
Aanvraag voor obductie foetus/neonaat

Pathologie-DNA

 Overlijden kind:
  □ Intra-uterien
  □ Durante partu
  □ Postpartum
  □ Zwangerschapsafbreking

AD bij vaststellen IUVD  

AD bij partus   

Datum partus   

Datum overlijden

Tijdstip overlijden  

Obstetrische voorgeschiedenis:  G…. P ….. A… APLA:  EUG:  MOLA: 
Bijzonderheden

Algemene voorgeschiedenis: pre-existente hypertensie / diabetes mellitus type 1 / diabetes mellitus type 2 / anders nl.:

Familie anamnese:

Huidige graviditeit: □ Spontaan   □ geassisteerde fertilisatie nl. 
                            Zwangerschapsdiabetes / abruptio / vaginaal bloedverlies / polyhydramnion / oligohydramnion / PPROM
                            / klinische chorioamnionitis / congenitale afwijking / hydrops foetalis / LGA / SGA / meconiumhoudend 
                            vruchtwater / foetale nood antepartum / foetale nood intrapartum / overig nl.  

Partus:                   ongecompliceerd / stuitbevalling / schouderdiystocie / vacuüm / forceps / primaire SC / secundaire SC /  
                             navelstrengprolaps / uterusruptuur / anders, nl.  

Geboortegewicht:   gram

Conditie kind:        Resuscitatie na bevalling: □ nee □ ja, nl.  
                             APGAR                     1’:                5’:                10’:
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Neonatale ziekte:  Vroege infectie / late infectie / pneumonie / meningitis / sepsis / MOF / IRDS / longhypoplasie / persisterende 
 pulmonale hypertensie / NEC / periventriculaire leukomalacie / hypoxische ischemische encephalopathie / 
 meconium aspiratie syndroom / overig nl.  

Reden opname moeder/kind:

Klinische beloop, diagnostiek en therapie:

Klinische doodsoorzaak:

Reeds verricht
Echografisch onderzoek (SEO/GUO): □ nee □ ja, kopie uitslag meesturen
Genetische diagnostiek: □ nee □ ja, nl. uitslag: 
Weefsel veiliggesteld t.b.v. genetisch onderzoek: □ nee □ ja, nl.
Radiologie (babygram) □ nee □ ja
Placenta meegeleverd □ nee □ ja

Wensen ouders:
Crematie door het ziekenhuis (mogelijk tot 24 weken AD) □ nee □ ja, afstandsverklaring meesturen □ nog onbekend 
Ouders willen kind na obductie nog zien □ nee □ ja □ nog onbekend

De familie heeft toestemming verleend tot: ( □alleen lichaamsobductie □ alleen schedelobductie
    Voor een schedelobductie moet altijd uitdrukkelijk  □ lichaams- en schedelobductie □ alleen uitwendige schouwing
   toestemming gevraagd en aangegeven worden)
 
Risico’s bij obductie:  □Hepatitis B □ TBC □ HIV □ Creutzfeldt-Jakob
  
  □ Anders, nl:

Gelieve tijdens de obductie op te roepen: De hoofdbehandelaar / behandelend arts: 
Naam:  Naam:
Sein / telefoon:  Sein / telefoon:

Ondergetekende verklaart toestemming te hebben verkregen voor obductie van één der personen, zoals genoemd in artikel 72, lid 2 
van de Wet op de lijkbezorging. Ondergetekende is er van overtuigd dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak 
of dat de gemeentelijke lijkschouwer (naam:   tel.   is geraadpleegd en een verklaring van overlijden heeft 
afgegeven (dit geldt niet in het geval van een doodgeboren kind bij < 24 weken amenorroeduur of levend geboren kind < 24 weken 
amenorroeduur en overleden binnen 24 uur na de geboorte).

Datum aanvraag:       Sein/ telefoon:   

Naam aanvragend arts:     Handtekening:   

(Zonder ondertekende aanvraag kan er geen sectie plaatsvinden)
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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 dagte-
kening. 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 aanverwan-
ten tot en met de derde graad, of, wanneer deze ook niet bereikbaar zijn, de aanwezige meerderjarige erfge-
namen 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 eer-
der dan nadat er hieromtrent via de gemeentelijk lijkschouwer contact is geweest met de Officier van Justitie).
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