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Rotterdam, november 2019  

 

Betreft: FAQ V2019-06 

Onderwerp: nabestaande inzage in obductieverslag?   

 

De Juridische Commissie NVVP kreeg de volgende vraag:  

De vraag van de nabestaande is of hij inzage mag hebben in het obductieverslag van verwanten. 

Hiervoor is een simpel antwoord te geven: in principe niet. 

De KNMG stelt het volgende: 

Nabestaanden, waaronder erfgenamen, hebben geen recht op inzage in het dossier van een overledene. Hetzelfde 

geldt bijvoorbeeld voor een verzekeraar of politie/justitie. Op deze algemene regel bestaan evenwel uitzonderingen. 

Voorbeelden van dergelijke uitzonderingen zijn: 

• Als een patiënt bij leven iemand gemachtigd heeft om na diens overlijden het dossier in te mogen zien 

(“machtiging”). 

 

• Als de toestemming van de overledene voor inzage na overlijden mag worden verondersteld, bijvoorbeeld 

als het gaat om een inzageverzoek van een nabestaande die bij leven betrokken was bij de behandeling en 

de gesprekken met de hulpverlener (“veronderstelde toestemming’). 

 

• Als sprake is van een zwaarwegend belang voor een ander, dat zou (kunnen) worden geschaad als 

geheimhouding onverkort zou worden gehandhaafd en aannemelijk is dat de gewenste informatie niet 

langs andere weg is te verkrijgen dan door dossierinzage. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in gevallen 

waarin nabestaanden een testament aanvechten vanwege vermeende wilsonbekwaamheid van de erflater 

(“zwaarwegend belang”). 

 

Een veronderstelde toestemming en zwaarwegend belang mogen niet lichtvoetig worden aangenomen. Bij een 

geschil of sprake was van een overlijden als gevolg van een medische fout zal dit eerder worden aangenomen dan 

bij een erfrechtelijke kwestie waarbij een persoon betwist dat de overledene wilsbekwaam was op het moment dat 

het testament is opgesteld. Verder geldt altijd dat indien de noodzakelijk geachte informatie anders kan worden 

verkregen dan door middel van inzage dit de voorkeur heeft. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

tussenkomst van een onafhankelijke arts. 

Voorbeeld: een zoon vraagt bij een patholoog het obductieverslag op van zijn overleden moeder.  

Antwoord: 

Er is geen aanleiding om zondermeer inzage te geven in het obductie verslag. De zoon licht toe dat hij een zeer 

slechte relatie heeft met de huisarts en dat hij zich daarmee tot het PA lab wendt. Dat is geen “zwaarwegend 

belang”. Meer voor de hand ligt dat de behandelend arts/huisarts van de moeder de inhoud van het obductieverslag 

in grote lijnen met hem bespreekt.  

De patholoog mag (moet) op basis van het beroepsgeheim, dat niet stopt bij het overlijden, weigeren.  
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De patholoog weet immers niet wat de moeder wel of niet met haar zoon heeft gedeeld over haar aandoening(en). 

Daarom juist moet een patholoog in deze het beroepsgeheim bewaken. De huisarts dient de uitslag toe te lichten. 

Zo nodig kan tussenkomen van een onafhankelijke arts uitkomst bieden. 

Mocht dit allemaal niet haalbaar zijn en tot discussies leiden met de zoon, dan kunt u nog altijd een uitvoerige brief 

opstellen om hem één en ander uit te leggen over het verslag, zónder inzage te geven, met een cc aan de huisarts. 

Kort en goed: de huisarts kan uitleggen in grote lijnen wat de uitkomst is van de obductie. De patholoog mag dit ook 

doen, maar inzage is niet toegestaan. Overigens dit komt bij nabestaande vreemd over, omdat zij wel toestemming 

moeten geven voor obductie, maar krijgen geen inzage in het verslag. Het is niet verkeerd daar begrip voor te tonen. 
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