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Voorafgaande zorgplanning 

Voorafgaande negatieve wilsverklaring 

Met de voorafgaande negatieve wilsverklaring kan je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst 

wanneer je het zelf niet meer kan vragen (wilsonbekwaamheid): bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor… 

Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, 

antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek… 

Men noemt dit ‘negatief’ omdat het hier gaat over het afwijzen van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk 

verplicht dit te respecteren. Het is dan ook de arts die beslist wanneer een persoon wilsonbekwaam is. 

Het is aangeraden om de negatieve wilsverklaring in te vullen samen met de (huis)arts of specialist. Er kan eventueel een 

vertegenwoordiger worden aangeduid (maar is niet verplicht). 

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, de eventuele 

vertegenwoordiger, de eventuele aangewezen persoon die de wilsverklaring heeft opgesteld in plaats van de verzoeker en 

facultatief de behandelende arts. De verklaring moet door iedereen op dezelfde datum ondertekend worden! 

Men maakt het document ook best op in meer dan één exemplaar (kopies van het originele document voorzien van originele 

handtekeningen volstaan). Het is immers in het belang van elk van de betrokkenen voorafgaand op de hoogte te zijn van het 

bestaan van het document en ervoor te zorgen dat ze er ook toegang toe hebben. Voorzie zeker een exemplaar voor de 

vertegenwoordiger. 

De negatieve wilsverklaring kan niet geregistreerd worden, men moet dit document (met de nodige kopies) dus zelf 

bewaren. Via de (gratis) LEIFkaart kan men echter wel aangeven dat men beschikt over een negatieve wilsverklaring. Deze 

kan worden aangevraagd bij OCMW Ledegem. 

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig. 

Het is van belang dat alle rubrieken die van toepassing zijn, correct zijn ingevuld! 

Duiding bij een aantal rubrieken: 

- ‘Indien ik niet langer mijn wil kan uitdrukken…’: dit kan eventueel worden aangevuld door bijvoorbeeld coma, 
hersentumor, dementie… maar dit is niet verplicht. Indien je niets invult, dan tellen sowieso alle situaties waarin je 
wilsonbekwaam wordt. Zoals eerder vermeld, is het de arts die beslist of men definitief wilsonbekwaam is, wat dus wil 
zeggen dat je nooit meer wilsbekwaam zal worden. Belangrijk is dus dat eerste hulp altijd voorrang heeft. Wanneer je 
bijvoorbeeld een hartinfarct krijgt, zal de arts altijd eerste hulp toedienen. Het is maar wanneer de arts beslist dat je 
nooit meer wilsbekwaam zal worden door dit hartinfarct dat de negatieve wilsverklaring kan worden ingeroepen. 

- ‘Daarenboven wil ik geen…’: dit is extra, niet verplicht om in te vullen. Indien je niets invult dan telt in het algemeen 
dat je geen levensverlengende behandelingen meer wil, maar enkel nog comfortbehandeling. 

- ‘Mag de behandeling verdergezet worden in functie van orgaandonatie’: je krijgt dan enkel nog de noodzakelijke 
medicatie en behandeling louter om je organen intact te houden totdat deze werden gedoneerd. Daarna worden er 
geen levensverlengende behandelingen meer uitgevoerd, die jij niet wenste. 

- Het aanduiden van een vertegenwoordiger: dit is niet verplicht om in te vullen. Indien je dit niet invult, dan nemen de 
artsen contact op met jouw wettelijk vertegenwoordiger. Indien je meerdere vertegenwoordigers wil aanstellen, is het 
van belang dat je er een volgorde aan geeft, anders wordt sowieso de wettelijk vertegenwoordiger aangesproken! 
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Meer informatie over: 

- De voorafgaande wilsverklaring euthanasie; 
- De voorafgaande negatieve wilsverklaring; 
- De verklaring voor orgaandonatie; 
- De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling; 
- Het document betreffende het lichaam schenken aan de wetenschap; 
- en de LEIFkaart 

 
kan je bekomen bij Kim D’Almagne op het welzijnsloket van OCMW Ledegem. 

- Telefonisch via 056 894 819 
- Of je kan langskomen tijdens de openingsuren: 

 Ma 9u-12u 16u-19u 

 Di 9u-12u gesloten 

 Wo 9u-12u / 

 Do 9u-12u / 

 Vr 9u-12u gesloten 
 

Of via LEIF, het LevensEinde InformatieForum: www.leif.be 


