
 

 

Wat direct te doen na een overlijden? 

1. Bel eerst uw huisarts of schakel de dienstdoende arts in. Dit bent u bij wet 
verplicht. Laat deze direct komen, dring daar desnoods op aan. 

2. Zorg dat de ruimte afkoelt. Zet de verwarming uit en zorg voor ventilatie om 
de temperatuur te laten dalen. 

3. Neem de tijd en begin daarna met het voorbereiden van een paar praktische 
zaken. Informeer directe familie en betrokkenen. 

4. Denk ondertussen alvast aan het volgende: 

• wel of niet opbaren en waar, thuis of elders? 
• de juiste kleding uitzoeken en klaarleggen voor opbaring 
• zijn er uitvaartwensen, een wilsbeschikking indien aanwezig opzoeken en 

doornemen 
• eventuele uitvaartverzekeringspolissen opzoeken en klaarleggen 
• Wie wordt de aanspreekpersoon en opdrachtgever voor het regelen van 

de uitvaart? 

 
Melding van overlijden bij een dienstdoende arts 
Uw huisarts of een dienstdoende arts zal zo snel mogelijk komen. Tot de arts is 
geweest mag nog niet met koeling of andere conserverende behandelingen 
worden begonnen. Wacht hiermee tot de arts een verklaring van overlijden 
heeft afgeven. 

Bij een natuurlijke doodsoorzaak zal de arts een overlijdensverklaring opmaken, 
daarna kan met de zorg voor de overledene worden begonnen.  
In geval van een niet-natuurlijke doodsoorzaak, bijvoorbeeld bij een ongeval, 
een misdrijf, of zelfdoding zal er een gemeentelijk schouwarts worden 
aangewezen door politie of justitie. Daarna zal het lichaam worden vrijgegeven 
en kan met de zorg en uitvaart worden begonnen. In de tussentijd verblijft de 
overledene in een mortuarium. 
 
Beslis en kies ondertussen voor de volgende zaken: 

• Beslis nu of u gebruik wil maken van de diensten van een 
uitvaartondernemer of dat u liever zelf de regie houdt.  

• Regel de opbaring thuis of in een uitvaartcentrum of bel nu pas een 
uitvaartondernemer als u dat verkiest. 

• Indien overledene thuis blijft, opbaring op bed of in de kist? 
• Regel in ieder geval zo snel mogelijk een koelinstallatie bij thuisopbaring. 
• Laatste verzorging van de overledene door de familie zelf of een ervaren 

uitvaartverzorger? 

http://www.uitvaartontzorger.nl
https://www.uitvaartkist-online.nl/verhuur-bedkoeling-kistkoeling-thuisopbaring.html


 

 
Regel nu de volgende zaken: 

• Regel nu ook de uitvaartkist, wij kunnen die binnen 4 uur leveren in heel 
Nederland. 

• De laatste verzorging van de overledene en opbaring thuis, ... 
• ... of overbrenging naar een mortuarium of uitvaartcentrum waar laatste 

verzorging en opbaring wordt gedaan. 
• Maak een afspraak voor een crematie of begrafenis uiterlijk binnen 6 

werkdagen na het overlijden. 
• Doe aangifte van het overlijden bij uw gemeente uiterlijk voor de dag van 

de uitvaart. 

Kijk op www.uitvaartontzorger.nl of www.uitvaartkist.online voor meer informatie.  

Bel ons vrijblijvend voor informatie of regelen van ondersteunende diensten op 055-5690226 

 

http://www.uitvaartontzorger.nl
https://www.uitvaartkist-online.nl/verhuur-rouwvervoer.html
http://www.uitvaartontzorger.nl/
http://www.uitvaartkist.online/

