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Wilsbekwaamheid en 
vertegenwoordiging in de zorg
Avondlezing door prof. Christophe Lemmens 
Naar aanleiding van Wereldhumanismedag nodigen de moreel 
consulenten van de dienst Levensbeschouwelijke zorg ZNA je uit op de 
lezing van prof. Christophe Lemmens.

Na de lezing is er gelegenheid om verder van gedachten te wisselen 
bij een hapje en een drankje. Als afsluiting mag elke deelnemer zich 
verwachten aan een kleine attentie.
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De vraag hoe correct omgegaan moet worden met wilsonbekwame patiënten is complex 
en blijft vaak onbeantwoord, ook bij zorgverleners. Het opzet van de lezing is om hier 
stapsgewijs een antwoord op te bieden. Wanneer is de patiënt wils(on)bekwaam? Wie 
vertegenwoordigt de wilsonbekwame patiënt volgens de Wet Patiëntenrechten? Hoe moet 
die vertegenwoordiger precies beslissen en wat is daarbij de rol van de zorgverleners? 
De mogelijkheden van een voorafgaande zorgplanning en van de verschillende soorten 
wilsverklaringen worden toegelicht. Het stelt de wilsbekwame patiënt in staat het latere 
beslissingsproces in belangrijke mate te sturen. 

Christophe Lemmens is gastprofessor aan de UAntwerpen waar hij de module over 
patiëntenrechten doceert in het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek. 
Christophe is daarnaast advocaat-partner bij Dewallens & partners, waar hij zich toespitst op 
het gezondheidsrecht in ruime zin.

Wanneer & waar?
Dinsdag 21 juni 2022, 19:00 u. tot 21:00 u.
ZNA Middelheim – Lindendreef 1, 2020 Antwerpen – Zaal Brabo

Inschrijven
Iedereen is welkom. De lezing duurt een uur en aansluitend is er een receptie. Dankzij 
de gratis accommodatie van ZNA en financiële ondersteuning van de Instelling Morele 
Dienstverlening Antwerpen is deelname gratis. Inschrijving is verplicht en mogelijk tot en 
met 7 juni 2022. Accreditering ethiek en economie werd aangevraagd.

 > ZNA-medewerkers: via Talentenhuis, de lezing selecteren in de opleidingscatalogus
 > Externen: via sarah.degraef@zna.be

De vrijzinnig moreel consulenten
Jella Bal 03 280 36 23 jella.bal@zna.be
Sarah De Graef 03 830 90 12 sarah.degraef@zna.be
Piet Heylen 03 640 20 95 piet.heylen@zna.be
Ellen Verguts 03 234 43 68 ellen.verguts@zna.be
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