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Bij het uitvoeren van dit Programma van Eisen moet rekening gehouden 
worden met vigerende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsom-
standigheden, veiligheid, milieu en met het bouwbesluit. 
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2 Inleiding 

Doel 

Het doel van het mortuarium en de obductieafdeling is het op correcte wijze verzorgen 
en eventueel onderzoeken van overledenen uit een ziekenhuis. Tevens moet er gele-
genheid zijn voor de opvang van nabestaanden en tot rouwbezoek. 

Taken 

De volgende taken worden onderscheiden: 

 het ophalen van overledenen van de afdelingen 

 het (incidenteel) opvangen van overledenen van buiten (ongevallen en justitie) 

 het (kort) bewaren van overledenen uit het ziekenhuis en van buiten (ongevallen 
en justitie) 

 het verzorgen van deze overledenen 

 het (incidenteel) verzorgen van het eerste contact met de nabestaanden (incl. 
opvang en begeleiding bij rouwbezoeken en rituelen) 

 het doen afvoeren van overledenen naar mortuaria elders 

 het verrichten van obducties 

Ruimtes 

De volgende ruimtes worden onderscheiden: 

 koeling 

 verzorgingsruimte 

 opbaar-/confrontatieruimte 

 wachtruimte 

 obductiekamer 

 kleedkamer en wasgelegenheid 

 toiletgroep 

 administratieruimte 

3 Algemeen 

Classificering 

Het mortuarium en de obductieafdeling worden geclassificeerd als schadelijke werk-
ruimte. 

Situering 

Het mortuarium en de obductieafdeling zijn ruimtelijk als één geheel te beschouwen. 
Er moet wel een duidelijke scheiding zijn, zowel in ruimte als in toegangen tussen de 
beide afdelingen, tussen de beide gebieden in één afdeling. Gezamenlijk kunnen ze wel 
gebruik maken van de algemene ruimte als sanitair en koeling. 
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Nabestaanden die het mortuarium bezoeken mogen geen zicht op de obductieafdeling 
hebben. 
Het mortuarium moet bij voorkeur gesitueerd zijn op maaiveldhoogte, niet op het zui-
den en op een rustige plaats in het ziekenhuis. 
De buitendeur van het mortuarium moet niet in het zicht liggen van de verpleegafde-
lingen of andere publieksruimten (bijv. parkeerplaats of doorgaande wandelroute). 

Bereikbaarheid 

Het mortuarium moet goed bereikbaar zijn vanaf verpleegafdelingen en andere loca-
ties binnen het ziekenhuis waar een mogelijkheid bestaat van overlijden van een pati-
ent, maar ook voor ambulante diensten van buiten om gemakkelijk en relatief onzicht-
baar een overledene over te dragen. Aan- en afvoer van overledenen moet langs ver-
keersarme routes in het ziekenhuis en daarbuiten plaatsvinden. 
Nabestaanden moeten door de mortuariumassistent altijd bij de hoofdingang worden 
opgehaald. De weg daarheen en terug moet overzichtelijk en niet te lang zijn. 

Algemene voorwaarden 

 Gekwalificeerde elektrische installaties (afhankelijk van wensen van de gebrui-
ker(s) en de aan de ruimte gestelde eisen). 

 De minimale hoogte dient 3 meter te zijn. 

 De vrije luchtruimte dient 20 m3 per persoon te bedragen, waarvan 10 m3 per 
persoon boven 1.80m. 

 De daglichtinval moet minimaal 1/20e van het totaal vloeroppervlak van de 
ruimte bedragen bij uitzicht naar buiten en minimaal 1/20e wanneer er geen uit-
zicht naar buiten is. Bij uitzicht naar buiten moeten ruiten geïnstalleerd worden 
met een coating waardoor het zicht naar buiten gehandhaafd blijft, maar inkijk 
wordt verhinderd. Dit geldt niet voor de administratieve ruimte als deze niet di-
rect is verbonden met de obductie- en/of verzorgingsruimte. 

 Zijn de ruimtes aan de zonkant gesitueerd dan moet zonwering geïnstalleerd 
worden. 

 De toegangsdeuren moeten breed genoeg zijn om een verpleegbed door te laten 
(ook de extra brede bedden waarop patiënten met obesitas worden verpleegd). 

 De deuren van de ruimtes waarbij met bedden moet worden gemanoeuvreerd 
kunnen het beste worden voorzien van elektrische openingsmogelijkheden. 

 De deuren van de actieve ruimtes moeten voorzien van geluiddempende deuren 
(-20dB). De mate van demping is afhankelijk van de positie van de actieve ruimte 
t.o.v. de publieksruimtes. 

 De deuren moeten voorzien van hang- en sluitwerk dat hygiënisch is met zo min 
mogelijk uitwendig bewegende delen. Het gebruikte materiaal mag in geen geval 
kunststof zijn. 

 Iedere ruimte moet voorzien zijn van minimaal 2 uitgangen waarvan er één als 
nooduitgang moet zijn aangegeven. 

 Bij de watervoorziening moet onderscheid gemaakt worden tussen een ge-
bruikswaterleidingnet en een drinkwaterleidingnet. De kranen moeten worden 
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uitgevoerd met elleboogbediening of een sensor. Alle koud en warmwater aan-
sluitingen in de sectiekamer, verzorgingskamer en kamer t.b.v. rituele bewassing, 
moeten (op aanwijzing van het waterbedrijf) met het oog op kruisinfectie vanuit 
een breaktank met pompinstallatie van de overige waterinstallaties gescheiden 
worden uitgevoerd. Tevens moeten nog extra terugslagkleppen worden geïnstal-
leerd. Dit geldt ook voor de verzorgingsruimte en de ruimte voor rituele bewas-
sing. 

 Aan te bevelen is om gebruik te maken van een haspel die aan het plafond is be-
vestigd en van daaruit het water te betrekken.  

 Bij de wasgelegenheid moeten de volgende producten aanwezig zijn: een hand-
doekautomaat (voorkeur papieren handdoekjes) met sensor, een zeepautomaat 
en een dispenser met desinfectiemiddel. 

 De verlichting moet worden aangesloten op een bewegingssensor, zodat verlich-
ting automatisch aangaat wanneer een ruimte betreden wordt. Per ruimte moet 
worden vastgesteld hoe lang de verlichting blijft branden nadat het vertrek verla-
ten is. 

 De vloeren en wanden moeten zodanig worden uitgevoerd dat desinfectie ge-
makkelijk kan plaatsvinden. Tegels en kunststof komen hiervoor in aanmerking. 
Tegels moeten gevoegd zijn met een tweecomponentenmiddel. Glasvezel moet 
worden bevestigd met tweecomponentenlijm. De gehele verdieping wordt 
drempelloos uitgevoerd. 

 In de obductie- en/of de verzorgingsruimte moet de vloer worden gegoten uit 
een kunstharsproduct, dat voorzien wordt van een antisliptoplaag. De plinten 
(tot ca 10 cm.) en de verhoging van de sectietafel en slokop moeten in het giet-
procedé worden meegenomen. De vloeren mogen niet voorzien zijn van afvoer-
putten. 

 In de overige ruimtes mogen de vloeren uit andere materialen bestaan, geluid-
dempend, verend, gemakkelijk reinigbaar. Voorbeeld is gelast rubber. 

 Voor muren en plafonds materiaal gebruiken dat goed schoon te maken is, waar-
in goed verlichting kan worden aangebracht. Een goed voorbeeld is bacteriedo-
dend wonderboard. 

 Fenol en formaldehyde zijn toxische en mogelijk kankerverwekkende stoffen en 
moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd. 

 In de obductieafdeling mag geen warmterugwininstallatie worden geïnstalleerd, 
om te voorkomen dat bij een evt. storing mogelijk besmette lucht de overige 
ruimtes binnen zou kunnen dringen of besmette deeltjes in de installatie achter-
blijven, waardoor contaminatie zal optreden. 

 De overige ruimtes, zoals administratie, douches, toiletten, kleedkamers, wacht-
kamer e.d. maken gebruik van het normale waterleidingnet. Voor deze ruimtes 
kan wel een warmteterugwininstallatie (WTW) worden toegepast 

 Het gebruik van een grijswatervoorziening kan niet in de obductieruimte en in de 
verzorgingsruimte. In overige ruimtes kan het water van wasbakken worden te-
ruggewonnen voor het doorspoelen van de toiletten. 

 In alle werkruimtes moet een telefoonverbinding voorhanden zijn.  
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4 Koeling 

Doel van de ruimte 

In de koeling worden overledenen (kort) bewaard onder optimale condities. 

Aandachtspunten 

 De capaciteit van de koeling is afhankelijk van (de pieken in) het aanbod en het 
specialisme van het ziekenhuis. Als stelregel aanhouden: bij 100 overledenen per 
jaar een koelcapaciteit van 3-4 plaatsen. 

 Om arbeids- en ruimtetechnische redenen wordt aanbevolen de overledenen in 
aparte koelboxen boven elkaar te bewaren.  

 Wordt gekozen voor deze optie, dan moeten er uittrekbare of uitrijdbare rekken 
zijn. Dan kan nl. de koelruimte adequaat worden schoongemaakt. 

 Bij het bepalen van het aantal koelplaatsen, bepalen of er rekening gehouden 
moet worden met obesitaspatiënten.  

 De koeling moet direct uitkomen in de verzorgingsruimte. Tevens moet vanuit de 
koeling de toegang tot de obductieafdeling goed bereikbaar zijn. Voor de koelin-
gen moet voldoende manoeuvreerruimte zijn. 

 De koelruimte moet geschikt zijn om nabestaanden in staat te stellen aanwezig 
te zijn bij het in de koeling plaatsen van de overledene of deze handeling (deels) 
zelf te verrichten. 

 Bij aanschaf of verbouw van de koelruimte moet vooraf bekend zijn of de koel-
ruimte geschikt moet zijn voor de opvang van overledenen die worden inge-
bracht in opdracht van politie of justitie. Dan moet minimaal één koelcel afsluit-
baar zijn. Deze cel moet ook fysiek gescheiden zijn van de overige cellen i.v.m. 
sporencontaminatie. Deze cel moet kunnen diepvriezen tot -20 gr C. 

 Voor overige eisen met betrekking tot de inrichting van een politiemortuarium 
wordt verwezen naar de desbetreffende FO-normen, uitgevaardigd door de poli-
tie. 

5 Verzorgingsruimte 

Doel van de ruimte 

In de verzorgingsruimte worden de overledenen verzorgd, evt. geschouwd en gekist. 
Tevens vinden hier rituele wassingen plaats. 

Aandachtspunten 

 De verzorgingsruimte moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanuit de koeling en 
gang. Tevens moet er een verbinding zijn tussen de verzorgingsruimte en de ob-
ductiekamer. De buitendeur van het mortuarium moet vanuit de verzorgings-
ruimte makkelijk bereikbaar zijn in verband met het inkisten en de afgifte van 
overledenen. 

 Bij gebruik van een vaste verzorgingstafel moet er voldoende manoeuvreerruim-
te zijn rondom de tafel voor zowel een brancard als een ziekenhuisbed. 
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 In deze ruimte moet een tilsysteem aanwezig zijn, waarmee overledenen vanaf 
de brancard op de verzorgingstafel kunnen worden getild en v.v. 

 Bevindt de verzorgingsruimte zich in dezelfde ruimte als de koelcellen, dan moe-
ten deze aan de aandacht kunnen worden onttrokken, voor het geval familie in 
deze ruimte aanwezig is. Gebruik hiervoor semitransparante (kamer)schermen. 
Bij gebruik van rails, de rails in het plafond verwerken. Geen rails op of in de 
vloer verwerken. 

 Voor het uitvoeren van een rituele wassing moeten er voorzieningen zijn voor 
het ritueel reinigen van de wasgroep zelf voorafgaand aan de bewassing. Hier-
voor moet of in de verzorgingruimte of in de ontvangstruimte een was- en kleed-
gelegenheid zijn. 

 In de verzorgingsruimte moet de vloer worden gegoten uit een kunstharspro-
duct, dat voorzien wordt van een antisliptoplaag. De plinten (tot ca 10 cm.) en de 
verhoging van de evt. vaste verzorgingstafel en slokop moeten in het gietprocedé 
worden meegenomen. De vloeren mogen niet voorzien zijn van afvoerputten.  

 Voor muren en plafonds materiaal gebruiken dat goed schoon te maken is en 
waarin goed verlichting kan worden aangebracht. Een goed voorbeeld is bacte-
riedodend wonderboard. 

 Fenol en formaldehyde zijn toxische en mogelijk kankerverwekkende stoffen en 
moeten gescheiden worden afgevoerd. 

 In het mortuarium en de obductieafdeling mag geen warmterugwininstallatie 
worden geïnstalleerd. Bij een evt. storing zal nl. de vervuilde lucht het mortuari-
um binnendringen. 

 Het gebruik van een grijswatervoorziening kan niet in de obductieruimte en in de 
verzorgingsruimte. 

6 Wachtruimte 

Doel van de ruimte 

In de wachtruimte worden familieleden/nabestaanden opgevangen voorafgaand aan 
confrontatie, rouwbezoek of ritueel. 

Aandachtspunten 

 De route naar de wachtruimte vanaf de toegangsweg naar het ziekenhuis is kort 
en helder. 

 Indien mogelijk ligt wachtkamer buiten de route naar de obductiekamer en de 
verzorgingskamer.  

 De wachtruimte en de confrontatie-/opbaarruimte zijn onzichtbaar verbonden. 
Niet een directe begrenzing d.m.v. deur.  

 De vloeren mogen bestaan uit een harde vloerbedekking, maar niet uit kunst-
hars. In verband met het voorkomen van geluidshinder moet de vloer verend 
zijn. 

 Zachte vloerbedekking is mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan: goed 
te reinigen, antibacterieel, antiallergisch. 
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 Voldoende zitgelegenheid maar ook loopruimte. Gewenst opstelling: woonka-
meropstelling én een tafel met stoelen. 

 De wachtruimte is bij voorkeur aan een raamzijde gepositioneerd met van buiten 
uit geblindeerde ramen.  

 De verlichting moet aangepast zijn aan ruimte.  

 De ruimte moet welbehagen uitstralen.  

 Er moet gelegenheid zijn om koffie te zetten. 

 De positie van de wachtruimte moet zo gelegen zijn dat men slechts enkele me-
ters hoeft af te leggen om de sanitaire voorzieningen te bereiken. Deze sanitaire 
voorziening wordt niet door personeel van de obductiekamer gebruikt. 

7 Opbaar-/confrontatieruimte  

Doel van de ruimte 

In de opbaar-/confrontatieruimte worden overledenen opgebaard en vindt confronta-
tie met de nabestaanden plaats. 

Aandachtspunten 

 De opbaar-/confrontatieruimte moet groot genoeg zijn om 2 overledenen naast 
elkaar te kunnen opbaren, met voldoende loopruimte en ruimte voor 
(rol)stoelen of een ziekenhuisbed. De ruimte moet goed geïsoleerd (geluidsdicht) 
zijn, zodat nabestaanden in alle rust afscheid van de overledene kunnen nemen. 
Mag de 35 dB(A) niet overschrijden! 

 Tevens moet er bij of voor de opbaarruimte een kleine wachtruimte aanwezig 
zijn, voorzien van stoelen en zitgelegenheid. 

 Kaarsen en religieuze elementen (Bijbel en koran) moeten voorhanden zijn. 

 De vloeren mogen bestaan uit een harde vloerbedekking, maar niet uit kunst-
hars. In verband met het voorkomen van geluidshinder moet de vloer verend 
zijn. 

 Zachte vloerbedekking is mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan: goed 
te reinigen, antibacterieel, antiallergisch. 

 De ruimte moet welbehagen uitstralen. 

 De verlichting moet dimbaar zijn. 

8 Obductiekamer 

Doel van de ruimte 

In de obductiekamer vinden de obducties en de secties plaats. Ook kan deze ruimte 
gebruikt worden voor donatieprocedures. 

Aandachtspunten 

 De minimale hoogte moet 3 meter zijn. 

 De vrije luchtruimte moet 20 m3 per persoon bedragen, waarvan 10 m3 per per-
soon boven 1.80m. 
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 Bij voorkeur inpandig gepositioneerde ruimte of aan noordzijde. Geen ramen, 
naden en kieren waarin bacteriën zich kunnen ontwikkelen. 

 Bij uitzicht naar buiten moeten de ruiten voorzien zijn van een coating waardoor 
het zicht naar buiten gehandhaafd blijft, maar inkijk wordt verhinderd. Ruimte 
niet aan zonzijde van het gebouw plaatsen. Is dat wel het geval, dan moet zon-
wering geïnstalleerd worden. 

 De toegangsdeuren moeten breed genoeg zijn om een verpleegbed door te laten 
(ook de extra brede bedden waarop patiënten met obesitas worden verpleegd). 

 De deuren van de ruimtes waarbij met bedden moet worden gemanoeuvreerd 
kunnen het beste worden voorzien van elektrische openingsmogelijkheden. 

 De deuren van de actieve ruimtes moeten voorzien van geluiddempende deuren 
(-20dB). De mate van demping is afhankelijk van de positie van de actieve ruimte 
t.o.v. de publieksruimtes. 

 De deuren moeten voorzien van hang- en sluitwerk dat hygiënisch is met zo min 
mogelijk uitwendig bewegende delen. Het gebruikte materiaal mag in geen geval 
kunststof zijn. 

 Iedere ruimte moet voorzien zijn van minimaal 2 uitgangen waarvan er één als 
nooduitgang moet worden aangegeven. 

 Bij de watervoorziening moet onderscheid worden gemaakt tussen een ge-
bruikswaterleidingnet en een drinkwaterleidingnet. De kranen moeten worden 
uitgevoerd met elleboogbediening of voorzien zijn van een sensor. Alle koud en 
warmwater aansluitingen dienen (op aanwijzing van het waterbedrijf) met het 
oog op kruisinfectie vanuit een breaktank met pompinstallatie van de overige 
waterinstallaties gescheiden te worden uitgevoerd. Tevens dienen nog extra te-
rugslagkleppen worden geïnstalleerd. Dit geldt ook voor de verzorgingsruimte en 
de ruimte voor rituele bewassing. 

 Aan te bevelen is om gebruik te maken van een haspel die aan het plafond is be-
vestigd en van daaruit het water te betrekken. 

 Bij de wasgelegenheid moeten de volgende producten aanwezig zijn: een hand-
doekautomaat (voorkeur papieren handdoekjes) met sensor, een zeepautomaat 
en een dispenser met desinfectiemiddel. 

 De verlichting moet worden aangesloten op een bewegingssensor, zodat verlich-
ting automatisch aangaat wanneer een ruimte betreden wordt. Per ruimte moet 
worden vastgesteld hoe lang de verlichting blijft branden nadat het vertrek verla-
ten is. 

 De vloeren en wanden moeten zodanig worden uitgevoerd dat desinfectie ge-
makkelijk kan plaatsvinden. Tegels en kunststof komen hiervoor in aanmerking. 
Tegels moeten gevoegd zijn met een tweecomponentenmiddel. Glasvezel moet 
worden bevestigd met tweecomponentenlijm. De gehele verdieping wordt 
drempelloos uitgevoerd. 

 In de obductieruimte moet de vloer worden gegoten uit een kunstharsproduct, 
dat voorzien wordt van een antisliptoplaag. De plinten (tot ca 10 cm.) en de ver-
hoging van de sectietafel en slokop moeten in het gietprocedé worden meege-
nomen. De vloeren mogen niet voorzien zijn van afvoerputten.  
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 In de overige ruimtes mogen de vloeren uit andere materialen bestaan, geluid-
dempend, verend, gemakkelijk reinigbaar. Voorbeeld is gelast rubber. 

 Voor muren en plafonds materiaal gebruiken dat goed schoon te maken is en 
waarin goed verlichting kan worden aangebracht. Een goed voorbeeld is bacte-
riedodend wonderboard. 

 Fenol en formaldehyde zijn toxische en mogelijk kankerverwekkende stoffen en 
moeten gescheiden worden afgevoerd. 

 In het mortuarium en de obductieafdeling mag geen warmterugwininstallatie 
worden geïnstalleerd. Bij een evt. storing zal nl. de vervuilde lucht het mortuari-
um binnendringen. 

 Het gebruik van een grijswatervoorziening kan niet in de obductieruimte en in de 
verzorgingsruimte. 

 De tafelopstelling moet zodanig zijn dat er rondom een ruimte van minimaal 
80cm, voorkeur voor 90 cm, is als er alleen aan de tafel gewerkt wordt. Wordt er 
rondom de tafels ook aan andere tafels/werkbladen gewerkt, dan moet de tus-
senruimte minimaal 1.50 m bedragen. Gangpaden, aan- en afvoerwegen en 
vluchtwegen moeten hierbij vrij blijven.  

 Wettelijk verplichte breedte van vluchtwegen: tot 25 personen minimaal 60cm. 

 Kunstverlichting: Voor de gehele ruimte min. 2000 EmLux (EN12464-1; lichtkleur: 
4000-5000K). 

 Naast de algemene verlichting moet plaatselijke verlichting boven werktafels 
aanwezig zijn. Gebruik hiervoor OK-lampen. 

 De toevoerlucht conditioneren op 18˚C, met een relatieve luchtvochtigheid van 
50-70% in verband met de houdbaarheid van organen. Invoer op diverse plaat-
sen boven in de ruimte. Afvoer op diverse plaatsen op vloerhoogte in de muren. 

 In de obductieruimte moet gelegenheid zijn voor derden om de obductie te kun-
nen volgen. De toeschouwers moeten op minimaal 3 meter afstand staan van de 
tafel. Deze afstand kan worden aangegeven door een streep op de grond, door 
een lage muur of door een glaswand met intercom. Een lamp met camera is ook 
mogelijk. Daarbij moet dan wel tweewegspraakverbinding aanwezig zijn. 

 Het maken van aantekeningen kan op een bord aan de muur, maar een meer ei-
gentijdse methode is d.m.v. spraakherkenning op een computer. 

 Aangeraden wordt tafelafzuiging te gebruiken. Wordt dit toegepast, dan kan 
worden volstaan met achtvoudige verversing per uur, omdat vrijkomende scha-
delijke of hinderlijke dampen bij de bron worden afgezogen. Ontbreekt tafelaf-
zuiging dan moet de ventilatie worden opgevoerd naar tienvoudige verversing 
per uur. Beide systemen zodanig afstellen dat er altijd een lichte onderdruk in de 
ruimte is bij een achtvoudige verversing per uur. 1000-1500 m3/uur. 

 Aan de sectietafel moet een voorziening zijn voor perslucht, zodat indien ge-
wenst de patholoog en/of diens assistent gebruik kan maken van apparatuur die 
aangedreven wordt door perslucht. 

 In de obductiekamer moet een desinfectie(was)machine aanwezig zijn, zodat ge-
bruikte hulpmiddelen direct op de gewenste wijze kunnen worden gereinigd en 
gedesinfecteerd. 
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 In de ruimte moet afsluitbare kasten aanwezig zijn, waarin de hulpmiddelen voor 
de patholoog en diens assistent afgesloten bewaard kunnen worden, zodat on-
bevoegden hiervan geen gebruik hkunnen maken. 

9 Kleedkamer en wasgelegenheid 

Algemeen 

 In de kleedkamers moet werkkleding afzonderlijk van de overige kleding kunnen 
worden opgeborgen. Gebruik hiervoor lockers. 

 Er moeten afgesloten containers aanwezig zijn waarin de vuile en gebruikte 
werkkleding kan worden gedeponeerd. 

 De kleedruimte moet doelmatig verwarmd zijn en voorzien zijn van een goede 
ventilatie. 

 Per 5 personen dient er 1 wasgelegenheid te zijn. De kranen moeten voorzien 
zijn van elleboogbediening of een sensor.  

 Bij de wasgelegenheid moeten de volgende producten aanwezig zijn: een hand-
doekautomaat (voorkeur papieren handdoekjes), een zeepautomaat en een dis-
penser met desinfectiemiddel. 

 Er moet een douchegelegenheid aanwezig zijn. 

Situering 

 De kleedruimte voor de obductiekamer is tevens de toegangssluis voor alle me-
dewerkers en andere aanwezigen.  

 De kleedruimte mag geen deel uitmaken van de werkruimte, een kantineruimte 
of de bezoekersruimte. 

 De wasgelegenheid kan het beste gesitueerd worden tussen de werkruimtes en 
de opslag van de werkkleding. 

10 Toiletgroep 

Algemeen 

 Binnen een mortuarium moeten twee toiletgroepen voorhanden zijn, één voor 
personeel en één voor externe bezoekers.  

Situering  

 De toiletgroep voor het personeel moet gesitueerd zijn bij de obductie- en/of 
verzorgingsruimte, met een aparte douche- en kleedruimte. 

 De toiletgroep voor externe bezoekers moet gesitueerd zijn naast de wachtruim-
te, zonder toegang tot de overige ruimtes. 
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11 Administratieruimte 

Doel van de ruimte 

In de administratieruimte wordt de mortuariumadministratie bijgehouden. Tevens kan 
de assistent van de patholoog in deze ruimte aantekeningen maken of uitwerken. 

Situering 

 Deze ruimte niet situeren direct naast de obductie- en/of verzorgingsruimte, 
i.v.m. luchtstromen die ontstaan bij verwarming van de administratieruimte. 

 Veel zaken zullen via de computer in de obductiekamer worden opgeslagen en 
kunnen later in een aparte ruimte worden uitgewerkt, waardoor situering direct 
naast de obductiekamer niet noodzakelijk is. 


