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Informatie bij aanvragen obductie – Klinische Pathologie Gelre ziekenhuizen 
Uw patiënt is overleden en u wilt een obductie laten uitvoeren. Een obductie kan worden uitgevoerd 

als: 

- Er sprake is van natuurlijke dood 

- Er sprake is van een niet-natuurlijke dood, maar het lichaam is vrijgegeven door de officier van 

justitie. Twijfelt u over de doodsoorzaak van de patiënt? Neemt u dan contact op met de 

gemeentelijke lijkschouwer. 

- Er is toestemming verkregen van de nabestaande om de obductie uit te voeren. 

 

Obductie aanvragen 

- Vraag toestemming aan de nabestaanden voor de obductie. Voor nabestaanden hebben wij een 

informatiefolder over obductie opgesteld. Als de nabestaanden geen toestemming verlenen, 

kunt u geen obductie aanvragen. De patiëntenfolders ‘Zorg na overlijden’ en ‘Obductie, 

informatie voor bestaanden’ vindt u op deze webpagina: 

https://www.gelreziekenhuizen.nl/patient/afdelingen/klinische-pathologie/ 

- Meld het obductieverzoek altijd aan bij het secretariaat Klinische Pathologie: 055-581 8250. 

Buiten kantooruren kunt u het antwoordapparaat inspreken. Spreek altijd duidelijk uw naam en 

telefoonnummer in, dan bellen wij u zo snel mogelijk (binnen kantooruren) terug. Voor 

eventueel spoedoverleg is de dienstdoende patholoog te bereiken via de portier via tel:  

055 - 581 81 81.  

- Vul het obductieaanvraagformulier in. Dit kunt u downloaden vanaf de website: 

https://www.gelreziekenhuizen.nl/over-ons/huisartsen/klinische-pathologie/obductie/.  

Na het invullen ondertekent u het formulier en faxt u het naar het secretariaat van de afdeling 

Klinische Pathologie (fax: 055 - 581 8917). U kunt het evt. ook mailen naar 

secretariaatklinischepathologie@gelre.nl. 

Stuur het ondertekende formulier daarna met de overledene mee naar het mortuarium. 

 

Informatie over obductie 

- De klinisch patholoog stelt een persoonlijk overleg met u over de patiënt op prijs. 

- Afhankelijk van het tijdstip waarop de overledene in het mortuarium wordt gebracht, vindt de 

obductie op dezelfde dag plaats of 1 dag later. In het weekend voeren wij geen obducties uit, het 

onderzoek wordt dan verplaatst naar maandag. 

- Er zijn geen kosten verbonden aan het uitvoeren van de obductie. Wel zijn de mortuariumkosten 

en de transportkosten naar het ziekenhuis voor rekening van de nabestaanden. Een actueel 

overzicht van de tarieven vindt u op deze webpagina:  

https://www.gelreziekenhuizen.nl/over-ons/huisartsen/klinische-pathologie/obductie/ 

 

De uitslag 

De klinisch patholoog streeft ernaar om binnen zes weken na de obductie een definitief verslag naar 

u te sturen. Bij schedelobductie volgt een aanvulling op het verslag ± 12 weken na de obductie. 

 

Contact afdeling Klinische Pathologie Gelre ziekenhuizen 

Voor huisartsen is de afdeling Klinische Pathologie van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur 

te bereiken via telefoonnummer 055-581 8250 (buiten kantooruren kunt u een boodschap inspreken 

op het antwoordapparaat. Voor eventueel spoedoverleg m.b.t. een obductie (buiten kantooruren) 

kunt u de dienstdoende patholoog bereiken via de portier van Gelre ziekenhuizen via tel:  

055 - 581 81 81. 


