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Aanvullingen: 
1. Informeer familie over het tijdstip van schouwen (door spoedvisites in de ochtend kan het tijdstip soms schuiven) 

 Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 9.00 uur 
 Zaterdag en zondag tussen 9.00 uur en 10.00 uur 

2. Wanneer familie vragen heeft of perse een arts wil spreken, dan kan er altijd met ons overlegd worden over een 
eerdere visite. Wanneer de zorg bepaalde vragen of bijzonderheden heeft tav het overlijden, kan er uiteraard ook 
altijd met ons overlegd worde 

Patiënt is overleden 

Verwacht 

Overleden voor 
23 uur 

Overleden na 
23 uur 

 

Bel dienstdoende 
arts 

 

Op ma t/m vrij 
(werkdagen) bel rond 

7.00 uur 
dienstdoende arts 

Op zaterdag en 
zondag bel na 8.30 

uur dienstdoende arts 
van de dagdienst 

Onverwacht 

Bel dienstdoende 
arts 
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Bijzonderheden: 
Situatie 1 
Verwacht overlijden, maar mogelijk niet natuurlijk bv. 1-3 (of langer) weken na val met als gevolg heupfractuur. 

a/ indien geaccepteerd valrisico bij frequent vallen, val onderdeel van ziekteproces (dementie parkinson) en al 
neergaande lijn dan overlijden natuurlijk (val is dan eigenlijk een ‘rechtstreeks’ gevolg van de ziekte / 
aandoeningen). Bij twijfel overleg met collega so en leg vast in dossier 
b/ indien niet frequent vallen, bij min of meer stabiele situatie en met name duidelijk langere levensverwachting 
voor, dan na het valincident dan overlijden waarschijnlijk niet natuurlijk. So legt dit vast in dossier so geeft tijdstip 
schouw aan in principe kan dit ook id. ochtend via overleg Gemeentelijk-lijkschouwer (GL) worden geregeld  

nb de specialist ouderen geneeskunde maakt aan de hand van bovenstaande situatie schets afweging overlegd zo nodig 
met de gemeente het lijkschouwer en legt dit vast in het medisch dossier onder de episode palliatieve zorg 
 
Situatie 2 
Onverwacht overlijden na val, bv overleden aangetroffen op grond, met vermoeden ernstig trauma,  
waarschijnlijk niet natuurlijk direct overleg GL 
 
Situatie 3 
Onverwacht overlijden bij (vermoeden) suïcide  
 
Situatie 4 
Onverwacht overlijden bij calamiteit zorg / vpk bv medicatie fout 
 


