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Autopsie 
 
Document type: Laboratoriumgids / LG Document subtype: . 

Doelgroep: Labo PO Subdoelgroep: . 

Auteur: Annick Moors Keurder: Karen Deraedt 
Geldig van: 22/06/2021 Geldig tot: 21/06/2024 

Document-nr: PO-LG4-0033 Versie-nr: 3.0 
Campus: Alle Bekrachtiger Peter Van Eyken 

 

1. Type aanvraagformulier 

Aanvraagformulier Autopsie gebruiken. In te vullen conform de richtlijnen van de dienst 

Pathologische Ontleedkunde. Volledige klinische inlichtingen zijn onontbeerlijk. Het is ook 

wenselijk om een telefoonnummer te noteren waarop u (of een collega of medewerker) 
bereikbaar bent, en dit voor het geval verder overleg nodig is alvorens de autopsie kan 

worden aangevat. 
 

2. Uitvoerfrequentie 

• Dit onderzoek wordt uitgevoerd op aanvraag. 

 

3. Antwoordtijd 

• De tijd tussen ontvangst en volledig verslag bedraagt 3 weken. 

 

4. Foetus 

• De aanvrager dient toestemming tot autopsie te hebben gekregen van de familie. 

• Verwittig het secretariaat (089 32 47 40) wanneer een autopsie dient te gebeuren. Buiten de 
openingsuren van het secretariaat is de patholoog van wacht bereikbaar via de centrale van het 

ZOL. 

• Alle relevante informatie dient te worden bijgevoegd bij de aanvraag, zoals oa. klinisch verloop, 
bevindingen van de prenatale echo’s, resultaat van virtuele autopsie, … . 

• Foetale autopsie wordt uitgevoerd in het macroscopie lokaal van de dienst Pathologische 

Ontleedkunde. De foetus dient samen met het aanvraagformulier bezorgd te worden op de 
dienst. 

• Foetus >14 weken wordt na autopsie overgebracht naar het mortuarium. 

 

5. Volwassene 

• De aanvrager dient toestemming tot autopsie te hebben gekregen van de familie. 

• Verwittig het secretariaat (089 32 47 40) wanneer een autopsie dient te gebeuren. Buiten de 
openingsuren van het secretariaat is de patholoog van wacht bereikbaar via de centrale van het 

ZOL. 

• Het lichaam van de overledene dient naar het mortuarium gebracht te worden. Ook het 
aanvraagformulier wordt in het mortuarium afgeleverd. 

• Het mortuarium stelt een mortuariumbediende ter beschikking die zorgt voor het klaarleggen 

van het materiaal, het opruimen van het lokaal, het toonbaar maken van de overledene. 

 

6. Methode 

• Na fixatie worden de gepreleveerde stalen verwerkt tot een paraffineblok, waarvan 

paraffinecoupes van 3-4 µm dik worden gesneden en gekleurd. 
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