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Wat is een wilsverklaring? 
In de toekomst kunt u zo ziek worden, dat u geen beslissingen meer kunt nemen. Wanneer 
u niet in staat bent om zelf een besluit te nemen, bent u wilsonbekwaam. In dat geval 
zullen anderen bepalen hoe u behandeld wordt. U kunt uw wensen opschrijven. Die 
wilsverklaring wordt gebruikt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. 
 
Wanneer ben ik wilsonbekwaam? 
Een wilsonbekwame patiënt is niet in staat om zijn eigen wil te bepalen.  
U bent wilsonbekwaam in de volgende situaties: 

• als u de informatie over uw ziekte of de behandeling niet kunt begrijpen; 
• als u niet in staat bent om zelf een besluit te nemen; 
• als u de gevolgen van een eventueel genomen besluit niet kan overzien. 

 
Wat als u van gedachten verandert? 
Misschien verandert u van gedachten. Dan kunt u een nieuwe wilsverklaring opstellen. 
Deze wilsverklaring moet voldoen aan de regels. Zorg dat de aangepaste wilsverklaring 
bekend wordt bij uw naasten, huisarts, evt. uw behandelaar (bijv. specialist) en evt. 
thuiszorg. 
 
Wat is een geldige wilsverklaring? 
Een wilsverklaring is geldig als: 

• u tijdens het opstellen wilsbekwaam was (u moet wel in staat zijn om uw eigen wil 
te uiten); 

• u de verklaring uit vrije wil heeft opgesteld; 
• de inhoud duidelijk is (er moet duidelijk op staan voor welke medische handelingen 

en in welke omstandigheden de wilsverklaring geldt); 
• er een datum op staat; 
• u de verklaring ondertekend heeft. 

 
U kunt de wilsverklaring zelf of samen met iemand invullen, hierna kunt u een afspraak 
maken op de praktijk om het in een persoonlijk gesprek te bespreken. Voor ons is het 
prettig om gegevens van een contactpersoon te hebben voor noodgevallen. 
 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. 
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Wilsverklaring 
 
 
 
 

Patiëntgegevens 
                    
 

Sticker  

 
Reanimatie:   ja / nee 
 
Ziekenhuis opname:  ja / nee 

¢ Met alle toeters en bellen, dus ook IC en beademing 
¢ Geen IC enz. verder wel alle (ook belastende) ingrepen, gericht op levensverlenging 

(bijv. bij kanker, grote/kleine (kijk)operaties enz.). 
¢ Geen (erg) belastende ingrepen, wel opname ter verbetering van kwaliteit van 

leven (bijv. (heup)breuken, uitdroging, bloedtransfusie enz.). 
¢ Eigen specifieke wilsverklaring. Voeg deze toe als bijlage. 

 
Overige opmerkingen: 
_____________________________________________________________ 
 
Overgevoeligheid / allergie: 
_____________________________________________________________ 
 
Persoonlijk besproken met 
Achternaam:  _____________________________ 
Voornamen:  _____________________________ 
Geboortedatum: __________________ 
Geboorteplaats:  __________________  Handtekening:_____________ 
 
Naam arts: _______________________ Handtekening: _____________ 
Naam contactpersoon cliënt:   _____________________________ 
Telefoonnummer contactpersoon cliënt: ____________________________ 
 
Datum: ______________   Plaats: _________________________ 
 


