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Waarom is spreken over 
vroegtijdige zorgplanning nog 
voor zorg nodig is belangrijk?

dr. Heidi Van Den Bulck
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Wat is vroegtijdige zorgplanning (VZP)?

• VZP is een continu denk-
en communicatieproces

• Tussen patiënt, zorgverleners en 
zijn naasten

• Het gaat over de (toekomstige) zorg 
voor personen op lichamelijk, 
psychisch, sociaal en spiritueel vlak

• VPZ betreft elke mens die 
beslissingen kan nemen (bv. ook 
nog bij demente patiënten mits 
aangepaste hulp/tools)



Doel vroegtijdige zorgplanning

• De waarden en voorkeuren 
van toekomstige zorg bespreken 
en vastleggen

• Het aanstellen van een 
vertegenwoordiger voor het geval 
je zelf niet meer kan beslissen

• Eventueel het opstellen van 
documenten zoals wilsbeschikkingen



Waarom is nu denken/spreken 
over later belangrijk voor patiënten 
en naasten? 



• Behoud van autonomie/controle 
over eigen leven

• Voorbereid zijn op crisismomenten

• Vermijden van ongewenste/onnodige 
ziekenhuisopnames

• Geeft rust en duidelijkheid aan 
de naasten

• Kan helpen bij verlies-
en rouwverwerking 

Waarom is nu denken/spreken 
over later belangrijk voor patiënten 
en naasten? 



• Bevordert de communicatie 
tussen arts, patiënt en zijn 
naasten

• Geeft duidelijkheid

• Bevordert zorg op maat,
rekening houdend met de wensen 
van de patiënt

Waarom is nu denken/spreken over 
later belangrijk voor artsen? 



• VPZ leidt vaak tot hogere 
tevredenheid van zorg

• Soms moeten beslissingen snel 
genomen worden

• Soms kent arts patiënt niet 
(spoedgevallen, vervanging 
tijdens verlof)

Waarom is nu denken/spreken over 
later belangrijk voor artsen? 



• VZP is niet hetzelfde als invullen van 
documenten! 

• Regelmatig evalueren van wensen 
is belangrijk 

• Nadruk ligt op dialoog

• VPZ kan niet afgedwongen worden, 
arts toetst af of pt gesprek wil 
aangaan en naasten wil betrekken

• Belang om weerslag van 
gesprekken in dossier te noteren

Waarom is nu denken/spreken over 
later belangrijk voor artsen? 



“OVER JE LEVENSEINDE 
PRATEN IS MOEILIJK, 
OOK VOOR JE ARTS” 

OPINIE JONI GILISSEN EN LIEVE VAN DEN BLOCK 
(VUB, UGENT)

Waarom is nu denken/spreken over 
later belangrijk voor artsen? 



Vroegtijdige zorgplanning: 
wat is het, waarom doe ik het, 

wanneer doe ik het en hoe?
Ilse Van fraeyenhoven

Dienst maatschappelijk werk CM



Pauze



De zorgvolmacht en de 
zorgovereenkomst

Notariskantoor Van de Poel & Pinoy

Putte (Beerzel) 



Inleiding



Wilonbekwaam -
handelingsonbekwaam
• ‘Wilsonbekwaamheid’:

• Wegens gezondheidstoestand: geen of onvoldoende besef van de
gevolgen van handelingen

• Niet meer in staat om goederen te beheren of persoonlijke rechten
te behartigen

• Gevolg: ‘juridisch’ onbekwaam = ‘handelingsonbekwaam’
• De wet bepaalt dat men bepaalde handelingen niet meer mag

stellen
• Niet meer kunnen = niet meer mogen

• Doel:
• Wilsonbekwame personen beschermen tegen hun eigen

handelingen
• Omgeving beschermen tegen handelen gesteld door

wilsonbekwame persoon



• Gerechtelijke bescherming van wilsonbekwame
meerderjarige personen

• Vrederechter bepaalt wat persoon nog kan/mag of niet
kan/mag

• Voor vermogensrechtelijke handelingen

• Voor persoonlijke handelingen

• Vrederechter bepaalt : bijstand of volledige
vertegenwoordiging via bewindvoerder

• Functioneert onder toezicht Vrederechter

• Voor allerlei handelingen heeft bewindvoerder nog een
afzonderlijke machtiging nodig van de vrederechter

• Bijvoorbeeld: verkoop woning



• Sinds 1 september 2014: buitengerechtelijk alternatief
• Buitengerechtelijke bescherming via de ‘zorgvolmacht’

• Wilsbekwame persoon geeft zelf instructies aan een persoon
naar keuze over beheer van zijn vermogen

• Sinds 1 maart 2019: uitgebreid naar bepaalde beslissingen
over persoonlijke (zorg)beslissingen



Wat is een zorgvolmacht?



Wat is een zorgvolmacht?

• Specifieke vorm van een overeenkomst van ‘lastgeving’
(‘volmacht’)

• De lastgever (volmachtgever) geeft een volmacht aan
één of meer andere personen, de lasthebber(s)
(volmachtdrager(s)), die dit aanvaardt/aanvaarden, om
bepaalde handelingen in zijn/haar plaats te stellen

• Met specifieke bedoeling:
• zelf een buitengerechtelijke bescherming organiseren

• anticiperen op een situatie van wilsonbekwaamheid



Wat is een zorgvolmacht?

• Zorgvolmacht blijft overeind nadat lastgever
wilsonbekwaam wordt

• Gewone lastgeving blijft niet geldig wanneer lastgever
wilsonbekwaam wordt

• Bijvoorbeeld: gewone bankvolmacht



Hoe stel je een
zorgvolmacht op?



Hoe stel je een zorgvolmacht op?

Essentiële voorwaarden om zorgvolmacht te laten
doorwerken na wilsonbekwaamheid:

1. Lastgever is nog wilsbekwaam bij opmaak van
zorgvolmacht

Bij twijfel, vraagt notaris aan cliënt om een doktersattest waaruit
wilsbekwaamheid blijkt

Tip: mensen met beginnend geheugenverlies wachten beter niet!

2. Zorgvolmacht moet schriftelijk worden opgesteld

3. Specifieke bedoeling organisatie buitengerechtelijke
bescherming moet duidelijk vermeld worden

4. Registratie in Centraal Register voor Lastgevingen (CRL)



Hoe stel je een zorgvolmacht op?
• Zorgvolmacht opmaken via akte bij notaris is dus niet
verplicht

• MAAR notariële zorgvolmacht heeft voordelen:
• Wet verplicht voor bepaalde (belangrijke) handelingen een

notariële volmacht
Bijvoorbeeld: verkoop onroerend goed, schenking, …

Voor die handelingen volstaat een onderhandse volmacht niet

• Deskundige en onpartijdige begeleiding – maatwerk!
• Notaris doet eerste check wilsbekwaamheid lastgever

• Advies over correcte formulering en opmaak

• Geen risico op vervalsing

• Risico op betwisting wordt beperkt

• Mogelijkheid verklaring van voorkeur bewindvoerder



Hoe stel je een zorgvolmacht op?
Registratie in Centraal Register voor Lastgevingen (CRL)
bijgehouden door Fednot vóór wilsonbekwaamheid
lastgever

• Zonder registratie geen uitwerking na
wilsonbekwaamheid

• Signaalfunctie:
• lasthebber moet geen verder bewijs leveren van diens

opdracht

• Vrederechter zal CRL ook consulteren – zorgvolmacht heeft
voorrang op gerechtelijke bescherming

• Tip: registreer zo snel mogelijk!



Hoe stel je een zorgvolmacht op?
• Wie doet registratie in CRL?

• Notariële zorgvolmacht: notaris binnen 15 dagen (zo
snel mogelijk)

• Onderhandse zorgvolmacht:
• Via griffie Vredegerecht verblijfplaats, mits voorlegging ‘voor

eensluidend verklaard afschrift’ van zorgvolmacht
• Geen gewone kopie

• Notaris of gemeentelijk ambtenaar controleert zorgvolmacht op
echtheid

• Griffie registreert binnen 15 dagen na ontvangst



Inhoud zorgvolmacht?



Inhoud zorgvolmacht?

• Lastgever heeft grote vrijheid

• Opdracht lasthebber kan zeer ruim of net beperkt zijn

• Handelingen m.b.t. vermogen lastgever
1) Daden van beheer : gericht op instandhouden vermogen

• Dagelijkse bankverrichtingen en beheer rekeningen

• Huur/verhuurzaken

• Opdrachten uitoefenen binnen een vennootschap

2) Daden van beschikking: werkelijke invloed op vermogen

• Verkoop/aankoop

• Schenking



Inhoud zorgvolmacht?

• Instrument van vermogensplanning!

• Door eigen inspanningen opgebouwd vermogen –
(fiscaal voordeliger) doorgeven aan erfgenamen

Bijvoorbeeld: schenking onroerend goed

• Huwelijkspartner beschermen

Bijvoorbeeld: wijziging huwelijkscontract –
keuzebeding

• Eens wilsonbekwaam, is vermogen geblokkeerd

• Niet : volmacht geven om een testament op te stellen –
hoogstpersoonlijk document



Inhoud zorgvolmacht?

• Handelingen m.b.t. persoon lastgever (sinds 1/3/2019)
• Regeling ondersteunende maatregelen bv. thuishulp

• Regeling verhuis naar verzorgingsinstelling, WZC

• Vertrouwenspersoon voor communicatie met
beroepsbeoefenaar en inzage patiëntendossier,
vertegenwoordiging patiëntenrechten i.k.v. Patiëntenwet

• Niet: keuzes levenseinde, orgaandonatie, euthanasie

• Tip:

Benut dit wettelijk instrument zo efficiënt mogelijk, en
geef de lasthebber zo ruim mogelijke bevoegdheden!



Begin zorgvolmacht?



Begin zorgvolmacht?

• Uitgangspunt: zorgvolmacht treedt in werking bij
wilsonbekwaam worden lastgever

• Wanneer is lastgever wilsonbekwaam?

Geen wettelijke criteria.

• Bijvoorbeeld:
• Oordeel overlaten aan de lasthebber

• Oordeel overlaten aan één behandelend arts

• Oordeel overlaten aan twee onafhankelijke artsen

• Bij betwisting: Vrederechter oordeelt

• Tip: Werk duidelijke regeling uit in de zorgvolmacht, om
betwisting te vermijden!



Begin zorgvolmacht?

• MAAR: men hoeft niet te wachten op
wilsonbekwaamheid!

• Zorgvolmacht kan ingaan op eender welk zelf gekozen
moment

• Bijvoorbeeld:
• Zorgvolmacht kan al ingaan wanneer lastgever wel nog

wilsbewaam is

• Zorgvolmacht kan voor bepaalde handelingen meteen ingaan,
en voor andere handelingen vanaf wilsonbekwaamheid

• Tip: Werk praktische regeling uit – nuttig om
zorgvolmacht meteen in werking te laten gaan, parallel
naast eigen handelingsbekaamheid



Wie stelt de lastgever aan
als lasthebber?



De lasthebber?

• Vrije keuze lastgever MAAR kies enkel lasthebber die
100% vertrouwen geniet!

• Specifieke lasthebber voor specifieke opdracht
Bijvoorbeeld: huwelijkspartner voor privé-vermogen /
zakenpartner voor professionele zaken

• Één lasthebber of meerdere lasthebbers

• Bij meerdere lasthebbers: taakverdeling en duidelijke
instructies om conflicten te vermijden!

Bijvoorbeeld:
• Dagelijkse vermogensbeheer: één lasthebber

• Belangrijke vermogensbelissingen (bv. verkoop woning) samenwerking
meerdere lasthebbers of minstens voorafgaand overleg



De lasthebber?

• Denk aan ‘reserve’ lasthebbers/opvolgers!
• Wanneer initieel aangeduide lasthebber zelf wilsonbekwaam

wordt, overlijdt of het mandaat stopzet

• Bijvoorbeeld:
• in eerste orde stelt koppel elkaar wederkerig aan

• in ondergeschikte orde stelt men kinderen aan, desgevallend met
praktische onderlinge taakverdeling

• Belangenconflict: lasthebber ad hoc
• Verbod om met zichzelf te contracteren

• Bijvoorbeeld: schenking aan kind die ook lasthebber is

• Vergeten? Vrederechter moet lasthebber ad hoc aanstellen!



Moet lasthebber vergoed worden?

• Vergoeding is mogelijk, maar in familiale/amicale kring
zeer uitzonderlijk

• In familiale kring kan bezoldiging net aanleiding geven
tot argwaan en discussie!

• Wel terugbetaling mogelijk van effectieve uitgaven die
verband houden met opdracht

• Bijvoorbeeld: verplaatsingskosten

• Tip: spreek dit duidelijk af!



Problemen in uitvoering
lastgeving?



Problemen in uitvoering lastgeving?
• Via zorgvolmacht organiseert lastgever zelf een
buitengerechtelijke bescherming

• Gevolg: er is geen automatische rechterlijke controle op
aanwending van de volmacht

• Daarom: geef enkel zorgvolmacht aan persoon die alle
vertrouwen geniet!

• Lasthebber handelt in naam en voor rekening van de
lastgever

• Zorg voor (vermogen/persoon van de) lastgever is enige doel

• Rekening en verantwoording afleggen

• Niet eigengereid handelen!



Problemen in uitvoering lastgeving?
• Wat indien lasthebber taken slecht uitvoert of opdracht

misbruikt?

• Risico beperken : controlesysteem uitwerken in zorgvolmacht
Bijvoorbeeld:

• Zolang lastgever nog bekwaam: lastgever betrekken

• Bij meerdere lasthebbers: onderling verantwoording afleggen

• Verantwoording afleggen bij een neutrale derde op regelmatige tijdstippen

• Zolang lastgever zelf nog wilsbekwaam: lastgeving kan steeds
gewijzigd of herroepen worden



Problemen in uitvoering lastgeving?
• Ultieme ‘stok achter de deur’ = ‘Alarmbelprocedure’

• Vrederechter kan optreden op vraag van eenieder + zelfs op
eigen initiatief

Bijvoorbeeld: bankbediende, notaris, … die twijfelt aan goede trouw
lasthebber

• Vrederechter kan beperkingen en voorwaarden opleggen aan
lasthebber

Bijvoorbeeld: bepaalde taken mits machtiging vrederechter

• Vrederechter kan lastgeving volledig beëindigen en vervangen
door een gerechtelijke bescherming via een bewindvoerder

• Zelfs indien niet expliciet geregeld in zorgvolmacht!



Einde zorgvolmacht



Einde zorgvolmacht
• Bij herroeping door wilsbekwame lastgever

• Bij overlijden van de lastgever

• Alarmbelprocedure : vrederechter beëindigt zorgvolmacht

• Bij overlijden lasthebber

• Bij wilsonbekwaamheid lasthebber

• Bij stopzetting mandaat door lasthebber

• Tip: voorzie ‘reserve’ lasthebbers!



Zorgvolmacht
/zorgovereenkomst



Zorgovereenkomst
• Overeenkomst waarbij een persoon, meestal een familielid, zich

verbindt om bepaalde zorgen te verstrekken aan een
zorgbehoevende persoon,

• Deze zorgen kunnen zeer uitéénlopend zijn: boodschappen doen,
klusjes doen, zorgen voor het vervoer van de bejaarde persoon,
de medische kosten beheren…

• In de zorgovereenkomst wordt een inventaris gemaakt van al
deze zorgtaken.

• Aan iedere taak kan een bepaald tarief worden gekoppeld. Zo is
het duidelijk hoeveel de zorgbehoevende verzorgde persoon
“verschuldigd” is aan zijn zorgverstrekker. In deze overeenkomst
kan je ook meteen bepalen hoe deze kosten betaald zullen
worden.



Zorgovereenkomst
• Gevaren:

• Voer voor familiale discussies en argwaan?

• Fiscus: vermogensverschuivingen bewijzen?

• Niet frequent voorkomend in de praktijk



Conclusie



Conclusie
• Autonomie lastgever centraal

• Beheer van vermogen binnen private sfeer

• Gemoedsrust

• Maatwerk

• Laat je adviseren door een professional, om de zorgvolmacht
optimaal te kunnen benutten en het risico op discussies /
misbruik zoveel als mogelijk te vermijden!



Wanneer er op sommige 
vragen nog geen antwoord is… 

Dr. Saskia Carton

Gastro-enterologe PST Imeldaziekenhuis



Hoe begeleiden we onze patiënten

• PICT: Palliative Care Indicator Tool

• Familie gesprekken

• Scharniermomenten

• DNR code



PICT

• Eenvoudig en praktisch meetinstrument waarmee 
zorgverleners de palliatieve pt tijdig kunnen 
identificeren

• Het instrument deelt ptn. die als palliatief 
geïdentificeerd zijn in naar zorg-nood en niet 
naar levensverwachting

• Bruikbaar in de dag-dagelijke zorgpraktijk

• Kan in 5-tal minuten worden toegepast



PICT

• Dus niet focussen op levensverwachting maar op 
ERNST VAN ZORGNODEN van de pt.

• Zo kunnen financiële voorwaarden en zorg 
toegekend worden in verhouding tot de intensiteit 
en complexiteit van de zorgnoden



PICT



PICT



PICT

• Bij VOLLEDIG PALLIATIEF STATUUT
• Volledige terugbetaling van huisbezoeken door de 

huisarts

• Verhoogde terugbetaling van thuisverpleging

• Palliatief forfait twv 712,62 euro – eenmalig te 
hernieuwen. Moet door de huisarts aangevraagd 
worden. 



Familie gesprekken

• Belangrijk om alle betrokkenen bij elkaar te 
brengen

• Kan op elke dienst dagelijks naargelang nood

• Op dienst geriatrie is dit structureel 
georganiseerd tweemaal per week (patiënt, 
familie, arts, verpleegkundige, sociaal werker)



Scharniermomenten

• Bij nieuwe diagnose 

• Bij progressie

• Bij acute situatie

• Vb pte met panreaskanker



DNR code







Zijn er nog vragen?


