VAKGROEP STRUCTUUR EN HERSTEL VAN DE MENS
ONDERZOEKSGROEP ANATOMIE EN EMBRYOLOGIE
C. Heymanslaan 10, UZP123
9000 Gent
België

E lichaamsafstand@ugent.be
T +32 9 332 51 92
www.lichaamsafstand.ugent.be

DOCUMENT VAN TER BESCHIKKINGSTELLING VAN HET MENSELIJK
LICHAAM AAN DE WETENSCHAP NA OVERLIJDEN
NAAM: …………………………………………………………………………………………………..
VOORNAMEN: ………………………………………………………………………………………...
GEBOREN TE: ………………………………………………..OP …………………………………..
RIJKSREGISTERNUMMER: ………………………………………………………………………...
ADRES: ……………………………….......................

GEMEENTE……………………………

TEL: ……………………………………………………………………………………………………..
MAN

VROUW

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………
HUISARTS OF BEHANDELENDE ARTS: …………………………………Tel………………….................

DRUKT HIERBIJ ALS LAATSTE WENS UIT
Ik wens dat mijn stoffelijk overschot na mijn overlijden overgebracht wordt naar de
afdeling Anatomie en Embryologie van de Universiteit Gent, ten dienste van het
onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.
Ik stel hierbij ……………………………………………………….. aan als verantwoordelijke persoon voor
uitvoering van mijn laatste wilsbeschikking en geef toelating aan de afdeling Anatomie en Embryologie
van de Universiteit Gent om mijn persoonsgegevens te bewaren in een computerbestand. Zo lang ik
leef en wilsbekwaam ben, kan dit laatste door mijzelf geraadpleegd of gewijzigd worden.
Ik geef hierbij uitdrukkelijk toestemming dat na overlijden mijn globaal medisch dossier (GMD) wordt
overgemaakt aan de afdeling Anatomie en Embryologie met inzagerecht voor een arts verbonden aan
deze afdeling: (JA / NEEN) (schrappen wat niet past)
Na mijn overlijden zal men als volgt te werk gaan:
1. De door mij aangeduide verantwoordelijke persoon voor het uitvoeren van deze wilsbeschikking zal
binnen de 24u na mijn overlijden de Afdeling Anatomie en Embryologie telefonisch verwittigen. De
Universiteit Gent zal op dat ogenblik beslissen over de al dan niet aanvaarding van mijn stoffelijk
overschot.
2. Na aanvaarding door Universiteit Gent zullen mijn nabestaanden een begrafenisondernemer
aanstellen die verantwoordelijk is voor alle administratie en organisatie omtrent aangifte van
overlijden, begraving of crematie na vrijgave van het lichaam, … De kosten voor deze
begrafenisondernemer (alsook alle kosten voor begraving, crematie, concessies,…) vallen ten laste
van mijn nabestaanden.
3. De overbrenging van mijn stoffelijk overschot naar de Universiteit Gent zal gebeuren door een
begrafenisondernemer aangeduid door de afdeling Anatomie en Embryologie van de Universiteit
Gent. De kosten voor dit vervoer worden gedragen door de Universiteit Gent.
4. Na deze periode van onderzoek en studie wordt mijn lichaam vrijgegeven voor begraving of
crematie. De Universiteit Gent voorziet een standaardgrafkist. De kosten voor het vervoer van onze
afdeling naar de plaats van begraving of crematie, worden binnen de grenzen van België gedragen
door de Universiteit Gent.
De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil is opgemaakt, is mijn laatste wilsbeschikking.
Opgemaakt te:………………………….………………op ………………………………..
Handtekening:
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ONDERZOEKSGROEP ANATOMIE EN EMBRYOLOGIE

CONTACTGEGEVENS FAMILIE OF DOOR U AANGEDUIDE VERANTWOORDELIJKE PERSOON
VAN DE WILSBESCHIKKING
NAAM: ………………………………………………………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………………
TELEFOONNUMMER: ..……………………………………………………………………………...
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………

NAAM: ………………………………………………………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………………
TELEFOONNUMMER: ..……………………………………………………………………………...
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………….

MEDISCHE GESCHIEDENIS (facultatief in te vullen)
Heupprotheses
Knieprotheses
Pacemaker
Chirurgische ingrepen: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Erfelijke aandoeningen: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Ziektes: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

EVENTUELE OPMERKINGEN
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Gelieve deze wilsbeschikking op te sturen naar:
Universiteit Gent
Vakgroep Structuur en herstel van de mens
Afdeling Anatomie en Embryologie
C. Heymanslaan 10, UZP123
9000 Gent
Graag worden wij bij overlijden telefonisch verwittigd via het nummer 09/332 53 07
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