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Wat wil ik dat er met mijn lichaamsmateriaal
gebeurt na mijn overlijden ?
Document af te geven bij de opname
Dit document handelt over de wegneming van lichaamsmateriaal na het overlijden, zoals bv. Cellen, weefsel, hersenen,
botten, … (het gaat hier dus niet oever organen zoals hart, long, lever, nier, …).
Dergelijk lichaamsmateriaal wordt steeds vaker gebruikt, zowel voor therapeutische doeleinden, dus ten bate van andere
patiënten (bv. Transplantatie van huid of gehoorbeentjes), als voor wetenschapelijke doeleinden (onderzoek met het oog
op het vinden van mogelijke behandelingen voor ziekten). Het is da nook belangrijk om even stil te staan bij de vraag wat
u vindt date r mag gebeuren met uw lichaamsmateriaal na uw overlijden.
Wij willen u da nook vriendelijk vragen om een keuze te maken tussen de volgende mogelijkheden en uw keuze aan te
kruisen in één van de vier vakjes :
Ontergetekende,
(Naam en voornaam) ____________________________________________________________________
(rijksregisternummer – zie achterzijde identiteiskaart) __________________________________________
(1) Gaat akkoord met het wegnemen van zijn/haar lichaamsmateriaal na zijn/haar overlijden :
(a) Met een therapeutisch doel, dus ten bate van een andere patient (ter informative: in dit geval beslist een
onafhankelijke instantie welke patient het material zal ontvangen);
(b) Met een wetenschapelijk doel (dus met het oog op het vinden van behandelingen voor ziekten) ; in dit
geval zal elk specifiek onderzoeksproject waarvoor het lichaamsmateriaal zou kunnen worden gebruikt,
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de commissie voor medische ethiek van het ziekenhuis ; dit
comité zal er onder andere op toezien dat de regels betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en de vertrouwelijkheid worden nageleefd ;
(c) Zowel met een therapeutisch doel (a) als met een wetenschappelijk doel (b)
(2) Weigert elke wegneming van lichaamsmateriaal na zijn/haar overlijden, voor om het even welk doel.
Datum :______________________________________________________________________________
Handtekening : __________________________________________________________________________
Indien u om uw keuze te maken bijkomende inlichtingen wenst, kunt u zich wenden tot uw behandelende arts. Het is
zeer belangrijk te weten dat u op elk moment uw keuze nog kunt wijzigen. In dat geval dient u een nieuw formulier te
vragen, ofwel aan de onthaaldienst van het ziekenhuis waar u verblijft, ofwel aan uw dokter en het ingevuld terug te
bezorgen aan de onthaaldienst of aan uw dokter. Wij wensen ook te benadrukken dat, wat u ook kiest, dit geen enkele
invloed zal hebben op de zorgen die u ontvangt. Het is echter wel zo dat, als u geen enkele optie aanduidt, de wet
voorziet dat u akkoord gaat met optie 1.c. (dus gebruik voor zowel therapeutische als wetenschappelijke doeleinden).
Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u hieraan besteedt.

UVC Brugmann ■ Arthur Van Gehuchtenplein 4 ■ 1020 Brussel ■ www.chu-brugmann.be

