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Overlijdensattest in te vullen door de arts

Gegevens van de overledene:

Gegevens van de arts:

Ik ben de behandelende arts van de overledene

Ik was de behandelende arts tijdens de laatste ziekte

Ik ben de arts die het overlijden heeft vastgesteld

Ja, sinds  / / 

Nee

Verklaring over de doodsoorzaak, bestemd voor de adviserende arts van de verzekeringsmaatschappij in uitvoering van ar-

tikel 61 van de Wet betreffende de verzekeringen. 

In te vullen en te bezorgen aan de adviserende arts van AG Insurance (zie vorige pagina)

Naam:        Voornaam:   

Straat:       Nr :    Bus :  

Postcode:       Gemeente:  

Geboortedatum:         / /   

Datum van overlijden:           /           /               Tijdstip:   Plaats:  

Naam:        Adres:  
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Doodsoorzaak1

Overlijden als gevolg van een opzettelijke daad:

Datum van de opzettelijke daad:       / / 

Moord

Zelfmoord

Overlijden als gevolg van een ongeval:

Privé-ongeval

Verkeersongeval

Arbeidsongeval

Ander ongeval:  

Datum van het ongeval:     / / 

Overlijden als gevolg van een ziekte:

Ja

Nee

Ziekte, aandoening die het overlijden heeft veroorzaakt:    

Oorzaak van de ziekte of aandoening:    

Geassocieerde oorzaak/oorzaken2:   

Had u de overledene al behandeld voor deze ziekte/aandoening? 

Datum van de eerste raadpleging in dat verband:     / / 

Datum van de diagnose (meegedeeld aan de patiënt):       / /  

Totale duur van de ziekte/aandoening3:    

Initiële oorzaak/oorzaken4:    

Datum: Handtekening: Stempel van de arts:

 / /         
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1 Het gaat niet over de manier van overlijden zoals na hartfalen, een syncope, enz. maar over de ziekte, het trauma of 

de complicatie die de dood heeft veroorzaakt. Gelieve slechts één oorzaak per lijn te vermelden. 

2 Alle belangrijke morbide toestanden die een belangrijke rol hebben gespeeld in het overlijden. 

3 Schatting van de tijd die is verlopen tussen het begin van de ziekte/aandoening en het overlijden (preciseer zo nodig 

in minuten, uren, weken en maanden). 

4 Ziekte, morbide staat of trauma aan de basis van de onmiddellijke oorzaak van de gebeurtenis die heeft geleid tot het 

overlijden. 


