
Definitie 
  
Dit document beschrijft wilsverklaringen. 
 

Motivatie / Doel 
  
Steeds meer mensen willen zelf hun levenseinde bepalen. Met dat doel wordt vaak een ‘wilsverklaring’ 
opgesteld. Een dergelijke wilsverklaring kan een sturingsinstrument zijn voor de behandelende arts en zijn 
team, maar het is niet altijd duidelijk welke de wettelijke implicaties van een wilsverklaring zijn. 
Deze procedure wil een richtlijn bieden aan de ziekenhuismedewerkers in het algemeen en aan de artsen 
in het bijzonder om hiermee om te gaan. Ze geeft aan of en in welke mate een wilsverklaring bindend is 
en in welke omstandigheden ze afgedwongen kan worden. 
 
  
 

Indicatie 
Een wilsverklaring is per definitie een wilsuiting van een patiënt die vooraf gaat aan een toestand waarin 
deze persoon onbekwaam is geworden om nog een wil te uiten. De wilsverklaring is dus een 
voorafgaandelijke uitdrukking van de zelfbeschikking van de patiënt. 
Een wilsbekwame patiënt kan met een onderzoek of behandeling zelf instemmen of deze weigeren en 
heeft hiervoor geen wilsverklaring nodig. We spreken in dat geval dus van toestemming of weigering en 
niet van wilsverklaring. 
  
Een zinloze behandeling hoeft niet uitdrukkelijk in een wilsverklaring afgewezen te worden, omdat ze 
sowieso door de behandelende arts – in het belang van de patiënt – niet mag worden gestart.   
  
Een positieve wilsverklaring is een verklaring waarin een persoon uitdrukkelijk verzoekt om medische 
tussenkomst. 
Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie is een positieve wilsverklaring: hierbij wordt euthanasie 
gevraagd in geval van een onomkeerbaar coma. Een dergelijke euthanasieverklaring moet schriftelijk 
worden vastgelegd, mag volledig naar eigen inzicht worden opgesteld maar kan ook op een 
modelformulier worden ingevuld dat op de gemeente (burgerlijke stand) wordt geregistreerd. Een 
euthanasieverklaring vervalt vijf jaar na de opstelling tenzij de patiënt wilsonbekwaam wordt binnen deze 
termijn. Voor meer uitleg over euthanasie en het bredere kader van de toepasbaarheid van het 
euthanasie verzoek: zie procedure 'euthanasie, juridisch kader en instellingsbeleid'. 
  
Een negatieve wilsverklaring is een verklaring waarin een persoon (de patiënt) voorafgaand aan het 
bereiken van een medische toestand een specifieke behandeling weigert. Dit moet geïntegreerd worden 
in de DNR codering van de patiënt: zie 'ziekenhuisbrede procedure DNR'. 
  
 

Werkwijze 
1.      Gevolgen van de wilsverklaring.   
Een positieve wilsverklaring heeft een niet bindend karakter: ze kan nooit afgedwongen worden. Zo kan 
geen enkele arts noch anderen werkzaam in het ziekenhuis verplicht worden tot het toepassen van of 
meewerken aan euthanasie. (zie artikel 14 van de wet op de euthanasie). 
  
Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan maar uitgevoerd worden indien de patiënt onomkeerbaar 
in coma is. Alleen dan kan ze gevraagd worden door de aangeduide vertrouwenspersoon van de patiënt. 
 In alle andere situaties (dementie, verlies van communicatiemogelijkheden, …) kan een voorafgaande 
wilsverklaring euthanasie niet worden uitgevoerd indien de aangewezen vertrouwenspersoon daarom 
vraagt. 
De voorafgaande wilsverklaring euthanasie verschilt hierin dus grondig van de vraag tot euthanasie bij 



een wilsbekwame patiënt. Zie ook procedure 'euthanasie juridisch kader en instellingsbeleid' 
  
Een negatieve wilsverklaring heeft wel een bindend karakter (zie wet op de patiëntenrechten). Een 
voorafgaandelijke weigering die schriftelijk werd vastgelegd, dient door de arts en het behandelend team 
te worden gerespecteerd. Die negatieve wilsverklaring moet schriftelijk  vastgelegd worden en liefst met 
aanduiding van een benoemde vertegenwoordiger. 
Het is aan de patiënt om in een vroeg stadium van wilsbekwaamheid de negatieve wilsverklaring kenbaar 
te maken aan de arts. 
De tussenkomsten die door de patiënt geweigerd worden, worden best in de wildverklaring opgesomd 
(beademing, reanimatie, vocht of voedsel toediening, …) en duidelijk omschreven . 
  
Vermits er verder geen wettelijke bepalingen zijn rond de (negatieve) wilsverklaring, beschikt de arts niet 
altijd over de nodige zekerheid betreffende deze wilsverklaring (bron en juistheid van de verklaring), en al 
zeker niet in spoedeisende omstandigheden. Het zal dan ook – anders dan bij de wilsbekwame persoon – 
voor de arts en het behandelende team niet altijd duidelijk zijn hoe zich te houden aan de wilsverklaring. 
Soms zal het überhaupt onmogelijk zijn om er zich aan te houden.  Indien er onduidelijkheid is, primeert 
de hulpverlengingsplicht steeds op een (nog) niet gekende of (naar oorsprong en inhoud) onduidelijke 
wilsverklaring. 
  
De beroepsbeoefenaar die bewust een negatieve wilsverklaring die voldoende duidelijk en toepasselijk is 
niet naleeft, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. 
  
2.     Onderscheid tussen de vertrouwenspersoon en de vert egenwoordiger van de patiënt.  
  
- de vertrouwenspersoon  heeft enkel een functie van bijstand en staat de nog wilsbekwame patiënt bij 
wanneer die zelf zijn patiëntenrechten uitoefent (bv. het recht op inzage van het patiëntendossier). De 
vertrouwenspersoon neemt geen beslissingen in de plaats van de patiënt. 
  
- ook in de Euthanasiewet wordt melding gemaakt van de vertrouwenspersoon . In het kader van de 
Euthanasiewet heeft deze vertrouwenspersoon als taak om de voorafgaande wilsverklaring van de patiënt 
te overhandigen aan de arts en om de dialoog met de arts verder te zetten. 
  
- de vertegenwoordiger  van de patiënt heeft daarentegen een meer verregaande functie en oefent de 
patiëntenrechten van de patiënt uit indien en zolang de patiënt zelf wilsonbekwaam is. De 
vertegenwoordiger treedt dus als het ware in de schoenen van de patiënt en neemt wel beslissingen in de 
plaats van de patiënt. De beroepsbeoefenaar moet doen alsof de vertegenwoordiger de patiënt zelf is en 
moet al zijn verplichtingen voldoen ten opzichte van de vertegenwoordiger, bijvoorbeeld het vragen van de 
geïnformeerde toestemming en het geven van de mogelijkheid om het patiëntendossier in te zien. 
  
Iedereen kan zelf bij volle wilsbekwaamheid een vertegenwoordiger benoemen. Die aanduiding dient 
gedagtekend en (dus) schriftelijk opgesteld te zijn met ondertekening door de patiënt en door de 
vertegenwoordiger die daarmee zijn toestemming geeft. In geval er meerdere vertegenwoordigers worden 
aangeduid, dient de volgorde tegelijkertijd te worden vastgelegd. 
  
Het is mogelijk om een ‘herroeping’ te doen van de vertegenwoordiger, maar ook dit dient schriftelijk 
vastgelegd en geregistreerd.  
Indien er geen vertegenwoordiger werd aangeduid, wordt automatisch één van de familieleden 
vertegenwoordiger. Hiervoor komen in dalende volgorde de samenwonende partner, het meerderjarige 
kind, een ouder of een meerderjarige zus of broer in aanmerking. 
Indien deze niet beschikbaar zijn (of niet wensen op te treden als vertegenwoordiger) of indien er een 
conflict is tussen vertegenwoordigers van de zelfde rang, zal de arts in multidisciplinair overleg handelen 
in het belang van de patiënt. 
 
De ‘meerderjarig beschermde patiënt’ heeft altijd een door de rechter aangeduide ‘bewindvoerder’ die dan 
ook (door de rechter) als vertegenwoordiger kan aangeduid zijn. Indien dat niet gebeurde, gelden de 
hierboven gestelde ‘regels’ van automatische vertegenwoordiging.  



De vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt zorgt dat de wilsbeschikking van de patiënt bij de 
behandelende arts en zijn team bekend is. Bij voorkeur wordt die wilsverklaring (ook) bijgehouden in het 
centrale dossier van de huisarts. 
  
Een negatieve wilsbeschikking (bijvoorbeeld niet reanimeren) kan enkel door een door de patiënt 
benoemde vertegenwoordiger afgedwongen  worden indien de patiënt dit niet zelf met de arts voordien 
overlegd heeft (Wet op de patiëntenrechten – artikel 15) en als aan de andere voorwaarden (schriftelijk en 
duidelijk omschreven) voldaan is.    
  
  
3.      Besluit en samenvatting. 
 
   
Een wilsverklaring is enkel van toepassing bij de wilsonbekwame persoon.  
Een positieve wilsverklaring is niet bindend.  
Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie is enkel toepasbaar indien de patiënt in een onomkeerbaar 
coma verkeert.  
Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan nooit door een vertegenwoordiger afgedwongen 
worden.  
Een negatieve wilsverklaring is in principe bindend maar moet om afdwingbaar te zijn aan bepaalde 
voorwaarden voldoen: ze moet schriftelijk zijn, ze moet welomschreven zijn en er moet een 
vertegenwoordiger zijn benoemd, tenzij de wilsbekwame patiënt het voordien besproken heeft met de 
arts.  
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- http://www.palliatief.be/template.asp?f=index.htm 
- www.wilsverklaringen.be 
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