Aanvraag voor obductie
Pathologie-DNA
Aanvraag datum:
Behandelend specialist:
Afdeling:
Datum overlijden:

tijdstip:

Is er toestemming gegeven voor sectie door
nabestaanden?:

� ja � nee

Natuurlijke dood:

� ja � nee

Zo nee, vrijgegeven door OvJ: � ja � nee
Schedelsectie gewenst en toegestaan:

� ja � nee

Bezwaar nader gebruik lichaamsmateriaal: � ja �nee

Diagnose bij opname:

Decursus:

Diagnose bij overlijden:

Vraagstelling voor patholoog:

Er is voor patholoog een bijzonder risico (infectie e.d.):
Bijzonder onderzoek gewenst (kweek, immunologie e.d.):

Naam aanvrager:

Te bereiken onder nummer:

Verslag aan:

Handtekening aanvrager:

(Zonder ondertekende aanvraag kan er geen sectie plaatsvinden)
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Pathologie-DNA is het samenwerkingsverband van de laboratoria voor Pathologie van de ziekenhuizen Jeroen Bosch in ‘s-Hertogenbosch, St. Antonius in Nieuwegein en
Rijnstate in Arnhem

Sectie geschiedt niet eerder dan nadat er toestemming van hiertoe gerechtigde personen is verkregen.
Wanneer er een schedelsectie gewenst is, dient ook hiervoor expliciet toestemming gevraagd te worden.
Toestemming voor een sectie kan zijn gegeven door de overledene met eigenhandige ondertekening met
dagtekening. Anders door de niet van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) of andere levensgezel.
Bij ontstentenis of onbereikbaarheid van deze, kunnen de naaste, onmiddellijk bereikbare, bloed- of
aanverwanten tot en met de derde graad, of, wanneer deze ook niet bereikbaar zijn, de aanwezige
meerderjarige erfgenamen of anders zij die de zorg voor het lijk op zich nemen, toestemming voor sectie
geven. Als begrafenis of crematie mede door sectie later plaatsvindt dan op de vijfde dag na die van het
overlijden, is in artikel 17 van de wet op de lijkbezorging bedoeld verlof van de burgemeester nodig.
Bij ontbreken van nabestaanden kan de medisch directeur toestemming geven. Het is niet noodzakelijk
om schriftelijk toestemming te verkrijgen van de nabestaanden. Van de verkregen toestemming moet
aantekening gemaakt worden in het dossier.
Bij het aanvragen van een sectie dient de patholoog persoonlijk door de aanvragend arts op de hoogte te
worden gesteld van de aanvraag en relevante klinische gegevens waarbij dan tevens het uur van de sectie
kan worden aangegeven. Om juridische redenen moet vóór aanvang van de sectie de aanvraag getekend
aanwezig zijn bij de overledene.
Bij een niet natuurlijke dood of vermoeden hierop dient er contact te worden gelegd met de
gemeentelijke lijkschouwer die dan (eventueel) contact opneemt met de Officier van Justitie en daarna
beslist wat te doen. De sectie kan niet dienen om duidelijkheid te verkrijgen omtrent al dan niet natuurlijk
overlijden (althans niet eerder dan nadat er hieromtrent via de gemeentelijk lijkschouwer contact is
geweest met de Officier van Justitie).
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