
Aandachtspunten wet op de lijkbezorging behandelend arts 
 
Een arts zal bij een overlijden eerst de dood vast moeten stellen.  Daarna zal de arts zich moeten afvragen 
of deze de aangewezene is om een verklaring van natuurlijk overlijden af te geven. Hiervoor moet de arts 
zich behandelend arts verklaren van de overledene en de overtuiging hebben van een overlijden door 
natuurlijke oorzaak. Het is dus niet een vanzelfsprekende taak om de overlijdensverklaring af te geven: 
denk erover na! 

 

lijk? 
 
 

nee 
 
 

zorg 

  
 

     bekend wie? 
 

nee 
 

forensisch arts bellen 
 
 

     behandelend arts? 
 

nee 
 

forensisch arts bellen 
 
 

     datum bekend? 
 

nee 
 

forensisch arts bellen 
 
 

   

(of zelf PV van vinding met politie) 

verklaring A en B afgeven 

    
- Verklaring A & B moeten door dezelfde (schouwend en behandelend) arts 
- Vervoer van een lijk mag pas na (besluit tot) afgeven verklaring A&B, bij twijfel aan natuurlijk 

overlijden is vervoer van het lijk niet toegestaan. 
- Bij niet afgeven van verklaring van overlijden moet de gemeentelijk lijkschouwer/ forensisch 

geneeskundige (G.L./F.G.) worden gewaarschuwd. 
- Overleg over de afhandeling van een overlijden met de forensisch arts is altijd mogelijk. 
- Doodgeboren vrucht jonger dan 24 weken zwangerschap: geen lijk: geen verklaring van overlijden 
- Lijk binnen 7 dagen werkdagen begraven of cremeren, anders uitstel, binnen 36 uur niet toegestaan 
- ALLE MINDERJARIGE OVERLIJDEN (<18): melden aan/ overleg met F.G.. NODOK- procedure voor 

onverwacht/ onverklaard natuurlijk 
- per 1-1-2013 alleen geregistreerde forensisch artsen als Gemeentelijk Lijkschouwer 

 
Natuurlijk overlijden: overlijden uitsluitend door spontane ziekte. 
Niet natuurlijk overlijden: Ieder overlijden dat (mede) het gevolg is van (fysisch, chemisch, biologisch, 
psychisch?) geweld, ook wanneer dit niet door menselijk toedoen is veroorzaakt, alsmede overlijden 
waarbij sprake is van opzet of schuld. NB keten van gebeurtenissen! 
1. moord, doodslag 2. Ongeval 3. (hulp bij) Suïcide 4. Euthanasie  
5. Overlijden dat het gevolg is van (apert) onjuist geïndiceerd, onjuist gedoseerd of technisch onjuist 
toegepast medisch, paramedisch of verpleegkundig handelen. 
 
Overlijden met/ door ene complicatie van medisch handelen (een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend 

op het (niet) handelen van een hulpverlener, die conform de beroepsnorm was maar ook voor de gezondheid van de patiënt 

nadelig is) kan als natuurlijk worden aangemerkt. 
Overlijden met/ door een calamiteit van medisch handelen (een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking 

heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid) zal 
doorgaans als niet overtuigd van natuurlijk overlijden worden aangemerkt. 

- Handreiking (niet-) natuurlijke dood van IGZ en KNMG 
- Richtlijn lijkschouw behandelend artsen 

 
G.L./ F.G in regio Rijnmond te bereiken via meldkamer politie of het 24-uur nummer voor artsen (geheim) 


