Wilsverklaring Medisch Handelen
Onderstaande verklaring geld als uitgangspunt als ik mijzelf onvoldoende kan uitdrukken.

Ten aanzien van eventueel Reanimeren, Beademen en Ziekenhuisopnames wil ik:

 Als plots mijn hart niet meer klopt of ik niet meer adem, dan wil ik nog WEL GEREANIMEERD en
beademd worden op de intensive care van het ziekenhuis.
of
 Ik wil BOVENSTAANDE NIET, maar ik wil WEL BEADEMD worden als mij dit onvoldoende lukt.
of
 Ik wil ALLE BOVENSTAANDE ZAKEN NIET, maar ik wil nog WEL OPGENOMEN WORDEN in het ziekenhuis voor
alle gebruikelijke zaken.
of
 Ik wil ALLE BOVENSTAANDE ZAKEN NIET; maar ik wel nog WEL OPGENOMEN WORDEN in het ziekenhuis als
mijn huisarts dit noodzakelijk vindt.
of
 Ik wil alle bovenstaande zaken niet, ik wil IN GEEN ENKEL GEVAL NAAR HET ZIEKENHUIS.

Ten aanzien van behandeling in de thuissituatie wil ik:

 Dat de huisarts te allen tijde probeert mijn leven zo lang mogelijk te maken
of
 Dat de huisarts zich beperkt tot zaken die de kwaliteit van mijn leven zo goed mogelijk houden.
of
 Dat de huisarts zich alleen beperkt tot verlichten van eventueel lijden.

Mijn opvatting ten aanzien van euthanasie zijn:

 Euthanasie zie ik principieel niet als een mogelijkheid
of
 Ik heb nu geen uitgesproken mening over die nu nog onduidelijke situatie
of
 Dit zie ik mogelijk gewenst en ik hoop op een actieve houding hierin van mijn arts

Mijn naaste:

Ik geef aan de huisarts toestemming om eventueel de volgende persoon om advies vragen over
bovenstaande zaken wanneer ik dit zelf meer goed kan overzien of verwoorden:
Naam vertrouwenspersoon:
Telefoon:

Ondertekening
Mijn naam:

Mijn geboortedatum:

Handtekening:

Datum vandaag:

Ik realiseer me dat ik te allen tijde mijn mening kan herzien ten aanzien van behandeltrajecten.
Het is goed om met enige regelmaat bovenstaande opnieuw te bekrachtigen en te bespreken. Met
name na en periode van veel achteruitgang kan een terughoudender behandelbeleid mogelijk
passender zijn.

