VERKLARINGEN
levenloos geboren foetussen bij een zwangerschap van minder dan 24 weken

VERKLARING ARTS
Hierbij verklaar ik,

(naam arts)

gynaecoloog in

(naam ziekenhuis)

dat mevrouw

(naam moeder)

op

(datum)

in bovengenoemd ziekenhuis is bevallen van een levenloos kindje (jongen / meisje).
De duur van de zwangerschap was minder dan 24 weken, zodat conform artikel 2 lid 1 b de Wet op de lijkbezorging niet van toepassing is. Daarom is het niet noodzakelijk een A- en B-formulier in te vullen.
Naam

Handtekening

VERKLARING OUDERS/MOEDER
Hierbij verklaren wij/verklaar ik,

(naam ouders/moeder)

( ) dat wij/ik afstand doe(n) van ons/mijn kindje . Wij wensen/Ik wens dat het ziekenhuis de crematie van het
kindje laat verzorgen in het crematorium waarmee door of namens het ziekenhuis afspraken zijn gemaakt.
( ) dat wij/ik zelf de uitvaart van ons/mijn kindje wil(len) verzorgen. Wij nemen/Ik neem zelf contact op met
een uitvaartverzorger.
( ) dat wij/ik op de hoogte gebracht wil(len) worden van de datum van de crematie via telefoonnummer
of per e-mail
Naam

.
Handtekening

VERKLARING PATHOLOGIE
Hierbij verklaar ik

(naam)

medewerker van de afd. pathologie van ziekenhuis

(naam ziekenhuis)

dat ik bovengenoemde foetus in ontvangst heb genomen.
Na onderzoek is de foetus door mij in een kistje (of mandje of doosje ) in de koeling van het het mortuarium
geplaatst en is door mij de meldkamer van CMO op de hoogte gesteld.
Naam

Handtekening

VERKLARING CMO-medewerker
Hierbij verklaar ik,

(naam CMO-er)

bovengenoemde foetus in ontvangst te hebben genomen van
( ) afdeling pathologie

( ) afd. verloskunde

Naam

Handtekening

VOOR PROCEDURE en VERKLARING CREMATORIUM Z.O.Z.
Form CMO F00 verklaring bevallen en afstand basisprocedure versie 0.doc

PROCEDURE
levenloos geboren foetussen bij een zwangerschap van minder dan 24 weken

Afdeling
Verloskamer

Actie door

Invullen verklaring van bevallen (z.o.z.)
Evt invullen aanvraag onderzoek pathologie / histologie
Voorlichting ouders over de procedure en de mogelijkheden
Overleg met de ouders of zij het kindje willen zien
Als de ouders er prijs op stellen foto’s van het kindje (laten) maken
De ouders/moeder het formulier laten ondertekenen
Het mortuarium telefonisch op de hoogte brengen
De foetus in een kistje (of mandje of doosje) overdragen aan de medewerker van het mortuarium of pathologie met de bijbehorende
compleet ingevulde formulieren.i

Gynaecoloog
Gynaecoloog
Verpleging
Verpleging
Verpleging
Verpleging / Gynaecoloog
Verpleging
Verpleging

Pathologie
Na het aangevraagde onderzoek, de foetus in een kistje (of mandje of
doosje) overdragen aan mortuarium. Mortuarium hiervan telefonisch
op de hoogte stellen

Medewerker pathologie

Mortuarium
De foetus wordt overgebracht naar het mortuarium in een kistje (of
mandje of doosje) met de bijbehorende formulieren.
De foetus wordt in een foetuskistje geplaatst.
Na minimaal vijf werkdagen de foetus overbrengen naar het crematorium, waarbij dit formulier moet worden meegenomen

Medewerker mortuarium
Medewerker mortuarium
Medewerker mortuarium

Crematorium
In ontvangst nemen van kistje met foetus.
Tekenen verklaring en kopie meegeven aan CMO-medewerker

Medewerker crematorium
Medewerker crematorium

Mortuarium
Kopie verklaring met andere formulieren toezenden aan hoofdkantoor

Medewerker mortuarium

VERKLARING CREMATORIUM
Hierbij verklaar ik
medewerker van crematorium
in ontvangst te hebben genomen van

(naam)
(naam crematorium)
(naam CMO-er)

een kistje met bovengenoemde foetus
Naam

Handtekening

CMO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de foetus deze niet is geplaatst in een kistje (of
mandje of doosje) en indien er geen ingevulde formulieren bij de foetus aanwezig zijn.
i
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