Rechtsbescherming
bij dementie
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. 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.
Dementie is een hersenziekte waardoor het verstandelijk
vermogen geleidelijk achteruitgaat. Iemand met dementie
kan daardoor na verloop van tijd niet meer goed voor
zichzelf opkomen en voor zichzelf zorgen. Daardoor is
bescherming steeds noodzakelijker. Familieleden, buren,
vrienden en professionele zorgverleners bieden sociale
bescherming. Met hun hulp, zorg, ondersteuning en aandacht
zorgen ze dat hun naaste met dementie zo veel mogelijk zijn
leven kan blijven leiden. Maar ook de juridische bescherming
van iemand met dementie is belangrijk: rechtsbescherming.
Sociale bescherming en rechtsbescherming vullen elkaar
aan en lopen in elkaar over. Want soms moeten familieleden
in hun zorg extra maatregelen treffen om de zaken goed
te regelen.
Deze brochure geeft tips en informatie over hoe u zorgt dat
uw belangen goed geregeld en in vertrouwde handen zijn als
u dementie hebt. Het beste is bijtijds uw wensen vast te leggen.
Het komt regelmatig voor dat mensen met dementie hun
rechtsbescherming niet hebben geregeld toen zij dat nog
konden. Dan is het verstandig om dat alsnog in orde te maken.
Ook daar gaat deze brochure over. En soms is een regeling
dringend nodig als bijvoorbeeld familie of hulpverleners er
niet uitkomen. Voor die gevallen geeft deze brochure ook tips.
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Op tijd regelen
——
Bespreekbaar maken
——
Met elkaar bespreken
——
Met elkaar regelen
——
Documenten opmaken
	Documenten voor welzijn, gezondheid en bezit
	Documenten voor bezit
	Vertegenwoordiging voor welzijn en gezondheid
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Als het niet tijdig is geregeld
——
Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO)
——
Mentorschap: de familiementor
——
Bewindvoering door familieleden
——
Curatele
——
Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Zieken
huizen (BOPZ)
Rechterlijke Machtiging
Inbewaringstelling
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Als de familie het onderling niet kan regelen
——
Mentorschap: een vrijwillige of betaalde mentor
Professionele mentoren
Het Mentorschap Netwerk Nederland (MNN)
——
Bewindvoering door een betaald bewindvoerder
——
Familiegesprekken
——
Eigen kracht conferentie
——
Mediator
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Nog enkele wetten
——
Wet klachtrecht cliënten zorgsector (wkcz)
——
Kwaliteitswet zorginstellingen (kwz)
——
Juridische positie van familie in een zorgorganisatie
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Hulp, Advies & Ondersteuning
——
Sociaalpsychiatrische Hulpverlening
——
Dementieconsulenten en Casemanagement
——
Ouderenadviseurs
——
Meld- en advieslijnen
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