Twijfel over natuurlijk overlijden op
spoedeisende hulp (SEH)
Informatie voor nabestaanden
Zojuist vertelde de behandelend arts u dat de forensisch arts meedenkt over de oorzaak
van het overlijden van uw naaste. Dit overvalt u misschien. Deze informatie zet een aantal zaken op een rij.
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