Obductie
Informatie voor nabestaanden
U heeft deze folder gekregen omdat iemand uit uw nabije omgeving is overleden.
De intensivist heeft u gevraagd of obductie verricht mag worden. Deze vraag roept vaak
andere vragen op zoals: “Wat is eigenlijk een obductie? Wat gebeurt er dan precies?” De
omstandigheden waarin verdriet of andere emoties overheersen, maken het soms
moeilijk om met zulke vragen te komen. Toch zijn ze belangrijk om te kunnen bepalen of
u wel of niet toestemming zult verlenen. Deze folder is bedoeld om antwoorden te geven
op uw vragen en u te helpen bij uw besluit. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u
deze natuurlijk altijd stellen aan de arts.

Wat is een obductie?
Een ander woord voor obductie is sectie. Bij obductie worden de inwendige organen,
de organen die zich in de buik en de borstkas bevinden, onderzocht op ziektes en
eventuele complicaties . Dit wordt gedaan door een patholoog, een arts die
gespecialiseerd is in deze vorm van onderzoek. Een obductie is te vergelijken met een
operatie en zal altijd op zodanige wijze worden uitgevoerd dat er achteraf vrijwel niets
meer van te zien is. Het onderzoek wordt uiteraard op een respectvolle wijze verricht.
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Afspraken: 033 – 850 60 70
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www.meandermedischcentrum.nl

Waarom obductie?
Het meest gegeven antwoord op deze vraag is: “Om de doodsoorzaak vast te stellen.”
Het is niet altijd duidelijk waaraan iemand precies is overleden. Nabestaanden en artsen
willen vaak weten hoe het ziekteproces en de daaropvolgende dood precies verlopen
zijn. De obductie is het hulpmiddel bij uitstek om goed te onderzoeken wat in de laatste
levensfase met een patiënt is gebeurd. De ervaring heeft geleerd dat ook bij patiënten
waarbij het allemaal duidelijk leek, zich nog zaken hebben voorgedaan die niemand
verwacht had.
Obductie is een belangrijke methode voor de arts om het eigen handelen te toetsen.
Dit komt toekomstige patiënten dan weer ten goede. Obductie heeft daarnaast een
belangrijke rol in de opleiding van artsen. Een enkele keer worden gegevens verkregen
die van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat gebeurt er bij een obductie?
Bij obductie wordt het lichaam van een overledene geopend en worden de organen in
het lichaam geïnspecteerd. Daarna worden ze één voor één uit het lichaam verwijderd,
gewogen, en ook ingesneden om de binnenkant te kunnen inspecteren.
Vervolgens wordt uit elk orgaan een klein stukje weefsel genomen om later
microscopisch te onderzoeken. Daarna worden de organen teruggeplaatst in het
lichaam, behalve de organen waarvan het onderzoek nog niet afgerond kan worden.
Na de ingreep wordt de opening gesloten met hechtingen en vervolgens overgedragen
aan de uitvaartverzorger. Als de overledene voor een opbaring wordt aangekleed,
is van de obductie niets meer te zien. Onderzoek van de hersenen wordt alleen gedaan
als daar een duidelijke reden toe is. Als dit van toepassing is zal de arts u hier apart
toestemming voor vragen.
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Hoe is de procedure?
Als u toestemming geeft wordt de overledene naar het mortuarium overgebracht en wordt binnen afzienbare tijd
(meestal één werkdag) obductie verricht door een patholoog. Mocht de periode voor obductie te lang duren,
bijvoorbeeld bij overlijden in het weekend, dan kan daar in overleg een oplossing voor worden gevonden.
Bijvoorbeeld door de obductie bij wijze van uitzondering wel in het weekend te verrichten. Het hele onderzoek
zoals hierboven beschreven neemt tussen de één en drie uur in beslag. Daarna neemt de uitvaartverzorger de
overledene mee voor de voorbereidingen voor opbaring en begrafenis of crematie.

Wanneer krijgt u de uitslag?
Voor een voorlopige uitslag kunt u binnen een dag na de obductie de Intensive Care bellen. De dienstdoende
intensivist of zaalarts kan u dan telefonisch op de hoogte stellen van de voorlopige uitslag. Na ongeveer 3
maanden is het onderzoek definitief afgerond. U kunt, als u dat wilt, vanaf dat moment de uitkomst van het
onderzoek met de behandelend intensivist bespreken. Daarvoor maakt u een afspraak via de secretaresse van de
Intensive Care. De huisarts krijgt ook een verslag van het onderzoek. Als u dat prettig vindt kunt u de uitslag van
het onderzoek met hem of haar bespreken in plaats van met de intensivist.

Toestemming
Voor obductie is toestemming nodig van de nabestaanden van de patiënt. Behalve in het geval van een nietnatuurlijke dood, bijvoorbeeld een ongeval. In dat geval kan de officier van justitie opdracht geven tot een
obductie. Dit wordt niet in het ziekenhuis gedaan en hiervoor geldt een aparte procedure.

Kunt u voorwaarden stellen?
Het kan gebeuren dat u wel toestemming wilt geven voor obductie, maar dat u bijvoorbeeld liever niet wilt dat
organen bewaard worden. Uw eventuele bezwaren kunt u kenbaar maken aan de arts die aan u toestemming
voor obductie heeft gevraagd. Uiteindelijk bepaalt u als nabestaande wat er gebeurt.

Vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u deze bespreken met de intensivist. Neem hiervoor contact op met de afdeling
Intensive Care van Meander Medisch Centrum Amersfoort, via tel. 033 – 850 50 50.
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