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Hoe omgaan met een overleden COVID-19 

patiënt 

Voorbereiding van het lichaam 

 Op het medisch attest voor vervoer van het lichaam wordt door de arts vermeld 

dat de patiënt COVID-19 positief is; de begrafenisondernemer wordt hier tevens 

telefonisch van op de hoogte gebracht door de onthaalmedewerker. Het is 

daarom van cruciaal belang dat “onthaal en inschrijvingen (dectnr 2039)” direct 

op de hoogte gebracht worden als een patiënt overleden is én als de overledene 

naar het mortuarium gebracht wordt  

 Het lichaam kan gewassen en voorbereid worden door interne zorgverleners zoals 

gebruikelijk mits het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen – 

respecteer hierbij de geloofsovertuiging van de overledene. Bij de overledene 

wordt hierbij een mondneusmasker opgezet na het wassen van het aangezicht. 

Zorg ervoor dat dit masker goed over de neus en mond gepositioneerd wordt. 

 De overledene wordt een operatiehemd van het ziekenhuis aangedaan (eigen 

gewenste kledij kan bij de begrafenisondernemer aangedaan worden) 

 

Transport van het lichaam 

 Er wordt een opbaartafel uit het mortuarium gehaald waarop het lichaam van de 

patiënt vervoerd kan worden. De patiënt wordt in de kamer op deze opbaartafel 

getransfereerd. 

 Het overbrengen van het lichaam gebeurt in een volledig gesloten lijkzak (alsook 

de bewaring in het mortuarium). De personen die de handelingen met het 

lichaam uitvoeren moeten de volledige persoonlijke maatregelen toepassen. Bij 

het buitenrijden van het lichaam wordt het buitenoppervlak van de lijkzak 

ontsmet vooraleer het lichaam het sas (of de kamer) verlaat. De opbaartafel met 

het lichaam worden gedesinfecteerd alvorens het sas (of de kamer) verlaten 

wordt. Voor het verlaten van het sas (of de kamer) trekken de medewerkers hun 

beschermende kleding uit. 

 Gelieve de patiënt te identificeren op de lijkzak dmv een identificatiesticker. 

 

Begroeting door de familie 

 Groeten vindt plaats bij de begrafenisondernemer 

  



 

Beheer van persoonlijk materiaal van de patiënt 

 Steek alle persoonlijke spullen in de kamer in een lekvrije zak – sluit de zak en 

identificeer deze 

 Breng de zak naar de daartoe bepaalde ruimte en contacteer de familie – indien 

dit nog niet gebeurd is - om een tijdsstip ter overhandiging af te spreken. Deze 

overhandiging vindt plaats ter hoogte van de ingang 

“huisartsenwachtpost/extern ziekenvervoer” (naast de dienst spoedgevallen). 

 Nadat de familie zich heeft aangemeld aan de deze ingang gaat de 

verpleegkundige met de zak naar beneden: doe de zak in een tweede zak ter 

hoogte van het sas bij het buitengaan van de eenheid – en sluit ook deze zak. 

 Geef aan de familie volgende instructies door: 

o Indien mogelijk worden alle spullen 72 uren afgesloten bewaard 
o Kledij wordt bij voorkeur gewassen op 60° 

o Afwasbare materialen worden ontsmet met 1% bleekwater (10ml per liter 
water) 

 

 


