
Wilsverklaringen

Joke Breugem, kaderarts palliatieve zorg



Moment van opstellen:

Gezond

Kwakkelend

Terminaal

Opname in een zorginstelling



Wilsbeschikking, Wilsverklaring, behandelverbod

Wilsbeschikking gaat over erfenis = rechtshandeling = akte bij de notaris.
Wilsverklaring gaat over de persoon.

Kan over allerlei wensen gaan.
Vaak wordt een standaard 
verklaring gebruikt en mist de 
persoonlijke invulling.

Voorbeeld van een schriftelijke wilsverklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Sp reek op  tijd  over uw levenseinde, KNMG, 2017 

Als ik zelf niet meer kan beslissen over mijn behandelingen, dan wil ik da t de 

zorgverleners rekening  houden met de volgende wensen: 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  Hand tekening :     Da tum: 



 

Voorbeeld Behandelverbod  

 

In deze wilsverklaring leg ik ............  

geboren in ..................... op .............en wonende in ........ 

vast onder welke omstandigheden ik weiger bepaalde medische behandelingen te 

ondergaan. Ik heb mijn wensen ook besproken met mijn familie en (huis)arts. Mijn 

(huis)arts (............te ...........) heeft hiervan op mijn verzoek een aantekening gemaakt 

in mijn dossier. 

 

Behandelverbod 

Wanneer ik in een toestand kom te verkeren waarin ik …………… wil ik alle verdere 

medische behandelingen verbieden. Als er geen redelijk uitzicht bestaat op terugkeer 

naar een voor mij waardige levensstaat, door welke oorzaak dan ook, wil ik via deze 

wilsverklaring mijn wensen en grenzen aan te geven. Onder deze weigering van alle 

verdere medische behandeling zijn ook uitdrukkelijk begrepen alle levensverlengende 

medische handelingen. Ook wil ik als ik de hierboven beschreven toestand kom te 

verkeren geen vocht of voeding e.d. toegediend krijgen ter verlenging van mijn leven.  

Eventueel invullen 

Wel wil ik dat ………….., ……………………….., …………………., ……………………, behandeld worden 

om mijn lijden dragelijk te maken. 

en / of 

Persoonlijke aanvulling  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Deze ruimte is bedoeld om in uw eigen bewoording aan te vullen wanneer u geen 

behandeling meer wilt. In de praktijk blijkt dat artsen heel veel waarde hechten aan een 

persoonlijke aanvulling. Deze aanvullingen helpen artsen om vast te stellen dat deze 

verklaring echt door u is opgesteld.  

Behalve over het wel of niet behandelen, kunt u deze wilsverklaring hier ook aanvullen 

met uw wensen over een zelf gekozen dood en het beschikbaar stellen van organen en 

weefsel. 

Een persoonlijke aanvulling kan zijn het bij naam noemen van personen die op de 

hoogte zijn van uw wilsverklaring.    



Wat hebben we er aan?

Rust voor patiënt
Goed gesprek!!
Vertegenwoordiger bekend
In zorginstelling NTBR beleid
Duidelijkheid bij vele behandelaars
Duidelijkheid in familie
= Samen beslissen



Euthanasieverklaring

Bijzondere wilsverklaring

Euthanasie is geen recht, goede zorg 
wel.
Alleen bij notaris in levenstestament
= niet handig.

Wat hebben we eraan?

Goed gesprek met arts!!
Zijn wensen haalbaar?
Hulp bij bewijzen consistente wens
Een van de stukken bij euthanasie uitvoering

Voorbeeld van een schriftelijke wilsverklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Sp reek op  tijd  over uw levenseinde, KNMG, 2017 

Als ik zelf niet meer kan beslissen over mijn behandelingen, dan wil ik da t de 

zorgverleners rekening  houden met de volgende wensen: 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  Hand tekening :     Da tum: 

Voorbeeld van een schriftelijk euthanasieverzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Sp reek op  tijd  over uw levenseinde, KNMG, 2017 

 

Ik verzoek mijn a rts om euthanasie uit te voeren a ls ik: 

 

 

 

 

 

 

 

Ik besef da t het mogelijk is da t mijn euthanasieverzoek niet word t uitgevoerd , ook a l 

heb  ik een sc hriftelijk euthanasieverzoek opgesteld  en heb  ik d it versc hillende keren 

met mijn a rts besproken.  

 

Naam:  Hand tekening :     Da tum: 



“De NVVE-verklaringen of uw zelfgemaakte 
verklaringen zijn volkomen rechtsgeldig. U hoeft dus 
geen notaris in te schakelen. Het enige wat een 
notaris kan toevoegen, is de bevestiging dat de 
handtekening onder uw verklaring echt uw 
handtekening is. Als u uw verklaring zelf aan uw arts 
geeft, hoeft uw arts niet te twijfelen aan de echtheid 
van de handtekening.”

“Het KNB-bestuur is van mening dat 
een notaris zich niet bezig moet houden 
met het opstellen van dit soort 
wilsverklaringen, gezien de geringe rol 
die hij hierbij kan vervullen.” 



Verschillende formulieren te koop via:

Stichting Zorgverklaring, NVVE, NPV
Niet-reanimatie penning via NVVE

Verder van belang:

Actueel houden van de verklaringen
Hoe bij iedereen bekend?
Keuzehulp, voorlichting

www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-denk-na-over-mijn-
wensen-voor-zorg-en-behandeling

Werkt dit alles in de praktijk?

http://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-denk-na-over-mijn-wensen-voor-zorg-en-behandeling

