
Waar een wil is, is een weg  



Wie in de zaal heeft 
ervaring met het 

afnemen van 
VZP/wilsverklaringen?



Wie vindt het moeilijk om 
VZP/wilsverklaringen aan te 

brengen?  Waarom?



Wat is voorafgaande zorgplanning 

(VZP) ?

• Continu overleg tussen zorgverleners, patiënt en hun 
vertrouwenspersonen/vertegenwoordigers 

• Toekomstgericht -> de gewenste richting van zorg

• Indien men het zelf niet meer kan zeggen

• Doel:
o Overlegd beslissingsproces

o Afstemmen (levenseinde)zorg op wensen en voorkeuren 
patiënt 

• Kan resulteren in het invullen van wilsverklaringen, en/of 
een schriftelijke rapportering



 Voor de patiënt: 

 blijft over zijn vrije wilskeuze beschikken, ondanks 

zijn leeftijd en ziekte.

 Voor de naasten: 

 moeilijke gevoelens blijven hen bespaard: 

ontmoediging, schuldgevoel, het gevoel dat ze 

hun ouder verraden, …

 Voor de hulpverleners:  

 dankzij de dialoog in het VZP-proces kunnen ze de 

zorg toedienen die de patiënt wenst.

TROEVEN



Ter verduidelijking

“Mijn papieren voor euthanasie zijn in orde”
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Euthanasie
2 SITUATIES!

ACTUEEL VERZOEK EUTHANASIE

><

WILSVERKLARING EUTHANASIE
= voorafgaande zorgplanning!

LEIF 2016



SITUATIE 1

ACTUEEL VERZOEK EUTHANASIE

LEIF 2016



1. Ik ben bij mijn volle verstand en 

ik wil NU mee beslissen

Je wilt NU een zelfgekozen levenseinde

• Arts beëindigt het leven van de patiënt op uitdrukkelijk 
verzoek van de patiënt! 

• De patiënt voldoet aan enkele voorwaarden:
o Wilsbekwaam

o Vrijwillige, herhaalde, duurzame vraag

o Ernstige, ongeneeslijke aandoening (veroorzaakt door ziekte/ongeval)

o Ondraaglijk lijden hierdoor

o Schriftelijk verzoek

• Ik, (voornaam en naam), wil euthanasie

datum van het verzoek

handtekening
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SITUATIE 2

WILSVERKLARING EUTHANASIE
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2. Wat kan ik NU doen voor later 

wanneer ik niet meer zelf kan beslissen?

VOORAFGAANDE ZORGPLANNING

WILSVERKLARING EUTHANASIE
o Enkel bij onomkeerbaar coma!

LEIF 2016



Wilsverklaring 
euthanasie 

= Toekomstig
LATER

Schriftelijk 
verzoek 

euthanasie 

= Actueel
NU

Enkel geldig 
wanneer later in 

coma

Enkel bevestiging van 
mondeling verzoek

Mag op eender wel 
stukje papier



VOORAFGAANDE ZORGPLANNING

Wat kan ik NU doen voor later wanneer ik niet meer zelf kan beslissen?
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1. Wilsverklaring euthanasie

2. ‘Negatieve’ wilsverklaring 

(‘levenstestament’)

3. Verklaring voor orgaandonatie

4. Verklaring inzake de wijze van 

teraardebestelling

5. Lichaam schenken aan de wetenschap

De correcte documenten 











Voorafgaande ‘negatieve’ 

wilsverklaring 

(‘Levenstestament’)

Voorafgaande 

wilsverklaring euthanasie

Aangetast bewustzijn Totaal bewustzijnsverlies en onomkeerbaar

Wettelijk 

afdwingbaar 
Arts kan 

weigeren











1.‘Negatieve’ wilsverklaring (‘levenstestament’)

2. Wilsverklaring euthanasie

3. Verklaring voor orgaandonatie

4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

+ Document

5. lichaam schenken aan de wetenschap

Wat met deze documenten 

doen?

Verspreiden:

• Kopie aan huisarts
• Kopie voor iedere behandelende arts-

specialist
• Medewerkers van het woonzorgcentrum
• Vertrouwenspersoon
• Familieleden
• Vertegenwoordiger…



1.‘Negatieve’ wilsverklaring (‘levenstestament’)

2. Wilsverklaring euthanasie

3. Verklaring voor orgaandonatie

4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

+ Document

5. lichaam schenken aan de wetenschap

Welke zijn ook registreerbaar op 

de gemeente?

BELANGRIJK

Negatieve wilsverklaring is niet registreerbaar 
bij de gemeente 

• Voorafgaande wilsverklaring euthanasie
• Orgaandonatie
• Teraardebestelling



LEIFBLAD (9de druk / 450.000 ex.) 

en nieuwe LEIFplan

Gratis verkrijgbaar     

• apotheker

• gemeente

• openbare bibliotheek

• huizenvandeMens

(Digitaal) Franstalige versie 

beschikbaar op www.brel.center

Belangrijk bij proces: 

de correcte documenten



VZP aanbrengen als hulpverlener?

 Deze terughoudendheid kan merkbaar zijn in:
 Houding

 Stem

 Woordkeuze 

 Gelaatsuitdrukking

 Gedrag

 …

 Omdat het niet mogelijk is om deze ‘drempels’ voor 
iedereen op 30 minuten te ondervangen, heeft LEIF een 
workshop van 3 uur rond het afnemen van VZP.
 Deze kan aangevraagd worden bij LEIF en kan in de 
werksetting doorgaan.

Meer info op de 
LEIFlijn

078 15 11 55



Met steun van:

• Koning Boudewijnstichting
• KomopTegenKanker
• VAN
• FOD Volksgezondheid
• Cedric Hèle instituut
• deMens.nu
• Partners Lakense huis



Bedankt voor jullie aandacht!


