Mortuarium ZGT Almelo
U heeft iemand uit uw naaste omgeving verloren. Hij/zij wordt overgebracht naar het
mortuarium. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken in het
mortuarium.
Het mortuarium bevindt zich op de begane
grond, nabij het liftenplein, route 0.10.
Voor het vervoer van de overledene naar een
uitvaartcentrum of elders en het regelen van
de uitvaart, vragen wij u zelf een
uitvaartondernemer in te schakelen.

Persoonlijke bezittingen

De persoonlijke bezittingen van de overledene
worden op de betrokken verpleegafdeling
bewaard. Om misverstanden of zoekraken te
voorkomen, stellen wij het op prijs als deze
zo spoedig mogelijk opgehaald worden.
De mortuariumbeheerder kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het kwijt
raken of beschadiging van bezittingen die met
de overledene naar het mortuarium zijn
vervoerd.

Verzorging van de overledene

In het mortuarium wordt de overledene
gereed gemaakt voor vervoer naar een door u
met de begrafenisondernemer afgesproken
locatie. Infuuslijnen e.d. worden verwijderd.
Met de begrafenisondernemer overlegt u ook
waar en wanneer – indien gewenst in uw
aanwezigheid – de overledene wordt
verzorgd, gekleed en opgebaard.
In het mortuarium is een ruimte waar een
rituele bewassing kan plaatsvinden. Een
afspraak daarvoor kan gemaakt worden door
de begrafenisondernemer.

Verblijf van de overledene in het
mortuarium

Met de uitvaartverzorger kunt u bespreken of
de overledene in het mortuarium van het
ziekenhuis blijft, of dat u er de voorkeur aan
geeft de overledene elders op te baren.

Zolang de overledene in het ziekenhuis is,
kunt u altijd terecht voor een bezoek. U kunt
daarvoor een afspraak maken met de
medewerkers van het mortuarium via de
receptie van het ziekenhuis, telefoonnummer
088 708 78 78.

Kosten

Tot drie uur na overlijden zullen geen kosten
in rekening worden gebracht. Hierna gelden
vaste tarieven voor het gebruik van het
mortuarium, de verzorging en eventuele
bezoeken. De tarieven kunt u opvragen bij de
medewerker van het mortuarium en worden
via uw uitvaartonderneming gefactureerd.
Indien er sprake is van obductie en/of
donatie, zullen er geen extra kosten in
rekening worden gebracht voor het langere
verblijf in het mortuarium.
Wij willen u er op attenderen dat de kosten
van de dienstverlening van een mortuarium
géén onderdeel zijn van het tarief van het
ziekenhuis en niet zijn opgenomen in de
ziektekostenverzekeringen.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, of als bepaalde
informatie niet duidelijk is, dan kunt u altijd
contact opnemen met de verpleging van de
afdeling of met de mortuariumbeheerder.
Over orgaan- en weefseldonatie en obductie
heeft ZGT aparte folders beschikbaar.
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