
Als iemand niet meer zelf 

kan beslissen

Vertegenwoordiging



VERTEGENWOORDIGING 

Mentorschap

Beschermingsbewind

Curatele



BESCHERMINGSBEWIND / 

BEWINDVOERING

• Beschermingsmaatregel met betrekking 

tot geld en vermogen

CURATELE

• Maatregel met betrekking tot geld, 

vermogen én zorg/welzijn



WET MENTORSCHAP 

Meerderjarige is niet in staat om eigen 

belangen van niet-vermogensrechtelijke 

aard zelf behoorlijk waar te nemen.

•Kantonrechter stelt in

•Voorkeur van de cliënt 



MENTORSCHAP 

• Wettelijke vertegenwoordiging 

handelen in geest van cliënt 

• Gezondheid en welzijn:

verzorging, verpleging, behandeling, 

begeleiding en huisvesting



VOLGORDE M.B.T. ZORGBESLISSINGEN

EN RECHT OP INFORMATIE

• Curator / mentor (bij minderjarigheid 

ouders/voogd)

• Schriftelijk gemachtigde

• Echtgenoot of levensgezel

• Ouder, kind, broer/zus

• Grootouders/kleinkind



VOOR WIE?

• Dementerende mensen

• Volwassenen met een verstandelijke 

beperking 

• Mensen die lijden aan een een 

psychiatrische aandoening 

• Mensen met niet aangeboren hersenletsel 

(NAH) 

• Aanverwante aandoeningen



TWEE VORMEN VAN 

ONBEKWAAMHEID

• Handelingsonbekwaam

Niet mogen (curator, minderjarig)

• Wilsonbekwaam

Niet kunnen (de gevolgen niet

kunnen overzien)

In zorgwetten komt de vertegenwoordiger pas bij

wilsonbekwaamheid in beeld



WILS(ON)BEKWAAM TER ZAKE

• Praktische zaken (kleren, broodbeleg)

• Welzijnsactiviteiten

• Dagbesteding

• Wonen en verhuizing

• Medische behandeling/operatie



Toetsen wilsbekwaamheid

• Wanneer: bij ingrijpende beslissingen, bij vaststellen 

zorgplan, signalen vanuit cliënt

• Gebeurt zoveel mogelijk in dialoog met de (wettelijk) 

vertegenwoordiger. 

• Beoordeling van de wilsbekwaamheid is een 

momentopname. 

• Door wie: artsen, gezondheidszorgpsychologen en 

orthopedagogen-generalist 



STICHTING MENTORSCHAP 

ZUIDOOST BRABANT

Niemand in familie of eigen netwerk

• Aanmelding en gesprek cliënt

• Vinden geschikte mentor

• Kennismaking en matching

• Scholing en ondersteuning mentor



STICHTING MENTORSCHAP 

ZUIDOOST BRABANT

• 160 cliënten 

• 110 vrijwillige mentoren

• Mentor heeft gemiddeld 2 x per maand 

contact met de cliënt.

• Mentorschap met persoonlijke aandacht en 

professionele kwaliteit.



CONTACTGEGEVENS

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven

Telefoon: 06 109 45 367

Email: p.vermeeren@mentorschapzobrabant.nl

Landelijke website: www.mentorschap.nl

Informatie: www.goedvertegenwoordigd.nl


