
Soms is er twijfel dat de overledene 

uitsluitend door ziekte is overleden. 

In dat geval kan de arts geen verk-

laring afgeven van natuurlijk overlij-

den. De arts neemt dan onmiddellijk 

contact op met de gemeentelijk 

lijkschouwer (de forensisch arts). De 

forensisch arts neemt het onderzoek 

naar de oorzaak van het overlijden 

over van de behandelend arts.

We spreken van een niet natuurlijke 

dood in één van de volgende situaties:

• Ongeval 

• Verdrinking

• Verstikking

• Geweld (moord, doodslag of  

 mishandeling) 

• Vergiftiging (bijvoorbeeld wissel- 

 werking van geneesmiddelen) 

• Overdosis 

• Zelfdoding 

• Euthanasie (hiervoor geldt een  

 speciale procedure) 

• Actieve levensbeëindiging zonder  

 verzoek 

• Onderbreking zwangerschap  

 na 24 of meer weken 

• Medische of paramedische  

 calamiteit.

Niets verplaatsen

Bij twijfel aan een natuurlijke dood 

mag u de overledene niet ver-

plaatsen of vervoeren zonder toe-

stemming van de Officier van Justi-

tie. In overleg met de forensisch arts 

kan besloten worden om praktische 

redenen de overledene naar het 

mortuarium van het ziekenhuis te 

brengen. 

Eventuele infusen, lijnen, kathe-

ters, tubes en drains mogen niet 

verwijderd worden. De arts blijft bij 

voorkeur bij de overledene, totdat de 

forensisch arts er is. In het overleg 

met de forensisch arts kan  besloten 

worden de politie te vragen toe te 

zien op het lichaam.

Politie en forensische opsporing

De forensisch arts werkt nauw 

samen met de politie en met Foren-

sische Opsporing. Zij werken binnen 

vastgestelde kaders. De forensisch 

arts doet een schouw, samen met 

Forensische Opsporing en politie. 

Vanaf de betrokkenheid van de fo-

rensisch arts, mag u aan het lichaam 

van uw naaste niets veranderen. 

De behandelend arts en de verplee-

gkundigen moeten dit respecteren. 

U verlaat de kamer en wacht ergens 

anders op de forensisch arts. De rui-

mte wordt afgesloten en politie ziet 

hierop toe. 

Omgevingsonderzoek

Afhankelijk van de informatie, kan 

de politie omgevingsonderzoek doen. 

Dit gebeurt meestal in het mortuar-

ium van het ziekenhuis. U mag daar 

niet bij zijn. De onderzoekers mak-

en foto’s en leggen gegevens vast. 

Zij vragen de relevante medische 

voorgeschiedenis op bij de huisarts 

en betrekken ook de behandelend 

arts(en). 

Uitslag onderzoek 

De uitslag van het onderzoek van het 

lichaam van uw naaste en eventueel 

van het omgevingsonderzoek gaan 

naar de Officier van Justitie. Deze 

beoordeelt en besluit over vrijgeven 

van het lichaam. De forensisch arts 

of de politie benaderen u direct 

na het contact met de Officier van 

Justitie voor overleg over de situatie 

en bevindingen. Als de Officier van 

Justitie het lichaam vrijgeeft, mag de 

forensisch arts de overlijdenspapie-

ren invullen en ondertekenen. 

U kunt pas de begrafenis of crematie 

regelen als het lichaam van uw naas-

te is vrijgegeven en de overlijdens-

papieren zijn getekend. Medewerkers 

van het mortuarium kennen deze 

situatie en helpen u daar graag bij. 

Heeft u vragen? 

Stel ze aan de behandelend arts of 

verpleegkundige. Zij helpen u graag 

verder.

Heel veel sterkte,

Forensisch artsen GGD Hart voor 

Brabant en GGD Brabant-Zuidoost. 

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 aan-

tal zaken op een rij.


