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MODEL Informatie voor  vertegenwoordigers, benoemd in een Wilsverklaring op basis van 

de WGBo (Burgerlijk Wetboek boek 7 2020,  art. 450 e.v). 

 

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo)   zijn de  rechten en plichten van mij en  

mijn behandelaars vastgelegd.   

 

Toestemmingsvereiste 

Voor het starten van een behandeling / ingreep heeft de behandelaar, op grond van de WGBo, mijn 

toestemming  nodig. Zolang ik in staat ben mijn wensen en grenzen wilsbekwaam aan te geven , gaan 

die vóór alle notities, zoals in mijn schriftelijke Wilsverklaring en in mijn WGBo-document, zoals 

hieronder aangegeven:  

 

Deze schriftelijke verklaring  wordt pas van kracht als ik niet meer wilsbekwaam ben. Te denken is 

aan situaties, zoals:   

• coma, door welke oorzaak dan ook; en langer dan 24 uur als onomkeerbaarheid moet 

worden aangenomen 

•  hersenbloeding of – letsel 

•  herhaald of toenemend hartfalen   

• acute hartstilstand 

• gevorderde dementie  

• of een combinatie van dergelijke  problemen in deze mate van ernst.  

Vertegenwoordiger.        

In enkele hierboven genoemde omstandigheden kan ik  (waarschijnlijk) niet zelf- of slechts 

moeizaam, toestemming geven. Daarbij heb ik een vertegenwoordiger nodig.                                  

     

De  vertegenwoordiger / gevolmachtigde, die ik heb benoemd in mijn Levenstestament,  geeft met 

dit/mijn schriftelijke WGBo-document in de hand, namens mij en rekening houdend met mijn  

welzijn, al dan niet toestemming voor een onderzoek of  behandeling, naar letter en geest.  

De positie van mijn vertegenwoordigers is vastgelegd in de WGBo.   

Wanneer de door mij benoemde vertegenwoordiger(s) niet meer in staat is mij te 

vertegenwoordigen, is het benoemen van een wettelijk vertegenwoordiger (mentor) gewenst. Die 

aangewezen persoon dient mijn Wilsverklaring, een eventuele motivatie bij mijn Wilsverklaring en 

deze toelichting  te onderschrijven. (Zie Mentorschap Nederland) (En zie  Goed Vertegenwoordigd).  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling
https://www.mentorschap.nl/
https://www.goedvertegenwoordigd.nl/
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Het  WGBo-document  houdt   het  volgende in: 

• Dit WGBo- document, waarin ik wensen en grenzen aangeef, dient  door iedere hulp- 

zorgverlener  te worden gerespecteerd en nageleefd.     

• Omdat mijn arts mij het beste kan informeren over de toekomstverwachting in geval van 

kwaal of ziekte, overleg ik  gericht over de mogelijkheden in mijn situatie, om goed mijn  

afwegingen te kunnen maken en mijn grenzen en wensen te formuleren.  

• Ik hecht zeer aan  de positie en rol van mijn benoemde vertegenwoordigers, met als 

belangrijkste vereiste dat  hulp- en zorgverleners hen betrekken bij mijn welzijn, zorg en 

behandeling en hun inbreng respecteren;   

• Dit geldt ook voor een eventueel nog te benoemen wettelijk  vertegenwoordiger/mentor  

(vlgs Wet Curatele, Bewindvoering en Mentorschap).  

• Na  ondertekening  door mijzelf en vertegenwoordiger(s), maak ik  kopieën  voor 

behandelaar(s).        

• NB Mijn arts hoeft niet mede te ondertekenen.  

• Wat ik  goed heb overwogen en op schrift heb gezet, overhandig ik aan mijn behandelaars 

om te worden toegevoegd aan mijn medische (en verpleegkundige) dossiers.   

• Dit WGBo-dcument is overdraagbaar aan andere hulpverleners/behandelaars.             

• Ik geef toestemming het te laten opnemen in enige vorm van electronisch 

patientendossier(s). 

• Mijn ideeën of mijn gezondheidssituatie kunnen veranderen.      

• Regelmatig spreek ik daarover met mijn vertegenwoordiger(s) en houd hen up-to-date. 

• Regelmatig herlees ik de tekst en vervang deze of pas deze zo nodig, wilsbekwaam, aan;  

altijd voorzien van  de recente datum en handtekening.       

• Mijn behandelaar(s) en mijn vertegenwoordiger(s) ontvangen steeds een recente versie. 

• Deze wilsverklaring  vormt één geheel met het in mijn  levenstestament.  

 

Opgemaakt d.d.: *** te ***   

 

                                   

 


