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Subject: Re: NODO-procedure herbezien
Betr: Wetsvoorstel 30 696
Wijziging Wet op de lijkbezorging

T.a.v. de staatssecretaris BZK

Geachte Mw. Bijleveld,
Navolgend bericht hebben wij verzonden aan de fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer.
------------------------------------------------------------Naar wij begrijpen wordt het debat over de wetswijziging heropend. Wij vragen uw aandacht voor het
volgende:
De gemeentelijk lijkschouwer heeft in Nederland slechts een signalerende functie en verricht zijn/haar
werkzaamheden in opdracht van Burgemeester en Wethouders. Dit met name om in gevallen van overlijden
waarbij geen behandelend arts beschikbaar of bekend is, te voorzien in de noodzakelijke formaliteiten en de
beoordeling of er sprake is van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood. Hij/zij is geen (buitengewoon)
opsporingsambtenaar in dienst van politie of justitie. De Wet op de lijkbezorging maakt geen onderdeel uit
van het Wetboek van Strafvordering.
De NODO-wetgeving beoogt te komen tot opheldering van de doodsoorzaak bij onverklaard overlijden. De
ontdekking c.q. blootlegging van gevallen van mogelijke kindermishandeling is geen doel maar een
neveneffect van de maatregel.
Gezien de discussie hierover en de aandacht hiervoor in de media wordt bij het selectief verrichten van
nader onderzoek - en het evt. opstarten van de NODO-procedure bij onverklaard overlijden - een
overlijdensgeval min of meer vanzelfsprekend aangemerkt als een bij voorbaat 'verdacht' geval. Een
onterechte verdenking of verdachtmaking en het in gang zetten van een politieonderzoek of justitieel
vooronderzoek levert onherstelbare, levenslange emotionele schade op voor de ouders en/of nabestaanden.
Het gevaar van 'tunnelvisie' ligt levensgroot op de loer. Helaas is dit aspect niet ter sprake gekomen bij het
ontwerp van de NODO-procedure.
De enige optie die overblijft teneinde deze zeer ongewenste ontwikkeling nog te keren, is om de, bij alle
gevallen van overlijden noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven, lijkschouw bij minderjarigen niet meer
door de behandelend arts te laten verrichten maar in alle gevallen, zonder uitzondering, door de
gemeentelijk lijkschouwer.
Het argument dat dit onderzoek 'belastend' zou zijn voor de ouders/nabestaanden is niet juist. In de praktijk
blijkt (en we weten dit uit eigen ervaring) dat ouders, zowel bij natuurlijke als niet-natuurlijke dood, juist heel
erg graag (en lang en vaak!) willen praten over hun overleden kind en alle omstandigheden die bij het
overlijden een rol hebben gespeeld. De forensisch arts is bij het overgrote deel van de gevallen van nietnatuurlijke dood (verkeersongeval, suïcide) voor hen bij uitstek de 'laatste dokter' die nog iets kan vertellen
over het levenseinde.
Al eerder hebben wij u per mail op de recente CBS-gegevens gewezen m.b.t. het overlijden van
minderjarigen in Nederland. Op de website hebben we uitgebreide achtergrondinformatie over de NODOprocedure (en de voor- en nadelen) geplaatst.
Met vriendelijke groet,
De Forensisch Medische Associatie Twente
Internet: www.fomat.nl

email: forum@fomat.nl

