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Gedragscode Nederlands Instituut voor Thanatopraxie 
 
 
De voorliggende Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie beoogt een normatief 
kader te bieden voor alle thanatopracteurs opgenomen in het Register Erkende Thanatopracteurs.  
 
Deze Gedragscode beschrijft de uitgangspunten en richtlijnen die thanatopracteurs zouden moeten 
volgen om verantwoord te kunnen handelen wanneer hun technische expertise, medewerking of steun 
ingezet wordt bij het geven van informatie over Thanatopraxie respectievelijk het daadwerkelijk 
uitvoeren van een Thanatopraxie behandeling. Het maakt daarbij niet uit of deze activiteiten betaald, 
dan wel onbetaald worden uitgevoerd. 
 
Het NIT wijst er met nadruk op dat in alle gevallen sprake blijft van eigen verantwoordelijkheid van de 
geregistreerde thanatopracteur. 
 
De Gedragscode van het NIT beoogt: 
· Integer, verantwoordelijk en professioneel gedrag te bevorderen; 
· Een zo hoog mogelijke praktijkstandaard te bevorderen; 
· Een benchmark te verschaffen voor zelfevaluatie en 
· De identiteit van de ‘beroepsgroep’ te versterken. 
 
Het NIT stelt de ondertekening van deze Gedragscode als voorwaarde voor opname in het Register 
Erkende Thanatopracteurs. Het NIT draagt de Gedragscode uit onder haar leden, en zet zich in voor 
het betrekken van andere organisaties, verenigingen en individuen bij het bevorderen van integer, 
verantwoordelijk en professioneel gedrag bij het informeren over of het daadwerkelijk uitvoeren van 
Thanatopraxie. 
 

 

Doelgroep 
 

De Gedragscode geldt voor de in het NIT register opgenomen thanatopracteurs. Daarnaast reikt het 
NIT deze Gedragscode uit aan niet-leden, met name organisaties en personen actief op het terrein 
van de uitvaartverzorging waarvan verwacht mag worden dat zij in aanraking komen met vragen 
betreffende Thanatopraxie. 
 
 
Doelstelling 

 

Het NIT beoogt met deze Gedragscode bewustwording te bewerkstelligen rondom het handelen op 
het vakgebied van Thanatopraxie. Het NIT streeft naar de hoogst mogelijk kwaliteit, integriteit en 
openheid voor een ieder die betrokken is bij (mogelijke) Thanatopraxie, in welke vorm of hoedanigheid 
dan ook. 
 
 
Uitgangspunten 

 

De gedragscode beschrijft gedragingen die als goed, gewenst of nastrevenswaardig ervaren worden 
(positieve normen), maar ook gedragingen die als negatief, ongewenst ervaren worden (negatieve 
normen). Het NIT verwacht van leden van het Register Erkende Thanatopracteurs dat zij de volgende 
uitgangspunten onderschrijven en hanteren:  
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Respect 

1. Ik treed de overledene tegemoet met respect voor diens eigenheid, zelfstandigheid en persoonlijke 
leefsfeer. 
2. Ik treed de overledene tegemoet volgens de gangbare normen voor de omgang tussen mensen. 
3. Ik treed de nabestaanden tegemoet op basis van wederzijds vertrouwen en beschaam het 
vertrouwen dat de nabestaanden mij schenken niet. 
4. Ik treed de nabestaanden tegemoet met een beroepsmatige houding en toon daarbij zo volledig en 
goed mogelijk begrip voor specifieke problemen, behoeften en omstandigheden.  
 

 

Bejegening 

 

1. Ik hanteer beleefdheidsnormen zoals mijzelf voorstellen en het niet ongevraagd tutoyeren. 
2. Ik ben me bewust van de invloed van mijn handelen aangaande de kwaliteit van de uit te voeren 
handelingen in het algemeen en voor de overledene in het bijzonder. 
3. Ik heb een open houding ten opzichte van andere opvattingen en reflecteer op mijn eigen waarden 
en normen.  
4. Ik benader de overledene als uniek persoon met een eigen maatschappelijke achtergrond, 
levensgeschiedenis en persoonlijke overtuiging. 
5. Ik trek voldoende tijd uit voor de behandeling van de overledene en de contacten met de 
nabestaanden. 
6. Ik kom de regels en gemaakte afspraken na. Indien het noodzakelijk blijkt af te wijken van 
afspraken, dan zal ik dit tijdig en helder beargumenteren. 
7. Ik bescherm de overledene en de nabestaanden tegen onnodige gevaren, kwetsuren en angsten. 
8. Ik betrek de nabestaanden zoveel mogelijk bij de keuze voor de behandeling. 
9. Ik dring mijn hulp, opvattingen en adviezen niet op aan de cliënt. 
10. Ik neem de cliënt serieus en betuttel niet. 
11. Ik respecteer het recht van de nabestaanden om kritiek te hebben op mijn handelen. 
12. Ik ben mij ervan bewust dat ik als hulpverlener een machtspositie inneem ten opzichte van de 
nabestaanden. 
13. Ik geef op eigen gezag geen invulling aan ethische of levensbeschouwelijke vraagstukken. 
14. Zodra ik bemerk of indirecte signalen ontvang dat een collega over dreigt te gaan tot 
grensoverschrijdend gedrag maak ik dit bespreekbaar.  
15. Ik gebruik mijn beroepsmatige relatie met de nabestaanden nooit voor doeleinden die in mijn eigen 
voordeel zijn en die in strijd zijn met mijn verantwoordelijkheid voor de overledene, of die de grenzen 
van mijn beroepsmatige relatie overschrijden. 
16. Ik discrimineer niet. Dit betekent dat ik geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of 
voorkeur toepas waardoor ik de gelijkheid van rechten en fundamentele vrijheden van de ander 
aantast. 
17. Ik pas mijn taalgebruik aan de omstandigheden aan en gebruik geen vernederende of 
aanstootgevende taal. 
18. Ik maak geen kwetsende opmerkingen over het uiterlijk, de kleding of de seksuele voorkeur van de 
overledene of nabestaanden. 
21. Ik confronteer de nabestaanden niet met (beeld)materiaal of teksten die door hen als kwetsend 
kunnen worden ervaren. 
22. Ik misbruik mijn positie niet om nabestaanden te beïnvloeden bij het maken van hun keuzes. 
23. Ik hanteer en bewaak bij het troosten of geruststellen de professionele grenzen. 
 

Privacy 

 

1. Ik dring niet verder in het privé-leven van de overledene door dan nodig is voor de uitvoering van 
mijn werkzaamheden als thanatopracteur. 
2. Ik zorg bij persoonlijke informatie aangaande de overledene voor voldoende privacy. 
3. Ik stel de direct betrokkenen op de hoogte van het feit dat zij inzage kunnen krijgen in het dossier. 
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Bejegening naar collegae 

 

1. Ik respecteer de waardigheid van elke collega thanatopracteur. 
2. Ik onthoud me van alle vormen van (het aanzetten tot) ongelijkwaardige bejegening, 
discriminerende, racistische, seksistische en (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen.  
3. Ik onthoud me van elke vorm van machtsmisbruik. 
4. Zonder diens uitdrukkelijke instemming raak ik nooit een collega op een zodanige manier aan, dat 
de collega en of ikzelf deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch zal 
ervaren.  
5. Ik onthoud me van elke vorm van systematisch vijandig gedrag dat gericht is op één specifieke 
medewerker of groep van medewerkers, of het nu pesten is dan wel morele intimidatie, seksuele 
intimidatie, racisme of discriminatie. 
6. Ik onthoud me van opmerkingen over uiterlijk, dubbelzinnige toespelingen en toenaderingspogingen 
die ervaren kunnen worden als seksueel bedreigend. 
7. Ik neem geen beslissingen over personen vanwege hun ras, afkomst, godsdienst, geslacht, 
levensovertuiging en of seksuele geaardheid, noch maak ik onderscheid op basis van deze factoren. 
 
 
Deskundigheid en zorgvuldigheid 
 

1. Ik lever werk op integere, oprechte en betrokken wijze, op basis van de hoogst mogelijke kwaliteit. 
2. Ik vul de benodigde formulieren (opdrachtformulier, rapportageformulier en verklaring 
omtrent vernietiging van met een uitgevoerde Thanatopraxie verkregen lichaamsmateriaal) leesbaar 
en naar behoren in en neem deze op in het dossier omtrent de overledene. Een geanonimiseerd kopie 
van het rapportageformulier stuur ik het NIT toe.  
3. Ik bezit de kennis en vaardigheden die nodig zijn om mijn beroep op de best mogelijke manier uit te 
oefenen.  
4. Ik gedraag mij op een adequate manier, ook in relatie tot anderen. 
5. Ik bevorder de verbreding en ontwikkeling van mijn (wetenschappelijke) vakkennis. Waar nodig volg 
ik aanvullende cursussen of opleidingen. 
6. Ik ondersteun activiteiten die bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het beroep. 
7. Ik ben in staat me te verantwoorden voor mijn keuzes vanuit publieke, professionele en persoonlijke 
waarden en normen. 
8. Ik werk effectief en doelmatig. 
9. Ik laat frauduleuze handelingen na en bestrijd ze. 
10. Ik houd me strikt aan de geldende veiligheidsvoorschriften. 
11. Ik houd me strikt aan de geldende hygiënevoorschriften. 
12. Ik houd me aan de afgesproken kledingvoorschriften.  
13. Ik adviseer de optie Thanatopraxie alleen indien dit naar mijn vakmatige overtuiging en gelet op de 
doodsoorzaak of de wensen ten aanzien van plaats en wijze van opbaring de beste behandeling voor 
de overledene is.  
14. Ik maak altijd aan de betrokkenen duidelijk dat Thanatopraxie een vrije keuze is en dat er geen 
enkele dwang bestaat om tot Thanatopraxie te besluiten en zal thanatopraxie  niet uitvoeren als de 
nabestaanden niet volledig achter deze keuze kunnen staan.  
15. Ik zal indien een overledene bij leven zijn wens tot thanatopraxie kenbaar heeft gemaakt, deze 
wens zo veel mogelijk respecteren. Dit houdt in ieder geval in dat indien van de overledene bezwaar 
tegen het uitvoeren van thanatopraxie bekend is, ik bij die overledene geen thanatopraxie zal 
uitvoeren.  
16. Ik voer thanatopraxie pas uit nadat ik mij er van heb vergewist dat geen verwijdering meer zal 
plaatshebben van een of meer organen als bedoeld in de Wet op de orgaandonatie (waaronder 
begrepen weefsels).  
17. Ik zal indien de overledene zelf aan zijn lijk door middel van een wilsbeschikking de bestemming 
heeft gegeven van ontleding in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs, en 
aan die bestemming ook daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven, ingeval van 
onverenigbaarheid het uitvoering geven aan die wilsbeschikking laten prevaleren boven de wens tot 
het toepassen van thanatopraxie.  
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Tot slot 

 

De vraag of iemand wel of niet een wet of regel overtreedt kan nooit door toepassing van deze 
Gedragscode alleen beantwoord worden. De Gedragscode biedt dan ook geen bescherming tegen 
rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen op grond 
van het overtreden van het gestelde in deze Gedragscode juridisch strafbaar gesteld kan worden. Het 
zich al dan niet gehouden hebben aan, of het overtreden hebben van deze Gedragscode kan echter 
wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden en – afhankelijk van de 
omstandigheden – als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden. 
 
 
Ondergetekende heeft de bovenstaande Gedragscode nauwkeurig gelezen en verklaart 
volledig in te stemmen met hetgeen in de Gedragscode wordt bepaald. Ondergetekende erkent 
en begrijpt dat het niet naleven van deze Gedragscode tot gevolg kan hebben dat 
ondergetekende wordt geschrapt uit het Register van Erkende Thanatopracteurs. 
Ondergetekende gaat er mee akkoord dat deze verklaring wordt toegevoegd aan de gegevens 
die het NIT in het Register bijhoudt. 
   
 
Naam:       Register Nummer: 
 
 
 
 
Handtekening:      Datum: 


