Achtergrondinformatie Behandelwensengesprek
Juridische aspecten
1. Vereiste van toestemming en weigering
•

Schriftelijke wilsverklaring: behandelverbod is geen verzoek maar dwingend voorschrift waar
de arts zich in principe aan moet houden (mits door patiënt zelf ondertekend en voorzien
van datum).



Bij negatieve wilsverklaring en arts vindt behandeling niet medisch zinloos: arts kan beslissen
toch te behandelen, mits “hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht” (beargumenteerd
verslag in medisch dossier).

•

Schriftelijk verzoek om actieve levensbeëindiging valt buiten de wet WGBO, en heeft geen
dwingend karakter.

2. Goed hulpverlenerschap
•

“De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht
nemen vanuit de professionele standaard in overeenstemming met op hem rustende
verantwoordelijkheid”.

•

(Moet dus ook geen zinloos medisch handelen doorvoeren waarvan een vakgenoot ook de
zinloosheid van inziet)

3. Dossierplicht
•

M.b.t. afzien en staken van behandeling: arts heeft plicht dit duidelijk te omschrijven in het
medisch dossier met motivatie.

4. Vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten
1. Benoemde vertegenwoordiger die schriftelijk door patiënt is aangeduid toen hij nog
wilsbekwaam was of wettelijke ouders/voogd bij kind <12 jaar.
2. Vertegenwoordigers:
a. echtgenoot, wettelijke partner (tenzij persoon dat niet wenst)
b. meerjarig kind, ouder, broer of zus
c. wettelijke vertegenwoordiger
d. in laatste instantie de arts in multidisciplinair overleg
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