
Uw naaste wil op korte termijn overlijden met hulp en 

ondersteuning van een arts. Deze informatie gaat over 

wat de forensisch arts (gemeentelijk lijkschouwer) doet. 

Het geeft antwoord op vragen die u misschien heeft in 

deze moeilijke periode.

Hulp van de arts bij zelfdoding of euthanasie

Uw naaste vroeg de arts te helpen bij het overlijden. 

Dit kan op 2 manieren:

• De arts schrijft een dodelijk medicijn voor en geeft  

 dit aan uw naaste op de dag van overlijden. Deze 

 drinkt dit in aanwezigheid van de arts. 

• De arts geeft uw naaste een dodelijk medicijn via 

 een infuus in de ader.

Volgens de wet zijn beide situaties een niet-natuurlijk 

overlijden. De wet verplicht de arts om na de euthanasie 

dit te melden bij de forensisch arts. Deze onderzoekt de 

doodsoorzaak. 

Onderzoek van de forensisch arts

De forensisch arts komt zo snel mogelijk na de melding. 

Meestal binnen een half uur, soms later. De arts van uw 

naaste weet dit. In de tussenliggende periode laat u het 

lichaam zoveel mogelijk in dezelfde positie als op het 

moment van overlijden. 

De forensisch arts vraagt u bij binnenkomst hoe u het 

overlijden hebt ervaren. Daarna heeft de forensisch arts 

een gesprek met de arts. De forensisch arts onderzoekt 

de overledene. De forensisch arts kan u vragen om de 

kamer even te verlaten.

In het gesprek tussen de arts en de forensisch arts be-

spreken zij:

• de ziektegeschiedenis van uw naaste 

• de manier waarop de dood is ingetreden

• welke middelen zijn gebruikt

• hoe de euthanasie is verlopen.

De arts geeft de forensisch arts de formulieren en het 

identificatiebewijs van uw naaste. Na dit gesprek belt de 

forensisch arts de Officier van Justitie en brengt verslag 

uit. 

Na het forensisch onderzoek

Is alles volgens de regels verlopen? Dan geeft de Officier 

van Justitie toestemming voor nazorg door de naasten. 

De forensisch arts:

• vult een formulier in voor de begrafenisondernemer

• zorgt voor wettelijk verplichte formulieren bij 

 gemeente en Centraal Bureau voor Statistiek

• meldt het overlijden bij de Regionale Toetsingscom-

 missie Euthanasie (RTE). Deze beoordeelt of de 

 euthanasie volgens de wet is uitgevoerd.

Meestal neemt de forensisch arts na het gesprek met 

de Officier van Justitie afscheid. Soms is er niet direct 

contact met de Officier van Justitie. De forensisch arts 

informeert u dan later.

Heeft u vragen?

Stel ze ons. We helpen u graag verder. 

Heel veel sterkte,

Forensisch artsen GGD Hart voor Brabant en GGD 

Brabant-Zuidoost. 
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