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Rotterdam, *Aanvulling 31-01-2022 

 

Betreft: FAQ V2021-03 

Onderwerp: obductieverslag; wie heeft recht op inzage? 

 

De Juridische Commissie NVVP kreeg de volgende vraag: 

Er vindt obductie plaats op het lichaam van een familielid. De aanvrager dient nabestaanden 

mondeling toe te lichten over de resultaten van de obductie. In hoeverre heeft een 

nabestaande (familie) reden op inzage in het volledige verslag? 

 

Het antwoord: nee, dat recht heeft de nabestaande in principe niet. 

 

Een obductieverslag maakt geen onderdeel uit van het medisch dossier van patiënt. Als een 

obductieverslag relevant is voor een incident dat bij de zorg van patiënt heeft plaatsgevonden, 

kan het obductieverslag worden opgenomen in het medisch dossier. In dat geval gelden de 

regels voor inzage door nabestaanden van een medisch dossier ook voor het obductieverslag. 

Wél geldt het beroepsgeheim voor het obductieverslag.  

 

De wetgeving rondom inzage door nabestaanden van het medisch dossier is sinds 1 januari 

2020 gewijzigd. Strikt genomen geldt deze wetgeving niet voor het obductieverslag. De KNMG 

heeft de ´Handreiking Inzage in medische dossier door nabestaanden´ (2020)1 opgesteld. 

Deze Handreiking zegt wel iets over inzage door nabestaanden van een obductieverslag, ook 

als deze geen onderdeel uitmaakt van het medisch dossier. 

Allereerst dient men te realiseren dat een obductieverslag doorgaans andere, veel medisch-

technisch inhoudelijke informatie bevat dan een medisch dossier. Ook al vanuit dit oogpunt is 

het ‘zomaar’ afgeven van een afschrift van het obductieverslag niet wenselijk. Begeleiding door 

een behandelend arts, patholoog of huisarts is daarom altijd te adviseren. 

De KNMG adviseert de uitkomst van de obductie op hoofdlijnen met de nabestaanden te 

bespreken indien “veronderstelde toestemming” van de overledene kan worden aangenomen. 

Dit zal meestal door de behandelend arts worden gedaan. Voor het verlenen van (volledige) 

inzage in het obductie-rapport moet terughoudendheid worden betracht en dient men de regels 

van de Handreiking te volgen. Dit geldt ook voor de patholoog. 

De nabestaanden hebben dus geen recht om het obductieverslag in te mogen zien. Wij 

realiseren ons ook dat dit vreemd voelt omdat de nabestaande wel toestemming heeft moeten 

geven voor het onderzoek. Een goed nagesprek over het obductieverslag/doodsoorzaak kan 

                                                           
1. file:///C:/Users/ajgmj/Downloads/KNMG_201116_KNMG-Handreiking%20Nabestaanden_18.pdf 
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veel vragen beantwoorden en mogelijk het verzoek om inzage van het obductieverslag 

wegnemen. Goed uitvragen van het waarom van het verzoek om het obductieverslag is daarbij 

belangrijk.  

 

Voor het geven van inzage/afschrift van een obductieverslag geldt volgens de Handreiking kort 

gezegd de volgende afweging:  

 

1) Heeft de patiënt bij leven toestemming geweigerd voor inzage in het medisch dossier? 

In dat geval kan er geen inzage/afschrift van of informatie over het obductieverslag 

worden gegeven, ook niet in een nagesprek met nabestaanden.  

2) Zo nee, hebben de nabestaanden een zwaarwegend belang bij de inzage? 

Onder omstandigheden kan het zo zijn dat nabestaanden een zwaarwegend belang 

hebben bij inzage van een obductieverslag. ‘Zwaarwegend belang’ is ook een criterium 

bij inzage van een medisch dossier door nabestaanden. De omstandigheid waaronder 

hiervan sprake is bij een obductieverslag is erg specifiek. Denk daarbij aan vermoeden 

van een medische fout bij de behandeling van patiënt waardoor de patiënt mogelijk is 

overleden of als het obductieverslag informatie bevat over mogelijke erfelijke ziekte die 

voor nabestaanden belangrijk kan zijn. Als er op die grond zwaarwegend belang kan 

worden aangenomen, dient ook alleen die informatie te worden gegeven die relevant is 

voor dat belang, bijv. alleen de informatie over de mogelijk fout of erfelijke ziekte.  

 

Als u overweegt het obductieverslag af te geven aan nabestaanden is het altijd raadzaam 

afstemming te zoeken met de juridische afdeling van het ziekenhuis (of anderszins). Zij kunnen 

u ondersteunen met het formuleren van de afweging/onderbouwing. 

 

JurCie, 11 nov 2021 

 

Gezien door juridisch adviseur mr. A. Janssen, sep 2021 

 

*Aanvulling 31-01-2022 

NB Het obductieverslag hoort niet bij het medisch dossier. Dezelfde regels gelden voor ouders 

van (jonge) kinderen: er is géén recht op inzage: de aanvragend arts beslist. 
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