
   
 

 

Jaarverslag Stichting Zorgverklaring 2021  

Inleiding  

De stichting Zorgverklaring is er voor iedereen die zich voorbereidt op de laatste levensfase. Wij 

staan nadrukkelijk voor eigen regie in de laatste levensfase en dit betekent dat de stichting juridisch 

aanvaardbare instrumenten ontwikkelt om mensen die zich voorbereiden op de laatste levensfase te 

ondersteunen. Daar hoort een sterke relatie bij met organisaties en instellingen die voor hen 

belangrijk zijn. Met dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2021. 

Quickscan medische wilsverklaringen 

In het verslagjaar is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een quickscan voor de medische 

wilsverklaringen. In het 2022 zal dat worden afgerond en worden aangeboden op de website. 

Informatie en advies 

Iedereen die zoekt naar medische wilsverklaringen, kan bij www.zorgverklaring.nl terecht voor 

informatie, advies en een luisterend oor. Ook ondersteunen en adviseren we medisch personeel bij 

het naleven van de wilsverklaringen. Tijdens het verslagjaar zijn er 80 informatievragen binnen 

gekomen en behandeld.  

Voorlichting 

Wij geven voorlichting en advies op maat aan mensen die zich voorbereiden op hun laatste 

levensfase. We organiseren voorlichtingsbijeenkomsten. In het verslagjaar zijn er, wegens Corona 

maatregelen, geen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.  

Producten en diensten 

De stichting Zorgverklaring ontwikkelt producten en diensten voor mensen die zich voorbereiden op 

hun laatste levensfase. Denk hierbij aan medische wilsverklaringen zoals de Zorgverklaring, 

Euthanasieverzoek en de Uitvaartwensen. In het verslagjaar zijn er 600 medische wilsverklaringen 

uitgeleverd.  

Maatschappelijke Kosten en Baten van medische wilsverklaringen  

Er is een direct verband te leggen tussen het gebruik van medische wilsverklaringen en vermindering 

van leed voor patiënten en voor de zorgkosten. Oftewel; wat de stichting doet, is belangrijk voor 

patiënten in de laatste levensfase die de beker des levens niet geheel leeg hoeven te drinken en voor 

de zorgverzekeraars. Hoe groot dat voordeel is, is niet uit te drukken. De kosten voor de medische 

wilsverklaringen zijn relatief laag en staan niet in verhouding tot de voordelen. In het verslagjaar is 

een begin gemaakt om daar meer inzicht in te verwerven. 

 



   
 

 

Belangenbehartiging 

De stichting zorgverklaring is gesprekspartner voor de gezondheidszorg op landelijk niveau. Wij 

ontvangen per mail en telefonisch signalen van mensen die gebruik willen maken van medische 

wilsverklaringen. Deze signalen hebben wij in het verslagjaar onder de aandacht gebracht van de 

Landelijke Huisartsen Vereniging en van enkele belangrijke Zorgverzekeraars.  

 

Governance  

De stichting werkt met een bestuur en ziet zichzelf als een inspirerende en dienstverlenende 

organisatie. De stichting ontvang geen subsidies en ontvangt haar inkomsten uit de verkoop van de 

medische wilsverklaringen. De uitvoering van de uitlevering van de wilsverklaringen is uitbesteed aan 

de het LSR Dienstencentrum BV. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. 

De besturing van de stichting valt onder verantwoordelijkheid van Klaas-Jan Rodenburg. In het 

verslagjaar is geen wijziging opgetreden in de bestuurssamenstelling.  


