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Obductie 

Algemeen 

Werkafspraak voor aanvraag obductie na overlijden. 

Verwijscriteria 

Er is sprake van een natuurlijke dood OF van een niet natuurlijke dood MAAR vrijgegeven 
door de officier van justitie EN toestemming voor obductie is verkregen van de 
nabestaanden. 

Huisarts 

Obductieverzoek altijd tweemaal aanmelden! 
 secretariaat pathologie 
 binnen kantoortijd (08:00-17:00): 033-8502150 / tst 2150 
 buiten kantoortijd: 033-8502150 / tst 2150 en antwoordapparaat inspreken! (eventueel de 

dienstdoende patholoog bellen via de telefoniste van uw ziekenhuis) 
 aanvraag altijd faxen naar 033-8502642 middels het aanvraagformulier (2) 
 én bij het CMO (1) tel. 015-2198809 

Info aan specialist 

De klinisch patholoog stelt persoonlijk overleg over een casus op prijs. 

Info aan nabestaanden 

De klinisch patholoog streeft ernaar een voorlopig verslag van de obductie binnen twee 
weken bij de aanvrager te hebben. Een verslag gaat ook altijd naar de huisarts, ook als deze 
niet de aanvrager is. Het definitief verslag met uitkomst van microscopisch en mogelijk 
aanvullend onderzoek, volgt daarna. Het streven is om dit binnen 6 weken rond te hebben. 
Er zijn geen kosten verbonden aan het verrichten van de obductie. Wel zijn transportkosten 
naar en van het mortuarium voor rekening van de nabestaanden. (3) 

Klinisch patholoog 

Doet obducties waar sprake is van een natuurlijke dood of, indien niet natuurlijk, nadat het 
lichaam is vrijgegeven door de officier van justitie. Er worden geen forensische technieken 
zoals titerbepalingen van mogelijke drugs e.d. toegepast. 

Noten 

(1) CMO betekent Cura Mortuorum. CMO staat voor Cura Mortu Orum dat vrij vertaald 'zorg 
voor de doden' betekent. CMO is een neutrale, landelijk werkende organisatie. CMO is geen 
uitvaartbedrijf en heeft daar ook geen belangen in. Door het nummer 015-2198809 te bellen 
komt u rechtstreeks bij het CMO van het mortuarium van het MeanderMC terecht. 
(2) Het aanvraagformulier is te vinden op zowel de site van met Diagnostisch Centrum  op 
www.dcmeander.nl onder verwijzers => onderzoeken => obductie als op de site van 
het  MeanderMC www.meandermc.nl  onder professionals => laboratorium voor klinische 
pathologie => obductie 



(3) Het tarief voor de inbreng van een niet klinische overledene, inclusief de gehele 
postmortale zorg na de obductie bedraagt € 195,20. Dit moeten de nabestaanden zelf 
betalen. Het wordt in principe niet door de verzekering vergoed. Een opdracht tot 
overbrenging en postmortale zorg kan 24/7 worden verstrekt via het telefoonnummer van het 
mortuarium van het Meander MC - 033-8502108 b.g.g. 015-2198809 (Meldkamer 
Postmortale Zorg). 
  

 


