
Wat is een wilsverklaring?  

Het is een geschreven document waarin je 
weergeeft welke keuzes er moeten gemaakt 
worden wat betreft de medische 
behandeling, ingeval van een ernstige ziekte 
of aandoening, en in het geval je zelf je wil 
niet meer kunt uiten. 
 
Deze keuzes kunnen ten allen tijde 
gewijzigd worden. 

 
Vroegtijdige zorgplanning in 
WZC Avondzon 

Een gesprek tussen de dienst-
verantwoordelijke en de bewoner (niet-
dementerend), om samen na te denken over 
vroegtijdige zorgplanning, gebeurt ten 
vroegste 3 maanden na de opname.  
De vragen waarop de bewoner antwoord 
geeft worden genoteerd in een 
behandelingsrichtlijn en een 
behandelingsbespreking in het zorgdossier. 
Deze beslissing kan te allen tijde worden 
herzien/gewijzigd. 
In een ziektetoestand waarin de 
behandelingsrichtlijnen moeten besproken 
worden, wordt steeds een bijeenkomst 
gehouden met familie van de bewoner, 
sociale dienst, dienstverantwoordelijke, 
palliatief referent verpleegkundige en de 
huisarts. 
Dan worden openstaande vragen over de 
beslissing rond het levenseinde besproken 
om tot een consensus te komen. Deze 
worden aangevuld/ gewijzigd in de 
behandelingsrichtlijnen in het zorgplan van 
de bewoner. 

 

Palliatieve sedatie  

Palliatieve sedatie houdt de beslissing 
in om te kiezen voor pijn- en 
symptoombestrijding door middel van 
pijnstillers en/of sedatie al of niet via 
een medicatiepomp. 

  
Palliatieve sedatie wordt enkel bij 
ernstig en niet anders te ledigen lijden 
in werking gesteld. Bovendien dienen 
alle instanties, van artsen over 
verpleegkundigen naar familieleden op 
de hoogte te zijn. 
 
Palliatieve sedatie is een recht voor 
iedere patiënt. 

 
U kan hieromtrent uitleg bekomen bij 
de directie, bij de verantwoordelijke 
bewonerszorg, sociale dienst  of de 
verantwoordelijken van de afdeling.  
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      VVrrooeeggtt iijjdd iiggee  zzoorrggppllaannnniinngg  

 
 

       *   Nadenken 

       *  Spreken 

       *  Zoveel mogelijk mee beslissen      
          over uw zorg in de laatste      
          levensfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 



 
Wat betekent voorafgaande of 
vroegtijdige zorgplanning?  
 
Voorafgaandelijke zorgplanning (V.Z.P.) is 

een denkproces van continu overleg met 

de bewoner, de behandelende arts en 

eventueel de familie. Het is gericht op het 

respecteren van de waarden en wensen 

van de bewoner bij het naderende 

levenseinde en de gewenste zorg daarbij. 

Dit betekent dat men moet kiezen tussen 3 

categorieën van medisch begeleid sterven: 

curatief of levensverlengend handelen; 

palliatief handelen met 

comfortbehandeling of actieve 

levensbeëindiging. De VZP blijft een ‘up to 

date’ zorgplan rond het levenseinde omdat 

de gezondheidstoestand, naargelang 

diagnose en prognose van de bewoner, 

kan evolueren in de laatste levensfase. 

Men kan zijn wil uitdrukken in een 

voorafgaande wilsverklaring of in een 

behandelingsrichtlijn. 

Op deze wijze is men in crisismomenten of 

momenten waarbij de bewoner niet meer 

wilsbekwaam is, op de hoogte van wat hij 

al dan niet wenst. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Welke zijn de rechten van de  
patiënt?  

Sinds 6 oktober 2002 bestaat een wet 
betreffende de patiëntenrechten. 
Volgens die wet, heb je als patiënt het 
recht om mee te beslissen over de 
behandeling. 
 
Er zijn 10 rechten van de patiënt: 

1)  Recht op vertegenwoordiging 

2)  Recht op kwaliteitsvolle  
   dienstverlening 

3)  Recht op vrije keuze van  
   zorgverstrekker 

4)  Recht op bescherming van de 
    persoonlijke levenssfeer 

5)  Recht op informatie 

6)  Recht op toestemming 

7)  Rechten in verband met het 
 patiëntendossier  

8)  Recht op klachtenbemiddeling 

9)  Recht op spoedgevallen 

10) Recht op pijnbestrijding 
 
 

 

 

 

 

Wat is een vertegenwoordiger?  

In het denkproces van VZP is het belangrijk 

een wettelijke vertegenwoordiger aan te 

duiden en deze formeel schriftelijk vast te 

leggen. 

Een vertegenwoordiger is een persoon die in 

naam van de patiënt optreedt, als hij zelf 

niet in staat is zijn wil uit te drukken. 

 

Je kan zelf om het even wie als 

vertegenwoordiger benoemen. Wel moet 

die persoon meerderjarig zijn. 

 

Je doet dit met een eenvoudig document, 

waarin je verklaart dat je persoon X aanstelt 

als wettelijk vertegenwoordiger. Deze 

verklaring moet door jezelf worden 

ondertekend en gedateerd, en ook door de 

aangewezen vertegenwoordiger. Deze 

keuze moet u bekend maken aan uw 

huisarts en het woonzorgcentrum 

Avondzon. 

 
 
 
 
 


