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LEVENSTESTAMENT 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
 
Beste lezer, 
 
Op 24 september jl. heeft De Telegraaf geschreven over het Levenstestament.  
Graag ga ik in op het verzoek van de redactie om hierover meer te vertellen.  
 
Zelf vind ik de term Levenstestament verwarrend omdat een testament alleen kracht 
krijgt na het overlijden. Bij het Levenstestament is het echter de bedoeling dat het 
tijdens het leven van kracht wordt. Maar ik weet ook geen betere naam, dus als u 
suggesties heeft, hoor ik dat graag. 
 
De basis-gedachte van het Levenstestament is dat er een oplossing moet zijn als je 
zelf geen beslissingen meer kunt nemen, vooral als je zwaar ziek bent of in coma ligt 
of verstandelijk de weg bent kwijt geraakt. Volgens de wet kan niemand namens jou 
zaken regelen, tenzij de rechter een bewindvoerder of curator heeft benoemd. Deze 
procedure kost echter tijd (en ook geld), maar vooral belangrijk is dat de 
bewindvoerder/curator niet weet wat jouw wensen zijn. Hij of zij zal dus naar beste 
vermogen zaken regelen, maar of dat zo gaat als jij wil is dan maar de vraag. 
Bovendien weet je niet zeker wie door de rechter benoemd wordt en kan de rechter 
bepaalde handelingen verbieden. 
 
De oplossing die in het Levenstestament wordt gevonden, is dat je nu al zelf vastlegt 
wie jouw zaken gaat regelen en jouw belangen gaat behartigen. Ook leg je zelf de 
spelregels vast zoals jij wilt dat deze persoon alles afwikkelt.  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7737668/__Speciale_akte_laatste_wens__.html


Column 194, OverGeld.nl, De Telegraaf 
Levenstestament 

 
blad - 2 - 

Bron: www.ntrs.nl  

 
In volgende columns zal ik meer concrete voorbeelden geven, maar voor nu alvast 
het volgende: 
 
Stel je komt door een ongeval in een coma terecht. Dan zullen beslissingen genomen 
moeten worden over de medische behandeling. Heb je niets geregeld, dan is het de 
vraag met wie de artsen gaan overleggen. Als je samenwoont of er verschil van 
inzicht ontstaat tussen je kinderen en je echtgenoot/-note, dan kan dat heel vervelend 
zijn. Zeker als je wel of juist niet alle mogelijke medische handelingen wilt laten 
uitvoeren.  
 
In het Levenstestament kun je aangeven wie dan het aanspreekpunt is voor de artsen 
en beslissingen mag nemen. Daardoor zorg je voor duidelijkheid voor iedereen. Wel 
is het goed om met de door jou gekozen persoon van tevoren te overleggen wat je 
(medische) wensen zijn.  
  
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 


