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Rotterdam, september 2019  

 

Betreft: FAQ V2019-02 

Onderwerp: toestemming obductie/ doodsoorzaakformulier nodig of niet?   

 

Toestemming obductie: wanneer mag je beginnen, wanneer moet je stoppen.  

 

De Juridische Commissie NVVP kreeg de volgende vraag:  

Mag een patholoog een obductie beginnen als de doodsoorzaakformulieren (cq A en B formulier) nog 

niet volledig zijn ingevuld. Dit gebeurt tegenwoordig digitaal. U heeft van de GGD arts, die een schouw 

heeft verricht, vernomen dat hij er van overtuigd is dat er sprake is van natuurlijk overlijden.  

Mag u beginnen? Is het al dan niet ingevuld zijn van het doodsoorzaak formulier van belang?  

Dit zegt de wet:  

Volgens de Wet op de Lijkbezorging (1991) is de gang van zaken als volgt vastgesteld ( samenvatting): 

1. Art 3: Lijkschouwing geschiedt zo spoedig mogelijk na het overlijden door de behandelend arts 

of door een gemeentelijk lijkschouwer. 

2. Art 7: Een verklaring van overlijden wordt gegeven indien de lijkschouwer er van overtuigd is 

dat de dood is ingetreden t.g.v. een natuurlijke oorzaak. 

3. Art 7: Als de behandelen arts niet tot afgifte van een verklaring van overlijden (t.g.v. een 

natuurlijke oorzaak) kan overgaan dan dient hij de gemeentelijk lijkschouwer te verwittigen. 

4. Art 10: Als de gemeentelijk lijkschouwer niet tot afgifte van een verklaring van overlijden kan 

overgaan meldt hij dit bij de Officier van Justitie. 

5. Art 75: Het verrichten van een sectie geschiedt door een arts, nadat deze zich er van te voren 

van heeft vergewist dat het intreden van de dood door een andere arts is vastgesteld en aan de 

vereisten ingevolge art 72 ( toestemming overledene of nabestaanden voor sectie), 73 ( 

omstandigheden waarbij geen toestemming nodig is, bv strafrechtelijk onderzoek, op verzoek 

van IGZ ) en 74 ( op verzoek van rechtbank, bv bij minderjarigen) voldoet. 

6. Art 76: Wanneer tekenen of aanduidingen van een niet-natuurlijke dood niet uitgesloten 

geacht kunnen worden, mag het lijk niet vervoerd worden en mag ontleding, crematie, sectie 

of verwijderen van organen voor donatie niet plaatsvinden of indien reeds ingezet niet worden 

voortgezet dan met toestemming van de Officier van Justitie. 
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In de wet wordt dus niet expliciet vermeld dat de arts, die sectie verricht, het doodsoorzakenformulier 

van te voren moet inzien, maar wel dat de dood door een andere arts ( bedoeld wordt een schouwende 

arts: behandelaar of gem. lijkschouwer)  is “vastgesteld”. Dit blijkt uit  een “verklaring van overlijden” , 

welke alleen kan worden gegeven als hij er van overtuigd is dat de “dood is ingetreden t.g.v. een 

natuurlijke oorzaak” ( Art 7). 

In de praktijk betekent dit dat de patholoog een “verklaring van overlijden” moet zien, papier of 

digitaal, voordat hij aan de obductie begint. Het al of niet ingevuld zijn van een doodsoorzaakformulier 

speelt hierin geen rol. 

Indien een natuurlijk dood is afgegeven en de obducent ontdekt een bekken fractuur met inwendige 

bloeding, waaraan de patiënte waarschijnlijk was overleden, dan dient met de gemeentelijke 

lijkschouwer (veelal een GGD arts) contact gelegd te worden en dient de obductie te worden stopgezet. 

De gemeentelijke lijkschouwer neemt contact op met de Officier van Justitie (OvJ) die een besluit 

neemt over het vrijgeven van het lichaam of het in beslagnemen daarvan. In dit laatste geval, beslist de 

OvJ over het al dan niet doorzetten van de sectie (welke ook in belang kan zijn van een eventuele 

strafrechtelijk onderzoek).  

JurCie, augustus 2019 

Gezien door juridisch adviseur: mw.mr. R. van der Avort - Lier MHA, augustus 2019 
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