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Vaccineren tegen COVID-19? Wat als de 
patiënt zelf niet meer kan beslissen? 
De COVID-19 vaccinatiestrategie 2021 ligt op tafel en bepaalt de prioritaire 
doelgroepen. Hoog bovenaan de vaccinatielijst staan de bewoners van 
woonzorgcentra en 65-plussers. Een verplichte vaccinatie is niet aan de orde. 
Voor een vaccinatie tegen COVID-19 is de toestemming van de patiënt 
noodzakelijk, maar wie beslist hierover namens de wilsonbekwame patiënt?  
 

Voorzorgen via zorgvolmacht 
In onze newsflash van 18 januari 2021 (Zorgvolmachten in internationaal 
perspectief) wezen wij op de vele voordelen van een zorgvolmacht, waarbij 
meerderjarigen op voorhand bepalen wie hun vermogensrechtelijke en 
persoonlijke zaken zal waarnemen indien en wanneer zij dit zelf niet (meer) 
kunnen. Sedert 1 maart 2019 biedt een zorgvolmacht een extra voordeel: men 
kan ook een vertegenwoordiger aanduiden die instaat voor de uitoefening van 
de patiëntenrechten. De keuze om al dan niet gevaccineerd te worden tegen 
COVID-19 valt hieronder. Belangrijke nuancering is dat de betrokken 
beroepsbeoefenaar, zoals de huisarts, kan afwijken van de beslissing van de 
vertegenwoordiger ingeval het leven van de patiënt leven is bedreigd of ter 
voorkoming van een ernstige aantasting van de gezondheid van de patiënt. 
Deze inmenging kan worden beperkt door er in de zorgvolmacht in te voorzien 
dat de beslissing over de vaccinatie tegen COVID-19 of ruimer alle 
beschikkingen, beginselen en beslissingen inzake de patiëntenrechten gelden 
als uitdrukkelijke wil en dat de arts hiervan niet mag afwijken.  

Wat als er niets geregeld is?  
De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in een cascadesysteem 
in artikel 14, paragraaf 2 indien geen vertegenwoordiger via bijvoorbeeld een 
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zorgvolmacht is aangesteld. Vooreerst treedt de bewindvoerder over de 
persoon op, voor zover de vrederechter in het kader van een gerechtelijke 
beschermingsmaatregel die bewindvoerder bevoegd verklaarde voor de 
uitoefening van de rechten van de patiënten. Deze bewindvoerder zal moeten 
beslissen of hij toestemt met de toediening van het vaccin. Voor deze 
handeling is geen bijkomende machtiging vereist van de vrederechter. Is er 
geen bewindvoerder bevoegd om de rechten van de patiënt uit te oefenen, 
beslissen de familieleden. Prioritair beslist de levenspartner (samenwonende 
echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner). Als er geen 
levenspartner is of deze kan/wenst niet op te treden, kunnen de meerderjarige 
kinderen optreden, ondergeschikt de ouders en meer ondergeschikt de 
meerderjarige broer(s) en/of zus(sen). Ook van de beslissing van voormelde 
personen kan de beroepsbeoefenaar afwijken ingeval het leven van de patiënt 
is bedreigd of ter voorkoming van een ernstige aantasting van de gezondheid 
van de patiënt. Zijn er geen familieleden, wensen zij deze keuze niet te maken 
of komen zij onderling (per niveau in de cascade) niet overeen, dan zal de 
betrokken beroepsbeoefenaar gebeurlijk na multidisciplinair overleg de knoop 
doorhakken. Essentieel in heel dit proces is dat de wilsonbekwame patiënt 
zoveel als mogelijk betrokken wordt.  
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