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PERSBERICHT 
 

Pathologie onderzoek op overledenen in Nederland: 
60% minder in 20 jaar.  
 

NVVP deed, in samenwerking met PALGA, onderzoek naar het 
aantal pathologie onderzoeken op overledenen (obducties) in 
Nederland in de afgelopen 10 jaar. Er blijkt een gestage jaarlijkse 

afname van 9704 in 1994 tot 3740 in 2013.  
 

Wat zijn de oorzaken?  
Harde onderzoeksresultaten 
hierover ontbreken, maar 

NVVP acht meerdere 
verklaringen denkbaar. Voor 

aanvragen door huisartsen 
geldt het ontbreken van 

financiële vergoeding van 
obducties als belangrijke 
demotivatie. Obductie valt 

niet onder de ziektekosten-
polis, en kost de nabestaan-

den honderden euro’s. Wellicht hebben artsen toenemend vertrouwen in 
de steeds betere beeldvormende technieken, met verminderde aandacht 
voor het toetsen van eigen medisch handelen door middel van obductie 

tot gevolg. Tenslotte, speelt er een complex van psychologische, sociaal-
culturele en religieuze bezwaren bij artsen en nabestaanden. Deze 

bezwaren zijn van alle tijden, maar in recente jaren lijkt de medische 
opleiding hier steeds minder tegenwicht aan te bieden.  
 

Wat zijn de gevolgen?  
Als deze trend doorzet, komt de functie van obductie als manier om het 

medisch handelen te toetsen en het systematisch te evalueren van 
medische beroepsuitoefening in het geding2. Nabestaanden lopen steeds 
vaker de kans mis om achteraf inzicht te krijgen in de oorzaken van 

overlijden, en mogelijke besmettelijke of erfelijke ziektes. Ook worden 
onderwijs en wetenschap niet gediend. Toekomstige patiënten zijn hiervan 

het meest de dupe. De NVVP vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. 
 
Wat is de oplossing? 

De NVVP meent dat obducties een betere plek verdienen in de 
gezondheidszorg, als intrinsiek onderdeel van het kwaliteitssysteem, 

onderwijs en wetenschap, in het belang van artsen, nabestaanden en 
toekomstige patiënten. Dat vergt aandacht, opleiding, voldoende 
capaciteit, en adequate financiering. De NVVP roept ziekenhuizen, artsen, 

zorgverzekeraars en patiënten op de handen ineen te slaan om deze trend 
te keren. 

 



1. Argos, uitzending 12 april, Radio 1 om 14.00 
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Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) 

-De wetenschap achter uw diagnose en therapie-  
www.pathology.nl- 

 
Over NVVP 
De NVVP is de overkoepelende organisatie voor klinische pathologie, 

dierpathologie en experimentele pathologie (pathobiologie). De vereniging 
telt ruim 600 leden en stelt zich ten doel om actief bij te dragen aan de 

ontwikkeling van het vakgebied van de pathologie (ziekteleer).  
 

Stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd 
Archief (PALGA) 
www.PALGA.nl 
 
Over PALGA 

PALGA is een databank met alle pathologie-uitslagen en een 
computernetwerk voor gegevens uitwisseling met alle pathologie-

laboratoria in Nederland voor: incidentiemelding aan de kankerregistratie,  
evaluatie en monitoring bevolkingsonderzoeken, wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs, directe patiënt zorg (landelijke pathologie-

historie beschikbaar), ondersteuning van medische kwaliteitscontrole. 
 

Voor informatie: 
Dr. Katrien Grünberg, klinisch patholoog, secretaris NVVP 
tel: 030 - 6868762 , fax: 030 – 6868779 , mob : 06-15965509 
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