Kosten

De kosten verbonden aan de uitvoering van de
autopsie zijn volledig ten laste van de verzekeringsinstelling van de overledene. Er hoeft dus
geen remgeld betaald te worden. Aan het verblijf in het mortuarium van het UZ Brussel zijn
kosten verbonden indien de overleden daar
langer dan 1 dag verblijft.
De vervoerskosten van het UZ Brussel naar het
funerarium van uw keuze en de diensten van de
begrafenisondernemer, bespreekt u best vooraf met de door u gekozen begrafenisondernemer.

Tot slot

Het al dan niet toestemmen tot een autopsie
kan een moeilijke beslissing zijn. Het kennen
van de doodsoorzaak kan soms openstaande
vragen beantwoorden. Bepaalde personen vinden dit nuttig om het rouwproces te kunnen
aanvatten. Aarzel niet om uw vragen aan de
arts te stellen.
De directie en de medewerkers van het AZ Jan
Portaels delen mee in uw verdriet en betuigen
hun oprechte deelneming bij uw verlies.
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autopsie

Wat is een autopsie

Autopsie, ook bekend als inwendige lijkschouwing of obductie, is het onderzoek van het lichaam van een overleden persoon. Na de uitvoering van een autopsie wordt het lichaam
steeds terug in de oorspronkelijke hoedanigheid hersteld. U zal dus naderhand meestal
uiterlijk niets merken van het onderzoek, tenzij
bij specifieke onderzoeken zoals bijvoorbeeld
een hersenautopsie.

Soorten autopsie
Er is een verschil tussen een gerechtelijke of
forensische lijkschouwing en een klinische
lijkschouwing. Gerechtelijke autopsies worden verplicht uitgevoerd in opdracht van de
overheid om bijvoorbeeld vast te stellen of het
overlijden een gevolg was van een ongeluk,
een misdrijf of een natuurlijke gebeurtenis. Klinische autopsies worden op vraag van de arts
of familie van de patiënt verricht.

Waarom een autopsie

Autopsies worden meestal uitgevoerd om de
doodsoorzaak vast te stellen, maar in academische instellingen worden autopsies ook gevraagd voor wetenschappelijke doeleinden.
De artsen in het AZ Jan Portaels kunnen een
autopsie voorstellen om de exacte doodsoorzaak te achterhalen bij een plots, onverwacht
overlijden, of wanneer de diagnose nog niet
gesteld werd.
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Toestemming

Indien de behandelend arts een autopsie aangewezen vindt, wordt aan de vertegenwoordiger van de overledene toestemming gevraagd.

Het is belangrijk dat deze beslissing genomen wordt voor de
overledene in de rouwkamer opgehaald wordt door de begrafenisondernemer van uw keuze.

Praktisch
Samenwerkingsakkoord
Het AZ Jan Portaels beschikt niet over de nodige infrastructuur om autopsies te verrichten en
werkt hiervoor nauw samen met het UZ Brussel.

Afscheid nemen
Afhankelijk van het tijdstip van overlijden, zal
de overledene nog dezelfde dag of ’s anderendaags vanuit de rouwkamer, overgebracht
worden naar het UZ Brussel. Dit betekent dat
de nabestaanden de overledene niet kunnen
groeten tot na afloop van de autopsie. U krijgt
bij het overlijden de mogelijkheid om afscheid
te nemen op de patiëntenkamer.

Vervoer
Het vervoer van de overledene naar het UZ
Brussel, wordt door het AZ Jan Portaels georganiseerd. Het AZ Jan Portaels draagt de vervoerskosten hieraan verbonden.

De autopsie
Autopsies vinden meestal plaats in de voormiddag en worden in het huidig samenwerkingsakkoord met het UZ Brussel uitgevoerd
door een anatomopatholoog van het AZ Jan
Portaels. Alle handelingen tijdens en na de autopsie gebeuren op een uiterst deontologische
en respectvolle manier.

Begrafenisondernemer
Na afloop van de autopsie kan de begrafenisondernemer van uw keuze de overledene
overbrengen naar zijn funerarium. Hij kan best
het tijdstip hiervan telefonisch afspreken met
het mortuarium van het UZ Brussel. In het funerarium kunnen dan begroetingsmomenten
voorzien worden.
Desgewenst, kan u de begrafenisondernemer
kleding bezorgen om de overledene aan te
trekken.
Het is van belang dat u na het overlijden vrij
snel contact opneemt met een begrafenisondernemer. Hij kan u bijstaan bij alle administratieve en praktische regelingen.

Bevindingen

Indien u de behandelend arts toestemming
geeft om de autopsie te plannen, zal hij met u
ook verder afspreken wanneer en hoe u hem
nadien kan contacteren om de bevindingen
van de autopsie te bespreken.

