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VAKGROEP STRUCTUUR EN HERSTEL VAN DE MENS
ONDERZOEKSGROEP ANATOMIE EN EMBRYOLOGIE  

Praktische richtlijnen bij lichaamsafstand na overlijden 
 

 
 

1. Bij overlijden stelt men een begrafenisondernemer aan en verwittigt men binnen de 24 uur de afdeling 
Anatomie en Embryologie van de Universiteit Gent op het volgend nummer:  
 

09/332 53 07  
 

Geef de volgende gegevens door: 
 

Naam en voornaam van de overledene 
Rijksregisternummer van de overledene 
Datum en tijdstip van het overlijden 
Plaats waar het lichaam zich bevindt 
Contactgegevens van de begrafenisondernemer 

 

De Universiteit Gent zal autonoom beslissen of het lichaam kan aanvaard worden. 

 

2. De begrafenisondernemer, aangesteld door de nabestaanden zorgt voor de aangifte van overlijden en alle 
bijkomende administratie. De kosten voor deze begrafenisondernemer vallen ten laste van de nabestaanden. 
 

3. Onze dienst zal uw begrafenisondernemer zo snel mogelijk laten weten wanneer het lichaam kan opgehaald 
worden door de begrafenisondernemer aangesteld door Universiteit Gent. Er wordt altijd voldoende tijd 
voorzien om de familie afscheid te laten nemen van de overledene, maar het overbrengen van het lichaam 
naar de afdeling Anatomie en Embryologie dient te gebeuren binnen de 48u na overlijden. 
De kosten voor dit transport worden gedragen door Universiteit Gent. Indien het lichaam niet onmiddellijk kan 
overgebracht worden naar onze afdeling, dient het lichaam tijdens deze periode koel bewaard te worden. 

 

4. Het lichaam zal zo lang ter beschikking van Universiteit Gent blijven als nodig voor het onderwijs en 
onderzoek. Deze periode kan van enkele weken tot 2 jaar na overlijden zijn. Nadien zal de Universiteit Gent 
het lichaam vrijgeven. Het lichaam zal na vrijgave door de afdeling Anatomie en Embryologie gekist naar de 
begraafplaats of crematorium overgebracht worden. De kosten voor dit transport en voor de standaard 
grafkist, aangeleverd door onze afdeling worden gedragen door Universiteit Gent (binnen de grenzen van 
België.  

 

5. De begraving of crematie zelf wordt georganiseerd en uitgevoerd door de begrafenisondernemer, aangesteld 
door de nabestaanden bij overlijden. De nabestaanden kunnen met hun begrafenisondernemer op voorhand 
afspreken of ze hiervan op de hoogte wensen gebracht te worden of net niet. De kosten voor deze 
begrafenisondernemer, alsook alle andere kosten omtrent begraving, crematie, eventuele concessies, urne, 
religieuze dienst,… vallen ten laste van de nabestaanden.  

 
 

1. Begrafenisondermer aanstellen voor aangifte,..

2. Overlijden melden binnen 24u op 09/ 332 53 07

3. Lichaam wordt opgehaald door de Universiteit Gent

4. Periode van onderzoek en studie 

5. Vrijgave van het lichaam

6. Overbrenging lichaam naar begraafplaats of crematorium door de Universiteit Gent

7. Begraving of crematie door begrafenisondermer

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

 

 

 

 

 

 

  
 

C.Heymanslaan 10, UZP123
9000 Gent

België 
 
 




