
Wanneer is een reanimatie verklaring geldig 
 
www.hartstichting.nl 
Voor de mensen die niet gereanimeerd willen worden moeten een verklaring leggen 

of een niet-reanimeren penning aanschaffen. Op de penning moet staan: 
 

1. Volledige naam 
2. Geboortedatum 
3. Handtekening 
4. Herkenbare pasfoto 
5. Het besluit om niet gereanimeerd te worden (voorkant en achterkant) 

    

www.rijksoverheid.nl  
Er zijn verschillende manieren om een verklaring te leggen of je wel of niet 
gereanimeerd wilt worden. 
 

1. Behandelverbod, daarin schrijf je wanneer je geen medische behandeling wilt. 
2. Verklaring niet-reanimeren, daarin staat dat je niet gereanimeerd wilt worden. 

Of je kunt ook een penning dragen waarin dat staat. 
3. Euthanasieverklaring, het beschrijft wat je wilt dat de arts doet als hij 

euthanasie bij de persoon uitvoert. Die verklaring is er als er sprake is van 
ondraaglijk en uitzichtloos lijden.  

4. Vertegenwoordiger, ook kun je in je wilsverklaring aanwijzen wie je 
vertegenwoordiger is. Voor het geval dat je niet medische beslissingen zelf 
kan maken dan doet je vertegenwoordiger het voor jou. 

5. Medisch-wetenschappelijk onderzoek, je kunt aanleggen of je wel of niet mee 
wil doen aan een wetenschappelijk onderzoek.  
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www.ledenvereniging.nl 
in een wilsverklaring legt u uw wensen vast rondom medische handelingen. Dit 
document is erg belangrijk dat je laat weten wat je wilt als je dit niet zelf kan zeggen. 
In het verklaring omschrijft u dat: 
 

1. De pijnbestrijding en verlichting van ondraaglijk lijden 
2. Of je wel of niet gereanimeerd wilt worden 
3. Of je wel of niet organen wil doneren 

 
Met een datum en je handtekening kun je dat als een verklaring voor de notaris of 
een vereniging. Bespreek je wilsverklaring altijd met een huisarts en zorg ervoor dat 
je verklaring in je medische dossier gaat.   
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