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Wilsbeschikkingen/wilsverkaringen
• Complexe aangelegenheid. Veel verwarring
• Wilsbeschikking synoniem van wilsverklaring

maar wordt voornamelijk voor testament (“laatste
wilsbeschikking”) gebruikt.
• Levenstestament ( “living will”). Niet bruikbaar.
Testament regelt bestemming goederen NA het
overlijden. ‘Levenstestament’ regelt bestemming
persoon VOOR het overlijden. Het heeft geen zin
om in eenzelfde wilsverklaring het lot van de
goederen en dat van ‘lijf en leden’ te regelen.

Relatie met advance care planning
• Wilsverklaringen zijn geen doel op zich maar een
instrument voor advance care planning

• Zij zijn niet het enige instrument: nietbehandelbeslissingen (‘dnr-code’) en neerschrijven van
levensgeschiedenis, normen, waarden

• Niet-behandelbeslissing betreft het vermijden van zinloos
handelen en therapeutische hardnekkigheid; (negatieve)
wilsverklaring betreft medisch zinvol maar door de patiënt
ongewenst handelen.

Wilsverklaring met een onmiddellijk gevolg of
actuele wilsverklaring
• Een arts doet een voorstel voor een tussenkomst aan een
patiënt die wilsbekwaam is.
• De patiënt geeft daarop zijn toestemming of weigert. Dat is
een wilsverklaring met een onmiddellijk gevolg of een
actuele wilsverklaring,

Wilsverklaring met een uitgesteld gevolg of
voorafgaande wilsverklaring
• Een bekwaam persoon stelt een wilsverklaring op waarin
hij een medische tussenkomst vraagt of weigert voor het
geval hij onbekwaam is geworden en dus niet meer in
staat is zijn wil te uiten.
• Deze wilsverklaring heeft pas gevolgen wanneer de
betrokken persoon daadwerkelijk onbekwaam is geworden

Juridisch?
• Verschillen wilsverklaringen met een onmiddellijk en een
uitgesteld gevolg juridisch van elkaar?
• Alvorens deze vraag te beantwoorden moet nog een ander
onderscheid worden gemaakt tussen:
-positieve wilsverklaringen
-negatieve wilsverklaringen

Positieve wilsverklaring
• Een positieve wilsverklaring is een wilsverklaring waarin
een persoon toestemt in een medische tussenkomst of
een verzoek doet tot een medische tussenkomst.

• Dit kan zowel met onmiddellijk als met uitgesteld gevolg
gebeuren.

• De belangrijkste positieve wilsverklaring aan het einde van
het leven is deze die betrekking heeft op euthanasie:
artikel 3 wet op de euthanasie regelt het actuele verzoek;
artikel 4 de (voorafgaande) wilsverklaring

Zijn deze positieve wilsverklaringen bindend?
• Artikel 14 van de euthanasiewet:
‘ Het verzoek en de wilsverklaring bedoeld in de artikelen 3
en 4 van deze wet hebben geen dwingende waarde.
Geen arts kan worden gedwongen euthanasie toe te
passen’.
Met andere woorden: er is een recht om euthanasie te
verzoeken, geen recht op euthanasie

Negatieve wilsverklaring
• Een negatieve wilsverklaring is een wilsverklaring
waarin een persoon weigert toe te stemmen in
een medische tussenkomst

• Dit kan zowel gebeuren met een onmiddellijk als
een uitgesteld gevolg

• Beide wilsverklaringen zijn geregeld in artikel 8 §4
van de wet rechten patiënt

De weigering met onmiddellijk gevolg
• Deze is steeds bindend. Art.8 §4 patiëntenrechtenwet :
een wilsbekwame patiënt heeft steeds het recht om zijn
toestemming voor een medische tussenkomst te weigeren
of in te trekken. Zonder toestemming van de patiënt heeft
een arts geen behandelrecht.
• Indien de arts meent dat de patiënt niet bekwaam is om
een behandeling met kennis van zaken te weigeren, moet
hij toestemming vragen aan de vertegenwoordiger van
deze patiënt (zie verder), behalve in een spoedgeval (art.8
§5),

De weigering met uitgesteld gevolg
• Art.8 §4, vierde lid patiëntenrechtenwet: de

schriftelijke weigering van een “welomschreven”
tussenkomst - ook als zij levensreddend kan zijnmoet worden geëerbiedigd zolang de patiënt ze
niet herroept terwijl hij nog wilsbekwaam is

• Verwar niet “rekening houden met” (niet bindend)
en “ eerbiedigen” ( respecteren; naleven =
bindend).

Tussentijds besluit
• Positieve (met onmiddellijk en met uitgesteld
gevolg) wilsverklaringen en negatieve (met
onmiddellijk en met uitgesteld gevolg) verschillen
grondig van elkaar wat hun bindend karakter
betreft.
• De wet maakt geen onderscheid tussen de
weigering met onmiddellijk gevolg en met
uitgesteld gevolg van een welomschreven
tussenkomst: allebei moeten ze worden
geëerbiedigd.

weigering met onmiddellijk gevolg = weigering met
uitgesteld gevolg
• Contra : hoe kunnen we weten dat de weigering met
uitgesteld gevolg van een behandeling nog beantwoordt
aan wat de patiënt zou willen mocht hij nog wilsbekwaam
zijn? Hij kan er niet op terugkomen
• Antwoord (van jurist) : precies omdat we de huidige wil niet
kunnen kennen, moeten we de laatst bekende wil
uitgedrukt in een wilsverklaring respecteren. Juridisch
perfect mogelijk : huidige wilsonbekwaamheid en de
onmogelijkheid terug te komen op een vroeger genomen
beslissing maakt deze beslissing (bv. testament; weigering
afstaan van orgaan ed) niet ongeldig

Praktische verschillen tussen een weigering met
onmiddellijk en uitgesteld gevolg

• Weigering met onmiddellijk gevolg is meestal
duidelijk. Zoniet kan de patiënt ze nog
verduidelijken
• Eenmaal wilsonbekwaam kan de patiënt zijn
weigering niet meer verduidelijken. Daarom eist
de wet dat ze betrekking moet hebben op een
“welomschreven” tussenkomst. Maar ook dat laat
ruimte voor discussie : antibiotica is
“welomschreven” maar de omstandigheden
waarin antibiotica wordt geweigerd moeten ook
welomschreven zijn. Maar dat vereist de wet niet.

Andere leemten in de
patiëntenrechtenwet
• Geldigheidsduur van de weigering van een
welomschreven tussenkomst is niet bepaald. Dit
betekent : voor onbepaalde duur geldig. Na
verloop van tijd kan dit moeilijkheden veroorzaken
voor interpretatie en toepassing
• Geen registratiesysteem geregeld. Opsteller van
een wilsverklaring moet zelf maatregelen nemen
opdat artsen tijdig ervan op de hoogte zijn. Artsen
hebben geen zoekplicht! Zeker niet bij spoed : dan
primeert de hulpverleningsplicht op een niet
gekende weigering

Nog leemten in de patiëntenrechtenwet
• Wet stelt geen formele voorwaarden ( behalve dat het om
een schriftelijke verklaring moet gaan) : datum,
handtekening, getuigen. Daardoor kunnen er twijfels rijzen
of de verklaring wel afkomstig is van de betrokkene. Bij
twijfel zal een arts handelen in het belang van de patiënt
en dus een wilsverklaring tot weigering eventueel niet
eerbiedigen.

De vertegenwoordiger van de
onbekwame patiënt
• Een wilsverklaring met uitgesteld gevolg kan niet
alleen betrekking hebben op (weigering of
toestemming) van een medische tussenkomst
• In een dergelijke wilsverklaring kan iemand ook
zijn vertegenwoordiger aanduiden die in zijn
plaats toestemming zal geven of weigeren
wanneer hij wilsonbekwaam is geworden
• Beide elementen kunnen in één en dezelfde
wilsverklaring worden geregeld. Dat heeft ook
praktische voordelen

De vertegenwoordiger van de
onbekwame patiënt
• Het aanwijzen van een vertegenwoordiger wordt
geregeld in art.14 §1, tweede lid
patiëntenrechtenwet :
“ de aanwijzing van de ‘door de patiënt benoemde
vertegenwoordiger’ geschiedt bij een
gedagtekend en door de patiënt en deze persoon
ondertekend bijzonder schriftelijk mandaat waaruit
de toestemming van laatstgenoemde blijkt”

De vertegenwoordiger van de
wilsonbekwame patiënt
• Mag de vertegenwoordiger een behandeling die in
het belang is van de patiënt weigeren?
• Regel : neen. De vertegenwoordiger heeft zijn
bevoegdheden om te handelen in het belang van
de patiënt.
• Één uitzondering : een door de patiënt benoemde
vertegenwoordiger mag een behandeling
weigeren op voorwaarde dat hij zich kan beroepen
op de uitdrukkelijke wil ( lees : weigering met
uitgesteld gevolg) van de patiënt.

De vertegenwoordiger van de
onbekwame patiënt
• Met andere woorden: een niet door de patiënt
benoemde vertegenwoordiger kan géén
behandeling weigeren, zelfs als hij zich kan
beroepen op de voorafgaande wilsverklaring van
de patiënt.....
• Wie een weigering met uitgesteld gevolg opstelt
moet daarin ook een vertegenwoordiger
aanwijzen om er zeker van te zijn dat de
weigering zal worden geëerbiedigd

Het voorafgaand verzoek om euthanasie
• Oorspronkelijk: artikel 4 § 1 Euthanasiewet:
‘met de wilsverklaring kan alleen rekening gehouden worden
indien zij minder dan vijf jaar voor het moment waarop de
betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of
bevestigd’
• Wijziging door artikel 121 wet 5 mei 2019, van toepassing
vanaf 31 december 2019

Het voorafgaand verzoek om euthanasie
• Met de wilsverklaring kan alleen rekening worden
gehouden indien zij minder dan tien jaar vóór het moment
waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is
opgesteld of bevestigd. Wanneer de persoon ervoor kiest
om zijn wilsverklaring te registreren kan hij de
geldigheidsduur van zijn wilsverklaring zelf bepalen. In het
geval van een geregistreerde wilsverklaring, wordt de
persoon drie maanden vóór de vervaldag of ten minste om
de tien jaar verwittigd van het bestaan van de
wilsverklaring en van de mogelijkheid om deze aan te
passen, te verlengen of in te trekken. De Koning bepaalt
de nadere regels van deze informering.

