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Het levenstestament: 
levenslang de regie 
houden  

ZAKELIJK EN PRIVÉ VOORBEREID ZIJN OP CALAMITEITEN  

 

 

Het levenstestament bestaat sinds 2011. Als medisch ondernemer kunt u er op twee manieren 
mee te maken krijgen. In uw dagelijkse praktijk kunt u patiënten tegenkomen die ooit zo’n 
officiële notariële akte hebben laten opstellen. Dat kan veel duidelijkheid scheppen over hun 
wensen, als zij die zelf niet meer (goed) kenbaar kunnen maken. Ook kan in het 
levenstestament onomwonden staan wie hen mag vertegenwoordigen. Maar ook voor u als 
ondernemer én als privé ́ persoon is het levenstestament relevant. U kunt ermee regelen wie uw 
zaken behartigt, mocht u door wat voor oorzaak dan ook daartoe (tijdelijk) niet meer in staat 
zijn. Het levenstestament kan dus ook een zeer effectief instrument zijn om uw gezin en 
vermogen te beschermen en de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen.  

WORST CASE SCENARIO  

Het is niet te hopen, maar elke medisch ondernemer zou met het volgende scenario 
geconfronteerd kunnen worden. Specialist Jacco Boersma (fictieve naam) is eigenaar en 
directeur-grootaandeelhouder van een succesvolle privé́ kliniek. Hij heeft het bedrijf 
eigenhandig opgezet en uitgebouwd tot wat het nu is. Maar op een kwade winteravond slaat 
het noodlot toe. Een eenzijdig verkeersongeluk: na een slip raakt de auto van Boersma van de 
weg en komt tegen een betonnen paal tot stilstand.  

De brandweer moet eraan te pas komen om Boersma uit het wrak te bevrijden. Bij aankomst in 
het ziekenhuis blijkt hij in coma. De dokters weten zijn toestand te stabiliseren, maar durven 
niet te zeggen of –en zo ja, wanneer- hij uit zijn coma zal ontwaken. Ook kunnen ze nog geen 
uitspraak te doen over eventuele blijvende hersenschade. Een persoonlijk drama voor Boersma 
en zijn gezin. Maar ook een onmiddellijke bedreiging voor het voortbestaan van de kliniek en 
de bestaanszekerheid van de ruim twintig medewerkers. De persoon die verantwoordelijk is 
voor de financiële administratie is slechts tekenbevoegd tot € 5.000. Voor overboekingen van 
de holding van Boersma naar de kliniek is zij helemaal niet gemachtigd. Het eerste probleem 
doet zich al direct voor: de salarissen kunnen niet worden overgemaakt.  
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PARTNER MACHTELOOS  

De echtgenote van Boersma kan niets doen. Het stel is op huwelijkse voorwaarden getrouwd in 
de beginperiode van de kliniek. Eigenlijk om haar financieel te beschermen, want toen was het 
nog helemaal niet zeker dat de kliniek een succes zou worden. Zij kan niet bij de privé́ 
rekeningen van haar man en kent daarvan ook de toegangscodes niet. De bank is begripvol, 
maar kan haar niet helpen, omdat zij geen enkele volmacht heeft. Sterker nog, het gezin van 
Boersma komt door de situatie zelf ook in financiële problemen. De enige oplossing is een 
‘verzoek tot voorziening’ in te dienen bij de rechtbank. Omdat Boersma tijdelijk of voorgoed 
‘handelingsonbekwaam’ is, kan de rechter dan een bewindvoerder benoemen, om namens 
Boersma de zaken waar te nemen. Dat kost tijd en is ook een verre van ideale situatie. Het is 
altijd maar afwachten of de bewindvoerder dezelfde ondernemerskwaliteiten heeft als de 
oprichter en eigenaar van het bedrijf. Hoe voorkomt u als (medisch) ondernemer een dergelijk 
scenario? Het antwoord: met een levenstestament. Een relatief nieuwe juridische mogelijkheid 
om vooraf maatregelen te nemen voor situaties waarin u tijdelijk of voorgoed niet meer in 
staat bent zélf uw zaken te regelen.  

GROOT VERSCHIL MET EEN GEWOON TESTAMENT  

Wat een testament is weet bijna iedereen. En waar het voor dient ook. In een testament kun je 
aangeven wat er na je overlijden moet gebeuren met je privé́ eigendommen en eventuele 
onderneming. Ook kun je er speciale wensen in opnemen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
kinderen, de uitvaart, een huisdier of bijzondere bezittingen, zoals kunstwerken of een unieke 
collectie.  

Een testament treedt pas in werking als de opsteller is overleden en niet eerder. In het 
voorbeeld hierboven kan de vrouw van Boersma in zijn testament heel goed als enige 
erfgenaam en/of executeur zijn benoemd. Na zijn overlijden zou zij dan zowel zijn zakelijke 
als privé́ vermogen erven. Maar dit geeft haar geen enkele bevoegdheid zolang Boersma 
nog in leven is, al verkeert hij dan in coma. Dit is meteen het grote verschil met een 
levenstestament. Dat treedt in werking zodra de opsteller door ziekte, ongeval of een andere 
oorzaak tijdelijk of permanent niet in staat is de eigen zaken waar te nemen.  

In het levenstestament kunt u wensen en verzoeken vastleggen, zodat er rekening gehouden 
kan worden met wat ú gewild zou hebben, als u uw wil niet meer kenbaar kunt maken. Dat is 
belangrijk voor uzelf, maar zeker ook voor uw partner, overige gezinsleden en de mensen met 
wie u zakelijk te maken heeft. Tevens kunt u in een levenstestament één of meer personen 
aanwijzen of zelfs machtigen om namens u te handelen, zowel zakelijk als privé́. Meer 
hierover vindt u in de hoofdstukjes levensexecuteur en volmachten.  

HANDELINGSONBEKWAAM EN WILSONBEKWAAM  

Wie in Nederland 18 jaar wordt is meerderjarig en daarmee ‘handelingsbekwaam’. Dat wil 
zeggen dat u zelfstandig ‘rechtshandelingen’ kunt verrichten, dus zonder toestemming van 
ouder(s) of voogd. U kunt een auto aanschaffen (al dan niet op afbetaling), een huis kopen, 
een hypotheek afsluiten, andere leningen aangaan, in het huwelijk treden, een geregistreerd 
partnerschap aangaan of een samenlevingsovereenkomst sluiten. Allemaal rechtshandelingen 
waarvan u, als meerderjarige en dus handelingsbekwame, geacht wordt de consequenties te 
kunnen overzien.  
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Wie dat niet kan, bijvoorbeeld door een verstandelijke handicap, is voor de wet 
‘handelingsonbekwaam’. Maar mensen kunnen ook later door ziekte, een ongeluk of ouderdom 
handelingsonbekwaam worden. Ook kunnen mensen het vermogen missen of verliezen tot een 
redelijke waardering van hun eigen  

belangen. Dan is er sprake van ‘wilsonbekwaamheid’. Ook dat heeft gevolgen voor het 
zelfstandig verrichten van rechtshandelingen, maar deze situatie doet zich het meest voor in de 
gezondheidszorg. Het gaat dan meestal over de vraag of de persoon in kwestie een bepaald 
medisch onderzoek of medische behandeling moet krijgen. Begrijpt hij of zij de informatie wel, 
die de behandelaars vooraf geven? Is de patiënt wel in staat om op basis van die informatie 
een beslissing te nemen die in zijn of haar belang is? Als dit niet het geval is, zal er iemand 
moeten zijn die namens de patiënt optreedt en het contact met de behandelaars onderhoudt. 
Wie wilsonbekwaam is, zal als regel ook handelingsonbekwaam (de meer juridische term) zijn. 
Omgekeerd hoeft dat niet: iemand kan handelingsonbekwaam zijn, maar nog wel 
wilsbekwaam en dus in staat om te beslissen over medische zaken.  

CURATOR, BEWINDVOERDER OF MENTOR?  

Voor meerderjarige mensen die zelf hun belangen niet (meer) kunnen behartigen kent de wet 
verschillende beschermingsvormen: curatele, bewind en mentorschap. Deze verschillen 
onderling behoorlijk. De meest vergaande vorm is curatele. Iemand onder curatele is 
handelingsonbekwaam en mag dus bijna nergens meer zelfstandig over beslissen. De curator 
neemt beslissingen over zowel financiële als persoonlijke zaken.  

Bewind heet officieel ‘onderbewindstelling van goederen’. Dit geeft al aan dat deze 
maatregel bedoeld is voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke oorzaak tijdelijk of 
voorgoed niet in staat zijn om hun financiële zaken te regelen. Zij kunnen echter nog wel 
beslissingen nemen over persoonlijke aangelegenheden, bijvoorbeeld over het wel of niet 
ondergaan van een medische behandeling.  

Voor mensen die hun persoonlijke belangen (dus alles wat niet met geld of bezittingen te 
maken heeft) niet meer zelf kunnen behartigen is het mentorschap bedoeld. Een mentor wordt 
vaak benoemd voor mensen die dementeren, een verstandelijke handicap hebben, 
psychiatrisch patiënt zijn of in coma liggen. Meestal neemt de mentor namens (en voor zover 
mogelijk samen met) de persoon in kwestie beslissingen over zaken als behandelingen, 
verpleging en verzorging.  

Zowel de curator als de bewindvoerder en mentor worden benoemd door de kantonrechter, 
aan wie ook verzoeken tot onderbewindstelling, mentorschap of ondercuratelestelling moeten 
worden gericht. In principe kan iedere meerderjarige die dat wil benoemd worden tot curator, 
bewindvoerder of mentor. Er zijn enkele voor de hand liggende uitsluitingen. Zo komt iemand 
die zelf onder curatele staat niet in aanmerking. Een bewindvoerder mag niet in staat van 
faillissement verkeren, of in een schuldsaneringsregeling zitten. En behandelaars of personeel 
van de verplegende inrichting van een patiënt mogen geen mentor voor hem of haar worden.  
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In de praktijk wordt vaak een levenspartner of naast familielid benoemd. Alleen in het geval 
van bewind mag ook een rechtspersoon (niet natuurlijk persoon) worden benoemd, 
bijvoorbeeld een stichting voor beheer van patiënten- of cliëntengelden. Bij de benoeming 
houdt de kantonrechter zoveel mogelijk rekening met de wensen van de persoon zelf, maar 
dat kan natuurlijk alleen als deze nog in staat is wensen kenbaar te maken. Zo niet dan is het 
de beurt aan de naaste familieleden, maar die hoeven lang niet altijd op één lijn te zitten. Er 
kan zelfs sprake zijn van tegengestelde belangen. Is er echter een levenstestament, dan 
kunnen daarin één of meer kandidaten voor curatele, bewind of mentorschap zijn 
aangewezen. De rechter zal aan duidelijk aangegeven en notarieel vastgelegde voorkeuren 
niet gauw voorbij gaan. En al helemaal niet als het levenstestament aan hen volmachten geeft. 

PROBLEMATIEK STEEDS ACTUELER  

In ons voorbeeld zijn we uitgegaan van iemand die door een ongeluk in coma belandt. In de 
praktijk zullen veel meer mensen vroeg of laat wilsonbekwaam worden door andere 
oorzaken. Volgens cijfers van Alzheimer Nederland is de kans dat iemand in ons land (een 
vorm van) dementie krijgt nu al één op vijf. Voor vrouwen is die kans zelfs één op drie. 
Doordat we steeds ouder worden, neemt het risico op dementie toe. Volgens de 
Hersenstichting worden elk jaar rond de 130.000 mensen geconfronteerd met een vorm van 
hersenletsel, variërend van trauma tot een herseninfarct of tumor. Tegelijkertijd worden 
familiebanden steeds minder belangrijk en loopt de sociale cohesie terug. Haaks op deze 
trends staat de steeds uitgesprokener wens van een groeiende groep mensen om zolang 
mogelijk de regie over het eigen leven te houden, evenals over het levenseinde. Het 
levenstestament kan een uitstekend middel zijn om aan die wens tegemoet te komen en 
voorziet daarmee in een enorme (latente) behoefte. De belangstelling voor het 
levenstestament was direct al groot, maar zal alleen nog maar toenemen.  

VOLMACHTEN: DE RUGGENGRAAT VAN HET LEVENSTESTAMENT  

Uw voorkeur uitspreken voor een persoon is juridisch niet voldoende om hem of haar in staat te 
stellen namens u te handelen, als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Daarom vormen één 
of meer volmachten een essentieel onderdeel van elk levenstestament. Met een volmacht geeft 
u een door u uitgezocht persoon of meerdere personen de bevoegdheid om namens u 
bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. Bijvoorbeeld om geld over te maken van uw 
zakelijke of privé́ rekeningen, of om op te treden in het belang van uw onderneming. 
Uiteraard geeft u alleen een algehele volmacht aan een persoon of aan personen die u 
volledig vertrouwt. Het geven van een volmacht wil overigens niet zeggen dat u zelf het recht 
verliest om de (rechts)handelingen te verrichten waarvoor u een volmacht heeft afgegeven. 
Een volmacht kan direct ingaan, maar u kunt ook specificeren dat deze pas van kracht wordt 
als een onafhankelijke arts verklaart dat u niet meer handelingsbekwaam bent. Overigens 
kunt u nog andere waarborgen opnemen, om de kans op misbruik in de toekomst zo klein 
mogelijk te maken. Er zijn verschillende soorten volmacht die u in een levenstestament kunt 
opnemen:  
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* Een ondernemersvolmacht  

Eén of meer volmachten die erop zijn gericht uw bedrijf door te laten draaien, als u zelf al 
dan niet tijdelijk niet in staat bent om managementbeslissingen te nemen, of belangrijke 
betalingen te verrichten. Juridisch gezien bent u namelijk niet alleen privé́ persoon, maar ook 
aandeelhouder en directie. U kunt volmachten afgeven met betrekking tot 
tekeningsbevoegdheid, voor specifieke bankrekeningen, voor het doen van investeringen en 
voor het aangaan van andere contractuele verplichtingen. Hierin kunt u vastleggen wat uw 
wensen zijn als u deze door een lichamelijke of geestelijke oorzaak niet meer zelf kenbaar 
kunt maken. Om te beginnen kunt u één of meer personen aanwijzen die namens u met artsen 
en andere zorgverleners over uw behandeling mogen overleggen. Daarnaast kunt u in 
verklaringen vastleggen wat uw wensen zijn ten aanzien van uw levenseinde. Dat kan 
bijvoorbeeld een niet-behandelverklaring inhouden, waarin u aangeeft in een bepaalde 
situatie bepaalde (medische) handelingen niet meer wenst te ondergaan. Of juist een 
behandelgebodsverklaring, als u juist in alle gevallen de voorkeur geeft aan 
levensverlengende maatregelen. U kunt een donorcodicil opnemen, waarin u toestemming 
geeft om na uw overlijden organen of weefsels te transplanteren. Ook een euthanasieverzoek 
kan deel uitmaken van een levenstestament. U vraagt dan om (en geeft uitdrukkelijk 
toestemming voor)voortijdige levensbeëindiging of hulp daarbij. Bijvoorbeeld bij ondraaglijk 
lijden of in een medisch uitzichtloze situatie. Overleg met uw behandelend arts is hierbij 
noodzakelijk.  

NB. Veel medici denken bij het woord ‘levenstestament’ in eerste instantie aan een 
euthanasieverklaring. Deze kan inderdaad deel uitmaken van het levenstestament, maar is 
daaraan absoluut niet synoniem. In veel gevallen dient het levenstestament een veel breder 
scala van wensen, waaronder zeker ook die om zakelijke belangen veilig te stellen. In een 
groot aantal levenstestamenten is zelfs helemaal geen euthanasieverklaring opgenomen.  

* Buitenlandvolmacht  

Deze is bedoeld voor mensen met een tweede huis of andere bezittingen (inclusief 
bankrekeningen) in het buitenland. Deze vallen meestal onder het (erf)recht van het land 
waarin u bezit heeft. Op wat u bepaalt in uw levenstestament is het Nederlands recht van 
toepassing. Een op maat gemaakte buitenlandvolmacht (dat wil zeggen afgestemd op het 
land of de landen waar u eigendommen heeft) is daarom essentieel.  

WAT KAN ER VERDER NOG DEEL UITMAKEN VAN EEN LEVENSTESTAMENT?  

Er bestaat al een ‘algehele notariële volmacht’, waarmee een persoon een ander kan 
machtigen om namens hem/haar rechtshandelingen te verrichten. Dit is echter niet meer dan de 
juridische ‘huls’. De grote meerwaarde van het levenstestament boven de al langer bestaande 
algehele volmacht is dat de opsteller in het levenstestament ook allerlei wensen (zakelijk zowel 
als persoonlijk) kan vastleggen.  

Daarnaast kunt u in een levenstestament één of meer personen noemen die u graag als 
curator, bewindvoerder of mentor aangewezen ziet, mocht u een in positie komen dat curatele, 
bewind of mentorschap nodig is. Zeker als uw levenstestament notarieel is bekrachtigd, zal de 
kantonrechter met uw wensen terdege rekening houden. Niet alleen qua keuze van de 
personen, maar ook wat betreft de uitvoering van de door u gewenste maatregelen. Verder 
kan het wenselijk of verstandig zijn om de volgende zaken op te nemen:  
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* Medische behandelingsvolmacht  

* Managementinstructies voor uw onderneming  

U kunt uw (tijdelijke) opvolger als manager van uw onderneming instructies geven over de 
voortzetting van het bedrijf, de te volgen strategie en specifieke do’s en don’ts opnemen.  

* Financiële zaken  

Hieronder vallen uw wensen en instructies ten aanzien van uw (privé́) vermogen. Wilt u 
bijvoorbeeld schenkingen (blijven) doen, wat moet er gebeuren met uw onroerend goed, de 
auto en overige bezittingen. Ook een regeling omtrent ‘rekening en verantwoording’ (hoe, aan 
wie, wanneer) hoort hierbij.  

* Persoonlijke wensen.  

Bijvoorbeeld over uw verzorging, kinderen, huisdieren maar ook praktische aanwijzingen wat 
er moet gebeuren rondom uw levenseinde.  

* Onmisbare bijlagen.  

Een overzicht van uw bank-, spaar- en beleggingsrekeningen, (digitale) codes, wachtwoorden, 
(buitenlandse) depots, verzekeringen, (kunst)verzamelingen enzovoort. In plaats daarvan kunt 
u ook aangeven op welke (veilige) plek deze gegevens zich bevinden en hoe uw 
gevolmachtigde daartoe toegang kan krijgen.  

DE LEVENSEXECUTEUR  

Een essentieel kenmerk van elk levenstestament is dat daarin één of meer 
vertrouwenspersonen worden genoemd, die namens de opsteller kunnen en mogen handelen, 
als deze al dan niet tijdelijk handelings- en/of wilsonbekwaam is. Naar analogie met de 
executeur in een gewoon testament is voor deze vertrouwenspersoon de term ‘levensexecuteur’ 
bedacht. De levensexecuteur kan handelen op grond van een algehele volmacht, maar kan 
ook iemand zijn met een beperkte bevoegdheid. Bijvoorbeeld alleen een bankvolmacht om 
over een specifieke rekening te beschikken.  

Zeker in het geval van ondernemers kan het zinvol zijn meerdere levensexecuteurs aan te 
wijzen, elk met specifieke taken. Aan iemand uit het bedrijf (bijvoorbeeld een zakenpartner of 
de tweede man/vrouw) zouden bijvoorbeeld een ondernemings- of bedrijfsvolmacht kunnen 
worden toegekend. Volmachten ten aanzien van het privé́ vermogen en de medische 
volmachten zouden dan kunnen gaan naar de levenspartner of volwassen kind(eren). Omdat 
de levensexecuteur in een notariële akte is aangewezen en uitgerust met volmachten, krijgt hij 
of zij ook een juridische status – en dus bevoegdheden. Is er al een testament, waarin een 
executeur is benoemd? Dan kan het zinvol zijn om deze zelfde vertrouwenspersoon ook tot 
levensexecuteur te benoemen. Zo sluiten zijn of haar bevoegdheden tijdens het leven van de 
opsteller naadloos aan op de bevoegdheden na diens overlijden.  
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LEVENSTESTAMENT HERZIEN  

Net als bij een gewoon testament kunt u, zolang u handelingsbekwaam bent, op elk gewenst 
moment uw levenstestament wijzigen of herroepen. Dit geldt dus ook voor zaken waarover 
mensen gaandeweg nogal eens anders (of meer) gaan denken, zoals de keuzes rondom het 
levenseinde. Uiteraard kunnen ook ontwikkelingen binnen uw privé́ situatie of uw onderneming 
voor u reden zijn om (delen van) uw levenstestament aan te passen, bijvoorbeeld de 
ondernemersvolmacht(en) en aan wie deze worden verleend.  

CENTRAAL REGISTER  

Elk door de notaris opgesteld levenstestament wordt geregistreerd in een landelijk register, 
alweer dus net als een gewoon testament. De registratie is ook omgeven met dezelfde 
veiligheidswaarborgen. Bovendien staat de inhoud van het levenstestament niet geregistreerd, 
maar alleen bij welke notaris het document zich bevindt.  

Het register kan ook nuttig zijn voor artsen die moeilijke vragen moeten beantwoorden 
omtrent het (eventueel door)behandelen van een patiënt. Bij twijfel kunnen zij contact opnemen 
met elke notaris in de buurt om na te vragen of de patiënt een levenstestament heeft 
opgemaakt en wat zijn of haar wensen zijn. De notaris raadpleegt het register en kan snel 
antwoorden geven. Er is zelfs een spoedregeling voor de avonden en in het weekend. 
Mogelijk kunnen artsen in de toekomst op elk moment rechtstreeks levenstestamenten inzien. Er 
lag al een wetsvoorstel voor een centraal openbaar register. Een beslissing daarover is 
doorgeschoven naar het nieuwe kabinet en parlement.  

WAAROM NOTARIEEL VASTLEGGEN?  

Het is niet wettelijk verplicht om een levenstestament per notariële akte vast te leggen. Wel 
kan de notaris nodig zijn voor bepaalde vermogensbestanddelen. Los daarvan zijn er echter 
verschillende uitstekende redenen om altijd de notaris in te schakelen:  

* Duidelijke juridische status  

Een notariële akte heeft bewijskracht en een officiële juridische status. Dit is een groot 
voordeel ten opzichte van het bestaande systeem van schriftelijke wilsverklaringen, waarvan 
de juridische status vaak onduidelijk zijn. Dit is met name gunstig voor artsen die te maken 
krijgen met een onbekende patiënt, bijvoorbeeld op een intensive care afdeling.  

* Er liggen harde volmachten  

Het is direct duidelijk wie waartoe bevoegd is. Dus ook wie er als contactpersoon namens een 
patiënt kan optreden, als deze zelf geen wensen omtrent de behandeling meer kan uiten.  

* Bewezen wilsbekwaamheid  

Net als bij het opstellen van een gewoon testament, heeft de notaris de plicht (ook 
tuchtrechtelijk!) om te verifiëren dat de opsteller wilsbekwaam is en voldoende beseft wat de 
consequenties zijn van wat hij/zij geregeld wilt hebben. Bij twijfel is er een dwingend protocol 
dat de notaris moet volgen, waarbij zo nodig een onafhankelijk arts moet oordelen.  
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* Duidelijkheid over ingaan  

Het levenstestament kan ook aangeven wanneer exact de volmachten die aan anderen zijn 
verleend in werking treden. Dus wanneer er precies sprake is van wilsonbekwaamheid van de 
opsteller en hoe, c.q. door wie deze vastgesteld moet worden.  

* Opname in centraal register  

Een per notariële akte opgemaakt levenstestament wordt opgenomen in het centraal register. 
Er kan dus altijd worden nagegaan of iemand wensen en volmachten heeft vastgelegd voor 
het geval hij of zij zelf niet meer handelings- of wilsbekwaam is. Ook kunnen dergelijk wensen 
en volmachten niet ‘verdwijnen’.  

ARTS HOUDT EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID  

Een goede notaris zal de opsteller van een levenstestament erop wijzen dat er een verschil is 
tussen ‘wensen’ en ‘rechten’. Artsen hoeven dan ook niet bang te zijn dat zij door bepaalde 
medische wensen in een levenstestament gebonden zijn. Een arts is allereerst gehouden aan de 
eisen van goed hulpverlenerschap. Dit kan betekenen dat hij/zij in bepaalde gevallen de 
wens negeert van een patiënt. Zelfs als deze wens is vastgelegd in een levenstestament of 
geuit door een daarin benoemde levensexecuteur. De arts doet dit dan omdat die wilsuiting 
niet in het belang is van de patiënt, of op een andere manier onverenigbaar is met zijn/haar 
professionele normen of levensovertuiging.  

De arts behoudt dus altijd een eigen verantwoordelijkheid, ook als de wensen van de patiënt 
hem dankzij het levenstestament bekend zijn. Overigens moeten artsen arts wel motiveren 
waarom zij daarvan afwijken. Zij kunnen er bijvoorbeeld op wijzen dat uitvoering van de wil 
van de patiënt medisch zinloos is, of hen dwingt tot handelen in strijd met de voor artsen 
geldende normen.  

  

Deze White paper wordt u aangeboden door IVM Caring Capital. In de visie van IVM Caring Capital maakt 
persoonlijke financiële planning een integraal onderdeel uit van goed vermogensbeheer. Daarbij draait alles om 
het zo goed mogelijk voorbereid zijn op alle mogelijke levensscenario’s. Daarom behoren naast beleggen ook 
nalatenschapsplanning, levenstestament en risicomanagement tot de dienstverlening. IVM Caring Capital werkt 
hiervoor nauw samen met gerenommeerde financieel planners en nalatenschapsplanners. 

Deze White paper is een resultaat van deze samenwerking. Bijzondere dank gaat daarbij uit naar Mw. Mr. 
Chanien Engelbertink, estate planner te Bussum en voorzitter van de Commissie Levenstestament van de 
Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Zonder haar deskundige inbreng had deze White paper 
niet tot stand kunnen komen. 

Voor vragen over het levenstestament of gerelateerde onderwerpen kunt u contact opnemen met Ilco Snoey 
Kiewit van IVM Caring Capital, tel. +31 (0)23 531 01 85. 

	  


