Informatie voor
nabestaanden
Praktische zaken na overlijden

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onze oprechte deelneming met het verlies van uw dierbare. Wij
wensen u heel veel sterkte in deze intense periode.
Een emotionele tijd breekt aan, er komt veel op u af. Ook allerlei praktische
zaken. Wij hopen u met deze brochure op weg te helpen. Uw
uitvaartverzorger zal u verder begeleiden.

Laatste verzorging
Nadat u in alle rust bij uw dierbare heeft kunnen zijn, bepaalt u in overleg met
uw uitvaartverzorger hoe een aantal momenten vorm gaan krijgen. Wilt u
verzorgen of daarbij helpen? Zelf u dierbare begeleiden tijdens momenten
van overplaatsen?
Alles is in overleg mogelijk. Via uw uitvaartverzorger horen wij graag uw
wensen.
Indien er persoonlijke bezittingen aanwezig zijn, worden deze geregistreerd
en overhandigd aan uw uitvaartverzorger.

Landelijke regelgeving
Het mortuarium van Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt volgens landelijke
regelgeving. Daarom voeren wij na het overlijden een aantal noodzakelijke
handelingen uit, zoals het overbrengen naar het mortuarium, het verwijderen
van de sporen door medisch handelen en het verplicht starten met koelen
van het lichaam 3 uur na het tijdstip van overlijden (samengevat piëteitsvol
koelen). Andere wenselijke zorg verrichten wij in opdracht van uw
uitvaartverzorger.
Als u hier meer over wilt lezen verwijzen wij u naar de sites van de
Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) of de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Donatie en obductie
Een arts is wettelijk verplicht het donorregister te raadplegen. U wordt
hiervan op de hoogte gesteld en indien nodig krijgt u verdere informatie.
Het is ook mogelijk dat de arts u om toestemming vraagt voor een obductie.
Obductie is een inwendig onderzoek bij een overledene en wordt verricht
door een patholoog. De arts vertelt u waarom dit eventueel nodig kan zijn.

Zorgverzekering
Tegelijk met het overlijden stopt ook de zorgverzekering. Daardoor worden
gemaakte kosten, zoals het verzorgen van een overledene en alle andere
uitvaartkosten, niet vergoed door een zorgverzekering. Een
uitvaartverzekering vergoed dit mogelijk wel.
Om onnodige of onverwachte uitgaven te voorkomen, is het belangrijk dat u
alle wensen voor de uitvaart met uw uitvaartverzorger bespreekt.

Nabestaandengesprek
Na het overlijden kunt u vragen hebben over het medisch handelen of de
verzorging binnen ons ziekenhuis. U kunt te allen tijden een
nabestaandengesprek aanvragen via de betreffende verpleegafdeling of via
de polikliniek van de behandelend arts.

Bereikbaarheid
U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur via:
(0318) 43 56 27. Wij staan u graag te woord en/of sturen u uitgebreidere
informatie toe.
Medewerkers mortuarium.
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