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Behandelverbod
Volmacht
Wilsverklaring
Euthanasieverzoek
Niet-reanimerenpenning

Allereerst wil ik u verzoeken uw ingevulde formulieren te bespreken met uw naaste
familie. Zij zijn dan op de hoogte van uw wensen.
Daarnaast verwijs ik u op de website www.thuisarts.nl voor verdere informatie,
bijvoorbeeld onder de zoektermen ‘ik wil de wensen voor mijn levenseinde
vastleggen’, ‘euthanasie’, ‘palliatieve sedatie’ en ‘reanimatie’. Hier vindt u tevens links
naar andere informatieve websites.
Bij deze een korte toelichting op de formulieren die u hebt gekregen van ons.
1. Behandelverbod
De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), waarin staat dat
een patiënt toestemming moet geven voor zijn medische behandeling, geeft een
patiënt de mogelijkheid om op papier vast te leggen onder bepaalde voorwaarden
geen toestemming te geven voor behandeling.
Het behandelverbod is bedoeld voor situaties waarin de patiënt zelf niet meer kan
aangeven dat hij of zij niet, of niet langer behandeld wil worden. In speciale situaties
mag een arts het verbod negeren.
2. Volmacht
Wanneer u zelf niet meer in staat bent om met uw arts te overleggen over uw
medische toestand (bijvoorbeeld als gevolg van bewusteloosheid, dementie of een
beroerte), is het belangrijk dat iemand uw wensen bij de arts onder de aandacht
brengt en met de arts kan overleggen over de situatie.
Wanneer u dit formulier niet invult, het is niet verplicht, dan is de vertegenwoordiging
automatisch geregeld in de wet.
3. Wilsverklaring
Een wilsverklaring is een document waarin u vastlegt wat u wilt dat er met u gebeurt
als u daar zelf niet meer over kunt beslissen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u langdurig
buiten bewustzijn bent, bijvoorbeeld een coma. Een wilsverklaring geeft u geen
absolute garantie dat uw wil wordt uitgevoerd. Bij deze beslissing tellen meerdere
factoren mee, zoals de mening van uw behandelend arts en wetgeving.
Ook een acute situatie of geen overtuiging dat de wilsverklaring actueel is, kan
zorgen dat een arts afwijkt van uw wilsverklaring.
4. Euthanasieverzoek
Bij euthanasie geldt dat de arts altijd moet voldoen aan alle zorgvuldigheidseisen die
in de wet staan, waaronder de eis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er moet dus
alles aan gedaan zijn om de klachten van u te verminderen. Deze eisen worden door
een tweede onafhankelijke arts getoetst. Actieve levensbeëindiging (euthanasie) en

hulp bij zelfdoding door een arts is op grond van de artikelen 293 en 294 van het
Wetboek van Strafrecht strafbaar.
Bovendien is de arts niet verplicht tot een euthanasie uit te voeren.
Het is van groot belang dat u op het moment van de uitvoering nog kunt aangeven
dat u kiest voor deze zelfgekozen dood. Op het moment dat u dit niet kunt aangeven,
zal de arts geen euthanasie kunnen verrichten door de wetgeving.
5.Niet-reanimerenpenning
Deze penning is voorzien van foto, naam, geboortedatum en handtekening en aan te
vragen via https://www.patientenfederatie.nl/producten/niet-reanimerenpenning/deniet-reanimerenpenning. De kosten zijn rond de 45-50 euro. Het is bedoeld voor
mensen die te allen tijde niet meer gereanimeerd willen worden. Er moet dus goed
over worden nagedacht.
Middels deze penning is de hulpverlener onmiddellijk op de hoogte van uw wens.
Indien u alleen een niet reanimeren verklaring invult en deze bij de huisarts en
eventuele thuiszorg kenbaar maakt en er gebeurt u iets buiten, is elke burger en arts
verplicht de reanimatie te starten.
Indien u dit niet wenst, is een niet-reanimerenpenning essentieel.

