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Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Naar aanleiding van uw verzoek om inlichtingen, willen wij u eerst en vooral onze waardering
betuigen omdat u overweegt uw lichaam na uw overlijden ter beschikking te stellen aan het
wetenschappelijk onderzoek en het praktisch medisch onderwij.
Om na uw overlijden uw lichaam te schenken aan de afdeling Anatomie en Embryologie van
Universiteit Gent, dient u een laatste wilsbeschikking in te vullen, te dateren en te ondertekenen (zie
formulier ‘document van terbeschikkingstelling van het menselijk lichaam aan de wetenschap na
overlijden’, opgesteld door de Universiteit Gent).
Deze wilsbeschikking stuurt u naar
Universiteit Gent
Vakgroep Structuur en herstel van de mens
Afdeling Anatomie en Embryologie
C. Heymanslaan 10, UZP123
9000 Gent
Op het moment dat wij uw wilsbeschikking goed ontvangen hebben, krijgt u hiervan een bevestiging
van ons toegestuurd, samen met een kaartje met onze gegevens en praktische richtlijnen wat te doen
bij overlijden. Bewaar dit kaartje bij uw identiteitskaart.
Het is wenselijk om vooraf reeds uw nabestaanden op de hoogte te brengen van uw voornemen en
een ‘uitvoerder van uw wilsbeschikking’ aan te stellen. Dit kan een familielid, huisarts of andere
vertrouwenspersoon zijn, die ons op de hoogte zal stellen van uw overlijden. U kan best uw
wilsbeschikking, samen met alle informatie in verband met legaat van het lichaam bewaren bij uw
persoonlijke papieren, die belangrijk zijn voor uw nabestaanden bij overlijden. Een kopie hiervan kan u
eventueel aan de uitvoerder van uw wilsbeschikking bezorgen.
Bij overlijden verwittigt men binnen de 24 uur de afdeling Anatomie en Embryologie van Universiteit
Gent. Het lichaam wordt dan op afspraak, binnen de 48u na overlijden, afgehaald door de Universiteit
Gent, op kosten van de Universiteit.
Uw nabestaanden dienen op moment van overlijden ook een begrafenisondernemer aan te stellen die
instaat voor de administratie (aangifte op het gemeentehuis,...), eventuele religieuze dienst indien
gewenst, alsook begraving of crematie na de periode van onderzoek en studie. Alle hieraan
verbonden kosten vallen ten laste van de nabestaanden (begrafenisondernemer, concessies,
grafsteen, crematie, urne,…).
Het lichaam zal zo lang ter beschikking blijven van de universiteit als nodig voor het onderwijs en het
onderzoek. Na vrijgave van het lichaam (enkele weken tot 2 jaar na het overlijden) dient het lichaam
steeds begraven (in de gemeente waar de overledene is ingeschreven) of gecremeerd te worden.
Een standaard grafkist wordt voorzien door de Universiteit Gent. Het vervoer van onze afdeling naar
de begraafplaats of crematorium wordt ook gedragen door de Universiteit. De begraving of crematie
gebeurt door de begrafenisondernemer, aangesteld door de nabestaanden bij overlijden. Afhankelijk
van de wens van de overledene en/of nabestaanden worden de nabestaanden hiervan op de hoogte
gebracht door de begrafenisondernemer of niet.
Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht op het nummer 09/332 51 92.
Uit naam van onze universiteit, wensen wij u nogmaals onze erkentelijkheid te betuigen voor uw
prijzenswaardig initiatief en verblijven,
Met oprechte hoogachting,
Prof. Dr. Katharina D’Herde
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