
 

CHU Brugmann  ■  Place Arthur Van Gehuchten 4  ■  1020 Bruxelles  ■  www.chu-brugmann.be 

 

 
Autopsieën 
 
 
Identificatie-etiket van de patiënt :  

 

 
 
Indien u verzet wil aantekenen tegen een eventuele medische autopsie, staat het u vrij onderstaand document in te 
vullen. 
Gelieve het document vervolgens te bezorgen aan het centraal onthaal of aan de arts die u in het UVC Brugmann 
behandelt.  
 
Dit verzet zal in uw patiëntendossier worden opgetekend en geldt totdat u een andersluidende wens te kennen geeft. 
 
Ter wille van de verbetering van de zorgkwaliteit, moedigt het UVC Brugmann het verrichten van medische autopsieën 
aan. Het UVC Brugmann zou er kunnen toe gebracht worden een autopsie te verrichten wanneer een ongunstige evolutie 
in de gezondheidsstaat van de patiënt helaas tot overlijden zou leiden. Het betreft hier een medisch-wetenschappelijke 
autopsie ertoe strekkende inzicht te krijgen in de redenen van het overlijden.  
 
Indien u verdere informatie wenst, kunt u contact nemen met de opnamedienst dat u naar de bevoegde dienst zal 
doorverwijzen. 
Opnamedienst Horta : 02/477.20.17 of backoffice.admissions@chu-brugmann.be 
Opnamedienst Brien : 02/477.94.72 of backoffice.admissions@chu-brugmann.be 
Opnamedienst : 02/477.21.12 
 
 
 
 

Verzet tegen een autopsie 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ondergetekende (naam en voornaam van de patiënt),  
________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
Verklaart verzet aan te tekenen tegen het uitvoeren van een autopsie in geval van overlijden. 
 
Opgemaakt te Brussel, op 
_______________________________________________________________________ 
 
Handtekening (naam en voornaam van de patiënt, met rijksregisternr.), _____________________________ 
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