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Inleiding 
 
 

In Nederland is de regelgeving over het afgeven van overlijdensverklaringen 
grotendeels ondergebracht in de Wet op de Lijkbezorging (WLB). In tegenstel-
ling tot omringende landen bestaat in Nederland geen aparte wettelijke rege-
ling voor de lijkschouw en het afgeven van overlijdensverklaringen. Uitgangs-
punt in de Nederlandse regelgeving is dat de behandelend arts de overledene 
schouwt en een verklaring van overlijden afgeeft, waarna het lijk begraven of 
gecremeerd wordt. Als niet vaststaat dat de aard van het overlijden natuurlijk 
is of als er geen behandelend arts beschikbaar is, dient een forensisch arts in-
geschakeld te worden. Eén van de taken van een (eerstelijns) forensisch arts is 
het optreden als gemeentelijk lijkschouwer. Deze verricht een lijkschouw op 
verzoek van de behandelend arts of op verzoek van de politie. Afhankelijk van 
zijn oordeel wordt de officier van justitie wel of niet bij de zaak betrokken. Bij 
het oordeel natuurlijke dood is de zaak voor de politie gewoonlijk afgedaan. Bij 
twijfel aan een natuurlijke dood of bij een niet-natuurlijke dood wordt de offi-
cier van justitie bij de zaak betrokken.  
Er zijn aparte overlijdensverklaringen voor een natuurlijke dood en voor een 
niet-natuurlijke dood. De A-verklaring is een formulier, bestemd voor de bur-
gerlijke stand, waarop bij een natuurlijke dood de personalia van de overlede-
ne en de plaats en de datum van overlijden moet worden ingevuld; er bestaan 
twee varianten, één voor de behandelend arts en één voor de gemeentelijk 
lijkschouwer. Na ontvangst van dit formulier geeft de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand een verlof tot begraven af. Bij een niet-natuurlijke dood of twijfel 
aan een natuurlijke dood dient de gemeentelijk lijkschouwer volgens de wet de 
burgerlijke stand te waarschuwen en het ‘verslag van een niet-natuurlijke 
dood’, het zogenaamde artikel 10-formulier in te vullen. Dit formulier is be-
stemd voor de officier van justitie. Het lijk kan pas begraven worden als de of-
ficier van justitie een verklaring van geen bezwaar tegen begraven aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand heeft afgegeven. Daarnaast bestaat het B-
formulier, de geheime doodsoorzaakverklaring, bestemd voor het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek, dat bij elk sterfgeval ingevuld moet worden.  
Op grond van praktijkervaringen bestaat de indruk dat regelmatig bij een niet-
natuurlijke dood of bij twijfel aan een natuurlijke dood een verklaring van na-
tuurlijk overlijden wordt afgegeven. Daardoor komen zaken met strafrechtelij-
ke implicaties niet ter kennis van justitie.  
 
Doel van het onderzoek  
 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het afgeven van overlijdensver-
klaringen geregeld is, hoe behandelend artsen en gemeentelijk lijkschouwers 
de begrippen natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood hanteren en in welke 
gevallen en door wie de gemeentelijk lijkschouwer wordt ingeschakeld. 
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Vraagstelling 
 

1. Hoe is het afgeven van overlijdensverklaringen in Nederland geregeld en 
wat zijn de knelpunten? 

2. Hoe is het afgeven van overlijdensverklaringen in het buitenland gere-
geld en wat zijn opmerkelijke verschillen met Nederland? 

3. Welke rol speelt het beroepsgeheim van de behandelend arts en de ge-
meentelijk lijkschouwer bij het afgeven van overlijdensverklaringen en 
het verstrekken van informatie door de behandelend arts over de overle-
dene aan de gemeentelijk lijkschouwer en door deze aan politie en justi-
tie?  

4. Wat houden de begrippen ‘natuurlijke dood’ en ‘niet-natuurlijke dood’ in? 
5. Hoe handelen artsen in de praktijk bij twijfelachtige of problematische 

sterfgevallen? 
6. Worden de A- en B-verklaringen in Nederland correct ingevuld? 
7. Welke categorieën sterfgevallen komt de gemeentelijk lijkschouwer in de 

praktijk tegen en welk beleid voert deze? 
 
 
Opzet van het onderzoek 
 
Om te beginnen is in deel I een literatuuronderzoek naar de Nederlandse re-
gels betreffende het verrichten van de lijkschouw en het afgeven van overlij-
densverklaringen verricht. Sommige regels zijn neergelegd in de Wet op de 
Lijkbezorging. Aanvullende informatie wordt gegeven in een brochure van de 
(toenmalige) Geneeskundige Hoofdinspectie. Ook de wetsgeschiedenis, hand-
boeken, jurisprudentie en literatuur over dit onderwerp zijn bestudeerd.  
In hoofdstuk 1 zijn de wettelijke regels en de gebruikte begrippen, zoals ‘na-
tuurlijke dood’, ‘niet-natuurlijke dood’, ‘lijkvinding’ en ‘behandelend arts’ be-
schreven. Met name is aangegeven welke begrippen onduidelijk zijn en hoe 
men deze begrippen in de praktijk hanteert. 
De rol van artsen, behandelend artsen en gemeentelijk lijkschouwers, is in 
hoofdstuk 2 uiteengezet.  
Onderzocht is uit welke onderdelen de lijkschouw dient te bestaan. Ook is na-
gegaan onder welke voorwaarden een behandelend arts een overlijdensverkla-
ring mag afgeven en wanneer hij de gemeentelijk lijkschouwer moet inschake-
len.  
 
Vervolgens is in deel II onderzocht hoe deze materie in het buitenland is gere-
geld. De wettelijke regelingen van onze buurlanden (België, Duitsland en Enge-
land) en van de VS zijn onderzocht met het oogmerk aan de hand van de ver-
schillen zwakke en sterke punten van het Nederlandse systeem te identifice-
ren. De buitenlandse wettelijk regels zijn in hoofdstuk 3 beschreven. De rol 
van de diverse artsen die bij het afgeven van overlijdensverklaringen in het 
buitenland betrokken zijn is in hoofdstuk 4 onderzocht.  
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Bij de vergelijking met de buitenlandse regelingen bleek dat de mate waarin 
medische informatie op de overlijdensverklaring vermeld wordt en de be-
scherming dan wel openbaarheid van deze gegevens van land tot land sterk te 
verschillen. Dit was de reden om in deel III nader te onderzoeken hoe het met 
het beroepsgeheim van de behandelend arts bij het overlijden van zijn patiën-
ten en met het beroepsgeheim van de forensisch arts, met name bij de lijk-
schouw, in Nederland is gesteld. In hoofdstuk 5 is nagegaan wat het beroeps-
geheim in het algemeen inhoudt en voor de forensisch arts in het bijzonder. De 
vraag welke informatie de behandelend arts aan de forensisch arts mag ver-
strekken en welke informatie de forensisch arts op zijn beurt aan politie en jus-
titie, aan nabestaanden en anderen mag doorgeven is in hoofdstuk 6 nader 
uitgediept. 
 
Bij de bestudering van de Nederlandse en de buitenlandse regelingen bleek het 
begrip ‘doodsoorzaak’ geen eenduidig begrip. Ook het begrip ‘lijkvinding’ bleek 
onduidelijk. In deel IV zijn deze begrippen nader geanalyseerd: in hoofdstuk 7 
met name de betekenis van de begrippen ‘directe doodsoorzaak’, ‘primaire 
doodsoorzaak’ en de ‘aard van het overlijden’ en in hoofdstuk 8 het begrip 
‘lijkvinding’. Onderzocht is de betekenis van dit begrip, de wettelijke regelin-
gen op dit punt en de oorzaken van de verwarring, die rond dit begrip heerst. 
 
De begrippen ‘natuurlijke dood’ en ‘niet-natuurlijke dood’ en ‘doodsoorzaak’ en 
‘aard van het overlijden’ blijken in de praktijk moeilijk hanteerbaar. Hoe artsen 
met deze begrippen omgaan is in deel V onderzocht door middel van een en-
quête, waarbij 14 problematische sterfgevallen, zoals die zich in verpleeg- en 
ziekenhuizen frequent voordoen en die in de praktijk regelmatig discussie op-
leveren, onder een groep verpleeghuisartsen (hoofdstuk 9) en forensisch art-
sen (hoofdstuk 10) werd voorgelegd. Naast de vraag een bepaald sterfgeval te 
kwalificeren werd aan verpleeghuisartsen gevraagd of zij zo’n geval, als dat 
zich in de praktijk zou voordoen, wel of niet aan de gemeentelijk lijkschouwer 
zouden melden. Aan de gemeentelijk lijkschouwers werd gevraagd welk beleid 
zij in de onderscheiden situaties zouden voeren, met name werd gevraagd of 
zij politie en justitie zouden inschakelen en of zij hun onderzoek samen met de 
politie zouden uitvoeren of dat ze de zaak direct met de officier van justitie 
zouden afhandelen. 
 
In deel VI is de praktijk van de lijkschouw en het afgeven van overlijdensver-
klaringen onderzocht. In hoofdstuk 11 is het afgeven van overlijdensverklarin-
gen op indirecte wijze onderzocht door middel van het onderzoek van 500 B-
formulieren betrekking hebbend op sterfgevallen die door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek als niet-natuurlijk werden gekwalificeerd. Daarbij werd met 
name nagegaan welke arts (behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer) 
het formulier had ingevuld en welke categorieën niet-natuurlijke dood het be-
trof.  
In hoofdstuk 12 is de lijkschouw, verricht door de gemeentelijk lijkschouwer, 
nader geanalyseerd. Gedurende een half jaar werd door gemeentelijk lijk-
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schouwers van 14 GGD’en na elke lijkschouw een formulier ingevuld. De be-
langrijkste vragen waren: wie vraagt een lijkschouw aan, wat is de reden voor 
de aanvraag, hoe vaak is het overlijden natuurlijk, hoe vaak is de aard van het 
overlijden niet vast te stellen en welk beleid voert de gemeentelijk lijkschou-
wer, met name welke overlijdensverklaring geeft hij af en wat vermeldt hij op 
het B-formulier? 
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Hoofdstuk 1 
 
 

Overlijdensverklaringen in Nederland * 
 

 
Er bestaan verscheidene wettelijke bepalingen waarin de lijkschouw en het af-
geven van overlijdensverklaringen geregeld zijn. De Wet op de Lijkbezorging 
(WLB), die zoals de naam al aangeeft, voornamelijk bepalingen bevat die han-
delen over begraven en cremeren en over de inrichting van begraafplaatsen, 
bevat tevens een aantal regels over de lijkschouw en over overlijdensverkla-
ringen. Ook in het Wetboek van Strafrecht en in het Burgerlijk Wetboek staan 
een aantal bepalingen over deze materie. In dit artikel wordt met het oog op 
de medische praktijk beschreven, hoe het Nederlandse systeem van overlij-
densverklaringen is opgebouwd, hoe het tot stand is gekomen, welke wettelij-
ke regelingen bestaan, wat de rol van de lijkschouwer is, welke termen en be-
grippen gebruikt worden en wat hun betekenis is. Voorts wordt nagegaan wat 
rond overlijdensverklaringen en lijkschouw niet of niet duidelijk wettelijk is ge-
regeld. Met behulp van wetsteksten,1 2 de bijbehorende memories van toelich-
ting,3 kamerstukken,4 de toelichting op de wet,5 6 7 8 literatuur,9 jurisprudentie 
en wetenschappelijke artikelen is het materiaal verzameld waaruit onderstaan-
de gegevens werden verkregen.10 11 12 13 14 15 16 
 
DE WET OP DE LIJKBEZORGING 
 
De wetsgeschiedenis. De Wet op de Lijkbezorging stamt uit 1955. Deze wet is 
de opvolger van de Begrafeniswet uit 1869 (“Wet tot vaststelling van bepalin-
gen betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenis-
rechten”). 17 In de wet van 1869 werd voor het eerst in Nederland het begra-
ven van lijken en wat daarmee samenhangt landelijk geregeld. Daarvoor be-
stonden, naast diverse koninklijke besluiten en ministeriele regelingen, allerlei 
plaatselijke regelingen, gewoonten en gebruiken, die gedeeltelijk schriftelijk 
waren vastgelegd. In 1991 werden een aantal wijzigingen in de WLB doorge-
voerd, waarbij het systeem van overlijdensverklaringen, zoals dat in 1955 was 
ingevoerd, grotendeels in stand bleef.  
Pas bij de wet van 1955 werd ingevoerd dat alle overledenen geschouwd 
moesten worden, omdat de wetgever het onwenselijk achtte dat een overlede-
ne zonder dat er een lijkschouw had plaatsgevonden begraven kon worden. 
Daarvoor was een lijkschouw slechts verplicht als een overlijdensverklaring van 
de behandelend arts ontbrak. Het afgeven van deze overlijdensverklaring was 
geregeld in de Wet regelende de uitoefening van de geneeskunst van 1865. In 
de wet was niet vastgelegd dat de overlijdensverklaring pas na het verrichten 
                                    
* Dit hoofdstuk verscheen eerder als artikel: Das C, Wal G van der. Overlijdensverklaringen in 
Nederland: ontoereikende procedures bij niet-natuurlijke dood, lijkvinding en overledenen met 
onbekende identiteit. Ned Tijdschr Geneeskd 2001; 145: 1806-10. 
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van een lijkschouw afgegeven mocht worden. Indien een overlijdensverklaring 
van de behandelend arts ontbrak diende de gemeentelijk lijkschouwer een lijk-
schouw te verrichten. De gemeentelijk lijkschouwer was één van de plaatselij-
ke artsen die door het college van burgemeester en wethouders als zodanig 
was aangesteld. Een bijzondere expertise op het gebied van de lijkschouw 
werd niet vereist (hetgeen overigens ook nu nog het geval is). De wet bepaal-
de wel dat “wanneer er tekenen of aanduidingen van een geweldige (= ge-
welddadige) dood aanwezig zijn of andere omstandigheden die doen vermoe-
den” een gerechtelijke schouw diende plaats te vinden, hetgeen impliceerde 
dat politie en justitie bij de zaak betrokken werden.  
 
Overlijdensverklaring. De behandelend arts mag volgens de wet van 1955 pas 
een overlijdensverklaring afgeven nadat hij persoonlijk een lijkschouw heeft 
verricht. Als de behandelend arts niet overtuigd is van een natuurlijke dood 
mag hij geen overlijdensverklaring afgeven. In de WLB van 1955 was niet 
vastgelegd dat de arts die geen overlijdensverklaring wenste af te geven de 
lijkschouwer moest waarschuwen. In het wetsontwerp van de nieuwe WLB van 
1991 ontbrak deze bepaling eveneens. De minister verwachtte dat de behan-
delend arts uit zichzelf wel de gemeentelijk lijkschouwer zou waarschuwen, 
maar de Kamer wenste deze verplichting expliciet in de wet vast te leggen (het 
huidige lid 3 van art. 7 WLB), om te voorkomen dat de behandelend arts bij 
een (vermoeden van) een niet-natuurlijke dood vertrok zonder iemand te 
waarschuwen, daarmee anderen de kans biedend sporen uit te wissen. Bij deze 
discussie speelde op de achtergrond het beroepsgeheim. Men concludeerde dat 
het niet afgeven van een overlijdensverklaring en het inschakelen van de ge-
meentelijk lijkschouwer, wat betreft de inbreuk op de vertrouwensrelatie tus-
sen arts en nabestaanden, van vergelijkbare orde was als een melding van een 
dubieus of niet-natuurlijk overlijden. Via een amendement kwam de verplich-
ting om het niet afgeven van een overlijdensverklaring te melden aan de ge-
meentelijk lijkschouwer alsnog in de wet. De huidige Wet op de lijkbezorging 
(WLB) van 1991 (die daarna nog op enkele punten is gewijzigd) bevat 96 arti-
kelen, verdeeld over 8 hoofdstukken, handelend over o.a. begraven, cremeren 
en de inrichting van begraafplaatsen en crematoria. Slechts een beperkt aantal 
artikelen handelt over de lijkschouw en de rol van de arts. 
Bij het opstellen van de regeling is men uitgegaan van een ‘normaal’ overlij-
densgeval. Dat houdt in dat de identiteit van de overledene bekend is, dat het 
overlijden min of meer verwacht werd en dat bekend is waaraan de betrokkene 
is overleden. Er is sprake van een natuurlijke dood en het staat vast waar het 
overlijden heeft plaatsgevonden en wanneer de dood intrad. Daarnaast wordt 
ervan uitgegaan dat de behandelend arts de schouw verricht en de overlij-
densverklaring afgeeft. Een dergelijk ‘normaal’ sterfgeval is afdoende wettelijk 
geregeld.  
 
Definities van ‘lijk’ en ‘doodgeborene’. Ten aanzien van de lijkschouw en het 
systeem van overlijdensverklaringen zijn de volgende bepalingen in de WLB 
voor artsen relevant. Art. 2, lid 1 WLB geeft de enige twee definities in deze 
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wet: een lijk is het stoffelijk overschot van een overledene of van een doodge-
borene, en een doodgeborene is een vrucht die na een zwangerschap van ten 
minste 24 weken ter wereld is gekomen en geen enkel teken van leven heeft 
vertoond. Een na een zwangerschap van minder dan 24 weken ter wereld ge-
komen kind is volgens de definitie van de wet geen lijk en het hoeft dan ook 
niet geschouwd en begraven te worden. Onder welke voorwaarden iemand als 
overleden beschouwd mag worden vermeldt de wet overigens niet. Art. 3 be-
paalt: “Lijkschouwing geschiedt door de behandelend arts of een gemeentelijk 
lijkschouwer”. Het bepaalde lidwoord suggereert dat slechts één arts zich als 
behandelend arts mag beschouwen. In de wet wordt niet nader omschreven 
wat onder de behandelend arts moet worden verstaan. In art. 4 wordt bepaald 
dat burgemeester en wethouders “gelegenheid verschaffen tot het doen 
schouwen van lijken” en dat zij één of meer lijkschouwers aanstellen. Er wordt 
geen verplichting opgelegd lijkschouwers in dienst te nemen. Veel gemeenten 
beperken zich tot het benoemen van één of meer gemeentelijk lijkschouwers 
(die niet in dienst zijn van de gemeente). Art. 6 bepaalt dat de gemeentelijk 
lijkschouwer geen personen mag schouwen die hij de laatste twee jaar (in een 
andere hoedanigheid) heeft behandeld. Zowel gemeentelijk lijkschouwer als 
behandelend arts mogen geen bloed- en aanverwanten of hun partner schou-
wen. In dergelijke gevallen moet een gemeentelijk lijkschouwer gezocht wor-
den die wel bevoegd is de schouw te verrichten.  
 
Kernartikel: overlijdensverklaring bij natuurlijke dood. Het kernartikel is art. 7 
dat als volgt luidt: lid 1: “Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verkla-
ring van overlijden af, indien hij overtuigd is, dat de dood is ingetreden ten ge-
volge van een natuurlijke oorzaak”; lid 3: “Indien de behandelende arts meent 
niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, deelt hij 
dit onverwijld* mede aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeente-
lijk lijkschouwers”. Met een “verklaring van overlijden” wordt kennelijk een 
verklaring van een natuurlijke dood bedoeld. In art. 9 is vastgelegd dat de 
vorm en de inhoud van de overlijdensverklaring door de overheid wordt vast-
gesteld. Een eigenhandig opgestelde verklaring is dus niet geldig.  
 
Niet-natuurlijke dood. Art. 10 handelt over de procedure bij een (mogelijk) 
niet-natuurlijke dood. Het bepaalt dat de gemeentelijk lijkschouwer “onverwijld 
verslag uitbrengt aan de officier van justitie” indien hij niet overtuigd is van 
een natuurlijke dood of zoals de wet het formuleert als “de gemeentelijk lijk-
schouwer meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen 
overgaan”. Bovendien moet hij de burgerlijke stand waarschuwen. De term 
niet-natuurlijke dood wordt in dit artikel niet gebruikt. Evenmin wordt een om-
schrijving of een definitie gegeven. De term niet-natuurlijke dood komt in de 
WLB maar één keer voor en wel in het eerste lid van art. 76: “ Wanneer er te-
kenen of aanduidingen van een niet-natuurlijke dood aanwezig zijn of wanneer 
                                    
* Bij de wetswijziging in 2002 is vastgesteld dat de mededeling “door invulling van een formu-
lier” zou moeten geschieden. 
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in verband met andere omstandigheden een niet-natuurlijke dood niet uitge-
sloten geacht kan worden, mag het lijk niet worden vervoerd, dan met verlof 
van de officier van justitie…”. Lid 2 bepaalt dat sectie of orgaandonatie in zo’n 
geval niet is toegestaan of moet worden gestaakt als zich tijdens de sectie 
aanwijzingen voor een niet-natuurlijke dood voordoen. Ook in dit artikel wordt 
de term niet-natuurlijke dood niet nader omschreven. 
 
Begraven. Art.12 bepaalt dat een lijk niet begraven of gecremeerd mag wor-
den, zonder een A-verklaring (afgegeven door behandelend arts of gemeente-
lijk lijkschouwer) of een verklaring van geen bezwaar van de officier van justi-
tie. Art. 12a lid 1 bepaalt dat de arts die de A-verklaring heeft afgegeven ook 
het B-formulier moet invullen met “opgave van de doodsoorzaak en van de 
onmiddellijk daarmee samenhangende gegevens ten behoeve van de statis-
tiek”. Begraving of crematie geschiedt in beginsel “niet eerder dan 36 uren na 
het overlijden en uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden” (art. 16). 
Zon- en feestdagen tellen mee. Iemand die op woensdagochtend overlijdt kan 
dus op zijn vroegst op de vrijdag en op zijn laatst op maandag begraven wor-
den. In de praktijk is eerder of later begraven niet uitzonderlijk en eenvoudig 
te regelen. In art. 21 wordt vastgesteld dat “indien niemand voorziet in de lijk-
schouwing en de lijkbezorging” de burgemeester hiervoor zorg draagt.  
Sectie. Art. 72 bepaalt wie (en in welke volgorde) toestemming voor een klini-
sche (niet gerechtelijke) sectie kunnen geven. Als gerechtelijke autoriteiten het 
lijk in beslag nemen of “als het belang van de volksgezondheid dit vereist” (als 
de inspectie een onderzoek instelt wanneer iemand aan een onbekende infec-
tieziekte is overleden bijvoorbeeld) dan vindt (vooralsnog) geen klinische sec-
tie plaats (art.73). De officier van justitie kan een gerechtelijke sectie gelasten. 
De arts die de klinische sectie verricht, moet het vaststellen van het intreden 
van de dood aan een andere arts over laten (art. 75); dat houdt in dat niet de 
patholoog, maar de behandelend arts of de gemeentelijk lijkschouwer de over-
lijdensverklaring moet invullen.  
 
Strafbepalingen. Art. 81 stelt overtreding van hetgeen in (o.a.) art. 3, 6, 7 en 
10 is bepaald strafbaar. Hieronder valt onder meer het ten onrechte een A-
verklaring afgeven of het niet waarschuwen van de gemeentelijk lijkschouwer 
bij het vermoeden van een niet-natuurlijke dood. Het afgeven van een valse 
overlijdensverklaring door een arts is ook in art. 228 van het Wetboek van 
Strafrecht strafbaar gesteld. 
 
BESCHOUWING 
 
Als een sterfgeval afwijkt van het normale patroon, blijkt de WLB in sommige 
gevallen onduidelijk te zijn of geen uitkomst te bieden. Een aantal zaken is, 
noch in de WLB, noch in andere wetten afdoende geregeld, zoals bijvoorbeeld 
het constateren van de dood, de lijkvinding en de procedure bij een overledene 
met een onbekende identiteit. Enkele essentiële begrippen zijn niet nader om-
schreven, zodat er telkens weer discussie ontstaat over de vraag wat onder 
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een lijkschouw, een behandelend arts of een niet-natuurlijke dood moet wor-
den verstaan. Hieronder worden de punten besproken die in de praktijk telkens 
weer discussie opleveren, mede omdat deze niet goed geregeld zijn in de wet, 
in de uitvoeringsregelingen of in de toelichting op de wet. Voorts wordt een 
aantal oplossingen aangedragen. 
 
Definitie van een niet-natuurlijke dood. De wet geeft geen omschrijving van dit 
essentiële begrip. In de memorie van toelichting op de WLB werd indertijd door 
de minister opgemerkt dat het begrip “niet met voldoende scherpte” omschre-
ven kon worden en dat men er daarom van had afgezien een definitie in de 
wet op te nemen. In de brochure van de Geneeskundige Hoofdinspectie18 
wordt een niet-natuurlijke dood omschreven als “ieder overlijden dat het ge-
volg is van uitwendig geweld, alsmede overlijden waarbij sprake is van opzet 
of schuld”. Deze omschrijving is voor velen onduidelijk en in ieder geval niet 
sluitend. Strikt genomen is overlijden door het per ongeluk innemen van een 
overdosis pillen of overlijden door verslikking volgens deze definitie geen niet-
natuurlijke dood. Van uitwendig geweld kan men niet spreken, van opzet en 
schuld evenmin. Het is minder gelukkig uitwendig geweld als centraal begrip te 
gebruiken, aangezien bij veel vormen van een niet-natuurlijke dood in het ge-
heel geen sprake is van uitwendig geweld. “Een van buiten komende oorzaak” 
in plaats van “uitwendig geweld” zou duidelijker zijn (bijv. een aan het voedsel 
toegevoegd vergif). De omschrijving die in een eerdere brochure19 van de In-
spectie werd gegeven was duidelijker: “ieder overlijden door schuld of opzet 
van derden, zelfdoding ook als deze het gevolg is van een zielsziekte, het ster-
ven tengevolge van ongeval of geweld, zowel chemisch als fysisch, ook wan-
neer dit niet door menselijk toedoen is veroorzaakt”. 
 
DOODSOORZAAK 
 
Het probleem van de causaliteitsketen. Daarnaast geldt het uitgangspunt, dat 
niet de laatste ziekte of complicatie, die tot de dood leidde, maar de gebeurte-
nis die de gezondheid aanvankelijk verstoorde als de onderliggende doodsoor-
zaak moet worden opgevat. Het gaat er dus om de keten van oorzaak en ge-
volg terug te leiden naar de primaire oorzaak. Als iemand bijvoorbeeld na een 
sportongeval met een gebroken been in een ziekenhuis wordt opgenomen en 
vervolgens een trombosebeen krijgt en enige tijd later aan een ruiterembolie 
overlijdt, dan dient dit sterfgeval als een niet-natuurlijke dood te worden be-
schouwd. Zonder het ongeval was hij (hoogstwaarschijnlijk) niet (op deze ma-
nier) overleden. Veelal is het een kwestie van interpretatie en van de keuze 
voor een bepaalde causaliteitstheorie20 die bepaalt of een bepaalde gebeurte-
nis als oorzaak van het overlijden kan worden aangemerkt.21 In de recht-
spraak22 zijn talloze gevallen bekend waarin over deze vraag gestreden werd, 
waarbij ook hogere en lagere rechters het niet met elkaar eens waren. Deze 
omstandigheden hebben tot gevolg dat er zeer frequent discussie ontstaat over 
de vraag of een bepaald geval al of niet als een natuurlijke dood moet worden 
beschouwd. Een sluitende definitie is moeilijk te formuleren. Het overlijden als 
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direct of indirect gevolg van een ongeval, geweld of een van buiten komende 
oorzaak, zelfdoding of overlijden door schuld of opzet van een ander wordt als 
niet-natuurlijk beschouwd.  
 
Categorieën niet-natuurlijke dood. Praktischer is het om een opsomming te 
geven van categorieën van sterfgevallen die als niet-natuurlijk beschouwd 
worden:  
- ongeval 
- verdrinking 
- verstikking 
- verslikking 
- geweld 
- moord 
- doodslag 
- mishandeling 
- vergiftiging 
- overdosis 
- suïcide 
- hulp bij zelfdoding 
- euthanasie 
- actieve levensbeëindiging zonder verzoek 
- zwangerschapsafbreking na 24 (of meer) weken zwangerschap 
- overlijden door een (para-)medische fout 
 
Lijkvinding.* De zogenaamde lijkvinding is niet in de WLB geregeld. Men 
spreekt van een lijkvinding als de plaats en/of de datum van het overlijden niet 
bekend is. De term lijkvinding berust op het begin van de tekst van het wets-
artikel dat deze materie (gedeeltelijk) regelt, namelijk art. 19f, lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat luidt: “Indien een lijk is gevonden en de plaats of de 
dag van overlijden niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden vastge-
steld, wordt de akte van overlijden opgemaakt door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand van de gemeente waarin het lijk is gevonden of aan land ge-
bracht”.  
Het is niet wettelijk geregeld welke arts de lijkschouw bij een lijkvinding moet 
verrichten, de huisarts of de gemeentelijk lijkschouwer. Het is onduidelijk of 
dat altijd de gemeentelijk lijkschouwer moet zijn of dat ook de behandelend 
arts – aannemende dat hij overtuigd is van een natuurlijke dood – de lijk-
schouw mag verrichten. De stelling in de brochure van de Geneeskundige 
Hoofdinspectie dat bij een lijkvinding altijd de gemeentelijk lijkschouwer moet 
worden gewaarschuwd, berust niet op een wettelijke bepaling. In de praktijk 
accepteert de burgerlijke stand een A-verklaring van een huisarts waarbij hij 
de datum van overlijden niet heeft ingevuld, mits deze verklaring vergezeld 
gaat van een proces verbaal van de politie, waarin de datum van overlijden 
wordt aangegeven. Indien de huisarts na een degelijke lijkschouw overtuigd is 
                                    
* zie ook hoofdstuk 8 
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van een natuurlijke dood en ook de politie geen verdachte zaken waarneemt, 
lijkt tegen deze procedure geen bezwaar te bestaan. Het is evenwel wenselijk 
dat deze materie in de WLB wordt geregeld en dat vastgelegd wordt, wie bij 
een lijkvinding de lijkschouw moet verrichten. 
 
Onbekende identiteit. In de WLB is slechts vastgelegd dat als de identiteit van 
een overledene, die al naar het uitvaartcentrum is overgebracht, “niet genoeg-
zaam blijkt” uit de bijgevoegde documenten identificatie moet plaatsvinden 
door twee personen, die de overledene gekend hebben in aanwezigheid van de 
uitvaartverzorger (art. 8 lid 3). In de wet is niet geregeld wat een arts moet 
doen indien hij met een hem onbekende overledene geconfronteerd wordt. Een 
huisarts of een Eerste Hulparts kan en mag geen A-verklaring afgeven, zodat 
de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld zal worden. Welke procedure ge-
volgd moet worden en welk formulier gebruikt moet worden als de gemeente-
lijk lijkschouwer overtuigd is van een natuurlijke dood, is niet geregeld in de 
wet. Evenmin is vastgesteld of al of niet een voorlopige overlijdensverklaring 
zonder personalia mag worden afgeven. Een apart formulier voor overledenen 
met een onbekende of onzekere identiteit en voor lijkvindingen, in te vullen 
door de gemeentelijk lijkschouwer, kan uitkomst bieden. In onderstaande tabel 
zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen in het kort weergegeven. 
 
Onderwerp Knelpunt Gebruikelijke oplossing Gewenste oplossing 
Niet-natuurlijke dood 
 

Onduidelijke definitie Eigen interpretatie Eenduidige definitie 

Lijkvinding Niet in WLB geregeld 
 
Onduidelijk wie mag 
schouwen 
 
Geen passend formu-
lier 
 

Invullen van onzekere 
overlijdensdatum 
 
 
 
Oneigenlijk gebruik 
formulier bestemd 
voor niet-natuurlijke 
dood 
 

Wettelijke regeling 
  
Duidelijke procedure 
 
 
Formulier voor 
Lijkvinding 

Onbekende identiteit Niet in WLB geregeld. 
Geen passend formu-
lier 
 

Overlijdensverklaring 
wordt pas ingevuld als 
identiteit bekend is 

Wettelijke regeling en 
apart formulier 

 
CONCLUSIE 
 
De procedures bij overlijden, bij het verrichten van de lijkschouw en bij het af-
geven van een overlijdensverklaring zijn niet systematisch en sluitend wettelijk 
geregeld. Sommige onderdelen, zoals de procedure bij een onbekende identi-
teit of bij een lijkvinding zijn in de Wet op de lijkbezorging zelfs in het geheel 
niet geregeld. Voor dergelijke sterfgevallen, die afwijken van het normale pa-
troon bestaan ook geen aparte overlijdensverklaringen.  
Het is wenselijk dat de lacunes in de wet opgevuld worden en dat er aparte 
formulieren voor bijzondere gevallen, zoals twijfel aan een natuurlijke dood, 
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onbekende identiteit en lijkvinding, in gebruik worden genomen, waarop aan-
gegeven wordt welke procedure gevolgd moet worden. 
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Hoofdstuk 2 
 
 

De rol van de gemeentelijk lijkschouwer  
en de behandelend arts bij natuurlijk en niet-natuurlijk over-

lijden in Nederland * 
 
 
Als iemand overlijdt, dan moet het lijk geschouwd worden en moet er vastge-
steld worden wat de doodsoorzaak is. Als lijkschouwer kunnen optreden de be-
handelend arts of een gemeentelijk lijkschouwer. Vervolgens wordt een over-
lijdensverklaring afgegeven en de overledene wordt enkele dagen later begra-
ven of gecremeerd. In sommige gevallen wordt de lijkschouwer, de politie of 
de officier van justitie ingeschakeld en soms wordt er een klinische of een ge-
rechtelijke sectie verricht. Wat in een bepaald overlijdensgeval verplicht is of 
wat juist niet is toegestaan, is voor veel beroepsbeoefenaren, ook voor hen die 
regelmatig met sterfgevallen te maken hebben, niet duidelijk. Als in de wet ge-
sproken wordt over “een verklaring van overlijden” dan wordt het formulier 
bedoeld waarin de behandelend arts of de gemeentelijk lijkschouwer verklaart 
overtuigd te zijn van een natuurlijke dood (de zogenaamde A-verklaring). De 
behandelend arts mag de A-verklaring slechts afgeven, als aan een aantal 
voorwaarden voldaan is.  
In een eerder artikel1 werd het wettelijk systeem van overlijdensverklaringen 
beschreven. In dit artikel wordt op basis van gegevens verkregen door bestu-
dering van wetsteksten,2 3 kamerstukken,4 de toelichting op de wet, 5 6 7 8 ju-
risprudentie en wetenschappelijke literatuur9 10 ingegaan op de voorwaarden 
waaronder een lijkschouw verricht mag worden en op de positie van de ge-
meentelijk lijkschouwer en van de behandelend arts. 
 
DE LIJKSCHOUW  
 
Art. 3 van de Wet op Lijkbezorging (WLB) bepaalt: “lijkschouwing geschiedt 
door de behandelend arts of door een gemeentelijk lijkschouwer”. Het is niet in 
de wet vastgelegd dat een lijk geschouwd moet worden. Op de nabestaanden 
rust geen wettelijke verplichting een arts in te schakelen voor het verrichten 
van de lijkschouw, noch de wettelijke verplichting de begrafenis te regelen (en 
te betalen). Wettelijk is niet vastgelegd welke van de genoemde artsen de 
eerstaangewezen persoon is om de schouw te verrichten en op welk moment 
de schouw moet plaats vinden. Wel is vastgelegd dat een lijk niet begraven 
mag worden zonder dat een overlijdensverklaring is afgegeven. De arts die een 
overlijdensverklaring tekent, verklaart het lijk persoonlijk geschouwd te heb-

                                    
* Dit hoofdstuk verscheen eerder als artikel: Das C, Wal G van der. Onduidelijke rol van de 
gemeentelijk lijkschouwer en de behandelend arts bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden in 
Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2001; 145: 1810-4. 
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ben. Indirect is een lijkschouw dus wel noodzakelijk, althans als de nabestaan-
den het lijk willen laten begraven. 
De term lijkschouw(ing) suggereert dat kijken naar het lijk voldoende is om 
een schouw te verrichten. De wet geeft niet aan uit welke onderdelen een lijk-
schouw dient te bestaan.  
In onderstaande tabel is weergegeven uit welke onderdelen een lijkschouw 
volgens de Inspectie11 en de forensische geneeskundige beroepsgroep12 13 
dient te bestaan.  
 
 
Onderdelen van de lijkschouw Voorwaarden voor afgeven van A-verklaring  
1. onderzoek naar de omstandigheden waarin 
de dood intrad 
 

1. De identiteit van de overledene en de 
plaats van overlijden staan vast  

2. lichamelijk onderzoek  
(inspectie en zo nodig palpatie, percussie en 
temperatuurmeting) 
 

2. De arts heeft daadwerkelijk het lijk onder-
zocht. 

3. vaststellen van het tijdstip van overlijden 
 

3. De datum van overlijden staat vast 

4. vaststellen van de doodsoorzaak en de aard 
van het overlijden 

4. De arts is overtuigd van een natuurlijke 
dood 

5. afgeven van een overlijdensverklaring (en 
een B-verklaring voor het CBS). 
 

5. De arts is of behandelend arts of g
telijk lijkschouwer 

emeen-

 
 
Een arts, die gevraagd wordt een verklaring van (natuurlijk) overlijden af te 
geven, mag dat alleen doen als aan de in tabel genoemde voorwaarden is vol-
daan. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan mag de betreffende arts geen 
overlijdensverklaring afgeven. De behandelend arts mag alleen als hij over-
tuigd is van een natuurlijke dood een overlijdensverklaring afgeven (hij moet 
dan ook op grond van art. 12a WLB de B-verklaring voor de doodsoorzakensta-
tistiek invullen). In alle andere gevallen moet hij de gemeentelijk lijkschouwer 
inschakelen. Bij het begrip ‘overtuiging’ gaat het niet om een onberedeneerd 
intuïtief gevoel, maar om een beredeneerde en gefundeerde conclusie op basis 
van kennis, onderzoek, feiten en omstandigheden. 
 
Tijdstip van lijkschouw. In de wet is niet bepaald op welk moment de lijk-
schouw moet plaatsvinden of binnen welke termijn. Indirect kan uit de termij-
nen voor lijkbezorging14 wel afgeleid worden dat de lijkschouw ook binnen die 
termijnen moet plaatsvinden. Evenmin is vastgelegd of iemand die ’s nachts 
overlijdt direct geschouwd moet worden of dat de schouw naderhand kan 
plaatsvinden. Uit art. 76 WLB15 kan wel afgeleid worden dat zolang niet vast-
staat dat er sprake is van een natuurlijke dood het lijk niet vervoerd mag wor-
den (zelfs niet van een ziekenhuisbed naar het mortuarium). De wet staat de 
gewoonte om een patiënt, waarvan het overlijden verwacht werd, pas enige 
tijd later te schouwen niet in de weg. Bij een onverwacht overlijden of bij twij-
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fel aan een natuurlijke dood ligt het terstond schouwen voor de hand, maar de 
wet vereist dit niet. 
 
Het vaststellen van de dood. In de wet op de lijkbezorging komt het vaststellen 
van de dood in het geheel niet aan de orde. De wet treedt pas in werking na-
dat de dood is vastgesteld. Nergens is wettelijk vastgelegd hoe en door wie de 
dood geconstateerd moet worden. Iedereen mag de dood constateren16. Het 
idee dat alleen een arts de dood mag vaststellen vindt geen steun in de wet. 
Ook (ambulance-) verpleegkundigen zijn in staat en bevoegd de dood te con-
stateren. Het constateren van de dood moet onderscheiden worden van het af-
geven van een overlijdensverklaring. Deze rechtshandeling is wel exclusief 
voorbehouden aan artsen. In de praktijk zal het constateren van de dood en 
het verrichten van de lijkschouw meestal samenvallen. 
 
De positie en de taak van de gemeentelijk lijkschouwer. De gemeentelijk lijk-
schouwer wordt op grond van art. 4 WLB benoemd door het college van bur-
gemeester en wethouders. Elke arts (die in Nederland bevoegd is) kan be-
noemd worden. Gewoonlijk worden artsen in dienst van de Gemeentelijke of 
Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD)17 benoemd, soms worden plaatselijke 
huisartsen benoemd. De dienstdoende gemeentelijk lijkschouwer is vaak niet 
in dienst van de gemeente waar hij een schouw verricht, zoals bijvoorbeeld 
een lijkschouwer in dienst van de GG&GD Amsterdam die in Amstelveen een 
schouw verricht. De lijkschouwer komt in actie op verzoek van een behande-
lend arts of van de politie of soms als gevolg van een rechtstreeks verzoek van 
de officier van justitie. Hij rapporteert op grond van art. 10 WLB aan politie of 
justitie in geval van een niet-natuurlijke dood. Aan politiefunctionarissen deelt 
hij zijn bevindingen gewoonlijk mondeling en indien gewenst schriftelijk mee. 
Zijn officiële verslag gaat normaliter via de politie naar de officier van justitie. 
In sommige gevallen, zoals bij een euthanasie, rapporteert hij rechtstreeks aan 
de officier van justitie (de bescheiden worden naar de toetsingscommissie ge-
stuurd). Onder de oude WLB van 1955 rapporteerde de gemeentelijk lijk-
schouwer aan de officier van justitie over elke schouw18 die hij verrichtte, dus 
ook in de gevallen waarin er sprake was van een natuurlijke dood. Onder de 
huidige wet moet hij alleen een verslag opmaken voor de officier van justitie 
als hij niet overtuigd is van een natuurlijke dood. 
De enige voorwaarden die de wet stelt voor het optreden als gemeentelijk lijk-
schouwer zijn de bevoegdheid van arts en benoeming door het college van 
B&W. De deskundigheid van (een deel van) de gemeentelijk lijkschouwers, 
voor het merendeel in dienst van een GGD, berust op ervaring, zelfstudie en 
de theoretische cursus forensische geneeskunde. Een praktische opleiding tot 
forensisch geneeskundige bestaat nog niet. 
 
Behandelend arts. In de WLB is geen definitie of omschrijving van dit begrip 
gegeven. In de toelichting op de wet en in het informatiebulletin voor artsen 
wordt een omschrijving - “de arts die de overledene tijdens het leven als laats-
te op enigerlei wijze onder zijn medische zorg heeft gehad” – gegeven, die 
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meer vragen oproept dan beantwoordt. Deze omschrijving impliceert dat 
slechts één arts als behandelend arts beschouwd kan worden, namelijk degene 
die de patiënt als laatste onder zijn hoede had. Aan de behandelend arts wor-
den (behalve de impliciete voorwaarden behandelaar en arts) geen nadere ei-
sen gesteld. De behandelend arts heeft gewoonlijk geen specifieke deskundig-
heid op het gebied van het onderzoek van een lijk, van postmortale verschijn-
selen en van de wettelijke procedures die van toepassing zijn om de eenvoudi-
ge reden dat hij hierin noch in zijn basisopleiding, noch in zijn vervolgopleiding 
geschoold is19. Enkele Nederlandse universiteiten besteden overigens sinds 
kort wel aandacht aan de forensische geneeskunde en de lijkschouw in het ba-
siscurriculum en in de huisartsopleiding.  
 
BESCHOUWING 
 
Het constateren van de dood. Het constateren van de dood en het verrichten 
van de lijkschouw vallen meestal samen. In sommige gevallen is het onder-
scheid wel van belang. De gewoonte van ambulanceverpleegkundigen om met 
een overledene (bijvoorbeeld na een mislukte reanimatie of na een verkeers-
ongeval) langs een EH-post te rijden om daar door een arts de dood te laten 
constateren en de overledene vervolgens naar een mortuarium te brengen, 
waar de lijkschouw door de lijkschouwer plaatsvindt is volgens de wet een no-
deloze exercitie, aangezien de ambulanceverpleegkundige ook zelf de dood kan 
en mag constateren. Nadat de ambulance verpleegkundige de dood heeft vast-
gesteld mag de overledene direct naar een mortuarium vervoerd worden al-
waar de lijkschouw kan plaatsvinden. De praktijk van sommige rechercheurs 
om alvorens een sporenonderzoek te starten bij een geval van moord of dood-
slag eerst een arts de dood te laten constateren berust evenmin op een wette-
lijke bepaling. Als men twijfelt of het slachtoffer overleden is, dan dient men 
een ambulance te bellen en niet de gemeentelijk lijkschouwer.  
 
Lijkschouw. Hiervoor is aangegeven aan welke voorwaarden voldaan moet zijn 
voor het rechtmatig afgeven van een overlijdensverklaring, want daartoe dient 
de lijkschouw. Als de identiteit van de overledene onbekend is, zal de politie 
gewoonlijk ingeschakeld worden, ook al verplicht de WLB daar niet toe. Ook als 
de datum of de plaats van overlijden niet vastgesteld kan worden, dient de po-
litie20 ingeschakeld te worden. Niet duidelijk is of een overlijdensverklaring 
geldig is, als de arts die de verklaring ondertekend heeft geen behandelend 
arts van de overledene is of als hij het lijk niet onderzocht heeft. Het (opzette-
lijk) afgeven van een valse overlijdensverklaring, dus een verklaring van na-
tuurlijk overlijden afgeven, terwijl men weet dat er sprake is van een niet-
natuurlijke dood, is strafbaar21 gesteld.  
 
Positie van de gemeentelijk lijkschouwer. Het is onduidelijk of de gemeentelijk 
lijkschouwer een ambtenaar in dienst van de gemeente of in dienst van politie 
en justitie is. De WLB geeft geen antwoord op deze vraag. De meeste, maar 
lang niet alle, gemeentelijk lijkschouwers zijn in dienst van een gemeentelijke 
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of regionale GGD en daarmee gemeenteambtenaar. Tijdens de discussie voor-
afgaand aan de invoering van de meldingsprocedure bij euthanasie in 1993 
kwam de onduidelijke positie van de gemeentelijk lijkschouwer duidelijk naar 
voren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)22 verzette zich tegen 
de rol van de gemeentelijk lijkschouwer in de meldingsprocedure, omdat de 
gemeentelijk lijkschouwer als “orgaan van de gemeente” niet zou kunnen op-
treden als ambtenaar in dienst van justitie. De VNG stelde: “op grond van de 
WLB doet hij geen aangifte van een strafbaar feit. Als hij in de praktijk infor-
matie geeft aan justitie dan vloeit dat niet voort uit zijn wettelijke rol van ge-
meentelijk lijkschouwer, maar omdat het OM hem informeel om informatie 
vraagt. Hij is niet verplicht om deze informatie te geven, noch als gemeentelijk 
lijkschouwer, noch als arts”. Dit merkwaardige standpunt, dat geen steun vindt 
in de WLB, waarvan art. 10 toch duidelijk bepaalt dat de gemeentelijk lijk-
schouwer verslag moet uitbrengen aan de officier van justitie, geeft wel aan 
dat de positie van de gemeentelijk lijkschouwer zelfs voor de gemeenten zelf 
onduidelijk is. Overigens wordt in de Memorie van Toelichting op de WLB van 
1955 al gesteld dat de “gemeentelijk lijkschouwer verplicht is tot volledige 
openhartigheid tegenover justitie”. De bezwaren van de VNG waren kennelijk 
niet overtuigend, want de gemeentelijk lijkschouwer heeft in de meldingspro-
cedure wel de taak gekregen, die justitie hem had toebedacht. Tegenover het 
standpunt van de VNG staat het standpunt van het Haagse Gerechtshof, dat 
blijkens een uitspraak in een euthanasiezaak 23 van mening is dat het van 
groot belang is dat gevallen van niet-natuurlijke dood onderzocht en gecontro-
leerd worden door “overheidsautoriteiten als de gemeentelijk lijkschouwer” (en 
de officier van justitie). De term ‘overheidsautoriteit’ verschaft overigens geen 
antwoord op de vraag of de gemeentelijk lijkschouwer werkzaam is in dienst 
van justitie. Van een arbeidsrechtelijk dienstverband tussen gemeentelijk lijk-
schouwer en justitie is in ieder geval geen sprake.  
Een wettelijke regeling van positie, taken en bevoegdheden van de gemeente-
lijk lijkschouwer zal antwoord moeten geven op de vraag of hij beschouwd 
moet worden als opsporingsambtenaar of als (gemeentelijk) ambtenaar met 
opsporingstaken of als een arts met een meldingsplicht, maar zonder opspo-
ringstaken. De meest praktische oplossing is benoeming van een aantal onaf-
hankelijke artsen, die aan bepaalde opleidingseisen voldoen, tot gerechtelijk 
lijkschouwer door justitie of politie, aangezien vooral zij gebruik maken van de 
diensten van de lijkschouwer. De gerechtelijk lijkschouwer heeft dan positie 
vergelijkbaar met die van een gerechtelijk deskundige, een onafhankelijk des-
kundige aangesteld door de rechtbank. Een deskundige geeft een verklaring af 
van “hetgeen zijn wetenschap hem leert omtrent datgene wat aan zijn oordeel 
is onderworpen”, zoals de wet24 het formuleert. Deze deskundige is geen op-
sporingsambtenaar. 
 
Behandelend arts. Onduidelijk is wie zich als behandelend arts mogen be-
schouwen. De hiervoor vermelde omschrijving van de Geneeskundige Hoofdin-
spectie en de tekst van de wet25 suggereren dat slechts één arts zich als be-
handelend arts mag beschouwen en wel degene die de overledene als laatste 
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onder zijn zorg heeft gehad. Strikt genomen zou dit betekenen dat als een be-
jaarde patiënt na een bezoek aan zijn specialist zijn huisarts niet meer geraad-
pleegd heeft en enkele dagen later dood in bed gevonden wordt, de huisarts 
zich niet als behandelend arts mag beschouwen. Hij heeft immers niet als laat-
ste de patiënt onder zijn zorg gehad. Illustratief voor de verwarring is een 
rechterlijke uitspraak26 waarbij een arts die op een zekere dag een patiënte 
twee injecties toediende en enkele uren later de lijkschouw verrichtte (en die 
voldeed aan de omschrijving van de Inspectie dat hij als laatste de overledene 
op enigerlei wijze onder zijn zorg had gehad) veroordeeld werd omdat hij zich 
volgens de rechter ten onrechte als behandelend arts had beschouwd en 
daarmee ten onrechte een overlijdensverklaring had afgegeven. “De verklaring 
van overlijden moet worden afgeven door de arts die krachtens zijn optreden 
en behandeling in staat is zo goed mogelijk te beoordelen of de doodsoorzaak 
een natuurlijke is geweest” verklaarde de rechter (mede op basis van een ver-
klaring van de geneeskundig inspecteur), die niet de injecterende arts, maar 
de arts, bij wie de patiënte als ziekenfondslid was ingeschreven, als de behan-
delend arts beschouwde. Ook de bevoegdheid van de waarnemend huisarts 
blijft een voortdurend punt van discussie. Sommigen zijn van mening dat de 
dienstdoende arts die de dood heeft geconstateerd bij een patiënt die hij nooit 
in leven heeft gezien geen overlijdensverklaring mag afgeven, omdat hij hem 
niet in leven onder zijn zorg heeft gehad, ook al weet hij wanneer en waaraan 
de betrokkene is overleden. Anderen27 zijn van mening dat een waarnemend 
huisarts zich als behandelend arts mag beschouwen en een overlijdensverkla-
ring mag afgeven, aannemende dat hij overtuigd is van een natuurlijke dood. 
De laatste mening heeft de overhand, althans de meeste huisartsen handelen 
als zodanig. De stelling dat de dienstdoende huisarts alle patiënten van de 
waarneemgroep “op enigerlei wijze onder zijn medische zorg” heeft is goed 
verdedigbaar. Daarmee mag hij zich beschouwen als behandelend arts. In een 
grote stad zou het eerste standpunt overigens betekenen dat de gemeentelijk 
lijkschouwer op sommige dagen twintig tot dertig lijkschouwen zou moeten 
verrichten, waarbij het probleem dat de waarnemer de patiënt niet kent, 
slechts verschoven wordt naar de lijkschouwer. Reëler en praktischer is de be-
nadering om slechts dan de gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen, als de 
waarnemend arts in redelijkheid geen natuurlijke doodsoorzaak kan vaststel-
len. 
 
Twijfel over de doodsoorzaak. Volgens het GHI-informatiebulletin moeten alle 
gevallen waarin twijfel bestaat aan een natuurlijke dood als een niet-
natuurlijke dood worden beschouwd. Taalkundig en juridisch is deze stelling 
verwarrend. Niet (zeker) weten wat de doodsoorzaak is, is wat anders dan de 
diagnose niet-natuurlijke dood stellen. Toch worden deze twee zaken door de 
Geneeskundige Hoofdinspectie gelijk gesteld. Duidelijker en praktischer zou 
zijn als regel te hanteren dat in alle gevallen waarin niet vaststaat dat de 
doodsoorzaak natuurlijk is, de behandelend arts afziet van het afgeven van 
een overlijdensverklaring en dat hij de gemeentelijk lijkschouwer inschakelt, 
zoals ook vastgelegd is in art. 7 WLB. Een bijzondere categorie wordt gevormd 
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door plotseling en onverwacht overlijden. Hierbij staat de precieze doodsoor-
zaak zelden met zekerheid vast, terwijl in veel gevallen na onderzoek van het 
lijk en de omstandigheden wel duidelijk is dat er sprake is van een natuurlijke 
dood. Als een natuurlijke dood vaststaat mag de behandelend arts een A-
verklaring afgeven, bij twijfel moet hij de gemeentelijk lijkschouwer inschake-
len. In sommige Europese landen biedt de overlijdensverklaring de mogelijk-
heid aan te geven dat er sprake is van een onbekende of onzekere doodsoor-
zaak. Ook in Nederland zou dat overwogen kunnen worden. 
 
Overlijden na medisch handelen. De bepaling, die overigens niet in de wet is 
vastgelegd, maar die is opgenomen in het GHI-informatiebulletin, dat het 
“overlijden als gevolg van een medische ingreep, die op goede gronden en vol-
gens de regelen der kunst werd uitgevoerd”, als een natuurlijke dood mag 
worden opgevat, levert veelvuldig discussie op.28 De vraag of euthanasie onder 
deze omschrijving valt heeft in de tachtiger jaren uitvoerige discussie opgele-
verd, die uiteindelijk door de Hoge Raad werd beslecht met het oordeel dat eu-
thanasie een niet-natuurlijke dood is.29 30 31  
In individuele gevallen is het meestal de vraag of de ingreep inderdaad volgens 
de regelen der kunst werd uitgevoerd of dat er een al of niet verwijtbare fout 
werd gemaakt. Het is in eerste instantie de behandelend arts zelf die deze af-
weging moet maken. Hij bepaalt dus in principe zelf of hij een A-verklaring af-
geeft en daarmee de zaak niet aan onderzoek door gemeentelijk lijkschouwer 
en justitie blootstelt of dat hij de gemeentelijk lijkschouwer inschakelt met het 
risico van een gerechtelijk onderzoek.  
 
CONCLUSIE 
 
In de Wet op de Lijkbezorging zijn een aantal essentiële begrippen, zoals lijk-
schouw, behandelend arts en niet-natuurlijke dood niet nader omschreven. De 
omschrijvingen van deze begrippen, die in het GHI-informatiebulletin worden 
gegeven, laten nog veel vragen open, waardoor in de praktijk veelvuldig on-
duidelijkheid bestaat welke procedure gevolgd moet worden. Duidelijke en op 
de praktijk gerichte omschrijvingen kunnen dit probleem beperken. 
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Hoofdstuk 3 
 
 

Wettelijke regelingen rond overlijden in Nederland,  
België, Duitsland, Engeland en de VS 

 
 
Elk land kent betreffende het schouwen van overledenen en het afgeven van 
overlijdensverklaringen zijn eigen systeem. In dit artikel wordt door middel van 
onderzoek van wettelijk regelingen en literatuur nagegaan hoe in onze buur-
landen België,1 2 3 Duitsland,4 5  Engeland,6 7 8 9 10 en in de USA,11 12 13 14 15 16 
17 18 het wettelijk systeem van overlijdensverklaringen is opgebouwd.  
 
Nederland. Het Nederlandse systeem hebben wij elders uitvoeriger beschre-
ven.19 De lijkschouw bestaat gewoonlijk uit een summier onderzoek. Bij een 
natuurlijke dood geeft de behandelend arts in principe een overlijdensverkla-
ring af. Bij een niet-natuurlijke dood moet de gemeentelijk lijkschouwer inge-
schakeld worden. Ten aanzien van de aard van het overlijden kent de Neder-
landse wet kent slechts twee categorieën doodsoorzaken: natuurlijk of niet-
natuurlijk. De informatie op de overlijdensverklaring is uitermate summier. Ge-
rechtelijke secties zijn zeldzaam: nog geen 1000 op een totaal van circa 
140.000 sterfgevallen per jaar.  
 
België. In België (Vlaanderen) bevatten het Burgerlijk Wetboek en de “Wet op 
de begraafplaatsen en de lijkbezorging” enkele bepalingen over de lijkschouw 
en de overlijdensverklaring. De wettelijke regeling vertoont grote overeen-
komst met de Nederlandse Wet op de Lijkbezorging, ook al zijn er duidelijke 
verschillen. Net als in Nederland zijn de nabestaanden van een overledene niet 
verplicht een arts in te schakelen. Gewoonlijk verricht de behandelend arts de 
lijkschouw. Hij mag een overlijdensverklaring (‘aangifte van overlijden’) afge-
ven, nadat hij het lijk heeft geschouwd. Dit formulier, bestemd voor de ambte-
naar van de burgerlijke stand, is in 1998 gewijzigd. Deze ambtenaar dient zich 
overigens persoonlijk “naar de overledene te begeven om zich van het overlij-
den te vergewissen” (art. 77 van het burgerlijk wetboek). De arts die het for-
mulier afgeeft moet aangeven of er “gerechtelijk-geneeskundig bezwaar tegen 
begrafenis of crematie” bestaat. In een toelichting op het formulier wordt ver-
meld dat hiervan sprake is bij “overlijden zeker of vermoedelijk door uitwendi-
ge oorzaak (ongeval, zelfmoord, moord of doodslag)”. Op het oude formulier 
moest, als de doodsoorzaak onbekend was of als er enige twijfel bestond aan 
een natuurlijke dood, de rubriek ‘verdacht’ aangekruist te worden. Nu heeft 
men kennelijk voor een neutralere formulering gekozen. Op de overlijdensver-
klaring moet, naast datum en uur van overlijden, ook opgegeven worden of 
het lijk onmiddellijk gekist moet worden in een “hermetische kist” of in een 
gewone kist. Een hermetische kist is volgens de toelichting vereist bij o.a. cho-
lera, miltvuur en pokken en onmiddellijke kisting in een gewone kist bij AIDS, 
hondsdolheid, pest en hepatitis. De (indirecte) vermelding van deze infectie-
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ziekten is dus niet aan het beroepsgeheim onderworpen. Voor de aangifte van 
een doodgeboren kind of het overlijden van een kind jonger dan een jaar be-
staat een apart formulier. Een schouw wordt gezien als een vorm van 
gerechtelijk-geneeskundig onderzoek, waartoe elke arts bevoegd is. Als er 
sprake is van een gewelddadige of een verdachte dood stelt een door justitie 
aangewezen arts een nader onderzoek in: de ‘politionele doodschouw’. Op 
grond van dit onderzoek en de bevindingen van de politie bepaalt justitie of er 
een gerechtelijke sectie dient plaats te vinden. Het aantal gerechtelijke secties 
is net als in Nederland beperkt. Bij crematie moet, net als vroeger in Nederland 
gebruikelijk was, een tweede arts een lijkschouw verrichten.  
 
Duitsland. De Bondsrepubliek Duitsland bestaat uit een aantal betrekkelijk au-
tonome staten met eigen wetten. Enkele landelijk geldende wetten bevatten 
bepalingen die de lijkschouw betreffen. Voor het overige heeft elke staat zijn 
eigen regeling aangaande de lijkschouw en het afgeven van overlijdensverkla-
ringen. Elke staat heeft een eigen formulier (‘Todesbescheinigung’). De formu-
lieren vertonen soms aanzienlijke verschillen. Hieronder wordt het systeem, 
zoals het globaal functioneert, beschreven, waarbij niet zozeer ingegaan wordt 
op de verschillen tussen de deelstaten, maar meer de algemene lijn wordt 
aangegeven. Wettelijk is vastgelegd dat een lijkschouw door een arts verplicht 
is en wie verantwoordelijk is voor het inschakelen van een schouwarts. Wette-
lijk is vastgelegd dat de schouwarts het recht heeft de woning te betreden. In 
sommige staten is wettelijk vastgelegd dat het lijk geheel ontkleed en volledig 
onderzocht moet worden. De schouwarts is verplicht een overlijdensverklaring 
af te geven. Er zijn twee verklaringen: één niet vertrouwelijk formulier voor de 
burgerlijke stand en één vertrouwelijk formulier (vergelijkbaar met het Neder-
landse B-formulier, maar gewoonlijk veel uitgebreider) voor het ‘Gesundheits-
amt’ en het bureau voor de statistiek. Op de overlijdensverklaring moet het 
tijdstip van overlijden en in sommige staten ook postmortale verschijnselen 
(lijkvlekken, rigor, etc.) aangegeven te worden. Als er aanwijzingen zijn voor 
een niet-natuurlijke dood of als de identiteit niet bekend is, dan is de schouw-
arts wettelijk verplicht de politie in te schakelen. Ook de nabestaanden en ge-
tuigen zijn verplicht de schouwarts informatie te verstrekken. In sommige sta-
ten is een gerechtelijke sectie verplicht als het lijk gecremeerd zal worden. Het 
aantal gerechtelijke secties ligt met circa 1,5% van de sterfgevallen hoger dan 
in Nederland.20 
 
Engeland. De ‘Births and Deaths Registration Act’ bepaalt dat de arts die de 
overledene in de laatste twee weken voor het overlijden wegens ‘his last ill-
ness’ behandelde, de overlijdensverklaring (‘medical certificate of cause of 
death’) moet afgeven. Deze verklaring is bestemd voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Op de overlijdensverklaring moet aangegeven worden wan-
neer de arts de patiënt voor het laatst in leven gezien heeft. Degene die de 
overlijdensverklaring afgeeft, moet geregistreerd staan als arts, de patiënt tij-
dens diens laatste ziekte behandeld hebben en in de periode van 14 dagen 
voor het overlijden gezien hebben. De doodsoorzaak moet bekend zijn en de 
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arts dient van mening te zijn, dat de coroner niet ingeschakeld hoeft te wor-
den. 
Op de overlijdensverklaring moet de precieze doodsoorzaak volgens het inter-
nationale systeem van doodsoorzaken opgegeven worden. Het beroepsgeheim 
is hier dus niet van kracht. Als de ambtenaar van de burgerlijke stand in de 
opgegeven doodsoorzaak een aanleiding ziet tot nader onderzoek, geeft hij de 
zaak in handen van de coroner. Ook de arts, die gevraagd wordt een overlij-
densverklaring af te geven en die meent hieraan niet te kunnen voldoen, dient 
de coroner in te schakelen. Deze functionaris onderzoekt de feiten betreffende 
de aard van het overlijden. Het betreft geen strafrechtelijk onderzoek naar een 
mogelijke dader. Er bestaat voor een arts geen expliciete wettelijke verplich-
ting de coroner te waarschuwen bij ongewone sterfgevallen. Het is de taak van 
de ambtenaar van de burgerlijke stand de coroner in te schakelen. De coroner 
moet gewaarschuwd worden als één van de volgende gevallen aan de orde is: 
wanneer geen enkele arts de overledene voor zijn laatste ziekte heeft behan-
deld, wanneer de behandelend arts de patiënt de laatste 14 dagen voor het 
overlijden of na het overlijden niet gezien heeft, wanneer de dood intrad tij-
dens een operatie of tijdens de recovery, bij een plotseling en onverklaard 
overlijden of als het overlijden plaats vond onder verdachte omstandigheden of 
als er mogelijk sprake was van een ongeval, geweld, verwaarlozing of abortus 
of van vergiftiging. Ongeveer een derde van alle sterfgevallen wordt bij de co-
roner aangemeld.21 Per jaar vinden er circa 130.000 gerechtelijke secties 
plaats. Het percentage secties varieerde in de 148 districten, die Engeland en 
Wales tellen, van 43% tot 100%, hetgeen aangeeft dat deze beslissing kenne-
lijk betrekkelijk willekeurig wordt genomen. In 20% geschiedt de sectie tegen 
wil van de nabestaanden. In 12% van de bij de coroner gemelde sterfgevallen 
komt het tot een openbaar gerechtelijk onderzoek (‘the inquest’), waarbij ge-
tuigen opgeroepen kunnen worden. Bij dit onderzoek wordt slechts vastgesteld 
“who the deceased was and how, when and where the deceased came by his 
death; neither the coroner nor the jury shall express any opinion on any other 
matters”. 
 
USA. Elk van de 51 staten van de Verenigde Staten van Amerika heeft een ei-
gen wettelijk systeem van lijkschouwing en overlijdensverklaringen. De over-
lijdensverklaring is een openbaar document; iedereen, die dat wenst, kan de 
overlijdensverklaring inzien. De overlijdensverklaring verschilt van staat tot 
staat. Zo bevat het formulier van Florida 32 en dat van Oregon 41 rubrieken 
en dat van California zelfs 75 vragen. Een deel moet door de arts die de over-
lijdensverklaring ondertekent ingevuld worden. Ook binnen één staat bestaan 
verschillende systemen. Slechts 20 staten hebben een uniform systeem dat in 
de gehele staat geldt. De overige staten hebben een gemengd systeem. Er be-
staan grofweg drie verschillende systemen: het coroner-systeem, een systeem 
met een medical examiner of een gemengd systeem. Een medical examiner is 
een arts, gewoonlijk een patholoog. Hij verricht veelal zelf de gerechtelijke 
secties. Een coroner is een functionaris, gekozen voor een termijn van 4 jaar of 
benoemd en veelal geen arts. Hij beslist of een gerechtelijk sectie plaats zal 
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vinden. Hij geeft ook de overlijdensverklaring af. In vier staten moet de coro-
ner een arts zijn.  
Hier onder volgt een korte beschrijving van twee grote staten. De Amerikaanse 
staat Florida werkt met een medical examiner. Op grond van de Medical Exa-
miners Act worden alle sterfgevallen, die ‘van publiek belang zijn’, onderzocht 
door deze functionaris. Hij kan ook een onderzoek op de plaats van overlijden 
instellen of dit uitbesteden aan een aan zijn bureau verbonden (niet medisch 
geschoolde) onderzoeker. De sterfgevallen, die van publiek belang geacht wor-
den, worden expliciet in de wet genoemd. Een arts heeft de wettelijke verplich-
ting om elk plotseling onverwacht overlijden, elk overlijden onder ongewone 
omstandigheden, overlijdensgevallen van personen in detentie, overlijden ten-
gevolge van geweld inclusief ongevallen, overlijden door besmettelijke ziekten 
(als bijv. meningitis), overlijden door beroepsziekten (zoals bijv. een mesothe-
lioom) aan de medical examiner te melden. Ook bij crematie en anatomische 
ontleding moet de medical examiner ingeschakeld worden. Overlijden na een 
medische ingreep wordt niet expliciet genoemd. Als het overlijden niet onver-
wacht is en er geen sprake is van een ongeval, waaronder ook medische fou-
ten worden begrepen, mag een natuurlijke dood afgegeven worden en hoeft de 
medical examiner niet ingeschakeld te worden. Californië kent het coroner-
systeem. Bij wet is bepaald dat de behandelend arts de overlijdensverklaring 
binnen 15 uur na het overlijden moet afgeven. Als niet aan de genoemde 
voorwaarden is voldaan moet de coroner ingeschakeld worden. In de wet is 
een zeer gedetailleerde lijst van situaties opgenomen wanneer deze verplich-
ting bestaat. De coroner kan deze lijst nog uitbreiden. De lijst bevat naast de 
gebruikelijke punten de volgende items: plotseling en ongewoon overlijden, 
overlijden waarbij niemand aanwezig was, gevallen waarin de overledene in de 
20 dagen voor het overlijden geen arts gezien heeft, accidentele vergiftiging, 
overlijden waarbij een relatie bestaat met oude of recente verwonding of met 
een ongeval, acuut alcoholisme, Sudden Infant Death Syndrome, overlijden in 
gevangenschap of bewaring, overlijden door besmettelijke ziekten, beroeps-
ziekten en arbeidsongevallen en overlijden in inrichtingen voor gehandicapten. 
In Amerika verschilt het van staat tot staat onder welke omstandigheden de 
coroner of de medical examiner ingeschakeld moet worden. 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse, 
Belgische, Duitse, Engelse en het Amerikaanse systeem van lijkschouwing en 
overlijdensverklaringen weergegeven. 
 
 lijkschouw 

door 
aard van lijk-
schouw  

gerechtelijke 
secties 

informatie op  
overlijdensverklaring  
 

Nederland BA of GL oppervlakkig zelden zeer beperkt 
België elke arts oppervlakkig zelden beperkt 
Duitsland elke arts grondig frequent uitgebreid 
Engeland BA oppervlakkig frequent beperkt 
USA BA of ME grondig frequent zeer uitgebreid 
(BA = behandelend arts, GL = gemeentelijk lijkschouwer, ME = medical examiner) 
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BESCHOUWING 
 
De systemen van de beschreven landen vertonen opvallende verschillen. De 
omvang van de lijkschouw, de hoeveelheid informatie die op de overlijdens-
verklaring vermeld moet worden en de frequentie van het aantal gerechtelijke 
secties lopen sterk uiteen. De verplichting om bij een niet-natuurlijke dood de 
autoriteiten in te schakelen verschilt van land tot land. Ook binnen de federale 
naties bestaan er grote verschillen.  
In Duitsland en in de USA is een grondig onderzoek van het lijk wettelijk ver-
eist, in Engeland daarentegen kan een overlijdensverklaring afgegeven worden 
zonder dat de arts het lijk zelfs gezien heeft. In Nederland en België volstaat 
een summiere lijkschouw. 
In Nederland bevat de overlijdensverklaring geen medische informatie, slechts 
de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk) wordt vermeld. De 
Duitse en Amerikaanse (deel)staten kennen zeer uitgebreide overlijdensverkla-
ringen. Het Engelse formulier is vrij summier evenals het Belgische formulier. 
Uit de Belgische overlijdensverklaring blijkt wel (indirect) of er sprake was van 
bepaalde besmettelijke ziekten. De scheiding tussen een melding aan de bur-
gerlijke stand met summiere gegevens en een geheime melding aan het bu-
reau voor de statistiek, zoals Nederland en België die kennen, is in Engeland 
en Amerika onbekend. Deze landen kennen één formulier waarop ook medi-
sche gegevens over ziektegeschiedenis en doodsoorzaak vermeld moeten wor-
den. Met name het Amerikaanse formulier bevat zeer veel informatie. In Duits-
land wordt naast de officiële overlijdensverklaring ook nog een formulier voor 
de doodsoorzakenstatistiek ingevuld. 
In Nederland moet de behandelend arts de gemeentelijk lijkschouwer 
inschakelen als hij geen verklaring van natuurlijk overlijden mag afgeven. In 
Duitsland bestaat een wettelijke plicht de politie in te schakelen bij 
aanwijzingen voor een niet-natuurlijke dood of bij een onbekende identiteit, in 
Amerika moet in een reeks van met name genoemde gevallen de medical 
examiner of de coroner ingeschakeld worden. In Engeland daarentegen bestaat 
geen wettelijk plicht de autoriteiten in te lichten als er sprake is van niet-
natuurlijke dood. Opvallend is dat in het Engelse systeem enerzijds het 
coroner-systeem bestaat dat gebaseerd is op het idee dat het algemeen 
maatschappelijk belang vereist dat “any sudden, unnatural or unexplained 
death is investigated thoroughly”, maar dat anderzijds een huisarts zonder het 
lijk van een overleden patiënt te onderzoeken een overlijdensverklaring mag 
fgeven. a 

CONCLUSIE 
 
De wijze waarop in diverse moderne landen het wettelijk systeem van lijk-
schouw en overlijdensverklaring is opgezet geeft grote verschillen te zien. Ook 
binnen de USA en binnen de bondsrepubliek Duitsland bestaan aanzienlijke 
verschillen tussen de verscheidene staten. De wijze waarop deze materie her 
en der geregeld is lijkt nogal willekeurig.  
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Het Nederlandse systeem valt in vergelijking met de andere landen op door de 
zeer summiere informatie op de overlijdensverklaring, de strikte handhaving 
van het beroepsgeheim ook na de dood tegenover burgerlijke stand, politie en 
justitie, het ontbreken van de verplichting de politie in te schakelen bij een 
niet-natuurlijke dood en het geringe aantal gerechtelijke secties.  
 
 
 
 
literatuur
                                    
1 Timperman J, Piette M. Gerechtelijke geneeskunde. Brussel: Story-Scientia; 1992. 
2 Piette M. Gerechtelijke geneeskunde in België. Bijblijven 1998; 14: 14-16. 
3 Voorde W van de. Gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek. KU Leuven; 2000. 
4 Madea B. Die Arztliche Leichenschau. Berlijn: Springer-Verlag; 1999. 
5 Brinkmann B, Banaschak S, Brattzke H. Fehlleistungen bei der Leichenschau in der Bundes-
republik Deutschland: Ergebnisse einer multizentrischen Studie teil I und II. Arch Kriminol 
1997; 199(3-4): 1-12, resp. 65-74. 
6 Watson AA. Forensic medicine. Aldershot: Gower; 1989. 
7 Tarling R. Coroner service survey. London: Home Office research and statistics directorate, 
1998. 
8 Knight B. Simpson’s Forensic Medicine. London: Arnold; 1997. 
9 McLay WDS. Clinical Forensic Medicine. London: Greenwich Medical Media; 1996. 
10 Pounder D. The coroner service, a relic in need of reform. BMJ 1999; 318: 1502-3. 
11 Hanzlick R, Combs D, Parrish RG. Death investigation in the US 1990: a survey of statutes,  
systems and educational requirements. J Forensic Sci. 1993; 38: 628-632.  
12 Adams VI, Herrmann MA. The medical examiner, when to report and help with death certifi-
cates. J.Florida M.A. 1995; 82: 255-260. 
13 Smoley SRN, Belshe SK. Physian’s instructions for completing the death certificate. Califor-
nia department of health services, Office of vital records and statistics. 1993. 
14 Anoniem. Vital statistics act, Oregon. 1999.  
15 Kircher T, Anderson RE. Cause of death, proper completion of the death certificate. JAMA 
1987; 258: 349-352. 
16 Hanzlick R. Coroner training needs, a numeric and geographic analysis. JAMA, 1996; 726: 
1775-8. 
17 Hanzlick R, Combs D. Medical Examiner and Coroner Systems, History and Trends. JAMA, 
1998; 279: 870-874.  
18 DiMaio V. Medical examiners, forensic pathologist and coroners. JAMA, 1997; 277: 531. 
19 Das C, Wal G van der. Overlijdensverklaringen in Nederland: ontoereikende procedures bij 
niet-natuurlijke dood, lijkvinding en overledenen met onbekende identiteit. Ned Tijdschr Ge-
neesk 2001; 145: 1806-10. 
20 Spann W, Maidl K. Die frequenz gerichtlicher Leichenöffnungen in der Bundesrepuliek Deut-
schland. MedR 1985: 59-62. 
21 Dean P. Death and its Investigations. In: McLay. Clinical Forensic Medicine. London: Green-
wich Medical Media; 1996. 
 
 

 32



Hoofdstuk 4 
 
 

De rol van artsen bij overlijden in Nederland, 
België, Duitsland, Engeland en de VS * 

 
 
Aangezien in elk land de overheid de plicht heeft het leven van haar inwoners 
te beschermen, wil zij in het algemeen weten, waaraan haar inwoners zijn 
overleden. In het bijzonder wil de overheid (en met name het Openbaar Minis-
terie) weten of iemand aansprakelijk of strafbaar gesteld dient te worden voor 
het overlijden of het in gevaar brengen van het leven van een individuele in-
woner. Deze behoefte aan informatie kan conflicteren met de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer van een individu. Deze bescherming blijft ook na 
overlijden voortbestaan. De behandelend arts vult gewoonlijk de overlijdens-
verklaring in en is daarbij gebonden aan zijn beroepsgeheim. Het beroepsge-
heim van de behandelend arts is een afgeleide van het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. Het openbaar maken van gegevens betrek-
king hebbend op het overlijden van een individu kan strijdig zijn met dit recht. 
Elke overheid ziet zich dus voor de taak gesteld een juiste afweging te maken 
tussen het opsporen van onrechtmatige en strafbare feiten, die het overlijden 
van een inwoner tot gevolg hebben gehad en het respecteren van de persoon-
lijke levenssfeer van de overledene. Het hangt van de keuze die de wetgever 
gemaakt heeft af in welke mate de arts die de lijkschouw verricht heeft, ver-
plicht is informatie over het overlijden en over de overledene prijs te geven. 
 
In dit artikel wordt door middel van onderzoek van wettelijk regelingen en lite-
ratuur nagegaan wat de rol van artsen bij het afgeven van overlijdensverkla-
ring is en in welke mate het beroepsgeheim van kracht is, in onze buurlanden 
België,1 2 3 Duitsland,4 Engeland,5 67 8 9 10 en in de USA.11 12 13 14 15 16  Ook is 
onderzocht wat bij een sterfgeval de rol is van een door de overheid aangewe-
zen functionaris, die een sterfgeval onderzoekt. 
 
Nederland. De rol van de behandelend arts en gemeentelijk lijkschouwer bij 
overlijden in Nederland hebben wij eerder beschreven17. In Nederland zijn al-
leen de behandelend arts van de overledene en de gemeentelijk lijkschouwer 
bevoegd een lijkschouw te verrichten. Gedetailleerde informatie over de directe 
doodsoorzaak en de onderliggende ziekten wordt alleen vermeld op het B-
formulier voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze informatie is ge-
heim en voor politie, justitie en burgerlijke stand niet toegankelijk. 
 

                                    
* Dit hoofdstuk verscheen eerder als artikel: Das C, Wal G van der. De rol van artsen bij over-
lijden en het beroepsgeheim in Nederland, België, Duitsland, Engeland en de VS. Ned Tijdschr 
Geneeskd 2000; 146: 2044-7. 
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België. In België mag elke arts, dus niet alleen de behandelend arts een over-
ledene schouwen en een overlijdensverklaring (‘aangifte van overlijden’) afge-
ven. De gemeente moet, als er nog geen schouw is verricht, een arts vragen 
de schouw te verrichten. Indien hij niet overtuigd is van een natuurlijke dood 
licht hij de burgerlijke stand daarover in, die op zijn beurt justitie inschakelt. 
De precieze doodsoorzaak blijft geheim. Als de arts zeker is van een misdrijf 
dient hij de politie te waarschuwen. De procureur des konings, vergelijkbaar 
met de Nederlandse officier van justitie, kan de behandelend arts of iedere an-
dere arts vragen alsnog een lijkschouw, de ‘politionele schouw’, te verrichten 
en daarmee als gerechtelijk geneeskundige op te treden. De arts die in op-
dracht van justitie een onderzoek instelt treedt dan op als ‘wetsdokter’ (ge-
rechtelijk deskundige). 
De overlijdensverklaring kent ook een deel dat in gesloten envelop naar het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek gestuurd wordt. Op dit formulier moet, 
naast de directe en de onderliggende doodsoorzaak, de aard van het overlijden 
worden vermeld.  
 
Duitsland. In Duitsland zijn alle artsen, gevestigd in de gemeente waar de lijk-
schouw plaatsvindt, bevoegd en desgevraagd verplicht een lijkschouw uit te 
voeren. Elke gevestigde arts die daartoe het verzoek krijgt is wettelijk verplicht 
een lijkschouw uit te voeren. Hij dient de lijkschouw terstond uit te voeren. De 
lijkschouw geschiedt in principe op de plaats waar het lijk zich bevindt. Of de 
arts de overledene ooit behandeld heeft, is niet relevant. Voor de behandelend 
arts is geen bijzondere rol ten aanzien van de schouw weggelegd. Hij mag 
desgevraagd de lijkschouw verrichten. In enkele deelstaten wordt op de over-
lijdensverklaring expliciet vermeld of de schouwarts ook behandelend arts was 
en of bij de behandelend arts informatie is opgevraagd. In Duitsland zijn de 
behandelend artsen, die de overledene in de periode voor het overlijden heb-
ben behandeld, verplicht de schouwarts alle inlichtingen die van belang zijn te 
verstrekken.  
Het beroepsgeheim is hierbij dus wettelijk opgeheven. Als er aanwijzingen zijn 
voor een niet-natuurlijke dood of als de identiteit niet bekend is, dan is de 
schouwarts wettelijk verplicht de politie in te schakelen. Bij het nader 
gerechtelijk medisch onderzoek maakt justitie gebruik van de diensten van een 
gerechtelijk patholoog, die overigens niet in dienst van justitie zijn. Aan bijna 
alle Duitse universiteiten zijn instituten voor gerechtelijke pathologie 
erbonden. v 

Engeland. In Engeland wordt de overlijdensverklaring in principe afgegeven 
door de behandelend arts, als hij de patiënt voor de ziekte waaraan deze over-
leden is in de twee weken voor het overlijden heeft behandeld. De arts die de 
overlijdensverklaring afgeeft is niet verplicht het lijk persoonlijk te schouwen 
(op het formulier wordt dan aangegeven dat er geen lijkschouw is verricht: 
“not seen after death by a medical practitioner”). Andere artsen mogen dus 
geen overlijdensverklaring afgeven. Een functionaris vergelijkbaar met de Ne-
derlandse lijkschouwer kent Engeland niet. De Engelse police surgeon, een 
(huis-)arts die diverse taken voor de politie verricht, mag geen overlijdensver-
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klaring afgeven. Als hij al ingeschakeld wordt beperkt zijn taak zich tot het 
vaststellen van de dood. In het Engelse systeem van overlijdensverklaringen 
speelt de coroner een belangrijke rol. De coroner is een gerechtelijke functio-
naris met onder andere de taak dubieuze sterfgevallen te onderzoeken. De co-
roner is niet gelijk te stellen aan een gemeentelijk lijkschouwer. Het overgrote 
deel van de coroners heeft een juridische opleiding, een klein deel is arts, een 
nog kleiner deel (10 coroners) zowel arts als jurist. Er zijn veel parttime coro-
ners, die daarnaast werken als advocaat of zelfs als huisarts. De coroner be-
paalt of er een gerechtelijke sectie wordt verricht. In 1996 werden 190.000 
sterfgevallen (circa 30% van alle sterfgevallen in dat jaar) aan de coroner ge-
meld, waarvan 60% door artsen. In 68% van de gevallen (= circa 130.000) 
werd een gerechtelijke sectie uitgevoerd door een daartoe ingeschakelde pa-
tholoog. 
 
USA. In de USA heeft elke staat zijn eigen wettelijk systeem. Voor de meeste 
staten geldt dat de behandelend arts een overlijdensverklaring mag afgeven 
als aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
In alle andere gevallen moet hetzij de coroner, hetzij de medical examiner in-
geschakeld worden. In elke gemeente is een medical examiner of een coroner 
aangesteld. Een medical examiner is een door de overheid aangestelde arts, 
die op basis van zijn onderzoek de doodsoorzaak dient vast te stellen. Hij heeft 
recht op inzage in medische dossiers en het recht om ook zonder toestemming 
van de nabestaanden een gerechtelijke sectie gelasten. Deze zaak worden ge-
rapporteerd aan de district medical examiner, die zorg draagt voor de gerech-
telijke sectie. 
Ooit hadden alle staten coroners in dienst. Al in 1877 verving Massachusetts 
als eerste staat al zijn coroners door medical examiners, later werden artsen 
tot coroner benoemd. In 1918 ging New York als eerste staat officieel over op 
het medical examiner systeem. In de loop van de vorige eeuw zijn veel staten 
op een systeem met een medical examiner overgegaan. Politieke, bestuurlijke, 
juridische en staatsrechtelijke factoren hebben verhinderd dat alle staten op 
het medical examiner systeem, dat vrij algemeen als superieur wordt be-
schouwd, zijn overgegaan.  
Een behandelend arts mag alleen een overlijdensverklaring afgeven als er on-
dubbelzinnig sprake is van een natuurlijke dood en als de overledene onder 
behandeling was van die arts. Elke staat vult de details op eigen wijze in. In 
Florida bijv. wordt iemand “die overlijdt meer dan 30 dagen nadat hij voor het 
laatst behandeld werd, tenzij het overlijden werd verwacht”, beschouwd als 
niet onder behandeling staand. Onder natuurlijke dood wordt verstaan een 
overlijden dat uitsluitend door een ziekte werd veroorzaakt. In alle andere ge-
vallen moet hij de medical examiner waarschuwen. Hoewel op het niet nako-
men van de verplichting forse straffen staan (tot intrekken van de bevoegdheid 
te praktiseren toe) laten veel artsen het melden aan de medical examiner na of 
aan anderen over.  
In Californië moet de behandelend arts binnen 15 uur na het overlijden een 
overlijdensverklaring afgeven, aannemende dat er sprake is van een natuurlij-
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ke dood en de arts de patiënt in de periode van 20 dagen voor het overlijden 
nog heeft gezien. Hij kan deze taak delegeren aan een collega. Op de overlij-
densverklaring moet opgegeven worden sinds wanneer de overledene werd 
behandeld en op welke datum hij het laatst in leven gezien werd. 
In het Amerikaanse systeem is ten aanzien van de overlijdensverklaring het 
beroepsgeheim welbewust niet van toepassing verklaard. Het death certificate 
bevat tientallen vragen, waaronder een gedetailleerde opgave van de doods-
oorzaak. Sommige staten hebben bijzondere vragen toegevoegd.  
Het formulier van Oregon bevat bijv. de vraag of tabaksgebruik heeft bijgedra-
gen aan het overlijden. De gegevens op de overlijdensverklaring zijn openbaar. 
 
BESCHOUWING 
 
Bij een natuurlijke dood geeft in Nederland in principe de behandelend arts de 
overlijdensverklaring af. Als er geen sprake is van een natuurlijke dood of als 
de opgeroepen arts zich niet als behandelend arts mag beschouwen, dient hij 
de gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen. In onderstaande tabel is weer-
gegeven welke artsen in het buitenland een rol spelen bij de uitwendige lijk-
schouw.  
 
 bij een natuurlijke dood 

 
bij een niet-natuurlijke dood 

Nederland behandelend arts  gemeentelijk lijkschouwer  
België elke arts elke arts  
Duitsland elke arts elke arts 
Engeland behandelend arts patholoog 
USA behandelend arts  medical examiner 

 
 
In België mag elke arts de lijkschouw verrichten en een overlijdensverklaring 
afgeven, waarbij hij op het formulier aangeeft of een nader justitieel onderzoek 
aangewezen is of dat er sprake is van bepaalde besmettelijke ziekten.  
In Engeland mag alleen de behandelend arts en dan nog alleen als hij de pati-
ent in de twee weken voor het overlijden “during the deceased’s last illness” 
behandeld heeft een overlijdensverklaring afgeven, zelfs zonder het lijk ge-
schouwd te hebben, als hij overtuigd is van een natuurlijke dood.  
In Duitsland dient elke arts gevestigd in de plaats van overlijden desgevraagd 
een lijkschouw te verrichten. Op de overlijdensverklaring geeft hij aan of er al 
of niet sprake is van een natuurlijke dood.  
In de USA verricht de behandelend arts in principe de lijkschouw en hij geeft, 
als er sprake is van een natuurlijke dood, de overlijdensverklaring af. In elke 
staat is in de wet aangegeven in welke gevallen de coroner of de medical exa-
miner ingeschakeld moet worden.  
 
Gerechtelijke functionarissen. De instantie of functionaris aan wie een niet-
natuurlijke dood of een sterfgeval onder onduidelijke of verdachte omstandig-
heden gemeld moet worden verschilt van land tot land. In onderstaande tabel 
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is weergegeven welke functionarissen betrokken bij de lijkschouw en het on-
derzoek bij een niet-natuurlijke dood zijn betrokken. 
 
land functie lijkschouw 

ter plaatse 
 

gerechtelijke 
sectie 

opleiding in dienst van 

Nederland gemeentelijk  
lijkschouwer 
 

ja nee arts gemeentelijke 
dienst 

Nederland gerechtelijk  
patholoog 
 

nee ja patholoog justitie 

Duitsland Gerichtsarzt 
 

soms ja patholoog universiteit 

Engeland gerechtelijk  
patholoog 
 

soms ja patholoog kliniek of 
universiteit 

Engeland en 
USA 
 

coroner nee nee meestal 
jurist 

overheid 

USA medical examiner ja ja arts (vaak 
patholoog) 
 

overheid of free 
lance 

USA forensisch  
patholoog 
 

nee ja patholoog overheid 

 
In Nederland moeten dergelijke gevallen gemeld worden aan een arts (de ge-
meentelijk lijkschouwer) en niet aan politie of justitie. Justitie kan een gerech-
telijk patholoog verbonden aan het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk in-
schakelen. In België moet een verdachte dood gemeld worden aan de burger-
lijke stand, als een misdrijf zeker is moet de arts zelf justitie inlichten. In 
Duitsland moet de schouwarts zelf de politie inlichten als er sprake is van een 
niet-natuurlijke dood. Een functionaris vergelijkbaar met de Nederlandse lijk-
schouwer kent Duitsland niet, Engeland evenmin. De Engelse police surgeon is 
niet bevoegd een overlijdensverklaring af te geven. Engeland kent het systeem 
van melding aan de coroner, die een nader onderzoek kan instellen naar de 
doodsoorzaak en de omstandigheden waarin de dood intrad in een reeks van 
expliciet omschreven omstandigheden. 
Veel staten in Amerika hanteren ook het coronersysteem, de meeste Ameri-
kaanse staten hebben evenwel een medical examiner, een arts die de taken 
van de Nederlandse lijkschouwer en de gerechtelijk patholoog in zich verenigt. 
In Nederland is de behandelend arts wettelijk niet verplicht medische informa-
tie over de overledene en zijn doodsoorzaak aan politie of justitie te melden. 
Ook in België wordt het beroepsgeheim grotendeels gerespecteerd.  
In Duitsland, Engeland en de USA moeten artsen wel medische informatie rond 
overlijden en doodsoorzaak aan de autoriteiten melden. 
De overheid moet een afweging te maken tussen het opsporen van onrechtma-
tige en strafbare feiten en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van 
de overledene.  
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In onderstaande tabel is weergegeven in welke mate de privacy in diverse lan-
den beschermd wordt.  
 
 bescherming privacy geheim formulier voor statistiek 

 
Nederland ja ja 
België ja, behoudens besmettelijke ziekten ja 
Duitsland ja ja 
Engeland nee nee 
USA nee nee 

 
 
De keus die de overheid heeft gemaakt weerspiegelt zich in de manier waarop 
de lijkschouw en het afgeven van een overlijdensverklaring is geregeld. In 
sommige landen staat de bescherming van de privacy voorop en hoeft de arts 
die de overlijdensverklaring afgeeft nauwelijks informatie te verstrekken, 
waarbij de lijkschouw mede daarom in de praktijk beperkt blijft tot het consta-
teren van de dood. In het andere landen staat de ‘waarheidsvinding’ en het 
grondig onderzoeken van elk sterfgeval door de overheid voorop en wijkt de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In die landen wordt een grondige 
lijkschouw verplicht gesteld en bevat de overlijdensverklaring veel informatie. 
Nederland heeft in beginsel gekozen voor een stelsel met zo veel mogelijk be-
scherming van de privacy. Bij euthanasie evenwel heeft Nederland voor het 
tweede stelsel heeft gekozen.  
Het ideale systeem dient beide aspecten zo veel mogelijk te respecteren. Het 
systeem moet bovendien efficiënt, betrouwbaar en vertrouwelijk te zijn. Gege-
vens die ter kennis van de overheid en met name ter kennis van politie en jus-
titie komen zijn niet per definitie openbaar. Gemeenteambtenaren en politie- 
en justitiefunctionarissen kennen ook een beroepsgeheim. 
 
CONCLUSIE 
 
De rol van de behandelend arts bij het verrichten van een lijkschouw en het 
afgeven van een overlijdensverklaring is in diverse landen op zeer uiteenlo-
pende wijze geregeld. In sommige landen moeten veel gegevens betreffende 
de overledene, de bevindingen bij de lijkschouw, de postmortale verschijnse-
len, de doodsoorzaak en de aard van het overlijden op de overlijdensverklaring 
vermeld worden, in andere landen, waaronder Nederland, worden deze gege-
vens nauwelijks vastgelegd.  
Het is wenselijk dat ook in Nederland vastgelegd wordt uit welke onderdelen 
de lijkschouw dient te bestaan en welke gegevens bij elke schouw geregi-
streerd moeten worden. Nu wordt in de meeste gevallen volstaan met het in-
vullen van de personalia en een handtekening. Het valt te overwegen om in 
Nederland net als in Engeland en de USA expliciet de omstandigheden waarbij 
de lijkschouwer ingeschakeld moet worden aan te geven. Zeker bij een onver-
wacht overlijden of sterfgevallen waarbij de precieze doodsoorzaak niet bekend 
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is of sterfgevallen waarbij een ongeval mogelijk een rol speelt, is het wenselijk 
dat een nader onderzoek ingesteld wordt. 
In de gevallen waarin de lijkschouwer ingeschakeld wordt, dienen alle relevan-
te gegevens verzameld en vastgelegd te worden en aan justitie bekend ge-
maakt te worden, zodat direct besloten kan worden of een nader onderzoek 
gewenst is. Volledige openbaarheid van deze gegevens, zoals in de USA, is niet 
wenselijk en zal in Nederland vermoedelijk ook niet geaccepteerd worden. In 
Nederland echter lijkt de balans tussen bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer en de opsporing van strafbare feiten volgens het wettelijk systeem 
bij onduidelijke of verdachte sterfgevallen te zeer naar de kant van privacy en 
beroepsgeheim door te slaan. 
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Hoofdstuk 5 
 
 

Het beroepsgeheim en de forensische geneeskunde * 
 
 
Het medisch beroepsgeheim is een gecompliceerd onderwerp. Er zijn enkele in 
zeer algemene termen gestelde hoofdregels (‘een blanco-regeling’) met een 
aantal uitzonderingen in bijzondere gevallen. Grondslag van het medisch be-
roepsgeheim is bescherming van de vertrouwelijkheid die nodig is in de relatie 
tussen behandelend arts en patiënt. Bij uitwisseling van informatie over een 
patiënt tussen behandelend arts en anderen, zoals niet-behandelend artsen, 
verzekeraars en overheid is vaak onduidelijk wat wel of niet kan of mag. In de-
ze informatieuitwisseling kan de forensisch arts een rol spelen. Dit vraagstuk is 
ook van belang bij de voorziene regeling van de verplichte melding van sterf-
gevallen van minderjarigen, waaraan het ministerie van justitie werkt.  
In dit artikel wordt door middel van literatuurstudie (wettelijke regels, juris-
prudentie,1 2 3 4 5 handboeken6 7 8 9 10 11 en artikelen12 13 14 15) nagegaan wat 
de rechten en plichten ten aanzien van het medisch beroepsgeheim zijn van de 
arts in het algemeen en van de eerstelijns forensisch arts in het bijzonder. De 
problematiek wordt behandeld aan de hand van twee casus. 
 
casus 1. De politie vraagt een GGD-arts bloed af te nemen van iemand die 
dronken een auto bestuurde. Het blijkt een bekende politicus. Een journaliste 
heeft er lucht van gekregen en vraagt de arts om nadere informatie over de 
toestand waarin de gezagsdrager verkeerde en zij wil ook weten in wiens ge-
zelschap hij zich bevond. De arts is van mening dat hij de informatie kan ver-
strekken omdat hij geen behandelrelatie met de man heeft en bovendien is het 
laatste gegeven geen medische informatie. De politicus klaagt hem aan we-
gens schending van zijn beroepsgeheim. Zou de officier van justitie tot vervol-
ging overgaan?  
 
casus 2. Een huisarts twijfelt aan de aard van het overlijden van één van zijn 
patiënten, die plotseling en onverwachts is overleden. Hij schakelt de gemeen-
telijk lijkschouwer in en verstrekt hem de nodige informatie. De gemeentelijk 
lijkschouwer is na zijn eigen onderzoek van mening dat er sprake is van een 
natuurlijke dood en hij geeft een verklaring van natuurlijk overlijden af. De of-
ficier van justitie heeft via de familie kennis van het sterfgeval gekregen en 
vraagt de gemeentelijk lijkschouwer naar zijn bevindingen. Mag deze de infor-
matie die hij van de huisarts heeft gekregen doorgeven aan de officier? Ook de 
medisch adviseur van de maatschappij waarbij een levensverzekering liep, wil 
de doodsoorzaak weten. Mag de gemeentelijk lijkschouwer deze informatie 
verschaffen? 
                                    
* Dit hoofdstuk verscheen eerder als: Das C, Wal G van der. Het beroepsgeheim en de forensi-
sche geneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd 2003; 174: 2076-9. 
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In deze twee gevallen uit de praktijk van een eerstelijns forensisch arts speelt 
het beroepsgeheim een belangrijke rol. Alvorens de gestelde vragen te beant-
woorden, behandelen wij in kort bestek de grondslagen van het medisch be-
roepsgeheim. 
 
Beroepsgeheim en ambtsgeheim. Slechts beoefenaren van bepaalde beroepen, 
zoals arts, verpleegkundige, advocaat, notaris en geestelijke, hebben een be-
roepsgeheim. Dit hangt samen met de vertrouwelijke aard van hun beroep. 
Mensen die bij hen hulp zoeken, moeten zeer intieme zaken prijsgeven om zo 
goed mogelijk geholpen te kunnen worden. Noodgedwongen wordt de privacy 
aangetast. Als men er niet op kan vertrouwen dat de verstrekte informatie ge-
heim blijft, zou men informatie achter kunnen houden of er zelfs van afzien om 
hulp in te roepen. Vrije toegang tot hulpverleners is een algemeen belang. Al-
les wat een arts tijdens de uitoefening van zijn beroep ziet, hoort, begrijpt of 
zelf constateert (dus ook informatie die ‘hem niet als geheim is vertrouwd’), 
valt onder het beroepsgeheim, ook niet medische gegevens. De hulpverlener 
moet zwijgen tegenover iedereen, ook tegenover politie en justitie.  
Veel functionarissen en ambtenaren, zoals ministers, politieagenten en belas-
tinginspecteurs hebben een ambtsgeheim. Een minister die vertrouwelijke in-
formatie uit de ministerraad prijsgeeft is in principe strafbaar. Ambtenaren die 
bij de politie of de belastingdienst werken krijgen uit hoofde van hun ambt zeer 
intieme informatie over burgers. Vaak is men gedwongen deze informatie te 
verstrekken of de ambtenaren verkrijgen informatie uit eigen onderzoek. Amb-
tenaren hebben ook een zwijgplicht. Bij het afleggen van de ambtseed belooft 
de ambtenaar “geheim te houden al hetgeen in verband met zijn werkzaamhe-
den is toevertrouwd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrij-
pen”. 
 
De grondslag van het medisch beroepsgeheim. Naast het algemene belang van 
een onbelemmerde toegang tot de gezondheidszorg heeft het beroepsgeheim 
als grondslag een individueel belang: de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer en met name van intieme en vertrouwelijke gegevens. De plicht tot 
geheimhouding hangt sterk samen met de aard van het medisch beroep. Al in 
de oudheid bestond de geheimhoudingsplicht. In de eed van Hippocrates is de 
volgende passage opgenomen: “wat ik ook bij de behandeling, of ook buiten 
de praktijk, over het leven van mensen zal zien of horen aan dingen die nooit 
mogen worden rondverteld, zal ik verzwijgen, ervan uitgaande dat zulke din-
gen geheim zijn”. In het begin van de negentiende eeuw werd het beroepsge-
heim voor het eerst in de wet (de Code Civil, die toen ook in Nederland van 
kracht was) vastgelegd. In het wetboek van strafrecht is deze bepaling aan het 
eind van de negentiende eeuw overgenomen: art. 272 stelt strafbaar “hij die 
enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of 
beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt”. De artseneed, die 
sinds 1878 door pas afgestudeerde artsen wordt afgelegd, is niet de juridische 
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grondslag van het beroepsgeheim. Ook een arts die deze eed niet zou hebben 
afgelegd is onderworpen aan het beroepsgeheim. De betreffende passage in de 
eed luidt: “dat ik aan niemand zal openbaren wat als geheim mij is toever-
trouwd of ter mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring, als getuige of 
deskundige in regten gevorderd of ik anderszins tot het geven van mede-
deeling door de wet verpligt worde”. Opvallend is dat de arts dus niet wordt 
opgeroepen tegenover justitie te zwijgen, anders gezegd om van zijn verscho-
ningsrecht gebruik te maken. In de in 1995 in werking getreden wet Beroepen 
Individuele Gezondheidszorg is de geheimhoudingsplicht voor iedereen die een 
beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitoefent in artikel 
88 vastgelegd. De medische faculteiten in Nederland hebben in 2003 een 
nieuwe artseneed opgesteld, die de oude zal vervangen. Wat het beroepsge-
heim betreft beperkt de nieuwe eed zich tot de frase: “Ik zal geheim houden 
wat mij is toevertrouwd”. Net zo min als de oude, vormt de nieuwe eed de 
grondslag van het medisch beroepsgeheim.  
 
Zwijgplicht. Grondslag van het beroepsgeheim is een vertrouwensrelatie, de 
behandelrelatie. In beginsel hebben alleen curatieve artsen een beroepsgeheim 
in volle omvang. Een arts moet ook tegenover andere artsen zwijgen over zijn 
patiënten. Alleen aan artsen die zijn patiënt mede behandelen of die de behan-
deling overnemen mag hij informatie verstrekken. Deze artsen hebben dan een 
gedeeld beroepsgeheim. Hulppersoneel zonder eigen beroepsgeheim, zoals 
doktersassistente, secretaresse of co-assistente, heeft ook een zwijgplicht: zij 
hebben een afgeleid beroepsgeheim. Keuringsartsen en adviserend artsen 
hebben geen op een behandelrelatie gebaseerd beroepsgeheim. Dat impliceert 
niet dat zij geen zwijgplicht hebben op grond van art. 272 van het wetboek 
van strafrecht. De keuringsarts neemt kennis van vertrouwelijke gegevens 
door zijn eigen onderzoek en hij krijgt van de behandelend arts gegevens, die 
wel onder beroepsgeheim vallen en die hem in zijn kwaliteit van arts zijn toe-
vertrouwd. Met deze informatie moet de keuringsarts vertrouwelijk omgaan.  
 
Zwijgrecht of verschoningsrecht. “Van het geven van getuigenis of van het be-
antwoorden van bepaalde vragen kunnen zich ook verschonen zij die uit hoof-
de van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn” 
zegt artikel 218 van het wetboek van strafvordering (WSv). Dit verschonings-
recht heft de algemene wettelijke plicht om te getuigen op. Een arts die door 
politie of justitie gevraagd wordt als getuige een verklaring af te leggen kan 
zich dus ‘verschonen’, anders gezegd van zijn zwijgrecht gebruik maken en 
geen getuigenverklaring afleggen. Volgens sommigen moet hij zich verscho-
nen, omdat hij zich anders schuldig maakt aan schending van zijn beroepsge-
heim. Keuringsartsen hebben ook een verschoningsrecht. Aan bepaalde amb-
tenaren is een specifieke zwijgplicht opgelegd. Ambtenaren hebben geen al-
gemeen zwijgrecht. Juist in de aangelegenheden waarvoor zij aangesteld zijn 
(politie-onderzoek, belastingzaken) mogen zij tegenover justitie uiteraard niet 
zwijgen. De kring van mensen die tegenover justitie mogen zwijgen (‘verscho-
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ningsgerechtigden’) is beperkt: alleen beroepsbeoefenaren (art. 218 WSv) en 
familieleden en de (ex)partner van een verdachte (art. 219 WSv).  
 
In onderstaande tabel is aangegeven wie – afgezien van verfijningen en uit-
zonderingen – een zwijgplicht en/of zwijgrecht heeft. 
 
 Zwijgplicht Zwijgrecht 
Gewone burger - - 
Familielid of partner - + 
Behandelend arts + + 
Keuringsarts + + 
Forensisch arts   
- lijkschouwer  + - 
- adviseur voor justitie + - 
- behandelend arts  + + 
hulppersoneel (co-assistenten,  
doktersassistenten, secretaresses) 
 

+ + 

 
Rechterlijke toetsing. Als een hulpverlener zich op zijn verschoningsrecht be-
roept dan heeft de politie of justitie zich daar in principe bij neer te leggen. De 
rechter kan hooguit toetsen of er een hulpverleningsrelatie, die een zwijgplicht 
oplevert, bestaat tussen de hulpverlener die gevraagd wordt te getuigen en de 
persoon over wie informatie gevraagd wordt.16 17 Als er sprake is van een rela-
tie tussen een behandelend arts en zijn patiënt, dan valt er voor de rechter 
niets meer te toetsen. Bij een niet-behandelend arts ligt de situatie gecompli-
ceerder. Informatie die zo’n arts gekregen heeft van de behandelend arts valt 
in principe ook onder het beroepsgeheim en het verschoningsrecht, maar bin-
nen het kader van de opdracht zal er toch medische informatie aan de op-
drachtgever verstrekt mogen worden. 
  
Doorbreking van beroepsgeheim. Het beroepsgeheim van een arts is niet abso-
luut, dat betekent dat een arts niet altijd verplicht is te zwijgen. Met gerichte 
toestemming van de betrokkene mag hij informatie verstrekken aan de aan-
gewezen instantie of aan de rechter. Het mag, het moet niet, ook al is er toe-
stemming gegeven. Ook een wettelijke plicht, zoals de Wet Infectieziekten of 
de Wet op de Lijkbezorging (WLB) - met name de verplichte melding van de 
behandelend arts van een niet-natuurlijke of twijfelachtige doodsoorzaak aan 
gemeentelijk lijkschouwer - rechtvaardigt een schending van de zwijgplicht. 
Kindermishandeling kan eveneens een rechtvaardiging zijn om de zwijgplicht 
te doorbreken.18 In het ‘conflict van plichten’ weegt de arts doorbreking van 
het beroepsgeheim in belang van het mishandelde kind af tegen zijn zwijg-
plicht tegenover de ouders.  
 
Beroepsgeheim na de dood. Het beroepsgeheim blijft na de dood voortbe-
staan.19 De ‘geheimen’, dat zijn alle medische en persoonlijke gegevens van 
een patiënt, blijven geheim. Een arts mag het dossier in principe niet afgeven 
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aan de nabestaanden of hen inlichten over ziekten of persoonlijke omstandig-
heden van de overledene.20 Medische en andere informatie die geen relatie 
heeft met het overlijden dient de lijkschouwer naar onze mening voor zich te 
houden.  
 
De positie van de forensisch arts. In de casuïstiek hierboven vervult de foren-
sisch arts verschillende rollen. Hij is onderzoekend forensisch arts handelend in 
opdracht van de politie (casus 1) of gemeentelijk lijkschouwer op verzoek van 
een huisarts en medisch adviseur van de officier van justitie (in casus 2). Ge-
woonlijk vervult hij zijn rol als lijkschouwer op verzoek van politie en justitie. 
Daarnaast kan de forensisch arts ook als behandelend arts optreden. Of en in 
welke mate een forensisch arts een beroepsgeheim (zwijgplicht en/of zwijg-
recht) heeft hangt af van de rol die hij vervult.  
a. Als behandelend arts gelden in principe dezelfde regels als voor alle andere 
behandelende artsen. Dus hij heeft tegenover iedereen, inclusief politie en jus-
titie een zwijgplicht en ook een zwijgrecht.  
b. Als een forensisch arts een medisch onderzoek doet in opdracht van politie 
of justitie en daarmee optreedt als medisch adviseur van politie en justitie, dan 
is zijn positie vergelijkbaar met die van een keuringsarts. Voor zijn onderzoek 
moet hij aan de betrokkene melden wat het doel van zijn onderzoek is en aan 
wie hij rapporteert. De betrokkene kan dan zelf afwegen of hij meewerkt aan 
het onderzoek en welke informatie hij prijsgeeft. Met toestemming van de be-
trokkene kan de adviserend arts informatie opvragen bij behandelende artsen. 
In principe heeft een adviserend arts ook een zwijgplicht tegenover justitie. 
Voor een forensisch arts geldt dit uiteraard niet, aangezien justitie nu juist de 
opdrachtgever is. De forensisch arts verstrekt zo weinig mogelijk medische in-
formatie, hij geeft alleen antwoord op de vooraf gestelde vragen.  
c. Een forensisch arts kan op verzoek van een behandelend arts of op verzoek 
van justitie als gemeentelijk lijkschouwer optreden. Als er sprake blijkt te zijn 
van een niet-natuurlijke dood moet hij op grond van de wet (art. 10 WLB) rap-
porteren aan de officier van justitie, er is dus geen zwijgrecht. Onduidelijk is 
de situatie als politie of justitie niet om de lijkschouw hebben gevraagd en er 
sprake is van een natuurlijke dood. Volgens de huidige WLB hoeft de gemeen-
telijk lijkschouwer de officier van justitie niet te informeren, een wettelijke 
plicht bestaat dus niet. Het lijkt evenwel onlogisch dat een gemeentelijk lijk-
schouwer de officier van justitie niet zou informeren over de door hem verrich-
te lijkschouw. Onder de oude WLB diende de gemeentelijk lijkschouwer over 
elke lijkschouw - natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood - te rapporteren aan 
de officier van justitie. Dat deze verplichting is vervallen heeft waarschijnlijk 
meer een praktische dan een principiële achtergrond gehad. 
 
Casuïstiek. In de eerste casus had de GGD-arts, die optrad als forensisch arts, 
geen (enkele) informatie mogen geven aan de journaliste. Als arts en als amb-
tenaar heeft hij ten aanzien van deze ‘privacy-gevoelige’ informatie een zwijg-
plicht. De officier van justitie heeft goede gronden om tot vervolging over te 
gaan. In de tweede casus mag de gemeentelijk lijkschouwer naar onze mening 
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aan de officier van justitie mededelen op welke gronden hij tot een natuurlijke 
dood geconcludeerd heeft. Tegenover een verzekeringsmaatschappij geldt 
zonder meer een zwijgplicht, ongeacht of er sprake is van een natuurlijke dood 
of niet. Nabestaanden kunnen deze zwijgplicht niet opheffen. Er bestaat een 
regeling dat als de verzekeringsmaatschappij de zaak heeft afgesloten, de ge-
meentelijk lijkschouwer om statistische redenen de medisch adviseur opgaaf 
kan doen van de doodsoorzaak. Nadat de zaak is afgesloten tonen verzeke-
ringsmaatschappijen overigens zelden nog belangstelling voor de doodsoor-
zaak. 
 
CONCLUSIE  
 
De forensisch arts heeft een beroepsgeheim, in die zin dat hij altijd een zwijg-
plicht heeft. Als medisch adviseur van justitie en als gemeentelijk lijkschouwer 
heeft hij een beperkt beroepsgeheim: wel een zwijgplicht, maar geen verscho-
ningsrecht betreffende de informatie die hij heeft verkregen door het uitvoeren 
van zijn opdracht, voor zover die informatie relevant is voor de beoordeling 
van de gegeven opdracht. Als de forensisch arts optreedt als behandelend arts, 
heeft hij een beroepsgeheim in volle omvang, dus zowel zwijgplicht, als zwijg-
recht. 
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Hoofdstuk 6 
 
 

Informatie aan en van de gemeentelijk lijkschouwer * 
 
 
Het medisch beroepsgeheim is een gecompliceerd onderwerp. Er zijn enkele 
hoofdregels met een aantal uitzonderingen in bijzondere gevallen. Grondslag 
van het medisch beroepsgeheim is bescherming van de vertrouwelijkheid die 
nodig is in de relatie tussen behandelend arts en patiënt. Bij uitwisseling van 
informatie over een patiënt tussen behandelend arts en forensisch arts is vaak 
onduidelijk wat wel of niet kan of mag. Wettelijke regels en de regels van het 
beroepsgeheim bepalen (voor een deel) wat wel en niet is toegestaan. In dit 
artikel wordt de informatieuitwisseling tussen behandelend arts en forensisch 
arts in zijn een rol als gemeentelijk lijkschouwer enerzijds en tussen forensisch 
arts en andere partijen anderzijds beschreven. Getracht is de volgende vragen 
te beantwoorden. Als een behandelend arts na het overlijden van zijn patiënt 
verplicht is de gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen, welke informatie 
moet of mag hij aan de lijkschouwer verstrekken? Welke informatie mag de 
gemeentelijk lijkschouwer na een door hem verrichte lijkschouw verstrekken 
aan huisarts, nabestaanden, verzekeraar, begrafenisondernemer, burgerlijke 
stand, ambassade en aan politie en justitie? 
 
Methode. Door middel van literatuurstudie van wettelijke regels, jurispruden-
tie, handboeken1 2 3 4 5 en artikelen,6 7 is nagegaan wat de rechten en plichten 
ten aanzien van het medisch beroepsgeheim zijn van de arts in het algemeen 
en van de eerstelijns forensisch arts in het bijzonder. 
 
RESULTATEN 
 
De grondslag van het medisch beroepsgeheim. Naast het algemene belang van 
een onbelemmerde toegang tot de gezondheidszorg heeft het beroepsgeheim 
als grondslag een individueel belang: de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer en met name van intieme en vertrouwelijke gegevens. Grondslag 
van het beroepsgeheim is een vertrouwensrelatie, de behandelrelatie.8 In be-
ginsel hebben alleen curatieve artsen een beroepsgeheim in volle omvang. Het 
uitwisselen van informatie kan een inbreuk op het beroepsgeheim betekenen. 
Het beroepsgeheim omvat een zwijgplicht en een zwijgrecht.  
 
Zwijgplicht. De zwijgplicht is vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht (artikel 
272): “hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden 
dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroe-
                                    
* Een bekorte versie van dit hoofdstuk verscheen als artikel: Das C. Een inbreuk op het be-
roepsgeheim; informatie aan en van de gemeentelijk lijkschouwer. Medisch Contact 2003; 58: 
1828-30. 
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ger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt” is straf-
baar. De wettelijk opgelegde zwijgplicht verplicht een arts vertrouwelijke ge-
gevens die hij in de uitoefening van zijn beroep heeft verkregen voor zich te 
houden. Deze plicht geldt tegenover iedereen. Een arts moet ook tegenover 
andere artsen zwijgen over zijn patiënten. Alleen aan artsen die zijn patiënt 
mede behandelen of die de behandeling overnemen mag hij informatie ver-
strekken.  
 
Verschoningsrecht. Het verschoningsrecht (zwijgrecht) geeft een arts het recht 
tegenover justitie te zwijgen.9 10 “Van het geven van getuigenis of van het be-
antwoorden van bepaalde vragen kunnen zich ook verschonen zij die uit hoof-
de van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn” 
zegt artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering. Het verschoningsrecht 
heft de algemene wettelijke plicht om te getuigen op. 
 
Doorbreking van beroepsgeheim. Het beroepsgeheim van een arts is niet abso-
luut, dat betekent dat een arts niet altijd verplicht is te zwijgen. Een wettelijke 
plicht, zoals de Wet op de Lijkbezorging(WLB) - met name de verplichte mel-
ding van de behandelend arts van een niet-natuurlijke of twijfelachtige doods-
oorzaak aan gemeentelijk lijkschouwer - rechtvaardigt een schending van de 
zwijgplicht. Ook een conflict van plichten kan een rechtvaardiging voor het 
doorbreken van de zwijgplicht opleveren.11 
 
Het beroepsgeheim na de dood. De zwijgplicht blijft na de dood voortbestaan. 
De ‘geheimen’ van een patiënt, dat zijn al zijn medische en persoonlijke gege-
vens, dienen geheim te blijven.12 Een arts mag het dossier van een overleden 
patiënt in principe niet afgeven aan de nabestaanden of hen inlichten over 
diens ziekten of persoonlijke omstandigheden.13 Deze zwijgplicht kan botsen 
met de plicht de gemeentelijk lijkschouwer te informeren. Als de behandelend 
arts die de dood, de doodsoorzaak en de aard van het overlijden van zijn pati-
ent moet vaststellen, namelijk “meent niet tot afgifte van een verklaring van 
overlijden te kunnen overgaan, doet hij hiervan onverwijld mededeling aan de 
gemeentelijke lijkschouwer”, aldus artikel 7, lid 3 van de Wet op de Lijkbezor-
ging (WLB), dat wil zeggen dat als de arts die de schouw heeft verricht, twijfelt 
of er sprake is van een natuurlijke dood of als er aanwijzingen zijn voor een 
niet-natuurlijke dood, hij de gemeentelijk lijkschouwer moet inschakelen.  
 
De positie van de forensisch arts. Een forensisch arts kan op verzoek van een 
behandelend arts of op verzoek van justitie als gemeentelijk lijkschouwer op-
treden. Wie zijn ‘opdrachtgever’ is kan van belang zijn bij het doorgeven van 
informatie. Ook de aard van het overlijden is relevant. Als er sprake is van een 
niet-natuurlijke dood, dan moet hij op grond van de wet (art. 10 WLB) altijd 
rapporteren aan de officier van justitie, ongeacht wie de aanvrager was. Te-
genover justitie is er dus geen zwijgrecht. Onduidelijk is de situatie als de 
huisarts (en niet politie of justitie) om de lijkschouw heeft gevraagd en er 
sprake is van een natuurlijke dood. Volgens de huidige WLB hoeft de gemeen-
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telijk lijkschouwer de officier van justitie in geval van een natuurlijke dood niet 
te informeren. 
 
Het beroepsgeheim van de gemeentelijk lijkschouwer. Tegenover justitie heeft 
de gemeentelijk lijkschouwer in principe geen zwijgrecht betreffende informa-
tie die samenhangt met het door hem onderzochte sterfgeval.14 Het is nu juist 
zijn taak een onderzoek in te stellen en justitie te informeren. Tegenover ieder 
ander heeft hij een zwijgplicht, hetzij op grond van zijn status als arts, hetzij 
op grond van zijn ambtelijke status en de daaraan verbonden geheimhou-
dingsplicht. Bij een niet-natuurlijke dood mag hij absoluut niemand, ook huis-
arts of familieleden niet, inlichtingen verschaffen. Ieder die informatie wenst, 
moet verwezen worden naar de officier van justitie. In principe “reikt het be-
roepsgeheim tot over het graf”. Dat betekent dat vertrouwelijke gegevens van 
een persoon ook na zijn overlijden geheim moeten blijven. 
 
DISCUSSIE 
 
Het informeren van de gemeentelijk lijkschouwer is in principe een inbreuk op 
het beroepsgeheim. Vertrouwelijke gegevens van de overledene worden naar 
buiten gebracht. De behandelend arts heeft echter de wettelijke plicht de ge-
meentelijk lijkschouwer in te schakelen als hij twijfelt aan een natuurlijke dood 
of als duidelijk is dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood. Dit is dus een 
gelegitimeerde inbreuk op het beroepsgeheim. In het verleden is er vanwege 
deze inbreuk langdurig gediscussieerd over de vraag of een arts een sterfgeval 
wel mocht melden en daarna over de vraag of hij wel aan de overheid mocht 
aangeven dat er mogelijk sprake was van een niet-natuurlijke dood.15 16 Als 
een patiënt is overleden door een misdrijf dan is dit gegeven overigens niet zo 
zeer ‘het geheim’ van de overledene, als wel het geheim van de dader. Hier 
lijkt de melding aan de autoriteiten eerder een plicht dan een inbreuk op het 
beroepsgeheim. Anders ligt het bij een suïcide, waarvan de melding aan ge-
meentelijk lijkschouwer of politie wel als een inbreuk op het geheim van de pa-
tiënt (en zijn familie) opgevat kan worden. Sommigen, o.a. Hazewinkel-
Suringa,17 hebben voorgesteld om deze reden suïcide uit te zonderen van de 
meldingsplicht, maar daarvan heeft de wetgever afgezien, mede omdat er 
sprake zou kunnen zijn van het strafbare feit van aanzetten of behulpzaam zijn 
bij zelfmoord (art. 294 Wetboek van Strafrecht).  
De behandelend arts heeft dus de wettelijke plicht een (vermoeden van) een 
niet-natuurlijke dood te melden aan de gemeentelijk lijkschouwer. Hoe ver de 
informatieplicht van een behandelend arts gaat is evenwel onduidelijk.18 Heeft 
de gemeentelijk lijkschouwer ‘recht’ op inzage van het hele medische dossier 
of alleen op de informatie direct verband houdende met het overlijden? Moeten 
ziekten en persoonlijke omstandigheden (verslavingen, financiële positie, ver-
standhouding met familie, partner en buren) die relevant kunnen zijn voor de 
toedracht van het overlijden ook gemeld worden aan de gemeentelijk lijk-
schouwer? Hierover is niets vastgelegd. Gebruikelijk is dat de behandelend arts 
de gemeentelijk lijkschouwer zo veel mogelijk relevante informatie verstrekt 
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en dat de gemeentelijk lijkschouwer die informatie die verband houdt met het 
overlijden in zijn rapport aan de officier van justitie vermeldt. Zeker als een 
strafbaar feit heeft geleid tot de dood van de patiënt lijkt daar ook vanuit het 
oogpunt van het beroepsgeheim weinig bezwaar tegen. Medische en andere in-
formatie die geen relatie heeft met het overlijden dient de lijkschouwer voor 
zich te houden, dus ook niet aan politie en justitie door te geven. De gemeen-
telijk lijkschouwer heeft een beperkt beroepsgeheim: informatie die relevant is 
voor de beoordeling van de aard van het overlijden geeft hij door aan justitie, 
de overige informatie dient hij geheim te houden. Justitie heeft in principe 
geen recht op inzage of afgifte van het medisch dossier. In de wet is vastge-
legd (artikel 98 van het Wetboek van Strafvordering) dat justitie medische 
dossiers niet in beslag mag nemen. Het zou niet juist zijn, als het medisch 
dossier via de omweg van de gemeentelijk lijkschouwer toch bij justitie op tafel 
zou komen. Het is dus ongewenst een kopie van het medisch dossier te maken 
en aan justitie ter hand te stellen, omdat daarin veel meer informatie is neer-
gelegd dan justitie voor de beoordeling van het sterfgeval nodig heeft.  
Bij een natuurlijke dood bestaat er voor de gemeentelijk lijkschouwer dus geen 
wettelijke plicht om de officier van justitie te informeren. Maar mag de ge-
meentelijk lijkschouwer hem wel informeren of heeft hij een zwijgplicht en een 
zwijgrecht? Het lijkt onlogisch dat een gemeentelijk lijkschouwer de officier van 
justitie niet zou informeren over de door hem verrichte lijkschouw. Onder de 
oude WLB (van kracht tot 1991) diende de gemeentelijk lijkschouwer overi-
gens over elke lijkschouw - natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood - te rap-
porteren aan de officier van justitie. Dat deze verplichting is vervallen heeft 
meer een praktische dan een principiële achtergrond gehad. 
Het “beroepsgeheim reikt over het graf”. Naar onze mening wordt deze regel 
niet opzij gezet als de gemeentelijk lijkschouwer de lijkschouw heeft verricht. 
Dus ook de lijkschouwer heeft, ook al heeft hij geen vertrouwensrelatie met de 
overledene gehad, een zwijgplicht tegenover iedereen, net als een behande-
lend arts. De nabestaanden willen gewoonlijk echter weten hoe en waardoor 
het overlijden veroorzaakt werd. Het zou te ver gaan de familie deze informa-
tie te onthouden, ook al is het verstrekken van deze informatie in principe wel 
een inbreuk op het beroepsgeheim. 
De nabestaanden hebben in ieder geval geen recht op een kopie van het ver-
slag aan de officier van justitie, het schouwverslag of het B-formulier (opgave 
doodsoorzaak aan het CBS). De behandelend arts heeft uiteraard ook recht op 
informatie over de bevindingen bij de lijkschouw. Men zou hier kunnen spreken 
van een gedeeld beroepsgeheim, ook al berust de zwijgplicht van de gemeen-
telijk lijkschouwer meer op zijn ambtelijke functie, dan op het medisch be-
roepsgeheim. 
Tegenover een verzekeringsmaatschappij geldt zonder meer een zwijgplicht, 
ongeacht of er sprake is van een natuurlijke dood of niet. Nabestaanden kun-
nen deze zwijgplicht niet opheffen. Er bestaat een regeling dat als de verzeke-
ringsmaatschappij tot uitkering is overgegaan, de gemeentelijk lijkschouwer 
om statistische redenen de medisch adviseur opgaaf kan doen van de doods-
oorzaak. Achtergrond van deze overeenkomst is dat de verzekeraar niet op 
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grond van door de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer verstrekte 
informatie kan weigeren tot uitkering over te gaan. 
Tegenover begrafenisondernemer en burgerlijke stand heeft de gemeentelijk 
lijkschouwer in principe ook een zwijgplicht. De enige informatie die verstrekt 
mag (en moet) worden is de aard van het overlijden (natuurlijke dood of niet-
natuurlijke dood). Sommige ambassades (zoals de Engelse en de Amerikaan-
se) vragen de gemeentelijk lijkschouwer een precieze opgave van de doods-
oorzaak. Volgens Nederlands recht valt deze informatie onder het beroepsge-
heim, volgens Angelsaksisch recht is er geen bezwaar tegen het verstrekken 
van deze informatie.  
 
CONCLUSIE 
 
Het hangt af van de positie van een arts en van de aard van het overlijden of 
informatie mag worden verstrekt aan derden over de voorgeschiedenis van de 
overledene en de omstandigheden rond het overlijden. Informatie van de be-
handelend arts waarop beroepsgeheim rust, wordt bij een niet-natuurlijke 
dood dus via de gemeentelijk lijkschouwer doorgesluisd naar justitie. Dit is een 
inbreuk op het beroepsgeheim op grond van een wettelijk verplichting. Alleen 
informatie die relevant is voor beoordeling van de aard van het overlijden mag 
door behandelend arts aan de gemeentelijk lijkschouwer (en door gemeentelijk 
lijkschouwer aan justitie) worden doorgegeven, voor het overige blijft het be-
roepsgeheim overeind. Indien politie en justitie zich rechtstreeks tot de behan-
delend arts van een overleden patiënt wenden met het verzoek om informatie, 
dan kan de arts zich zonder meer op zijn zwijgrecht beroepen. Tegen inzage in 
het medisch dossier door de gemeentelijk lijkschouwer bestaat geen bezwaar, 
aangezien ook de gemeentelijk lijkschouwer een beroepsgeheim heeft. Afgifte 
van (een kopie van) het dossier is ongewenst, zo niet in strijd met de wet. Het 
is de taak van de gemeentelijk lijkschouwer justitie te informeren over de aard 
van het overlijden. Voor het overige heeft hij tegenover nabestaanden en an-
dere instanties in principe een zwijgplicht. 
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Hoofdstuk 7 
 
 
Het begrip ‘doodsoorzaak’, een internationale vergelijking * 

 
 
Iemand valt thuis en breekt zijn heup. Enkele weken later, na het plaatsen van 
een prothese, overlijdt hij in het ziekenhuis aan een pneumonie die mede door 
de bedlegerigheid heeft kunnen ontstaan. De zaalarts ziet de pneumonie als 
(natuurlijke) doodsoorzaak, de gemeentelijk lijkschouwer beoordeelt dit geval 
als een niet-natuurlijke dood en in de doodsoorzaakstatistieken wordt dit geval 
geregistreerd als een ongeval in privé-sfeer. Uit dit alledaagse geval blijkt dat 
het begrip doodsoorzaak op uiteenlopende wijze ingevuld kan worden. De 
zaalarts heeft zich beperkt tot de directe (rechtstreekse) doodsoorzaak. De 
lijkschouwer beoordeelde de aard van overlijden en de ambtenaar van het bu-
reau voor de statistiek heeft de onderliggende (primaire) doodsoorzaak – de 
heupfractuur – ook als niet-natuurlijke dood opgevat en gecodeerd als onge-
val. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat het begrip doodsoorzaak op verschillende manieren 
ingevuld kan worden. Termen als directe doodsoorzaak, onderliggende doods-
oorzaak en primaire doodsoorzaak worden gebruikt naast aanduidingen als bij-
komende oorzaken en bijdragende factoren.1 2 Daarnaast worden internatio-
naal begrippen gebruikt als mechanisme, wijze, aard en methode van overlij-
den.3 Begrippen die in onze buurlanden België,4 5 6 Duitsland,7 Engeland,8 9 10 
en in de USA, 11 12 13 14 in gebruik zijn worden vergeleken met Nederlandse 
begrippen.  
 
Internationale code voor de registratie van doodsoorzaken. Voor de registratie 
van doodsoorzaken bestaat een internationaal systeem vastgelegd in de Inter-
national Code for Diseases and Causes of Death, waarvan inmiddels de tiende 
versie is verschenen. De opzet van het formulier voor de doodsoorzakenstatis-
tiek is in zeer veel landen in de wereld overeenkomstig, maar niet identiek. Op 
het Nederlandse B-formulier worden de volgende termen gebruikt: ziekte die 
rechtstreeks de dood ten gevolge had, ziekten die hebben geleid tot de (recht-
streekse) doodsoorzaak, de aan het overlijden ten grondslag liggende ziekte en 
bijkomstige ziekten en bijzonderheden, welke tot de dood hebben bijgedragen, 
doch niet met de onderliggende ziekte en rechtstreekse doodsoorzaak in cau-
saal verband staan.15 Deze laatste formulering – wel bijgedragen, maar niet in 
causaal verband staande – is overigens volgens de wetten van de logica16 en 
ook juridisch gezien een contradictio in terminis.  
 

                                    
* Dit hoofdstuk verscheen eerder als artikel: Das C, Wal G van der. Het begrip ‘doodsoorzaak’: 
een internationale vergelijking. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146: 2040-3. 
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In onderstaande tabel is weergegeven welke Engelse termen equivalent zijn en 
wat deze termen betekenen. 
 
Nederlandse term 
 

Engelse term Definitie Toelichting 

de aan het overlijden ten 
grondslag liggende ziek-
te (onderliggende, pri-
maire of oorspronkelijke 
doodsoorzaak) 
 

underlying 
(primary or 
proximate) 
cause of death 

ziekte of verwonding die 
keten van gebeurtenissen 
die tot de dood leidde in-
zette 

zonder deze oorzaak 
zou de dood niet zijn 
ingetreden; condicio 
sine qua non 

ziekte welke rechtstreeks 
de dood ten gevolge had 
(directe of rechtstreekse 
doodsoorzaak) 
 

immediate 
cause of death 

de ziekte, verwonding of 
complicatie die direct aan 
de dood vooraf ging 

het laatste gevolg van 
de onderliggende 
doodsoorzaak  

ziekten die hebben geleid 
tot de (rechtstreekse) 
doodsoorzaak 

conditions lead-
ing to immedi-
ate cause (in-
tervening 
causes) 

ziekten of complicaties 
die het gevolg zijn van de 
onderliggende doodsoor-
zaak  

schakels in de keten 
van onderliggende 
doodsoorzaak tot di-
recte doodsoorzaak 
 

bijkomstige ziekten en 
bijzonderheden 

other significant 
conditions 

ziekten of bijzonderheden 
die hebben bijgedragen 
tot de dood (“zonder cau-
saal verband”) 
 

risicofactoren of 
deeloorzaken  

 
 
Niet-natuurlijke dood. Op het Nederlandse B-formulier zijn - in afwijking van 
het internationale model - voor natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood apar-
te rubrieken gemaakt.17 Bij de rubriek niet-natuurlijke dood wordt niet gebruik 
gemaakt van de begrippen directe en onderliggende doodsoorzaak, maar van 
het niet nader gespecificeerde begrip ‘oorzaak’, waarbij op het formulier dat 
sinds 2001 in gebruik is 4 mogelijkheden worden gegeven, namelijk zelfdo-
ding, misdrijf, ongeval en ‘onbekend of anders’. Onder deze laatste categorie 
valt ook levensbeëindigend handelen, dat expliciet op het B-formulier bij de 
rubriek niet-natuurlijke dood is opgenomen. Op het oude B-formulier werden 3 
categorieën niet-natuurlijke dood vermeld: zelfmoord, doodslag en ongeval. 
Op het nieuwe formulier wordt gevraagd naar de “omstandigheden die tot de 
niet-natuurlijke dood hebben geleid”, waar op het oude formulier nog werd ge-
sproken over “de wijze waarop het dodelijk letsel is bekomen”, waarmee blij-
kens de voorbeelden de toedracht bedoeld wordt. Ook wordt gevraagd naar de 
aard van het letsel, waarbij niet duidelijk is of de directe of de primaire doods-
oorzaak moet worden opgegeven. Als voorbeeld wordt gegeven schedelbasis-
fractuur. Dit is noch een primaire, noch een directe doodsoorzaak. Het ongeval 
is de primaire doodsoorzaak en hersenoedeem of inklemming is de directe 
doodsoorzaak.  
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In onderstaande tabel zijn de oude en de nieuwe formulering van de begrippen 
zoals vermeld op het B-formulier en hun betekenis weergegeven. 
 
gevraagde informatie 
 
 

formulering  
op oud B-formulier 

formulering  
op nieuw B-formulier 

aard van overlijden zelfmoord zelfdoding 
 doodslag misdrijf 
 ongeval ongeval 
  onbekend of anders 

 
toedracht wijze waarop het dodelijk letsel is 

bekomen 
 

omstandigheden die tot de niet-
natuurlijke dood hebben geleid 
 

doodsoorzaak* * aard van het letsel aard van het letsel  
 

 
 
De wijze van overlijden geeft aan via welk mechanisme de dood intrad. Het 
mechanisme is een symptoom of complicatie (zoals hyperkaliaemie, shock, 
anoxie, asphyxie of ventrikelfibrilleren) en geen ziekte, zoals die in de doods-
oorzaken statistieken voorkomt. De onderliggende ziekte leidt via complicaties 
(het mechanisme) tot de dood.  
Voor het vaststellen van de aard van het overlijden moet men toedracht en di-
recte en primaire doodsoorzaak kennen. Een ‘voedselvergiftiging’ kan afhanke-
lijk van de omstandigheden in het ene geval als een natuurlijke dood en in het 
andere geval als een niet-natuurlijke dood gekwalificeerd worden. In onder-
staande tabel zijn de Engelse termen, die in dit verband gebruikt worden en 
hun betekenis weergegeven. 
 
Nederlandse term Engelse term toelichting 
aard van overlijden manner of death natuurlijk of niet-natuurlijk (eventueel 

nader gespecificeerd in suïcide, onge-
val, moord et cetera) 
 

wijze van overlijden mechanism (mode) of death de wijze waarop de oorzaak de dood 
doet intreden 
 

 
In Nederland wordt gewoonlijk geen onderscheid gemaakt tussen doodsoor-
zaak en aard van overlijden. De begrippen aard en wijze van overlijden worden 
vaak als synoniem gezien en door elkaar gebruikt. De Wet op de Lijkbezorging 
kent slechts twee categorieën doodsoorzaken: natuurlijke dood en niet-
natuurlijke dood. Op de overlijdensverklaring verklaart de schouwarts over-
tuigd te zijn dat de dood door een natuurlijke oorzaak is ingetreden. Volgens 
bovenstaande terminologie zou de formulering moeten luiden: overtuigd van 
                                    
 

* Niet duidelijk is of de primaire of de directe doodsoorzaak wordt bedoeld. 
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een natuurlijke aard van het overlijden. Hierna zullen wij bespreken hoe men 
in onze buurlanden en in de USA deze begrippen hanteert. 
 
België. In België kende de oude overlijdensverklaring drie categorieën van de 
aard van overlijden: natuurlijk, gewelddadig en verdacht. Bij de crematie-
schouw bestaat deze indeling nog. Op het nieuwe formulier (bestemd voor de 
burgerlijke stand) moet de arts aangeven of er reden is tot een gerechtelijk 
onderzoek. Feitelijk zijn er nu twee categorieën: wel of geen “gerechtelijk-
geneeskundig bezwaar tegen begrafenis of crematie”. De termen natuurlijk en 
niet-natuurlijk komen op de overlijdensverklaring niet meer voor. Op het for-
mulier bestemd voor de doodsoorzaakstatistiek kent de rubriek ‘aard van het 
overlijden’ 5 categorieën, namelijk natuurlijke oorzaak, verkeersongeval, ander 
ongeval, zelfmoord, doding. Daarnaast zijn er twee restcategorieën: ‘wordt on-
derzocht’ en ‘kan niet bepaald worden’. 
 
Duitsland. In Duitsland wordt op de overlijdensverklaring (‘Todesbescheini-
gung’ of ‘Totenschein’) een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de doodsoor-
zaak, waarbij in principe een ziekte, een verwonding of een fatale complicatie 
opgegeven moet worden, en de aard van het overlijden (‘Todesart’), waarbij 
men ook, maar niet uitsluitend, gebruik maakt van de begrippen natuurlijke en 
niet-natuurlijke dood. In de meeste deelstaten van Duitsland kent de overlij-
densverklaring drie rubrieken bij de aard van overlijden: natuurlijk, niet-
natuurlijk en onverklaard. Sommige deelstaten hanteren slechts twee catego-
rieën (natuurlijk en niet-natuurlijk), andere staten gebruiken er vier of zelfs 
vijf (met de categorie ‘overleden bij een medische behandeling’ of de categorie 
zelfdoding). Wat onder de begrippen natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood 
moet worden verstaan is niet wettelijk vastgelegd. Alleen de verordening van 
Nordrhein-Westfalen geeft aan wanneer een natuurlijke dood mag worden 
vastgesteld, namelijk als een precies te omschrijven ziekte is vastgesteld, deze 
ziekte door een arts behandeld is en het aannemelijk is dat deze ziekte de 
dood heeft veroorzaakt. Van een onverklaarde wijze van overlijden spreekt 
men, als de doodsoorzaak op grond van lijkschouw en heteroanamnese niet is 
vast te stellen. Een algemeen aanvaarde definitie van het begrip niet-
natuurlijke dood ontbreekt. In het algemeen gesproken is er sprake van een 
niet-natuurlijke dood als er sprake is van een uitwendige oorzaak of van een 
‘fremde Hand’ naast overlijden door een ongeval of door suïcide. 
 
Engeland. In Engeland wordt op de overlijdensverklaring niet aangegeven of er 
al dan niet sprake is van een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood. De 
vraag of een sterfgeval als zodanig geclassificeerd moet worden speelt in En-
geland dan ook niet zozeer. In de wet (‘Coroners Act’ en ‘Coroner’s Rules’) is 
precies aangegeven in welke gevallen de coroner ingeschakeld moet worden 
zonder dat de begrippen natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood worden ge-
bruikt. De coroner moet gewaarschuwd worden als één van de volgende geval-
len aan de orde is: wanneer geen enkele arts de overledene voor zijn laatste 
ziekte heeft behandeld, wanneer de behandelend arts de patiënt de laatste 14 
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dagen voor het overlijden of na het overlijden niet gezien heeft, wanneer de 
dood intrad tijdens een operatie of tijdens de recovery, bij een plotseling en 
onverklaard overlijden of als het overlijden plaats vond onder verdachte om-
standigheden of als er mogelijk sprake was van een ongeval, geweld, verwaar-
lozing, abortus of van vergiftiging. 
 
De Verenigde Staten van Amerika. De Amerikaanse overlijdensverklaring, het 
‘Certificate of Death’, is in 1949 in gebruik genomen. Op basis van dit model 
heeft elke staat zijn eigen overlijdensverklaring ontworpen. De arts moet de 
doodsoorzaak opgeven, vergelijkbaar met de opgave van de doodsoorzaak op 
het Nederlandse B-formulier, met een directe doodsoorzaak en omstandighe-
den die al of niet in causaal verband met de directe doodsoorzaak staan. Daar-
naast moet op de overlijdensverklaring de aard van het overlijden (‘the man-
ner of death’) aangegeven worden. Het aantal categorieën aard van overlijden 
op de overlijdensverklaring verschilt van staat tot staat. Het formulier van de 
staat Florida geeft vijf categorieën aan bij de rubriek ‘manner of death’: na-
tuurlijk, ongeval, suïcide, moord en onbepaald.  
De staat Oregon kent daarnaast nog de (rest)categorieën: ‘legal intervention’ 
(overlijden door doodstraf of optreden van de politie), in onderzoek en overig. 
Naast de categorieën vermeld op de overlijdensverklaring, is in elke staat in de 
wet opgenomen in welke gevallen een sterfgeval aan de coroner of de medical 
examiner gemeld moet worden. De lijst met sterfgevallen die gemeld moeten 
worden verschilt van staat tot staat. In onderstaande tabel18 is vermeld welke 
sterfgevallen1 aan de coroner of de medical examiner gemeld moeten worden. 
 
soort sterfgeval aantal staten 2 
verdacht, ongebruikelijk, onnatuurlijk 42 
Suïcide 41 
Gewelddadig 40 
plotseling, onverwacht, onverklaard 39 
niet onder doktersbehandeling 37 
Ongeval 26 
moord en doodslag 25 
thermisch, elektrisch, chemisch letsel of straling 14 
Intoxicatie 12 
personen verblijvend in inrichting of detentie 11 
brand, verhanging, vuurwapen, steekverwonding, versterving, ondervoe-
ding, verdrinking, strangulatie, aspiratie, verstikking, explosie, ramp 

10 

als lichaam gecremeerd wordt 9 
beroepsziekten 7 
overlijden tijdens medisch ingreep 5 
overlijden binnen 24-36 na ziekenhuisopname 5 
doodgeborenen 5 
trauma 4 
ongeval met motorrijtuig 3 

 

                                    
1 De genoemde categorieën kunnen elkaar overlappen. 
2 Aantal staten waarin genoemde type sterfgeval expliciet in de wet genoemd is. 
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Een opvallend verschil met Nederland is de in de meeste staten bestaande 
verplichting plotseling en onverwacht overlijden en overlijden kort na opname 
in ziekenhuis te melden. 
Het onderscheid tussen de begrippen doodsoorzaak, aard en wijze van overlij-
den is subtiel, maar essentieel. Dit onderscheid wordt in Nederland niet of 
nauwelijks gemaakt. In andere landen onderscheidt men deze begrippen in 
meer of mindere mate. In België worden deze termen op de overlijdensverkla-
ring niet gebruikt. De schouwarts hoeft slechts aan te geven of er “gerechte-
lijk-geneeskundig bezwaar tegen begrafenis of crematie” bestaat. In Engeland 
bestaat een vergelijkbaar systeem. De arts die de overlijdensverklaring invult 
moet wel de precieze doodsoorzaak opgeven, maar hoeft deze niet te kwalifi-
ceren als natuurlijk of niet-natuurlijk. Hij heeft wel de wettelijke verplichting 
om bepaalde vormen van overlijden aan de coroner te melden. In Duitsland 
moet de schouwarts naast de precieze doodsoorzaak ook de aard van het over-
lijden aangeven. Er zijn gewoonlijk drie categorieën (natuurlijk, niet-natuurlijk 
en onverklaard overlijden) soms zelfs vier of vijf. In Amerika vermeldt het 
‘Certificate of Death’ vijf of meer categorieën. Daarnaast bestaat in elke staat, 
net als in Engeland, een in de wet vastgelegde reeks van sterfgevallen, die aan 
de autoriteiten gemeld moeten worden.  
 
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de aard van het overlijden inter-
nationaal onderscheiden wordt en de diverse categorieën zoals die internatio-
naal op overlijdensverklaringen en in doodsoorzaakstatistieken voorkomen.  
 
categorie subcategorie subcategorie 
natuurlijk   
   
niet-natuurlijk suïcide  
 moord/doodslag  
 ongeval  
  verkeersongeval 
  bedrijfsongeval 
  privé-ongeval 
  vliegtuigongeval 
 medische ingreep  
 euthanasie  
 ‘legal intervention’   
   
restcategorie onduidelijk  
 in onderzoek  
 verdacht 
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CONCLUSIE 
 
Het onderscheid tussen directe doodsoorzaak, primaire doodsoorzaak, wijze en 
aard van overlijden wordt in Nederland in wettelijke regelingen, op de overlij-
densverklaring en op het B-formulier op gebrekkige wijze of niet gemaakt. De 
meeste artsen zijn niet vertrouwd met deze begrippen. Het verdient aanbeve-
lingen deze begrippen zowel op de overlijdensverklaring als op het B-formulier 
op consistente wijze en in overeenstemming met de internationale codes te 
gebruiken. Daarnaast is het wenselijk de vormen van overlijden waarbij de 
gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld moet worden expliciet op de overlij-
densverklaring aan te geven. 
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Hoofdstuk 8 
 
 

Lijkvinding, een onduidelijk begrip * 
 
 
Het begrip ‘lijkvinding’ geeft in de praktijk vaak verwarring, omdat het niet af-
doende is gedefinieerd. De term ‘lijkvinding’ in het algemeen spraakgebruik 
komt vaak niet overeen met het begrip zoals dat door politie, justitie en bur-
gerlijke stand wordt gebruikt.  
Niet elke situatie waarin een lijk wordt gevonden, is een lijkvinding in formele 
zin. Daarover spreekt men in een situatie waarin de plaats of de dag van over-
lijden niet kan worden vastgesteld. De term lijkvinding is terug te voeren op de 
aanhef van artikel 19f, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De bepaling luidt: ‘In-
dien een lijk is gevonden en de plaats of de dag van overlijden niet met vol-
doende nauwkeurigheid kan worden vastgesteld, wordt de akte van overlijden 
opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
waarin het lijk is gevonden of aan land gebracht.’ Het is een aanvulling op de 
normale situatie dat aangifte wordt gedaan in de plaats van overlijden: ‘een 
akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden’ (artikel 19f, 
lid 1). Gezien de context betreft deze bepaling vooral gevallen waarbij de 
plaats van het overlijden niet vaststaat, maar in de praktijk wordt volgens de 
letter van de wet ook van een lijkvinding gesproken als de plaats van overlij-
den wel met zekerheid vaststaat, maar de datum van overlijden niet. In de 
praktijk is vooral een onbekende datum van overlijden een reden om een 
sterfgeval als lijkvinding aan te duiden. 
Bij een lijkvinding geschiedt de aangifte schriftelijk door de hulpofficier van 
justitie, een politiefunctionaris (artikel 19h, lid 4). Dit is in afwijking van de 
hoofdregel dat aangifte van overlijden wordt gedaan door iemand die ‘daarvan 
uit eigen wetenschap kennis draagt’; dat is gewoonlijk de partner of een fami-
lielid. Deze kan de begrafenisondernemer machtigen om aangifte te doen. 
Meer is in het Burgerlijk Wetboek over de lijkvinding niet geregeld. In de Wet 
op lijkbezorging (WLB) komt de term lijkvinding in het geheel niet voor. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat de wetgever bij een lijkvinding in de zin 
van artikel 19f is uitgegaan van een natuurlijke dood, aangezien bij een niet-
natuurlijke dood altijd aangifte van het overlijden wordt gedaan door de poli-
tie. Niettemin zijn blijkbaar gevallen van niet-natuurlijke dood niet uitgesloten; 
de zinsnede ‘aan land gebracht’ duidt immers op verdrinking of een andere 
wijze van niet-natuurlijk overlijden. 
 
 
                                    
* Een bewerkte versie van dit hoofdstuk verscheen als artikel: Das C. Verwarring bij de lijkvin-
ding; ‘de zaak van de dokter en de onbekende datum van overlijden’. Medisch Contact 2003; 
58: 1689-91. 
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Verlof tot begraven. Men onderscheidt een aangifte van overlijden, een akte 
van overlijden en het verlof tot begraven. Wie kan aangifte doen, wie kan een 
akte opmaken, wie kan verlof geven? 
Bij een normaal natuurlijk sterfgeval doet gewoonlijk de begrafenisonderne-
mer, gemachtigd door de familie, aangifte bij de burgerlijke stand. De ambte-
naar van de burgerlijke stand geeft een akte van overlijden af. Na ontvangst 
van de verklaring van natuurlijk overlijden, afgegeven door de behandelend 
arts of door de gemeentelijke lijkschouwer, geeft de ambtenaar van de burger-
lijke stand een verlof tot begraven af.  
Bij een niet-natuurlijke dood doet de politie gewoonlijk (telefonisch) aangifte 
van het overlijden. Volgens de WLB moet ook de gemeentelijke lijkschouwer 
‘onverwijld’ de ambtenaar van de burgerlijke stand waarschuwen (artikel 10, 
eerste lid WLB), maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Naderhand doet de 
familie of de begrafenisondernemer officieel aangifte. Na ontvangst van een 
verklaring van de officier van justitie dat er geen bezwaar tegen begraven be-
staat, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof tot begraven af. 
Bij een lijkvinding doet de politie (de hulpofficier van justitie) volgens artikel 
19h BW aangifte van het overlijden. Ook hier moet de begrafenisondernemer 
of de familie nogmaals aangifte doen (de ‘dubbele aangifte’) om een verlof tot 
begraven te verkrijgen. Bij een natuurlijke dood is een verklaring van geen be-
zwaar van de officier van justitie niet nodig, bij een niet-natuurlijke dood wel.  
 
De lijkschouw. Het is niet wettelijk geregeld welke arts de lijkschouw bij een 
lijkvinding moet verrichten. Het is onduidelijk of dat altijd de gemeentelijke 
lijkschouwer moet zijn of dat ook de behandelend arts – aannemende dat hij 
overtuigd is van een natuurlijke dood – de lijkschouw mag verrichten. De wet 
spreekt zich daarover niet uit. De richtlijn in het informatiebulletin voor artsen 
dat bij een lijkvinding altijd de gemeentelijke lijkschouwer moet worden ge-
waarschuwd, berust dus niet op een wettelijke bepaling. In de praktijk accep-
teert de burgerlijke stand bij een lijkvinding een A-verklaring van een huisarts, 
waarop de datum van overlijden dus niet is ingevuld, als daarnaast aangifte 
wordt gedaan door de hulpofficier van justitie. Bij een lijkvinding waarbij vast-
staat dat het een natuurlijke dood betreft, is op grond van de wet de betrok-
kenheid van de gemeentelijke lijkschouwer en officier van justitie niet vereist. 
Huisarts, politie en burgerlijke stand kunnen de zaak buiten lijkschouwer en 
justitie om afhandelen. 
 
Verwarring. De verwarring ontstaat doordat veel sterfgevallen die als lijkvin-
ding worden aangemeld bij politie of gemeentelijke lijkschouwer, dat niet blij-
ken te zijn of anders geformuleerd: veel gevallen van lijkvinding in materiële 
zin zijn geen gevallen van lijkvinding in de zin der wet. Ook het omgekeerde 
komt voor: gevallen die volgens de wet als een lijkvinding beschouwd zouden 
moeten worden, worden anders gekwalificeerd. In de genoemde bepaling van 
het wetboek over de lijkvinding wordt geen onderscheid gemaakt tussen een 
natuurlijke dood en een niet-natuurlijke dood. Het criterium is slechts of de 
plaats en datum van overlijden kunnen worden vastgesteld. De vraag is door 
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wie. In veel gevallen waarin geen twijfel bestaat aan de natuurlijke aard van 
het overlijden schakelt de huisarts de gemeentelijke lijkschouwer in omdat er 
sprake is van een lijkvinding, dat wil zeggen dat de huisarts de overlijdensda-
tum niet kan vaststellen. De gemeentelijke lijkschouwer kan de overlijdensda-
tum (soms in samenwerking met de politie) in een groot deel van de gevallen 
vervolgens wel vaststellen. Is dit nu een lijkvinding in formele zin of niet? Veel 
forensisch-medische diensten boeken een lijkschouw als lijkvinding, als een 
onbekende datum van overlijden de reden van de aanvraag was, ook al kon de 
gemeentelijke lijkschouwer na zijn onderzoek wel de overlijdensdatum vast-
stellen.  
De ‘diagnose’ lijkvinding wordt pas achteraf gesteld. Alleen als na de lijk-
schouw, het onderzoek van het lijk en de omstandigheden waaronder het over-
lijden plaatsvond, inclusief navraag bij nabestaanden, de datum van het over-
lijden niet kan worden vastgesteld, is er sprake van een lijkvinding in de zin 
der wet. Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat de datum van overlijden door 
onderzoek van het lijk, bijvoorbeeld door rectale meting van de temperatuur of 
door verklaringen van nabestaanden kan worden vastgesteld. Er is dan wel 
sprake van een lijkvinding in materiële zin, maar niet in formele zin.  
Andersom bestaat ook verwarring: veel gevallen die in formele zin als lijkvin-
ding (dus plaats of datum van overlijden onbekend) zouden moeten worden 
gekwalificeerd, worden in de praktijk niet als zodanig aangeduid, namelijk alle 
gevallen van een niet-natuurlijke dood. Als duidelijk is dat er sprake is van een 
misdrijf of een suïcide, dan wordt het sterfgeval als zodanig gekwalificeerd en 
niet als lijkvinding, ook al is de plaats of datum van het overlijden onduidelijk.  
De term ‘lijkvinding’ is dus om twee redenen verwarrend. Ten eerste hangt het 
van deskundigheid van de onderzoeker en de grondigheid van diens onderzoek 
af of de datum van overlijden kan worden vastgesteld. En ten tweede wordt 
een evidente niet-natuurlijke dood in de statistieken van forensische diensten 
en politie niet als een lijkvinding gekwalificeerd, ook al is de plaats of datum 
van het overlijden onbekend. 
 
NIEUWE REGELING GEWENST 
 
Het zou wenselijk zijn als de regelgeving zou aansluiten bij wat men gewoon-
lijk onder een lijkvinding verstaat. Er wordt een lijk gevonden in een woning, in 
een hotel, in een auto, in een bos of in het water en in eerste instantie is niet 
duidelijk wat de doodsoorzaak, de aard van het overlijden en de plaats of de 
datum van overlijden is. Dit zou altijd een reden moeten zijn om een deskun-
dig lijkschouwer (een forensisch arts) in te schakelen. Het onderzoek (eventu-
eel in samenwerking met de politie) zal moeten uitwijzen wat de doodsoor-
zaak, de aard van het overlijden en de datum van overlijden is geweest. Als 
een patiënt van een huisarts dood in zijn woning wordt gevonden, dan mag de 
huisarts alleen een verklaring van natuurlijk overlijden afgeven als hij de na-
tuurlijke aard van het overlijden en de datum van overlijden met voldoende 
zekerheid kan vaststellen. In alle andere gevallen zouden forensisch arts en 
politie bij de zaak betrokken moeten worden.  
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In schema:  
 
aard van het overlijden 
 

datum van overlijden bekend datum van overlijden onbekend 

natuurlijke dood lijkschouw en A-verklaring 
door behandelend arts of door 
forensisch arts en  
aangifte van overlijden door 
familie  

lijkschouw en A-verklaring door 
forensisch arts en  
 
aangifte van overlijden door de 
politie 
 

onduidelijk/twijfel 
 

gerechtelijke procedure gerechtelijke procedure 

niet-natuurlijke dood gerechtelijke procedure gerechtelijke procedure 
 

 
De gerechtelijke procedure houdt in: 
 
− lijkschouw door de forensisch arts; 
− aangifte van overlijden door de politie (hulpofficier van justitie); 
− overlijdensverklaring naar de officier van justitie; 
− eventueel inbeslagname van het lijk en gerechtelijke sectie; 
− vrijgave van het lijk door de officier van justitie. 
 
Het is wenselijk de term lijkvinding alleen in materiële zin te gebruiken, over-
eenkomstig het spraakgebruik, dus in alle gevallen waarin waar dan ook een 
lijk gevonden wordt. Dat is niet noodzakelijkerwijs een overlijden waarbij 
niemand aanwezig is geweest, want ook als iemand een ander ombrengt en 
het lijk achterlaat, al of niet op de plaats van overlijden, dan wordt het lijk 
(gewoonlijk) ooit gevonden. Men dient altijd uit te gaan van de beginsituatie. 
De frase in de wet ‘als een lijk gevonden’ duidt ook op een beginsituatie. De 
term ‘lijkvinding’ in formele zin geeft daarentegen een eindoordeel aan. Het-
zelfde probleem speelt overigens bij de aanduidingen natuurlijke dood en niet-
natuurlijke dood. De verschillende procedures bij een natuurlijke dood en een 
niet-natuurlijke dood, zoals neergelegd in de WLB, gaan ervan uit dat de aard 
van het overlijden al bij voorbaat vaststaat, terwijl in de praktijk pas na onder-
zoek door schouwarts (en patholoog) en eventueel politie komt vast te staan 
wat de doodsoorzaak was en de aard van het overlijden. 
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Hoofdstuk 9 
 
 

Natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood: 
beoordeling door verpleeghuisartsen en  

melding aan de gemeentelijk lijkschouwer * 
 
 
In Nederland is de wetgeving rondom de lijkschouwing en het afgeven van 
overlijdensverklaringen geregeld in de Wet op de Lijkbezorging (WLB). Een 
verduidelijking van de voorschriften is gegeven in het bulletin van de Genees-
kundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid (GHI) over de Wet op de Lijk-
bezorging1. Een belangrijk doel van de lijkschouwing is het vaststellen van de 
aard van het overlijden: een natuurlijke of een niet-natuurlijke dood. Van een 
niet-natuurlijke dood wordt, volgens de GHI, gesproken bij overlijden “dat 
(mede) het gevolg is van uitwendig (fysisch of chemisch) geweld, ook wanneer 
dit niet door menselijk toedoen is veroorzaakt, alsmede overlijden waarbij 
sprake is van opzet of schuld. Daarnaast in alle gevallen waar twijfel aan een 
natuurlijke dood als doodsoorzaak bestaat”. In onderstaande tabel zijn de di-
verse categorieën van niet-natuurlijke dood weergegeven. 
 
Categorieën van niet-natuurlijk overlijden 
 
Geweld (moord, doodslag, mishandeling de dood ten gevolge hebbend)   
Ongeval (inclusief verdrinking, verstikking, verslikking) 
Vergiftiging en overdosis 
Zelfdoding 
Hulp bij zelfdoding 
Euthanasie 
Overlijden als gevolg van een (para)medische fout 
 

 
 
De kwalificatie van een sterfgeval als een natuurlijke of een niet-natuurlijke 
dood levert in de praktijk veelvuldig problemen op.2 Dit wordt vooral 
veroorzaakt door het feit dat het niet duidelijk is wat er precies onder het 
begrip ‘uitwendig geweld’, het centrale begrip in de omschrijving van de GHI, 
wordt verstaan. Sommigen vatten dit op als elke van buitenkomende oorzaak, 
anderen menen dat er werkelijk sprake moet zijn van geweld. Een andere 
reden is het feit dat niet de laatste ziekte of complicatie die tot de dood leidde, 
maar de gebeurtenis die de gezondheid aanvankelijk verstoorde als de 
(onderliggende) doodsoorzaak moet worden opgevat.3 4 Dit wordt het principe 

                                    
* Dit hoofdstuk verscheen eerder als artikel: Das C, Slootweg-van de Craats JG, Pot AM. Na-
tuurlijke en niet-natuurlijke dood: beoordeling door verpleeghuisartsen en melding aan de ge-
meentelijk lijkschouwer. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003; 34: 60-4. 
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van de causaliteitsketen genoemd. Echter, veel patiënten hebben meerdere 
aandoeningen, die elkaar vaak onderling beïnvloeden. Zelden heeft het 
overlijden één enkele oorzaak.5 Vaak is in de periode voor het overlijden een 
proces in gang gezet, waarbij het evenwicht van meerdere orgaansystemen 
verstoord is geraakt, waardoor het moeilijk is uit te maken wat de uiteindelijke 
doodsoorzaak is geweest. Wanneer overlijden bijvoorbeeld het gevolg is van 
een val, dient dit, volgens de GHI, als een niet-natuurlijk overlijden te worden 
beschouwd, ook wanneer dit overlijden pas na langere tijd plaatsvindt. Men 
kan zich dan de vraag stellen of de betrokkene ook zou zijn overleden als het 
ongeval zich niet had voorgedaan. Door het verstrijken van de tijd wordt het 
steeds moeilijker te bepalen of er sprake is van een causale keten.6 Door 
sommige artsen wordt een verhoogde valneiging gezien als een kenmerk van 
bepaalde ziekten en overlijden na een val bij een dergelijke ziekten als een 
natuurlijk overlijden. Volgens justitie dienen echter alle sterfgevallen na een 
val gemeld te worden aan een gemeentelijk lijkschouwer, opdat op die manier 
een externe toetsing kan plaatsvinden. Ook over overlijden door of na 
‘verslikking’ bestaan verschillende opvattingen, namelijk: dat hier altijd sprake 
is van een niet-natuurlijk overlijden doordat de oorzaak van buitenaf komt of 
dat er een uitzondering wordt gemaakt voor verslikking als gevolg van een 
neurologische aandoening Volgens artikel 7 van de WLB moet de behandelend 
arts de gemeentelijk lijkschouwer inschakelen “indien hij meent niet tot afgifte 
van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan”, dat wil zeggen als hij 
niet overtuigd is van een natuurlijke dood. Artikel 10 WLB bepaalt dat indien 
de gemeentelijk lijkschouwer meent niet tot afgifte van een verklaring van 
(natuurlijk) overlijden te kunnen overgaan, hij onverwijld verslag uitbrengt aan 
de Officier van Justitie. De behandelend arts dient zich expliciet te realiseren of 
er ondubbelzinnig sprake is van een natuurlijke dood. Wanneer hij hierover 
twijfels heeft, dient er overleg plaats te vinden met de gemeentelijk 
lijkschouwer.7 Deze bepaalt zelf, afhankelijk van de verkregen informatie, of 
hij alleen komt of dat hij zich laat vergezellen door een politiefunctionaris. In 
sommige regio’s (o.a. Dordrecht, Limburg, Amsterdam) zijn afspraken 
gemaakt tussen forensisch artsen en de officier van justitie, inhoudende dat bij 
overlijden in een verpleeghuis de lijkschouwer in principe zonder politie de 
lijkschouw verricht. In een aantal gevallen zal de Officier van Justitie een 
rechercheonderzoek en soms zelfs een gerechtelijke sectie eisen. Pas wanneer 
er vanuit het perspectief van de strafrechtelijke waarheidsvinding geen 
bezwaar tegen begraven of cremeren bestaat, wordt toestemming voor 
lijkbezorging gegeven. De gemeentelijk lijkschouwer is dus de poortwachter 
voor de Justitie. Deze functie vervult hij om het mogelijk te maken dat in die 
gevallen die zich daarvoor lenen de officier van justitie (en in de praktijk de 
politie) een onderzoek kan instellen.  
 
Vraagstelling. In dit onderzoek is nagegaan hoe verpleeghuisartsen omgaan 
met de beoordeling van natuurlijke en niet-natuurlijke dood (de aard van het 
overlijden) en wat de redenen zijn om het sterfgeval wel of niet te melden aan 
de gemeentelijk lijkschouwer. 
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Methode. Voor dit onderzoek is aan alle geregistreerde verpleeghuisartsen en 
verpleeghuisartsen in opleiding werkzaam in Rotterdamse verpleeghuizen in 
november 2001 een vragenlijst verstuurd (n=59). De vragenlijst bevatte veer-
tien casusbeschrijvingen (zie tabel op pag. 74-75). Voor elke casus werd ge-
vraagd hoe de verpleeghuisarts volgens de wet zou moeten handelen. Daarna 
werd gevraagd hoe men in de praktijk zou handelen. In de laatste kolom van 
de tabel wordt aangegeven hoe de casus volgens de wet, de brochure van de 
inspectie en de literatuur8 gekwalificeerd zou moeten worden. Er is overleg 
geweest over deze kwalificaties met zowel de officier van justitie als de be-
leidsmedewerker met medische zaken als aandachtsgebied van het Openbaar 
Ministerie in Rotterdam. In het tweede deel van de vragenlijst werd gevraagd 
welke factoren de keus om een gemeentelijk lijkschouwer wel of niet te waar-
schuwen beïnvloeden. Redenen in eerder onderzoek9 om (mogelijk) niet-
natuurlijke sterfgevallen wel of niet te melden zijn verwerkt in de vragenlijst. 
 
Resultaten. Van de 59 aangeschreven verpleeghuisartsen reageerden er 40: 30 
geregistreerde en 10 in opleiding: een respons van 71%. De gemiddelde leef-
tijd is 40 jaar, 63% is vrouw. Het aantal jaren ervaring in het verpleeghuis va-
rieert sterk, namelijk van 1 tot 25 jaar. Het gemiddelde is 11 jaar. In onder-
staande tabel is weergegeven hoeveel verpleeghuisartsen van mening zijn dat 
de gemeentelijk lijkschouwer volgens de wettelijke regels ingeschakeld zou 
moeten worden bij de verschillende casusbeschrijvingen.  
 

Casus 
 
niet-natuurlijke dood ? volgens de wet 

 
in de praktijk 

   % %

1. Verslikken ja 70 21
2. CVA-verslikken discussie 30 42
3. Dood gevonden  nee  0 0
4. Dood gevonden – collumfractuur twijfel 43 70
5. Collumfractuur - 6 wk ja 73 79
6. Collumfractuur - 6 mnd. ja? 30 100
7. Collumfractuur - 1 jr ja?? 23 100
8. Shock – medicatie nee 35 7
9. Verslikken - fout personeel ja 88 3
10. Dood gevonden – amputatie twijfel 10 75
11. Regurgitatie – PEG nee? 10 50
12.Recidief CVA - abstineren nee 5 0
13. Dood na fixatie ja 90 11
14. Bloedbraken bij maagca. nee 0 0

 
Het percentage verpleeghuisartsen dat aangeeft de gemeentelijk lijkschouwer te waarschuwen 
als ze volgens de wet zouden handelen en het percentage daarvan dat hem in de praktijk niet 
zou inschakelen (n=40). 
 
Een minderheid zou hem inschakelen bij overlijden ten gevolge van ouderdom 
en/of ziekte en bij sterfgevallen waarin geen sprake lijkt te zijn van fouten of 
een van buiten komende oorzaak. Dit is het geval bij onverwacht overlijden op 

 69



een verblijfsafdeling (casus 3), overlijden na regurgitatie met een PEG-sonde 
(casus 11), overlijden na abstineren na een recidief CVA (casus 12) en overlij-
den aan een maagbloeding bij een maagcarcinoom (casus 14). Een meerder-
heid zou de lijkschouwer inschakelen bij sterfgevallen waarin sprake lijkt te 
zijn van een van buiten komende oorzaak of van schuld als niet-natuurlijk. Dit 
is het geval bij overlijden na verslikken in soep bij een bewoner met slikstoor-
nissen die geen soep had mogen krijgen (casus 9) en bij overlijden na fixatie 
met een Zweedse band (casus 13). Bij de overige casusbeschrijvingen is er 
geen consensus. Deze casusbeschrijvingen betreffen het overlijden na verslik-
ken (casus 1 en 2), overlijden na een collumfractuur (casus 5 en 6) en overlij-
den aan een anafylactische shock na antibioticagebruik (casus 8). Overlijden 
een jaar na een collumfractuur (casus 7) wordt door 23% als een niet-
natuurlijke dood beoordeeld. Plotseling overlijden in de revalidatiefase na een 
onderbeenamputatie wordt door de meeste verpleeghuisartsen gezien als een 
natuurlijke dood (casus 10). 
Ook is onderzocht hoe de verpleeghuisartsen in de praktijk zouden handelen 
(zie onderstaande tabel). Er werd gevraagd in welke gevallen zij de lijkschou-
wer niet zouden inschakelen, hoewel ze weten dat dit volgens de wet wel zou 
moeten. Bij vrijwel iedere casusbeschrijving zijn er verpleeghuisartsen die 
aangeven dat ze de lijkschouwer niet zouden waarschuwen, terwijl ze in het 
eerste deel van de vragenlijst hadden aangegeven dat dat volgens de wet wel 
zou moeten. Het aantal artsen dat in de praktijk anders handelt dan volgens 
de wet zou moeten, is per casus heel verschillend. De casusbeschrijvingen, 
waarbij het meest bewust in strijd met de wet wordt gehandeld, betreffen het 
overlijden na een collumfractuur. Overlijden na een collumfractuur wordt door 
veel artsen niet gemeld, terwijl ze aangeven te weten dat dit volgens de wet 
wel zou moeten.  
In onderstaande tabel zijn de redenen die de ondervraagde verpleeghuisartsen 
opgeven om niet te melden beschreven. 
 
 
niet melden % wel melden % 

Alleen overlijden door criminele oorzaak melden 28  Richtlijnen zijn duidelijk 45
Overlijden in verpleeghuis principieel natuurlijk 15  Ingedekt zijn door melding 40
Dalende levenslijn 63  Toetsbaar opstellen 53
Onbekendheid met richtlijnen 10  Onvoldoende kennis 0
Richtlijnen niet duidelijk 25  Protocol/afspraken 3
Richtlijnen te star 18  Directie stimuleert melding 5
Melden geeft veel rompslomp 18  Goede contacten GL 5
Onaangename ervaringen met meldingen 28   
Melding is traumatisch voor nabestaanden 28   
Onaangename consequenties voor personeel 13   

Directie afwijzend 0   
Interne toetsing 5   
 
De meest genoemde factor om niet te melden is “de dalende levenslijn”. 
Voorts geeft 30% aan alleen criminele zaken te melden en ook 30% dat romp-
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slomp, onaangename ervaringen en het feit dat inschakelen van de autoritei-
ten traumatisch is voor nabestaanden, redenen zijn om een sterfgeval niet te 
melden. Een kwart van de respondenten geeft aan dat de richtlijnen niet 
duidelijk zijn. Zes personen gaven aan dat zij in het verleden wel zaken 
gemeld hadden, maar dat vaak telefonisch te verstaan werd gegeven dat de 
behandelend arts een natuurlijke dood kon invullen. Drie van de zes personen 
noemden hierbij als voorbeeld het overlijden na een collumfractuur. Drie 
andere personen schreven dat ze bij twijfel altijd melden aan de lijkschouwer.  
Als reden om een casus wel te melden geeft ongeveer de helft van de ver-
pleeghuisartsen aan dat ze dan ingedekt zijn en dat men zich toetsbaar wil op-
stellen. Bijna de helft geeft ook als reden dat de richtlijnen duidelijk zijn. Eén 
arts gaf aan dat in hun verpleeghuis altijd intern werd overlegd met familie, in-
spectie en officier van justitie. Drie artsen gaven aan dat ze, wanneer hun 
kennis te kort schiet en ze niet weten hoe ze het geval moeten beoordelen, 
overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer. Eén arts gaf aan eigenlijk nooit 
met hem te overleggen, maar vindt dit idee de moeite waard. 
 
DISCUSSIE  
 
Sterfgevallen waarin geen sprake is van schuld of nalatigheid en die dus als 
een natuurlijke dood beschouwd mogen worden, worden door verpleeghuisart-
sen niet gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer. Een meerderheid van de 
verpleeghuisartsen meldt wel sterfgevallen waarbij wel sprake lijkt te zijn van 
schuld of nalatigheid. Er is geen consensus over sterfgevallen waarin wel spra-
ke is van een oorzaak van buiten, maar er geen sprake lijkt te zijn van schuld 
of nalatigheid. Het lijkt er dus op dat artsen bij de beslissing om wel of niet te 
melden, niet alleen beoordelen of er sprake is van een niet-natuurlijke dood 
volgens de definitie van de wet, maar ook zelf de situatie interpreteren en be-
oordelen of er sprake is van mogelijke schuld of nalatigheid. Dit is met name 
het geval bij overlijden na verslikken en na een val (collumfractuur).  
Het is opvallend dat veel artsen aangeven, in de praktijk bewust niet volgens 
de wet te handelen. De meeste gevallen betreffen overlijden na een collum-
fractuur. Echter ook bij het overlijden na verslikken wijken sommige artsen 
bewust van de wet af. Het is duidelijk dat veel artsen dus wel weten dat de 
lijkschouwer gewaarschuwd moet worden, maar dat in de praktijk niet doen. 
Dit is gedeeltelijk te verklaren door ervaringen van artsen. Daarnaast is van 
belang dat men melding van niet-natuurlijk overlijden associeert met opspo-
ring van strafbare feiten. Gewoonlijk is er bij overlijden na verslikken of na een 
collumfractuur geen sprake van fouten of criminaliteit en om die reden acht 
men melding niet opportuun. Een andere reden die door de verpleeghuisartsen 
werd opgegeven om een casus niet te melden is de “dalende levenslijn”. Bij 
drieënzestig procent van de respondenten is een dalende levenslijn een reden 
om een overlijden niet te melden. In het verpleeghuis is een dalende levenslijn 
veelal de eerste stap in het overlijdensproces. Een ziekte of een invloed van 
buiten, zoals bijvoorbeeld een val of verslikken, zal bij deze groep veel vaker 
tot de dood leiden dan bij gezonde personen buiten het verpleeghuis.  
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Negatieve ervaringen zijn een belangrijke reden om niet te melden. Regelma-
tig wordt de lijkschouwer vergezeld door politieagenten. Dit schrikt veel artsen 
af.  
De onduidelijkheid inzake overlijden na verslikken, overlijden na een anafylac-
tische shock en overlijden na een collumfractuur is niet alleen in dit onderzoek, 
maar ook in de literatuur naar voren gekomen, waarin er juist bij deze onder-
werpen verschillende interpretaties van de wet bestaan. Het probleem bij de 
beoordeling van deze overlijdensgevallen, wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door de omstandigheid dat er sprake is van een van buiten komende oorzaak 
en dat de casus volgens de wettelijke regels gemeld zouden moeten worden. 
Als het opsporen van strafbare feiten echter centraal gesteld wordt, dan lijkt 
het in veel gevallen niet zinnig om de casus te melden. Meestal is er in het 
verpleeghuis sprake van een onderliggende aandoening die leidt tot gemakke-
lijk vallen of verslikken, waardoor het overlijden voornamelijk het gevolg van 
een ziekte lijkt te zijn en daarom opgevat zou kunnen worden als een natuur-
lijke dood.  

Het is duidelijk dat een ziekte zelden één oorzaak heeft en veel ziektes het ge-
volg zijn van meerdere risicofactoren. Bij ouderen in het verpleeghuis is 
meestal sprake van meerdere aandoeningen en is het overlijden vaak een ge-
volg van de verstoring van meerdere functies en evenwichten in het lichaam. 
Zo zou bij ouderen achteruitgang kunnen leiden tot (bijvoorbeeld) minder drin-
ken, wat op zijn beurt weer leidt tot sufheid en daardoor risico op vallen of 
verslikken. Een val zal bij ouderen eerder leiden tot de dood dan bij jongeren, 
omdat ouderen meer kwetsbaar zijn. Het is vaak moeilijk om te beoordelen in 
hoeverre de ‘geweldsfactor’ heeft meegespeeld bij het overlijden. Verpleeg-
huisartsen melden overlijden na een collumfractuur minder vaak, naarmate er 
meer tijd verstreken is tussen de val en het overlijden. Bij een lange duur tus-
sen het ongeval en het overlijden lijkt het niet zinvol om na het overlijden nog 
na te gaan of er sprake is van strafbare feiten ten tijde van het ongeval. Dit 
dient op dat moment te gebeuren.  
Het onderzoek is verricht onder verpleeghuisartsen in Rotterdam. Het is denk-
baar, maar niet erg waarschijnlijk dat de manier waarop deze artsen met deze 
problematiek omgaan sterk verschilt van de manier waarop er in de rest van 
het land mee omgegaan wordt. De manier van doen zou regionaal kunnen ver-
schillen, afhankelijk van de wijze waarop lijkschouwer, politie en officier van 
justitie met deze problematiek omgaan. 
 
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
De onduidelijke definitie van het begrip niet-natuurlijke dood, de moeilijke in-
schatting van het causale verband tussen een ongeval en overlijden in de peri-
ode daarna, het zwakker worden van het causale verband na verloop van tijd, 
uiteenlopende interpretaties over doel en zin van melding van niet-natuurlijke 
sterfgevallen aan de lijkschouwer en justitie, verklaren waarom verpleeghuis-
artsen, soms bewust en soms onbewust, in strijd met de wettelijke regels han-
delen bij het melden van gevallen van niet-natuurlijke dood. Daarom moet er 
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ten eerste een duidelijke definitie komen van een “niet natuurlijke dood”, met 
name van het begrip “uitwendig geweld”. Ten tweede moet het duidelijk zijn 
waarom een niet-natuurlijke dood gemeld moet worden. Gaat het alleen om 
opsporing van strafbare feiten of moeten alle gevallen van niet-natuurlijk over-
lijden, ook die waarbij duidelijk geen strafbare feiten aan de orde zijn, aan jus-
titie gemeld worden? Met name bij overlijden na een collumfractuur en bij 
overlijden na verslikken, waarbij strikt genomen wel sprake is van een van bui-
ten komende oorzaak, is meestal geen sprake van opzet, schuld of nalatigheid 
Tenslotte worden als belangrijke redenen om niet te melden genoemd: romp-
slomp en overlast voor nabestaanden en personeel. Bij een vermoeden van 
een niet-natuurlijke dood mag het lijk namelijk niet verplaatst worden tot de 
lijkschouwer, wel of niet vergezeld door de politie, is geweest. Dit is niet wen-
selijk, zeker wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit. Het is daarom 
wenselijk dat de procedure bij niet-natuurlijk overlijden, waarbij geen sprake is 
van strafbare feiten en waarbij het ongeval of het verslikken logisch verklaard 
kan worden uit de onderliggende aandoeningen, aangepast wordt. De gemeen-
telijk lijkschouwer kan na zijn onderzoek telefonisch contact opnemen met de 
officier van justitie, die het lichaam direct vrijgeeft. De politie wordt dan niet 
bij de zaak betrokken. Overleg tussen behandelende artsen, forensisch artsen, 
politie en justitie over een duidelijke definitie van niet-natuurlijke dood en ca-
tegorieën sterfgevallen die gemeld moeten worden en een meldingsprocedure 
voor niet-natuurlijk overlijden in een verpleeghuis is wenselijk. 
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casus omschrijving beoordeling 
1 Een 85-jarige bewoonster verslikt zich 

tijdens het eten en overlijdt ten gevol-
ge van deze gebeurtenis. 
 

In de literatuur wordt verslikken over het algemeen 
beschouwd als een van buiten komende oorzaak en 
daarmee als een niet-natuurlijke dood. 
 

2 Een 85-jarige bewoner heeft slikpro-
blemen na een CVA. Tijdens het eten 
verslikt hij zich en overlijdt ten gevolge 
van deze gebeurtenis. 

Overlijden door verslikken is volgens de meeste 
deskundigen “per definitie” niet-natuurlijk. Door 
sommige artsen wordt evenwel een uitzondering 
gemaakt voor verslikken door een patiënt met een 
paralytische ziekte. Zij beoordelen zo’n geval als 
een natuurlijke dood. 
 

3 Een 85-jarige bewoonster wordt dood 
in bed gevonden. Zij lijkt rustig inge-
slapen te zijn. Uitwendige schouw le-
vert geen bijzonderheden op. 

Bij plotseling en onverwacht overlijden staat de 
precieze doodsoorzaak zelden vast, terwijl het in 
veel gevallen wel duidelijk is dat er sprake is van 
een natuurlijke dood. De behandelend arts mag 
dan een overlijdensverklaring afgegeven. 
 

4 Een 85-jarige patiënt opgenomen ter 
revalidatie na collumfractuur door een 
val, wordt dood in bed aangetroffen. 
Hij lijkt rustig ingeslapen te zijn. Uit-
wendige schouw levert geen bijzonder-
heden op. 
 

Wanneer iemand onverwacht overlijdt in een reva-
lidatieperiode, kan een verband met het ongeval 
niet uitgesloten worden en dient de gemeentelijk 
lijkschouwer ingeschakeld te worden.  
 

5 Een 85-jarige bewoonster valt en 
breekt een heup. Na operatieve be-
handeling in het ziekenhuis keert zij 
terug naar het verpleeghuis. Zij komt 
niet meer echt op de been, maar gaat 
verder achteruit. Er ontstaan decubitus 
en pneumonieën, waaraan zij 6 weken 
na de operatie overlijdt. 
 

Een causaal verband tussen het ongeval (of de ope-
ratie) en het overlijden is aannemelijk. Dit voor-
beeld wordt expliciet genoemd in de brochure van 
de inspectie: een niet-natuurlijke dood. 

6 idem: de patiënt overlijdt 6 maanden 
na het ongeval. 
 

idem, maar het causale verband wordt zwakker. 

7 idem: en jaar na de operatie overlijdt 
de patiënt aan zijn vierde pneumonie.  
 

idem, het is de vraag of er nog sprake is van een 
causaal verband tussen de collumfractuur en het 
overlijden. 
 

8 Een 85-jarige bewoonster overlijdt aan 
een anafylactische shock na antibioti-
cagebruik wegens een urineweginfectie 
met duidelijke klachten. Voor het mid-
del is gekozen op basis van een kweek. 
Ook achteraf zijn geen gegevens te 
achterhalen, waaruit een allergie voor 
dit middel blijkt. 
 

Complicaties van medisch juist geïndiceerde, juist 
gedoseerde en technisch juist uitgevoerde hande-
lingen, kunnen geacht worden te behoren tot het 
verloop van de ziekte waarvoor werd behandeld. 
Overlijdt de patiënt tengevolge van een dergelijke 
complicatie, dan is de dood als natuurlijk te be-
schouwen. 
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casus omschrijving beoordeling 
9 Een 82-jarige patiënte, bekend met 

slikstoornissen na een CVA, overlijdt 
na aspiratie van soep. Patiënte had de-
ze soep niet mogen krijgen, omdat ze 
op advies van de arts en de logopedis-
te alleen verdikt-vloeibaar voedsel 
mocht gebruiken. De keukenassistente 
had deze afspraak niet uitgevoerd. 
 

Bij overlijden door verslikking, waarbij een fout van 
een keukenassistente waarschijnlijk een rol heeft 
gespeeld, kan er gesproken worden van een fout in 
de beroepsuitoefening. Bij overlijden door fouten in 
de beroepsuitoefening is er mogelijk sprake van 
een niet-natuurlijke dood. 
 

10 Een 85-jarige patiënt, opgenomen ter 
revalidatie na een onderbeenamputatie 
wegens een diabetisch ulcus, wordt 
plotseling overleden aangetroffen op 
bed. Bij uitwendige schouw worden 
geen afwijkingen gevonden. 
 

De precieze doodsoorzaak is onbekend; mogelijk 
bestaat er causaal verband met de operatie. Mel-
ding aan de gemeentelijk lijkschouwer is wenselijk. 
Als de ingreep op goede gronden en volgens de re-
gels der kunst is uitgevoerd mogen de gevolgen als 
complicaties van de ziekte worden opgevat en het 
overlijden als natuurlijk. 
 

11 Een 85-jarige patiënte met een PEG-
sonde, in verband met slikstoornissen 
na een doorgemaakt CVA, regurgiteert, 
krijgt een aspiratiepneumonie en over-
lijdt hieraan. 

Regurgiteren en daardoor een aspiratiepneumonie, 
in dit geval bij een PEG-sonde, kan leiden tot de 
dood. Dit mag men beschouwen als een complicatie 
van de onderliggende ziekte en daarmee als een 
natuurlijke dood. Wel dient er gecontroleerd te 
worden of er geen fouten zijn gemaakt, bij de son-
devoeding of in de lig- of zithouding. Bij twijfel 
dient er overlegd te worden met de gemeentelijk 
lijkschouwer.  
 

 
12 

 
Een 85-jarige patiënte opgenomen op 
de chronische somatische afdeling in 
verband met hemiparese links en afa-
sie na een CVA, krijgt tijdens opname 
opnieuw een CVA. Ze is comateus en 
kan niet slikken. In overleg met familie 
wordt besloten patiënte tijdelijk paren-
teraal vocht te geven. Omdat patiënte 
niet opknapt, wordt dit gestaakt en pa-
tiënte overlijdt na enige dagen. 
 

 
Er is sprake van het staken van een medisch zinlo-
ze behandeling en van een natuurlijke dood. 
 

13 Een 65-jarige patiënt, opgenomen we-
gens dementie, wordt vanwege n
telijke onrust, met instemming van z
familie, ’s nachts gefixeerd met een 
zgn. Zweedse band. Na enkele dagen 
wordt hij ’s nacht met zijn benen o
de bedhekken en het gezicht in de
tras overleden aangetroffen in b
Zweedse band was op de juiste manier 
bevestigd. 

ach-
ijn 

ver 
 ma-

ed. De 

 

Bij overlijden door beklemming of door verstikking 
is er sprake van een niet-natuurlijk overlijden. 
Wanneer er sprake is van overlijden na een vrij-
heidsbeperkende maatregel, moet nagegaan wor-
den of er een relatie is tussen het overlijden en de 
maatregel. In dit geval is het onduidelijk of er ook 
nog fouten door het verzorgend personeel zijn ge-
maakt. Genoeg redenen voor melding aan de ge-
meentelijk lijkschouwer 

14 Een 58-jarige patiënt met een maag-
carcinoom wordt opgenomen op de 
palliatieve unit. Op een avond wordt hij 
bloedbrakend aangetroffen door de 
verzorging. Hij overlijdt kort daarna. 
 

Er is sprake van een natuurlijke dood zonder aan-
wijzingen voor een uitwendige oorzaak of een me-
dische fout. 
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Hoofdstuk 10 
 
 

Natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood: 
beoordeling en beleid door de gemeentelijk lijkschouwer * 

 
 
De kwalificatie van een sterfgeval als een natuurlijke of een niet-natuurlijke 
dood levert in de praktijk veelvuldig problemen op.1 2 In Nederland is de wet-
geving rondom de lijkschouwing en het afgeven van overlijdensverklaringen 
geregeld in de Wet op de Lijkbezorging (WLB). Een verduidelijking van de 
voorschriften is gegeven in het bulletin van de voormalige Geneeskundige 
Hoofdinspectie van de Volksgezondheid (GHI) over de Wet op de Lijkbezor-
ging3. Een belangrijk doel van de lijkschouwing is het vaststellen van de aard 
van het overlijden: een natuurlijke of een niet-natuurlijke dood. Van een niet-
natuurlijke dood wordt, volgens de GHI, gesproken bij overlijden “dat (mede) 
het gevolg is van uitwendig (fysisch of chemisch) geweld, ook wanneer dit niet 
door menselijk toedoen is veroorzaakt, alsmede overlijden waarbij sprake is 
van opzet of schuld; alle gevallen waarin twijfel bestaat aan een natuurlijke 
dood, dienen als niet-natuurlijk te worden beschouwd”. In het schema zijn de 
diverse categorieën van niet-natuurlijke dood weergegeven.  
De onduidelijkheid wordt vooral veroorzaakt door het feit dat het niet duidelijk 
is wat er precies onder het begrip ‘uitwendig geweld’, het centrale begrip in de 
omschrijving van de GHI, wordt verstaan. Sommigen vatten dit op als elke van 
buitenkomende oorzaak, anderen menen dat er werkelijk sprake moet zijn van 
geweld. Een andere reden is het feit dat niet de laatste ziekte of complicatie 
die tot de dood leidde, maar de gebeurtenis die de gezondheid aanvankelijk 
verstoorde als de (onderliggende) doodsoorzaak moet worden opgevat.4 5 Dit 
wordt het principe van de causaliteitsketen genoemd. Het overlijden heeft ech-
ter zelden één enkele oorzaak.6 Veel patiënten hebben meerdere aandoenin-
gen, die elkaar vaak onderling beïnvloeden. Vaak is in de periode voor het 
overlijden een proces in gang gezet, waarbij het evenwicht van meerdere or-
gaansystemen verstoord is geraakt, waardoor het moeilijk is uit te maken wat 
de uiteindelijke doodsoorzaak is geweest.  
Wanneer overlijden het gevolg is van bijvoorbeeld een val, dient dit, volgens 
de GHI, als een niet-natuurlijk overlijden te worden beschouwd, ook wanneer 
dit overlijden pas na langere tijd plaatsvindt. Door het verstrijken van de tijd 
wordt het steeds moeilijker te bepalen of er sprake is van een causaal verband 
tussen een val en het overlijden enige tijd later.7 De vraag die men zich dient 
te stellen is of de betrokkene ook zou zijn overleden als het ongeval zich niet 
had voorgedaan. Door sommige artsen wordt een verhoogde valneiging gezien 
als een kenmerk van bepaalde ziekten en overlijden na een val bij een derge-

                                    
* Dit hoofdstuk zal in 2004 als artikel verschijnen in het Tijdschrift voor Gezondheidsweten-
schappen TSG.  
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lijke ziekte als een natuurlijk overlijden. Volgens justitie dienen echter alle 
sterfgevallen na een val gemeld te worden aan een gemeentelijk lijkschouwer, 
zodat externe toetsing kan plaatsvinden. Een soortgelijke situatie doet zich 
voor bij overlijden door of na ‘verslikking’. Volgens sommigen is er hierbij altijd 
sprake van een van buiten komende oorzaak en daardoor van een niet-
natuurlijk overlijden. Anderen maken een uitzondering voor gevallen waarbij 
de verslikking mede het gevolg is van een neurologische ziekte. In dat geval 
zou er sprake zijn van een natuurlijke dood. De behandelend arts moet de ge-
meentelijk lijkschouwer inschakelen, als hij niet overtuigd is van een natuurlij-
ke dood. De gemeentelijk lijkschouwer vervult de rol van poortwachter voor 
Justitie. De lijkschouwer bepaalt zelf, afhankelijk van de verkregen informatie, 
of hij zelfstandig een onderzoek instelt of dat hij zich laat vergezellen door een 
politiefunctionaris.  
Het is niet bekend of lijkschouwers de aard van het overlijden bij diverse sterf-
gevallen op uniforme wijze beoordelen en hoe ze in de praktijk te werk gaan. 
In dit onderzoek is nagegaan hoe gemeentelijk lijkschouwers in onderscheiden 
situaties de aard van het overlijden beoordelen en welk beleid ze voeren. 
 
Methode. Een enquête met een gestructureerde vragenlijst werd aan gemeen-
telijk lijkschouwers gestuurd. In de vragenlijst wordt casuïstiek met gevallen 
die in de praktijk veelvuldig problemen opleveren beschreven. Deze veertien 
casusbeschrijvingen(zie pag. 74-75) werden ontleend aan een vergelijkbaar 
onderzoek onder verpleeghuisartsen.8 Gevraagd werd hoe men de aard van 
het overlijden in elke casus zou beoordelen (natuurlijke dood, twijfel of niet-
natuurlijke dood) en welk beleid men zou voeren. Er werden zes mogelijkhe-
den gegeven. Bij de mogelijkheden A en B wordt de zaak zonder bemoeienis 
van politie en justitie afgedaan. Bij A wordt de behandelend arts telefonisch 
geadviseerd zelf een A-verklaring af te geven, bij B geeft de lijkschouwer na 
zijn onderzoek zelf de A-verklaring af. Bij de mogelijkheden C en D verricht de 
lijkschouwer zonder politie de lijkschouw en hij handelt de zaak daarna met de 
politie of met de officier van justitie af. Bij mogelijkheid E verricht de gemeen-
telijk lijkschouwer op grond van de informatie die hij telefonisch heeft verkre-
gen samen met de politie het onderzoek ter plaatse. In geval F handelt hij con-
form E en adviseert hij bovendien een gerechtelijke sectie. De vragenlijst is in 
november 2002 verstuurd naar de coördinatoren forensische geneeskunde van 
acht van de 40 GGD’en, verspreid over het land. Aan deze acht GGD’en, ver-
spreid over het land, waren ten tijde van het onderzoek 109 lijkschouwers ver-
bonden. In heel Nederland zijn circa 300 gemeentelijk lijkschouwer actief. De 
vragenlijst kon anoniem ingevuld worden. Wij hebben ons beperkt tot rechte 
tellingen en percentages. 
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RESULTATEN  
 
Van 73 lijkschouwers werd een enquête terug ontvangen: een respons van 
67%.  
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de onderscheiden casus beoordeeld 
werden.  
 
casus kwalificatie door  

expertisecentrum 
beoordeling door 
lijkschouwers (%) 

 ND twijfel NND ND twijfel NND 
1. Verslikken   + 8 25 67 
2. Verslikken - CVA   + 48 29 23 
3. Dood in bed gevonden  +   89 10 1 
4. Dood in bed gevonden – collumfractuur  +  14 48 38 
5. Collumfractuur – overleden na 6 weken    + 3 7 90 
6. Collumfractuur – overleden na 6 maanden   + ? 11 26 63 
7. Collumfractuur – overleden na een jaar   + ?? 32 23 45 
8. Anafylactische shock +   82 0 18 
9. Verslikken - dieetfout   + 3 20 77 
10. Dood in bed gevonden – na amputatie  +  81 16 3 
11. Regurgitatie – bij PEG-sonde + ?   69 27 4 
12. Recidief CVA – abstinerend beleid +   86 7 7 
13. Verstikking na fixatie met Zweedse band   + 4 47 49 
14. Bloedbraken bij maagcarcinoom +   94 6 0 

 
Overlijden na verslikken (casus 1) werd door 67% van de lijkschouwers als een 
niet-natuurlijke dood beschouwd. Als de fatale verslikking zich voordoet bij een 
CVA-patiënt dan beschouwde 48% van de lijkschouwers het overlijden als na-
tuurlijk. Onverwacht overlijden, waarbij de patiënt dood in bed wordt gevon-
den (casus 3) zonder aanwijzingen voor een niet-natuurlijke dood werd door 
89% als een natuurlijke dood opgevat, 10% twijfelt over de aard van het over-
lijden. Als een patiënt dood in bed wordt gevonden en er in de voorgeschiede-
nis sprake is van een collumfractuur en een operatie, dan twijfelde 48% over 
de aard van het overlijden. Overlijden zes weken na een collumfractuur (casus 
5) werd door 90% van de respondenten als een niet-natuurlijke dood opgevat. 
Als de termijn tussen de collumfractuur en het overlijden oploopt, zakt het 
aantal lijkschouwers dat het overlijden niet-natuurlijk acht. Overlijden een half 
jaar het ongeval (casus 6) beoordeelde 63% als niet-natuurlijk en na een jaar 
(casus 7) nog maar 45%. Overlijden door een anafylactische shock na antibio-
ticagebruik (casus 8) werd door 82% als een natuurlijke dood beoordeeld. 
Overlijden na verslikken in soep bij een bewoner met slikstoornissen die geen 
soep had mogen krijgen (casus 9) werd door 77% als niet-natuurlijk gezien en 
20% twijfelt over de aard van het overlijden. Plotseling overlijden in de revali-
datiefase na een onderbeenamputatie (casus 10) werd door 81% als een na-
tuurlijke dood beschouwd. Overlijden door een aspiratiepneumonie na regurgi-
tatie bij een patiënt met een PEG-sonde (casus 11) vatte 69% als een natuur-
lijk overlijden op. Overlijden bij een abstinerend beleid na een recidief CVA 
(casus 12) beoordeelde 86% als een natuurlijke dood. Bij overlijden van een 
onrustige patiënt na fixatie met een Zweedse band (casus 13) twijfelde 47% 
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en 49% achtte het overlijden niet-natuurlijk. De meest uitgesproken uitkomst 
leverde overlijden aan een maagbloeding bij een maagcarcinoom (casus 14) 
op: 94% van de respondenten koos voor een natuurlijke dood en niemand 
voor een niet-natuurlijke dood. 
Over het algemeen is er een grote spreiding in het beleid dat de gemeentelijk 
lijkschouwers voeren. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.  
 
casus  het gevoerde beleid (%) 
 A B C D E F G X 
1. Verslikken 10 4 7 46 26 0 7 0 
2. Verslikken - CVA 47 7 4 22 8 0 11 1 
3. Dood in bed gevonden  74 8 0 3 3 0 3 9 
4. Dood in bed gevonden – collumfractuur 10 14 11 45 7 0 9 4 
5. Collumfractuur – overleden na 6 weken  4 1 11 68 8 0 6 2 
6. Collumfractuur – overleden na 6 maanden 16 1 10 56 4 0 6 7 
7. Collumfractuur – overleden na een jaar 31 3 11 44 3 0 4 4 
8. Anafylactische shock 67 7 4 8 6 0 1 7 
9. Verslikken - dieetfout 3 3 11 15 56 1 10 1 
10. Dood in bed gevonden – na amputatie 74 8 0 6 4 1 0 7 
11. Regurgitatie – bij PEG-sonde 65 10 1 11 1 1 7 4 
12. Recidief CVA – abstinerend beleid 80 6 4 1 4 0 1 4 
13. Verstikking na fixatie met Zweedse band 1 6 4 18 58 4 8 1 
14. Bloedbraken bij maagcarcinoom 87 3 1 1 0 0 0 8 

 
A =  telefonisch advies aan behandelend arts om A-verklaring af te geven. 
B =  zelf schouw verrichten en A-verklaring afgeven. 
C =  zelf zonder politie schouw verrichten en verslag niet-natuurlijke dood op politiebureau 

afgeven. 
D =  zelf zonder politie schouw verrichten en telefonisch contact met officier van justitie over 

vrijgave van het lijk. 
E =  samen met politie schouw verrichten en beleid aan politie en justitie overlaten. 
F =  samen met politie schouw verrichten en gerechtelijke sectie adviseren. 
G =  anders of geen eenduidig antwoord. 
X =  niet ingevuld 
 
In slechts één casus, overlijden na bloedbraken door een maagcarcinoom, 
kiest meer dan 80% van de respondenten voor hetzelfde beleid. In negen ca-
sus werden vijf verschillende mogelijkheden aangegeven, in twee gevallen, 
namelijk casus 9 (verslikking na een dieetfout) en casus 13 (beklemming of 
verstikking na fixatie) werden zelfs alle mogelijkheden aangekruist. 
 
DISCUSSIE 
 
De beoordeling van de aard van het overlijden door gemeentelijk lijkschouwers 
in diverse gevallen is weinig uniform. In 13 van de 14 voorgelegde casus werd 
zowel voor een natuurlijke dood als voor een niet-natuurlijke dood gekozen. 
Slechts in drie casus koos een grote meerderheid van rond de 90% voor de-
zelfde optie: twee evidente gevallen van een natuurlijke dood (casus 3 en 14) 
en het bekende voorbeeld uit de brochure van de Inspectie (casus 5, overlijden 
na een reeks complicaties na een collumfractuur). In casus 5, 6 en 7 is er 
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sprake van overlijden na een val met een oplopende tijdsinterval tussen onge-
val en overlijden. Bij een niet-natuurlijke dood moet de gemeentelijk lijk-
schouwer ingeschakeld worden, ongeacht het tijdsinterval tussen het ongeval 
en het overlijden als gevolg daarvan. Probleem is dat hoe groter het tijdsinter-
val is, hoe minder duidelijk het causale verband wordt: de tijd ‘erodeert’ de 
causale keten. Het is betrekkelijk arbitrair op welk moment het causale ver-
band tussen ongeval en overlijden wegvalt. 
Drie andere casus leveren een sterke spreiding op, waarbij geen van de drie 
mogelijkheden een score hoger dan 50% haalt. Het betreft overlijden na ver-
slikking bij een patiënt met slikstoornissen (casus 2), overlijden een jaar na 
een collumfractuur (casus 7) en plotseling overlijden in de revalidatiefase na 
een collumfractuur (casus 4). 
De resultaten vertonen overeenkomsten met de resultaten van een eerder on-
derzoek8 waarbij de zelfde enquête door verpleeghuisartsen werd beantwoord. 
Verschillen doen zich voor bij de beoordeling van het overlijden na een collum-
fractuur (casus 5, 6 en 7): de lijkschouwers beoordelen het overlijden na zes 
weken, zes maanden en een jaar in respectievelijk 90%, 63% en 45% als niet-
natuurlijk, de verpleeghuisartsen in respectievelijk 73%, 30% en 23%. Ook 
overlijden door een anafylactische shock (lijkschouwers 18% niet-natuurlijk en 
verpleeghuisartsen 35% niet-natuurlijk) en overlijden na fixatie in bed (lijk-
schouwers 49% niet-natuurlijk en verpleeghuisartsen 90%) wordt verschillend 
beoordeeld. Bij overlijden na een collumfractuur en door een anafylactische 
shock zijn de lijkschouwers blijkbaar beter op de hoogte van de regels op dit 
punt, bij overlijden na fixatie weten verpleeghuisartsen beter dan lijkschou-
wers dat dit niet gezien kan worden als een ‘ongelukkige complicatie’. 
De variatie in het te voeren beleid is nog sterker dan bij de beoordeling van de 
aard van het overlijden. In sommige gevallen zou de gemeentelijk lijkschouwer 
samen met de politie een onderzoek instellen en een gerechtelijke sectie advi-
seren, terwijl een collega in dezelfde casuspositie de behandelend arts zou ad-
viseren zelf een verklaring van natuurlijk overlijden af te geven. In een aantal 
gevallen, met name overlijden na verslikking en na een collumfractuur kiezen 
de meeste lijkschouwers voor afhandeling van het niet-natuurlijk overlijden via 
telefonisch contact met de officier van justitie buiten de politie om. In slechts 
twee casusposities, namelijk die waarin mogelijk sprake is van een (para-) 
medische fout (casus 9 en 13) kiest een meerderheid voor een onderzoek door 
de politie.  
 
CONCLUSIE  
 
De onduidelijke definitie van het begrip niet-natuurlijke dood, de moeilijke in-
schatting van het causale verband tussen een ongeval of een medische ingreep 
en overlijden in de periode daarna en het zwakker worden van het causale 
verband na verloop van tijd verklaren de grote variatie in de beoordeling van 
de aard van het overlijden door gemeentelijk lijkschouwers en het daaruit 
voortvloeiende beleid. Kennelijk maakt de lijkschouwer ook de afweging of na-
der politieonderzoek zinnig is en dat beïnvloedt eveneens zijn beleid. Soms 
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gaat het zo ver dat hij de behandelend arts in gevallen, waarvan hij weet, al-
thans moet weten, dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, maar die 
voor politie en justitie naar zijn inschatting niet van belang zijn, adviseert een 
verklaring van natuurlijk overlijden af te geven. Over de beoordeling van de 
aard van het overlijden in bepaalde problematische gevallen ontbreekt blijkens 
dit onderzoek consensus. Er bestaan geen algemeen aanvaarde op onderzoek 
gebaseerde richtlijnen op dit punt binnen de forensisch geneeskundige be-
roepsgroep. Een consensusprocedure is gewenst. In eerste instantie is overleg 
gewenst tussen behandelende artsen, forensisch artsen, politie en justitie over 
een duidelijke regeling voor (mogelijk) niet-natuurlijk overlijden en het vast-
stellen van categorieën sterfgevallen die gemeld moeten worden. Dit moet lei-
den tot een uitgewerkte meldingsprocedure voor niet-natuurlijk overlijden in 
een ziekenhuis of verpleeghuis. Het is belangrijker dat vaststaat welke catego-
rieën sterfgevallen gemeld moeten worden, dan te discussiëren over de vraag 
of een bepaald sterfgeval als een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood 
gekwalificeerd moet worden. Bovendien kan men dit oordeel vaak pas stellen 
na een grondig onderzoek en niet nog voordat het onderzoek is uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 11 
 
 

De beoordeling van niet-natuurlijk sterfgevallen * 
Een analyse van doodsoorzaakformulieren 

 
 
Na elk sterfgeval moet de overledene geschouwd worden. Bij een natuurlijke 
dood wordt de lijkschouw in principe verricht door de behandelend arts, die als 
zijn onderzoek geen aanwijzingen oplevert voor een niet-natuurlijke dood, een 
verklaring van natuurlijk overlijden (de zogenaamde A-verklaring) afgeeft. Als 
er twijfel bestaat aan een natuurlijke dood of als er aanwijzingen zijn voor een 
niet-natuurlijke dood, moet de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld worden 
op grond van artikel 7 (lid 2 en 3) van de Wet op de Lijkbezorging(WLB). In 
zo’n geval verricht de gemeentelijk lijkschouwer de lijkschouw en maakt hij 
een verslag (het zogenaamde art.10-formulier) voor de officier van justitie. Als 
de gemeentelijk lijkschouwer overtuigd is van een natuurlijke dood, dan geeft 
hij zelf een A-verklaring (een verklaring van natuurlijk overlijden) af. De arts 
(hetzij de behandelend arts, hetzij de gemeentelijk lijkschouwer) die een lijk-
schouw verricht en een overlijdensverklaring (hetzij een A-verklaring, hetzij 
een verslag van een niet-natuurlijke dood) afgeeft, moet op grond van art. 12b 
WLB ook het zogenaamde B-formulier bestemd voor het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) invullen. Op dit formulier, ook wel doodsoorzaakverklaring 
genoemd, dient de schouwarts de directe doodsoorzaak en factoren, die tot het 
overlijden hebben bijgedragen en al of niet in causaal verband staan met het 
overlijden, op te geven. Het B-formulier wordt dus ingevuld door de arts die de 
lijkschouw heeft verricht. De informatie op het B-formulier is geheim en ano-
niem in die zin dat de naam van de overledene niet op het B-formulier wordt 
vermeld. Alleen de medisch ambtenaar van het CBS en wetenschappelijke on-
derzoekers hebben inzage in deze gegevens. Als uit het B-formulier blijkt dat 
er sprake was van een niet-natuurlijke dood, terwijl de gemeentelijk lijkschou-
wer kennelijk niet is ingeschakeld, dan meldt het CBS dit sterfgeval niet alsnog 
bij lijkschouwer of justitie.  
Het is mogelijk dat de behandelend arts een verklaring van natuurlijk overlij-
den afgeeft, terwijl hij op het B-formulier invult dat er sprake is van een niet-
natuurlijke dood of dat het overlijden (mede) het gevolg is van een ongeval.  
Uit de literatuur blijkt dat het B-formulier niet altijd zorgvuldig wordt ingevuld. 
1 2 3 4 Met name de directe en de primaire doodsoorzaak worden regelmatig 
verwisseld of men geeft alleen de directe doodsoorzaak op, terwijl voor de sta-
tistiek juist de primaire (onderliggende) doodsoorzaak van belang is.  
Op grond van praktijkervaringen bestaat het vermoeden dat regelmatig een 
verklaring van natuurlijk overlijden door de behandelend arts wordt afgegeven, 
                                    
* Dit hoofdstuk verscheen eerder als artikel: Das C, Wal G van der. De beoordeling van niet-
natuurlijk sterfgevallen; een analyse van doodsoorzaakverklaringen. Tijdschr Gezondheidswet 
2003; 81: 355-9. 
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terwijl er volgens de door het CBS gehanteerde richtlijnen sprake is van een 
niet-natuurlijke dood, met name overlijden als direct of indirect gevolg van een 
ongeval. Het onderscheid tussen een natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood 
is overigens in veel gevallen moeilijk te maken. Dit hangt samen met de on-
duidelijke definitie van deze begrippen en met de moeilijke beoordeling van 
het causale verband tussen een ongeval en de gebeurtenissen daaropvolgend. 
Bovendien is het overlijden van een individu vaak het gevolg van een combina-
tie van factoren.  
Het CBS behoort van elk sterfgeval een B-formulier te ontvangen, waarop de 
arts die de lijkschouw verricht heeft (de behandelend arts of de gemeentelijk 
lijkschouwer), de directe en de primaire doodsoorzaak opgeeft en factoren die 
tot het overlijden hebben bijgedragen. De medisch ambtenaar van het CBS 
bepaalt aan de hand van de op het formulier verstrekte gegevens of er sprake 
is van een niet-natuurlijke dood, ook al heeft de behandelend arts een natuur-
lijke dood afgeven. Als de behandelend arts bijvoorbeeld op het formulier bij 
de rubriek D (natuurlijke dood) bij vraag D1a (directe doodsoorzaak) ‘hartfa-
len’ opgeeft en bij de rubriek D1b (ziekten die tot de doodsoorzaak hebben bij-
gedragen) of bij vraag D2 (bijkomstige omstandigheden die tot de dood heb-
ben bijgedragen) ‘collumfractuur’, dan wordt zo’n sterfgeval door het CBS als 
niet-natuurlijke dood geclassificeerd. 
 
VRAAGSTELLING  
 
Wij gingen na hoe vaak er sprake is van een niet-natuurlijke dood in het alge-
meen en hoe vaak bij een door het CBS als niet-natuurlijke dood gekwalifi-
ceerd overlijden het B-formulier door de behandelend arts, die kennelijk ook 
een verklaring van natuurlijk overlijden (de A-verklaring) had afgegeven, was 
ingevuld. Voorts onderzochten wij de verdeling van de diverse categorieën van 
niet-natuurlijk overlijden en de termijn tussen een ongeval en het overlijden 
als gevolg daarvan. 
  
Methode. Aan de reguliere doodsoorzakenregistratie van het CBS werden ge-
gevens over overlijden door een niet-natuurlijke oorzaak in de periode 1996-
1999 ontleend. Vervolgens werden de B-formulieren, betrekking hebbend op 
alle overlijdensgevallen in de maanden oktober en november van het jaar 
2000, die door het CBS reeds als niet-natuurlijk overlijden waren geclassifi-
ceerd (met uitzondering van verkeersslachtoffers), door één van ons (C.D.) 
nader onderzocht. Bij elk formulier werd door de onderzoeker geregistreerd: 
leeftijd van de overledene, de opgegeven doodsoorzaak en de factoren die tot 
het overlijden bijdroegen, de termijn tussen het eventuele ongeval en het 
overlijden, de plaats van het ongeval (thuis of elders) en de functie van de arts 
die het B-formulier invulde. In deze studie is een collumfractuur niet als directe 
doodsoorzaak geclassificeerd. Een collumfractuur is immers nooit een directe 
doodsoorzaak. Een collumfractuur kan wel een schakel in de causale keten zijn 
die uiteindelijk tot de dood leidt. De rubrieken D1b en D2 zijn overeenkomstig 
de werkwijze van het CBS samengevoegd. Als bijvoorbeeld bij D1a collumfrac-
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tuur en bij D1b hartfalen, of als bij D1a cachexie, bij D1b hartfalen en bij D2 
collumfractuur werd ingevuld, dan werd dit in beide gevallen ‘vertaald’ als: di-
recte doodsoorzaak: hartfalen en als onderliggende (primaire) doodsoorzaak: 
collumfractuur, dan wel ongeval in privé-sfeer. Bij de analyse hebben wij ons 
beperkt tot rechte tellingen en percentages. 
 
RESULTATEN 
 
In de periode 1996-1999 registreerde het CBS ruim 5000 gevallen van niet-
natuurlijke dood per jaar. Het CBS ontvangt in principe van elk sterfgeval in 
Nederland een B-formulier, hetzij van de behandelend arts, hetzij van de ge-
meentelijk lijkschouwer. In circa 2000 gevallen per jaar ontvangt het CBS geen 
B-formulier.  
Jaarlijks overlijden in Nederland circa 140.000 mensen. Overlijden na een on-
geval in de privé-sfeer is de meest voorkomende niet-natuurlijk doodsoorzaak 
(38%). Suïcides (30%) en verkeersongevallen (22%) staan op de tweede en 
derde plaats.  
In onderstaande tabel (bron CBS) is de verdeling van de diverse categorieën 
van niet-natuurlijk overlijden in Nederland in de periode 1996 t/m 1999.  
 
doodsoorzaak gemiddelde per jaar1 percentage 
ongeval privé-sfeer  2075 38 
suïcide 1633 30 
verkeersongeval 1214 22 
moord en doodslag  229 4 
bedrijfsongeval 105 2 
overig  220 4 
totaal 5476 100 

 
Uit het onderzoek van gevallen van niet-natuurlijke dood (exclusief verkeers-
ongevallen) in de periode oktober en november 2000 bleek dat in 130 (27,7%) 
van de 470 gevallen van niet-natuurlijke dood het B-formulier was ingevuld 
door de behandelend arts en in 334 (71%) door de gemeentelijk lijkschouwer; 
in zes gevallen was de functie van degene die het B-formulier invulde niet dui-
delijk. In negen gevallen vulde de behandelend arts de rubriek E (niet-
natuurlijke dood) in. Het ging drie maal om suïcide (waaronder één verhan-
ging) en zes maal om een ongeval in de privé-sfeer. Bij de 121 gevallen waarin 
de behandelend arts de rubriek D (natuurlijke dood) invulde, ging het vooral 
om overlijden na een ongeval met een heupfractuur of hersenletsel als gevolg. 
Als directe doodsoorzaak waaraan het ongevalslachtoffer uiteindelijk overleed 
werd vooral hartfalen (33 maal), een longaandoening (34 maal) of cachexie 
(15 maal) opgegeven. 

                                    
1 Deze getallen hebben betrekking op alle sterfgevallen in Nederland: ingezetenen en niet-
ingezetenen. In de officiële doodsoorzaken statistiek zijn alleen ingezetenen (personen in Ne-
derland woonachtig) opgenomen. 
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In de volgende tabel is de verdeling van de diverse categorieën niet-natuurlijk 
overlijden (zoals ingevuld op het B-formulier bij rubriek D en rubriek E teza-
men) weergegeven. 
 
 
doodsoorzaak behandelend 

arts  
gemeentelijk 
lijkschouwer 

onbekend totaal percentage1 

ongeval privé-sfeer  118 107 2 227 48 
suïcide 3 174 3 180 38 
moord/doodslag  23  23 5 
bedrijfsongeval  11  11 2 
overdosis drugs  13 1 14 3 
verslikking/aspiratie 5   5 1 
overig 4 6  10 3 
totaal 130 334 6 470 100 

 
In de onderzochte populatie van 470 personen overleden er 227 aan de gevol-
gen van een ongeval in de privé-sfeer. Bij 118 ongevallen met als direct gevolg 
een fractuur of een trauma capitis, werd de lijkschouwer niet ingeschakeld en 
bij 107 ongevallen wel. Bij 114 sterfgevallen van het totaal van 470 gevallen 
van niet-natuurlijke dood speelde een heupfractuur een rol. In 86 van deze 
gevallen (75%) werd de overlijdensverklaring door de behandelend arts afge-
geven en in 28 gevallen (25%) door de gemeentelijk lijkschouwer.  
De personen die overleden aan de gevolgen van een heupfractuur waren in 
(minstens) 77% van deze gevallen ouder dan 80 jaar. In onderstaande tabel is 
de termijn tussen een ongeval en het overlijden als gevolg daarvan weergege-
ven.  
 
termijn tussen ongeval en overlijden totaal absoluut percentage 
<1 week 25 30 
1-2 weken 14 17 
2 weken - 1 maand 15 18 
1-3 maanden 21 25 
3-12 maanden 4 5 
>1 jaar 4 5 
Totaal 83 100 

 
Bij rubriek E (niet-natuurlijke dood) wordt de vraag over de termijn niet ge-
steld, met als gevolg dat uit het B-formulier meestal niet blijkt wat de termijn 
tussen een ongeval en het overlijden is, als het formulier door de lijkschouwer 
is ingevuld. De gemiddelde duur tussen het overlijden en een ongeval in de 83 
gevallen waarbij daarover op het B-formulier gegevens werden verstrekt, was 
31 dagen (vier extreme gevallen waar bij enkele jaren tussen het ongeval en 
het overlijden lagen zijn buiten beschouwing gelaten). De termijn tussen een 

                                    
1 Deze percentages komen niet geheel overeen met de percentages van de doodsoorzaaksta-
tistiek van het CBS en met tabel 1, aangezien in deze onderzoekspopulatie de verkeersslacht-
offers ontbreken. 
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ongeval en het overlijden, voor zover op het formulier aangegeven, varieerde 
van één uur (bij vraag 1a werd ingevuld hartstilstand en bij vraag 1 b “verse 
collumfractuur één uur tevoren geconstateerd, embolie?”) tot negen jaar (bij 
vraag 1a werd ingevuld dehydratie, bij 1b abstinentie, bij 1c coma vigil en bij 
vraag 2 auto-ongeval negen jaar tevoren).  
 
BESCHOUWING 
 
De ‘diagnose’ niet-natuurlijke dood is vaak arbitrair. Eenzelfde casus wordt 
door de ene arts als natuurlijk en door een andere arts als niet-natuurlijk be-
schouwd. Dit probleem doet zich vooral voor bij overlijden door verslikking en 
bij overlijden na een ongeval. In de brochure van de Inspectie wordt expliciet 
het voorbeeld gegeven: val-collumfractuur-bedrust-decubitus-sepsis-(niet-
natuurlijke) dood, terwijl duidelijk is dat kennelijk ook (natuurlijke) ziekten tot 
het overlijden hebben bijgedragen. 
Het CBS leidt de niet-natuurlijke aard van het overlijden af uit de gegevens die 
door de schouwarts op het B-formulier vermeld worden. Alle formulieren be-
treffende een niet-natuurlijke dood in de onderzoeksperiode werden ook door 
de eerste auteur beoordeeld. In alle gevallen konden wij ons verenigen met 
het oordeel ‘niet-natuurlijke dood’. De arts die de schouw verrichtte en het B-
formulier invulde gaf zelf expliciet aan dat het overlijden een gevolg was van 
een ongeval of een andere externe factor. Kennelijk worden twijfelgevallen 
door het CBS niet als niet-natuurlijk gekwalificeerd. 
Uit ons onderzoek blijkt dat in een aanzienlijk aantal gevallen (27,7%) de be-
handelend arts het B-formulier (en een verklaring van natuurlijk overlijden) 
heeft ingevuld. Bij geweldsmisdrijven (moord en doodslag) en bedrijfsongeval-
len werd in de onderzochte periode het B-formulier altijd door de gemeentelijk 
lijkschouwer ingevuld. De gevallen waarin de behandelend arts het B-formulier 
invulde, betroffen vooral ongevallen in de privé-sfeer met hersenletsel of een 
heupfractuur als gevolg. Bij ongevallen in de privé-sfeer met dodelijke afloop 
werd de gemeentelijk lijkschouwer in de onderzochte periode van twee maan-
den vaker niet (52%) dan wel ingeschakeld. Overlijden na een ongeval in de 
privé-sfeer is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak. Vooral 
deze categorie overlijden wordt vaak niet gemeld aan de lijkschouwer. 
 
Van de sterfgevallen (mede) als gevolg van heupfracturen werd in de onder-
zochte periode slechts een kwart aan de gemeentelijk lijkschouwer gemeld. 
Voor de behandelend arts was blijkens de vermelding op het B-formulier de re-
latie tussen dit letsel en het overlijden duidelijk, niettemin werd een natuurlijke 
dood ingevuld. Veelvuldig werd bij vraag D1a ( “ziekte, welke rechtstreeks de 
dood ten gevolge had”) hartfalen (of cachexie) opgegeven en bij vraag D1b en 
D1c (“de aan het overlijden ten grondslag liggende ziekte”): collumfractuur. 
Dit onderzoek betreft, zoals eerder aangegeven, gevallen waar uit het B-
formulier blijkt dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood. Het is aanneme-
lijk dat hiernaast ook gevallen van niet-natuurlijke dood voorkomen die niet 
gemeld worden bij de gemeentelijk lijkschouwer en die evenmin via het B-
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formulier aan het licht komen. Het werkelijke aantal sterfgevallen waarbij een 
heupfractuur een rol speelt zal vermoedelijk dus nog hoger liggen. 
De gemiddelde leeftijd van personen die overleden aan de gevolgen van een 
heupfractuur was ruim boven de 80 jaar. Overlijden na een heupfractuur is een 
belangrijke niet-natuurlijke doodsoorzaak.  
Op het B-formulier ontbreekt de vraag naar de termijn tussen het ongeval en 
het overlijden in de rubriek niet-natuurlijke dood voor de gemeentelijk lijk-
schouwer. Deze vraag werd dan ook voornamelijk door de behandelend arts 
beantwoord. Op grond van deze gegevens blijkt dat in ruim driekwart van de 
gevallen, waarbij een ongeval (letsel) op het B-formulier vermeld werd, het 
overlijden langer dan een week na het ongeval plaatsvond. Bij 10% vond het 
overlijden plaats meer dan drie maanden na het ongeval. Strikt genomen is de 
duur tussen ongeval en het overlijden niet van belang bij de vraag of er al of 
niet sprake is van een niet-natuurlijke dood. Het gaat er om of er al of niet een 
causaal verband bestaat tussen het ongeval en het overlijden of anders ge-
zegd: zou de persoon zijn overleden als het ongeval niet had plaats gevonden? 
Het ligt voor de hand dat hoe langer het ongeval geleden is, hoe meer andere 
factoren tot het overlijden hebben bijgedragen en hoe minder een relatie kan 
worden gelegd tussen het ongeval en het overlijden. Als iemand binnen een 
week na het oplopen van een collumfractuur overlijdt is een causaal verband 
waarschijnlijker dan bij overlijden zes maanden erna.  
Dit onderzoek wijst uit dat behandelend artsen frequent de rubriek natuurlijke 
dood op het B-formulier invullen en kennelijk ook een A-verklaring (van na-
tuurlijk overlijden) afgeven, terwijl er blijkens de gegevens die zij zelf op het 
B-formulier vermelden, sprake is van een relatie met een ongeval. Of er sprake 
was van een onschuldig ongeval met ernstige gevolgen, of dat er sprake was 
van nalatigheid, schuld of zelfs opzet waarvoor iemand aansprakelijk gesteld 
kan worden is een belangrijke vraag. De behandelend arts beschikt gewoonlijk 
over onvoldoende informatie over de toedracht van het ongeval om hierover 
een gefundeerde uitspraak te kunnen doen. Om deze redenen is gekozen voor 
een systeem om sterfgevallen, waarbij een relatie bestaat met een ongeval, 
aan de lijkschouwer te melden. Deze meldt deze gevallen na eigen onderzoek 
op zijn beurt aan politie en justitie die - als daartoe een aanleiding bestaat - 
een nader onderzoek kunnen instellen.  
Er zijn enkele verklaringen denkbaar voor de manier waarop behandelend art-
sen met deze materie omgaan. Of zij zijn niet op de hoogte van de regelingen 
op dit punt, of zij weten wel dat de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld 
moet worden, maar zien er om hen moverende redenen van af. Mogelijk vin-
den zij justitieel onderzoek zinloos of te belastend voor de nabestaanden of 
misschien ook wel voor zichzelf, aangezien het niet uitgesloten is dat ook de 
medische behandeling ter discussie gesteld wordt. Dit dient nader onderzocht 
te worden.  
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CONCLUSIE  
 
Bijna 28% van de gevallen van niet-natuurlijke dood (verkeersongevallen uit-
gezonderd) in oktober en november 2000, waarvan het niet-natuurlijk karakter 
uit het B-formulier blijkt, werd door de behandelend arts een verklaring van 
natuurlijk overlijden afgegeven. Er is geen reden om aan te nemen dat dit per-
centage onderhevig is aan seizoensinvloeden, of dat er andere factoren zouden 
zijn waarom het gevonden percentage sterk afwijkt van de algemene trend. 
Het is zelfs aan te nemen dat het percentage in werkelijkheid hoger ligt, aan-
gezien alleen gevallen waarbij de schouwarts de relatie met een ongeval of een 
andere externe factor expliciet op het B-formulier vermeldde door het CBS als 
niet-natuurlijk zijn gekwalificeerd. Het betreft vooral sterfgevallen waarbij een 
relatie bestaat met een ongeval in de privé-sfeer, zoals een heupfractuur of 
een hoofdletsel. Overlijdensgevallen waarbij een relatie bestaat met een heup-
fractuur worden door de behandelend arts kennelijk vaker niet dan wel aan de 
gemeentelijk lijkschouwer gemeld. Het betreft veelal hoogbejaarde mensen, 
die na een val waarbij zij een heupfractuur oplopen, binnen een maand overlij-
den, waarna de behandelend arts een verklaring van natuurlijk overlijden af-
geeft en het B-formulier invult. Er dient naar onze mening een discussie ge-
voerd te worden tussen behandelend artsen, forensisch artsen en justitie over 
de vraag of deze meldingen al of niet zin hebben. Zo nodig moet de bestaande 
regeling aangepast worden.  
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Hoofdstuk 12 
 
 

De forensische lijkschouw in de praktijk 
 

 
Als iemand overlijdt moet zo spoedig mogelijk de lijkschouw verricht worden. 
In het overgrote deel van de circa 140.000 sterfgevallen per jaar in Nederland 
wordt de lijkschouw verricht door de behandelend arts. De lijkschouw is een 
onderzoek naar de omstandigheden waaronder het overlijden plaatsvond en 
een uitwendig onderzoek van het lijk. De lijkschouw dient om de doodsoorzaak 
en de aard van het overlijden vast te stellen. Als er sprake is van een natuur-
lijke dood mag de behandelend arts van de overledene een overlijdensverkla-
ring afgeven. Uit eerder door ons verricht onderzoek is gebleken dat in veel 
gevallen, waarin sprake is van een niet-natuurlijke dood door de behandelend 
arts een verklaring van natuurlijk overlijden wordt afgegeven.1 Met name over-
lijden na een ongeval in de privé-sfeer wordt regelmatig niet gemeld aan de 
forensisch arts (in zijn hoedanigheid van gemeentelijk lijkschouwer). Als er 
twijfel is over de aard van het overlijden of als er aanwijzingen zijn voor een 
niet-natuurlijke dood dan moet volgens de bepalingen van de Wet op de Lijk-
bezorging (WLB) de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld. De WLB gaat uit 
van de gedachte dat elke overledene eerst geschouwd wordt door de behande-
lend arts en dat deze de gemeentelijk lijkschouwer inschakelt, als hij redenen 
heeft om geen overlijdensverklaring af te geven. In hoeverre dat gebeurt is 
niet bekend. In dit onderzoek is nagegaan door wie, waarom en hoe vaak de 
forensisch arts in Nederland wordt ingeschakeld voor het verrichten van een 
lijkschouw. Met welke categorieën sterfgevallen de forensisch arts geconfron-
teerd wordt is niet eerder in kaart gebracht. Met name is onbekend hoe vaak 
de forensisch arts de doodsoorzaak en de aard van het overlijden niet kan 
vaststellen. Door middel van het hieronder beschreven onderzoek is de praktijk 
van de gemeentelijk lijkschouwer in beeld gebracht.  
  
Methode. Aan de lijkschouwers van 14 van de Gemeentelijke of Gewestelijke 
Gezondheidsdiensten (GGD’en) is gevraagd na elke lijkschouw een vragenlijst 
in te vullen. De lijkschouwers werden schriftelijk benaderd via de coördinatoren 
forensische geneeskunde van de betreffende GGD. Op het vragenformulier 
werd gevraagd door wie de gemeentelijk lijkschouwer werd ingeschakeld en 
wat de reden was om hem in te schakelen. Ook werd gevraagd naar de aard 
van het overlijden, naar de categorie niet-natuurlijke doodsoorzaken en naar 
de directe doodsoorzaak. Tenslotte werd gevraagd naar het beleid dat gevoerd 
werd. Van de 14 aangezochte GGD’en hebben er 11, verspreid over het land, 
meegewerkt aan dit onderzoek. Aan deze 11 GGD’en waren ten tijde van het 
onderzoek 127 lijkschouwers verbonden. Van de 90 lijkschouwers (70% van de 
lijkschouwers, die aan de meewerkende GGD’en waren verbonden) die aan het 
onderzoek meewerkten werden 935 formulieren ontvangen (gemiddeld 10, 
mediaan 5, spreiding van 1 tot 71). Het onderzoek liep van juli 2002 tot april 
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2003. De periode waarin GGD’en meewerkten varieerde. Sommige begonnen 
en eindigden eerder dan andere GGD’en. De meeste GGD’en verzamelden on-
geveer een half jaar gegevens. De GG&GD Amsterdam (23 forensisch artsen) 
werkte de volledige onderzoeksperiode mee en stuurde 447 formulieren (48%) 
in. De andere 10 GGD’en stuurden 488 formulieren in (gemiddeld 49, spreiding 
van 14 tot 100). 
 
RESULTATEN 
 
De aanvrager. In de tabel hieronder is aangegeven door wie de lijkschouw door 
de gemeentelijk lijkschouwer werd aangevraagd. 
 
aanvrager totaal 

(n=935) 
euthanasie 

(n=160) 
exclusief eu-

thanasie 
politie 46  56 
eigen huisarts 19 84 6 
waarnemend huisarts 5  6 
ambulancepersoneel 5  6 
eerste hulp post 4  5 
ziekenhuisarts 15 12 15 
verpleeghuisarts 3 4 3 
patholoog 1  1 
mortuariumpersoneel 1  1 
anderen 
 

1  2 

totaal 100% 100% 100% 

 
De lijkschouw werd in 46% van de gevallen aangevraagd door de politie. In 
ruim een derde (37%) schakelde de behandelend arts (de eigen huisarts, een 
ziekenhuisarts of een verpleeghuisarts) de lijkschouwer in. In 5% kwam de 
melding van de waarnemend huisarts. Vanuit het ziekenhuis kwamen de mel-
dingen vooral van de afdelingen ICU, orthopaedie en neurologie. Als de eutha-
nasiemeldingen buiten beschouwing worden gelaten, dan kwam 12% van de 
meldingen van een huisarts en 15% van een ziekenhuisarts.  
 
De reden van de aanvraag. In de onderstaande tabel (n=935) is de reden voor 
de aanvraag aangegeven.  
 
reden van aanvraag (meer dan één reden is mogelijk)  % % 
niet overtuigd van natuurlijke dood  75  
zekere niet-natuurlijke dood  30 
aanwijzingen voor niet-natuurlijke dood  11 
twijfel aan natuurlijke dood  16 
onbekende doodsoorzaak   18 
datum overlijden onbekend  21  
euthanasie 17  
geen behandelend arts beschikbaar 11  
anders 1  
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Het niet overtuigd zijn van een natuurlijke dood was in 75% van de gevallen 
de (belangrijkste) reden om de komst van de lijkschouwer te vragen, in 20% 
was een onbekende datum van overlijden de reden of één van de redenen voor 
de aanvraag. Een onbekende identiteit was zelden (slechts 21 maal) de reden 
voor de aanvraag. Bij een lijkvinding of plotseling overlijden in de openbare 
ruimte zijn de personalia van de overledene in eerste instantie echter vaak niet 
bekend. In 27 gevallen kon de identiteit van de overledene ook na onderzoek 
door de politie niet op korte termijn vastgesteld worden en door de lijkschou-
wer dus ook niet op de overlijdensverklaring ingevuld worden. Slechts in twee 
van deze gevallen (overledenen met onbekende identiteit) was er sprake van 
een natuurlijke dood. 
 
De datum van overlijden. Als een onbekende datum van overlijden één van de 
redenen was om de komst van de gemeentelijk lijkschouwer te vragen, dan 
trachtte de gemeentelijk lijkschouwer in samenwerking met de politie deze da-
tum te achterhalen. Deze werd meestal vastgesteld door verklaringen van na-
bestaanden, door onderzoek door de politie en door onderzoek van het lijk. In 
40 gevallen (4%) werd door de gemeentelijk lijkschouwer de rectale tempera-
tuur gemeten. In 89 gevallen (9%) kon de datum van overlijden niet met ze-
kerheid worden vastgesteld. In bijna de helft van deze gevallen vulde de lijk-
schouwer de vermoedelijke overlijdensdatum in op de A-verklaring. In 87 ge-
vallen (9%) kon de overlijdensdatum helemaal niet vastgesteld worden. Ook 
als een andere omstandigheid (met name sterke aanwijzingen voor een niet-
natuurlijke dood) de belangrijkste reden was om de forensisch arts in te scha-
kelen, kon de datum van overlijden vaak niet vastgesteld worden. In 20% van 
de 55 gevallen van verhanging bijvoorbeeld kon de overlijdensdatum niet 
vastgesteld worden. 
 
De aard van het overlijden en de doodsoorzaak. De belangrijkste taak van de 
gemeentelijk lijkschouwer is het vaststellen van de aard van het overlijden. De 
door de lijkschouwer vastgestelde aard van het overlijden was als volgt:  
 
aard van het overlijden subcategorie % % 
niet-natuurlijke dood  59  
 ongeval  24 
 euthanasie  17 
 suïcide  14 
 misdrijf  2 
natuurlijke dood  32  
onduidelijk  8  
niet ingevuld  1  
totaal (n=935)  100  

 
In 32% van de gevallen bleek er sprake van een natuurlijke dood. Bij de 302 
natuurlijke sterfgevallen werd 196 maal een hartaandoening als doodsoorzaak 
aangegeven, 16 maal een maag- of slokdarmbloeding, 14 maal een CVA en 7 
maal respiratoire insufficiëntie. Andere doodsoorzaken werden minder dan 5 
maal opgegeven; 25 maal werd ‘onbekend’ of ‘onduidelijk’ als doodsoorzaak 
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opgegeven, 14 maal ‘mors subita’. In 8% kon niet uitgemaakt worden of er al 
of niet sprake was van een natuurlijke dood. De aard van het overlijden was 
vooral onduidelijk bij een lijkvinding, bij plotseling overlijden en bij overlijden 
na een ongeval. In 59% was de conclusie: een niet-natuurlijke dood. Bij de 
ongevallen kwamen ongevallen in de privé-sfeer (84), verkeersongevallen (69) 
en verdrinking (22 gevallen) het meest voor. Als doodsoorzaak werd 4 maal 
‘overlijden door een medische fout’ opgegeven. Een overdosis drugs kwam 11 
maal voor, moord en doodslag 27 maal. Bij de suïcides was verhanging met 55 
gevallen de meest toegepaste methode.  
 
Relatie met medische behandeling of ongeval. Een causaal verband met een 
medische behandeling werd door de forensisch arts 15 maal aanwezig geacht, 
60 maal was er mogelijk een causaal verband tussen een medische behande-
ling en het overlijden. In 17 van deze 75 gevallen werd wel aan A-verklaring 
afgegeven, in 36 gevallen was er daarnaast sprake van een ongeval, als gevolg 
waarvan de medische ingreep plaatsvond. Bij overlijden na een ongeval (226 
gevallen) was het causale verband niet altijd even duidelijk. In 179 gevallen 
was de relatie evident, 47 maal werd een causaal verband aannemelijk geacht. 
 
Beleid Een lijkschouw door de gemeentelijk lijkschouwer wordt afgesloten met 
het afgeven van een overlijdensverklaring. In 325 gevallen (35%) gaf deze 
een verklaring van natuurlijk overlijden (een A-verklaring) af en in 608 geval-
len (65%) een zogenaamd artikel 10-formulier, het ‘verslag van een niet-
natuurlijke dood’. Ook bij een onduidelijke aard van het overlijden dient de 
lijkschouwer een ‘verslag van een niet-natuurlijke dood’ af te geven. Bij 523 
van de 608 gevallen was de lijkschouwer ‘overtuigd van een niet-natuurlijke 
dood’ en in 85 ‘niet overtuigd van een natuurlijke dood’ (zoals de tekst op het 
formulier luidt). In twee gevallen, waarin een lijkschouw werd gevraagd nadat 
er skeletdelen werden gevonden, werd geen overlijdensverklaring ingevuld.  
 
‘Tweede lijkschouw’. In 26 gevallen (3%) was er door de behandelend arts al 
een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven, voordat de gemeentelijk 
lijkschouwer door een ander werd ingeschakeld. De melding kwam onder an-
dere 5 maal van een patholoog en 12 maal van een andere ziekenhuisarts. In 
15 van deze 26 gevallen kwam de forensisch arts tot de conclusie dat er spra-
ke was van een niet-natuurlijke dood: 13 ongevallen, 1 geval van doodslag en 
1 suïcide; 6 maal was de aard van het overlijden onduidelijk en 5 maal kwam 
ook de lijkschouwer tot de conclusie natuurlijke dood. 
 
DISCUSSIE 
 
Reikwijdte van het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt met welk soort sterfge-
vallen de gemeentelijk lijkschouwer geconfronteerd wordt en door wie hij 
wordt ingeschakeld. Het precieze aantal lijkschouwingen verricht door gemeen-
telijk lijkschouwers per jaar in Nederland is niet bekend. Het aantal niet-
natuurlijke sterfgevallen, volgens opgave van het CBS circa 5500 per jaar ex-
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clusief euthanasie, biedt een aanknopingspunt, maar niet meer dan dat. Van 
veel sterfgevallen leidt het CBS de niet-natuurlijke aard af uit het B-formulier, 
dat door de behandelend arts werd afgegeven zonder dat de gemeentelijk lijk-
schouwer bij de zaak was betrokken. Naar schatting wordt jaarlijks rond 9.000 
maal door de gemeentelijk lijkschouwer een lijkschouw verricht.2 Hoewel het 
onderhavige onderzoek niet was opgezet om het aantal lijkschouwingen ver-
richt door een gemeentelijk lijkschouwer te berekenen, kan vastgesteld worden 
dat deze schatting overeenkomt met de aantallen in het genoemde onderzoek. 
Een kwart van de GGD’en in Nederland heeft meegewerkt. De 935 formulieren 
in een gemiddelde onderzoeksperiode van 6 maanden per GGD betreffen naar 
schatting 15 tot 20% van alle forensische lijkschouwingen in Nederland, het-
geen een beeld oplevert, dat vermoedelijk niet veel zal afwijken van de werke-
lijke situatie in Nederland. De GG&GD Amsterdam leverde bijna de helft van al-
le formulieren. Het beeld in Amsterdam week niet significant af van dat bij de 
overige GGD’en. Het enige opvallende verschil was dat het aandeel van eutha-
nasie in Amsterdam 21% was tegen 13% in de rest van het land.  
In de onderzoeksopzet is ervan uitgegaan dat een lijkschouwer die aan het on-
derzoek meewerkte na elke schouw die hij verrichtte een formulier invulde. Het 
is niet zeker dat elke lijkschouwer zich aan deze regel heeft gehouden, waar-
door het denkbaar is dat het beeld enigszins vertekend is. Opzienbare en inte-
ressante lijkschouwen zouden daardoor mogelijk oververtegenwoordigd kun-
nen zijn ten opzichte minder opzienbare. Het feit dat 17% van de lijkschouwen 
in dit onderzoek euthanasiemeldingen zijn wijst er evenwel niet op dat dit ver-
schijnsel zich in sterke mate heeft voorgedaan.  
 
De aanvrager. In de Wet op de Lijkbezorging wordt uitgegaan van de gedachte 
dat elk lijk geschouwd wordt door de behandelend arts en dat in verdachte ge-
vallen de gemeentelijk lijkschouwer door de behandelend arts wordt ingescha-
keld. Uit dit onderzoek blijkt dat dit uitgangspunt niet overeenkomt met de 
werkelijkheid. In meer dan de helft (56%) van de gevallen (exclusief euthana-
sie) wordt de lijkschouwer namelijk rechtstreeks door de politie ingeschakeld 
en verricht de behandelend arts de lijkschouw niet. Als de gemeentelijk lijk-
schouwer ingeschakeld wordt door de huisarts betreft het vooral euthanasie-
meldingen. Als de euthanasiemeldingen buiten beschouwingen gelaten worden, 
dan wordt de lijkschouwer in 12% van de gevallen, waarin de lijkschouw door 
de gemeentelijk lijkschouwer wordt verricht, door de eigen huisarts of de 
waarnemend huisarts ingeschakeld. Dit percentage komt overeen met onge-
veer 1100 aanvragen door een huisarts per jaar in heel Nederland. Op een to-
taal aantal sterfgevallen van circa 140.000 per jaar is dit minder dan 1% van 
alle lijkschouwen in Nederland. 
 
De reden van de aanvraag. Als reden om de gemeentelijk lijkschouwer in te 
schakelen kan men grofweg drie categorieën onderscheiden: er zijn meer of 
minder sterke aanwijzingen voor een niet-natuurlijke dood (92%), de datum 
van overlijden is onbekend (20%) of er is geen behandelend arts beschikbaar 
(10%). Sommige gevallen kunnen in meer dan één van deze categorieën val-
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len. Bij een lijkvinding is de doodsoorzaak vaak onduidelijk, is de datum van 
overlijden niet vast te stellen en soms is ook de behandelend arts onbekend. 
In veel gevallen waarin de reden van de aanvraag is dat de doodsoorzaak on-
duidelijk is of twijfel bestaat aan een natuurlijke dood komt de gemeentelijk 
lijkschouwer uiteindelijk tot de conclusie dat er sprake is van een natuurlijke 
dood. In sommige gevallen blijft de aard van het overlijden onduidelijk. Soms 
ontbreken voldoende gegevens over de toedracht, soms is achteraf niet uit te 
maken welke factor doorslaggevend is geweest. Daarnaast is het vaak door 
middel van een uitwendige lijkschouw niet vast te stellen of iemand van de 
trap is gevallen door een acute hartdood of overleden is door de val van de 
trap. 
 
De datum van overlijden. In de meeste gevallen waarin een onbekende datum 
van overlijden één van de redenen is om een lijkschouw door de gemeentelijk 
lijkschouwer te vragen, kan de lijkschouwer de datum wel vaststellen. Dit geeft 
aan dat het begrip ‘lijkvinding’ geen vastomlijnd begrip is. In veel gevallen 
waarin een lijk gevonden wordt, is er geen sprake van een lijkvinding in de zin 
der wet.3 4 
 
Relatie met een medische behandeling of een ongeval. In 70 van de 935 geval-
len gaf de lijkschouwer aan dat er een mogelijk causaal verband of een duide-
lijk causaal verband tussen een medische behandeling en het overlijden be-
stond. Slechts 4 maal werd als doodsoorzaak overlijden door een medische 
fout opgegeven. In veel gevallen waarin de patiënt tijdens of kort na de opera-
tie overleed en er dus een (mogelijk) causaal verband was met de medische 
ingreep werd tot een natuurlijke dood geconcludeerd, omdat de ingreep naar 
het oordeel van de lijkschouwer op goede gronden en volgens de regelen der 
kunst werd uitgevoerd. Soms kwam de lijkschouwer wel tot het oordeel niet-
natuurlijke dood, maar een andere niet-natuurlijke factor werd belangrijker 
geacht, zoals bijvoorbeeld het ongeval, dat het letsel veroorzaakte, waarvoor 
de ingreep noodzakelijk was. Ook bij een ongeval in de voorgeschiedenis is 
vaak moeilijk uit te maken of het ongeval een doorslaggevende factor bij het 
overlijden is geweest of anders gezegd: zou de patiënt ook zonder het ongeval 
op deze wijze zijn overleden? Een extra probleem is dat in de voorgeschiedenis 
vaak van zowel een ongeval als een medische ingreep sprake is. Met name bij 
heupoperaties wegens een collumfractuur na een val doet deze samenloop van 
ongeval en medische ingreep zich voor.  
 
Beleid. Er wordt door de gemeentelijk lijkschouwer vaker een A-verklaring in-
gevuld (35%) dan natuurlijke dood vastgesteld (32%). Kennelijk wordt in 
sommige gevallen waarbij de aard van het overlijden onduidelijk is, toch een 
A-verklaring ingevuld. Soms blijft bijvoorbeeld onduidelijk of er sprake was van 
een al of niet opzettelijke overdosis drugs of medicijnen. Als er geen duidelijke 
aanwijzingen voor een overdosis zijn is de lijkschouwer geneigd een A-
verklaring af te geven. Ook een drugsgebruiker kan immers een natuurlijke 
dood sterven. 
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Niet onderkende niet-natuurlijke dood. Regelmatig verschijnen in Nederlandse 
kranten berichten over niet onderkende gevallen van niet-natuurlijk overlijden. 
Uit dit onderzoek blijkt dat in bijna 3% van de gevallen waarin de gemeentelijk 
lijkschouwer werd ingeschakeld eerder een verklaring van natuurlijk overlijden 
was afgegeven door de behandelend arts; in meer dan de helft van deze geval-
len bleek er sprake van een niet-natuurlijke dood, met name ongevallen in de 
privé-sfeer. Voor heel Nederland zou dat over een periode van een jaar over-
eenkomen met circa 150 gevallen. Dit betreft dan alleen de gevallen waarin 
naderhand een ander alsnog de gemeentelijk lijkschouwer inschakelt. Niet-
natuurlijk overlijden waarbij een verklaring van natuurlijk overlijden is afgege-
ven en waarbij niemand ‘aan de bel trekt’ zijn in dit aantal uiteraard niet inbe-
grepen. 
 
CONCLUSIE 
 

• Het inschakelen van de gemeentelijk lijkschouwer door een behandelend 
arts, met name door een huisarts, is zeldzaam. In 33% van alle sterfge-
vallen in Nederland is er sprake van een mors subita,5 waarbij de precie-
ze doodsoorzaak vaak niet met zekerheid is vast te stellen. Juist de huis-
arts wordt met plotseling overlijden geconfronteerd. Dit is blijkbaar 
zelden een reden om de gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen. Dat is 
in Nederland, in tegenstelling tot de Angelsaksische landen, ook niet wet-
telijk verplicht. Meestal neemt de schouwarts aan dat er sprake is van 
een acute hartdood, in feite is dit niet meer dan een 
waarschijnlijkheidsdiagnose. 

• In bijna 10% van de sterfgevallen die de forensisch arts onderzoekt kan 
hij de aard van het overlijden niet vaststellen: hij kan dus niet uitmaken 
of er sprake was van een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood.  

• Meer dan eens wordt een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven 
in gevallen van niet-natuurlijk overlijden en in gevallen waarin de aard 
van het overlijden onverklaard of onduidelijk is. Gerichte (bij)scholing op 
dit punt is wenselijk. 

• In bijna een derde van de gevallen, waarin de gemeentelijk lijkschouwer 
de lijkschouw verricht, stelt deze een natuurlijke dood vast. Bij plotseling 
overlijden of bij een lijkvinding stelt hij vaak op grond van vrij summiere 
gegevens een natuurlijke dood vast. De precieze doodsoorzaak en de 
aard van het overlijden kan in dergelijke gevallen overigens zonder na-
der onderzoek zelden met zekerheid worden vastgesteld.  

• Zowel gemeentelijk lijkschouwer als behandelend arts ronden hun onder-
zoek gewoonlijk binnen een uur af. Een nader onderzoek door forensisch 
arts en zo nodig politie en/of patholoog zou de onzekerheid bij plotseling 
overlijden of bij een lijkvinding kunnen verminderen. 

• Zo’n nader onderzoek naar de doodsoorzaak zou de doodsoorzaakstatis-
tieken betrouwbaarder maken.  
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Slotbeschouwing 
 
 
NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELS 
 
De eerste onderzoeksvraag (behandeld in deel I) was hoe het afgeven van 
overlijdensverklaringen in Nederland geregeld is en wat de knelpunten zijn. De 
wettelijke regels in Nederland omtrent het afgeven van overlijdensverklaringen 
blijken diverse lacunes te vertonen. De essentiële begrippen ‘natuurlijke dood’ 
en ‘niet-natuurlijke dood’ zijn in de wet niet gedefinieerd. De omschrijving van 
de toenmalige Geneeskundige Hoofdinspectie, waarin het begrip ‘uitwendig 
geweld’ centraal staat, voldoet naar mijn mening niet. Bij veel gevallen van 
niet-natuurlijk overlijden, bijvoorbeeld euthanasie of een overdosis medicijnen, 
is geen sprake van uitwendig geweld. Ook het begrip ‘lijkvinding’ is onduidelijk 
en de wettelijke regeling op dit punt is gebrekkig. Er bestaat nog steeds dis-
cussie over de vraag wie zich als ‘behandelend arts’ mag beschouwen en over 
de vraag onder welke omstandigheden een waarnemend huisarts een overlij-
densverklaring mag afgeven. De regel dat “overlijden als gevolg van een medi-
sche ingreep, die op goede gronden en volgens de regelen der kunst werd uit-
gevoerd als een natuurlijke dood mag worden opgevat” levert in de praktijk 
eveneens veel problemen op. Het is niet vastgelegd wie dit oordeel mag vel-
len: de behandelend arts zelf of een ander? In de praktijk is dat de behande-
lend arts zelf, naar mijn mening zou het beter zijn als een onafhankelijk arts 
dit oordeel geeft. 
 
BUITENLANDSE REGELINGEN 
 
De volgende onderzoeksvraag (behandeld in deel II) was hoe deze materie in 
het buitenland is geregeld. Bij de bestudering van de wettelijke regelingen 
rond overlijden en het afgeven van overlijdensverklaringen in onze buurlanden 
België, Engeland, Duitsland en in de VS valt op dat de materie op zeer uiteen-
lopende wijze geregeld is. Ook binnen de Bondsrepubliek Duitsland en binnen 
de VS van Amerika hebben de diverse staten zeer diverse regelingen. Zo heeft 
een deel van de Amerikaanse staten een coronersysteem, zoals in Engeland, 
en werken andere staten met een medical examiner. Een coroner is een ge-
rechtelijk functionaris, een soort onderzoeksrechter, en een medical examiner 
is een gespecialiseerde arts. In Engeland en de meeste Amerikaanse staten is 
expliciet in de wet vastgelegd in welke gevallen de coroner of de medical exa-
miner ingeschakeld moet worden. Opmerkelijk is dat in Engeland de begrippen 
‘natuurlijke dood’ en ‘niet-natuurlijke dood’ nauwelijks gebruikt worden. De 
behandelend arts mag een overlijdensverklaring afgeven als hij zijn patiënt 
behandeld heeft voor de ziekte waaraan deze is overleden en als hij de patiënt 
in de 14 dagen voor het overlijden gezien heeft. De precieze doodsoorzaak 
wordt (net als in de VS) op de overlijdensverklaring vermeld. Alle andere ge-
vallen moet hij melden aan de coroner. 
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In Engeland, Duitsland en de VS vinden aanzienlijk meer gerechtelijke secties 
plaats dan in Nederland. In Nederland ligt het aantal gerechtelijke secties per 
jaar onder de 1000 op 15 miljoen inwoners; in Engeland op 130.000 per jaar 
op 50 miljoen inwoners.1 In Nederland mag alleen de behandelend arts de lijk-
schouw verrichten en een overlijdensverklaring afgeven en dat alleen bij een 
natuurlijke dood. In België en Duitsland daarentegen mag elke arts een lijk-
schouw verrichten, zowel bij een natuurlijke dood als bij een niet-natuurlijke 
dood. Aan beide systemen kleven voor- en nadelen. De behandelend arts heeft 
een beter inzicht in de voorgeschiedenis dan een onafhankelijk arts. Een onaf-
hankelijk arts heeft geen band met de nabestaanden die mogelijk een rol in 
het overlijden hebben gehad. Ook de kwaliteit van de medische behandeling 
kan door een onafhankelijk arts beter beoordeeld worden, dan door de behan-
delaar zelf. 
De doodsoorzaak is in Nederland, België en Duitsland geheim, ook politie en 
justitie kunnen bij een natuurlijke dood niet achterhalen wat de precieze 
doodsoorzaak van een overledene is geweest. In Engeland en de VS2 is het 
‘death certificate’, waarop de doodsoorzaak vermeld staat, openbaar. Elke bur-
ger kan ervan kennis nemen. In principe maakt openbaarheid het voor de 
overheid makkelijker om verwijtbaar en vermijdbaar overlijden op te sporen. 
De zaak Shipman (de Engelse huisarts die tientallen van zijn patiënten door in-
jecties met opiaten heeft omgebracht) geeft evenwel aan dat ook het Engelse 
systeem niet waterdicht is. 
 
HET BEROEPSGEHEIM  
 
Het beroepsgeheim na de dood (de derde onderzoeksvraag, behandeld in deel 
III) is een apart vraagstuk.3 In principe ‘reikt het beroepsgeheim over het 
graf’. De medische gegevens inclusief de doodsoorzaak en andere vertrouwe-
lijke gegevens van een overleden patiënt waarover een arts beschikt, dienen 
ook na het overlijden geheim te blijven, in principe ook tegenover nabestaan-
den. De melding van niet-natuurlijk overlijden aan de gemeentelijk lijkschou-
wer en via deze aan justitie is een gelegitimeerde inbreuk op dit beginsel. Be-
langrijk is de vraag hoeveel informatie de behandelend arts aan de forensisch 
arts mag verstrekken en welke gegevens de forensisch arts op zijn beurt aan 
justitie mag doorgeven. In principe moet informatie die niet relevant is voor de 
beoordeling van de aard van het overlijden geheim blijven. Ook de forensisch 
arts heeft een beroepsgeheim. De vertrouwelijke informatie die hij in de uitoe-
fening van zijn functie verkrijgt moet hij voor zich houden. Deze zwijgplicht 
geldt tegenover iedereen, alleen binnen het kader van zijn opdracht kan hij in-
formatie doorgeven aan justitie. Het is wenselijk dat er duidelijke afspraken 
worden gemaakt over welke informatie de behandelend arts aan de forensisch 
arts mag verstrekken en in welke vorm. Afgeven van het hele medisch dossier 
is naar mijn mening niet wenselijk. De forensisch arts mag wel inzage in het 
medisch dossier hebben en deze mag daaruit alleen de voor het beoordelen 
van het overlijden relevante informatie aan justitie doorgeven.  
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DOODSOORZAAK EN AARD VAN HET OVERLIJDEN  
 
De vierde onderzoeksvraag (behandeld in deel IV) betrof de inhoud van de be-
grippen ‘natuurlijke dood’en ‘niet-natuurlijke dood’. In Duitsland4 wordt onder-
scheid gemaakt tussen de ‘Todesursache’ en de ‘Todesart’ en in de VS5 tussen 
de ‘cause of death’ en de ‘manner of death’. In Nederland wordt dit onder-
scheid tussen de doodsoorzaak en de aard van het overlijden (natuurlijke dood 
of niet-natuurlijke dood) nauwelijks gemaakt. Ook de begrippen primaire en 
directe doodsoorzaak zijn voor de meeste artsen niet vertrouwd. Of er tussen 
een bepaalde gebeurtenis of ziekte en het overlijden een causaal verband be-
staat, is in veel gevallen een gecompliceerd vraagstuk, waarover vaak geen 
uitsluitsel gegeven kan worden. Overlijden is doorgaans het gevolg van vele 
factoren en oorzaken, waarbij het gewicht van een afzonderlijke factor vaak 
moeilijk is vast te stellen. Van deze weging hangt het af of een externe factor 
doorslaggevend is en daarmee de aard van het overlijden niet-natuurlijk. Uit 
de enquêtes gehouden onder verpleeghuisartsen en forensisch artsen (de 
hoofdstukken 9 en 10 in deel V) is gebleken dat er een grote spreiding bestaat 
in de beoordeling van al of niet natuurlijke aard van bepaalde sterfgevallen. 
Ook het beleid dat de gemeentelijk lijkschouwers in een bepaald geval zouden 
voeren loopt sterk uiteen. Het niet melden van niet-natuurlijke sterfgevallen is 
niet alleen terug te voeren op de moeilijke afweging van het gewicht van di-
verse factoren of de eventuele onbekendheid met de bestaande regels. In 
sommige gevallen gaven verpleeghuisartsen aan bewust niet-natuurlijke sterf-
gevallen niet te melden omdat zij zo’n melding niet zinvol of te belastend acht-
ten. Aangenomen mag worden dat voor de gehele groep van behandelend art-
sen dezelfde overwegingen gelden als voor de verpleeghuisartsen. Uit het on-
derzoek van B-formulieren betrekking hebbend op circa 500 niet-natuurlijke 
sterfgevallen bleek dat in 28% van deze gevallen de behandelend arts het B-
formulier (en kennelijk ook een verklaring van natuurlijk overlijden) had afge-
geven. Per jaar zijn dat in Nederland circa 1500 gevallen van niet-natuurlijk 
overlijden die niet gemeld worden. Deze niet-natuurlijke sterfgevallen worden 
door het CBS niet alsnog aan justitie gemeld, omdat de informatie op het B-
formulier geheim is en vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. Naar mijn me-
ning zou op de een of andere manier geregeld moeten worden, dat er controle 
plaats vindt op de afgegeven overlijdensverklaringen en zouden gevallen van 
niet-natuurlijk overlijden, waarbij de behandelend arts een verklaring van na-
tuurlijk overlijden heeft afgegeven alsnog aan justitie gemeld moeten worden 
om de omstandigheden waaronder het overlijden plaats vond alsnog te onder-
zoeken. 
 
DE LIJKSCHOUW IN DE PRAKTIJK 
 
De laatste onderzoeksvragen betreffen de beoordeling van bepaalde sterfge-
vallen en de manier waarop behandelend artsen en gemeentelijk lijkschouwers 
daarmee omgaan. Schakelt de behandelend arts de lijkschouwer in? En scha-
kelt de lijkschouwer de politie of de officier van justitie in? Het blijkt dat de be-
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oordeling van de aard van het overlijden in bepaalde gevallen een grote sprei-
ding vertoont, zowel bij behandelend artsen, als bij gemeentelijk lijkschou-
wers. Dat is naar mijn mening slechts voor een deel terug te voeren op onbe-
kendheid met de regels op dit punt. De regels en de begrippen zelf zijn ondui-
delijk. Daarnaast is de aanwezigheid van een causaal verband tussen een be-
paalde gebeurtenis en overlijden daarna in veel gevallen een arbitraire aange-
legenheid. Ook de uitzondering op de hoofdregel, namelijk dat overlijden aan 
de gevolgen van een medische ingreep in principe als een natuurlijke dood 
mag worden opgevat, levert veel verwarring op. De verwarring bij behande-
lend artsen wordt nog vergroot door de grote diversiteit in de beoordeling van 
bepaalde sterfgevallen door gemeentelijk lijkschouwers. De enquête en het 
onderzoek van B-formulieren geven overigens aan dat de behandelend artsen 
ook evidente gevallen van niet-natuurlijk overlijden frequent niet melden aan 
de gemeentelijk lijkschouwer.  
 
DE FORENSISCHE LIJKSCHOUW  
 
De laatste onderzoeksvraag (behandeld in deel VI) betrof de praktijk van de 
lijkschouw door de gemeentelijk lijkschouwer. De gemeentelijk lijkschouwer 
blijkt de meeste aanvragen voor een lijkschouw rechtstreeks van de politie te 
krijgen. Rechtstreekse meldingen van (huis)artsen zijn zeldzaam. Bij de aan-
vragen van de politie gaat het vooral om fatale ongevallen, suïcides en lijkvin-
dingen in materiële zin. Veel gevallen die aan de gemeentelijk lijkschouwer 
gemeld worden als lijkvinding, zijn dat in formele zin (datum van overlijden 
onbekend) niet, omdat de lijkschouwer al of niet samen met de politie de da-
tum van overlijden alsnog kan vaststellen.  
Het komt naar schatting circa 150 keer per jaar in Nederland voor dat de be-
handelend arts al een verklaring van natuurlijk overlijden heeft afgegeven, 
terwijl naderhand alsnog de gemeentelijk lijkschouwer wordt ingeschakeld en 
deze een niet-natuurlijke dood vaststelt. De totale hoeveelheid gevallen van 
niet-natuurlijk overlijden, die niet worden opgemerkt, is niet bekend, noch om 
welke categorieën het gaat. Aannemelijk is dat het, net als in de gevallen die 
wel alsnog aan het licht treden, hetzij door een (tweede) melding nadat de 
(eerste) lijkschouw is verricht, hetzij doordat de niet-natuurlijke aard van het 
overlijden uit het B-formulier blijkt, vooral om overlijden na een ongeval en in 
mindere mate om suïcides gaat.  
Veel gevallen van niet-natuurlijk overlijden worden dus niet gemeld aan de 
gemeentelijk lijkschouwer en via deze aan justitie. Over de maatschappelijke 
gevolgen van deze afwijking van de wettelijke regels zal een discussie gevoerd 
moeten worden tussen behandelende artsen, forensische artsen, inspectie en 
justitie. Vooruitlopend op een nieuwe regeling doen artsen er verstandig aan 
alle gevallen waarin de precieze doodsoorzaak niet bekend is en de aard van 
het overlijden onduidelijk is te melden aan de gemeentelijk lijkschouwer.  
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IMPLICATIES VOOR PRAKTIJK, BELEID EN ONDERZOEK 
 
Praktijk. Aangezien de begrippen ‘directe doodsoorzaak’, ‘primaire doodsoor-
zaak’, ‘natuurlijke dood’, ‘niet-natuurlijke dood’ en ‘aard van het overlijden’ 
voor de meeste artsen niet vertrouwd zijn, is het wenselijk in het medisch ba-
siscurriculum en in bij- en nascholing aan de hand van casuïstiek voldoende 
aandacht aan deze begrippen te besteden. Zonder kennis van deze begrippen 
is een juiste beoordeling van een sterfgeval en het correct invullen van A-
verklaring en B-formulier niet goed mogelijk.  
Vooruitlopend op een nieuwe wettelijke regeling zouden behandelend artsen, 
forensisch artsen en justitie al afspraken kunnen maken over een meldingspro-
cedure van niet-natuurlijk overlijden in gezondheidszorginstellingen en over in-
formatieuitwisseling tussen behandelend arts en gemeentelijk lijkschouwer 
rond een (mogelijk) niet-natuurlijk sterfgeval. 
 
Beleid. Op een aantal punten voldoen de bestaande regelingen rond lijkschouw 
en het afgeven van overlijdensverklaringen niet. Een nieuwe uitgave door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg van de brochure over het afgeven van 
overlijdensverklaringen en het inschakelen van de gemeentelijk lijkschouwer is 
nodig.  
Een nieuwe wettelijk regeling, waarin onduidelijkheden en lacunes zo veel mo-
gelijk worden weggenomen is evenzeer wenselijk. Een aparte regeling, naast 
de Wet op de Lijkbezorging, voor de lijkschouw en het melden van onverklaard 
en niet-natuurlijk overlijden is wenselijk. In deze regeling zou een lijst met si-
tuaties, waarin in ieder geval een onderzoek door een forensisch arts vereist 
is, opgenomen moeten worden. De melding van bepaalde categorieën sterfge-
vallen, zoals bijvoorbeeld overlijden van minderjarigen en overlijden in ge-
zondheidszorginstellingen, en ook de meldingsprocedures na euthanasie, hulp 
bij zelfdoding, levensbeëindiging zonder verzoek en na een orgaandonatiepro-
cedure zouden in deze regeling opgenomen kunnen worden.  
Dat de (eerstelijns) forensisch arts in zijn rol als lijkschouwer voor zijn taak 
berekend is, moet door middel van opleiding, certificatie en registratie verze-
kerd worden. 
 
Onderzoek. In Nederland worden veel personen begraven zonder dat de 
doodsoorzaak vaststaat en soms zelfs als de aard van het overlijden onduide-
lijk is, vooral bij plotseling overlijden en bij personen die dood in hun woning 
gevonden worden. Het zou het inzicht in deze problematiek zeer verhogen als 
gedurende een bepaalde periode in een zekere regio alle sterfgevallen grondig 
onderzocht zouden worden, ook al zal de uitvoering van zo’n onderzoek moei-
lijk zijn, gezien de eisen van piëteit en beroepsgeheim.  
Onderzoek naar verschillen in frequentie van de verscheidene categorieën niet-
natuurlijk overlijden in landen met veel gerechtelijke en klinische secties en 
landen met weinig secties, zoals Nederland en België, kan inzicht opleveren in 
de gevallen van niet-natuurlijk overlijden die in Nederland mogelijk gemist 
worden. Een vergelijking van de aard van het overlijden en van de doodsoor-
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zaken in landen waar de behandelend arts in principe de overlijdensverklaring 
afgeeft en landen waarin juist een onafhankelijk arts de lijkschouw verricht kan 
inzicht verschaffen in het vraagstuk wie de aangewezen persoon is om de lijk-
schouw te verrichten.  
Nader onderzoek dient verricht te worden naar de redenen, waarom artsen 
duidelijke gevallen van niet-natuurlijk overlijden niet melden aan de gemeen-
telijk lijkschouwer.  
Een experiment met een overlijdensverklaring, waarop meer informatie ver-
meld moet worden dan het huidige Nederlandse formulier en controle van zo’n 
formulier door een onafhankelijk functionaris kan leren of op die manier meer 
gevallen van niet-natuurlijk overlijden aan het licht treden.  
 
 
CONCLUSIE 
 
Frequent wordt in Nederland een verklaring van natuurlijk overlijden afgege-
ven in gevallen van niet-natuurlijk overlijden, met name overlijden (mede) als 
gevolg van een ongeval. De gang van zaken rond het vaststellen van de 
doodsoorzaak en de aard van het overlijden van een overledene en het afge-
ven van een overlijdensverklaring blijkt in veel gevallen problematisch. Eén 
van de redenen is dat de begrippen ‘natuurlijke dood’, ‘niet-natuurlijke dood’ 
en ‘aard van het overlijden’ moeilijk te hanteren zijn. Een andere reden is dat 
het causale verband tussen een bepaalde gebeurtenis en het overlijden daarna 
vaak discutabel is. Dit heeft tot gevolg dat één en hetzelfde geval zowel door 
behandelende artsen, als door forensische artsen, verschillend wordt beoor-
deeld: de ene arts komt tot het oordeel natuurlijke dood en de andere arts be-
oordeelt hetzelfde geval als een niet-natuurlijke dood.  
Veel gevallen van niet-natuurlijk overlijden, zoals bijvoorbeeld een fatale ver-
slikking van een CVA-patiënt met slikstoornissen, leveren steeds weer discus-
sie op. Sommige artsen zien verslikking van zo’n patiënt als een natuurlijke 
dood, omdat de keten van gebeurtenissen die uiteindelijk tot de dood leidde 
begon met een spontane ziekte. Hierbij komt het probleem naar voren dat 
sommige directe doodsoorzaken, zoals verstikking, verslikking en verdrinking 
en ook euthanasie, ‘per definitie’ een niet-natuurlijke dood opleveren, terwijl 
men in het algemeen bij het vaststellen van de doodsoorzaak en de aard van 
het overlijden geacht wordt terug te gaan naar de ziekte of verwonding, die de 
keten van gebeurtenissen die tot de dood leidde in gang zette: de onderlig-
gende, primaire doodsoorzaak.  
De wetgever is er vanuit gegaan dat gewoonlijk al bij voorbaat vaststaat of er 
sprake is van een natuurlijke dood of niet, terwijl vooral bij plotseling overlij-
den en bij een lijkvinding in eerste instantie meestal onduidelijk is wat de aard 
van het overlijden is. Op grond van dit oordeel, in feite niet meer dan een 
voorlopige inschatting, wordt bepaald welke procedure gevolgd moet worden. 
De ‘diagnose’ natuurlijke dood of niet-natuurlijke dood is echter een eindoor-
deel, dat pas na een meer of minder uitgebreid onderzoek gesteld kan worden. 
Het verdient dan ook aanbeveling om, net als in Angelsaksische landen gebrui-

 104



kelijk is, een lijst van situaties vast te stellen, waarin in ieder geval een onder-
zoek door een forensisch arts vereist is. Pas als zijn onderzoek, zo nodig aan-
gevuld met een (al of niet) gerechtelijke sectie, ander medisch onderzoek en 
politieonderzoek, afgerond is, kan het oordeel natuurlijk of niet-natuurlijk (of 
onverklaard) gesteld worden. Dit oordeel is overigens op zich niet doorslagge-
vend, belangrijker is de vraag of het sterfgeval aanleiding moet zijn voor nader 
onderzoek en tot het nemen van maatregelen al of niet door justitie. Anders 
gezegd: het is belangrijker om aan te geven welke sterfgevallen aan de foren-
sisch arts gemeld en door hem onderzocht moeten worden, dan discussies te 
voeren over de kwalificatie van een bepaald sterfgeval als natuurlijk dan wel 
niet-natuurlijk. 
 
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat veel gevallen van niet-natuurlijk overlijden 
niet bij justitie gemeld worden. Om te bewerkstelligen dat alle gevallen die 
daarvoor in aanmerking komen aan justitie gemeld worden, zou een nieuwe 
regeling ingevoerd moeten worden, waarin het accent meer ligt op de aandui-
ding van gevallen, waarin een forensisch arts ingeschakeld moet worden en die 
aan justitie gemeld moeten worden, dan op de definiëring van begrippen die 
toch “niet met voldoende scherpte zijn te omschrijven”, zoals de minister in-
dertijd bij de behandeling in het parlement van het wetsontwerp van de Wet 
op de Lijkbezorging al opmerkte. 
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Samenvatting 
 
 
De regelgeving over het afgeven van overlijdensverklaringen is ondergebracht 
in de Wet op de Lijkbezorging. Er bestaat anders dan in onze buurlanden geen 
aparte wettelijke regeling voor de lijkschouw en het afgeven van overlijdens-
verklaringen. Uitgangspunt in de Nederlandse regelgeving is dat de behande-
lend arts de overledene schouwt en een verklaring van overlijden afgeeft. Op 
grond van praktijkervaringen bestaat de indruk dat regelmatig bij een niet-
natuurlijke dood of bij twijfel aan een natuurlijke dood een verklaring van na-
tuurlijk overlijden wordt afgegeven. Daardoor komen zaken met strafrechtelij-
ke implicaties niet ter kennis van justitie.  
Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het afgeven van overlijdensver-
klaringen geregeld is, hoe behandelend artsen en gemeentelijk lijkschouwers 
de begrippen natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood hanteren en in welke 
gevallen en door wie de gemeentelijk lijkschouwer wordt ingeschakeld. Via lite-
ratuuronderzoek zijn de Nederlandse regels betreffende het verrichten van de 
lijkschouw en het afgeven van overlijdensverklaringen geanalyseerd. Sommige 
regels zijn neergelegd in de Wet op Lijkbezorging. Aanvullende informatie 
wordt gegeven in een brochure van de Geneeskundige Hoofdinspectie. De wet-
telijke regels en de gebruikte begrippen, zoals ‘natuurlijke dood’, ‘niet-
natuurlijke dood’, ‘lijkvinding’ en ‘behandelend arts’ en de rol van behandelend 
artsen en gemeentelijk lijkschouwers worden uiteengezet. De wettelijke regels 
in Nederland omtrent het afgeven van overlijdensverklaringen blijken diverse 
lacunes te vertonen. De essentiële begrippen ‘natuurlijke dood’ en ‘niet-
natuurlijke dood’ zijn in de wet niet gedefinieerd. De omschrijving van de 
toenmalige Geneeskundige Hoofdinspectie, waarin het begrip ‘uitwendig ge-
weld’ centraal staat, voldoet niet. Ook het begrip ‘lijkvinding’ is onduidelijk en 
de wettelijke regeling op dit punt is gebrekkig. Er is nog steeds discussie over 
de vraag wie zich als ‘behandelend arts’ mag beschouwen en over de vraag 
onder welke omstandigheden een waarnemend huisarts een overlijdensverkla-
ring mag afgeven. Ook is nagegaan onder welke voorwaarden een behande-
lend arts een overlijdensverklaring mag afgeven en wanneer hij de gemeente-
lijk lijkschouwer moet inschakelen.  
De wettelijke regelingen van onze buurlanden (België, Duitsland en Engeland) 
en van de VS en de rol van de diverse artsen die bij het afgeven van overlij-
densverklaringen zijn betrokken, zijn onderzocht om aan de hand van de ver-
schillen zwakke en sterke punten van het Nederlandse systeem te identifice-
ren. De wettelijke regelingen rond overlijden en het afgeven van overlijdens-
verklaring in onze buurlanden en in de VS zijn op zeer uiteenlopende wijze ge-
regeld. Ook binnen de Bondsrepubliek Duitsland en binnen de VS van Amerika 
hebben de diverse staten zeer diverse regelingen. Zo heeft een deel van de 
Amerikaanse staten een coronersysteem, zoals in Engeland, en werken andere 
staten met een medical examiner. Een coroner is een gerechtelijk functionaris, 
een soort onderzoeksrechter, en een medical examiner is een gespecialiseerde 
arts. In Engeland en de meeste Amerikaanse staten is expliciet in de wet vast-
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gelegd in welke gevallen de coroner of de medical examiner ingeschakeld moet 
worden. Opmerkelijk is dat in Engeland de begrippen ‘natuurlijke dood’ en 
‘niet-natuurlijke dood’ nauwelijks gebruikt worden. In Engeland, Duitsland en 
de VS vinden aanzienlijk meer gerechtelijke secties plaats dan in Nederland. In 
Nederland ligt het aantal gerechtelijke secties per jaar onder de 1000 op 15 
miljoen inwoners; in Engeland op 130.000 per jaar op 50 miljoen inwoners. In 
Nederland mag alleen de behandelend arts de lijkschouw verrichten en een 
overlijdensverklaring afgeven en dat alleen bij een natuurlijke dood. In België 
en Duitsland daarentegen mag elke arts een lijkschouw verrichten, zowel bij 
een natuurlijke dood als bij een niet-natuurlijke dood. Aan beide systemen kle-
ven voor- en nadelen. De behandelend arts heeft een beter inzicht in de voor-
geschiedenis dan een onafhankelijk arts. Een onafhankelijk arts heeft geen 
band met de nabestaanden die mogelijk een rol in het overlijden hebben ge-
had. Ook de kwaliteit van de medische behandeling kan door een onafhankelijk 
arts beter beoordeeld worden, dan door de behandelaar zelf. 
De mate waarin medische informatie op de overlijdensverklaring vermeld 
wordt en de bescherming dan wel openbaarheid van deze gegevens verschilt 
van land tot land sterk. De doodsoorzaak is in Nederland, België en Duitsland 
geheim, ook politie en justitie kunnen bij een natuurlijke dood niet achterhalen 
wat de precieze doodsoorzaak van een overledene is geweest. In Engeland en 
de VS is het ‘death certificate’, waarop de doodsoorzaak vermeld staat, open-
baar.  
Wat het beroepsgeheim in het algemeen inhoudt is weergegeven en in het bij-
zonder hoe het is gesteld met het beroepsgeheim van de behandelend arts bij 
het overlijden van zijn patiënten en met het beroepsgeheim van de gemeente-
lijk lijkschouwer. Het beroepsgeheim na de dood is een apart vraagstuk. In 
principe ‘reikt het beroepsgeheim over het graf’. De medische gegevens inclu-
sief de doodsoorzaak en andere vertrouwelijke gegevens van een overleden 
patiënt waarover een arts beschikt, dienen ook na het overlijden geheim te 
blijven, in principe ook tegenover nabestaanden. Belangrijk is de vraag hoe-
veel informatie de behandelend arts aan de forensisch arts mag verstrekken en 
welke gegevens de forensisch arts op zijn beurt aan justitie mag doorgeven. In 
principe moet informatie die niet relevant is voor de beoordeling van de aard 
van het overlijden geheim blijven. Ook de forensisch arts heeft een beroepsge-
heim. De vertrouwelijke informatie die hij in de uitoefening van zijn functie 
verkrijgt moet hij voor zich houden. Deze zwijgplicht geldt tegenover iedereen, 
alleen binnen het kader van zijn opdracht kan hij informatie doorgeven aan 
justitie. 
Het begrip ‘doodsoorzaak’ is geen eenduidig begrip. De begrippen ‘directe 
doodsoorzaak’, ‘primaire doodsoorzaak’ en de ‘aard van het overlijden’ worden 
nader geanalyseerd. In Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘To-
desursache’ en de ‘Todesart’ en in de VS tussen de ‘cause of death’ en de 
‘manner of death’. In Nederland wordt dit onderscheid tussen de doodsoorzaak 
en de aard van het overlijden (natuurlijke dood of niet-natuurlijke dood) nau-
welijks gemaakt. Ook de begrippen primaire en directe doodsoorzaak zijn voor 
de meeste artsen niet vertrouwd. Of er tussen een bepaalde gebeurtenis of 
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ziekte en het overlijden een causaal verband bestaat, is in veel gevallen een 
gecompliceerd vraagstuk, waarover vaak geen uitsluitsel gegeven kan worden. 
Overlijden is doorgaans het gevolg van vele factoren en oorzaken, waarbij het 
gewicht van een afzonderlijke factor vaak moeilijk is vast te stellen.  
Hoe artsen met deze begrippen omgaan is onderzocht door middel van een 
enquête, waarbij 14 problematische sterfgevallen aan verpleeghuisartsen en 
forensisch artsen werd voorgelegd. Aan de verpleeghuisartsen werd gevraagd 
of zij dergelijke gevallen aan de gemeentelijk lijkschouwer zouden melden. Aan 
de gemeentelijk lijkschouwers werd gevraagd welk beleid zij in de onderschei-
den situaties zouden voeren. Uit de enquêtes gehouden onder verpleeghuisart-
sen en forensisch artsen is gebleken dat er een grote spreiding bestaat in de 
beoordeling van al of niet natuurlijke aard van bepaalde sterfgevallen. Dat is 
slechts voor een deel terug te voeren op onbekendheid met de regels op dit 
punt. De regels en de begrippen zelf zijn onduidelijk. Daarnaast is de aanwe-
zigheid van een causaal verband tussen een bepaalde gebeurtenis en overlij-
den daarna in veel gevallen een arbitraire aangelegenheid. Ook de uitzonde-
ring op de hoofdregel, namelijk dat overlijden aan de gevolgen van een medi-
sche ingreep in principe als een natuurlijke dood mag worden opgevat, levert 
veel verwarring op.  
Ook het beleid dat de gemeentelijk lijkschouwers in een bepaald geval zouden 
voeren loopt sterk uiteen. Het niet melden van niet-natuurlijke sterfgevallen is 
niet alleen terug te voeren op de moeilijke afweging van het gewicht van di-
verse factoren of de eventuele onbekendheid met de bestaande regels. In 
sommige gevallen gaven verpleeghuisartsen aan bewust niet-natuurlijke sterf-
gevallen niet te melden omdat zij zo’n melding niet zinvol of te belastend acht-
ten.  
Het afgeven van overlijdensverklaringen werd onderzocht door middel van het 
onderzoek van 500 B-formulieren betrekking hebbend op sterfgevallen die 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek als niet-natuurlijk werden gekwali-
ficeerd. Daarbij werd met name nagegaan welke arts (behandelend arts of 
gemeentelijk lijkschouwer) het formulier had ingevuld en welke categorieën 
niet-natuurlijke dood het betrof. Uit dit onderzoek bleek dat in 28% van deze 
gevallen de behandelend arts het B-formulier (en kennelijk ook een verklaring 
van natuurlijk overlijden) had afgegeven. Per jaar zijn dat in Nederland circa 
1500 gevallen van niet-natuurlijk overlijden die niet gemeld worden. 
De praktijk van de door de gemeentelijk lijkschouwer verrichte lijkschouw is 
nader geanalyseerd door middel van een na elke lijkschouw ingevuld registra-
tieformulier. De belangrijkste vragen waren: wie vraagt een lijkschouw aan, 
wat is de reden voor de aanvraag, hoe vaak is het overlijden natuurlijk, hoe 
vaak is de aard van het overlijden niet vast te stellen en welk beleid voert de 
gemeentelijk lijkschouwer? De gemeentelijk lijkschouwer blijkt de meeste aan-
vragen voor een lijkschouw rechtstreeks van de politie te krijgen. Rechtstreek-
se meldingen van huisartsen zijn zeldzaam. Bij de aanvragen van de politie 
gaat het vooral om fatale ongevallen, suïcides en lijkvindingen. Veel gevallen 
die aan de gemeentelijk lijkschouwer gemeld worden als lijkvinding, zijn dat in 
formele zin (datum van overlijden onbekend) niet, omdat de lijkschouwer al of 
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niet samen met de politie de datum van overlijden alsnog kan vaststellen. Het 
komt naar schatting circa 150 keer per jaar in Nederland voor dat de behande-
lend arts al een verklaring van natuurlijk overlijden heeft afgegeven, terwijl 
naderhand alsnog de gemeentelijk lijkschouwer wordt ingeschakeld en deze 
een niet-natuurlijke dood vaststelt.  
De conclusie is dat de bestaande regelingen rond lijkschouw en het afgeven 
van overlijdensverklaringen niet voldoen. Frequent wordt in Nederland een 
verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven in gevallen van niet-natuurlijk 
overlijden, met name overlijden (mede) als gevolg van een ongeval. Veel ge-
vallen van niet-natuurlijk overlijden worden dus niet gemeld aan de gemeente-
lijk lijkschouwer en via deze aan justitie. Over de maatschappelijke gevolgen 
van deze afwijking van de wettelijke regels zal een discussie gevoerd moeten 
worden tussen behandelende artsen, forensische artsen, inspectie en justitie. 
De ‘diagnose’ natuurlijke dood of niet-natuurlijke dood is overigens een eind-
oordeel, dat pas na een meer of minder uitgebreid onderzoek gegeven kan 
worden. Pas als het onderzoek, zo nodig aangevuld met een klinische of ge-
rechtelijke sectie, ander medisch onderzoek en politieonderzoek, afgerond is, 
kan het oordeel ‘natuurlijk’ of ‘niet-natuurlijk’ of ‘onverklaard’ gegeven worden. 
Dit oordeel is overigens op zich niet doorslaggevend, belangrijker is de vraag 
of het sterfgeval aanleiding moet zijn voor nader onderzoek en tot het nemen 
van maatregelen al of niet door justitie.  
Aangezien de begrippen ‘directe doodsoorzaak’, ‘primaire doodsoorzaak’, ‘na-
tuurlijke dood’, ‘niet-natuurlijke dood’ en ‘aard van het overlijden’ voor de 
meeste artsen niet vertrouwd zijn, is het wenselijk in het basiscurriculum en in 
nascholing voldoende aandacht aan deze begrippen te besteden. Zonder ken-
nis van deze begrippen is een juiste beoordeling van een sterfgeval en het cor-
rect invullen van A-verklaring en B-formulier niet goed mogelijk. Dat de (eer-
stelijns) forensisch arts voor zijn taak als lijkschouwer berekend is, moet door 
middel van opleiding, certificatie en registratie verzekerd worden. 
Nader onderzoek dient verricht te worden naar de redenen, waarom artsen 
duidelijke gevallen van niet-natuurlijk overlijden niet melden aan de gemeen-
telijk lijkschouwer. Een nieuwe wettelijk regeling en een nieuwe uitgave door 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg van de brochure over het afgeven van 
overlijdensverklaringen en het inschakelen van de gemeentelijk lijkschouwer is 
dringend nodig. In deze regeling zou een lijst met situaties, waarin in ieder ge-
val een onderzoek door een forensisch arts vereist is, opgenomen moeten 
worden.  
Om te bewerkstelligen dat alle gevallen die daarvoor in aanmerking komen aan 
justitie gemeld worden, zou een nieuwe regeling ingevoerd moeten worden, 
waarin het accent meer ligt op de aanduiding van gevallen, waarin een foren-
sisch arts ingeschakeld moet worden en die aan justitie gemeld moeten wor-
den, dan op de definiëring van begrippen die “niet met voldoende scherpte zijn 
te omschrijven”. 
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Death certificates and doctors: 
rules and reality 

 
Summary 
 
 
The legal rules concerning death certificates are a part of the Burial Act. Unlike 
in our neighbouring countries there is no specific regulation for the post mor-
tem examination and death certificates. In The Netherlands the regulations are 
based on the idea that the attending physician performs the post mortem ex-
amination and issues a death certificate. Based on the practical experience of 
medical examiners there are indications that in unclear cases and in cases of 
unnatural death the manner of death is recorded on the death certificate as a 
natural death. Cases of death with judicial implications may be unknown to the 
police and the Public Prosecution. 
The purpose of this study is to investigate which regulations apply to death 
certificates, how attending physicians and medical examiners interpret these 
rules and how they use terms as ‘natural death’ and ‘unnatural death’ and in 
which cases the medical examiner is called in. 
The Dutch rules in the Burial Act concerning the post mortem examination and 
death certificates are analysed, as well as the explications of these rules by the 
Public Health Inspectorate. 
The definitions of terms such as ‘natural death’, ‘unnatural death’ and ‘attend-
ing physician’ are described and discussed. The role of the attending physician 
and of the medical examiner in cases of natural or unnatural death is pointed 
out. Some matters are insufficiently regulated in the Dutch Burial Act. The 
items that are not clear are discussed and some solutions are proposed. 
The parts of the examination of a dead body, the conditions for the issue of a 
death certificate, and the position and duties of the attending physician and 
the medical examiner are investigated. Some indistinct parts of the regulations 
are pointed out. 
 
The essential terms ‘natural death’ and ‘unnatural death’ are not defined by 
law. The description of the Inspectorate in which ‘external violence’ is pre-
dominant is unclear and insufficient.  
The procedure in case a dead body is found at home or at another place is un-
clear. 
Up to now, there has been discussion about the question whether a locum 
tenens practitioner should be regarded as an ‘attending physician’ and whether 
the substitute doctor is allowed to issue a death certificate. Under which condi-
tions an attending physician is allowed to do so is pointed out. 
The legal rules in Belgium, Germany, England and the United States of America 
are investigated to identify the strong and the weak points in these regula-
tions. The competency, tasks and duties of the medical examiner, forensic pa-
thologist and coroner differ widely, also between the different states of Amer-
ica and in Germany. Some American states have a coroner system, others a 
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medical examiner system. In general a coroner is a judicial official and a medi-
cal examiner is a physician.  
In England and the USA the legal rules point out exactly which cases of death 
have to be referred to the coroner or the medical examiner. It is remarkable 
that in England the terms ‘natural death’ and ‘unnatural death’ are not used on 
the death certificate. 
In England, Germany and the USA much more autopsy examinations are per-
formed than in Belgium and the Netherlands. In the Netherlands the number is 
less than a 1000 a year per 15 million inhabitants. In England this number is 
130.000 per 50 million inhabitants.  
In The Netherlands, England and the USA the external examination of the dead 
body is performed primarily by the attending physician; in Belgium and Ger-
many any doctor is allowed to do this, even in cases of unnatural death. 
Both systems have their advantages and disadvantages. The attending physi-
cian has knowledge of the medical history, more than an independent doctor. 
The latter has no relation with the relatives, who may be involved in the de-
cease. An independent doctor, on the other hand, may judge the quality of the 
medical treatment more accurately than the attending physician.  
 
In some countries many data concerning the deceased, the findings of the post 
mortem examination, the post mortal symptoms, the cause of death and the 
manner of death must be recorded on the death certificate, whereas in other 
countries, including The Netherlands, hardly any data are recorded. In England 
and the USA this information is public, in other countries medical secrecy is 
predominant. The cause of death is secret in the Netherlands, Belgium and 
Germany, even for the police and the public prosecutor.  
 
Medical secrecy is a complicated matter. The obligations of the attending phy-
sician and the medical examiner in this respect are analysed, especially in a 
case of death. Secrecy has to be respected in the Netherlands after death; 
medical data and confidential information remain secret, even relatives should 
not have access to information about the deceased. An important matter is 
which information the attending physician should refer to the medical examiner 
and which information the medical examiner should refer to the prosecutor and 
the police. Only information relevant to judging the manner of death should be 
referred. The forensic doctor has like any other doctor an obligation of secrecy. 
As a medical examiner the forensic doctor is allowed to give medical informa-
tion to the police and the prosecutor, unlike general practitioners. 
 
Cause of death is an ambiguous conception. Terms such as immediate, primary 
or underlying cause of death, contributing conditions, mechanism, manner and 
method of death are used in relation with the cause of death. The Dutch classi-
fication with only two categories (natural and unnatural death) is not used in 
other countries. Differences between the Netherlands and Belgium, Germany, 
England and the USA are analysed. In Germany the terms ‘Todesursache’ and 
‘Todesart’ are used, and in the USA the equivalent terms ‘cause of death’ and 
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‘manner of death’. In the Netherlands the distinction between the cause of 
death and the manner of death (i.e. natural death or unnatural death) is un-
known. Moreover most practitioners are not familiar with the terms primary 
and immediate cause of death. These conceptions are related to the causal re-
lation between specific events. This is in many cases a complicated problem 
with an uncertain judgement. The death of a person is usually the result of 
many factors and causes and the influence of a distinct cause is often arbi-
trary.  
Due to this problem and the unclear regulations on this point the assessment 
of the manner of death is often difficult. A questionnaire was used to investi-
gate how nursing home physicians and medical examiners assess the manner 
of death in 14 different hypothetical cases.  
The nursing home physicians were asked whether they would report the case 
to the medical examiner when confronted with similar cases in practice. Some 
cases of unnatural death would not be reported. The reasons to report to the 
medical examiner or not were also investigated. The medical examiners were 
also asked which policy they would follow. This study shows a great variety in 
assessment and policy. This is partly a consequence of a the lack of knowledge 
of the rules. The rules and the terms themselves on the other hand are un-
clear. The rule that a death caused by the consequences of surgery is to be 
considered as a natural death causes much discussion and confusion. Not re-
porting cases of unnatural death is not only the result of unclear rules and am-
biguous terms. In some cases the doctors indicate that they would not report a 
case of unnatural death because they dispute the usefulness of the notification. 
 
A study of the secret part of death certificates, sent to the National Bureau of 
Statistics, concerning nearly 500 cases of unnatural death, showed that in al-
most 28% of these cases the attending physician issued a certificate of a natu-
ral death. Especially the deaths of very old people after an accident at home 
resulting in a collum fracture and even some suicide cases were not reported 
to the medical examiner. This amounts to about 1500 cases of unnatural death 
not reported in a year. The post mortem examination performed by the medi-
cal examiner was analysed using the registration form that was filled in after 
every post mortem. 
The most important questions were: who asks for the post mortem examina-
tion and for what reason; how often is the manner of death natural and how 
often is the manner of death undetermined and what is the policy of the medi-
cal examiner? Most requests for post mortem examinations come directly from 
the police. Direct requests from general practitioners seldom occur. Requests 
from the police mostly concern fatal accidents, suicides and discoveries of dead 
bodies. 
In many cases, referred to the medical examiner because the date of death is 
unknown, the medical examiner is able to establish the date of death, in some 
cases based on his own investigations and in other cases with the help of the 
police.  
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Approximately 150 times a year the attending physician issues a death certifi-
cate (natural death), while afterwards a medical examiner is consulted and es-
tablishes an unnatural death. 
 
The conclusion of this thesis is that the existing regulations regarding post 
mortem examinations and the issue of death certificates are insufficient. In the 
Netherlands death certificates (natural death) frequently are issued in cases of 
unnatural death, especially death following an accident. Consequently, many 
cases of unnatural death are not reported to the medical examiner and the 
prosecutor. The consequences of this deviation of the legal rules should be dis-
cussed between attending physicians, forensic doctors, the inspectorate and 
the prosecutor. 
 
The ‘diagnosis’ natural or unnatural death is after all a final judgment that can 
only be given after a more or less extensive examination. Only after complet-
ing the examination, if necessary supplemented with a clinical or judicial au-
topsy, other medical and police examination, the judgment ‘natural’ or ‘un-
natural’ or ‘undetermined’ can be given.  
This judgment is, however, not decisive; more important is the question 
whether the case of death must lead to further investigations by the medical 
examiner, police and prosecution. 
As most doctors are not familiar with the terms ‘direct cause of death’, ‘pri-
mary cause of death’. ‘natural death’, ‘unnatural death’ and ‘manner of death’, 
it is advisable to pay attention to these terms in the basic curriculum and post 
doctorate courses.  
Without knowledge of these terms an accurate judgment of a case of death 
and the correct completion of the death certificate is not possible. Education, 
certification and registration must ensure the expertise of the medical exam-
iner. Further investigation into the motives of doctors for not reporting clear 
cases of unnatural death to the medical examiner is necessary. A new legal 
regulation concerning death certificates and post mortem examinations and 
new guidelines by the Public Health Inspectorate indicating in which cases the 
medical examiner should be called in are needed. This regulation should list 
the situations in which a post mortem examination by the medical examiner is 
always required.  
To achieve that all relevant cases are reported to the prosecutor, a new 
regulation should be introduced, in which the accent is more on indicating the 
cases in which the medical examiner should be involved than on defining 
terms, which “ are not to be described with sufficient accurateness”. 
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