
 
 

 
 

 
 

Wilsverklaring 
in az Sint-Blasius  

 

 
 

 
 

Ik sta even stil  
en dat is een hele vooruitgang. 

~Bertolt Brecht~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wist je dat… 
 
  je bij een negatieve wilsverklaring niet kan 

vastleggen wat je wel wil, enkel wat je niet wil 

 een goede pijnbestrijding en comfortzorg een 
onderdeel is van het recht op een 
kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening 

 een negatieve wilsverklaring wettelijk 
afdwingbaar is  

  een positieve dit niet is omdat de arts hier 
moet instemmen 

 je een wilsbeschikking op elk moment kan 
herroepen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer info of een gesprek? 
 

Je kan hiervoor elke werkdag terecht bij het  

Palliatief Supportteam.  

Dit bestaat uit: 

- Dr.  Sabine Serry: palliatief arts 

- An Willems: palliatief verpleegkundige 

052 25 26 14  

an.willems@azsintblasius.be 

- Trudy Cuijpers: psychologe  

052 25 28 62 trudy.cuypers@azsintblasius.be 
  

Je kan bij het Palliatief Support Team ook terecht 
voor: 
- vragen ivm  

o palliatieve zorg 
o palliatieve sedatie 
o euthanasie 

- praktische en administratieve info 
- ondersteunende gesprekken 
- hulp bij het invullen van documenten 
- …. 
 

EXTRA INFORMATIE  
 Voor extra informatie kan u ook steeds 

terecht bij uw (huis)arts.  

 Nuttige websites: 
 

www.leif.be 
hier vind je voorbeeldformulieren en extra info 
 

www.rws.be 
hier kan je wilsverklaringen laten registreren 
 

www.health.belgium.be 
Kijk onder het item ‘mijn gezondheid’, rubriek 
‘euthanasie’ 
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http://www.leif.be/
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Naast de wilsverklaringen kan je je wensen ook 
vastleggen in:  
-een document inzake de wijze waarop je je uitvaart wil 
regelen (teraardebestelling) 
-een document i.v.m. orgaandonatie  
-een document waarin je verklaart je lichaam aan de 
wetenschap af te staan na overlijden. 

 
VERTROUWENSPERSOON / VERTEGENWOORDIGER? 
 

•Een vertrouwenspersoon is iemand die je ondersteunt 
bij het uitoefenen van je patiëntenrechten (bv. recht op 
informatie). Bij de wilsbeschikking euthanasie is hij/zij 
diegene die de arts attent maakt op je wilsbeschikking. 
 

•Een vertegenwoordiger zal in jouw plaats je wil 
vertolken op het ogenblik dat jij dat niet meer kan.  
In de negatieve wilsverklaring is ruimte om een 
vertegenwoordiger aan te duiden. 
 

Zorgen voor morgen? 
 

Het is niet altijd makkelijk te praten over ziekte en 
sterven. Toch kan het goed zijn hier stil bij te staan. Het 
opmaken van een wilsverklaring kan een aanleiding zijn 
om met je partner en familie een gesprek aan te gaan 
over hoe jij verzorgd wilt worden als je heel ziek zou zijn. 
Dit kan voor hen een houvast zijn voor wanneer jij het 
niet meer kan vertellen; voor jezelf is het een zekerheid 
dat je wensen gehoord zullen worden.  
 

 

WAT IS EEN ACUTE WILSVERKLARING? 
 

Zolang je zelf je wil kan uiten, spreken we van een acute 
wilsverklaring. Een arts zal je voorafgaand aan een 
behandeling of ingreep informeren over het te 
verwachten resultaat en eventuele risico’s. Als patiënt 
heb je het recht om in te stemmen met de voorgestelde 
behandeling of ze te weigeren.   
 

WAT IS EEN VOORAFGAANDE WILSVERKLARING?  
 

Het is een schriftelijke verklaring van wat iemand wilt op 
het moment dat hij niet meer in staat zou zijn om zelf 
zijn wil te uiten.  
 

Een wilsverklaring kan positief of negatief zijn. 
 

•een negatieve wilsverklaring: hierin leg je vast welke 
zorgen je NIET meer wilt  
- indien je in een lichamelijke of geestelijke toestand 

zou zijn waarin geen hoop meer is op genezing  
- en je zelf je wil niet meer kan uiten 
Deze verklaring blijft onbeperkt geldig. 
Bijvoorbeeld: geen beademing, geen chemo, geen 
reanimatie,… 

 

•een wilsverklaring ivm euthanasie: hierin leg je vast 
dat je euthanasie wenst  
- indien je zelf je wil niet meer kan uiten  
- en je voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in 

de wet van mei 2002 (zie aparte folder ‘euthanasie’)  
Deze verklaring moet elke 5 jaar hernieuwd worden. 
 

 

WILSVERKLARING: HOE? 
 

In principe kan je zelf een wilsverklaring op papier 
zetten. Er bestaan echter zeer goede voorgedrukte 
documenten. Deze zijn beschikbaar: 
-op je gemeente 
-in het az Sint-Blasius via de dienst patiënten-
begeleiding. 
 

Je (huis)arts is een belangrijke partner bij het maken 
van medische keuzes. Licht hem zeker in. Als je een 
euthanasievraag hebt, is het belangrijk je arts te 
betrekken. Zonder een overeenkomst met een arts 
kan er niet op je vraag worden ingegaan. 
 

De positieve wilsverklaring en de andere 
documenten kan je via de gemeente laten 
registreren.  
Voor een negatieve wilsverklaring kan dit niet. Wel 
breng je je naasten en je arts op de hoogte. Je kan 
hen een kopie van de verklaring geven maar hou zelf 
ook steeds één exemplaar op zak.  
 
 

 

 ALLES OP EEN RIJTJE 
 

Voorafgaande negatieve wilsverklaring (levenstestament) Voorafgaande wilsverklaring euthanasie 

 verworven wilsonbekwaamheid  
bv. dementie, verwardheid, coma, …  

 

 geen getuigen nodig 
 

 onbeperkt geldig 
 

 geen advies van 2
de

 arts 
 

 geen medisch getuigschrift nodig indien fysiek niet in staat 
om zelf de wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen 
 
 

 je kan een vertegenwoordiger aanduiden 
 

 wettelijk afdwingbaar 
 

 niet registreerbaar op de gemeente 

 coma 
 

 2 getuigen moeten mee tekenen 
 

 5 jaar geldig 
 

 verplicht advies van 2
de

 arts 
 

 medisch getuigschrift indien fysiek niet in 
staat om zelf de wilsverklaring op te stellen 
en te ondertekenen 

 

 je kan een vertrouwenspersoon aanduiden 
 

 de arts kan euthanasie weigeren 
 

 registreerbaar op de gemeente 

 


