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Informatie bij aanvragen obductie, Klinische Pathologie 
 
Let op: extra regels m.b.t. Covid-19 
Elke patiënt die wordt aangemeld voor een obductie moet zijn getest op Covid-19. Alleen patiënten die 
negatief zijn getest voor Covid-19 worden geaccepteerd voor een obductie.  
De klinisch patholoog overlegt hierover met de aanvrager van de obductie. 
 
1. Faxen aanvraagformulier 
 
Het aanvraagformulier voor een obductie moet gefaxt worden naar nummer 055 – 581 89 17. 
NB. De familie dient akkoord te zijn met het verrichten van de obductie. De aanvrager van de obductie 
moet dit met ‘ja’ aangeven op het aanvraagformulier voor obductie. 

 
Het originele aanvraagformulier + a en b formulieren graag met de overledene meesturen naar 
het mortuarium van Gelre ziekenhuizen. 

 
2. Altijd bellen 
Voor een obductie altijd telefonisch contact opnemen met de afdeling klinische pathologie: 

• Tijdens kantooruren bellen met het secretariaat klinische pathologie (055 – 581 82 50). 

• Buiten kantooruren:  
1. Voicemail van de afdeling klinische pathologie inspreken (055 - 581 82 50); 
2. Voor logistiek: vervoerder uitvaartverzorger belt met medewerker mortuarium (via de tele-

fooncentrale van Gelre Apeldoorn 055-581 81 81 of Gelre Zutphen 0575-592 592; 
3. Bij eventuele vragen overleggen met de dienstdoende patholoog; deze is te bereiken via de 

telefooncentrale van Gelre Apeldoorn 055-581 81 81. 
 

Verrichten obductie buiten kantooruren 
Obducties worden in principe verricht op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur. 
Obducties die zijn aangevraagd tussen vrijdag 17:00 uur en maandag 8:00 uur worden in principe op 
de eerstvolgende werkdag verricht, tenzij in overleg tussen de dienstdoende patholoog en de 
aanvrager besloten wordt dat een obductie met spoed verricht moet worden. 
 
Algemene informatie 

1. De indicatie zal steeds strikt medisch van aard zijn. Indien het vermoeden bestaat van een niet-
natuurlijke dood, wordt de procedure in samenspraak met de gemeentelijk lijkschouwer 
besproken.  

2. Voor obducties geldt dat de akkoordverklaring van de nabestaanden is vereist; de aanvrager 
van de obductie dient dit met ‘ja’ aan te geven op het aanvraagformulier obductie. 

3. De aanvrager (huisarts) moet de verklaring van natuurlijk overlijden (+ a en b formulieren) 
invullen. De schouwarts kan niet de aanvrager zijn van een obductie. 

4. De huisarts moet een volledig ingevuld aanvraagformulier obductie (zie bovenaan deze pagina) 
faxen en het originele aanvraagformulier (+ a en b formulieren)  met de overledene 
meesturen naar het mortuarium van Gelre ziekenhuizen. 

5. Het is goed de familie te informeren dat de kosten van het transport van de overledene en 
eventuele ligdagen in het mortuarium van het ziekenhuis door de familie moeten worden 
gedragen. Zie rubriek kosten. 

6. Voor het verrichten van een hersenobductie moet nadrukkelijk specifiek toestemming worden 
gevraagd. Dit moet ook apart worden vermeld bij de toestemmingsverklaring. Hierbij worden de 
hersenen volledig uitgenomen en gefixeerd. Nabestaanden dienen hiervan op de hoogte te zijn. 

7. De obductie wordt in principe op de eerstvolgende werkdag verricht. De uitslag van de obductie 
wordt zowel telefonisch als schriftelijk in de vorm van een voorlopig verslag op korte termijn 
gerapporteerd. 

8. Bij de obductie worden stukjes weefsel bewaard voor nader microscopisch onderzoek. 
9. Het voorlopig verslag van de obductie wordt binnen enkele werkdagen verstuurd. Afwerking van 

de obductie inclusief microscopisch onderzoek kan in totaal circa 6 weken tot 2 maanden in 
beslag nemen. In geval van hersenobductie zal dit aanzienlijk langer zijn (3 tot 6 maanden langer). 
Zo nodig wordt voor het hersenonderzoek een consult in een universitair centrum aangevraagd. 
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Transport 
Familie moet vervoerder uitvaartverzorger regelen voor transport naar ziekenhuis. De uitgekozen 
vervoerder kan contact opnemen met CMO via de portier van Gelre Apeldoorn: 055 – 581 81 81 of 
Gelre Zutphen: 0575 – 592 592 voor het bepalen van het tijdstip van brengen. 
 
Kosten 
1. Transport / gebruik mortuarium / evt. ligdag(en) 
Zie: kosten obductie 1e lijn: prijslijst 
Zie ook: http://curamortuorum.nl/tarieven/   
(in dit overzicht zijn Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen opgenomen.) 
 
2. Obductie zelf 
De kosten voor het verrichten van de obductie hoeven niet door de familie of huisarts betaald te 
worden; dit is een service van Gelre ziekenhuizen. 
 
Omgaan met organen 
Alle organen worden in principe teruggeplaatst in het lichaam. Delen van de organen worden 
afgenomen voor microscopisch onderzoek. Daarnaast is er een aantal uitzonderingen: 
1. Wanneer de organen heel klein zijn, moeten ze soms volledig worden onderzocht; 
2. Indien een orgaan een complexe afwijking toont, waarbij consult van een expert op een later 

tijdstip noodzakelijk is (bijv. bij congenitale hartafwijkingen); 
3. Bij een schedelobductie kan het cerebrum worden opgestuurd naar een extern expertisecentrum. 

Het cerebrum wordt niet retour gestuurd maar wordt door het expertisecentrum gecremeerd met 
het restmateriaal van de histologie; 

4. (Mogelijk) Restmateriaal van de obductie wordt drie maanden na autorisatie van het definitieve 
verslag gecremeerd met het restmateriaal van de histologie. 

 
Meer informatie / patiëntenfolders: 
- Obductie - informatie voor nabestaanden (KLPA-501) 
- Zorg na overlijden informatie voor nabestaanden (KLPA-500) 
- Obductie – informatie voor aanvragend arts (KLPA-502) 
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