
Het onderzoek naar het bespreken 
van afscheidswensen is uitgevoerd 
door Marketresponse in opdracht van 
Monuta. Het veldwerk vond plaats van 
1 tot 9 november 2021. De deelnemers 
konden een online vragenlijst invullen. 
In totaal bestond de representatieve 
steekproef uit 1502 Nederlanders van 
18 jaar en ouder. Per provincie hebben 
er minimaal 100 deelnemers de 
vragenlijst ingevuld. Het onderzoeks-
rapport is beschikbaar via Monuta.

In het zwart

38% van de jongeren 
(18-25 jaar) wil dit

Vier op de tien 
mensen vindt het 
afscheid geen fijn 
onderwerp om 
over te praten. 

De traditie om gasten te 
vragen zwart te dragen 
op de uitvaart wil één op 
de tien mensen.

Bijna de helft van de 
Nederlanders is niet
bang voor de dood. 

Zeker tweederde van de respondenten 
bespreekt liever het afscheid dan het 
salaris, seksleven of gewicht. 
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Het praten over het eigen afscheid 
vinden mensen lastiger dan over het 
afscheid van hun dierbare. Ook vinden 
mensen het belangrijker om het 
afscheid van hun dierbaren te 
bespreken. 

De meeste mensen kiezen 
voor een 'doe maar gewoon' 
of 'klein en intiem afscheid' 
voor zichzelf. Slechts 4% 
vindt een groots afscheid 
bij zichzelf passen. 35% heeft 

afscheidswensen 
vastgelegd

Waarom vastgelegd?

 • 49% wil niet dat dierbaren met    
 vragen achterblijven
 •  • 35% Ik wil dat mijn dierbare(n)    
 ruimte hebben voor verdriet en niet  
 met dit soort praktische dingen    
 bezig hoeven te zijn
 • 30% wil zeker weten dat het goed 
 komt na zijn/haar overlijden
 •  • 25% wil zelf controle hebben over  
 zijn/haar afscheid
 • 19% wil dat het afscheid zo      
 persoonlijk  mogelijk is

Opvallende verschillen Over het onderzoek

Afscheid besprekenAfscheidswensen
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Doe maar gewoon, standaard

Ik wil het klein en intiem

Het is mijn laatste feestje

Ik wil het zeker niet

Ik wil een groots afscheid

Anders

Soort afscheid 

Meer dan de 
helft van de 
Nederlanders 
wil dat gasten 
op hun uitvaart 
koffie en cake 
krijgen.

67% van de jongeren 
(18-25 jaar) wil dit

55% van de ouderen wil 
dit (66-75 jaar)

66% van de mensen in 
Limburg wil dit

51% van de mensen in 
Gelderland wil dit

2% van de ouderen willen 
dit het minst (66-75 jaar)

15% van de mensen in 
Noord-Holland wil dit

2% van de mensen in 
Groningen wil dit
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