Lijkschouwing
Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Wie moet kosten vervoer naar politiemortuarium betalen? 2
Geachte heer van der Putten, Nog even twee vragen na aanleiding van... >>

Het schouwen bij verwacht / onverwacht overlijden
Er wordt gezegd dat de uitvaartonderneming al de laatste zorg mag geve... >>

Bepalen datum van overlijden
Casus: Patiënt in terminale fase wordt overleden aangetroffen door ee... >>

Kosten lijkschouw en vervoerskosten
Bij de afdeling Financiële Administratie hebben ze een 2- tal facturen... >>

Zorginstelling Ludwina te Boxtel (lijkschouwing uitgesteld)
Beste, het hoofd van deze afdeling weigerde in eerste instantie om een... >>

Huisarts: Verklaring van overlijden
Hallo Men, Mevr, Misschien een gek vraagje, maar als mijn broer ko... >>

Verwachte dood (en lijkschouw)
Geachte meneer van der Putten, Mijn moeder is in het verpleeghuis ov... >>

Invullen dokterspapieren door uitvaartleider
Goedemorgen, Een huisarts bij ons in Sliedrecht vraagt mij om de do... >>

Mag een verklaring van overlijden al bij leven opgesteld worden?
Hallo, Mag een arts van een verzorgingstehuis al een verklaring van... >>

Hoe wordt ik een goeie lijkschouwer?
hallo ik ben kaylie wels ik zit in groep 8 op de basisschool margareth... >>

Wachten, wachten en wachten op de arts (voor lijkschouw)
Mijn schoonvader is vanmiddag overleden. Wij wachten al de hele avond ... >>

Schouwing in de nacht
Ik merk dat in het land de arts - in toenemende mate - 's nachts niet ... >>

Lijkschouwing, wanneer moet het uiterlijk na overlijden plaatsvinden?
Geachte heer Van der Putten, Mijn broer is overleden toen hij was o... >>
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Wachten op arts na overlijden?
Als iemand overlijdt, moet je dan wachten tot de arts geweest is voord... >>

Schouw in verzorgingshuis. Aanvullend op vraag 33576
Geachte Hr. Van der Putten. Is uw antwoord op vraag 33576... >>

Kosten ggd lijkschouwer en euthanasie
Geachte heer Van der Putten, Dient de gemeente de kosten te betalen... >>

Lijkschouw na breuk heup
Mijn moeder van 90 jaar had de heup gebroken is met een slechte gezond... >>

Gegevens van de lijkschouwing
Geachte heer Van der Putten, Kort vraagje: kan ik inzage krijgen in... >>

Kosten lijkschouw euthanasie
Hoe en waar is geregeld dat de kosten van lijkschouw na euthanasie nie... >>

Betaling facturatie GGD lijkschouw
Geachte heer vd Putten, Facturatie GGD (betreffende forensisch gene... >>

Vervolg op vraag 14762 (Termijn lijkschouwing: zo spoedig mogelijk)
Geachte heer van der Putten, in deze rubriek is al vaker de vraag g... >>

Kosten lijkschouwing buitenland
Als iemand overlijd tijdens zijn vakantie in het buitenland. Vervolgen... >>

Kosten overbrengen lichaam iov politie
Goedemiddag, Op 21 mei is mijn vader door de politie s'morgens om 1... >>

Vervolg op vraag 14762
Geachte heer Van der Putten, Onderdeel van de schouwing is natuurli... >>

Termijn lijkschouwing: zo spoedig mogelijk
Omdat met name in de verpleeghuizen bij een zogenaamd 'verwacht overli... >>

In slaap overlijden; ook schouwing?
Goedemiddag, Mijn vraag is, als iemand in zijn/ haar slaap overlijdt, ... >>

Kosten lijkschouwing doorbelasten?
Voor het schouwen van een overleden persoon maken wij gebruik van de G... >>

Schouwt politie?
mijn vraag is: komt er bij een natuurlijke dood ook politie aan te ... >>

Kosten lijkschouwing GGD en kosten van transport naar plaats van lijks
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In onze gemeente (Oldebroek) zijn kort geleden 2 ongevallen geweest. 1... >>

Schouw door zoon
Onlangs maakte ik het mee dat de zoon van de overledene arts is en op ... >>

Reactie op niet natuurlijk overlijden in items 10132 en 10178
Geachte mr van der Putten, U geeft in de items 10132 en 10178 denk ... >>

Terugbetalen kosten lijkschouwing?
Geachte heer, Ik las vraag 6069 over de kosten van lijkschouw en da... >>

Wel/ niet in koelcel zonder schouwing
Geachte heer, ik werk in een verpleeghuis, waar het de gewoonte is om... >>

Hoe word ik lijkschouwer?
hallo, ik wil al een tijdje lijkschouwer worden maar ik zou graag wet... >>

Toch A- briefje (Onterechte verklaring van overlijden; toch lijkschouwi
Geachte heer, Het volgende is me overkomen. Ik wil het gewoon even ... >>

Kosten lijkschouwing (met reactie mr dr C. Das)
Geachte heer Van der Putten, Wanneer ik uw antwoorden lees op de vr... >>

Reactie op 4583 (termijn lijkschouwing)
Ik wil u de redenering van een regioinspectie over de termijn van lijk... >>

Termijn lijkschouwing
Ik heb de indruk dat het "laat" schouwen hoe langer hoe meer de prakti... >>

Ambtelijke schouw en kosten
Onlangs hebben wij wederom een rekening ontvangen inzake forensische g... >>

Verschil GGD - lijkschouwer
Wat is het verschil tussen de GGD en de gemeentelijke lijkschouwer? Be... >>

Gaat de grondwet boven de wet op de lijkbeschouwing? (moeder wil geen
Geachte heer Van Putten, Ik heb een vraag namens mijn moeder. Zij w... >>

Argumentatie kosten lijkschouw voor rekening nabestaanden
Geachte heer Van der Putten. De discussie over de kosten van lijksc... >>

Termijn lijkschouwing
Geachte heer Van der Putten, Tegen medewerkers van een zorginstelli... >>

Reactie: Arts weigert schouw
Ik verwijs U naar onderstaande definitie van behandelend arts overgeno... >>
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Wanneer lijkschouwing toegestaan?
Sat, 31 May 2003 14:56 wanneeer is lijkschouwing wettelijk toegesta... >>

Kosten lijkschouwing onterecht 7
Vandaag, 22-05-2003, uit het nieuws geplukt: Familie betaalt ko... >>

Lijkschouwing faalt.....
Sun, 27 Apr 2003 20:47 Geachte heer Van derPutten, Wat vindt u v... >>

Lijkvlekken
Thu, 27 Mar 2003 21:29 waar kan ik iets over lijkvlekken vinden? m... >>

Kosten lijkschouwing onterecht 6 (wel of geen genot?)
Hier het vervolg in deze kwestie. Bij brief d.d. 17 maart 2003 stel... >>

Reactie vraag 1439 / 1441 (arts komt te laat schouwen)
Fri, 28 Feb 2003 11:15 Geachte Mr WGHM vd Putten, Bij deze wil... >>

Kosten lijkschouwing onterecht 5
Thu, 27 Feb 2003 10:07 Geachte heer Van der Putten, Nu waarschij... >>

Kosten lijkschouwing onterecht 4
Wed, 26 Feb 2003 16:12 Geachte heer Van der Putten, Een laatste ... >>

Kosten lijkschouwing onterecht 3
Tue, 25 Feb 2003 20:23 Geachte heer Van der Putten, Nog enkele o... >>

Kosten lijkschouwing onterecht 2
Tue, 25 Feb 2003 12:03 Geachte heer Van der Putten, De Wet op de... >>

Kosten lijkschouwing onterecht
Mon, 24 Feb 2003 13:11 L.S. Op uw site trof ik een aantal vragen... >>

Wie gaat dat betalen? (kosten lijkschouw en transport niet- natuurlijke
Sat Apr 13 23:38:26 2002 Geachte heer, Ik zou graag over het on... >>

Arts weigert schouw 2
Sat Jun 22 08:07:28 2002 In Den Haag wil een arts van de doktersnac... >>

Arts weigert schouw
Fri Jun 21 02:39:04 2002 Het begint weer vakantietijd te worden en... >>

Perfecte moord? Uw artikel rammelt
Fri Mar 17 22:44:14 2000 Waarom rammelt uw artikel over de perfect... >>

Kosten lijkschouwing
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Sun Nov 29 13:02:18 1998 Geachte mijnheer van der Putten, Enig... >>

Kosten lijkschouw
Tue May 28 23:46:00 2002 Geachte heer van der Putten, Als coord... >>

Lijkopgraving bij twijfelachtige diagnose huisarts
De familie van een goede vriend van mij heeft ernstige twijfels over d... >>

Schade na inbeslagname van een lichaam door justitie
Sun May 23 22:54:10 1999 Een vrouw overlijdt in een ziekenhuis, 17... >>
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