
Bepaal de partner in het keuze- en 
besluitvormingsproces

Om te kunnen besluiten moet een patiënt in staat zijn 

informatie te begrijpen en zijn situatie in te schatten. 

Hij moet besluiten kunnen beredeneren en daarover 

communiceren. Bij patiënten met een cognitieve 

stoornis probeer je er eerst achter te komen wat 

iemand begrijpt van het probleem. Deze patiënten 

kunnen hun situatie vaak niet meer volledig overzien, 

maar zij kunnen vaak wel aangeven wat ze belangrijk 

vinden in hun dagelijks leven of hoe zij aankijken tegen 

ziekenhuisopnames of onderzoeken. 

Het vermogen tot besluitvorming is ook afhankelijk 

van de situatie. Emoties kunnen een negatieve rol 

spelen en grote of abstracte problemen zijn moeilijker 

te overzien dan concrete vragen over het hier en nu. 

Veel zorgverleners kunnen redelijk inschatten of een 

patiënt in staat is besluiten te nemen, maar vaak wordt 

overschat op welk niveau een patiënt besluiten kan 

nemen (besluitvormingscapaciteit). 

De vragen in tabel 1 kunnen hierbij helpen. Als je 

vaststelt dat de patiënt zelf niet meer kan beslissen in 

de huidige situatie, is hij op dit punt wilsonbekwaam 

en gelden wettelijke regels voor wie de patiënt mag 

vertegenwoordigen (WGBO). In veruit de meeste 

gevallen zullen dit de partner of kinderen zijn. 

De KNMG heeft criteria opgesteld die kunnen helpen 

bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid van de 

patiënt (tabel 2). Ook als een patiënt wilsbekwaam is en 

voldoende besluitvormingscapaciteit heeft, is het altijd 

prettig als er een naaste aanwezig is bij een belangrijk 

gesprek waarin besluiten moeten worden genomen. 

Patiënten uit andere culturen kunnen soms 

andere opvattingen hebben over met wie over 

bepaalde zaken gesproken mag worden. In veel 

moslimgemeenschappen is het bijvoorbeeld gebruikelijk 

dat de kinderen hun ouders beschermen tegen slecht 

nieuws. Samenvattend zijn de volgende vragen aan de 

orde: 

Samen beslissen met ouderen
Inschatten van de besluitvormings capaciteit / wilsbekwaamheid

• Is deze patiënt in staat om besluiten te 

nemen (cognitief, emotioneel)? Zo nee, 

wie is dan (juridisch) aangewezen? 

• Wil deze patiënt zelf de besluiten 

nemen (culturele verschillen)? Zo nee, 

wie wijst de patiënt daarvoor aan? 



Tabel 2

Patient begrijpt welk medisch 
probleem er speelt

Patient begrijpt 
behandelvoorstellen

Patient begrijpt 
behandelalternatieven

Patient begrijpt de optie: afzien 
van behandeling

Patient kan de belangrijkste 
consequenties overzien

Overige zaken: Schat in of de 
patiënt lijdt aan  stemmings-

problemen of psychosen 

Welk probleem hebt u nu? 
Waarom bent u nu op mijn spreekuur? 
Wat is op dit moment uw belangrijkste probleem? 

Welke behandeling is er voor uw probleem? 
Welke vragen zou u daar nog over willen stellen? 
Wat kan ik nog meer voor u doen? 
Welke bijwerkingen hebben we net besproken? 

Welke andere behandeling is mogelijk? 
Welke andere opties zouden er voor u zijn? 

Kunt u ook een behandeling weigeren? 
Zou u de behandeling ook kunnen stoppen? 

Wat kan er gebeuren als u kiest voor…? 
Kan … ook bijwerkingen geven? 
Kan … ervoor zorgen dat u langer leeft? 
Wat kan er gebeuren als u afziet van…? 

Voelt u zich somber?
Hoort of ziet u weleens dingen die andere niet 
horen of zien?

Tabel 1

De vier criteria:
1. Kenbaar maken van een keuze; 
2. Begrijpen van relevante informatie; 
3. Beseffen en waarderen van de betekenis 

van de informatie voor de eigen situatie; 
4. Logisch redeneren en betrekken van de 

informatie in het overwegen van de behan-
delopties.

KNMG-criteria voor het bepalen van wilsbekwaamheid 

Vragen om besluitvormingscapaciteit in te schatten voor het huidige probleem

Uitgangspunt is dat de patiënt 
wilsbekwaam moet worden geacht tot 
het tegendeel is komen vast te staan. Een 
patiënt is volledig wilsbekwaam ter zake 
van een beslissing wanneer bij voldoet 
aan vier criteria. Het minst wanneer bij 
alleen aan het eerste criterium –of zelfs 
dit niet- voldoet.
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