
Invulformulier(versie juni 2018):           
“Vragen rondom het levenseinde” 

    
 
Als u een gesprek wilt rondom uw levenseinde, zijn er een aantal veel voorkomende 
begrippen. U kunt dit formulier invullen en hierna bespreken met uw huisarts. Zo 
komt u meer te weten over de (on)mogelijkheden in onze praktijk en kunnen we 
rekening houden met uw wensen. Ziet u een gesprek (nog) niet zitten, u kunt uw 
antwoorden ook gewoon inleveren bij de huisartsenpraktijk om in eerste instantie 
gewoon toe te voegen aan uw medische dossier. U hoeft uw antwoorden niet 
notarieel vast te laten leggen. Uw medische dossier is in Nederland voldoende. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………...……….              

 
Geboren:  ……………….…………………………………………………………………………….  
 

Adres: ……………………………………………………………………………………..……… 
   
   

 
1. reanimeren: wilt u wel of niet gereanimeerd worden bij calamiteiten 

(bv. bij hartinfarct)? In sommige gevallen is het aan een arts om een  
niet-reanimeren- advies af te geven.   
 
Antw.:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
      

2. machtiging: wilt u misschien iemand machtigen om voor u het 
woord te voeren als uzelf niet meer goed kan spreken om aan te 
geven wat u zou willen? Wat is dan de evt. volgorde van de 
gemachtigden? Wie eerst, tweede...  

 
Antw.:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. palliatieve sedatie = iemand diep in slaap brengen als geen enkele 
andere behandeling meer mogelijk is. Zo’n beslissing is meer voor 
een behandelend arts. Is dit voor u een optie?  

 
Antw.:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



4. euthanasie: hoe denkt u over euthanasie? Voor euthanasie gelden 
wettelijke regels en zorgvuldigheidseisen. Opmerking: dit wordt in 
het geval bij dementie, depressie of psychiatrie in onze praktijk niet 
begeleid. 

 
Antw.:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. dementie: hoe denkt u over een situatie waarin u bijv. dement of 

incontinent zou worden of misschien naar een verpleeghuis zou 
moeten?  

 
Antw.:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. palliatieve zorg: als u niet meer beter wordt, kan de zorg voor 

verdere begeleiding vanuit het ziekenhuis overgaan naar de 
huisarts. Dit is een kerntaak van de huisarts. Er bestaan speciale 
medicijnen voor deze palliatieve fase om pijn, benauwdheid en angst 
te bestrijden of te beperken.   

 
Antw.:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Voor de volledigheid noem ik hier ook nog even het evt. 

behandelverbod: bij een behandelverbod: kan en zal een arts u 
wettelijk niet meer helpen of behandelen. “De behandelend arts kijkt 
dan in noodsituaties soms machteloos toe…”   

 
Antw.:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Heeft u een donorcodicil?  Antw.    Ja   /  Nee   (omcirkel uw antwoord) 

 
 
 

 
 

       Handtekening:  ………………………………..……..………………………                     Datum:  …………………………………………..……. 
 


