
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Iedere mens heeft recht op de best 
mogelijke zorg. Zoals elke mens uniek 
is, dient ook deze zorg uniek te zijn. 
 
Nadenken over de toekomstige zorg is 
zeker niet evident, maar helpt 
misschien minder angstig te zijn voor 
de toekomst.  
 
Vroegtijdige zorgplanning is nu 
reeds  nadenken en afspraken 
maken over de zorg die je later 
zelf wenst of niet wenst  
 
Welke hulp en behandelingen wenst u 
indien u ernstig ziek wordt en uw wil 
niet meer kunt uiten? 
In een gesprek kunnen we afspraken 
vastleggen en engageren we ons om 
de zorg dan op uw wensen af te 
stemmen.  
 
Indien u dit wenst, gebeurt dit in 
samenspraak met naasten en huisarts 
 
Vroegtijdige zorgplanning is volledig 

vrijblijvend en veronderstelt meerdere 

gesprekken. Goed uitgeklaard kan ze 

veel misverstanden vermijden.  

 

 
 

  Als uw wensen gekend zijn, 
zullen deze gerespecteerd 
worden en kunnen we 
handelen naar wat u 
verlangt. 

 
Misschien legt u deze folder 
gewoon even opzij, laat u het wat 
bezinken en leest u het later 
opnieuw. 
 
Wilt u over sommige zaken die u 
hebt gelezen meer uitleg of zou u 
graag een gesprek aangaan, dan 
kan u altijd terecht bij één van 
onze referenten: 
 

Mevr. Maet Nadja 
Coördinator opname en 

 begeleiding 
 

Mevr. Denys Els 
Coördinator VZP  

 
Mevr. Dos Santos Romanie 

Afdeling Hoge Platse 
 

Mevr. Galle Eline 
Afdeling Vlasbloeme 

 
Mevr. Denys Els 

Afdeling warande 
 

 

 

 

Vroegtijdige 

Zorgplanning 

 
Voor wie wil nadenken 

of praten over nu, 
morgen en later 

 

 
 

Zorgcentrum Sint-Jozef vzw 

Ieperstraat 54 - 8980 Zonnebeke 

Tel: 051/46.09.90 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke 
vertegenwoordiger 

 
 
Een eerste belangrijke stap kan het 
aanduiden zijn van een wettelijk 
vertegenwoordiger.  
 
Deze persoon zal spreken in uw naam, 
indien u uw wil niet meer kan uiten.   
Wanneer u weet wie u wil aanduiden 
als uw vertegenwoordiger, wordt dit 
best in een document opgemaakt.  
Dit ondertekent u samen met uw 
vertegenwoordiger. 
 
Indien er geen vertegenwoordiger 
werd aangesteld, dienen we in dalende 
lijn volgende personen bevragen bij 
beslissingen inzake uw 
gezondheidstoestand: 
 

 uw samenwonend partner 
 uw meerderjarige kinderen 

 uw ouders 
 uw meerderjarige broer/zus  

 
Indien niemand u vertegenwoordigt zal 
uw huisarts handelen in uw belang.  
 
Indien u een wilsverklaring opstelde 
moet uw vertegenwoordiger daar naar 
handelen.  
 

Wilsverklaring 

 
Op een rechtsgeldig document kunt u 
neerschrijven welke zorg u wel of niet 
wilt krijgen, indien u ernstig ziek wordt 
en u uw wil niet meer kunt uiten.  
Dit noemen we een wilsverklaring. 
 
Er bestaan 5 wilsverklaringen die men 
vooraf kan opstellen: 
 

 de voorafgaandelijke negatieve 
wilsverklaring 

 de wilsverklaring euthanasie 
 de verklaring voor 

orgaandonatie 

 de verklaring inzake de wijze 
van teraardebestelling  

 de verklaring tot het schenken 
van het lichaam aan de 
wetenschap schenken 

 
Het staat u vrij om één of meerdere 
van deze voorafgaande 
wilsverklaringen op te stellen.  
 
Zolang u nog wilsbekwaam bent, 
volstaat het om mondeling mee te 
delen wat u al dan niet nog wenst. 

 

Wilsverklaring 

 
Alle voorafgaande wilsverklaringen 
blijven onbeperkt geldig. 
Dit geldt ook voor elke 
voorafgaandelijke wilsverklaring inzake 
euthanasie bij onomkeerbare 
bewusteloosheid die werd opgesteld of 
herbevestigd na 2 april 2020. 
 
De voorafgaandelijke wilsverklaringen 
inzake euthanasie die werden 
opgesteld vóór 2 april 2020 blijven 
slechts 5 jaar geldig en dienen nog 
éénmalig herbevestigd te worden. 
 
De wet stelt verder, naast heel wat 
andere voorwaarden, dat u 
wilsbekwaam moet zijn bij een actueel 
verzoek tot euthanasie. 
 
Zo is euthanasie niet meer mogelijk 
eens u door, bijvoorbeeld een 
hersenaandoening zoals dementie, 
wilsonbekwaam geworden bent. 
 
Het is de arts die de wilsbekwaamheid 
bepaalt. 
Als u nadenkt over een wilsverklaring 
inzake euthanasie bespreekt U dit best 
tijdig met uw huisarts. 
 


