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Non-COVID-19 patiënt 

Een obductie is een intercollegiaal consult, in algemene zin is er bij iedere obductie overleg met de 

aanvrager over de indicatie en uitvoering. 

De patholoog heeft een zorgplicht en er zijn geen dwingende medisch inhoudelijke redenen een 

obductie a priori niet te verrichten mits vast is gesteld dat de overledene COVID-19 negatief is.  

 

Het verdient de aanbeveling in regionaal verband logistieke en beleidsafspraken te maken over het 

borgen van de pathologie zorgplicht in zake postmortaal onderzoek. Afspraken kunnen worden 

gemaakt gericht op centralisatie van obducties. Aandachtspunten hierbij zijn de personele 

beschikbaarheid, transport en schaarste van middelen. Per regio kan er een verschillend overheids- 

of ziekenhuisbeleid zijn m.b.t. patiëntenvervoer en inzetbaarheid van obductie medewerkers of 

mortuarium medewerkers (CMO) op dislocatie.  

 

COVID-19 patiënten 

De landelijke afspraken m.b.t. centraal uitvoeren van obducties bij (verdenking op) infectieuze 

aandoeningen zoals Creutzfeld-Jacob door het UMCU zijn niet van toepassing . 

 

Indien postmortaal onderzoek is geïndiceerd is het raadzaam met de kliniek te overleggen of het 

mogelijk is gericht weefsel te verkrijgen via chirurgische technieken. Bij voorkeur op de IC of OK waar  

adequate infectiepreventie reeds voorhanden is en beschikbaar met een minimum aan extra kosten. 

Belangrijk zijn het zorgvuldig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het voorkomen van 

aerosolen. 

 

De afweging van wel of geen postmortaal onderzoek moet lokaal worden afgewogen waarbij wordt 

opgemerkt dat vanuit wetenschappelijk (basaal of evaluatief) oogpunt het pathologie onderzoek een 

toegevoegde waarde kan hebben. Dit laatste wordt op dit moment door de expertisegroep 

longpathologie geïnventariseerd. 

 

De Royal College of Pathologists (UK), het Europese en het Amerikaanse Center voor Disease Control 

hebben aanbevelingen gepubliceerd: 

 

• https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-

covid19-healthcare-settings 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-

postmortemspecimens.html#SpecimenCollection  

• https://www.rcpath.org/profession/coronavirus-resource-hub.html  

 

Zie ook verslag videoconferentie NVVP bestuur met vakgroepvoorzitters/medisch 

managers/afdelingshoofden van 16 maart 2020, elders op de pagina “Informatie over COVID-19”. 
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