Alles goed
regelen
Hoe kunt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op later als dementie in uw leven komt.

Dementie vermindert het vermogen om eigen
wensen kenbaar te maken. Als u dementie hebt,
kunt u op een bepaald moment uw belangen niet
meer zelf behartigen doordat het inschatten en
beoordelen van situaties ook achteruit gaat.
Welke rechten hebt u dan? Wie behartigt uw
belangen? En welke rechten hebben uw
vertegenwoordigers? Het is belangrijk om uw
wensen vast te leggen en zaken tijdig te regelen.
Zo behoudt u regie over uw eigen leven. Zolang
iemand de gevolgen van (financiële) beslissingen
nog goed overziet, is men volgens de wet
wilsbekwaam.
Meer algemene informatie hierover vindt u op
https://www.alzheimernederland.nl/dementie/wat-moet-ikregelen/vertegenwoordiging-bij-dementie
www.goedvertegenwoordigd.nl
https://dementie.nl/wilsbekwaamheid
Of download de brochure Rechtsbescherming bij
dementie:
https://www.alzheimernederland.nl/sites/default/files/directupload/br
ochure-rechtsbescherming-dementie.pdf

kring kan vinden, kan men gebruik maken van een
opgeleide vrijwilliger via
Mentorschap Overijssel Gelderland.
info@mentorschapog.nl
www.mentorschapoverijsselgelderland.nl
Meer informatie hierover:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
uratele-bewind-en-mentorschap
Wilsverklaring
Met een wilsverklaring maakt u kenbaar wat u eerder
ooit hebt besloten rond medische ingrepen. De
schriftelijke wilsverklaring komt onder allerlei
benamingen voor zoals levenstestament en
zorgverklaring. Er zijn ook specifieke wilsverklaringen
voor o.a. euthanasie, niet reanimeren en een
behandelverbod.
Het is belangrijk dat u uw wilsverklaring met uw
huisarts bespreekt. Zorg ervoor dat u uw arts
regelmatig laat weten dat u nog steeds achter uw
wilsverklaring staat. Verandert u van mening,
bespreek dan ook uw nieuwe wensen met uw
huisarts.
Meer hierover lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lev
enseinde-en-euthanasie/vraag-enantwoord/wilsverklaring-opstellen

Wat kunt u regelen en wanneer?
Vertegenwoordiging en mentorschap
Als iemand zelf niet meer kan beslissen over de
behandeling, verzorging en begeleiding zal iemand
anders deze taak moeten overnemen. Vaak zijn er
familieleden die iemand kunnen vertegenwoordigen.
Ook kan via de kantonrechter een mentor worden
aangesteld. Wanneer iemand geen mentor in eigen

Veilig bankieren
Laat u goed voorlichten door uw bank over veilig
bankieren. Laat niemand anders voor u
internetbankieren, tenzij deze persoon een bancaire
volmacht heeft. Sommige banken hebben de
mogelijkheid om het maximale overboekingsbedrag
aan te passen. Het is ook mogelijk om een dag limiet
voor pinnen in te stellen.
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Bankvolmacht
Met een bankvolmacht geeft u iemand de
bevoegdheid om in uw naam bij uw bank
verrichtingen uit te voeren of handelingen
te stellen. De volmacht kan in getrokken
worden door de bank als de
volmachtgever wilsonbekwaam wordt en
vervalt bij overlijden.
Notariële Volmacht
Met een notariële volmacht geeft u een
ander de bevoegdheid om namens u te
handelen. Een volledige volmacht wordt
door een notaris opgesteld. Voorwaarde is
dat u op het moment van vastleggen en
ondertekenen van de akte wilsbekwaam
bent. Met andere woorden, dat u nog
begrijpt en overziet wat er in de akte staat.
De gemachtigde kan naast bankzaken ook
andere zaken regelen. Geeft u een
volmacht, dan behoudt u wel zelf het recht
om de handelingen te verrichten waarvoor
u volmacht hebt gegeven. De notariële
volmacht loopt door indien volmachtgever
wilsonbekwaam wordt tijdens de periode
dat de volmacht is afgegeven
Sommige banken bieden thuisservice als u
niet in staat bent om uw bankzaken online
te regelen of naar een vestiging te komen.
Informeer bij uw eigen bank naar de
mogelijkheden.

Het Levenstestament
In een levenstestament kunnen naast wensen over
financiën ook wensen over schenkingen en medische
handelingen worden vastgelegd. Maar ook wie uw
belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. U
kunt daarin ook de benoemingen van een mentor,
een bewindvoerder of curator regelen voor de
praktische zaken na overlijden. Het levenstestament
wordt door een notaris samen met u opgesteld.
Meer informatie op
www.hetlevenstestament.nl.
de Notaristelefoon 0900 346 93 93

Enkele Notariskantoren in de gemeente Heumen en
omgeving:
Van Eldik & van Eldik
tel. 024 366 60 10
www.eldiknotaris.nl
Notariskantoor Stoker
tel. 024 329 78 28
www.notarisstoker.nl
Maatschap de Mul Zegger Notarissen
tel. 024 322 02 82
www.dmz.nl
Of voer uw postcode in op
www.notaris.nl
Bewindvoering
Beschermingsbewind kan worden aangevraagd als
iemand zijn financiële belangen zelf niet meer goed
kan waarnemen en er geen levenstestament is
opgesteld. De bewindvoerder wordt benoemd door
de (kanton)rechter en kan iemand uit eigen kring zijn
of een betaalde bewindvoerder. De Bewindvoerder
moet een gewaarmerkte kopie van de beschikking
van de rechtbank afgeven aan de bank. De
Bewindvoerder moet periodiek verantwoording
afleggen aan de rechter over het behartigen van de
financiële belangen van de onder bewind gestelde
goederen. In de praktijk verricht de bewindvoerder
handelingen die hij voor zijn familielid noodzakelijk,
nuttig of wenselijk acht. Hij verzorgt veelal de
complete financiële administratie en verricht de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals de
belastingaangifte en het aanvragen van diverse
voorzieningen. Onder beheer vallen alle transacties
voor een normale financiële huishouding. Onder
meer de betaling van vaste lasten, zoals huur,
energie en verzekeringspremies, maar ook
de ontvangst van inkomsten, zoals salaris, pensioen,
uitkering of huuropbrengsten uit registergoederen
Meer informatie hierover:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cur
atele-bewind-en-mentorschap
Informatie over betaalde bewindvoerders bij
u in de buurt: via uw Zorgtrajectbegeleider of
via de gemeente Heumen.

