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Model van individueel contract 

 

Tussen de inrichtende macht “het consortium vzw LEIF en het forum EOL van de vzw ADMD”, 
hierna LEIF-EOL genoemd  

en 

dr. XXX (naam)   

wordt overeengekomen dat:  

dr. XXX (naam) deel uitmaakt van de lijst artsen die, op vraag aan LEIF-EOL door de 
behandelend arts een verplicht advies verstrekken naar aanleiding van een individueel 
verzoek voor een zelfgekozen levenseinde.  

Onverminderd de bevoegdheid van de Orde van Geneesheren inzake toezicht op de naleving 
van de medische plichtenleer, wordt het toezicht op de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van dit contract waargenomen door de geneeshereninspecteurs van de Dienst 
voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV in het kader van hun wettelijke 
opdracht.   
 
LEIF-EOL verbindt zich ertoe:  

- het contact tussen dr. XXX (naam) en de behandelend arts te bewerkstelligen en de 
behandelend arts er op attent te maken om alle nuttige dossiergegevens voor het te 
verlenen advies zo snel mogelijk te overhandigen aan de geraadpleegde arts;  

- het honorarium uit te betalen voor het geleverde advies door dr. (naam), mits deze de 
contractuele voorwaarden heeft vervuld en een geanonimiseerd verslag heeft 
overhandigd.  Het honorarium bedraagt minimaal 150 € en maximaal 160 €.  Dit bedrag 
is aanpasbaar aan de evolutie van de gezondheidsindex;  

- een opleiding in te richten betreffende de praktijk van euthanasie en beslissingen bij 
het levenseinde en de mogelijkheden van palliatieve zorg alsook collegiale intervisies 
op regelmatige basis zoals bepaald in het huishoudelijk reglement; 

- op regelmatige basis relevante bijscholingen te voorzien zoals: studiedagen, symposia, 
studiereizen; - 

- d.m.v. experten in te staan voor (telefonische) ondersteuning en advies; 

- relevante informatie ter beschikking te stellen zoals de uitgave van brochures, boeken.  
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dr. XXX (naam) verbindt zich ertoe:  

- een opleiding te hebben gevolgd of evenwaardig verworven kennis te kunnen 
voorleggen betreffende de praktijk van euthanasie en beslissingen bij het levenseinde 
en de mogelijkheden van palliatieve zorg alsook deel te nemen aan de collegiale 
intervisies zoals bepaald in het huishoudelijk reglement;  

- het gevraagde advies binnen een redelijke termijn te geven afhankelijk van de ernst 
van de algemene toestand van de patiënt en de graad van hoogdringendheid zoals die 
hem ter gelegenheid van de aanvraag voor advies werd meegedeeld;  

- zich bij het begin van zijn werkzaamheden te vergewissen dat de patiënt voldoende 
geïnformeerd is over de draagwijdte en het doel van zijn tussenkomst en in 
voorkomend geval zijn opdracht te verduidelijken;  

- binnen een redelijke termijn, te bepalen in overeenstemming met de behandelend 
arts, het schriftelijk verslag met zijn bevindingen en aanbevelingen aan de 
behandelende arts mee te delen;  

- tegelijk een volledig geanonimiseerd exemplaar van het verslag aan LEIF-EOL te 
overhandigen. 

- aan de patiënt op generlei wijze bijkomende kosten, honoraria of toeslagen aan te 
rekenen.    
 

Bij niet naleven van dit contract zal dr. XXX (naam) uitgeschreven worden van de lijst en wordt 
het contract met onmiddellijke ingang beëindigd.   

Te allen tijde kan dr. XXX (naam) zich met onmiddellijke ingang laten uitschrijven van de lijst 
van artsen.    

 

 

Opgemaakt in 2 exemplaren te (gemeente) op (datum)    

 

Voor LEIF-EOL         dr. XXX (naam) 


