
 

 

 
 
 
Testament bij langdurige ziekte of overlijden van de 
praktijkhouder 
 

Maatregelen getroffen bij langdurige ziekte of overlijden van de praktijkhouder waarbij gedacht moet 
worden aan overname of beëindigen van de praktijk. 
 
Als de praktijkhouder om bovengenoemde redenen niet meer leeft of langdurig afwezig zal zijn 
wegens ziekte en om psychische of fysieke redenen niet in staat zal zijn om het zelf te regelen, zal 

het volgende draaiboek van kracht gaan. 
 
De assistente wordt ingelicht. Zij zal de collega/ gz-psycholoog die het testament zal naleven 
berichten. Zij heeft toegang tot de agb-codes en inlogcodes en zal deze aanreiken. 

De volgende taken zullen worden uitgevoerd onder leiding van deze collega: 
Aan de hand van de digitale en papieren agenda zullen de bestaande afspraken door de assistente 
of aangewezen collega worden geannuleerd.  
Zodra meer bekend is en met de praktijkhoudster of in het geval zij niet aanspreekbaar is, met de 
familie of nabestaanden is overlegd, zal besloten worden welke informatie over de veranderde 
situatie naar buiten gebracht wordt.  

Aan alle betrokken verwijzers zal zo snel mogelijk informatie worden verstrekt.  
Meer inhoudelijke informatie zal de collega mondeling per telefoon aan de cliënten doorgeven.  
Zodra er duidelijkheid is over de duur en de aard van de afwezigheid van de behandelaar zullen zij 
en de cliënten daarover worden ingelicht. Er wordt transparante en noodzakelijke informatie 

gegeven om vervolgstappen te kunnen nemen. De collega biedt de cliënt vervolgbehandeling of 
reikt een andere behandelaar aan.  
In het geval dat er een opvolger bekend is zal de cliënt op de hoogte worden gebracht. Deze zal 

een nieuwe afspraak kunnen inplannen. De cliënt is vrij in zijn keuze voor deze of een andere 
behandelaar en kan dat aangeven aan de assistente of gz-psycholoog. 
Als er geen tijdelijke vervanger of opvolger komt, zal door de daarvoor aangewezen behandelaar 
met de cliënten naar een passende oplossing worden gekeken. Als er sneller behoefte is aan een 
gesprek dan geleverd kan worden, krijgt de cliënt te horen dat hij of zij contact op moet nemen 
met de huisarts. De huisarts heeft als taak te kijken welke begeleiding/ behandeling op korte 
termijn nodig is. Het is goed mogelijk dat cliënten zelfstandig in staat zullen zijn om een 

vervolgtraject te regelen.  
 
Het afronden van de behandeling en de dossiers en de gesloten dossiers vallen onder de 
verantwoordelijkheid van ondergenoemde collega. Sinds 1 januari 2020 staat voor een 
bewaartermijn van 20 jaar. 

 

 
 
Voor akkoord:     Voor akkoord: 
d.d.:      d.d.: 

 
 
……………………………….    …………………………………. 

 
E.B.Leusink, praktijkhoudster   ……………………………, bij uitval praktijkhoudster 

 
 
Er is bij collega uit de een van de intervisiegroepen gepolst of zij bovengenoemde taken wil 

stroomlijnen. Vanwege volle agenda’s is er nog geen gelegenheid geweest om het schema met 
haar door te nemen. Er zijn plannen om een collega in dienst te nemen die t.z.t. de praktijk over 
zal kunnen nemen. Om die redenen is het testament als verbeterpunt geoormerkt.  

 


