
 
 
Uitleg voor de arts over een levenstestament met medische wilsverklaringen 
 
Uw patiënt heeft een notarieel levenstestament gemaakt. Met een levenstestament beoogt uw 
patiënt regie te houden op financieel en medisch gebied, ook bij intreden van 
wilsonbekwaamheid. U heeft een uittreksel van het levenstestament gekregen met daarin de 
medische wilsverklaringen. Voor u is het volgende belangrijk om te weten. 
 
De betekenis van levenstestament  
 
In het levenstestament kan de patiënt: 
 

• een vertegenwoordiger aanwijzen;  

• een behandelverbod neerleggen voor de situatie dat de patiënt, als gevolg van een 
ziekte die niet genezen kan worden, niet meer in staat is zijn wil te uiten;  

• een euthanasieverzoek opnemen. 
 
Het levenstestament fungeert als kennisgeving van de wensen van de patiënt, niet alleen naar 
u, als arts, maar ook naar de vertegenwoordiger en naar (andere) naasten van de patiënt.  
 
Voor intrekking of wijziging van de wilsverklaringen, zoals het behandelverbod en het 
euthanasieverzoek, hoeft de patiënt niet terug naar de notaris. De laatst vastgelegde 
wilsverklaring is de geldende. 
 
 
De taak van de notaris  
 
Wat doet de notaris? De notaris (1) controleert, (2) licht voor en (3) legt vast. 
 
(1) De notaris controleert:  

• de identiteit van zijn cliënt; 
• dat zijn cliënt wilsbekwaam is ter zake van het levenstestament; 
• en of zijn cliënt vrij staat van onbehoorlijke beïnvloeding.  

 
Bij het vormen van een oordeel over de wilsbekwaamheid gebruikt de notaris, als daarvoor 
aanleiding is, een stappenplan. Bij twijfel over de wilsbekwaamheid schakelt de notaris een 
onafhankelijke arts in die de wilsbekwaamheid onderzoekt.  
 
(2) De notaris licht zijn cliënt voor over de juridische aspecten van het levenstestament en stelt 
zijn cliënt in staat weloverwogen keuzes vast te leggen. 
 
(3) De notaris legt de wensen van zijn cliënt vast in de akte. De originele akte blijft altijd 
bewaard bij de notaris. De cliënt krijgt een of meer afschriften van de akte mee. 
 
De notaris wijst zijn cliënt uitdrukkelijk op het belang van het gesprek met de eigen arts. 
 
 


