
Als u wilsonbekwaam wordt, zijn er behalve medische 
kwesties ook allerlei praktische zaken die geregeld 
moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van 
uw financiën.

Bij de notaris kunt u daarvoor een 
zogeheten levenstestament* laten opstellen. 
In dit levenstestament legt u uw wensen vast en wijst u 
iemand aan die uw belangen (tijdens uw leven) behartigt 
voor deze zaken. 

In het levenstestament zit ook een medische paragraaf. 
De NPV-Levenswensverklaring kan integraal of als 
bijlage worden opgenomen in het levenstestament. 

Meer informatie hierover vindt u in de NPV-brochure 
Wat u moet weten over de NPV-Levenswensverklaring 
of op www.npvzorg.nl/levenswensverklaring-en-
levenstestament/
Op de achterzijde van deze flyer vindt u in een 
tabeloverzicht de verschillen tussen de 
Levenswensverklaring en het levenstestament en kunt u 
kijken wat het beste bij uw situatie past. 

*Dit is iets anders dan een testament. In een testament legt u vast wat na 
uw overlijden moet gebeuren met uw geld, huis, bezittingen en schulden. 

Levenswensverklaring 
en 
levenstestament: 
wat is het verschil? 



Levenstestament 

Aan te vragen bij 

Wijzigingen mogelijk

Inhoud

Vastleggen 
vertegenwoordiger

Gebaseerd op 

Rechtsgeldig 

Kosten

Exemplaren 
archivering 

Extra diensten 

Kennis

NPV-Levenswensverklaring

de NPV Notaris 

Veelheid aan zaken; 
persoonlijk, financieel of 
medisch 

Richtlijnen voor zorg en 
behandeling 

- Bijbels gedachtegoed
- Zorg voor het leven 
- Passende zorg 
- Geen euthanasie 

Divers, onafhankelijk en zo 
breed als de maatschappij 
breed is: van 
euthanasieverklaring tot de 
NPV-Levenswensverklaring.

Wilsbekwaamheid 
Voorwaarde voor zowel
een NPV-Levenswensverklaring 
als een levenstestament

Verondersteld 
Tenzij duidelijk wilsonbekwaam, want
dan kan er geen verklaring worden
aangevraagd. 

Getoetst
Bij twijfel is er een consult van een 
onafhankelijk arts nodig (extra kosten).

25 euro
Voorwaarde is lidmaatschap van de NPV. 

Enkele honderden euro’s 
Het is afhankelijk van de detaillering van 
het levenstestament en het aantal 
gesprekken met de notaris. Mede afhan- 
kelijk van welk notariskantoor u kiest. 

- een voor uzelf
- een voor uw 
  vertegenwoordiger(s)
- een voor uw arts 

Afschrift voor uzelf. U 
bepaalt zelf wie verder
een afschrift ontvangt. 

Geen - NPV-Levenswenspas   
- NPV-Advieslijn (0138-54 78 88)

- Informatie via ledenmagazine  
   ZORG en andere kanalen

Ja, tegen geringe kosten Ja, meestal hogere kosten,
gebaseerd op tarief notaris

Veel kennis en ervaring met 
(medisch-ethische) vragen 
rondom zorg en behandeling. 

Veel kennis van vastleggen
van wensen, geen 
inhoudelijke kennis op 
medisch-ethisch gebied. 


