II Onze oprechte
deelneming

De directie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis wil u in
de eerste plaats veel sterkte wensen bij het verlies van uw
dierbare.
Een overlijden gaat naast het verdriet ook gepaard met
heel wat administratieve beslommeringen.
In deze infobrochure vatten we voor u samen welke eerste
stappen kunnen of moeten worden genomen.

II Wat te doen bij een
overlijden?
Overlijdensattest

Begrafenis

Het ziekenhuis zorgt voor het overlijdensattest, ondertekend
door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

Een begrafenis kan ten vroegste 24 uur na overlijden plaatsvinden. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient hier
toelating voor te geven.

Aangifte van overlijden
Er dient een aangifte van overlijden te gebeuren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
U kan dit zelf doen of u laat deze formaliteit over aan de door u
gekozen begrafenisondernemer.
Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand
een overlijdensakte op. U krijgt uittreksels mee om een aantal

Noodzakelijke documenten*
•

Overlijdensattest

•

Identiteitskaart**

•

Trouwboekje**

•

Rijbewijs**

•

laatste pensioenstrookje**

* Informeer u best vooraf bij de gemeente- of stadsdienst
‘burgerlijke stand’ van de plaats van overlijden.

Er is niets moeilijker dan
de dingen te wensen en te
aanvaarden zoals ze zijn.
We vragen allemaal “waarom?”.
Het antwoord verstilt daar er
geen antwoord is.

Begrafenisondernemer
Het is aan onze medewerkers ten strengste verboden u te
beïnvloeden bij de keuze van de begrafenisondernemer. Er is
ook geen enkele begrafenisondernemer verbonden aan het
ziekenhuis.

Mortuarium
Op de campussen Aalst en Wetteren kan u een beroep doen
op de diensten van het ziekenhuismortuarium. Dit wil zeggen dat de overledene ook langer dan de dag na het overlijden in het ziekenhuis kan blijven. Ook is er mogelijkheid van
opbaring en begroeting.
In het geval dat de overledene pas na 14u00 van de dag volgend op het overlijden wordt opgehaald, zal een forfaitair
bedrag van € 100 worden aangerekend, ongeacht de duur
van de verdere bewaring in het ziekenhuis.

** van de overledene

instanties te verwittigen. Het is handig om enkele kopieën te
nemen. U kan ook de nodige attesten meekrijgen voor familieleden die recht hebben op een dag verlof voor de begrafenis.

Campus Geraardsbergen beschikt niet over een mortuarium.
De overledene dient daarom binnen de 12 uur na overlijden
worden opgehaald. Gelieve uw begrafenisondernemer hiervan op de hoogte te brengen.

II Bezoekuren
mortuaria

Campus Aalst
weekdagen

van 10 tot 11 uur
van 16 tot 18.45 uur
van 8 tot 11.45 uur

zondag

van 8.30 tot 11.45 uur

Het mortuarium bevindt zich op verdieping -1 van het
ziekenhuis. Bezoekers kunnen zich aanmelden aan het
onthaal of rechtstreeks bij het mortuarium aanbellen.

Campus Wetteren
alle dagen:

van 16 tot 19 uur

Bezoekers kunnen zich aanmelden aan het onthaal.

ASZ
campus aalst mortuarium
Merestraat 80
9300 Aalst
t +32 (0)53 76 48 33
f +32 (0)53 76 48 21

campus geraardsbergen
Gasthuisstraat 4
9500 Geraardsbergen
t +32 (0)54 43 21 11
f +32 (0)54 43 22 16

Informatiebrochure

Wat te doen bij
een overlijden?
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Wegvoeringstraat 73
9230 Wetteren
t +32 (0)9 368 82 11
f +32 (0)9 368 82 80
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