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1. Onderwerp :  

Het onderwerp van deze handleiding is de autopsieaanvraag.  
 
 

2. Toepassingsgebied : 
Deze handleiding richt zich tot de geneesheer die een lijkschouwing 
aanvraagt. 
 
 

3. Afkortingen-definities : 
Geen 

 
 
4. Inhoud : 

 
4.1. Het formulier “autopsieaanvraag” invullen:  
( zie Ennov  

Autopsie aanvraag voor een volwassene (FO-AUT-003 NL) 
Autopsie aanvraag voor een kind (minder dan 18 jaar (FO-AUT-004 NL) 
Autopsie aanvraag voor een fœtus of een doodgeboren kind 

(FO-AUT-006 NL) 
Formulier en instructie voor autopsie van een fœtus van minder dan 
26 weken (FO-AUT-009 NL) 
 

 Of direct op https://www.chu-brugmann.be/nl/med/anapath/docs.asp 
 
4.2. De autopsieaanvraag doorfaxen ( N° 02/477 21 64) of verzenden via 

de buizenpost (n° 199) of bellen om het secretariaat te verwittigen: 
73528-72548-72555. 

 
4.3. Het origineel van de autopsieaanvraag en het medisch dossier 

sturen naar het secretariaat van de dienst Anatomo-pathologie  
- door teletube (n° 199) 
- door de “autopsiehelper” te bellen op 72561  
- door een andere mens. 

 
4.4. Tijdsbestek waarin de autopsie wordt uitgevoerd : 

 
4.4.1. Autopsie aangevraagd voor 9 u en waarvan alle documenten in orde 

zijn: de voormiddag van dezelfde dag 
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4.4.2. De autopsie aangevraagd na 9u: de volgende dag in de voormiddag. Er 
wordt maar 1 autopsie van volwassene gedaan per dag (cf. beschikbaar 
personeel). 

4.4.3. Indien er verschillende autopsies worden aangevraagd op dezelfde dag, 
wordt er bepaald welke autopsie voorrang heeft na een gesprek met de 
aanvragende geneesheren. 

 
4.5. Sommige autopsies kunnen niet worden verricht omwille van volgende 

redenen:  
4.5.1. Niet natuurlijke dood. 
4.5.2. Overlijden op de openbare weg. 
4.5.3. Verzet van de familie (religieuze- of persoonlijke reden) of van de patiënt 

zelf voor zijn overlijden. 
4.5.4. Patiënt binnengebracht met 100.  
4.5.5. Verzet van de politie. 

 
 
5. Bijkomende inlichtingen :  
In verband met de foetussen van minder dan 26 weken: zie Intranet/ Ressources/ 
Labo Ana. Path/ Formulier autopsieaanvraag voor foetus van minder dan 26 
weken. 
 
 
6. Bijvoegsels :  
Voor de fœtus van minder dan 26 weken : zie Intranet/ Ressources/ Labo Ana. 
Path/ Formulier autopsieaanvraag voor foetus van minder dan 26 weken. 
 
Algemene procedure in geval van overlijden : zie Ennov/Zoeken/ 
Identificatieformulier in te vullen bij een overlijden 
 
 
7.Documenten met referentie 
FO-AUT-003 NL Autopsie aanvraag voor een volwassene 
FO-AUT-004 NL Autopsie aanvraag voor een kind (minder dan 18 jaar 
FO-AUT-006 NL Autopsie aanvraag voor een fœtus of een doodgeboren kind 
FO-AUT-009 NL Formulier en instructie voor autopsie van een fœtus van minder   
dan 26 weken 
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8.Historiek van de wijzigingen 
 

Datum Versie Reden van de wijzigingen Nom 
03/09/2012 02 Wijziging van de pt. 4.2 en 4.3  
20/05/2019 03 Wijziging van de pt. 4.1 en 5 V. Segers 

E. Kallah 
 
 

 


