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Voorwoord
Afgelopen jaren heb ik diverse families gesproken die de uitvaart van
hun dierbare zelf hebben vormgegeven. De ervaringen zijn
uiteenlopend, maar wat overheerst is dankbaarheid.
Mooi dat we dit zo mochten doen voor onze geliefde én dan ook met
elkaar. Hoe inspannend en pittig het ook was, zelf een uitvaart
regelen is echt indrukwekkend.
Het besluit om de uitvaart van je dierbare zelf te regelen, brengt veel
met zich mee. Wellicht heb je samen met anderen van alles
voorbereid, in de hoop dat je dit op weg helpt, straks.
Het is niet ondenkbaar dat het overlijden van een dierbare je overvalt,
een onwerkelijke situatie. Door emotie en verdriet enerzijds en
onwennigheid en onmacht anderzijds weet je het allemaal niet meer.
Je ‘blokkeert’ als het ware. Niets voelt meer goed en je twijfelt of je
het goed doet. Dit is een herkenbaar gevoel, en heel begrijpelijk.
Neem dan in de voorbereiding van de uitvaart op tijd rust om je
emoties te laten spreken. Huil, schreeuw èn lach. Dat is van belang;
je wordt al zo ‘geleefd’ in die hectische week van de uitvaart.
Hou het leven vast met alle oerkracht die je hebt. Daar horen emoties
bij, daar hoort woede en berusting bij. Geef het de ruimte. Zo geef je
jezelf ook de ruimte om verder te gaan.
Voel je ook gesterkt door mensen om je heen. En, je kunt altijd op
ieder moment nog terugvallen op (professionele) ondersteuning. Zij
kunnen je net even die schouder bieden of weer op weg helpen.
Hoe dan ook, zelf regelen betekent, zelf de regie houden en
afspraken bewaken. Het is ook je op de hoogte stellen van
mogelijkheden en samen keuzes bepalen. En, helaas, soms te horen
krijgen dat dingen niet kunnen, terwijl het gewoon wèl kan.

Het zelf regelen vraagt veel van je: vasthoudend zijn en doorzetten.
En dat is iedere dag balanceren tussen je gevoel en je verstand. Je
wilt naar je emoties luisteren, maar je verstand moet spreken en
handelen. Veel regelwerk terwijl je hoofd er helemaal niet naar staat.
De dagen tussen overlijden en uitvaart zijn even intens als intensief.
Wat kan het dan een goed gevoel geven wanneer je weken na de
uitvaart tevreden kunt terugkijken op je beslissing om zelf de uitvaart
vorm te geven. Dat je kunt ervaren dat je samen met de mensen die
je lief zijn, familie, vrienden, een betekenisvolle uitvaart hebt
vormgegeven, vol toewijding en liefde.
Ook, en misschien wel vooral in de dagen tussen het overlijden en de
uitvaart ontstaan waardevolle herinneringen. Het bindt ook de band
tussen nabestaanden. Ik wens je toe dat je die herinneringen als
bijzondere en kostbare momenten nog lang met jouw naasten mag
koesteren.

Jeroen Uhl (Borculo, 2020)

De opzet van dit boek
Wie ik de afgelopen jaren ook gesproken heb, de geluiden zijn steeds
hetzelfde. Niemand had zich ooit gerealiseerd wat er allemaal komt
kijken bij het regelen van een uitvaart. Je moet aan veel dingen
denken en dan ook nog eens heel, heel veel beslissingen nemen.
Wat de mogelijkheden en keuzes zijn, kun je alleen uit ervaring leren.
En juist die ervaring heb je vaak je niet –gelukkig maar, ben ik bijna
geneigd te zeggen.
Je kunt dan ondersteuning vragen van een professional in de uitvaart.
Heb je een uitvaartverzekering, dan kun je terechtkomen bij een
uitvaartverzorger welke wordt geadviseerd door die verzekeraar.
Ik haast mij te zeggen, dit zijn goede, toegewijde mensen, maar
hebben vaak een vast pakket aan mogelijkheden. Dit maakt je
afhankelijk. Overigens met een lokale uitvaartonderneming of
uitvaartverzorger heb je vaak meer diversiteit in mogelijkheden.
Creatief zijn
Aan de andere kant, zelf de mogelijkheden onderzoeken en
alternatieven bespreken, dat maakt je creatief. Je kunt makkelijk
afstappen van wat gebruikelijk is. Immers de uitvaart van jouw
dierbare is alles behalve gebruikelijk. Gun jezelf net dat beetje meer
tijd om op internet iets bijzonders te zoeken, samen te overleggen en
vrienden te vragen om ideeën te realiseren. Hierdoor wordt een
uitvaart in alle opzichten persoonlijk en uniek.
De uitvaart persoonlijk maken
Dit boek behandeld onderwerpen die op het merendeel van de
uitvaarten van toepassing zijn. De lijst is echter niet uitputtend.
Zeker tegenwoordig worden uitvaarten steeds persoonlijker met
accenten die passen bij de unieke persoon die jouw dierbare is.
Dit boek geeft mogelijkheden en keuzes, helpt je opweg. De
persoonlijke invulling geef je uiteindelijk zelf.

Voor wie is dit boek
Dit boek is een bron van informatie voor iedereen die interesse heeft
in wat er zoal komt kijken rondom de uitvaart. In het bijzonder is
deze informatie bestemd voor iedereen die zelf direct betrokken is bij
de uitvaart van een dierbare.
• Je gaat de uitvaart zelf regelen en je wilt zeker weten dat je aan
alles hebt gedacht.
• Een uitvaartverzorger regelt de uitvaart en je wilt graag inzicht in
wat er allemaal gebeurt.
Naslagwerk en handleiding
Je krijgt per onderdeel van de regeling een overzicht van de
belangrijkste aandachtspunten. Dit boek biedt je een naslagwerk èn
handleiding in één. Met de informatie, checklist, voorbeeldbegroting
en het stappenplan kun je zelf een uitvaart regelen.
Dit boek helpt je altijd op weg.
Indeling van het boek
De hoofdstukken in deel 1 staan grotendeels op tijdsvolgorde. Ieder
hoofdstuk behandeld een onderdeel van de uitvaartregeling. In deel 2
staat een tijdschema (B) wat je helpt bij de planning in de
uitvaartweek. De checklist (A) geeft nog eens de belangrijkste
aandachtspunten per hoofdstuk. Een kostenoverzicht (C) helpt bij het
opstellen van een eigen begroting.
In dit boek krijg je in ieder geval zicht op:
• de onderdelen van een uitvaart;
• onderwerpen die in ieder geval besproken moeten worden;
 de mogelijkheden en keuzes die je kunt maken;
• een veelheid aan tips en aandachtspunten;
• telefoonnummers en websites.
Je wilt slechts enkele dingen zelf doen
Wanneer je slechts enkele onderdelen regelt, bijvoorbeeld omdat je
daarnaast een uitvaartverzorger hebt, ook dan kun je dit boek prima
gebruiken. Ga naar het betreffende hoofdstuk en laat je informeren.

3. Verzorging

Verzorgen van een dierbare, iets moois of een beetje
eng.
Door de dierbare met waardigheid te verzorgen en te
kleden, benadrukken we misschien wel het
voortleven. Wie verzorgt ziet geen dood lichaam
maar een persoon zoals deze bij leven is gekend. We
zetten mama weer even de bril op want zij kon nooit
zonder.
De dood houden we nog even weg. In de verzorging
houden we de dierbare nog aanwezig, onder ons.

De verzorging zal snel na het overlijden plaatsvinden, evenals de
opbaring. De opbaring is in het volgende hoofdstuk beschreven.
Direct na het overlijden
Na het overlijden dient het lichaam koel gehouden te worden tot de
verzorging en opbaring plaatsvindt. Extra koeling is nog niet nodig, dit
komt straks wel. Overigens zal het lichaam zelf langzaam afkoelen en
de temperatuur van de omgeving aannemen.
Het lichaam verandert.
Het lichaam zal na het overlijden snel stijf worden; de term
‘rigor mortis’ (lijkstijfheid) wordt hiervoor gebruikt. Dit begint al
na 2 tot 4 uur en is rond 8 tot 12 uur na het overlijden volledig. De
stijfheid houdt zo’n 48 tot 72 uur aan en neemt dan weer geleidelijk
aan af. Wanneer de temperatuur van de omgeving hoog is zal de
stijfheid eerder optreden dan bij een koele omgeving. Tevens kunnen
er verkleuringen van de huid optreden. Je ziet ook soms dat de oren
en vingertoppen gaan verkleuren.

Wanneer je twijfelt over de temperatuur kun je voorlopig enkele
koelelementen, uit de ijskast, gebruiken. Leg deze dan in de lendenen.
Echter, in veel gevallen, zeker in de winter, zal het niet nodig zijn. Een
raam open met gordijn ervoor. Het lichaam hoeft niet te worden
afgedekt met een deken of dekbed, bij voorkeur niet.
Realiseer je dat er in het voorjaar en de zomer ook binnen overlast zal
zijn van vliegend ongedierte. Vooral vliegen kunnen nare gevolgen
geven. Voor de zekerheid kun je een klamboe gebruiken. En leg een
elektrische vliegenmepper in de buurt. Je mag altijd een airco plaatsen
al zal dat in de praktijk in een grotere ruimte niet veel effect hebben.
Let in ieder geval op dat je de airco niet op de overledene richt.
Laatste verzorging of afleggen
Na het overlijden zal de overledene verzorgd worden. Dit wordt
postmortale zorg of laatste verzorging genoemd. In het dagelijks
spraakgebruik wordt ook wel de term ‘afleggen’ gebruikt.
De verzorging kan gedaan worden door, of onder begeleiding van
professionele verzorgers, dit noemt men postmortale zorgverlening.
Op die term kan men op internet een onderneming zoeken.
De verpleegkundige of verzorger in een zorginstelling kan ook vaak
helpen bij de verzorging en eventueel opbaring.
Nog enkele tips voor verzorging en opbaring.






Leg tijdelijk natte wattenschijfjes op de gesloten oogleden om ze
tijdelijk dicht te houden.
Rol een handdoekje op en plaats het onder de kin om mond dicht
te houden. Professionele verzorgers kunnen een mondhechting
aanbrengen als je dat wenst.
Wil je bij de overledene het kunstgebit indoen dan gaat dat het
gemakkelijkst direct na het overlijden.
Een ring die moeilijk afgaat, kan worden verwijderd door de vinger
eerst te masseren, en daarna zeep op de vinger te doen. Een
andere methode is een draadje onder de ring doen en dit draadje
rond te draaien. Tijdens het draaien kun je de ring af doen.





Ruikt de kamer wat onfris, plaats dan enkele geurkaarsen.
Professionele verzorgers hebben speciale geurmatjes en druppels
voorhanden.
De overledene in de kist leggen, dit gaat de eerste uren na het
overlijden het makkelijkst. Om iets meer ruimte te geven kun je
de knieën iets optrekken. Schoenen worden niet vaak gebruikt,
deze steken immers erg naar boven. Opgerolde handdoeken of
kartonnen steunen onder de ellebogen laten de armen niet zo
zakken. Het kussen iets hoger leggen zorgt dat de kin op de borst
komt en minder snel openvalt. Tevens kijk je dan niet recht in de
neus als je aan het voeteneind staat.

De laatste verzorging bestaat uit noodzakelijke zorg en wenselijke
zorg. Hierna worden beide beschreven.
Noodzakelijke verzorging
Wanneer het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis dan zal in het
(mortuarium van) het ziekenhuis de noodzakelijke verzorging
worden gedaan. Dit gebeurt vaak zonder familie. Wil je erbij zijn, dan
kan dat wel in een aantal situaties. Dit is overigens iets wat je met het
ziekenhuis kunt overleggen.
Noodzakelijke verzorging is: het verwijderen van een katheter/infuus
pacemaker en andere niet lichaamseigen voorwerpen. Protheses en
implantaten worden niet verwijderd. Daarna wordt een tijdelijke
mond- en oogsluiting gedaan. Tot slot wordt de overledene klaar
gemaakt voor het overbrengen naar de opbaarlocatie. De overledene
krijgt een bandje om de pols met de naam en overlijdensdatum. Het
kaartje aan de grote teen is niet meer van deze tijd en zul je niet
aantreffen. Je kunt natuurlijk altijd de overledene begeleiden vanuit
het mortuarium naar de opbaarlocatie.
De wenselijke verzorging
De wenselijke verzorging kan aansluitend aan de noodzakelijke
verzorging plaatsvinden. Dit gebeurt vaak in een zorginstelling of
verzorgingshuis.

De verpleegkundige of verzorger is al aanwezig bij de noodzakelijke
verzorging en wacht op de komst van de familie. In overleg wordt,
eventueel samen met de familie, de laatste verzorging gedaan.
Wenselijke verzorging
houdt in: kleden,
esthetische verzorging of
‘visagie’, zoals opmaken,
scheren en
haarkammen. Ook het
opdoen van een bril,
omdoen van sieraden en
het opspelden van
onderscheidingstekens
behoort tot de
verzorging.
De naasten geven aan of zij de mond gehecht willen hebben of niet.
De hechting zal de professional doen. De hechting is nagenoeg
onzichtbaar omdat de hechtdraad achter de lippen loopt. Wenst men
geen hechting dan is het mogelijk om een kleine steun onder de kin
aan te brengen. Hierover kan dan weer een sjaaltje worden gelegd.
Soms wordt, als aanvulling, een ‘mondvormer’ onder de lippen
aangebracht. Dit is een plaatje met ruw oppervlak om het invallen of
openstaan van de lippen te voorkomen. Bij de verzorging wordt vaak
een ‘oogkapje’ aangebracht, dat is een kapje met een ruw bovenvlak.
Dit wordt op de oogbol geplaatst, onder de oogleden, om te
voorkomen dat de oogleden open gaan.
Alvast kleding klaarleggen
Je kunt alvast kleding, make-up en sieraden klaarleggen. Misschien is
het prettig om een recente foto klaar te leggen. Deze kan door de
verzorgers worden gebruikt ten behoeve van het aanbrengen van
make-up en het juist in model kammen van het haar.
Voor wat betreft de kleding wordt het gebruik van nylon (panty’s) en
andere slecht afbreekbare kunststoffen in de kleding ontraden.
, enkel of dubbel, komt ook veel voor.

A. Checklist per hoofdstuk

Zelf regelen betekent, zelf de regie houden en
afspraken bewaken. Het is ook je op de hoogte
stellen van mogelijkheden en samen keuzes bepalen.
Soms krijg je te horen dat iets niet kan, terwijl het
gewoon wèl kan. Dat vraagt veel van je: vasthoudend
zijn en doorzetten. En dan blijkt, je hebt het geregeld
en lukt het allemaal.
Wat een dankbaar gevoel.

Wat biedt deze checklist
Deze checklist betreft onderwerpen die op het merendeel van de
uitvaarten van toepassing zijn. De lijst is echter niet uitputtend.
Zeker tegenwoordig worden uitvaarten steeds persoonlijker met
accententen die passen bij de overledene en/of de nabestaanden.
Op diverse pagina’s is er ruimte voor een persoonlijke invulling.
Praktisch in gebruik
De checklist is makkelijk te gebruiken. Je ziet per onderwerp wat er
gedaan moet worden. De hoofdstukken staan in grote lijnen op
tijdsvolgorde. Wat je gedaan hebt, kun je afvinken in de beide eerste
kolommen:
? - Hier geef je aan of dit van toepassing is.
 - Je vinkt aan wanneer iets geregeld is.

3. Verzorging
?



Aandachtspunten

Opmerkingen

Regelen van de laatste verzorging
Bespreek wie bij de verzorging is
Waar wilt u de verzorging laten
plaatsvinden
Rozenkrans, kruis bij overledene

Zelf doen of laten doen

Klaarleggen kleding, make-up,
sieraden
Vingerafdruk maken
Is er thanatopraxie gewenst

Aantekeningen
Wat ik nog wil vragen…

… en wil helpen bij de verzorging
Afhankelijk van plaats overlijden en
vervolgens opbaring
Persoonlijke voorwerpen bij de overledene
in of op de kist. Denk ook aan
onderscheidingen.
Eventueel een foto als voorbeeld
Dit kan de verzorging voor u doen. Een
herinnering voor later.
Regelen in overleg met professionele
verzorging. Met thanatopraxie wordt het
lichaam tijdelijk geconserveerd (lichte
balseming)

4. Opbaring
?



Aandachtspunten

Opmerkingen

Waar zal de opbaring plaatsvinden
Opbaring in 24-uurskamer gewenst
Afspraken over rouwbezoek elders
indien geen thuisopbaring

Bij thuisopbaring:zie hieronder

Thuisopbaring
Opbaring in een kist of op bed
Uitvaartkist regelen bij opbaring in kist
Regelen bedkoeling of kistkoeling
Koeling van de ruimte thuis
Is rouwbezoek aan huis en afscheid
nemen gewenst de komende dagen
Kamerscherm nodig
Bedkoeling uitzetten 2 uur voor
overbrengen in de kist
Aantekeningen
Wat ik nog wil vragen…

Zoek waar dit mogelijk is
Bv. in een rouwcentrum of
crematorium

Regel ook de schragen waarop de kist
zal staan. Opbaring kan ook op een
baarplank
Zie hoofdstuk 5
Vermijd direct zonlicht, wellicht een
airco bijplaatsen
Denk aan informeren betrokkenen,
bijv. via de rouwkaart

Hiermee voorkom je dat het lichaam
door ijsvorming aan het laken ‘plakt’

B. Tijdsplanning
Navolgende tijdsplanning is een houvast voor de situatie waarin je
besluit om zelf de uitvaart van een dierbare te regelen.
In de hoofdstukken hiervoor staan alle onderdelen uit deze
tijdsplanning toegelicht, met de nodige informatie over
mogelijkheden. Overigens omvat deze planning alleen de grote lijnen.
In de checklists bij de hoofdstukken staan meer details.
Sommige onderdelen volgen elkaar in tijd snel op, het betreft dan
vooral activiteiten op de eerste twee dagen na het overlijden. Andere
activiteiten worden uitgevoerd gedurende de week, je hebt daarin
meer keuzevrijheid.
Na iedere activiteit in het schema staat de pagina of het hoofdstuk
waar informatie over deze activiteit is terug te vinden.
Direct na overlijden
Divers
(Huis)arts bellen, deze zal op bezoek komen en zal in de meeste
gevallen –bij natuurlijk overlijden- de verklaring van overlijden
afgeven
In ziekenhuis: contact met mortuarium over de verzorging en
opbaring
In zorgcentrum: contact leggen met de verzorging over de
laatste verzorging en opbaring
Indien er sprake is van donatie van weefsel/huid, dit meteen in
gang zetten in overleg met de (huis)arts
Indien obductie is gewenst, meteen overleg met de (huis)arts

H2
p.23

p.40
p.37
p.41
p.10
p.31

Dag 1 – eerste dag na overlijden
Overlijdt iemand om bijvoorbeeld om 23.30 uur, dan is de eerstvolgende
dag, dag 1. Overlijdt iemand om 00.30 dan is dezelfde dag, dag 1.

Divers
Indien uitvaartwensen zijn opgetekend, dit document
klaarleggen
Opdrachtgever voor de uitvaart bepalen
Check voorwaarden uitvaartpolis en andere verzekeringen
Uitvaartverzekeraar bellen
Dit hoeft niet direct als jou de polisvoorwaarden en financiële
details duidelijk zijn én ook als je zelf de uitvaart regelt
Budget bepalen op basis van uitkering op polis en eigen
middelen
Uitvaartverzorger bellen, wanneer je alsnog besluit dat deze de
uitvaart gaat regelen
Aangifte van overlijden bij gemeente
Handig om nu te doen, maar mag ook gedurende de week
Indien van toepassing werkgever informeren
Verzorging
Laatste verzorging afspreken met familie, of professionele
postmortale zorg regelen.
Kleding / make-up klaarleggen voor de opbaring
Opbaring
Vervoer regelen bij overbrenging naar andere locatie
Opbaring thuis of in zorgcentrum, tevens:
- Kist of baarplank regelen
- Kistkoeling of bedkoeling regelen
Opbaring in uitvaartcentrum of crematorium, mogelijkheid tot
24-uurs kamer
Indien thanatopraxie is gewenst, dit regelen met verzorgers
Begrafenis of crematie
Vastleggen begraafplaats of crematorium, dag/tijd met formulier

H.2
p.11
p.14
p.15
p.29

p.30
p.13
p.24
p.27
H.3
p.37
p.36
H.4
p.45
p.41
p.48
p.42
p.41
p.38
H.6
p.52

2. De kostenbegroting

Het is een indicatie van de kosten
De hierna volgende kosten en tarieven zijn een indicatie, gebaseerd
op een opgave van diverse landelijke en regionale
uitvaartondernemingen en leveranciers.
Voor de uitvaartondernemingen geldt dat zij sommige diensten in
eigen beheer uitvoeren en andere diensten inkopen bij derden.
In het laatste geval kan het zijn dat er een marge in het tarief is
opgenomen. Wanneer je de uitvaart zelf regelt en zelf
diensten/producten inkoopt bij leveranciers, kan het tarief (de
inkoopsprijs) lager zijn dan het tarief van de uitvaartondernemer.
In het hierna volgende kostenoverzicht is daar rekening mee
gehouden en zoveel mogelijk met realistische gemiddelden gerekend.
Natuurlijk geldt dat niet alle kosten gemaakt worden, gewoonweg
omdat onderdelen niet van toepassing zijn, of omdat je die zelf
uitvoert en/of regelt. Zo zal de grote kostenpost ‘Dienstverlening
uitvaartondernemer’ wegvallen als men zelf regelt. Ook de kosten
voor bijvoorbeeld verzorging, vervoer, en de uitvaartkist kunnen
wegvallen of minder zijn als men hierin zelf voorziet. Alle tarieven zijn
afgerond op hele Euro’s en incl BTW
1. Basiskosten
Basiskosten

Dienstverlening Uitvaartondernemer
Extra uitvaartmedewerker, bij kerk
condoleance, plechtigheid, per 60 min
Akte van overlijden (afgerond)

1.650
60
14

2. Verzorging en opbaring
Verzorging

Opbaring

Laatste verzorging (door familie gewenst)
Mortuarium + noodzakelijke verzorging (per
dag)
Thanatopraxie
Huur verzorgruimte uitvaartcentrum
Lijkschouwing/obductie
Verwijderen pacemaker

225
175

Uitvaartcentrum (5 dagen + 1 bezoek)
24-uurskamer (5 dagen)
Extra dag
Thuis + koeling en controle (5 dagen)
Extra dag
Verblijf in koelruimte (per dag)
Rouwbezoek per 30 min, opbaarkamer

550
625
125
600
100
85
125

500
90
350
50

3. Uitvaartkist – baarplank
Uitvaartkist

DHZ-kist
Eenvoudige kist online bestellen
Gefineerd eiken
Printfolie
Massief populieren
Massief eiken
Massief mahonie
Luxe: uniek beschilderd, bekleed
Luxe: Italiaans model, gelakt, metaal beslag
Eco kist
Rieten mand
Opbaarplank Opbaarplank
Wade

275
275
300
300
350
900
1.400
1.250
1.900
450
800
500
125
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hebben gegeven. Dank aan de families, nabestaanden die ik heb
mogen spreken. Zij hebben mij openhartig en ontwapenend
deelgenoot gemaakt van hun ervaringen rondom het overlijden van
hun dierbare en de uitvaart.
Bijzondere dank aan Marieke Henselmans die haar gedachtegoed
over het zelf kunnen regelen van een uitvaart op mij heeft
overgebracht. Want, mede geïnspireerd door haar
enthousiasmerende verhalen zoals in het boek ‘Laat je niet kisten
door de commercie’, heb ik dit boek geschreven.
En, het meest waardevol, dank aan mijn gezin, Monique, Veerle en
Linde, voor alles wat zij mij hebben gegeven om het schrijven van dit
boek mogelijk te maken.
Over de schrijver
Jeroen Uhl heeft een brede interesse voor alles
rondom de uitvaart. Als uitvaartverzorger en
vertrouwenspersoon begeleidt hij al jaren
families in uiteenlopende uitvaarten. Hij geeft
inzicht in uitvaarten door lezingen en
publicaties. Tevens heeft Jeroen zich verdiept
in de uitvaartgeschiedenis en –cultuur. Zo
informeert en adviseert hij over (lokale)
uitvaarttradities en rituelen. Hij is tevens
verbonden aan de Stichting UitWaardig.
Dit boek heeft Jeroen geschreven vanuit zijn interesse, ervaring en
bovenal zijn betrokkenheid bij allen die met een uitvaart van een
dierbare te maken krijgen.
Momenteel is Jeroen bezig met een publicatie over Modern
Naoberschap in Uitvaarten. Ook dit is weer een praktische
handleiding, met interessante achtergrondinformatie.
Deze uitgave verschijnt februari/maart 2020.

