
 

 

 
Aanvraagformulier Obductie 
FIN/MRN nummer  :........................................................................................................... 
Naam en voornaam overlijdene :........................................................................................................... 
Naam echtgeno(o)t(e)  :........................................................................................................... 
Adres    :........................................................................................................... 
Woonplaats   :........................................................................................................... 
Geboortedatum   :dag..... maand..... jaar..... 
Geslacht    : m / v   

Gaarne formulier volledig invullen (Doorhalen wat niet van toepassing is).  

Aanvragende arts   :...................................................... Natuurlijke dood: Ja / Nee 
Telnr. aanvrager/ster  :...................................................... *Zo nee, is het lichaam vrijgegeven Ja/Nee 
Datum overlijden   :...................................................... Besmetting : Ja / Nee / Onbekend 
Datum aanvraag   :...................................................... Hepatitis B : Ja / Nee / Onbekend 
Begrafenis ondernemer  :...................................................... HIV  : Ja / Nee / Onbekend 
Medicatie   :...................................................... TBC  : Ja / Nee / Onbekend 
    ....................................................... Anders  : .................................... 
 
Klinische gegevens  :.............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 
Vraagstelling   :............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

Datum:........................................   Handtekening aanvrager:................................................. 

NB.  1. Het aanvragen van een obductie houdt uitdrukkelijk in, dat de aanvragende arts voor deze obductie toestemming heeft gevraagd 

en gekregen heeft van de naaste familie van de overledene. 

2. Een verzoek voor medische obductie kan NIET worden ingewillegd wanneer het gaat om een NIET NATUURLIJKE DOODSOORZAAK 

(na ongeval, zelfmoord, vergiftiging enz.) of wanneer de mogelijkheid daarvan bestaat. In deze     gevallen zal de aanvragende arts 

de officier van Justitie dienen te waarschuwen. 

3. Bij een medische obductie, aangevraagd door familie, moeten zij een bedrag van AWG. 300,00 betalen voor de obductie en indien 

nodig $75,00 voor een COVID -19 test. Indien extra onderzoeken o.a. CT-scan en/of immunohistochemisch onderzoek worden 

gevraagd zal dit achteraf in rekening worden gebracht aan de nabestaanden. 

4.Nabestaanden die toestemming kunnen verlenen voor een obductie: echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, bij gebrek van deze; 

de naaste meerderjarige bloedverwanten tot en met de derde graad (ouders, kinderen dan broer/zus). Als deze niet bereikbaar zijn; 

de meerderjarige personen die de zorg voor de overledene op zich nemen. Bij het overlijdenen van minderjarige van gehuwde ouders 

moeten beide ouders toestemming geven en bij gescheiden ouders moet de voogd toestemming geven.  

5. Uitslag kan tot 3 maanden duren voordat die bekend is. Wanneer het uitslag afgerond is zal de aanvrager op de hoogte worden 

gesteld en zal de aanvrager vervolgens dit met de familie bespreken.  

Ontv.: Lab/Sectienr.: 

*Dit gedeelte alleen in te vullen door lab.  
Aanvraag vooraf melden bij dienstdoende patholoog 
telefoonnr. 5974646, nadat er toestemming is verkregen 
van nabestaanden middels een handtekening.  



 

 

 

 

 

 

 

Toestemming tot obductie 

Hierbij verleent ondergetekende:......................................................................ID nummer:.......................................... 

Adres:..............................................................................................Telefoonnummer:................................................... 

Familiebetrekking/relatie tot de overledene:................................................................................................................. 

Toestemming aan de patholoog van het FSLMA, afdeling Pathologie, tot verrichten van lichaamsobductie om de 

doodsoorzaak vast te stellen door weefsels en mogelijk hele organen te verwijderen voor onderzoek : Ja / Nee 

Toestemming voor schedelobductie (Indien nodig): Ja / Nee  

Het anoniem gebruik van zijn/haar rest materiaal na de obductie voor medische onderzoek (Indien nodig): Ja / Nee 

Datum:..................................................  Handtekening familie / relatie: .......................................  

Toestemming tot obductie 

Hierbij verleent ondergetekende:......................................................................ID nummer:.......................................... 

Adres:..............................................................................................Telefoonnummer:................................................... 

Familiebetrekking/relatie tot de overledene:................................................................................................................. 

Toestemming aan de patholoog van het FSLMA, afdeling Pathologie, tot verrichten van lichaamsobductie om de 

doodsoorzaak vast te stellen door weefsels en mogelijk hele organen te verwijderen voor onderzoek : Ja / Nee 

Toestemming voor schedelobductie (Indien nodig): Ja / Nee  

Het anoniem gebruik van zijn/haar rest materiaal na de obductie voor medische onderzoek (Indien nodig): Ja / Nee 

Datum:..................................................  Handtekening familie / relatie: .......................................  

Toestemming tot obductie 

Hierbij verleent ondergetekende:......................................................................ID nummer:.......................................... 

Adres:..............................................................................................Telefoonnummer:................................................... 

Familiebetrekking/relatie tot de overledene:................................................................................................................. 

Toestemming aan de patholoog van het FSLMA, afdeling Pathologie, tot verrichten van lichaamsobductie om de 

doodsoorzaak vast te stellen door weefsels en mogelijk hele organen te verwijderen voor onderzoek : Ja / Nee 

Toestemming voor schedelobductie (Indien nodig): Ja / Nee  

Het anoniem gebruik van zijn/haar rest materiaal na de obductie voor medische onderzoek (Indien nodig): Ja / Nee 

Datum:..................................................  Handtekening familie / relatie: .......................................  

Toestemming tot obductie 

Hierbij verleent ondergetekende:......................................................................ID nummer:.......................................... 

Adres:..............................................................................................Telefoonnummer:................................................... 

Familiebetrekking/relatie tot de overledene:................................................................................................................. 

Toestemming aan de patholoog van het FSLMA, afdeling Pathologie, tot verrichten van lichaamsobductie om de 

doodsoorzaak vast te stellen door weefsels en mogelijk hele organen te verwijderen voor onderzoek : Ja / Nee 

Toestemming voor schedelobductie (Indien nodig): Ja / Nee  

Het anoniem gebruik van zijn/haar rest materiaal na de obductie voor medische onderzoek (Indien nodig): Ja / Nee 

Datum:..................................................  Handtekening familie / relatie: .......................................  


