
 
 Euthanasie-VERZOEK Wilsverklaring euthanasie Negatieve wilsverklaring = 

levenstestament 
Wanneer opstellen 
document? 

Op moment zelf 
 

Vooraf vóór het moment dat je je wil niet 
meer kan uiten 

Vooraf vóór het moment dat je je wil niet 
meer kan uiten 

 Je lijdt ondraaglijk fysiek en/of psychisch, 
bent ongeneeslijk ziek en nog bij bewustzijn 
(geen coma, niet terminaal)  
Min 1 maand tussen aanvraag en uitvoering.   
Indien te ziek of verlamd: iemand anders 
mag verzoek schrijven in aanwezigheid arts  
(Naam noteren op verzoek en in dossier 
opnemen) 

Geldig als je in een onomkeerbare coma bent Gaat over de behandelingen die je NIET 
wilt 

Voorwaarden? Meerderjarig 
Handelingsbekwaam 
Verzoek: vrijwillig, overwogen & herhaald  

  

Hoe? Eigen geschreven verzoek Enkele identieke formulieren, te bewaren:  
- in medisch dossier 
- bij vertrouwenspersoon 
- bij persoonlijke documenten 
- evt. op stadhuis of huisvandeMens  

Geen officieel document, wel 
voorbeelddoc.  

 Dementie: je kan euthanasie vragen in een 
helder moment, met schriftelijk 
euthanasieverzoek 

Verplicht 2 getuigen:  
- 1 getuige mag familie zijn 
- 2de getuige is géén erfgenaam 

3 exemplaren:  
- 1 voor jezelf 
- 1 voor medisch dossier 
- 1 voor vertegenwoordiger 

  Evt. 1 vertrouwenspersoon (niet verplicht, 
mag familie of één van de getuigen zijn – 
géén huisarts of verpleger): brengt arts op de 
hoogte van je wilsverklaring 

 

Geldigheid?  5 jaar, daarna vernieuwen Blijft geldig 
   Arts is verplicht je levenstestament na te 

leven 
Registreren?  Kan geregistreerd worden bij gemeente Niet registreren bij gemeente 
 Een arts mag weigeren.     

 BIJ PROBLEMEN, CONTACTEER LEIF-LIJN 078/15.11.55. 

        



 
 

 

ALS JE NOG IN STAAT BENT OM JE WIL TE UITEN 

Kan op het moment zelf ingevuld worden. 

 

Het euthanasieverzoek: 

- Je lijdt ondraaglijke fysieke en/of psychische pijn 
- Je bent ongeneeslijk ziek (niet terminaal) 
- Je bent nog bij bewustzijn en handelingsbekwaam 
- Je bent meerderjarig 

 
- Eigen geschreven verzoek: vrijwillig, overwogen & herhaald 

 
- Er is minimum 1 maand tussen de aanvraag & de uitvoering 
- Indien je te ziek/verlamd bent om zelf te schrijven, mag iemand anders je verzoek invullen, in bijzijn van je arts (+ notitie naam op verzoek) 

 
- Een arts mag weigeren! 

 
- Vb. bij dementie 

  



 

 

ALS JE NIET MEER IN STAAT BENT OM JE WIL TE UITEN 

Kan vooraf ingevuld worden, vóór het moment dat je je wil niet meer kan uiten (wanneer je het zelf niet meer kan vragen). 
 

 
Wilsverklaring euthanasie: 

- Wanneer je toestand onomkeerbaar is 
- Wanneer je niet meer bij bewustzijn bent 
- Wanneer je lijdt aan een ernstige of ongeneeslijke, door 

ongeval of ziekte, veroorzaakte aandoening 
 

- Officieel document, identieke formulieren te bewaren: 
o In medisch dossier 
o Bij persoonlijke documenten 
o Evt op stadhuis/huisvandeMens 

- VERPLICHT 2 getuigen: 
o 1ste mag familie zijn 
o 2de is géén erfgenaam (vb. vriend/buur) 

- NIET VERPLICHT: 1 vertrouwenspersoon: 
o De persoon mag familie of één van de getuigen zijn – 

géén huisarts/verpleger 
 

- Breng je arts op de hoogte van je wilsverklaring 
 

- 5 jaar geldig, daarna vernieuwen 
 

 

 

 
 
 
Negatieve (omdat je behandelingen en onderzoeken afwijst) 
wilsverklaring = levenstestament: 

- Bv. bij coma, dementie, verwardheid of een hersentumor 
- Gaat over de levensreddende behandelingen die je NIET meer 

wil (vb. reanimatie, …) 
 

- GEEN officieel document 
- 3 exemplaren, voor: 

o Jezelf 
o Medisch dossier 
o Vertegenwoordiger  

 
- Arts is verplicht je levenstestament na te leven 

 
- Blijft geldig 

 

 

 


