
1

Ook de laatste reis kan je samen bespreken

Vroegtijdige zorgplanning

“Dat wil ik niet meemaken als het zover is”!

Een veel voorkomende uitspraak
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Vroegtijdige zorgplanning =

Het PROCES waarbij de patiënt samen met zijn naasten en zijn arts of 

andere hulpverleners de belangrijke doelen en wensen vastlegt voor 

toekomstige zorg. 

Alle maatregelen die men kan nemen om de zorg rond het levenseinde 

zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en voorkeuren 

van de patiënt. 

Doelstellingen:

- Medische zorg, wensen en voorkeuren van patiënt op elkaar 

afstemmen, levenskwaliteit, goede zorg die een persoon zelf kiest.

“Wat betekent voor de patiënt goede zorg ?” 

- Geen over- of onderbehandeling

- Onnodige en ongepaste transfers naar het ziekenhuis vermijden

- Kans op conflicten tussen familieleden en zorgverleners verkleinen
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Doelstellingen:

- Het nemen van beslissingen voor naasten draagbaar maken

- Schept duidelijkheid

- Het “moeilijk bespreekbare” bespreekbaar maken

- Gemoedsrust vinden  

Waarom vroegtijdig nadenken over zorg ? 

• Evoluties in de geneeskunde

• Is verlenging van het leven altijd nodig en/of gewenst ? 

• Wat met comfort en waardigheid ? 

• Wettelijk kader levenseinde 
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Wettelijk kader levenseinde (Sinds 2002):

• Wet op de patiëntenrechten van 22/08/2002

• Wet op de palliatieve zorg van 14/07/2002

• Wet op de euthanasie van 28/05/2002

Wettelijk kader voorziet in vroegtijdige 

zorgplanning 

Iedereen kan zorg voorbereiden voor het geval hij zich op een bepaald 

moment niet meer kan uitdrukken:

• Vertegenwoordiger aanduiden die de mening van patiënt vertolkt 

• Negatieve wilsverklaring

• Wilsverklaring inzake euthanasie 
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Vertegenwoordiger

• Wie kan in jouw naam spreken ? 

• Bespreek dit met je familie en duidt iemand aan waar jij (en als het 

kan ook de andere familieleden) zich goed bij voelen

• Als iemand niet wil kiezen, wordt de volgorde bepaald door de wet 

(cascade systeem)

Negatieve wilsverklaring

• Wettelijk bindend en afdwingbaar

• Specifieke behandelingen weigeren

• Kan alleen in werking treden als patiënt wilsonbekwaam is van 

onbepaalde duur

• Kan altijd door de wilsbekwame patiënt ingetrokken worden
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Palliatieve Sedatie

Verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie:

Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist 

zijn om het bewustzijn van de terminale patiënt zoveel te verlagen 

als nodig om één of meerdere refractaire symptomen op adequate 

wijze te controleren. 

Wat is euthanasie ? 

Het toedienen van een dodelijke medicatie, door een arts en op 

uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

Het is NIET het stopzetten of nalaten van levensverlengende 

behandelingen. 

Geen afdwingbaar recht!

Wettelijk geregeld in de Benelux op dezelfde wijze. 
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Wet op euthanasie 

Voorziet twee mogelijkheden:

- Actueel verzoek naar euthanasie (ingeval van medische 

uitzichtloosheid, ondraaglijk fysisch of psychisch lijden)

- Wilsverklaring euthanasie (in geval onomkeerbare coma)

Voorwaarden euthanasie

De patiënt is op het moment van het verzoek: 

• Meerderjarig of oordeelsbekwame minderjarige 

• Handelingsbekwaam en Bewust 

• Het verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald (niet onder externe druk)

• Bevindt zich in medisch uitzichtloze situatie

• Het lichamelijk of psychisch lijden is aanhoudend en ondraaglijk

• De toestand is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of 

ziekte veroorzaakte aandoening. 
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Voorwaarden euthanasie

Indien geen palliatieve situatie:

• 3de arts (specialist in de aandoening)

• 1 maand tussen het schriftelijk verzoek en de uitvoering van euthanasie

Indien minderjarige patiënt: (sinds februari 2014)

• Enkel op basis van fysisch lijden en terminale toestand

• Ouders (of voogd) moeten akkoord gaan

• “oordeelsbekwaamheid” wordt beoordeeld door kinderpsycholoog of -

psychiater 

Aanvraag tot euthanasie

Zeer eenvoudig:

Ik, ….  wens dat er euthanasie op mij wordt toegepast.

Datum

Handtekening

Een aanvraag tot euthanasie is NOOIT op voorhand mogelijk.  Het 

betreft steeds een aanvraag in het HIER en NU.  
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Voorafgaande wilsverklaring inzake 

euthanasie

• Uitsluitend in geval van onomkeerbare coma

• Verplicht 2 getuigen, waarvan 1 niet belanghebbende is

• Registratie op gemeente/stad is mogelijk, maar moet niet. 

Convenant model (wordt nogal gebruikt in woonzorgcentra)

A Alles doen, verlengen van het leven

Reanimatie, hospitalisatie

Maximale, medische behandeling

B Behoud van functies

Maximale zorg en revalidatie

Kortdurende ziekenhuisopname met als doel 

diagnosestelling en kortdurende therapie

C Comforttherapie, medicatie in functie van 

levenskwaliteit

Geen ziekenhuisopname meer
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Tot slot

Een moeilijke keuze overdenken en bespreken nu je het nog goed kan, 

geeft jou en je omgeving de mogelijkheid om:

Beter zicht te krijgen op wat jijzelf eigenlijk wil, mocht je ernstig ziek 

worden!

Met minder angst en meer vertrouwen die laatste periode tegemoet te 

gaan!
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