring aanwezig zijn, wordt 
wederom door de ‘uitverkorenen’ vaak juist 

als meer intiem ervaren. ‘Anders lekt er veel 
energie weg naar mensen die je niet kent.’ Een 
jonge vrouw vergeleek de uitvaart van haar 
opa vóór de pandemie met de uitvaart van 
haar oma, tijdens de pandemie. ‘Bij opa heb ik 
uren handjes staan schudden met onbekende 
mensen die me meewarig aankeken. Vreselijk 
was dat. Bij oma waren we alleen met de 
familie. We hebben elkaar verhalen verteld 
over oma en er was aandacht voor elkaar’. 
Voor een enkeling was de duidelijkheid over 
de codes bij het afscheid nemen een pluspunt. 
Voorheen was er het dilemma bij condoleren. 
‘Moet ik nu een hand, kus of knuffel geven?’ 
Nu moest je afstand houden, daarover 
twijfelen hoefde niet meer.   

De achterhoede viel weg 
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… dan moet het maar zoals het nog kan. 
Hoewel? Sommige families hielden zich 
simpelweg niet aan de restricties ten aanzien 
van contact en de uitvaart. Of soms hield men 
zich er deels aan: bij de uitvaart werd afstand 
gehouden en mondkapjes gedragen, maar bij 
de nazit werden doodleuk handen geschud 
of werd zelfs gehugd. Ook hier komt uit het 
Rouwen Tijdens Corona onderzoek dat er 
twee kanten aan de zaak zitten. Door je niet te 
houden aan de regels zijn er risico’s genomen 
die ernstige gevolgen (kunnen) hebben (gehad) 
voor de aanwezigen op de uitvaart. Anderzijds 
lijkt er hier een onderbewust emotioneel 
aspect mee te gaan spelen. Nabestaanden 
geven aan het afscheid van een andere orde ‘te 
voelen’ en volgen hun emoties door toch fysiek 
dichtbij te zijn. 

De meerderheid heeft alternatieve wegen 
gevonden. Zoals buiten de kleine kring 
persoonlijke brieven sturen naar de andere 
nabestaanden en kennissen. Handgeschreven, 

papier, envelop, postzegel, naar de brievenbus 
lopen en niet direct antwoord verwachten 
zoals bij e-mail. ‘Dat verstilt, vertraagt en 
is heilzaam voor de schrijver én ontvanger.’ 
Ook werden er na het verruimen van de 
regels herdenkingen gehouden, waarbij de 
as alsnog op de voorgenomen plek werd 
uitgestrooid. Een groep vrienden die niet bij 
de uitvaart aanwezig mocht zijn, komt nog 
steeds regelmatig bij elkaar om te drinken en 
te praten met een fotolijst van de overledene 
in het blikveld. En een groepsleider in de 
gehandicaptenzorg maakte gezamenlijk met 
de woongroep knutselwerkjes en bracht die 
met de overgebleven groepsleden naar de 
graven van de eenzaam overleden groepsleden. 
Zo gaven ze heel concreet vorm aan hun rouw: 
door iets te maken en te geven. Als een soort 
rouwtaak. Ook hebben we gezien dat er bij het 
uitvaren gekozen is voor andere dan de geijkte 
locaties. Denk aan een kroeg, thuis of in een 
strandtent.

Als het niet kan zoals het moet…
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Naast creativiteit leidde de Covid crisis ook tot 
bezinning. ‘Waarom pas afscheid nemen als 
iemand doodgaat of is? De onderzoekers van 
Rouwen Tijdens Corona werd op hart gedrukt 
‘je huidige relaties goed en intensief te houden.’ 
Ofwel: wees niet zozeer bezig met risico op 

overlijden, maar met het hierNUmaals. ‘Zeg 
de ander hoe belangrijk zij voor je is, houd NU 
van elkaar en zeg dat ook.’  Dat ook echt doen 
vergt dat we uit onze comfortzone stappen.  
Maar zegt Loesje niet dat leven het meervoud 
van lef is? 



Deze publicatie is mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie vanuit het project Rouwen Tijdens 
Corona. Dit project wordt uitgevoerd door LOCOmotion, Nachtzon Media B.V., Expertisecentrum Palliatieve 
Zorg UMC Utrecht en Ronald Geelen. Kijk voor meer informatie op www.rouwentijdenscorona.nl


