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In welke gevallen vragen huisartsen obduc· 
ties aan en in hoeverre kunnen zij wat van 
deze obducties leren? Voor dit onderzoek 
werden 169 obductieverslagen van thuis 
overleden patienten geanalyseerd. De be
trefTende huisartsen bleken vooral obduc
tie aan te vragen bij een onduidelijke 
doodsoorzaak, in het bijzonder bij een plot
selinge enlof onverwachte dood van een 
jongere patient. De patholoog-anatoom 
was goed in staat de vragen van huisartsen 
te beantwoorden. In 95 procent van de 
gevallen kon op basis van de obductie -
soms in combinatie met toxicologisch on
derzQ.ek - een doodsoorzaak worden vast
gestei\t{ In de meeste gevallen ging het om 
een drdiale dood. In 45 procent van de 
gevallen werd bij obductie een doodsoor
zaak gevonden die k1inisch niet als zodanig 
was onderkend. 
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Obductie: wat kan de huisarts 
ervan leren? 
Een analyse van 169 obducties bij thuis overleden 
patienten 

Inleiding 

Het verrichten van obductie bij in het 
ziekenhuis overleden patienten heeft een 
lange traditie; in de eerste lijn vindt obduc
tie echter betrekkelijk zelden plaats. Vit 
een enquete onder de Nederlandse patho
logische laboratoria bleek dat in 1986 bij 
minder dan 0,5 procent van de thuis overle
den patienten obductie werd verricht. Het 
ontbreken van een goede regeling voor de 
kosten werd als de belangrijkste oorzaak 
voor dit geringe aantal genoemd: speciaal 
de betaling van de kosten van het transport 
van de overledene leverde dikwijls proble
men Op.1 Op deze belemmering werd in dit 
tijdschrift al eerder gewezen door Nooter. 2 

Aan obductie op verzoek van de huisarts 
be staat echter wei degelijk behoefte: een 
enquete uit 1981 van de Landelijke Huis
artsen Vereniging bracht aan het licht dat in 
ruim 40 procent van de sterfgevallen thuis 
onzekerheid bestond over de juiste do ods
oorzaak? Bovendien hebben huisartsen 
dikwijls moeite om de juiste doodsoorzaak 
voor de overlijdensverklaring op te 
geven.4-6 

Vit de enquete onder de pathologische 
laboratoria bleek onder meer dat in Venlo 
en Roermond relatief vee I obducties wer
den aangevraagd door huisartsen. De 
plaatselijke ziekenhuizen hadden deze ob
ducties mogelijk gemaakt om de samen
werking met de huisartsen te bevorderen. 
Overigens wordt het voor deze ziekenhui
zen als gevolg van de strengere budgette
ringsregels steeds moeilijker om hiermee 
door te gaan. 

Dankzij de bereidwillige medewerking 
van de betrokken patholoog-anatomen was 
het mogelijk retrospectief te onderzoeken 
in welke gevallen de huisartsen obductie 
hadden laten doen bij thuis overleden pa
tienten, en in hoeverre zij wat van deze 
obducties hadden kunnen leren. Dat ge
beurde aan de hand van de volgende vraag
stelling: 
• Welke vragen stelden de huisartsen aan 

de patholoog-anatomen en in hoeverre 
werden deze vragen beantwoord? 

• Welke doodsoorzaken werden vastge
steld? 

• Hoe vaak waren klinische diagnosen niet 
onderkend tijdens het leven? 

Methode 

Het onderzoek had betrekking op aile ob
ducties die in de periode januari 1982 tim 
juli 1988 in Venlo en Roermond werden 
verricht op verzoek van de plaatselijke 
huisartsen. Vit de obductieverslagen regis
treerden wij de leeftijd en het geslacht van 
de overledene, de vraagstelling van de huis
arts, de klinische gegevens en de obduc
tiebevindingen. Om praktische redenen is 
niet om aanvullende informatie aan de 
huisartsen gevraagd. 

Ais doodsoorzaak werd de directe 
doodsoorzaak geregistreerd, op grond van 
aile beschikbare gegevens. De doodsoorza
ken werden achteraf gecodeerd volgens de 
richtlijnen van de negende versie van de 
International Classification of Disease 
(ICD)-9). 

Resultaten 

In totaal werden 169 obductieverslagen ge
raadpleegd (106 mannen en 63 vrouwen). 
Opvallend was dat 154 van de 169 obducties 
waren aangevraagd in verband met een 
acute dood. Vaak waren de patienten voor 
het overlijden niet door een arts gezien. 
Ook bevatten de verslagen weinig informa
tie die eventueel door obductie getoetst 
had kunnen worden; het ging vaak om 
mens en die vrijwel nooit ziek waren ge
weest. 

Van de 169 overledenen waren er 27 
jonger dan 15 jaar, 95 waren 15-65 jaar en 
47 waren ouder dan 65 jaar. 

Vragen aan de patholoog-anatoom 
In 157 gevallen vroegen de huisartsen pri
mair obductie aan ter verklaring van de 
doodsoorzaak. In 142 gevallen kon deze 
vraag worden beantwoord; in 15 gevallen 
was de patholoog-anatoom niet in staat een 
morfologische doodsoorzaak te vinden. In 
8 van deze 15 gevallen kon op basis van de 
klinische gegevens en de obductiegegevens 
echter wei een waarschijnlijke doodsoor
zaak worden genoemd. 
Een 20-jarige vrouw, sinds vijf jaar bekend 
met een totaal atrioventriculair blok ten 
gevolge van myocarditis, overleed plotse
ling. Bij obductie werden geen morfologi
sche afwijkingen gevonden. Gezien de 
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Tabel Doodsoorzaak bij 142 geobduceerde thuis overledenen van 15 jaar en ouder uit de regio 
VenlolRoermond, 266 thuis overledenen uit de regio GroningenlAssen,23 705 overledenen uit 
een huisartspraktijk in Lent,24 en aile in 1986 in Nederland overledenen van 15 jaar en ouder. 
Percentages. 

Doodsoorzaak Venlol 
Roermond 

Hart- en vaatziekten 62 
Nieuwvormingen 12 
Onduidelijk 4 
Su"lcide 5 
Ongevallen 4 
Overige doodsoorzaken 13 

voorgeschiedenis is de doodsoorzaak 
waarschijnlijk een hartritmestoornis ge
weest. 

De huisartsen stelden 55 vragen die gericht 
waren op verduidelijking van het klinische 
beeld: 17 keer ging het om beoordeling van 
de aard van een maligniteit, 16 keer om 
verificatie van een bepaalde klinische dia
gnose en 22 keer om een verklaring van een 
bepaald symptoom. In 13 gevallen was de 
obductie mede aangevraagd om eventuele 
erfelijke afwijkingen op te sporen. 

Vragen die aan de patholoog-anatoom 
werden gesteld, waren onder meer: 
Is er een recent myocardinfarct aantoon
baar? Zijn er hersenafwijkingen? Wat is de 
primaire tumor? Zijn er aanwijzingen voor 
suiCide? Is er inderdaad sprake van wiege
dood? Was de patient voorafgaand aan het 
verkeersongeval on wei geworden, c.q. 
overleden? 

Doodsoorzaken 
• Bij 8 van de 27 overledenen <15 jaar 
ging het om een doodgeboorte na een 
normaal verlopen zwangerschap: omstren
geling 3x, dysmaturitas 3x, solutio placen
tae 1 x en stuitligging 1 x. In de drie geval
len van dysmaturitas bracht de obductie 
asfyxie en vruchtwateraspiratie als doods
oorzaak aan het licht. Congenitale afwij
kingen werden niet vastgeste1d. 
• Een kind werd een dag na de geboorte 
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Groningenl Lent Landelijk 
Assen 

36 36 43 
33 21 28 

6 3 4 
2 1 1 
2 8 2 

21 31 22 

dood in de wieg gevonden: obductie toonde 
als doodsoorzaak respiratoire insufficientie 
ten gevolge van een intra-uteriene infectie. 
• In 13 gevallen bevestigde de obductie de 
diagnose wiegedood, aangezien er geen 
morfologische doodsoorzaak werd gevon
den; in 5 gevallen waren er aIleen tekenen 
van chronische tracheobronchitis. De leef
tijd van deze baby's varieerde van 1 dag tot 
10 maanden. 
• Een kind van een jaar oud overleed ten 
gevolge van aspiratie. Bij obductie werd 
hiervoor geen duidelijke verklaring gevon
den. Bij de overige kinderen waren de 
doodsoorzaken: acute epiglottitis, influen
za-pneumonie, een 'vena cava superior'
syndroom bij een jongen met een maligne 
thymoom en een pneumonie bij een meisje 
met een recidief ovariumcarcinoom. 

• Bij 89 van de 142 overledenen >15 jaar 
werd bij obductie een cardiale doodsoor
zaak vastgesteld (tabel). Bij de meesten 
van deze patienten was tevoren niets be
kend van cardiaallijden. Bij drie patienten 
die een coronaire-bypassoperatie hadden 
ondergaan, bleek bij obductie een afslui
ting van een of meer grafts te bestaan. 

In een aantal gevallen twijfelde de huis
arts aan een natuurlijke dood en werd 
daarom toxicologisch onderzoek verricht. 
In zes gevallen werd daardoor de vermoe
delijke doodsoorzaak duidelijk. In de ove
rige gevallen kon alcoholmisbruik c.q. sui:-

cide als doodsoorzaak worden uitgesloten. 
Een 52-jarige vrouw van wie bekend was 
dat zij Dalmadorm gebruikte, werd dood 
thuis aangetroffen. Obductie toonde teke
nen van decompensatio cordis. Gelet op 
hoge bloedspiegels van alcohol en Dalma
dorm, is waarschijnlijk een fatale ademha
lingsdepressie ontstaan. 
Een 45-jarige landbouwer went dood in de 
schuur gevonden met striemen in de nek en 
een bult op het voorhoofd. Obductie toon
de een ernstig longoedeem. In het bloed 
werd een cholinesteraseremmer aangetrof
fen, die de dood heeft veroorzaakt. De 
verwondingen zijn door een val veroor
zaakt. 

K1inische diagnosen niet ,,"~e.~kend . 
In 93 gevallen waren er dUl4ehJke verschll
len tussen de klinische gegevens en de 
obductiebevindingen. In 19 gevallen bleek 
de door de huisarts gestelde nevendiagnose 
bij obductie onjuist. De obducties leverden 
218 bevindingen op die bij de obductie
aanvraag niet vermeld waren; hierbij zijn 
ook toevalsbevindingen gerekend, zoals 
schildklierhyperplasie, nieradenomen, 
ovariumcystes, arteriosclerose van de nie
ren, balkenblazen en cholelithiasis. 

In 76 gevallen (45 procent) werd bij 
obductie een doodsoorzaak gevonden die 
klinisch niet als zodanig was onderkend. 
Vooral de diagnosen longembolie, (gebar
sten) aneurysm a aortae en cerebrovascu
lair accident waren door de huisarts niet als 
zodanig onderkend. 

Bij vier patienten die na een auto-onge
val waren overleden, werd obductie ge
daan: in twee gevallen werd een duidelijke 
traumatische doodsoorzaak vastgesteld en 
in de twee andere gevallen bleek een car
diale dood waarschijnlijk. 

In 18 gevallen waarbij voldoende klinische 
gegevens in het obductieverslag waren ver
meld, werden afwijkingen gevonden die 
misschien behandelbaar geweest zouden 
zijn. In al deze gevallen was de patient kort 
voor het overlijden door de huisarts onder
zocht. 

In 7 van deze 18 gevallen werd bij obduc
tie een myocardinfarct als doodsoorzaak 
vastgesteld. Deze patienten waren door de 
huisarts gezien in verb and met koorts, ga-
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strointestinale klachten en algemeen on
welbevinden. 
Een 67-jarige man met longemfyseem be
zocht zijn huisarts, omdat hij sedert vier 
dagen misselijk was. De huisarts vond, be
halve een snelle pols en drukpijn in de 
onderbuik, geen afwijkingen. Enkele uren 
later overleed de patient peracuut. Obduc
tie toonde een 3 tot 5 dagen oud myocard
infarct. 

In de overige 11 gevallen werden bij 
obductie de volgende doodsoorzaken vast
gesteld: longembolie 2x, gebarsten aneu
rysma aortae 2 x, bronchopneumonie 2 x, 
cholangitis, subduraal haematoom, hydro
cephalus met inklemming, epiglottitis en 
aortaklepinsufficientie. 
Een 4B-jarige man overleed plotseling 
thuis. Patient was enkele maanden bij de 
huisarts en psychiater bekend met span
ningshoofdpijn. Bij neurologisch onder
zoek waren nooit afwijkingen gevonden. 
Obductie toonde een normal pressure hy
drocephalus met inklemming (geen her
sentumor). 
Een 42-jarige vrouw was door de huisarts 
gezien wegens hoesten en verwardheid. 
Obductie toonde een bronchopneumonie. 
Een 67-jarige man werd enkele dagen voor 
zijn overlijden door de huisarts gezien we
gens pijn in de rechter flank. Obductie 
toonde een gebarsten aneurysma van de 
aorta abdominalis. 

8eschouwing 

De Roermondse en Venlose huisartsen 
hadden vooral behoefte aan obductie, wan
neer de doodsoorzaak onduidelijk was, in 
het bijzonder bij een plotselinge en/of on
verwachte dood van eenjongere patient. In 
enkele gevallen vroegen de huisartsen te
yens obductie aan ter verduidelijking van 
het klinische beeld. Wat dat betreft is er 
een groot verschil tussen obducties bij thuis 
en bij in het ziekenhuis overleden pa
tienten; van patienten die in het ziekenhuis 
overlijden, zijn immers meestal veel meer 
gegevens bekend die door een obductie 
kunnen worden getoetst. 

De resultaten van dit onderzoek dienen 
enigzins gerelativeerd te worden, omdat 
het om een retrospectief onderzoek gaat, 
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terwijl de klinische gegevens vaak summier 
waren vermeld. 

Uit dit onderzoek blijkt dat er vaak ver
schillen zijn tussen de klinische gegevens en 
obductiebevindingen. In 45 procent van de 
gevallen werd bij obductie een doodsoor
zaak gevonden die niet als zodanig was 
onderkend. Bij 11 procent van de obducties 
werden afwijkingen gevonden die bij tijdige 
onderkenning misschien behandelbaar 
zouden zijn geweest. Dit komt overeen met 
de resultaten van andere onderzoeken. 7-9 
Juist van deze obducties valt ook voor 
andere huisartsen veel te leren. Afgezien 
daarvan kan de bij obductie verkregen in
formatie van belang zijn voor de nabe
staanden. 1O-12 

De patholoog-anatoom bleek goed in 
staat om de vragen van de huisartsen te 
beantwoorden. In de meeste gevallen werd 
bij obductie een cardiale doodsoorzaak 
vastgesteld. Relatief weinig obducties wer
den aangevraagd bij patienten die aan een 
nieuwvorming waren overleden. Reden om 
dan weI een obductie te laten doen, was 
onduidelijkheid over de aard van de pri
maire tumor of een onverklaarbaar ziekte
beloop. 

De huisartsen bleken betrekkelijk weinig 
geneigd bij oudere mensen obductie aan te 
vragen. Ook bij ouderen kan obductie ech
ter nogal eens belangrijke informatie ople
veren. 13-15 Dat geldt eveneens voor mensen 
die na een ongeval zijn overleden. In een 
onderzoek bij 267 'verkeersslachtoffers' 
bracht obductie aan het licht dat 24 procent 
van de overledenen waarschijnlijk een na
tuurlijke dood was gestorven. 16 Tenslotte 
bleek obductie ook zinvol bij een vermoe
den op suicide of intoxicatie met alcohol en! 
of medicijnen. In een aantal gevallen kon 
suicide worden uitgesloten. Een derge1ijke 
uitkomst kan schuldgevoel bij de familie 
wegnemen. 

Wij hebben in dit onderzoek steeds de 
directe doodsoorzaak geregistreerd. Ten 
behoeve van de doodsoorzakenregistratie 
is echter ook de primaire doodsoorzaak van 
belang: de ziekte, toestand of gebeurtenis 
die het begin is van keten van gebeurtenis
sen die tot de dood heeft geleidY 18 Door 
een nauwkeurige analyse van de klinische 
gegevens en de obductiebevindingen, in-

clusief de directe doodsoorzaak, zal de 
primaire doodsoorzaak achteraf vaak 
nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. 

Emotionele gebeurtenissen kunnen wor
den gevolgd door een fatale hartritme
stoornis;19 bij obductie worden dan geen 
afwijkingen gevonden. Vaak is er echter 
een andere doodsoorzaak, en het is daarom 
zinvol om bij onverwacht overlijden in 
ieder geval obductie te laten verrichten.20 

Ook bij wiegedood wordt geen morfolo
gische verklaring voor het overlijden ge
vonden. Wiegedood komt ongeveer tien 
keer zo vaak voor bij kinderen die zeer 
vroeg of met een zeer laag gewicht worden 
geboreri.21 De precieze oorzaak van wiege
dood is echter niet bekend. Ret is daarom 
van belang om bij een vermoeden op wiege
dood altijd een obductie te laten doen. 

Willen obducties leiden tot kwaliteitsver
betering van het medisch handelen van de 
huisarts, dan zal het bespreken van obduc
tiebevindingen geintegreerd moeten wor
den in nascholing en deskundigheidsbevor
dering. Een grotere bereidheid bij de 
ziekenhuisartsen om huisartsen te betrek
ken bij het beleid zal de kwaliteit van de 
zorg ten goede komen.22 Ret organiseren 
van gezamenlijke obductiebesprekingen 
zou hieraan kunnen bijdragen. 

Daarnaast is het wenselijk dat er duidelij
ke landelijke afspraken worden gemaakt 
over de vergoeding van door huisartsen 
aangevraagde obducties, en over de ver
goeding van de kosten voor het vervoer van 
de overledene. 
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Abstract 
Wabeke E. What can the general practitioner 
learn from autopsies? An analysis of 169 autop
sies of patients dying at home. Huisarts Wet 
1989; 32(12): 458-61. 
When do general practitioners request an autop
sy and what can they learn from autopsy results? 
One hundred and sixty-nene autopsy reports of 
patients who had died at home were analysed in 
this study. The general practitioners concerned 
were found to request an autopsy mainly when 
the cause of death was unclear, in particular in 
the case of sudden and/or unexpected death in a 
younger patient. The pathologist was able to 
answer the general practitioners' queries satis
factorily. A cause of death could be established 
in 95% of cases on the basis of the autopsy, 
sometimes in combination with a toxologial in
vestigation. The majority of deaths was due to 
ischemic heart disease. In 45% of cases the cause 
of death found at autopsy had not been clinically 
diagnosed. 
Key words Autopsy; Family practice. 
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