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De directie en het personeel van 
Ziekenhuis Oost-Limburg bieden 
u hun oprechte deelneming 
aan bij het overlijden van uw 
dierbare.

Deze brochure kan een 
hulpmiddel zijn bij de 
beslommeringen, waarmee u 
in deze periode geconfronteerd 
kan worden.
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01 PRAKTISCHE 
REGELINGEN

1.1. Begroetings-moge-
lijkheden
Onmiddellijk na het overlijden 
krijgt u de gelegenheid de overle-
dene te groeten op de verpleegaf-
deling. Nadien wordt hij of zij 
overgebracht naar het mortuarium 
van het ziekenhuis.

Er is mogelijkheid tot begroeting 
in het mortuarium:

ZOL Genk Sint-Jan, na af-
spraak op tel. 089 32 16 41
• tussen 11 en 12 uur
• tussen 14 en 17.30 uur

Indien u wenst dat er een rituele 
wassing plaatsvindt, dient u hier-
voor een afspraak te maken met 
de mortuarium-assistent via tel. 
089 32 16 41.

ZOL Genk, campus  Sint-Bar-
bara: na afspraak op de ver-
pleegafdeling

In ZOL Maas en Kempen is 
geen begroeting mogelijk 
nadat het lichaam de ver-
pleegafdeling heeft verlaten.

U kan uw dierbare laten overbren-

gen naar een funerarium van uw 
keuze. Hiertoe dient u contact te 
nemen met een begrafenisonder-
nemer.

Voor het verblijf in het mortuarium 
worden geen kosten aangerekend 
voor de eerste 48 uur.  Indien ex-
tra zorgen gevraagd worden, dan 
kan er extra gefactureerd worden 
per handeling (vb.  begroeting, 
wisseling van kledij,... )
Voor een verblijf langer dan 48 
uur, worden kosten aangerekend 
per ligdag
Ook voor het uitvoeren van een ri-
tueel (vb. wassing) worden kosten 
aangerekend
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1.2. Aangifte van het over-
lijden
De aangifte van het overlijden 
gebeurt best zo snel mogelijk 
bij de burgerlijke stand van de 
gemeente/stad waar de persoon 
overleden is. Meestal is het de 
begrafenisondernemer die alle 
formaliteiten voor zijn rekening 
neemt. U kan de begrafenisonder-
nemer zelf kiezen.

Indien uw dierbare een uitvaart-
verzekering heeft, wordt deze 
verzekering best onmiddellijk 
verwittigd van het overlijden. Zo 
kunnen, in overleg met de familie, 
de nodige regelingen getroffen 
worden.

Voor aangifte bij de burgerlijke 
stand zijn de volgende documen-
ten noodzakelijk:
• Overlijdensattest (en crema-

tie-attest bij crematie).
• Identiteitskaart van de overle-

dene.
• Trouwboekje van de overlede-

ne (indien relevant).
• Attest m.b.t. de laatste wils-

beschikking (afgeleverd door 
het gemeentebestuur waar de 
overledene zijn domicilie had).

• Aanvraag tot crematie (indien 
relevant).

• Rijbewijs van de overledene 
(indien relevant).

Bij een verdacht of gewelddadig 
overlijden zijn ook de volgende 
documenten noodzakelijk:
• Proces-verbaal van de politie.
• De toelating tot begraving/

crematie van de Procureur des 
Konings.

• De vrijgave van het lichaam.

1.3. Wie dient er nog ver-
wittigd te worden?
Indien een kerkelijke begrafenis 
gewenst is, raden wij u aan zo 
snel mogelijk contact op te nemen 
met de parochiepriester. Bij ande-
re levensovertuigingen kan u best 
de aangewezen vertegenwoordi-
ger contacteren.

De verwittiging bij onderstaande 
instanties gebeurt officieel met 
het bezorgen van een uittreksel 
van de overlijdensakte en indien 
relevant.
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De werkgever
Mogelijk zijn er afspraken ge-
maakt wat betreft: groepsverze-
kering, premies,… Bij dit contact 
kan u best vragen naar de instan-
tie die dient verwittigd te worden 
voor het eventueel aanvragen van 
een overlevingspensioen.

De financiële instelling 
Rekeningen worden geblokkeerd. 
Een afspraak met een mede-
werker van de bank of financiële 
instelling is aangeraden.

Het ziekenfonds 
In bepaalde gevallen wordt een 
begrafenis-vergoeding uitgekeerd.

De verzekeringsinstelling(en) 
Er zijn mogelijke gevolgen wat 
betreft de levens-, schuld-saldo-, 
uitvaart-, brand-, familiale- en 
-autoverzekering.

De instelling die het pensioen 
van de overledene uitkeerde 
Indien de instantie louter de Rijks-
dienst voor pensioenen was, dient 
u niets te ondernemen.

Thuiszorg-diensten zoals ver-
pleging, poets-dienst,…

De vakbond van de overlede-
ne. 
Deze kan mogelijks een vergoe-
ding uitkeren.

De vrederechter. 
Deze kan een familieraad samen-
stellen bij bijvoorbeeld: minder-
jarige kinderen, onterving,… Hij 
maakt akte van bekendheid van 
nalatenschappen.

De notaris of testamentuit-
voerder voor regelingen met 
betrekking tot het nalatenschap.
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Andere mogelijke contacten 
kunnen noodzakelijk zijn bij:
• inleveren kentekenplaat voer-

tuig bij de federale overheids-
dienst mobiliteit en vervoer,

• opzeggen huurcontract bij de 
huiseigenaar,

• nutsvoorzieningen (gas, elek-
triciteit, water, telefoon),

• abonnementen (krant, gsm,.. )
• verenigingen (zelfhulpgroep, 

natuurfonds,… ),
• studie-toelagen,
• het Fonds voor de Beroeps-

ziekten,
• FOD Sociale Zekerheid, direc-

tie-generaal Personen met 
een handicap, indien een 
uitkeringsgerechtigde, speciale 
parkeerkaart,…

• Fonds voor Arbeidsongevallen,
• …

02 TOT SLOT

Iedereen krijgt vroeg of laat te 
maken met een ernstig verlies.

Het verwerkingsproces bij een 
overlijden verloopt echter voor ie-
dereen anders. Sommige mensen 
slagen er zelfstandig in dit verlies 
te verwerken. Anderen hebben 
soms behoefte aan deskundige 
hulp. Voor deze hulp kan u te-
recht bij het CAW (Centrum voor 
Algemeen Welzijnswerk) van uw 
woonplaats.
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Soms biedt ook een zelfhulpgroep 
een uitkomst, omdat men zo de 
kans krijgt om te praten met 
lotgenoten. Voor meer informa-
tie hieromtrent kan u terecht 
bij Trefpunt Zelfhulp vzw. Deze 
professionele organisatie houdt 
een inventaris bij van alle erkende 
zelfhulpgroepen tel. 016 23 65 07.

Alleszins, een rouwproces kan 
veel tijd en energie vergen. Gun 
uzelf die tijd.
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