Informatie voor
nabestaanden
Praktische zaken na overlijden

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U heeft deze folder gekregen omdat uw partner of naaste familielid is
overleden. Het overlijden is een emotionele aangelegenheid voor de
nabestaanden, en er komt in deze komende periode veel op u af.
Hoe pijnlijk het ook is, het overlijden van een dierbare betekent dat er ook
praktische zaken geregeld moeten worden. Wij hopen u met deze informatie
op weg te helpen.

Laatste verzorging
Een verpleegkundige van de verpleegafdeling zorgt ervoor dat de overledene
naar het mortuarium wordt overgebracht. U kunt indien gewenst samen met
ons/onze medewerkers de overledene verzorgen of hierbij aanwezig zijn.
Dit is in het mortuarium. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw
uitvaartverzorger. Dit verzorgen/kleden kan op korte termijn, bijvoorbeeld
binnen enkele uren na het overlijden. Maar dat is zeker geen noodzaak, het
kan ook een dag later.
Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt volgens landelijke regelgeving. Daarom zijn
wij na een overlijden verplicht om een aantal handelingen van noodzakelijke
zorg uit te voeren.
In overleg zal de uitvaartverzorger met u eventuele specifieke wensen
verzorgen, zoals keuze van de kleding voor de overledene.
Als er in het ziekenhuis nog persoonlijke bezittingen van de overledene zijn,
worden deze geregistreerd en overhandigd aan de uitvaartverzorger.

Donatie en obductie
Als de overledene geschikt is als donor, is de arts wettelijk verplicht het
donorregister te raadplegen. De arts bekijkt hoe de overledene zich heeft
laten registeren en stelt u hiervan op de hoogte.
Het is mogelijk dat de behandelend arts u om toestemming vraagt voor een
obductie. Obductie is een inwendig onderzoek bij iemand die overleden is en
wordt verricht door een patholoog. De arts vertelt u of en waarom dit nodig
is.

Zorgverzekering stopt
Tegelijk met het overlijden stopt ook de zorgverzekering. Daardoor worden
de kosten die gemaakt worden na het overlijden, zoals het verzorgen van
een overledene, niet vergoed door een zorgverzekering. Een
uitvaartverzekering vergoedt dit wel.
Om onnodige uitgaven te voorkomen, is het belangrijk dat u alle wensen voor
de uitvaart met uw eigen uitvaartverzorger bespreekt. Hij of zij kan u
adviseren over alle mogelijkheden.

Gesprek met nabestaanden
Na overlijden van de patiënt hebben nabestaanden vaak vragen over de
diagnose, het ziekteproces, keuzes in de behandeling en over de laatste
(terminale) fase. Vaak kan de huisarts deze vragen beantwoorden. Er
kunnen vragen zijn over de behandeling voor de medisch specialist of
verpleegkundigen in het ziekenhuis. Voor het rouwproces kan het van belang
zijn dat nabestaanden hierover praten. De medisch specialisten en
medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei bieden de mogelijkheid tot een
gesprek met de nabestaanden.
U kunt hiervoor een afspraak maken via de polikliniek van de betreffende
medisch specialist of afdeling. Het is belangrijk hierbij aan te geven dat het
gaat om een nabestaandengesprek.

Wij wensen u veel sterkte met het verwerken van het verlies van uw naaste.
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