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Toestemmingsformulier voor obductie 
 

Hierbij verklaart  

Naam nabestaande:   

 

Relatie tot overledene:  

 

 

Naam van overledene: 

 

 

Mondelinge en schriftelijke informatie heeft gekregen over wat obductie op de overledene inhoudt en de 

mogelijkheid heeft gehad tot het stellen van vragen hierover.  

Voor vragen is het mortuarium te bereiken op 010-7033484. Buiten kantoortijden kan de dienstdoende patholoog 

bereikt worden via de telefoniste van het Erasmus MC 010-7040704 

 
 

De hokjes hieronder aankruisen indien van toepassing. 

 

□ Ik geef toestemming tot het verrichten van lichaamsobductie om de doodsoorzaak vast te stellen en de 

behandeling te controleren. Ik ben op de hoogte van het feit dat hierbij weefsels en mogelijk hele organen 

zullen worden verwijderd en dat sommige weefsels bewaard moeten worden om ze goed te kunnen 

onderzoeken. Deze procedure is uitsluitend bedoeld voor diagnostische doeleinden.  

  

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

Ik geef toestemming voor hersenobductie. Ik ben op de hoogte van het feit dat hierbij de hersenen moeten 

worden bewaard om ze goed te kunnen onderzoeken. Deze procedure is uitsluitend bedoeld voor 

diagnostische doeleinden.  

 

Ik geef toestemming voor het verwijderen van de ogen voor oogobductie. Ik ben op de hoogte van het feit 

dat hierbij de ogen moeten worden bewaard om ze goed te kunnen onderzoeken. Deze procedure is 

uitsluitend bedoeld voor diagnostische doeleinden en geldt met name voor foetale obducties.  

 

Ik geef toestemming voor het gebruik van weefsel, dat voor diagnostiek is afgenomen en daarna overblijft, 

voor onderwijs en de medisch wetenschap. Dit houdt in: dat hiervoor alleen het overgebleven weefsel 

gebruikt zal worden en geen extra weefsel wordt afgenomen. De weefsels en bijbehorende data zullen 

enkel in gecodeerde vorm worden gebruikt, mogelijk in samenwerking met instituten buiten het Erasmus 

MC. Soms zijn deze instituten ook buiten Nederland en kunnen genetische technieken worden gebruikt. Het 

al of niet geven van deze toestemming zal de kwaliteit van de uitvoering van de obductie niet beïnvloeden. 

 Datum:  

 Plaats:   

 Handtekening nabestaande:  

 

 


