
Juristen en medici delen dilemma’s en ervaringen

Vrijdag 25 mei 2018
Galgenwaard, Utrecht

BESLISSINGEN OVER  
wilsbekwaamheid



Zelf beslissen over lichaam, geest en leven. Het recht op zelfbeschikking is een van onze meest 
fundamentele rechten. Hoe waardevol dat is, merken we pas als iemand niet meer zelf kan 
beslissen. Bijvoorbeeld bij vergevorderde dementie, of bij hersenletsel na een ongeluk. Bij 
wilsonbekwaamheid beslissen anderen, en dat heeft grote gevolgen voor iemands vrijheid, 
waardigheid en autonomie. Erg belangrijk dus dat beslissingen over wilsbekwaamheid zeer 
zorgvuldig genomen worden.

Dilemma’s
Juristen en medici spelen daar een essentiële rol in. Belangrijk dus dat zij weten wat 
wilsbekwaamheid precies is en hoe de wet in elkaar zit. Maar ook welke dilemma’s zich in de 
praktijk voordoen en welke jurisprudentie hierover is ontstaan. Heeft een euthanasieverklaring 
bijvoorbeeld waarde als iemand die wilsonbekwaam is geworden nu iets anders wil? Wat als 
een intensive care-arts medisch niet uit de voeten kan met een wilsverklaring? En wat doe je 
met de wens van een twaalfjarige die geen chemokuur wil volgen – tegen de wens van een van 
de ouders?

Beslissingen over wilsbekwaamheid
Over deze vragen gaat dit symposium. U ontmoet onder anderen psychiater en psychotherapeut 
Jan Swinkels, die uitlegt waarom het vaststellen van wilsonbekwaamheid alleen met de 
menselijke maat kan gebeuren. Psychiater Astrid Vellinga vertelt wat wilsonbekwaamheid 
precies is, en ethicus Martine de Vries leidt u langs de belangrijkste medisch ethische 
casuïstiek. Notaris Robert Wisse vertelt over de haken en ogen rond het levenstestament, en 
rechter Annet Crouwel zet de civielrechtelijke procedures rond wilsonbekwaamheid op een rij.

Stap in elkaars wereld
Maar u ontmoet als juristen en medici vooral elkaar. 
U heeft allebei te maken met de problematiek 
rond wilsbekwaamheid, ieder vanuit uw eigen 
verantwoordelijkheid. Maak op 25 mei kennis 
met elkaar: stap in elkaars wereld, luister naar 
elkaars dilemma’s, deel uw oplossingen. 

Een unieke kans om uw kennis over dit belangrijke 
onderwerp te verdiepen!

Piet Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg + Welzijn
Martine de Vries, medisch ethicus en kinderarts, LUMC Leiden



Programma

Dagvoorzitter:  Piet Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg + Welzijn
 m.m.v. Martine de Vries, medisch ethicus en kinderarts, LUMC Leiden

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitters

10.10 uur Wilsbekwaamheid, vrijheid en waardigheid 
 Een beslissing over wilsbekwaamheid is zo ingrijpend, dat hij alleen genomen 
 kan worden met de menselijke maat     

Jan Swinkels • psychiater en psychotherapeut

10.55 uur Koffie- en theepauze 

11.25 uur Wat is wilsbekwaamheid? Hoe manifesteert het zich en hoe meet je het? 
Astrid Vellinga • psychiater, Mentrum Amsterdam

12.10 uur Dilemma’s rond het levenstestament • driehoeksgesprek
 12.10 uur Inleiding door de intensive care-arts • spreker geïnviteerd
 12.25 uur Notaris dilemma’s 
  Robert Wisse • senior jurist, Bureau Financieel Toezicht op het 
  notariaat, Utrecht
 12.40 uur Inleiding door de medisch ethicus 
  Martine de Vries • medisch ethicus en kinderarts, LUMC Leiden
 12.55 uur Discussie

13.15 uur Lunch

14.15 uur Wilsbekwaamheid en civielrechtelijke procedures
 De wet biedt bescherming bij wilsonbekwaamheid, maar niet altijd de oplossing
 14.15 uur Over curatele, bewind en mentorschap  
  Annet Crouwel • rechter, rechtbank Midden-Nederland
 14.40 uur Kinderen en wilsbekwaamheid 
  Als artsen en de ouders er niet uit komen, volgt de stap naar de rechter. 
  Irma Hein • kinder- en jeugdpsychiater, de Bascule, Amsterdam
 15.05 uur Testament/nalatenschap
  Een testament geeft duidelijkheid over de laatste wil. Maar wat als 
  er achteraf twijfel ontstaat? 
  Robert Wisse • senior jurist, Bureau Financieel Toezicht op het 
  notariaat, Utrecht

15.30 uur Koffie- en Theepauze

16.00 uur Wilsbekwaamheid - de rol van de familie • spreker geïnviteerd (medische ethiek)

16.45 uur Conclusies

17.00 uur  Afsluiting



Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomati-
seerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de 
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op 
www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie 
over de inschrijfvoorwaarden.
 
Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en 
betalen(tot 3 weken van tevoren): € 325,- 
Standaardbedrag: € 355,-

Doelgroep  
Professionals uit juridische en medische 
wereld, zoals:
- advocaten, notarissen, rechters, 
 curatoren, mentoren, bewindvoerders
- psychiaters, intensivisten, artsen 
 indicatie & advies, specialisten 
 ouderengeneeskunde, geriaters, 
 kinderartsen
Andere belangstellenden zijn eveneens 
van harte welkom 

Accreditatie 
Aangevraagd bij KBN en ABAN. 
Geaccrediteerd door NOvA (5 PO punten)
 

Bij voldoende belangstelling uit andere 
disciplines zal aanvullend accreditatie 
aangevraagd worden

Datum en locatie  
Vrijdag 25 mei 2018
Galgenwaard Utrecht 
Herculesplein 241 
3584 AA Utrecht

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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