
Het LEIFplan beschrijft in een notendop hoe je - bewust of niet meer bewust - met je eigen 
leven(seinde) kan omgaan wanneer je met een belangrijk gezondheidsprobleem wordt gecon-
fronteerd. In de praktijk bestaan er 2 belangrijke situaties.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Situatie 1: ‘Ik ben bij mijn volle verstand en wil nú mee beslissen’

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1. Wat met behandelingen en onderzoeken?

Het is evident dat je mee je actuele zorg kan bepalen in over-
leg met je arts en de andere zorgverleners. Dat is een ele-
mentair mensen- en patiëntenrecht. 

Bovendien kan iedereen bepaalde behandelingen, onder-
zoeken e.d. weigeren - zelfs indien deze levensreddend zijn 
- en artsen moeten dit respecteren. Dit kan gewoon monde-
ling meegedeeld worden, maar je arts kan vragen dat je die 
weigering ook schriftelijk bevestigt. 

2.  Wat met palliatieve zorg: pijn- en symptoomcontrole, 
psychosociale opvang en existentiële/spirituele 
begeleiding?

Iedereen heeft hier recht op. Palliatieve zorg wil noch het le-
ven verlengen noch verkorten, maar wil voor goede levens-
kwaliteit zorgen. Soms is de situatie zo ondraaglijk en onbe-
handelbaar dat sommigen vragen om ‘in slaap’ gedaan te 
worden tot aan het overlijden. Dit heet palliatieve sedatie en 
behoort ook tot palliatieve zorg. Anderen kiezen dan eerder 
voor euthanasie.

3.  Wat met het aanduiden van een vertrouwenspersoon?

Je bent goed bij je verstand, maar niet voldoende mondig 
of je voelt je wat onzeker. Je kan je laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Deze kan je o.a. vergezellen tijdens de 
consultatie bij de arts of kan je medisch dossier inkijken. De 
vertrouwenspersoon kan schriftelijk aangeduid worden.

4.  Wat met euthanasie: je wilt nú een zelfgekozen 
levenseinde?

Bij euthanasie beëindigt de arts het leven van de patiënt na-
dat de patiënt (en niemand anders) daar zélf uitdrukkelijk om 
gevraagd heeft. De patiënt moet aan bepaalde voorwaarden 
voldoen:

+ je moet wilsbekwaam zijn

+  je moet het zélf vrijwillig, herhaald en duurzaam vragen 
(en schriftelijk bevestigen*)

+  je moet een ernstige, ongeneeslijke aandoening heb-
ben, veroorzaakt door ziekte of ongeval

+  je moet hierdoor ondraaglijk lijden

Sommigen vragen om euthanasie tijdens de opvang met 
palliatieve zorg omdat het lijden door de ongeneeslijke aan-
doening ondraaglijk is geworden.

Anderen kiezen rechtstreeks voor euthanasie zonder bijko-
mende palliatieve omkadering: bv. iemand die sinds jaren 
verlamd is.

*Schriftelijk verzoek: het verzoek om euthanasie moet schriftelijk 
bevestigd worden, zelfs als je het zelf niet kan schrijven. Dit mag op 
een klein velletje papier en moet minstens bevatten:

Ik, (voornaam en naam), wil euthanasie

datum van het verzoek 

handtekening

Verwar dit schriftelijk verzoek niet met een voorafgaande wilsverkla-
ring euthanasie (zie verder Situatie 2.4).
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Situatie 2: ‘Wat kan ik nú doen voor later wanneer ik niet meer zelf kan beslissen?’

1.  Wat met behandelingen en onderzoeken als je niet 
meer aanspreekbaar bent?

Je kan vooraf bepalen welke behandelingen, onderzoeken, 
e.d. je later niet meer wil indien je onherroepelijk niet meer 
aanspreekbaar (wilsonbekwaam) bent geworden (bv. door 
een hersentumor, hersenbloeding, dementie, coma, …). Je 
kan dit schriftelijk opstellen in een voorafgaande ‘negatieve’ 
wilsverklaring (‘negatief’ staat voor ‘weigeren’) vroeger soms 
‘levenstestament’ genoemd (zie hiernaast onder 5:   ‘vooraf-
gaande zorgplanning’).

2.  Wat met palliatieve zorg bij wilsonbekwaamheid?

Iedereen heeft recht op palliatieve zorg, ook wanneer je 
niet meer aanspreekbaar bent.

Het is de plicht van artsen en zorgverleners om in alle om-
standigheden aan goede pijnbestrijding te doen, andere 
ongemakken te behandelen, je psychosociaal en existenti-
eel/spiritueel en ook je familie te ondersteunen. Dit moet 
dus niet voorafgaand in een document opgeschreven wor-
den.

3.  Wat met het aanduiden van een vertegenwoordiger?

Naar analogie met een vertrouwenspersoon – die je bijstaat 
wanneer je nog zélf bij volle verstand bent (zie Situatie 1.3) 
– kan je ook schriftelijk een vertegenwoordiger aanduiden 
die je helpt wanneer je niet meer zelf kan communiceren*. 
Je kan dit zelfs doen zonder dat je voorafgaande wilsver-
klaringen hebt opgesteld. Het apart aanduiden van een 
vertegenwoordiger heeft echter minder zin wanneer je een 
voorafgaande negatieve wilsverklaring of een voorafgaan-
de wilsverklaring euthanasie hebt opgesteld: in deze wils-
verklaringen kan je deze ook aanduiden.

*Wanneer er geen vertegenwoordiger werd aangeduid of als de verte-
genwoordiger zijn rol niet opneemt, kan een familielid deze functie op 
zich nemen. De wet heeft bepaald welk familielid deze rol kan opne-
men, nl. in dalende lijn: de samenwonende partner, een meerderjarig 
kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus van de patiënt. Indien 
deze perso(o)n(en) dat niet wenst te doen of ontbreekt, moeten de 
betrokken zorgverleners de belangen van de patiënt behartigen (in 
multidisciplinair overleg).

4.  Wat met euthanasie wanneer je in coma bent?

Je leest het goed: je kan via een voorafgaande wilsver-
klaring euthanasie later euthanasie verkrijgen enkel wan-
neer je in coma ligt (en dus niet bij dementie of andere 
vormen van wilsonbekwaamheid). Een voorafgaande 
wilsverklaring euthanasie (zie verder onder 5: ‘vooraf-
gaande zorgplanning’) moet bovendien aan striktere 
voorwaarden voldoen dan de negatieve wilsverklaring.

5.  Ten slotte: de voorafgaande zorgplanning

Mensen willen ‘met hun papieren in orde zijn’ voor wanneer 
ze niet meer aanspreekbaar of overleden zijn. Dit wordt ook 
‘voorafgaande zorgplanning’ genoemd. Een vaak gehoorde 
reden om dit te doen is dat men iemand in zijn nabijheid 
heeft zien overlijden op een wijze die men zelf zeker niet 
zou willen of dat men een ernstige diagnose heeft te horen 
gekregen, of dat men hoogbejaard is en voorzieningen wil 
treffen. Bovendien is het voor je omgeving gemakkelijker 
als je zelf hebt neergeschreven wat je wil. Dit kan later veel 
ellende en discussie vermijden.

Je kan één of meerdere voorafgaande wilsverklaringen 
opstellen.

Er bestaan 5 wettelijke documenten betreffende het 
levenseinde:

1. Voorafgaande negatieve wilsverklaring
2. Voorafgaande wilsverklaring euthanasie
3. Verklaring voor orgaandonatie
4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
5.  Document betreffende het lichaam schenken aan 

de wetenschap

Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later 
met je wil rekening houden, wanneer je je niet langer 
zelf kan uitdrukken.

LEIF heeft, met de steun van minister Maggie De Block, 
samen met de FOD Volksgezondheid en de Koning 
Boudewijnstichting de brochure samengesteld genaamd 
‘de voorafgaande wilsverklaringen’.

Deze brochure maakt deel uit van de campagne ‘Vooraf-
gaande Zorgplanning. Waar een wil is, is een weg’ en 
wordt ondersteund door 2 bijkomende brochures: één 
voor de bevolking en één voor de professionele zorgver-
lener.

Ten slotte kan je je ingevulde wilsverklaringen laten ver-
melden op je LEIFkaart die je in je portefeuille bewaart (te 
bestellen via www.leifkaart.nu).

Dankzij de samenwerking met het Vlaams Apothekers- 
Netwerk (VAN), het Forum Palliatieve Zorg, Kom op 
tegen Kanker en de Vlaamse Overheid wordt deze 
brochure via je apotheker beschikbaar gesteld.
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LEIFlijn: tel/ 078 15 11 55 – email: info@leif.be 
 website: www.leif.be 
 Alle werkdagen van 9 u tot 17 u.

LEIF is een vzw. Steun daarom LEIF om deze dienstverlening 
verder te kunnen zetten

Rekeningnummer: 979 2491213 64 of BE29 9792 4912 1364

LEIF en het Forum Palliatieve Zorg maken deel uit van

   en  
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de correcte  
voorafgaande  
wilsverklaringen 

een samenwerking van

behoort tot



“
Maggie De Block,  

Minister van Volksgezondheid 
en Sociale Zaken

”

Als minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken vind ik het belangrijk 
dat patiënten correct en op een verstaanbare manier geïnformeerd wor-
den over alle aspecten van de verschillende behandelingen binnen onze 
gezondheidszorg. Voor sommige patiënten is genezen jammer genoeg 
niet meer mogelijk of biedt geen enkele behandeling nog soelaas voor 
hun uitzichtloos lijden. Maar ook dán dien je als zorgverlener correcte en 
eerlijke informatie mee te geven aan je patiënt, hoe moeilijk de boodschap 
ook mag zijn. 

Onze patiënten, de burgers, moeten op elk moment kunnen kiezen hoe 
ze behandeld willen worden én hoe ze willen sterven, ook wanneer dit 
misschien nog helemaal niet aan de orde is – dit noemen we de zoge-
naamde ‘voorafgaande zorgplanning’. Het gaat hier over de vrijheid en de 
autonomie van het individu om te allen tijde zelf over eigen lijf en leed te 
kunnen beslissen. Een principe waar ik pal achter sta als mens, als dokter 
en als voormalig LEIFarts (LevensEinde Informatie Forum).

Van bij onze geboorte staat vast dat we ooit zullen overlijden. Dat is niets 
om cynisch bij te worden, wel een gegeven om realistisch te benaderen. 
Veel ellende en verdriet kunnen we immers voorkomen door op voorhand 
over ons levenseinde te praten, met hulpverleners maar ook met onze fa-
milieleden en naasten. Duidelijke afspraken maken over de ondersteuning 
en de begeleiding die we zelf wensen aan ons levenseinde is daarom de 
boodschap. Zoiets doe je uiteraard niet in een-twee-drie; dit is een dyna-
misch proces van voortdurende reflectie, waarbij we als mens in dialoog 
treden met onze omgeving over de zorg die we wensen en verwachten op 
dat moment. Zo vermijden we dat mensen moeilijke beslissingen dienen 
te nemen in onze plaats omdat we dit zelf niet meer kunnen, om welke 
reden dan ook. Cruciaal is ook om die informatie op te laten nemen in het 
medisch dossier. Want dit garandeert dat de zorgverleners die ons zullen 
behandelen en begeleiden aan ons levenseinde, effectief op de hoogte 
zijn van onze wensen en verwachtingen en er rekening mee kunnen hou-
den in de praktijk.

Om realistische wensen te kunnen formuleren, is het wel van belang dat 
er correcte en verstaanbare informatie voorhanden is waar mensen zich 
op kunnen baseren. Vandaag zijn er heel wat verschillende versies in 
omloop van de vijf voorafgaande wilsverklaringen. Maar voor patiënten 
is het erg lastig om de betrouwbaarheid daarvan zelf te beoordelen. En 
dat probleem wil LEIF verhelpen met deze brochure: hierin worden de vijf 
voorafgaande wilsverklaringen correct en helder toegelicht, en alle rele-
vante documenten die patiënten kunnen ondersteunen in het maken van 
keuzes rond het levenseinde zijn eraan toegevoegd.

Dit maakt van deze uitgave een waardevol instrument voor patiënten die 
zelf hun voorafgaande zorgplanning willen regelen. De informatie in deze 
brochure helpt mensen op weg om op een bewuste, weloverwogen ma-
nier na te denken over de zorg aan hun levenseinde en versterkt op die 
manier hun zelfbeschikkingsrecht.



toelichting bij de voorafgaande  
wilsverklaringen

Er bestaan in België 5 wilsverklaringen die men vooraf kan opstellen. Zo kunnen artsen en zorg-
verleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet langer zelf 
kan uitdrukken. Indien men nog wel bewust is, heeft men deze wilsverklaringen uiteraard (nog) 
niet nodig: het volstaat dan om mondeling mee te delen wat men nog wel of niet wilt.

Met behulp van deze wilsverklaringen kan men dus aan ‘voorafgaande zorgplanning’ doen.

In deze brochure zitten 4 van de 5 voorafgaande wilsverklaringen waarin men de omstandighe-
den van het levenseinde zelf mee kan bepalen:

– 1 –  de ‘negatieve’ wilsverklaring

– 2 –  de wilsverklaring euthanasie

– 3 –  de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

– 4 –  de verklaring voor orgaandonatie

Naast elk van deze 4 voorafgaande wilsverklaringen staat een korte, praktische toelichting hoe 
men deze wilsverklaringen kan invullen.  

Zoals gezegd bestaat er nog een 5de wilsverklaring ( – 5 – ), en deze betreft de lichaamsschen-
king aan de wetenschap. Hiertoe dient men een handgeschreven document (een testament)  
op te maken waarin men een universiteit van eigen keuze aanduidt die aanspraak kan maken 
op het lichaam. Het is aangewezen om zich voorafgaand te informeren bij de desbetreffende 
dienst van de universiteit. Hun contactgegevens staan achteraan in deze brochure onder: “Li-
chaam schenken aan de wetenschap: lijst van de universiteiten”.  

Het staat iedereen vrij om (een aantal van) deze voorafgaande wilsverklaringen op te stellen. 
Alle voorafgaande wilsverklaringen zijn rechtsgeldige documenten. Artsen zijn verplicht hiermee 
rekening te houden, met uitzondering van de voorafgaande wilsverklaring euthanasie. Drie van 
de 5 voorafgaande wilsverklaringen (wilsverklaring euthanasie, teraardebestelling en orgaando-
natie) kunnen ook geregistreerd worden bij de gemeente. Dit is echter niet verplicht: de docu-
menten zijn op zichzelf rechtsgeldig, maar het is een bijkomende (en kosteloze) manier om de 
wilsverklaringen bekend te maken. Alle voorafgaande wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig, 
behalve de wilsverklaring euthanasie: deze moet om de 5 jaar hernieuwd worden.

Het is meestal nuttig om deze wilsverklaringen in overleg met een arts/zorgverlener in te vullen.

Er bestaat ook een aparte brochure voor de bevolking en ook één voor de professionele zorg-
verleners ter ondersteuning bij het opstellen van de wilsverklaringen (“Wegwijs in voorafgaande 
zorgplanning”). 

Dezelfde wilsverklaringen en bijkomende informatie zijn ook terug te vinden in het LEIFblad of 
op www.leif.be.

Voor alle inlichtingen kan men terecht op www.wilsverklaringen.be (tel: 02 456 82 01).
De wilsverklaringen kunnen hier ook gedownload worden.



Hoe een voorafgaande negatieve  
wilsverklaring invullen ?

De verzoeker vermeldt zijn naam, voornaam, adres en Rijksregisternummer. Door de 
combinatie van deze gegevens kan zekerheid verschaft worden over de identiteit van de 
persoon. Een N.N. of Nationaal Nummer krijgt een buitenlander die in België woont, maar 
niet de Belgische nationaliteit heeft.

Dit gaat om een onomkeerbare toestand (door bv. dementie, hersenbloeding, hersentu-
mor, …). Hier bepaalt men in welke situatie de richtlijnen van toepassing zijn. Men kan  de 
voorgedrukte tekst nog verder aanvullen met de omstandigheden die voor de verzoeker 
bepalend zijn.

Hiermee geeft men te kennen dat wanneer een behandeling/onderzoek wordt opgestart, 
deze geen levensverlengend doel mag hebben. Ze mag uitsluitend het comfort dienen 
(bv. pijnbehandeling, wondverzorging,…).  

Indien gewenst kan men hier aangeven welke specifieke behandelingen men niet wil.  

Een – mogelijk onbedoeld – gevolg van een negatieve wilsverklaring is dat men zichzelf 
uitsluit van orgaandonatie: door het weigeren van levensverlengende behandelingen kan 
de kwaliteit van de organen aangetast geraken, bv. doordat de bloedcirculatie of zuur-
stoftoevoer is verslechterd. Indien men instemde met het principe van orgaandonatie is 
het onontbeerlijk om deze paragraaf te bevestigen (aan te kruisen). 

Een vertegenwoordiger is de persoon (één of meerdere) die namens de verzoeker handelt 
wanneer deze niet langer zijn wil kan uitdrukken. Wanneer er geen vertegenwoordiger werd 
aangeduid (of niet beschikbaar is), dan voorziet de patiëntenrechtenwet de volgorde van 
de personen die als vertegenwoordiger op de eerbiediging van de wilsverklaring kunnen 
toezien: de voorlopige bewindvoerder (indien deze werd aangesteld en bevoegd is) –> 
samenwonende partner –> meerderjarige kinderen -> ouders -> broers/zussen -> behan-
delend team.

Indien de wilsbekwame verzoeker niet in staat is (bv. door verlamming, blindheid,…) om 
de wilsverklaring zelf op te stellen, kan hij een opsteller aanduiden. In dat geval:

•  specifieert men de precieze reden voor deze onmogelijkheid;

•  is de opsteller een meerderjarig persoon; dit mag ook de vertegenwoordiger zijn;

•  kan men dit eventueel laten attesteren door een behandelend arts.
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“Negatieve” wilsverklaring

Naam en voornaam  ..........................................................................................................................................
Adres  ................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................
Identificatienummer in het Rijksregister (of N.N.) ................................................................................................

Indien ik niet langer mijn wil kan uitdrukken  .......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Wil ik geen levensverlengende behandeling, maar enkel comfortbehandeling. Ik wil geen onderzoeken meer tenzij 
ze mijn comfort zouden kunnen verbeteren.

Daarenboven wil ik geen:
O antibiotica
O kunstmatige toediening van vocht en voeding
O chemotherapie 
O bestraling
O operatie
O kunstmatige beademing
O nierdialyse
O reanimatie
O intensieve zorg 
O opname in een ziekenhuis
O andere behandeling (vul zelf in):  .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

  Mag de behandeling verdergezet worden in functie van orgaandonatie.

 Duid ik een vertegenwoordiger aan om mijn wensen en rechten te doen gelden, indien ik er zelf niet meer toe in 
staat ben:
Naam ................................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Identificatienummer in het Rijksregister (of N.N.) ................................................................................................
Telefoonnummer ................................................................................................................................................
Geboortedatum en geboorteplaats ....................................................................................................................
Eventuele graad van verwantschap ...................................................................................................................

De verzoeker is niet in staat de wilsverklaring zelf te schrijven.
De reden waarom de verzoeker fysiek blijvend niet in staat is deze negatieve wilsverklaring te schrijven en te onder-
tekenen is de volgende:  ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

de heer/ mevrouw .............................................................................................................................................
werd aangewezen om deze negatieve wilsverklaring schriftelijk vast te leggen.

De persoonlijke gegevens van de vernoemde persoon zijn de volgende:
Adres .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Identificatienummer in het Rijksregister (of N.N.) ................................................................................................
Telefoonnummer ................................................................................................................................................
Geboortedatum en geboorteplaats ....................................................................................................................
Eventuele graad van verwantschap ...................................................................................................................



Deze verklaring is opgemaakt in …. ondertekende exemplaren die worden bewaard: 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Gedaan te ................................................................ , op  .................................................................................

Datum en handtekening van de verzoeker:
..........................................................................................................................................................................

Datum en handtekening van de vertegenwoordiger:
..........................................................................................................................................................................

Datum en handtekening van de aangewezen persoon die de wilsverklaring heeft opgesteld in plaats van  
de verzoeker:
..........................................................................................................................................................................

Facultatief:
De behandelend arts bevestigt door ondertekening uitsluitend de wilsbekwaamheid van de verzoeker:
..........................................................................................................................................................................

Handtekening, datum, en stempel:

(bij iedere datering en handtekening worden de hoedanigheid en de naam vermeld)



Hier vermeldt men het aantal originele* exemplaren van de wilsverklaring en hun bewaar-
plaats. Het is aangewezen om zelf een exemplaar te bewaren, een exemplaar te voorzien 
voor de vertegenwoordiger(s) en een exemplaar te overhandigen aan de behandelend 
arts(en) opdat zij het kunnen toevoegen aan uw medisch dossier.

Om rechtsgeldig te zijn, moet de voorafgaande negatieve wilsverklaring gedateerd zijn en 
de handtekeningen van alle hierin vermelde personen bevatten.

Hier tekent de persoon wanneer de verzoeker omwille van een beperking het document 
niet zelf kan ondertekenen.

De arts die het document ondertekent, bevestigt dat de verzoeker bij het opmaken van 
het document nog steeds voldoende wilsbekwaam was om op weloverwogen wijze de 
negatieve wilsverklaring op te maken.

Deze bevestiging is een meerwaarde (maar is niet verplicht)  wanneer er twijfel zou kun-
nen bestaan over de wilsbekwaamheid van de verzoeker of deze in de nabije toekomst 
zou kunnen rijzen.

* Een origineel exemplaar hoeft niet helemaal met de hand te worden vervolledigd, maar 
is een exemplaar dat voorzien werd van authentieke handtekeningen.

De negatieve wilsverklaring blijft onbeperkt geldig.



Hoe een voorafgaande wilsverklaring  
inzake euthanasie invullen?

De verzoeker vermeldt zijn naam en voornaam, en kiest de regel die overeenstemt met 
zijn wil:

! Eén van de vier regels moet verplicht geselecteerd worden: men schrapt dus 
de overige drie regels !

•  het betreft een eerste verklaring, d.w.z. een initiële verklaring;

•  een herbevestiging van de initiële verklaring, in dat geval de datum van de initiële ver-
klaring vermelden;

•  een wijziging van bepaalde gegevens in zijn initiële verklaring (getuige, vertrouwensper-
soon, enz…), in dat geval de datum van de initiële verklaring vermelden;

•   een intrekking van de initiële verklaring, in dat geval de datum van de initiële verklaring 
vermelden.

Door de combinatie van die gegevens kan zekerheid verschaft worden over de identiteit 
van de persoon die de initiële verklaring heeft opgesteld.

Deze verplichte vermelding maakt het mogelijk zich ervan te vergewissen dat de wilsuit-
drukking in het document vrij en bewust is opgesteld.

De wilsverklaring moet verplicht in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen wor-
den opgesteld. Door hun personalia en handtekening toe te voegen, bevestigen ze dat 
de wilsverklaring vrij en bewust werd opgesteld.

! Eén van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden 
van de verzoeker, m.a.w. mag geen familie/erfgenaam zijn !

Door de combinatie van die gegevens kan zekerheid verschaft worden over de identiteit 
van de getuigen.
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Wilsverklaring euthanasie

Rubriek I. Verplichte gegevens

A. Voorwerp van de wilsverklaring
De Heer/Mevrouw (*):  ....................................................................................................... (naam en voornaam)

(*)  verzoekt dat voor het geval hij/zij (*) niet meer in staat is tot wilsuiting, een arts euthanasie toepast indien voldaan 
is aan de voorwaarden vastgesteld in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie

(*) herbevestigt de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum) : ........................................... (1)
(*) herziet de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum) :  ................................................... (1)
(*) trekt de wilsverklaring tot euthanasie in, die werd opgesteld op (datum) : ......................................................

B. Persoonlijke gegevens van de verzoeker
Mijn persoonlijke gegevens zijn de volgende :
- hoofdverblijfplaats :  ........................................................................................................................................
- volledig adres :  ...............................................................................................................................................
- identificatienummer in het Rijksregister :  .........................................................................................................
- geboorteplaats en geboortedatum :  ...............................................................................................................

C. Kenmerken van de wilsverklaring
Deze verklaring werd vrij en bewust afgelegd. Dit wordt onderschreven door de handtekening van de twee getuigen 
en in voorkomend geval van de vertrouwensperso(o)n(en).

Ik verwacht dat deze wilsverklaring wordt geëerbiedigd.

D. De getuigen
De getuigen ten overstaan waarvan ik deze wilsverklaring afleg, zijn :
1) naam en voornaam :  .....................................................................................................................................
    hoofdverblijfplaats :  .......................................................................................................................................
    volledig adres :  .............................................................................................................................................
    identificatienummer in het Rijksregister : ........................................................................................................
    telefoonnummer :  .........................................................................................................................................
    geboortedatum en geboorteplaats :  ..............................................................................................................
    eventuele graad van verwantschap :  .............................................................................................................

2) naam en voornaam :  .....................................................................................................................................
    hoofdverblijfplaats :  .......................................................................................................................................
    volledig adres :  .............................................................................................................................................
    identificatienummer in het Rijksregister : ........................................................................................................
    telefoonnummer :  .........................................................................................................................................
    geboortedatum en geboorteplaats :  ..............................................................................................................
    eventuele graad van verwantschap :  .............................................................................................................



Rubriek II. Facultatieve gegevens

A. De eventuele aangewezen vertrouwenspersonen
Als vertrouwensperso(o)n(en), waarvan ik wens dat hij/zij onmiddellijk op de hoogte wordt (worden) gebracht indien 
ik mij in een toestand bevind waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn en dat hij/zij tijdens de proce-
dure wordt (worden) betrokken, wijs ik in volgorde van voorkeur aan:
1) naam en voornaam :  .....................................................................................................................................
    hoofdverblijfplaats :  .......................................................................................................................................
    volledig adres :  .............................................................................................................................................
    identificatienummer in het Rijksregister : ........................................................................................................
    telefoonnummer :  .........................................................................................................................................
    geboortedatum en geboorteplaats :  ..............................................................................................................
    eventuele graad van verwantschap :  .............................................................................................................
2) … (2)

B. Gegevens weer te geven door de persoon die fysiek blijvend niet in staat is een wilsverklaring op te 
stellen en te tekenen
De reden waarom ikzelf fysiek blijvend niet in staat ben deze wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen is de 
volgende :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Als bewijs hiervan, voeg ik een medisch getuigschrift in bijlage.
Ik heb  ........................................................................................... (naam en voornaam)  aangewezen om deze
wilsverklaring schriftelijk vast te leggen.
De persoonlijke gegevens van voornoemde persoon zijn de volgende:
- hoofdverblijfplaats :  ........................................................................................................................................
- volledig adres :  ...............................................................................................................................................
- identificatienummer in het Rijksregister :  .........................................................................................................
- telefoonnummer :  ...........................................................................................................................................
- geboortedatum en geboorteplaats :  ...............................................................................................................
- eventuele graad van verwantschap :  ..............................................................................................................

Deze verklaring is opgemaakt in … (aantal) ondertekende exemplaren die worden bewaard (op een plaats of bij een 
persoon) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Gedaan te  ....................................................................................................................................................... , 
op  ....................................................................................................................................................................

Datum en handtekening van de verzoeker
Datum en handtekening van de aangewezen persoon bij het fysiek blijvend niet in staat zijn van de verzoeker (1)
Datum en handtekening van de twee getuigen 
Datum en handtekening van de aangewezen vertrouwensperso(o)n(en) (1) (bij iedere datering en handtekening wor-
den de hoedanigheid en de naam vermeld)

(*) schrappen wat niet past
(1) in voorkomend geval

(2) voor elke aangewezen  vertrouwenspersoon worden onder 1) vermelde gegevens weergegeven

Naam NaamNaam Naam



De verzoeker kan indien hij dit wenst een of meer vertrouwenspersonen aanwijzen. In-
dien de verzoeker niet meer wilsbekwaam is, lichten zij de behandelende arts in over de 
voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie.

! De behandelende geneesheer van de patiënt, de geraadpleegde arts en de 
leden van het zorgteam mogen niet als vertrouwenspersoon worden aangewe-
zen !

Door de combinatie van die gegevens kan zekerheid verschaft worden over de identiteit 
van de eventuele vertrouwenspersonen.

Als de verzoeker lichamelijk niet in staat is om een voorafgaande wilsverklaring inzake 
euthanasie op te stellen, kan hij een opsteller aanwijzen. In dat geval:

•  moet de fysieke onmogelijkheid gespecifieerd worden.

•  moet de aangifte vergezeld gaan van een medisch getuigschrift als bewijs.

•   kan door een combinatie van die gegevens zekerheid verschaft worden over de iden-
titeit van de opsteller.

! De opsteller is een meerderjarig persoon die geen materieel belang heeft bij 
het overlijden van de verzoeker !

Het aantal originele exemplaren van de wilsverklaring en de plaats van bewaring moet 
worden vermeld.

! In geval van registratie moet het gemeentebestuur een origineel exemplaar 
aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu be-
zorgen !

Om rechtsgeldig te zijn, moet de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie geda-
teerd zijn en de plaats van opstelling en de handtekeningen van alle hierin vermelde 
personen bevatten.

De wilsverklaring euthanasie is slechts 5 jaar geldig en moet nadien telkens 
hernieuwd worden.



Hoe een verklaring inzake de wijze  
van teraardebestelling invullen ?

De verzoeker vermeldt zijn naam, voornaam, adres en Rijksregisternummer. Door de 
combinatie van deze gegevens kan zekerheid verschaft worden over de identiteit van de 
persoon.

Men kan de keuze voor zijn uitvaart officieel bekendmaken. Zowel nabestaanden als de 
begrafenisondernemer zijn verplicht met deze wensen rekening te houden. Bij een over-
lijden gaat de gemeente na of de overledene een wilsverklaring heeft laten registreren. Als 
dit het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene 
respecteren.

De as van een overledene mag verstrooid of begraven worden op een andere plek dan 
de begraafplaats. 

Let op: niet op openbare plaatsen en ook niet zonder schriftelijke toestemming van de 
eigenaar van het perceel of stuk grond waar de as verstrooid of begraven wordt, tenzij de 
plek eigendom was van de overledene. Dit moet tevens te kennen gegeven worden bij 
de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden.

Een asurn mag ook thuis bewaard worden. Na de uitvaart krijgt de door u vernoemde 
nabestaande de asurn mee opdat deze een persoonlijke plek kan krijgen.

Men kan kiezen in welke gemeente men wil begraven, bijgezet of uitgestrooid worden.

Indien men beschikt over een uitvaartcontract is het belangrijk deze gegevens te vermel-
den op de verklaring opdat ze mee worden opgenomen in het bevolkingsregister van de 
gemeente. Dit stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat om op het moment 
van de aangifte van een overlijden onmiddellijk het bestaan van het contract te melden.
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Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van  
teraardebestelling
 
Ondergetekende,   .............................................................................................................................................
Rijksregisternummer  ....................................................................
verblijvend te .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

(1) verklaart aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad/gemeente* .............................................

(2) herziet de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling neergelegd in de stad/gemeente*
.................................................................................. op  ..................................................................................

(3) trekt de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling in neergelegd in de stad/gemeente*
.................................................................................. op  ..................................................................................

O begraving van het stoffelijk overschot 
O crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats 
O crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats 
O crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats 
O crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee 
O  crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische  

territoriale zee  ...............................................................................................................................................
O crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
..........................................................................................................................................................................
O crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
..........................................................................................................................................................................

O  naam van de (deel)gemeente van begraving of de (deel)gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid 
moet worden:  ...............................................................................................................................................

O uitvaartcontract:  naam van de maatschappij  ............................................................................................
 Contractnummer  ............................................................................................................
 Datum van ondertekening  ..............................................................................................





Ritueel van de uitvaartplechtigheid
O geen ritueel 
O uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging 
O uitvaartplechtigheid volgens Neutraal Filosofische overtuiging 

De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil opgemaakt werd, is mijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van 
teraardebestelling.

Opgemaakt te  ................................................................................. , op  .........................................................

Handtekening

Ontvangstbewijs van de verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling:
Op  .................................................................................... heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
stad/gemeente* .................................................................................................................................................
de verklaring ontvangen betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling van
..........................................................................................................................................................................
Handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand of van zijn gemachtigde:



In deze paragraaf wordt de mogelijkheid geboden om het ritueel te bepalen waarmee de 
uitvaart dient te verlopen. Men heeft zich beperkt tot de erkende levensovertuigingen, aan-
gevuld met de plechtigheid volgens “Neutraal Filosofische overtuiging”. Hiermee wordt 
een plechtigheid bedoeld ontdaan van elk levensovertuiglijk ritueel en niet begeleid door 
een vertegenwoordiger van een levensovertuiging.

Om rechtsgeldig te zijn, moet de voorafgaande wilsverklaring gedateerd zijn en de plaats 
van opstelling en de handtekening van de verzoeker bevatten.

Om ervan verzekerd te zijn dat er met zijn wensen rekening kan gehouden worden, doet 
men er goed aan het document te laten registreren op de dienst Burgerlijke Stand van de 
gemeente. Het document wordt toegevoegd aan een register dat geconsulteerd wordt 
op het moment van de aangifte van overlijden.

Men ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.

De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling blijft onbeperkt geldig.



Hoe een verklaring voor  
orgaandonatie invullen ?

Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, kunnen wor-
den weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, behalve 
indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit. 

Men kan zijn keuze voor orgaandonatie officieel bekendmaken. Daarvoor tekent men 
het formulier voor instemming of weigering, dat vervolgens wordt doorgestuurd naar het 
Rijksregister. Deze stap is volledig gratis en kan op elk moment worden herzien. 

Wanneer men expliciet zijn toestemming verleent, vermijdt men dat de artsen, die aan-
gedaan zijn door de emoties van de familie, de organen niet onmiddellijk durven wegne-
men, waardoor veel organen later niet meer bruikbaar zijn.

De verzoeker vermeldt zijn naam, voornaam, adres en Rijksregisternummer. Door de 
combinatie van deze gegevens kan zekerheid verschaft worden over de identiteit van de 
persoon.

Elke wilsbekwame persoon (vanaf 12 jaar) kan een verklaring afleggen over het wegne-
men en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden. Dit kan een ver-
klaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie 
van organen.

Voor wilsonbekwame minderjarigen of bij verlengde minderjarigheid geldt de volgende 
regel: indien de (verlengde) minderjarige niet in staat is, wegens zijn geestestoestand, zijn 
wil kenbaar te maken, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorlopige bewindvoer-
der of - bij gebreke daarvan - zijn naaste verwant het verzet uitdrukken.

Door het document bij de dienst Burgerlijke Stand te laten registreren, komen deze gege-
vens terecht in de databank van het Rijksregister. Deze databank is consulteerbaar door 
de betrokken zorgverleners waardoor er kostbare tijd kan gewonnen worden.

Men ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.
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De verklaring voor orgaandonatie blijft onbeperkt geldig.



KONINKRIJK BELGIE     Wettelijke basis: KB van 30/10/86 (BS 14/02/87)
                
               http://www.beldonor.be 

Gemeente :       

Postcode:       

Verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie  
van organen en weefsels na overlijden. 

Naam – Voornamen:       _       

Datum en plaats van geboorte(dd/mm/jjjj):       _       

Rijksregisternummer:       

Adres :       

 verzet zich tegen elke wegneming van organen en weefsels (1) 

 verklaart uitdrukkelijk zich donor te stellen (uitdrukkelijke wilsbeschikking) 

 herroept de verklaring van verzet (1) 

 herroept de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking 

   
___________________________________________________________________________

(1) De vertegenwoordiger van degene voor wie het verzet of de herroeping  
ervan is geschied :       

Graad van verwantschap:       
___________________________________________________________________________

Opgemaakt te       

Op       
Handtekening van de aanvrager, 

Handtekening van de ambtenaar,     Stempel van de gemeente 

(1) in voorkomend geval 

Verklaring voor orgaandonatie

KONINKRIJK BELGIE     Wettelijke basis: KB van 30/10/86 (BS 14/02/87)
                
               http://www.beldonor.be 

Gemeente :       

Postcode:       

Verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie  
van organen en weefsels na overlijden. 

Naam – Voornamen:       _       

Datum en plaats van geboorte(dd/mm/jjjj):       _       

Rijksregisternummer:       

Adres :       

 verzet zich tegen elke wegneming van organen en weefsels (1) 

 verklaart uitdrukkelijk zich donor te stellen (uitdrukkelijke wilsbeschikking) 

 herroept de verklaring van verzet (1) 

 herroept de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking 

   
___________________________________________________________________________

(1) De vertegenwoordiger van degene voor wie het verzet of de herroeping  
ervan is geschied :       

Graad van verwantschap:       
___________________________________________________________________________

Opgemaakt te       

Op       
Handtekening van de aanvrager, 

Handtekening van de ambtenaar,     Stempel van de gemeente 

(1) in voorkomend geval 



lichaam schenken aan de wetenschap:  
lijst van de universiteiten

Katholieke Universiteit Leuven –  
Campus Kortrijk

Groep Biomedische Wetenschappen KULAK

Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk 
Tel: 056/24.62.45 
anatomie@kuleuven-kulak.be
www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/geneeskunde/
Lichaamsdonatie/lichaamsdonatie

Katholiek Universiteit Leuven

Vesaliusinstituut - Vaardigheidscentrum Anatomie

Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven 
Tel: 016/33.66.81
anatomie@med.kuleuven.be
www.med.kuleuven.be/anatomie

Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek

Agoralaan – Gebouw D, 3590 Diepenbeek  
Tel: 011/26.81.11 
info@uhasselt.be

Universiteit Antwerpen 

Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie

UA Campus 3 Eiken, Gebouw T - D.T. 330 
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk 
Tel: 03/265.28.28
secretariaat.anatomie@uantwerpen.be 
www.ua.ac.be/lichaamsafstand

Universiteit Gent

Vakgroep Medische Basiswetenschappen 
Afdeling Anatomie en Embryologie

Campus UZ Gent B3, 4de verdieping 
De Pintelaan 185, 9000 Gent 
Tel: 09/332.51.92 
lichaamsafstand@ugent.be
www.lichaamsafstand.ugent.be

Vrije Universiteit Brussel

Faculteit Geneeskunde en Farmacie

ARTE, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel 
Tel: 02/477.43.17 
arte@vub.ac.be
www.vub.ac.be/EXAN/schenking_%20lichaam.htm

Wanneer men zijn/haar lichaam aan de wetenschap wilt schenken, dient men een handgeschreven docu-
ment (een testament) op te maken waarin men een universiteit van eigen keuze aanduidt die aanspraak 
kan maken op het lichaam. Het is aangewezen om zich voorafgaand te informeren bij de desbetreffende 
dienst van de universiteit. Zie de contactgegevens van de universiteiten onderaan. 
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een samenwerking van

De opdracht van de Koning Boudewijnstichting is duidelijk en tegelijk veelomvattend: 
de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren.

Visie
Een onafhankelijke, pluralistische stichting die op een duurzame en vernieuwende ma-
nier wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversi-
teit. De Stichting valoriseert haar aanwezigheid in Brussel, hoofdstad van Europa.

WAArDen
Onafhankelijkheid, pluralisme, respect voor diversiteit, in dienst van de hele samenle-
ving, promotor van solidariteit, transparant en integer.

kbs-frb.be

De vzw LEIF (LevensEinde InformatieForum) is een open initiatief van mensen en ver-
enigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect 
voor de wil van de patiënt voorop staat.

De vzw LEIF maakt deel uit van w.e.m.m.e.l., het expertisecentrum ‘Waardig 
Levenseinde’, waar personen en organisaties elkaar kunnen vinden in een dia-
loog aangaande het levenseinde.

Het centrum bundelt expertise en wetenschappelijke kennis, neemt een actieve rol op 
in het maatschappelijk debat en doet aan sensibilisering en praktische ondersteuning 
van de brede bevolking, de patiënt, de mantelzorger en de zorgverlener op vlak van 
levenseindebeslissingen en levenseindezorg. Dit gebeurt in het kader van de rechten 
van de patiënt en met het volle respect voor zijn beslissingskader en autonomie.

leif.be
wemmel.center

Missie
Onze missie: In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een 
transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders 
gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar 
ook in de toekomst, en dit in overleg met de betrokken partners.

WAArDen
Duurzaamheid, klantgerichtheid, innovatie, ruimte voor talenten, samen in respect en 
integriteit.

health.belgium.be



www.wilsverklaringen.be 
tel 02/456 82 01
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voor wie is deze brochure bedoeld?

Je hebt deze brochure geopend. Misschien omdat je al vaker hebt nagedacht over 
welke zorg je wil krijgen als je ernstig ziek wordt. Omdat je zeker wil zijn dat je wensen 
hierrond gerespecteerd zullen worden, ook al kan je ze zelf niet meer uiten. Of je wil je 
naasten hier niet mee belasten. Je wil misschien weten hoe je die wensen vooraf op 
papier kan zetten, hoe je dus “met je papieren in orde” kan zijn, en welke informatie 
belangrijk is voor zorgverleners.

Of misschien heb je iemand in je naaste omgeving die ernstig ziek is en wil je met die 
persoon samen nadenken over de toekomst op vlak van zijn gezondheid.

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die overweegt om bepaalde zaken te regelen 
rond zijn levenseinde, ook al ben je nu nog gezond of ook al vertrouw je nog op gene-
zing. In deze brochure willen we je handvatten aanreiken om gesprekken aan te gaan 
met je naasten en met je zorgverleners en om de nodige papieren in te vullen. 

Deze “papieren” noemt men “wilsverklaringen” en ze zijn terug te vinden in de brochure 
“de correcte voorafgaande wilsverklaringen” die ook deel uitmaakt van de campagne 
“Voorafgaande Zorgplanning”, een gezamenlijk project van de FOD Volksgezondheid, 
de Koning Boudewijnstichting en LEIF. Beide brochures horen samen. De brochure 
“de correcte voorafgaande wilsverklaringen” is verkrijgbaar via de gemeenten en di-
verse diensten (zie pagina 11).

nadenken over het levenseinde: waarom?

Voor velen onder ons komt er een moment in het leven waarop we niet meer te gene-
zen zijn, maar waarop er op medisch vlak nog dingen kunnen gebeuren. Dat kunnen 
behandelingen zijn die ons langer in leven houden, maar evengoed medische hande-
lingen die er enkel voor zorgen dat we pijnvrij zijn en een levenseinde zonder vermijd-
bare ellende tegemoet gaan. Het is dus belangrijk om na te denken over wat je wel of 
niet wil. Een aantal vragen waarover je kan nadenken: 

•  Hoe zie ik mijn levenseinde? Waar maak ik me het meest ongerust over in dat 
verband?

•  Welke zorg verwacht ik van mijn arts en van andere zorgverleners?

•  Welke behandelingen zou ik nog willen mocht ik ernstig ziek worden? En welke 
niet? Zou ik in bepaalde omstandigheden euthanasie willen?

•  Wie wil ik aanduiden om mijn wil te vertolken wanneer ik het zelf niet meer kan?

•  Op welke plek wil ik het liefst verzorgd worden en sterven?

•  Enz. 
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Misschien wil je hierover van gedachten wisselen met vrienden en kennissen, met 
mensen in het lokaal dienstencentrum of het woonzorgcentrum.

Door erover te praten met je arts, je andere zorgverleners en je naasten maak je je 
keuzes bekend en kunnen misverstanden zoveel mogelijk vermeden worden. Het is 
vaak een hele geruststelling als je weet dat je arts en je naasten je grenzen en je wen-
sen kennen, maar die geruststelling geldt ook voor hen: door jouw beslissingen op 
papier te zetten, neem je zelf de verantwoordelijkheid die anders op hun schouders 
rust mocht jij later niet meer in staat zijn om te beslissen.

Als je er niet over praat, bestaat de kans dat de laatste fase van je leven er helemaal 
anders gaat uitzien dan je gewild had. Het komt voor dat mensen aan hun levenseinde 
meer behandelingen krijgen dan ze eigenlijk gewild hadden en net daardoor helemaal 
geen levenskwaliteit meer hebben.

praten over het levenseinde: wanneer?

Praten over het levenseinde is voor niemand makkelijk: noch voor jou, noch voor je 
naasten en zelfs niet voor je arts! Je zou kunnen denken dat er dus nooit een goed tijd-
stip is om een gesprek aan te gaan. Toch kunnen er momenten zijn in je leven waarop 
je erover nadenkt, zoals wanneer je zelf gezondheidsproblemen hebt of een ernstige 
diagnose te horen krijgt of wanneer je in een woonzorgcentrum wordt opgenomen. 
Er zijn heel wat woonzorgcentra die zelf ook het initiatief nemen om hierover te praten 
enkele weken nadat je er opgenomen bent. Enerzijds worden je wensen dan bevraagd 
over je dagelijkse zorg, anderzijds zal ook gepeild worden naar wat je wenst in het 
geval je ernstig ziek wordt en misschien zelf je wil niet meer kan uitdrukken.

Soms kan iemand uit je omgeving die ernstig ziek is of overlijdt, je aan het denken zet-
ten, terwijl je zelf nog gezond bent. Dan is het misschien voor jou en je omgeving ook 
minder bedreigend om erover te praten. Doe het in ieder geval op tijd, namelijk vóór 
het moment dat je er misschien niet meer toe in staat bent.

Jij bepaalt het moment waarop je dit wil bespreken. Misschien gaan zorgverleners 
erover tegen jou beginnen als je daar op dat moment weinig zin of energie voor hebt. 
Dan kan je laten weten dat je dit op een ander tijdstip wil bespreken. Wacht alleszins 
niet tot je arts er zelf over begint!
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overleggen met je arts

Waarom willen mensen wilsverklaringen opstellen? Vaak krijg je als antwoord: “om niet no-
deloos te moeten afzien”. Maar wat betekent dat juist? Bij de ene kan het stoppen met de 
antibiotica veel leed besparen, bij de andere kan het juist zorgen voor extra ongemak. Om 
precies te weten wat je zelf niet wil beleven, is het daarom belangrijk dat je dit overlegt met je 
arts. Je arts kent namelijk je gezondheidstoestand en weet meestal met welke problemen je 
zit. Wanneer je uitlegt waarvoor je angst hebt, wat je zeker niet wil ondergaan, kan de arts, 
dankzij zijn kennis en ervaring, je ondersteunen bij het maken van keuzes. Hij kan je daarom 
ook goed bijstaan bij het invullen van je wilsverklaringen.

Een tip is om je vragen vooraf te noteren en de antwoorden tijdens de consultatie met je arts 
ook meteen op te schrijven. Houd er rekening mee dat je misschien meerdere consultaties 
nodig hebt om alle informatie te verzamelen en aan voorafgaande zorgplanning te doen. Het 
kan nuttig zijn om iemand (bv. een naaste) mee te nemen naar de consultaties: met twee 
onthoud je meer en misschien wil je die persoon ook als vertegenwoordiger aanduiden.

Wanneer je reeds beroep doet op zorgverleners, in de thuissituatie of in het woonzorgcen-
trum, is het misschien makkelijker voor jou om er met hen over te praten. Toch blijft het 
belangrijk dat er in dit proces ook een arts wordt betrokken. 

voorafgaande zorgplanning

Het continue proces van nadenken over wat je wil of niet wil wanneer je ernstig ziek 
zou worden en je je wil niet langer kan uitdrukken, jezelf informeren, beslissingen ne-
men en voorbereiden, tijdig erover spreken met je zorgverleners en naasten en je 
beslissingen op papier zetten, noemt men voorafgaande zorgplanning. Het vastleggen 
van je wensen op papier gebeurt via voorafgaande wilsverklaringen. 

Wat zijn wilsverklaringen?

1)  Wilsverklaringen zijn documenten waarin je duidelijke richtlijnen geeft voor de situa-
tie waarin je jezelf niet langer kan uitdrukken. 

2)  Wilsverklaringen zijn dus bedoeld voor later, wanneer je niet langer wilsbekwaam 
bent. Hierin heb je opgeschreven welke behandelingen/onderzoeken/zorg je dan 
niet meer wil. Artsen en andere zorgverleners moeten hiermee rekening houden.

3)  Iemand anders kan ze niet voor jou invullen wanneer je zelf wilsonbekwaam gewor-
den bent!
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Je kan deze wilsverklaringen terugvinden in de brochure “de correcte voorafgaande 
wilsverklaringen”, mét uitleg over hoe je ze kan invullen.

Er bestaan 5 wilsverklaringen die je voorafgaand aan je wilsonbekwaamheid kan op-
stellen zodat anderen hiermee later rekening kunnen houden. Je bent uiteraard niet 
verplicht ze alle 5 in te vullen. Naast de 5 wilsverklaringen mag je ook zelf meer details 
op papier zetten. Misschien wil je een brief schrijven aan je naasten over hoe je wil dat 
je levenseinde er uitziet.

De 5 wettelijke voorafgaande wilsverklaringen:

1.Voorafgaande negatieve wilsverklaring

2.Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

3.Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

4.Verklaring voor orgaandonatie

5.Testament betreffende lichaamsschenking aan de wetenschap

3 van de 5 wilsverklaringen zijn registreerbaar op de gemeente:

1.Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

2.Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

3.Verklaring voor orgaandonatie

Let wel: alle 5 wilsverklaringen zijn op zich rechtsgeldig. Registratie op de ge-
meente is wenselijk, maar NIET verplicht.

4 van de 5 wilsverklaringen zijn onbeperkt geldig. Enkel de voorafgaande 
wilsverklaring euthanasie moet om de 5 jaar hernieuwd worden. 

Buiten de voorafgaande wilsverklaring euthanasie, waarbij de arts kan 
weigeren de euthanasie uit te voeren, zijn de andere 4 wilsverklaringen 
wettelijk afdwingbaar: artsen zijn verplicht hiermee rekening te houden.

Vooral bij het invullen van de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring eu-
thanasie is het nuttig je te laten bijstaan door een professionele zorgverlener. 
We lichten beide wilsverklaringen hieronder kort toe. Voor informatie over orgaan-
donatie, lichaamsschenking aan de wetenschap en regeling van uitvaart verwijzen we 
naar het commentaar bij de in te vullen formulieren in de brochure “de correcte voor-
afgaande wilsverklaringen”.
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De voorafgaande negatieve wilsverklaring

Dit document werd vroeger ook “Levenstestament” genoemd. Het is een voorafgaan-
de wilsverklaring waarin zo nauwkeurig mogelijk staat beschreven welke zorg (be-
handelingen, onderzoeken, transfers, …) je weigert, indien je onherroepelijk wilsonbe-
kwaam bent geworden. Daarin kan je een vertegenwoordiger aanduiden die je wensen 
zal verdedigen wanneer je niet meer wilsbekwaam bent. Deze wilsverklaring is juridisch 
afdwingbaar, er moet dus door de artsen rekening gehouden worden met de richtlijnen 
die je erin gegeven hebt. De negatieve wilsverklaring is onbeperkt in de tijd geldig en 
kan te allen tijde door jezelf aangepast worden.

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je opstellen als je euthanasie wenst in 
het geval je in een onomkeerbare comateuze toestand komt.

•  De wilsverklaring euthanasie geldt enkel bij onomkeerbaar coma (en dus niet 
bij andere vormen van onomkeerbare wilsonbekwaamheid zoals door dementie, 
hersentumor, …) en dit moet door een arts bepaald worden.

•  Hierbij zijn 2 getuigen nodig die mee ondertekenen. Zij hebben verder geen rol 
te vervullen, ook niet later wanneer er beroep zou moeten gedaan worden op de 
wilsverklaring.

•  De voorafgaande wilsverklaring euthanasie is slechts 5 jaar geldig. Ze moet dus 
om de 5 jaar hernieuwd worden. De verklaring vervalt echter niet als je in die 5 jaar 
wilsonbekwaam geworden bent.

•  Gezien een arts kan weigeren om de euthanasie uit te voeren, kan hij deze 
wilsverklaring euthanasie negeren en dus geen euthanasie toepassen.

•  Op de verklaring dient een vertrouwenspersoon aangeduid te worden die de be-
handelende arts zal inlichten over de euthanasieverklaring wanneer de verzoeker 
niet langer wilsbekwaam is.

•  De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan vrijblijvend bij de gemeente ge-
registreerd worden. Registratie is kosteloos en houdt in dat op de dienst Bur-
gerzaken de documenten toegevoegd worden aan een nationale elektronische 
databank die consulteerbaar is door zorgverleners (24/24u, 7/7d). Echter, het is 
belangrijk deze niet enkel te registeren, maar ook met je arts te bespreken!

In het addendum op pagina 14 wordt het verschil tussen de voorafgaande ne-
gatieve wilsverklaring en de voorafgaande wilsverklaring euthanasie nog eens 
samengevat.
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Wat doe je met je wilsverklaringen?

Je bewaart de opgestelde wilsverklaringen best thuis, bij je behandelend arts(en) en bij 
je vertegenwoordiger / vertrouwenspersoon. Maak dus enkele kopieën en zorg dat ze 
voorzien zijn van originele handtekeningen. Je vertegenwoordiger / vertrouwensper-
soon zal je wilsverklaringen kenbaar maken en erop toezien dat ze worden gerespec-
teerd wanneer je niet meer wilsbekwaam bent.

Drie van de 5 wilsverklaringen kan je ook laten registreren via de gemeente, nl. de 
wilsverklaring euthanasie, de verklaring orgaandonatie en de verklaring inzake de wijze 
van teraardebestelling. Dit is echter niet verplicht: alle 5 wilsverklaringen zijn op zich 
wettelijk, of ze nu al dan niet geregistreerd zijn. Registratie via de gemeente geeft een 
bijkomende garantie dat meer mensen op de hoogte zijn van je wensen.

leifkaart

Je kan je wilsverklaringen ook kenbaar maken via de LEIFkaart. Deze plastic kaart 
heeft dezelfde grootte als je identiteitskaart (je bewaart beide dan ook best samen). 
Ze vermeldt de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten, maar vervangt uiteraard 
de wilsverklaringen niet. Omdat er tevens de naam en telefoonnummer van een con-
tactpersoon op vermeld staat, biedt ze een bijkomende garantie dat zorgverleners 
rekening zullen houden met je wensen. Je kan een LEIFkaart kosteloos aanvragen via 
het LevensEinde InformatieForum LEIF (zie pagina 11).

vertrouwenspersoon versus wettelijke 
vertegenwoordiger

In deze brochure werd al enkele keren gesproken over vertrouwenspersoon en ver-
tegenwoordiger. Volgens de patiëntenrechtenwet is een vertrouwenspersoon in de 
eerste plaats een persoon die je bijstaat (bv. meegaat naar de consultaties bij de arts) 
en die dus ook op de hoogte is van je gezondheidstoestand. Je kan één of meerdere 
vertrouwenspersonen schriftelijk of mondeling aanduiden.

Een vertegenwoordiger is de persoon (of personen) die voor je opkomt wanneer je 
zelf niet langer wilsbekwaam bent. Deze persoon zal je wensen en rechten verdedigen 
die je door middel van wilsverklaringen op papier gezet hebt. Je kan deze persoon 
(bv. een familielid, een vriendin) formeel schriftelijk aanduiden1. Doe je dat niet, dan zal 

1 Wanneer je wilsverklaringen hebt opgesteld is het niet nodig de vertegenwoordiger nog eens apart schriftelijk 
aan te duiden: in de wilsverklaringen wordt de vertegenwoordiger immers reeds voorzien.
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er een informele vertegenwoordiger aangeduid worden volgens deze volgorde: in de 
eerste plaats de eventuele bewindvoerder (indien deze dit mandaat kreeg), je samen-
wonende partner, dan je meerderjarige kinderen, daarna je ouders, gevolgd door je 
broers of zussen en tot slot de betrokken beroepsbeoefenaar. Een neef of een vriendin 
kan dus geen informele vertegenwoordiger zijn, die moet je formeel aanduiden.

In de voorafgaande wilsverklaring euthanasie is de vertrouwenspersoon wel diegene 
die jouw wilsverklaring kenbaar moet maken.

vergeet ook je actuele zorg niet te bepalen

Je bezorgdheid voor jouw toekomstige levenskwaliteit in het geval je je wil niet meer 
kan uitdrukken, is zeer begrijpelijk.

Maar stel dat je al ernstig ziek bent, waarom zou je dan ook niet je huidige zorg plan-
nen? Welke zorg wil je van de thuisverpleging, gezinszorg of het woonzorgcentrum? 
Wil je een palliatief zorgteam inschakelen? Welke behandelingen wens je nog? Op 
welke plek wil je verzorgd worden?

Vraag aan je arts om je alle mogelijke behandelingen (inclusief palliatieve) en hun nevenwer-
kingen uit te leggen. Je hebt recht op deze informatie. Hierna kan je beslissen wat je wel 
en niet wil. Het is ook je volste recht om behandelingen te weigeren, zelfs levensreddende.

Wat je nú (zolang je nog wilsbekwaam bent) wil of niet wil, kan je meedelen aan je arts. Hiervoor 
moet je geen papieren invullen. Er is slechts één uitzondering: wanneer je bij volle verstand 
actueel om euthanasie verzoekt, moet je dit nog op schrift bevestigen: dit heet een “schriftelijk 
verzoek”. Hiervoor bestaat geen model of voorgedrukt document, dit dient eigenhandig ge-
schreven te worden. Dit kan op een eenvoudig stukje papier. Verwar dit “schriftelijk verzoek” 
niet met de voorafgaande “wilsverklaring euthanasie” die voor later bedoeld is (zie hierboven).

samengevat

Deze brochure geeft uitleg over alle wettelijk beschikbare wilsverklaringen en de ba-
sisgegevens om aan voorafgaande zorgplanning te doen. Dit zijn de stappen die je 
hiervoor dient te nemen:
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• Denk na over een aantal levens(einde)vragen

• Informeer je 

• Praat erover met je naasten en zorgverleners

• Stel een vertegenwoordiger aan

• Vul de documenten in die voor jou belangrijk zijn

• Stuur bij indien nodig

Voorafgaande zorgplanning is nuttig, maar vergeet ook je huidige zorg niet. Laat je helpen 
en overleg best met je arts of andere zorgverleners (de dienst maatschappelijk werk van de 
gemeente waar je woont of van de mutualiteit, regionale LEIFpunten, netwerken palliatieve 
zorg, vrijzinnig humanistisch consulenten,…zie nuttige adressen op volgende pagina’s) en 
met je naasten. Zo zullen je wilsverklaringen later begrijpelijker zijn voor de arts die ze moet 
respecteren.

Welke andere diensten kunnen je ondersteunen?

Vraag vooreerst inlichtingen aan je arts. Hieronder vind je een aantal diensten waar je 
terecht kan met je vragen.

Het LevensEinde Informatie Forum: LEIF
J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Via de telefonische hulplijn: de LEIFlijn (078 15 11 55) of per email (info@leif.be) kan je 
LEIF contacteren voor:

• Vragen in verband met het levenseinde
• Informatie over voorafgaande zorgplanning en over de wilsverklaringen
• Vorming over het opnemen van je rechten bij het levenseinde
•  Consultatie: met vragen rond het levenseinde wanneer men nergens anders te-

recht kan of niet gehoord wordt (ULteam “Uitklaring Levenseindevragenteam”:  
tel 078 05 01 55 (op afspraak).

•  Bestel kosteloos je LEIFkaart online (www.leifkaart.nu of www.leif.be) of via het 
formulier pagina 15.

Het LEIFblad geeft meer algemene informatie over mogelijkheden bij het levensein-
de: staken van behandelingen, palliatieve zorg, palliatieve sedatie, levensbeëindiging 
zonder verzoek, hulp bij zelfdoding en euthanasie. Het LEIFblad bevat hiernaast ook 
dezelfde wettelijke wilsverklaringen zoals in brochure “de correcte voorafgaande wils-
verklaringen” en kan gratis verkregen worden bij de apotheker, het gemeentehuis, de 
openbare bibliotheek en het huisvandeMens in je regio.
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Je kan met je vragen ook terecht bij de regionale afdelingen van LEIF:
•  LEIF West-Vlaanderen Koningin Elizabethlaan 92, 8000 Brugge. Tel: 050 34 07 36 

email: leif@levenshuis.nu.
•  LEIF Brussel-Bruxelles Saincteletteplein 17, 1000 Brussel. Tel: 078 05 20 05.
•  LEIF Gent: Vonkel - Een luisterend huis Zwijnaardsesteenweg 26a, 9000 Gent. 

Tel: 09 330 40 51 - email: welkom@vonkeleenluisterendhuis.be.
•  LEIF Antwerpen ZNA Sint-Erasmus, Luitenant Lippenslaan 55 in Borgerhout.  

Tel: 0468 24 85 42 – info@leifantwerpen.be.
•  LEIF Kempen: Mermansstraat 17, 2300 Turnhout. Tel (tijdens kantooruren): 0477 

20 88 03, www.leifpuntkempen.be, info@leifpuntkempen.be.
•  LEIF Oudenaarde: Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde. Tel: 055 20 74 00, 

info@netwerklevenseinde.be.

De netwerken palliatieve zorg

•  Forum Palliatieve Zorg (Halle Vilvoorde): Tel: 02 456 82 07 - Forum Palliatieve Zorg 
(Brussel): Tel: 078 05 20 05

•  Palliatieve Hulpverlening Antwerpen - PHA: Tel: 03 265 25 31
•  Palliatief netwerk Mechelen: Tel: 015 41 33 31
•  Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen: Tel: 03 633 20 11
•  Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout: Tel: 014 43 54 22
•  Netwerk Palliatieve Zorg Limburg: Tel: 011 81 94 72
•  Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove: Tel: 053 21 40 94
•  Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo: Tel: 09 218 94 01
•  Netwerk Palliatieve Zorg Waasland: Tel: 03 776 29 97
•  Netwerk levenseinde vzw (Zuid-Oost-Vlaanderen): Tel: 055 20 74 00
•  Palliatief netwerk arrondissement Leuven - PANAL: Tel: 016 23 91 01
•  Netwerk palliatieve zorg Westhoek–Oostende: Tel: 051 51 98 00
•  Heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen): Tel: 050 40 61 50
•  Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw: Tel: 051 24 83 85
•  Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw: 056 63 69 50
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HuizenvandeMens

HuizenvandeMens zijn beter gekend als de vroegere Centra Morele Dienstverlening 
(CMD). Het zijn deelverenigingen van de overkoepelende organisatie deMens.nu. Voor 
contactgegevens kan u terecht op de website www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/
contactgegevens/. Hieronder geven we de provinciale contactgegevens.
Je kan je tot het huisvandeMens in jouw buurt wenden, waar een medewerker je met 
raad en daad bijstaat om je wilsverklaringen in te vullen en die eventueel ook je aan-
vraag voor de LEIFkaart regelt.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
02 242 36 02
brussel@deMens.nu
www.vrijzinnigbrussel.be

ANTWERPEN
03 259 10 81
antwerpen@deMens.nu
www.antwerpen-deMens.nu

LIMBURG
011 21 06 54
info@vrijzinniglimburg.be
www.vrijzinniglimburg.be

OOST-VLAANDEREN
09 233 52 26
gent@deMens.nu

VLAAMS-BRABANT
016 23 56 35
vlaamsbrabant@deMens.nu
www.vlaamsbrabant-deMens.nu

WEST-VLAANDEREN
westvlaanderen@deMens.nu
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Verder kan je ook terecht bij de maatschappelijke dienst van je mutualiteit en bij 
W.E.M.M.E.L., het Expertisecentrum Waardig Levenseinde via info@wilsverklaringen.be 
of 02/456 82 01 (www.wilsverklaringen.be).
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addendum: verschil tussen 
de voorafgaande negatieve wilsverklaring  
en de voorafgaande wilsverklaring euthanasie

voorafgaande “negatieve”  
wilsverklaring

voorafgaande wilsverklaring euthanasie

geldt bij elke vorm van  
verworven wilsonbekwaamheid  
(bv. door dementie, hersentumor, 

coma, …)

geldt enkel bij coma

geen getuigen nodig 2 getuigen moeten mee tekenen*

onbeperkt geldig 5 jaar geldig

geen advies van  2de arts verplicht advies van  2de arts  
(bv. LEIFarts)

geen medisch getuigschrift nodig 
indien fysiek niet in staat om zelf  

de wilsverklaring op te stellen  
en te ondertekenen

medisch getuigschrift nodig  
indien fysiek niet in staat om zelf  
de wilsververklaring op te stellen  

en te ondertekenen

je kan een vertegenwoordiger  
aanduiden

je kan een vertrouwenspersoon  
aanduiden

wettelijk afdwingbaar de arts kan de euthanasie weigeren

niet registreerbaar op de gemeente registreerbaar op de gemeente

* één getuige mag geen materieel belang hebben bij je overlijden (bv. erfgenaam)
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aanvraagformulier  
voor een leifkaart
  
via gefrankeerde post verzenden naar LEIF,  
J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

volgende persoonlijke gegevens worden op de leifkaart vermeld:

Voornaam:  ...................................................................................................................

Naam:  .........................................................................................................................

Identificatienummer in het Rijksregister (of N.N.): ..........................................................

Verklaart te beschikken over (aankruisen wat van toepassing is): 
¤ voorafgaande negatieve wilsverklaring  
¤ voorafgaande wilsverklaring euthanasie (enkel geldig bij coma) 
¤ verklaring voor orgaandonatie 
¤ verklaring inzake de wijze van teraardebestelling 
¤ document ‘Lichaam schenken aan de wetenschap’

volgende gegevens van mijn contactpersoon (die tevens een exemplaar 
van mijn wilsverklaringen bezit) worden op de leifkaart vermeld:

Voornaam:  ...................................................................................................................

Naam:  .........................................................................................................................

Tel of GSM:  .................................................................................................................

adres waarnaar de leifkaart dient toegestuurd te worden (wordt nieT 
op de leifkaart vermeld):

Volledig adres:  .............................................................................................................

.....................................................................................................................................

LEIF vzw gaat er van uit dat de gegevens die u ons ter beschikking stelt naar waarheid zijn en dat de 
wilsverklaringen correct werden opgesteld. Deze LEIFkaart vervangt dus NIET uw wilsverklaringen. De aanvrager 
geeft toelating aan LEIF vzw om bovenstaande gegevens te bewaren in een computerbestand.
Dankzij de steun van deMens.nu kan de LEIFkaart tot op heden kosteloos aangeboden worden. Je kan ons 
steunen en er mee voor zorgen dat we onze dienstverlening ook in de toekomst kosteloos kunnen blijven 
aanbieden door 15 euro te storten op LEIF, BE29 9792 4912 1364, met vermelding “LEIFkaart”.

naam: Veerle Claus identificatienummer van het rijksregister: 58.01.03-259.03
verklaart volgende wilsverklaringen te bezitten:
• Negatieve wilsverklaring • Euthanasie
• Orgaandonatie • Wilsverklaring uitvaart
• Document lichaam schenken aan de wetenschap
exemplaren ook ter beschikking bij: 
Kris Van Wemmeltel: + 32 495 xx xx xx

LevensEinde InformatieForum

kaarteif

&
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WWW.Wilsverklaringen.be
Tel 02 456 82 01
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