
1. UW CONTACTGEGEVENS 

2.   UW LEVENS- EN 
 LEVENSEINDEDOELSTELLINGEN

Mijn hond dicht 
bij me kunnen 

houden...Ik wil dicht bij 
mijn familie 

blijven...

Ik kan niet 
goed tegen 
pijn...

Ik wil onafhankelijk 
blijven, me kunnen 
verplaatsen, mijn 
agenda beheren...

Wat zijn uw belangrijkste wensen, de dingen die voor 
u essentieel zijn om uw leven zin te geven?

WENSFORMULIER: ACP

Wat is 
essentieel 
voor u?

Wat voor mij essentieel is en mijn leven zin geeft:

NAAM:   VOORNAAM:  
RIJKSREGISTER- 
NUMMER:  

TELEFOONNUMMER:   E-MAILADRES:  

 



3.  UW WENSEN OP HET VLAK VAN WONEN

Ik wil mijn 
huisdier dicht 
bij me kunnen 

houden...

Ik heb nood aan een 
tuin of een park 

om een luchtje te 
scheppen… 

Ik heb gezelschap 
nodig. Ik zou niet 

alleen kunnen leven...

Ik wil niet afhankelijk 
zijn van een structuur 
die bepaalt wanneer en 
wat ik moet eten...

Wat is voor u 
essentieel in uw 
woonomgeving?

PRIORITAIRE ELEMENTEN VOOR 
DE KEUZE VAN MIJN HUISVESTING:

DE VORMEN VAN HUISVESTING 
DIE IK  WIL VERMIJDEN:



Ik kan niet goed tegen 
pijn. Als ik pijn heb, vraag 
ik of ik pijnstillers kan 

krijgen…

Ik ben weigerachtig 

tegenover het idee 

afhankelijk te zijn van een 

beademingstoestel of een 

machine om mijn hart 

te laten kloppen... 

Als ik mijn verstand 
verloren ben, wil ik geen 

orgaantransplantatie 
meer... 

Als er geen hoop meer 
is op genezing en ik verlies 
het bewustzijn, dan wil ik 
niet gereanimeerd worden 

4.  UW WENSEN OP HET VLAK VAN ZORG

Welke zorg zou 
u willen krijgen? 

PRIORITAIRE ELEMENTEN 
VOOR DE KEUZE VAN MIJN ZORG:

DE VORMEN VAN ZORG 
DIE IK WIL VERMIJDEN:



Ik sterf liever thuis met mijn kinderen dan in een anonieme kamer in een ziekenhuis.

Ik wil in ieder geval niet 
begraven worden. Ik verkies 
crematie. En als u eerst nog 
een van mijn organen wil 

afnemen, doe gerust…

Ik ben bang om 
alleen te zijn op het 

moment dat ik op 
sterven lig.

5.  UW WENSEN VOOR UW LEVENSEINDE 

Er zijn tegenwoordig 
genoeg middelen om de 

pijn te verzachten. Dit zou 
iedereen op zijn sterfbed 

aangeboden moeten 
worden. 

Als ik mentaal en fysiek 
in een neerwaartse spiraal 

ben terechtgekomen, 
verkies ik euthanasie.

Als het einde nabij is, moet 
men niet ten koste van alles 
proberen nog een paar weken 

of maanden te winnen. Dat heeft 
voor mij geen zin.

DIT ZOU DE BEPROEVING VAN 
MIJN DOOD ECHT TE MOEILIJK 
MAKEN VOOR MIJ:

DIT ZOU MIJ HELPEN OM MIJN 
DOOD MET EEN GERUST HART 
ONDER OGEN TE ZIEN:

Welke elementen 
zouden u helpen om uw 

dood met een gerust hart 
onder ogen te zien? 



Als u een wilsverklaring heeft laten opstellen die wettelijk geregeld is, 
kan het nuttig zijn uw familie en vrienden en uw huisarts hiervan op de hoogte te brengen.

6.  UW WILSVERKLARINGEN 

VRAAG UW ANTWOORD

Heeft u uw wensen over orgaandonatie en 
het afstaan van menselijk lichaamsmateriaal 
laten registreren?

Heeft u een wilsverklaring inzake 
euthanasie laten registreren?

Heeft u keuzes en afspraken gemaakt 
over uw wensen voor uw begrafenis, 
begrafenisceremonie en uitvaartcontract?

Heeft u een ‘negatieve wilsverklaring’ 
geregistreerd waarin u aangeeft dat u bepaalde 
behandelingen of onderzoeken in verband met 
uw gezondheid weigert?

Heeft u een verklaring afgelegd bij een 
medische faculteit om uw lichaam af te 
staan aan de wetenschap?



CONTACTPERSOON 1 IN TE VULLEN

7.  UW VERTROUWENSPERSONEN EN 
VERTEGENWOORDIGER/GEMACHTIGDE

Hieronder kunt u de namen en contactgegevens invullen van de mensen die u kiest 
als uw vertrouwenspersoon of gemachtigde/vertegenwoordiger.

De volgende perso(o)n(en) is (zijn) mijn vertrouwensperso(o)n(en): 
ze helpen mij bij het maken van keuzes in het dagelijks leven over mijn zorg en huisvesting. 

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer 

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Telefoonnummer

E-mailadres

CONTACTPERSOON 2 IN TE VULLEN

CONTACTPERSOON 3 IN TE VULLEN



GEMACHTIGDE/
VERTEGENWOORDIGER IN TE VULLEN

Ik heb de volgende persoon aangewezen als mijn gemachtigde of vertegenwoordiger om 
beslissingen voor mij te nemen indien ik niet langer in staat ben om mij coherent uit te drukken. 

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Telefoonnummer

E-mailadres
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