
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet u al wie voor u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt?  

Het is erg belangrijk om hier op tijd bij stil te staan.  

In deze folder leest u meer.  

Dementie kan ervoor zorgen dat iemand wilsonbekwaam wordt 
Dementie kan ervoor zorgen dat iemand niet meer kan overzien wat de gevolgen zijn van een behandeling of 

zorgafspraken. Dat informatie niet wordt begrepen, of omdat diegene geen keuze kan maken.  

Dan zeggen we dat iemand wilsonbekwaam is. 

Er moet altijd toestemming worden gevraagd voor een behandeling of zorgplan  
In de wet staat dat iemand toestemming moet geven voor een behandeling of zorgplan. Ook als iemand dementie 

heeft. Los daarvan willen we altijd dat er zoveel mogelijk wordt geluisterd naar de wens van de bewoner, ook als de 

bewoner dit zelf niet goed meer kan aangeven. 

We adviseren daarom dat op tijd een vertegenwoordiger wordt benoemd 
Omdat we toestemming nodig hebben voor een behandeling of zorg, willen we bij inhuizing zo snel mogelijk weten 

wie met ons meedenkt en beslist als de bewoner het zelf niet meer kan.   

Die persoon noemen we een vertegenwoordiger. 

Een vertegenwoordiger benoemen kan het beste goed geregeld zijn, al voor inhuizing 
Een vertegenwoordiger is wat anders dan een contactpersoon.  

Een vertegenwoordiger kan in overleg met de rest van de familie optreden als vertegenwoordiger. Meestal is dat de 

partner, kind of ander naast familielid. Soms heeft een bewoner zelf een naaste aangewezen. Ons advies is om dit ook 

juridisch goed vast te leggen. Dan komen er later geen problemen. Met het aanvragen van een nieuwe indicatie 

bijvoorbeeld. Vastleggen kan bij de notaris (levenstestament) of door de kantonrechter. We adviseren dit nog voor 

inhuizing te regelen.  

Als niemand van de naasten de taak op zich wil nemen, moet professioneel mentorschap worden aangevraagd. Meer 

informatie over dit alles is te vinden op de website www.goedvertegenwoordigd.nl. 

Denkt u ook aan de geldzaken? 
Ook ten aanzien van geldzaken is het belangrijk dit goed te regelen, voor het geval het zelf niet meer gaat. Zorg op tijd 

dat iemand gemachtigd is om bankzaken te regelen. Of vraag bewindvoering aan als niemand deze taak op zich wil 

nemen.  

De rol van de vertegenwoordiger binnen Vughterstede 
Tijdens het verblijf binnen Vughterstede leggen wij zoveel mogelijk voor aan de bewoner zelf. Lukt dat niet meer, dan 

betrekken wij de vertegenwoordiger of mentor. Die heeft de taak om eventuele andere familieleden te betrekken. Wij 

hebben de taak om de vertegenwoordiger goed te betrekken bij alles wat we doen.  

 

Goed vertegenwoordigd 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de EVV’er van uw naaste. 


