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Samengesteld door Huisartsen regio Zwolle en afdeling Pathologie van de Isalaklinieken.

ALGEMEEN
Doel en indicatie

Vaststellen doodsoorzaak bij met name mors subita
op verzoek behandelend huisarts, specialist of
familie/nabestaanden. De bevindingen van de
obductie zijn in de meeste gevallen bevredigend
voor de familie en de nabestaanden. Zij kunnen
van belang zijn voor familie met eventuele
genetische adviezen.
Het doel is niet het opsporen van een eventuele
gemiste diagnose.

Kosten

De kosten voor dit onderzoek en het transport van
de overledenen van en naar het ziekenhuis
worden betaald door de Isalaklinieken, maar
alleen indien het aangevraagd is door de Isala
klinieken. Dit geldt ook indien de overledene niet
bekend was in de Isalaklinieken.

Aanvraag

Via overleg met de dienstdoende patholoog. Zie
hieronder onder ‘Voorwaarden’.

Soorten onderzoek

Obductie en/of beeldvormend onderzoek.
Lichaams- en/of hersenobductie, zie hieronder.

Uitvoering

Obductie wordt bijvoorkeur in de ochtenduren
uitgevoerd, ook in het weekend.
Transport van de overledene wordt geregeld door
de Isalaklinieken en retourtransport vindt in
principe later op de dag van de obductie plaats.

VOORWAARDEN
Natuurlijke doodsoorzaak

Er dient een verklaring te zijn van een natuurlijke
doodsoorzaak. Overleg eventueel met de
gemeentelijke lijkschouwer / forensisch arts via
de GGD. Dat moet altijd bij leeftijd < 18 jaar!

Gesprek nabestaanden

Doel en procedure dienen besproken te worden en
toestemming dient verkregen te zijn. Met name
dient ook besproken te worden of er al dan niet
hersenobductie zal plaats vinden. Via de website
van de Pathologie is aanvullende patiënteninformatie te downloaden.

Zwolse Werkafspraken

Aanvraagbrief of formulier

Hierop dienen de klinische gegevens vermeld te
zijn en hierop moet de toestemming van de
nabestaanden expliciet vermeld worden, met
daarbij of er wel of niet hersenobductie verwacht
wordt. De aanvraag dient ondertekend te worden
door de huisarts. Formulier is te downloaden via
www.mccklik.nl - Werkafspraken Hulpdocumenten en Aanvraagformulieren.

LICHAAMSOBDUCTIE
Na de obductie worden de organen teruggeplaatst in het lichaam. Er worden slechts
delen van de organen / weefsels uitgenomen voor nader microscopisch onderzoek. Na
de obductie wordt het lichaam dichtgehecht en afgedekt met pleisters. Bij opbaring kan
na de obductie bij een V-hals bij vrouwelijke overledene wel de incisie zichtbaar zijn. Er
zijn geen zichtbare gevolgen waarneembaar voor de nabestaanden.

HERSENOBDUCTIE
Er wordt achter op het hoofd een incisie gemaakt, de huid wordt naar voren gehaald,
schedeldak wordt geopend en de hersenen worden in toto verwijderd. De ruimte wordt
met vulsel opgevuld en het lichaam gesloten. De snedes worden gehecht. Het hoofdhaar bedekt grotendeels de hechtingen. Bij geen/gering hoofdhaar kan niet worden
voorkomen dat er pleisters/hechtingen zichtbaar zijn.

UITSLAG
Eerste bevinding

Wordt na de obductie door de Patholoog
telefonisch aan de aanvrager doorgegeven.

Definitieve rapport

Volgt na ca. 4-6 weken. Bij hersenobductie is deze
periode maximaal 3 maanden.

Opvraag uitslag door derden

Met name verzekeraars vragen later nog wel
eens de uitslag op. Dit wordt alleen gegeven na
uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCC Klik.

