
WAAR KUNNEN
WIJ U MEE
HELPEN? 

JONG VOOR
EEN

GEHEUGEN
VAN (G)OUD

RECHTEN EN PLICHTEN
IN EEN
VERZORGINGSHUIS

Recht op zorg;
Recht op informatie; 
Recht op inzage in uw medisch
dossier;
Legitimatieplicht;
Plicht om mee te werken aan
onderzoeken en behandelingen;
Zorg dragen voor financiële
regelingen zoals een
ziektekostenverzekering. 

Voor meer informatie over rechten en plichten
kunt u onze website raadplegen.   

Woont u zelf in een verzorgingshuis of
gaat u binnenkort
in een verzorgingshuis wonen?

Woont uw naaste in een
verzorgingshuis of wilt u alvast zaken
regelen voor de toekomst?

Wilt u graag
meer informatie over wat
u allemaal kunt
regelen en hoe u dit kunt
doen?  

Op deze flyer staat
(juridische) informatie
voor ouderen (in een
verzorgingshuis) en
hun familieleden 

Ga naar:
hulpindezorg.com of
scan de QR-code.  



WAT KUNT U
REGELEN BIJ
EEN NOTARIS?

WAT KUNT U REGELEN
ALS IEMAND NAAR EEN
VERZORGINGSHUIS
GAAT?

WAT KUNT U REGELEN
BIJ DE RECHTBANK?

Een curator kan worden aangewezen om
naast financiële zaken, ook andere zaken te
regelen. Een curator ziet er op toe dat u de
juiste zorg ontvangt en er geen misbruik
wordt gemaakt van uw mentale of fysieke
toestand.   

NOTARIËLE VOLMACHT

Met een notariële volmacht geeft u één of
meerdere personen toestemming om
namens u rechtshandelingen te verrichten.
Dit kan op financieel gebied, maar dit kunt u
ook verder uitbreiden.  Een notariële
volmacht kunt u laten opstellen bij de notaris. 

WILSVERKLARING

Een wilsverklaring is gericht op medische
behandelingen. In dit document kunt u
wensen rondom behandeling of levenseinde
vaststellen. Een voorbeeld hiervan is dat  u
niet gereanimeerd wilt worden wanneer u
een hartstilstand krijgt. Een wilsverklaring
kunt u laten opstellen bij de notaris.

TESTAMENT

In een testament kunt u zaken regelen voor
als u er niet meer bent. U kunt onder andere
erfgenamen aanwijzen, een bepaald goed
toebedelen en een persoon aanwijzen die uw
nalatenschap afhandelt.  Daarnaast kunt u
hiermee ook geld besparen als u vermogen
heeft. 

RECHTERLIJKE MACHTIGING

Soms is het nodig om iemand
onvrijwillig op te nemen, om ernstig
nadeel te voorkomen of af te wenden.
Het gaat hier om mensen met een
verstandelijke beperking, een
psychogeriatrische aandoening -
bijvoorbeeld dementie - of een
daarmee gepaard gaande psychische
stoornis of een combinatie daarvan,
die door hun gedrag bijvoorbeeld hun
eigen veiligheid of die van anderen in
gevaar brengen.De rechter kan de
rechterlijke machtiging verlenen op
verzoek van het Centrum
Indicatiestelling Zorg.

BEWINDVOERDER 

Een bewindvoerder regelt uw
financiële zaken. De benoeming gaat
via de rechtbank. Indien u een laag
inkomen heeft en weinig vermogen
heeft, betaalt de gemeente het salaris
van de bewindvoerder. 

CURATOR         

Een testament;
Een wilsverklaring;
Een notariële volmacht:
Een curator;
Een bewindvoerder:
Een mentor.  

Neem vrijblijvend contact
met ons op via het formulier
op onze website. Wij kijken
samen met u wat wij voor u
kunnen betekenen. 


