
Overlijden in een ziekenhuis
Niet iedere ziekenhuisopname brengt genezing. Als een naaste in het ziekenhuis overlijdt, 
komt er in korte tijd veel op u af. 

Medische zorg afsluiten
Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, zorgt de verpleging ervoor dat de laatste administratieve 
handelingen worden verricht en dat u een laatste gesprek met de arts heeft. Ook haalt men alle 
medische instrumenten bij de overledene weg. Dit zijn noodzakelijke handelingen en de kosten 
worden betaald door het ziekenhuis.

Afscheid nemen
Als de noodzakelijke handelingen zijn verricht, kunt u als nabestaande 
doorgaans even afscheid nemen van de overledene. De overledene 
wordt daarna naar het mortuarium gebracht.

Ziekenhuis-mortuarium
Een ziekenhuis-mortuarium wordt geëxploiteerd door het 
ziekenhuis zelf, of dat is uitbesteed aan een onafhankelijk 
bedrijf of een uitvaartonderneming. Als het laatste het geval is, 
mag die onderneming u nooit vragen om ook het regelen van 
de uitvaart voor u te verzorgen. U kunt daar uiteraard wel zelf 
voor kiezen.

Een uitvaartverzorger
Vanuit het ziekenhuis-mortuarium wordt de overledene overgedragen aan de 
uitvaartonderneming die u heeft gekozen. Een uitvaartverzorger helpt u met het regelen 
van de begrafenis of crematie. Het is belangrijk dat de uitvaartverzorger u begrijpt, 
afspraken nakomt en ervoor zorgt dat u niet voor onnodige kosten komt te staan. Wij 
adviseren u daarom om een onderneming in te schakelen die in het bezit is van het 
Keurmerk Uitvaartzorg. 

Meer informatie leest u op de website van BGNU, de Branchevereniging van 
Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen. Alle leden van BGNU zijn in het bezit 

van het Keurmerk Uitvaartzorg.

Verzorgen
In het ziekenhuis-mortuarium kan de overledene worden gewassen, verzorgd en gekleed. 
Ook kan lichte balseming (thanatopraxie) worden toegepast. Al dit soort handelingen 
worden wenselijke zorg genoemd: ze worden alleen gedaan als u als nabestaande erom 
vraagt. De kosten zijn voor uw rekening.

Koelen 
Uit hygiënische redenen en om te zorgen dat de overledene er 
in de dagen tot de uitvaart zo mooi mogelijk blijft uitzien, moet het 
lichaam vanaf 3 uur na het overlijden gekoeld worden. Dat gebeurt 
in het mortuarium. De kosten voor het koelen en de verblijfskosten 
in het mortuarium komen voor uw rekening. 

https://www.bgnu.nl/achtergrond-info/overlijden/een-overlijden-in-een-verzorgingsinstelling-of-hospice/
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