Wilsbekwaamheid van de patiënt – Attest
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De nationale raad van de Orde der artsen besprak de vraag of een behandelende arts
mag ingaan op het verzoek van een patiënt om hem een wilsbekwaamheidsattest te
verlenen, dat de patiënt op zijn beurt kan overmaken aan de notaris zodat die laatste
er zich kan van vergewissen dat de patiënt wilsbekwaam is.
Advies van de nationale raad :
De nationale raad van de Orde der artsen besprak op 17 maart 2018 de vraag of een
behandelende arts mag ingaan op het verzoek van een patiënt om hem een
wilsbekwaamheidsattest te verlenen, dat de patiënt op zijn beurt kan overmaken aan
de notaris.
De vertrouwensrelatie tussen de behandelende arts en de patiënt is tweeledig.
Enerzijds kan de vertrouwensrelatie ertoe leiden dat de behandelende arts de meest
aangewezen persoon is om een wilsbekwaamheidsattest op te maken. Anderzijds kan
een dergelijk verzoek de vertrouwensrelatie onder druk zetten wanneer de arts
oordeelt dat de patiënt wilsonbekwaam is, daar waar de patiënt echter meent dat hij
wel wilsbekwaam zou zijn.
De nationale raad is van oordeel dat de behandelende arts, op verzoek van of met
toestemming van de patiënt, een wilsbekwaamheidsattest kan verlenen aan de notaris
via de patiënt.
De behandelende arts dient hierbij de volgende voorwaarden in acht te nemen:
• Indien de behandelende arts ingaat op het verzoek van de patiënt, vermeldt hij met
het oog op de transparantie dat hij als behandelende arts optreedt.
• Indien hij weigert in te gaan op het verzoek van de patiënt, dient hij hem door te
verwijzen naar een collega.
Dit advies vervangt het antwoord op de derde vraag in het advies van de nationale
raad van de Orde der artsen van 15 november 1997 "Medisch attest betreffende de
geestestoestand van een persoon".

