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Betreft: FAQ V2019-01 

Onderwerp: Organen of delen van organen (geanonimiseerd) bewaren voor opleiding en onderwijs 

doeleinden 

De Juridische Commissie NVVP kreeg de volgende vraag:  

• Is het mogelijk via een toestemmingsverklaring van de nabestaanden/aanvragend arts 

organen of delen van organen (geanonimiseerd) te bewaren voor opleiding en onderwijs 

doeleinden. 

De Folder voor nabestaanden op de website zegt iets over het bewaren van organen maar 

niet expliciet zoals hierboven bedoeld 

Het antwoord is als volgt: 

De Wet op de Lijkbezorging (1991) vermeldt uitsluitend het volgende (samenvatting): 

In Art 72 van de WOL (wet op lijkbezorging) wordt vastgesteld dat het verrichten van een sectie kan 

geschieden nadat een arts heeft voldaan aan de vereisten ingevolge art 72, namelijk toestemming van 

overledene of nabestaanden voor sectie. Verder stelt de wet geen nadere eisen.  

Dit betekent dat indien er toestemming is van de overledene of diens nabestaande voor het verrichten 

van sectie, er ook toestemming kan worden verkregen voor het bewaren van (delen van) organen voor 

opleiding en onderwijs doeleinden. In dat geval is het  aan te bevelen om zo expliciet en transparant 

mogelijk aan te geven voor welke doelen men de (overgebleven) organen wenst te gebruiken.  In de  

toestemmingsformulieren is het dan aan te bevelen een zo precies als mogelijk doel en handelswijze te 

vermelden, zodat degene die toestemming verleent, precies weet waarvoor de toestemming wordt 

gegeven. Dit betekent dat er het bijv. bij  een hersenobductie, het noodzakelijk is om de hersenen te 

bewaren en dat hiertegen bezwaar gemaakt kan worden. Verder valt aan te bevelen dat in de 

toestemmingsformulier expliciet  wordt  aangeven dat soms organen (anoniem) bewaard kunnen 

worden voor onderwijs en aangeven dat men ook hiertegen bezwaar kan maken. Dit is in lijn met de 

Code Goed Gebruik, waarbij zij aangetekend dat de Code formeel niet voor secties geldt, maar dat het 

verstandig is dat volgens de lijn van de code wordt gehandeld.  

Wel dient het laboratorium een formulier te hebben of op haar website te vermelden hoe de 

procedure bij een obductie is.  

Samenvattend: het laboratorium mag organen bewaren voor onderwijs, mits duidelijk gemaakt wordt 

dat hiertegen bewaar gemaakt kan worden. Expliciete toestemming van de nabestaanden  is uiteraard 

nog beter.  
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