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Zeer geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van uw verzoek om inlichtingen inzake het ter beschikking van de wetenschap stellen
van uw lichaam na overlijden, kan ik u het volgende meedelen.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 1 van de Wet op de Lijkbezorging kan iemand tijdens
zijn of haar leven de wens te kennen geven, in een eigenhandig geschreven verklaring of bij
testamentaire beschikking, dat zijn of haar stoffelijk overschot niet wordt begraven of gecremeerd,
maar voor de wetenschap ter beschikking wordt gesteld.
x

Ik kan u verzekeren dat een dergelijk besluit door ons ten zeerste wordt gewaardeerd, en dat
daarmee een grote dienst wordt bewezen aan het anatomisch onderwijs en onderzoek.
De rechtsgeldige manier om zo'n besluit vast te leggen is het EIGENHANDIG SCHRIJVEN van
een wilsbeschikking.

x

Na overlijden en acceptatie van het stoffelijk overschot door onze afdeling zullen door of namens
onze afdeling de noodzakelijke formaliteiten worden uitgevoerd, zoals het doen van aangifte van
overlijden en het verkrijgen van de toestemming tot ontleding.
Het vervoer van het stoffelijk overschot naar onze afdeling dient binnen 24 uur plaats te vinden.
Uitsluitend de kosten van vervoer van de plaats van overlijden naar onze afdeling, de aangifte
van overlijden, de kosten voor het verlof tot ontleding en de daarna door de afdeling te maken
kosten komen voor onze rekening.

Van onze zijde kunnen er redenen zijn om NIET tot de acceptatie van een stoffelijk overschot over te
gaan. Deze redenen tot afwijzing zijn:

a) Indien op het moment van de aanbieding aan onze afdeling door capaciteitstekort geen behoefte
bestaat aan het lichaam. De kans op afwijzing als gevolg van plaatsgebrek is kleiner als u op de
wilsbeschikking toestemming heeft gegeven dat uw lichaam kan worden gebruikt voor biologischforensisch onderwijs en onderzoek of dat uw lichaam kan worden overgedragen aan een ander
anatomisch instituut in Nederland.
b) In geval van overlijden buiten de postcode-regio’s 1000-4299, 4700-5699, 6500-6999, 7300-7399
of 8000-8299.
c) Indien het lichaam ongeschikt is voor ontleding. Dit is onder andere het geval wanneer er sprake
is van extreme zwaarlijvigheid, ernstige verminking, orgaanuitname voor transplantatie of
overlijden tijdens een operatie. Bovendien mag er op het lichaam geen sectie zijn verricht. Het is
namelijk van groot belang dat studenten en artsen in opleiding de normale verhoudingen in het
lichaam kunnen bestuderen. De kans op afwijzing door ongeschiktheid voor ontleding is kleiner
als u op de wilsbeschikking toestemming hebt gegeven dat uw lichaam kan worden gebruikt voor
biologisch-forensisch onderwijs en onderzoek.
d) Bij te late melding van overlijden; dat wil zeggen meer dan 24 uur na overlijden.
Gezien het bovenstaande is het verstandig uw begrafenisverzekering of vergelijkbare verzekering
NIET op te zeggen.
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Indien u, deze informatie overwogen hebbende, besluit uw lichaam beschikbaar te stellen, zou ik u
willen verzoeken uw wilsbeschikking (2x) op te schrijven op de daarvoor bestemde, bijgevoegde
formulieren. Ik verzoek u daarbij de tekst te gebruiken zoals staat in het voorbeeld in de bijlage, met
inachtneming van de toelichting.
Gaarne ontvang ik in bijgesloten envelop beide door u geschreven wilsbeschikkingsformulieren met de
getekende verklaring m.b.t. de redenen tot afwijzing (op de achterzijde van het
wilsbeschikkingsformulier) en het door u in te vullen "formulier bestemd voor onze administratie" terug.
Na korte tijd kunt u één exemplaar van deze wilsbeschikking terug verwachten. Deze dient u te
bewaren. Na overlijden en acceptatie dienen uw nabestaanden deze wilsbeschikking te overhandigen
aan onze uitvaartverzorger.
Ik raad u ten sterkste aan de strekking van uw codicil kenbaar te maken aan degene(n) die u het
meest na staat(n). Het is belangrijk dat kan worden voorkómen dat zij te zijner tijd geconfronteerd
worden met een voor hen onverwachte situatie en niet meer de gelegenheid zouden hebben
afspraken te maken met onze uitvaartverzorger om afscheid te nemen van de overledene, vóórdat
deze naar onze afdeling wordt gebracht.
Voor uw medewerking in deze aangelegenheid ben ik u zeer erkentelijk.
Met de meeste hoogachting,

Prof.dr. R.J. Oostra
Bijlagen: 1
2
1
1

voorbeeld van de tekst van een wilsbeschikking met toelichting
formulieren “wilsbeschikking”
“formulier bestemd voor onze administratie”
antwoordenvelop
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FORMULIER BESTEMD VOOR ONZE ADMINISTRATIE
(TERUGZENDEN MET BEIDE WILSBESCHIKKINGEN)

INVULLEN IN BLOKLETTERS
Man/vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)
Familienaam (niet de naam van uw echtgeno(o)t(e)
Voornamen (voluit)
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Woonadres

nummer:

Postcode:

plaats:

telnr:

Gehuwd met:
Weduwe/weduwnaar van:

Heeft uw echtgeno(o)t(e) en/of andere gezinsleden ook een wilsbeschikking ten behoeve van ons
laboratorium? JA/NEEN (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, na(a)m(en):

Naam en adres van uw huisarts
Naam:
Adres:
Postcode:

nummer:
plaats:

Naam en volledig adres van één van uw nabestaande(n), gemachtigde of verzorger
Naam:
Woonadres:
Postcode:

nummer:
plaats:

telnr:

Deze ruimte in te vullen door het Laboratorium
Toegekend codicilnummer
Behandeld door
Datum afhandeling
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VOORBEELD VAN DE TEKST VAN EEN WILSBESCHIKKING

HIERDOOR GEEFT ONDERGETEKENDE

(familienaam en volledige voornamen invullen),

, DE WENS TE
KENNEN DAT, IN OVEREENSTEMMING MET HET BEPAALDE IN ARTIKEL 1 VAN
DE WET OP DE LIJKBEZORGING, NA ZIJN/HAAR* OVERLIJDEN ZIJN/HAAR*
STOFFELIJK OVERSCHOT NIET WORDT BEGRAVEN OF GECREMEERD, DOCH
GEBOREN OP

(geboortedatum)

TE

(geboorteplaats)

VOOR ONTLEDING WORDT BESTEMD EN TER BESCHIKKING WORDT GESTELD

MEDISCHE BIOLOGIE, SECTIE KLINISCHE ANATOMIE &
EMBRYOLOGIE VAN DE UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA, LOCATIE AMC
HET ORIGINEEL VAN DIT CODICIL IS DOOR HEM/HAAR* IN HANDEN GESTELD
VAN PROF.DR. R.J. OOSTRA, HOOGLERAAR BIJ GENOEMDE AFDELING.
AAN DE AFDELING

* doorhalen wat niet van toepassing is

TOELICHTING BIJ HET OPSTELLEN VAN UW WILSBESCHIKKING
Bovenstaande tekst dient eigenhandig, voorzien van uw persoonlijke gegevens, overgeschreven te
worden op de beide formulieren waarboven “WILSBESCHIKKING” staat.
Op de plaats waar in de tekst de kleine letters staan vult u uw persoonlijke gegevens in.
Verzuimt u vooral niet in verband met de rechtsgeldigheid van uw wilsbeschikking op de aangegeven
plaats eerst uw familienaam, dus niet de naam van uw echtgeno(o)t(e), daarachter uw volledige
voornamen en vervolgens uw geboortedatum en geboorteplaats duidelijk te vermelden.
Het terugzenden van beide formulieren “WILSBESCHIKKING” en het formulier “BESTEMD VOOR ONZE
is ook noodzakelijk wanneer u besluit uw wilsbeschikking testamentair vast te leggen.

ADMINISTRATIE”
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WILSBESCHIKKING

Kruis hokjes hieronder alleen aan als u ergens bezwaar tegen maakt.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat zijn/haar lichaam gebruikt kan worden voor biologisch-forensisch
onderwijs en onderzoek.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat zijn/haar lichaam overgedragen kan worden aan een ander anatomisch
instituut in Nederland.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat relevante medische gegevens uit zijn/haar medisch dossier opgevraagd
kunnen worden.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat onderzoeksgegevens (die niet meer direct tot hem of haar te herleiden
zijn) beschikbaar worden gesteld aan andere onderzoekers.
Aldus eigenhandig geschreven en ondertekend te ……………………………………..…(plaats), op ..............................(datum)
Handtekening ..............................................

Deze ruimte in te vullen door het Laboratorium
Toegekend codicilnummer
Behandeld door
Datum afhandeling
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Aanmelding en inschrijving als codicilhouder houdt niet in dat het lichaam na overlijden
geaccepteerd wordt.
De redenen tot afwijzing zijn:
1.

Indien op het moment van de aanbieding aan onze afdeling door capaciteittekort geen behoefte
bestaat aan het lichaam. Acceptatie door ons instituut is afhankelijk van het aantal studenten en
artsen dat wij mogen opleiden. De onderwijsprogramma’s zijn bepalend voor het aantal lichamen
dat wij per jaar kunnen accepteren. De kans op afwijzing als gevolg van capaciteittekort is kleiner
als u er geen bezwaar tegen maakt dat uw lichaam kan worden gebruikt voor biologisch-forensisch
onderwijs en onderzoek of dat uw lichaam kan worden overgedragen aan een ander anatomisch
instituut in Nederland.

2.

In geval van overlijden buiten de postcode-regios 1000-4299, 4700-5699, 6500-6999, 7300-7399 of
8000-8299.

.
3.

4.

Indien het lichaam ongeschikt is voor ontleding. Daartoe wordt onder andere ernstige verminking,
orgaan-uitname voor transplantatie of overlijden tijdens een operatie gerekend. Bovendien mag er
op het lichaam geen sectie zijn verricht. Het is namelijk van groot belang dat studenten en artsen in
opleiding de normale verhoudingen in het lichaam kunnen bestuderen. De kans op afwijzing door
ongeschiktheid voor ontleding is kleiner als u er geen bezwaar tegen maakt dat uw lichaam kan
worden gebruikt voor biologisch-forensisch onderwijs en onderzoek.
Te late melding van overlijden; d.w.z. meer dan 24 uur na overlijden.

Gezien het bovenstaande is het verstandig uw begrafenisverzekering of vergelijkbare
verzekering NIET op te zeggen.

Hierbij verklaar ik bovenstaande informatie te hebben gelezen
Naam:

.............................................

Handtekening:

.............................................

Deze ruimte in te vullen door het Laboratorium
Toegekend codicilnummer
Behandeld door
Datum afhandeling

.
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WILSBESCHIKKING

Kruis hokjes hieronder alleen aan als u ergens bezwaar tegen maakt.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat zijn/haar lichaam gebruikt kan worden voor biologisch-forensisch
onderwijs en onderzoek.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat zijn/haar lichaam overgedragen kan worden aan een ander anatomisch
instituut in Nederland.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat relevante medische gegevens uit zijn/haar medisch dossier opgevraagd
kunnen worden.
 Ondergetekende maakt er bezwaar tegen dat onderzoeksgegevens (die niet meer direct tot hem of haar te herleiden
zijn) beschikbaar worden gesteld aan andere onderzoekers.
Aldus eigenhandig geschreven en ondertekend te ……………………………………..…(plaats), op ..............................(datum)
Handtekening ..............................................

Deze ruimte in te vullen door het Laboratorium
Toegekend codicilnummer
Behandeld door
Datum afhandeling
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Aanmelding en inschrijving als codicilhouder houdt niet in dat het lichaam na overlijden
geaccepteerd wordt.
De redenen tot afwijzing zijn:
1.

Indien op het moment van de aanbieding aan onze afdeling door capaciteittekort geen behoefte
bestaat aan het lichaam. Acceptatie door ons instituut is afhankelijk van het aantal studenten en
artsen dat wij mogen opleiden. De onderwijsprogramma’s zijn bepalend voor het aantal lichamen
dat wij per jaar kunnen accepteren. De kans op afwijzing als gevolg van capaciteittekort is kleiner
als u er geen bezwaar tegen maakt dat uw lichaam kan worden gebruikt voor biologisch-forensisch
onderwijs en onderzoek of dat uw lichaam kan worden overgedragen aan een ander anatomisch
instituut in Nederland.

2.

In geval van overlijden buiten de postcode-regios 1000-4299, 4700-5699, 6500-6999, 7300-7399 of
8000-8299.

.
3.

4.

Indien het lichaam ongeschikt is voor ontleding. Daartoe wordt onder andere ernstige verminking,
orgaan-uitname voor transplantatie of overlijden tijdens een operatie gerekend. Bovendien mag er
op het lichaam geen sectie zijn verricht. Het is namelijk van groot belang dat studenten en artsen in
opleiding de normale verhoudingen in het lichaam kunnen bestuderen. De kans op afwijzing door
ongeschiktheid voor ontleding is kleiner als u er geen bezwaar tegen maakt dat uw lichaam kan
worden gebruikt voor biologisch-forensisch onderwijs en onderzoek.
Te late melding van overlijden; d.w.z. meer dan 24 uur na overlijden.

Gezien het bovenstaande is het verstandig uw begrafenisverzekering of vergelijkbare
verzekering NIET op te zeggen.

Hierbij verklaar ik bovenstaande informatie te hebben gelezen
Naam:

.............................................

Handtekening:

.............................................

Deze ruimte in te vullen door het Laboratorium
Toegekend codicilnummer
Behandeld door
Datum afhandeling
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