OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING
(met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon)

Toelichting
Deze rechterlijke bescherming kan betrekking hebben op de bescherming van zijn persoon (art. 492/1, § 1 Burgerlijk Wetboek), op de bescherming
van zijn goederen (art. 492/1, § 2 Burgerlijk Wetboek) of op de bescherming van de persoon en de goederen (art. 492/1, § 3 Burgerlijk Wetboek)]
Art. 1241 Gerechtelijk Wetboek: Tenzij het verzoek gegrond is op artikel 488/2 B.W. en behoudens in spoedeisende gevallen wordt, op straffe van
niet-ontvankelijkheid, bij het verzoekschrift een omstandige geneeskundige verklaring gevoegd die ten hoogste vijftien dagen oud is en die de
gezondheidstoestand van de te beschermen beschrijft. De arts vult dit in op basis van actuele medische gegevens zoals het patiëntendossier
bedoeld in artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt of een recent onderzoek van de persoon.

Ondergetekende, Dr. ...........................................................................................................................................................
praktijkhoudende te ............................................................................................................................................................

verklaart op datum van ………………………………………………………………. te hebben onderzocht:
Naam en voornaam: .......................................................................................................................................................
Geboorteplaats en datum: .............................................................................................................................................
Woonplaats: ...................................................................................................................................................................
Huidige verblijfplaats: ....................................................................................................................................................

Ondergetekende kan de volgende relevante en wettelijk voorgeschreven gegevens vermelden:

1) een omstandige beschrijving van de gezondheidstoestand van de onderzochte persoon:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) welke is de weerslag van deze gezondheidstoestand op het behoorlijk waarnemen van de belangen van
vermogensrechtelijke of andere aard. Inzonderheid wat betreft de vermogensrechtelijke belangen, is de te
beschermen persoon nog bij machte kennis te nemen van rekenschap van het beheer ervan:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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3) welke is de zorgverlening die een dergelijke gezondheidstoestand met zich meebrengt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) in welke mate heeft deze vastgestelde gezondheidstoestand gevolgen op het functioneren volgens de
International Classification of Functions, Disabilities and Health van de WHA die 22 mei 2001 door de
Wereldgezondheidsvergadering werd aangenomen:
[Toelichting: dit is een classificatiesysteem ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie met als doel een inschatting te maken van
de fysieke en mentale beperkingen van een persoon. Dit classificatiesysteem heeft geleid tot een specifieke vragenlijst (Whodas-2.0) die
op zes domeinen van het functioneren meet of er sprake is van een beperking, zijnde “begrijpen en communiceren”, “bewegen en zich
verplaatsen”, “zelfverzorging”, “omgaan met mensen”, “activiteiten” en “deelname aan de samenleving”]

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5) komt de gezondheidstoestand van betrokkene voor op de lijst zoals bedoeld in artikel 492/5, eerste lid B.W. ?
[Toelichting: dit is een lijst met de gezondheidstoestanden die geacht worden op ernstige en aanhoudende wijze het vermogen van de te
beschermen persoon aan te tasten zodat de belangen van vermogensrechtelijke aard niet meer behoorlijk waar te nemen zijn, zelfs niet
met bijstand]

□ ja

□ nee

Nadere toelichting: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) kan de te beschermen persoon zich verplaatsen om gehoord te worden in raadkamer van het vredegerecht ?
□ ja

□ nee

7) is de te beschermen persoon nog bij machte kennis te nemen van de rekenschap van het beheer van zijn
goederen, zo een bewindvoerder wordt aangesteld ?
□ ja

□ nee

□ Ik verklaar - ten einde deze omstandige geneeskundige verklaring te hebben opgesteld - bovengenoemd persoon
te hebben onderzocht.
□ Ik verklaar deze omstandige geneeskundige verklaring - na toestemming van bovengenoemd persoon - op te
stellen op basis van actuele gegevens uit het patiëntendossier.
□ Ik verklaar deze omstandige geneeskundige verklaring - zonder toestemming van bovengenoemd persoon - op te
stellen op basis van actuele gegevens uit het patiëntendossier.

Ik verklaar geen bloed- of aanverwant te zijn van de te beschermen persoon of van de verzoeker, noch op enigerlei
wijze verbonden te zijn aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt.

Plaats en datum: ..................................................................................................................................................................

Handtekening en stempel van de arts
Nota: Gelieve deze omstandige medische verklaring volledig in te vullen.
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