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INTERVIEW
boodschappen kan doen, van supermarkt
tot kapper en drogist. Het pinnen
is voor haar een veilige manier van
betalen. Daarnaast regel ik als vader en
mantelzorger veel praktische zaken voor
haar. Mijn vrouw is meer haar luisterend
oor. Als mijn dochter belt, zijn Marjan en
ik zo uitgepraat, ik ben wat korter van
stof. Met mijn vrouw kan ze wel een uur
aan de telefoon zitten”, meldt Lieuwe er
lachend bij.

Sociaal juridische aspecten van mantelzorg
‘Sociaal juridische aspecten van
mantelzorg’. Dat is het thema van
dit Mantelzorg Magazine. Waar
hebben we het dan over? Als je
mantelzorger bent, moet je soms
ook de belangen behartigen
van degene voor wie je zorgt. Of
dingen voor je naaste regelen,
omdat hij of zij daartoe zelf niet
in staat is. Dat kan bijvoorbeeld het
geval zijn vanwege een verstandelijke
beperking, ernstige psychische
problemen, een verslaving of dementie.

sommige gevallen heb je daar anderen bij nodig, zoals de
huisarts of de notaris. Denk aan het maken van afspraken
over bankzaken, beslissingen nemen over behandelingen en
het wel of niet ondertekenen van donorcodicil of een nietreanimeren-verklaring.

Wat als degene voor wie je zorgt wilsonbekwaam is of dreigt
te raken? Hij of zij is niet - of over enige tijd niet meer - in
staat om zelf dingen te regelen. Dan is het is goed om daar
vroegtijdig over na te denken en er samen over in gesprek te
gaan. Waar wil je wonen als het thuis niet meer gaat? Wie
gaat straks je financiën doen? Maar ook: wie zorgt voor je
huisdieren als je dit zelf niet meer kunt? Het komt regelmatig
voor dat mensen niets regelen op het moment dat zij hun
wensen nog wel kunnen uiten.

Met vragen over het thema kunt u altijd terecht bij het
steunpunt mantelzorg in uw gemeente. De contactgegevens
staan op de achterkant.

In dit Mantelzorg Magazine leest u meer over mentorschap
en bewindvoering, het levenstestament, volmachten en
andere zaken die je als mantelzorger kunt regelen met en
voor je naaste. Ook vindt u in dit nummer de ervaringen
van mantelzorgers en een cliënt over deze thema’s. De vaste
rubrieken ‘Uitgelicht’, de column van het PHV en ‘Uit het leven
van een mantelzorger’ ontbreken niet.

Mantelzorgers

Beiden geven toe dat er als mantelzorgers
veel op je af komt. “Marjan wil dat ik
meedenk en dan denk ik wel eens: is dat
niet ook een taak van de begeleiding?”,
zegt Tettie. ”De begeleiders zeggen wel
dat ik alles meer moet loslaten, maar
omdat Marjan veel belt, blijf ik betrokken
bij haar leefwijze. Of het nu gaat om
haar gezondheid, kleding of wat dan ook.
Soms denken we wel: alles staat mooi op
papier, maar we zitten wel eens met de
uitvoering. We zien vandaag de dag meer
wisseling van personeel, dit betekent
meer onrust en we zien ouder wordende
cliënten met bijkomende problemen.”

Marjolijne Vinkenborg en Stella Buurma
Adviseurs Provinciaal Expertisecentrum Informele Zorg
CMO STAMM

Soms zijn extra maatregelen gewenst. Bijvoorbeeld op
het moment dat meer zorg en ondersteuning nodig is. In

Platform

Ouders als mentor
en bewindvoerder
Ze hebben de taken duidelijk verdeeld: vader Lieuwe is mentor/
bewindvoerder en moeder Tettie is mentor van hun 39-jarige dochter
Marjan, die in Zuidhorn woont. “Samen met acht ouderparen hebben
we in de jaren negentig de woonvorm opgezet. Het was veel werk, maar
we zouden het zo weer doen. Het geeft voldoening en Marjan heeft een
mooie plek!” De zorg en begeleiding wordt geboden door Sprank, een
christelijke organisatie met een gereformeerde identiteit.

Special: Sociaal juridische
aspecten rondom
mantelzorg en zorg
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Bij de oprichting van de woonvorm
wees Sprank de ouders er op om de
bewindvoering van de nieuwe bewoners
goed te regelen. “Sindsdien ben ik
bewindvoerder en regel ik Marjan haar
geldzaken”, zegt Lieuwe. “In een later
stadium hadden we wel eens vragen
over de zorg. Toen heb ik gezegd: ik
word ook mentor. De rechtbank opperde
destijds: ‘Waarom wordt uw vrouw ook

Voor alle mantelzorgers in onze provincie

geen mentor?’. Sindsdien ben ik mentor/
bewindvoerder en is Tettie mentor.”

Veilig pinnen

Lieuwe regelt als bewindvoerder
alle financiële zaken voor Marjan.
“Haar bankzaken, de zorgpolis en
verzekeringen. Marjan kan niet rekenen
en heeft daarom geen contant geld.
Ze heeft een pasje met daarop €
100,-, waarmee ze in Zuidhorn al haar

Dit laatste is een thema waarover
Lieuwe regelmatig van gedachten
wisselt met andere ouders, cliënten,
begeleiders en zorgaanbieders, als
voorzitter van het VG-BelangenPlatform
Groningen. Dit platform - dat
bestaat uit vertegenwoordigers van
ouderverenigingen die in Groningen
actief zijn - komt op voor de belangen
van mensen met een verstandelijke
beperking, inclusief hun ouders en
verwanten. Wat zij willen is goede zorg,
een veilige plek en integratie.

Overdragen

De Boonstra’s – beiden 70 - laten weten
dat zij, als ze kunnen, zo lang mogelijk
bewindvoerder en mentor van Marjan
willen zijn. “Misschien moeten we
straks één van onze twee zonen vragen
om de taken over te nemen. Eén van
hen gaat al wel eens mee naar een
ouderbijeenkomst. Maar ja, wanneer geef
je het uit handen? Bovendien hebben
zij genoeg te doen met hun werk en
gezinnen. Het is ook niet zo dat we dit
nu al bij hun aankaarten. Als het zo ver is,
komt het vast wel goed.” <<
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Mentor en bewindvoerder kunnen
mantelzorgtaken verlichten

Curatele,
bewind of
mentorschap
Soms kan iemand niet goed

voor zichzelf zorgen of kan zijn

financiën niet zelf regelen. Dit kan

Een bewindvoerder of mentor kan
je taken als mantelzorger verlichten. De mentor kan bijvoorbeeld
het zorgproces in de gaten houden en de bewindvoerder neemt

alle financiële zaken op zich. Petra
SteenberGen van Stichting Men-

zijn vanwege een verstandelijke
als dementie of een verslaving.

De kosten, vastgesteld door de rechter, zijn:

koord, leggen uit hoe het werkt.

Eenmalige griffiekosten 		
Eenmalige intakekosten		
Jaarlijkse kosten			
		
(*) De bedragen zijn exclusief btw.)

Via de rechtbank

Mentorschap, bewindvoering
en curatele zijn zogeheten
‘beschermingsmaatregelen’. Ze zijn
bedoeld om mensen van achttien
jaar of ouder, die hun zaken zelf
niet goed kunnen behartigen, te
beschermen. “Curatele is daarvan de
zwaarste maatregel en wordt alleen
in het uiterste geval toegepast”, aldus
Marjanne en Petra. “Net als de curator
worden ook de bewindvoerder en
mentor door de rechter benoemd.

Er kan ook sprake zijn van

De kosten voor mentorschap en bewindvoering bestaan uit een eenmalige
en een jaarlijkse bijdrage. Als iemand de vergoeding zelf niet kan betalen, kan
een beroep worden gedaan op Bijzondere Bijstand van de gemeente.

torschap Noord en Marjanne Los,

eigenaar van Bewindvoering Ak-

Op de website www.rechtspraak.nl
staan alle formulieren die voor een
aanvraag moeten worden ingevuld.
Die formulieren lever je vervolgens
in bij de rechtbank. Soms worden
aanvragers opgeroepen voor een zitting.
Het kan ook zijn dat ze het akkoord
van de rechtbank per brief ontvangen.

‘Als je elkaar
vertrouwt en je
kunt bewindvoering
binnen de familie
regelen, dan moet je
dat doen, zeg ik altijd.’

Marjanne Los
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of psychische beperking, een ziekte

De kosten in 2016

grote schulden of het niet goed
kunnen omgaan met geld. De

rechter kan dan een zogeheten

‘beschermingsmaatregel’ opleggen
om de persoon te beschermen:

€ 79,- 			
€ 519,40 (*)
€ 1.103,70 (*)

mentorschap, bewind of curatele.

Mentorschap

Mentoren en bewindvoerders schrijven
elk jaar een verslag voor de rechtbank.
Een professionele bewindvoerder en de
Stichting Mentorschap Noord vullen
alle formulieren in voor hun klanten.
Een mentor kijkt toe op de zorg en
behartigt de persoonlijke belangen
van zijn cliënt. Hij of zij staat naast
de cliënt. Een mentor houdt zich niet
bezig met financiële zaken, dat doet de
bewindvoerder.”

Bewind

Bij bewindvoering kan worden gekozen
tussen iemand uit de familie of een
professionele bewindvoerder. “Als je
elkaar vertrouwt en je kunt het binnen
de familie regelen, dan moet je dat
doen, zeg ik altijd”, aldus Marjanne. “De
familie staat het dichtst bij de betrokken
persoon. Ik ben als professioneel
bewindvoerder wel begaan met mijn
klanten, behartig hun belangen, maar
sta verder van ze af. In het kort komt
het er op neer dat ik alle zogeheten
vermogensbestanddelen van de
klant beheer. Denk aan bankzaken,
spaargeld, een eventuele eigen woning
en dergelijke. Ik open een rekening
voor de klant waarop alle inkomsten
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Petra Steenbergen

binnenkomen en van deze rekening
betaal ik alle vaste lasten. De klant
krijgt een leefgeldrekening waarop
ik wekelijks of maandelijks - dat ligt
aan de afspraak – geld stort voor de
dagelijkse boodschappen. Ik vraag
eventuele toeslagen aan en verzorg de
belastingaangifte.”

Mentor

Petra voegt toe dat ook bij
mentorschap kan worden gekozen uit
iemand uit de familie of een betaalde
mentor. “Daarnaast heb je, zoals bij
onze Stichting Mentorschap Noord,
vrijwillige mentoren. Als stichting
zijn wij de mentor en het werk
wordt uitgevoerd door vrijwilligers
die wij opleiden en begeleiden.
De mentoren richten zich op de
verzorging, verpleging en behandeling
van de betrokkene. De mentor is de
regisseur binnen het netwerk rond de
cliënt en bespreekt de zaken zoveel
mogelijk met de cliënt, zijn familie en
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zorgverleners. Wij regelen alle zaken
daar omheen, zoals de invulling van
alle papieren en de aanvraag bij de
rechtbank. Mocht een mentor met
zijn werk stoppen, dan zoeken wij een
nieuwe mentor. Het mentorschap
loopt in dat geval gewoon door. Het
is overigens niet zo dat een vrijwillige
mentor goedkoper is dan een betaalde,
professionele mentor. Ons werk en de
onkosten en training van de vrijwilliger
– die meestal één en soms twee
cliënten heeft - worden betaald uit de
jaarlijkse vergoeding.”
De provincies Groningen, Friesland
en Drenthe vallen onder Stichting
Mentorschap Noord, onderdeel van
de landelijke Vereniging Mentorschap
Nederland. In de drie provincies zijn
een kleine tachtig vrijwillige mentoren
actief. Voor meer informatie over het
zoeken van een mentor of het worden
van een vrijwillig mentor, kijk op
www.mentorschapnoord.nl. <<

Mentorschap is voor mensen die
niet zelf kunnen beslissen over hun
persoonlijke verzorging, verpleging,
behandeling en begeleiding,
bijvoorbeeld over de keuze tussen
wel of niet zelfstandig blijven wonen.
Een mentor kan dan beslissingen
nemen, zoveel mogelijk samen met de
betrokkene. De mentor behartigt de
belangen van de cliënt.

Bewindvoering

Bewind beschermt mensen die door
hun lichamelijke of geestelijke toestand
- soms tijdelijk - niet goed kunnen
omgaan met hun geld en bezittingen.
Bewind beschermt ook mensen die hun
geld verkwisten of mensen die grote
schulden hebben.

Curatele

Curatele is de meest vergaande
maatregel. De betrokkene wordt
handelingsonbekwaam en verliest
het gezag over minderjarige kinderen.
Curatele is bedoeld voor mensen die
niet zelfstandig over hun financiële en
persoonlijke zaken kunnen beslissen,
of hun veiligheid of die van anderen in
gevaar brengen.
Kijk voor meer informatie op
www.rechtspraak.nl en op
www.goedvertegenwoordigd.nl.
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‘Wieneke kijkt ook met me mee, ze houdt
een soort ‘toezicht’ en dat vind ik heel fijn.’

In 2009 woonde de nu 32-jarige Roelof Winkels in een woonproject,
opgezet door ouders. Door omstandigheden en ziekte was zijn

moeder niet in staat om de ouderbijeenkomsten te bezoeken. Roelof wilde daarom graag zelf die ouderbijeenkomsten bijwonen,
maar dat mocht niet. “Toen dacht ik: hoe kan ik mijn stem daar

laten horen? Er werd namelijk veel te vaak over in plaats van met
mij gesproken. Een mentor bleek een uitkomst te zijn. Ik keek er

eerst wat raar tegenaan. Toen heb ik kennis gemaakt met Wieneke.

Vervolgens gingen er heel wat deuren voor mij open, die anders
gesloten waren gebleven!”

‘Wieneke
laat mijn
stem horen’
Unieke samenwerking

Sindsdien vertegenwoordigde mentor
Wieneke Boldewijn (66) Roelof tijdens
de ouderbijeenkomsten. Tot 2013. Op
7 november van dat jaar ging Roelof
zelfstandig wonen, nog steeds begeleid
door Humanitas DMH. Wieneke vroeg
destijds aan Roelof: ‘Ik was je stem in
de ouderraad. Dat is na je verhuizing
niet meer nodig. Nemen we nu
afscheid van elkaar?’ Waarop Roelof
antwoordde: ‘Nee, ik wil dat jouw stem
blijft!’. Vandaag de dag is Marijke Bos
zijn ambulant begeleider en werkt
Roelof vier dagdelen per week op het
dagbestedingsproject van Hinri Mast
en zijn vrouw. Op initiatief van Roelof
maakten de vier kennis met elkaar.
Sindsdien hebben ze tweemaal per
jaar overleg met z’n vieren, naar volle
tevredenheid. Roelof, Hinri, Marijke en
Wieneke noemen het zelf ‘een unieke
samenwerking’.

Steuntje in de rug

Waarom Wieneke vrijwillig mentor
is geworden? “Ik las destijds een
advertentie in de lokale krant waarin ze
mentoren vroegen. Ik ben pleegmoeder
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van een jongeman met een beperking,
die inmiddels zelfstandig woont. Ik ging
toen, het was 2009, minder werken en
wilde hetzelfde doen als ik voor mijn
pleegzoon deed: naast iemand staan,
een steuntje in de rug bieden en er
op toezien dat Roelof tevreden is over
zijn woon- en werksituatie. Roelof en
ik bellen elkaar en ik bezoek hem. Per
keer maken we een afspraak voor het
volgende bezoek, meestal eenmaal
per veertien dagen. Ik denk dat ik
acht tot tien uur per maand aan het
mentorschap besteed.” Naast haar werk
als vrijwillig mentor bij Mentorschap
Noord (zie ook pagina 4), ondersteunt
Wieneke de organisatie en verzorgt zij
onder andere intervisie en voorlichting.

Helder verdeeld

Roelof ontdekte al snel dat Wieneke
meer kon betekenen voor hem, dan
alleen zijn vertegenwoordiger zijn in de
ouderraad. “Roelof kan lang nadenken
over dingen, waardoor hij lange tijd
met één thema bezig kan zijn”, aldus
Wieneke. “Praten helpt om alles op een
rijtje te zetten en te bepalen wat zijn
volgende stap zal zijn.” Of begeleiders
en mentor wel eens in elkaars vaarwater

zitten wat de taakverdeling betreft?
“Nee, nooit”, zegt Wieneke, “want de
taken zijn helder verdeeld. Als mentor
kijk ik vooral naar de manier waarop
Roelof wordt begeleid bij wonen en
werk. Dat bespreken Roelof en ik.“
Marijke laat weten dat zij Roelof vooral
heel praktisch ondersteunt als het
om zijn woonsituatie gaat. “Hoe hou
je structuur in je leven, hoe maak je
afspraken en hoe richt je je leven in?
Welke stappen zet je om dat wat je wilt
te bereiken? Zo hebben we met elkaar
een verhuisplan opgesteld toen Roelof
vanuit de woonvorm zelfstandig ging
wonen. Stap voor stap bespraken we
de verhuizing. Ook toen hebben we de
taken duidelijk verdeeld.”
Hinri benadrukt dat de besprekingen
in de vierhoek ook voor hem als
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Hinri en Marijke met in hun midden mentor Wieneke. Roelof wilde wel zijn verhaal doen, maar liever niet op de foto.

werkbegeleider heel belangrijk zijn.
“We doen het echt samen en het is heel
bijzonder om daar aan mee te mogen
werken. Het werk dat Roelof hier doet
is heel gevarieerd: schilderen, schuren,
stenen leggen, muurtjes opzetten
en wat er maar voor handen is. Mijn
schoonouders zijn hier komen wonen
en dat is wat Roelof het liefste doet: iets
doen voor een ander. Of hij helpt bij de
disco, die we organiseren voor mensen
met een beperking. Roelof observeert
dan de zaken om te zien of iemand iets
nodig heeft.”

Mentor voor moeder

Roelofs moeder is heel belangrijk voor

Voor alle mantelzorgers in onze provincie

hem. “Sinds de hersenbloeding van zijn
moeder is Roelof meer mantelzorger
voor zijn moeder, dan omgekeerd”,
legt Wieneke uit. “Eerder fietste ze en
nu loopt ze met een rollator. Plannen
en vooruitkijken vindt ze sindsdien
heel moeilijk. We merkten dat het
mantelzorger zijn zwaar was voor
Roelof. Toen zei hij: ‘Zou een mentor
iets zijn voor mijn moeder?’ Vervolgens
hebben we dat geregeld en ik zie de
mentor van Roelofs moeder regelmatig.”

Ons centrale punt

Wat de voordelen zijn van een mentor
hebben? “Een stem krijgen”, zegt
Roelof. “Dat is nog steeds het geval.

Daarnaast kijkt Wieneke met me mee,
ze houdt een soort ‘toezicht’ en dat
vind ik heel fijn. Er kijkt iemand mee,
die er op let dat het niet de foute kant
op gaat.” Marijke vult Roelof aan met
de woorden: “Bovendien is een mentor
iemand die altijd kijkt naar jouw
belangen. Dat doe ik in principe ook,
maar ik zou eveneens kunnen kijken
naar de belangen van Humanitas DMH,
de organisatie waarvoor ik werk. In alles
wat wij doen is Wieneke ons centrale
punt.” Wieneke meldt tot slot dat alles
wat zij met elkaar bespreken altijd via
Roelof loopt. “Roelof is helder van geest,
moet zelf de regie voeren, weten wat
wij overleggen en er uiteraard mee
instemmen.” <<
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UIT HET LEVEN VAN EEN MANTELZORGER

‘Alles
in
1’
in het levenstestament

ACHTERGROND

Wat moet er allemaal geregeld worden wanneer
iemand vanwege dementie, ernstige verslaving,
psychiatrische problemen, een verstandelijke
beperking of na een herseninfarct niet meer

zelfstandig beslissingen kan nemen? In juridische

We hopen dat de laatste jaren van
ons huwelijk goede jaren zullen zijn!

termen is iemand op dat moment ‘wilsonbekwaam’.
Wie gaat dan over de financiën, neemt besluiten bij

gezondheidsvragen en zorgt ervoor dat het leven zo
goed mogelijk doorloopt?

Notariële volmacht
Ik, vrouw (1941) en mijn man (1934). Ik, de mantelzorger en mijn man, de
patiënt. We hebben sinds 2010 te maken met Alzheimer. Ineens krijg je

door dat je man steeds achter je blijft lopen in plaats van zelf de weg

aan te geven of komt hij onverrichter zake terug van ‘even de jas uit de
auto halen’, omdat hij de auto niet kan vinden. De grip op seizoenen en
tijd wordt verwarrend….

De schrik en de emotie zorgden bij
mij, zeker in de beginperiode, voor veel
tranen. De schrik en emotie bij mijn
man verdwijnen in de ontkenning. Denk
ik, meen ik, kan dat niet waarnemen.
Daarna komt er een zakelijkheid over
je. Er moet veel geregeld worden. De
wilsbeschikking, die er al jaren ligt,
moet eindelijk worden afgerond. Wat
wil je als je in coma raakt? Wat wil je
als je lichamelijk volledig afhankelijk
wordt? Wat wil je als je geestelijk niet
meer volwaardig mee kan doen, als je
dement wordt?
Kun je onderbouwen wat je wel en
niet wilt? Een donorcodicil hadden
we, maar dit was anders. Er moet
overlegd worden met de huisarts. Je
vertrouwde huisarts is met pensioen
en dus overleg je met een nieuwe,
jonge arts over gewichtige zaken als
dementie, euthanasie en dergelijke.
Weten ze aan de balie en bij de
apotheek - bij het openen van het
patiëntendossier - dat er sprake is
van dementie en dat mededelingen
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en adviezen niet overkomen? Dan
blijkt dat een euthanasieverklaring
bij dementiepatiënten weinig
waarde heeft. Er moet een speciale
dementieverklaring komen. Nog
indringender en nog confronterender.
Een geriater moet een diagnose stellen.
Een psychologisch onderzoek wordt de
eerste keer met veel boosheid van tafel
geveegd. Heel wat gesprekken tussen
man en vrouw volgen. Als ‘gezonde’
heb je het gevoel dat je je partner in
een bepaalde richting wilt duwen, dat
je hem de ziekte wilt aanpraten, dat
je de initiatiefnemer bent en je voelt
je schuldig. De afdeling Ouderenzorg
van het UMCG bracht het onderzoek
meer op neutraal gebied en daardoor
ook acceptabeler voor mijn man. De
hersenscan was overduidelijk en mijn
man gebruikt dat beeld altijd als hij zelf
over zijn ziekte vertelt.
Tot nu toe is de communicatie tussen
ons nog steeds in volle gang en er
gebeurt niets buiten mijn man om.

Ook als hij het niet helemaal meer
begrijpt. Maar door hem bij alles te
betrekken, heb ik ook het gevoel dat zijn
waardigheid niet inboet. Zo kon hij twee
jaar geleden zelf beslissen dat hij niet
meer wilde rijden en heeft hij zelf zijn
rijbewijs doorgeknipt.
Dan komen de bankzaken.
Machtigingen en volmachten. De
notaris en het testament. Wat
gebeurt er als ik kom te overlijden
en mijn man moet naar een
zorginstelling? Contacten over de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en Wet langdurige zorg (Wlz) en een
aanvraag voor een Persoonsgebonden
budget (Pgb). Lentis bood hierbij hulp
aan. Voor regiovervoer en landelijk
vervoer hebben we pasjes. We maken er
nog geen gebruik van, want ik rijd nog.
Trouwens twee weken geleden wel. We
waren vijftig jaar getrouwd, gingen uit
eten en ik wilde een borreltje vooraf en
een goed glas wijn bij mijn zeetong.
We zijn door de eerste fase heen van
schrik, emotie, regelen en zaken op
orde brengen. We zijn momenteel
even in een iets rustiger periode
terechtgekomen. We denken dat we
weten hoe de toekomst er uit zal zien en
we hopen dat de laatste jaren van ons
huwelijk goede jaren zullen zijn! <<

In dergelijke situaties kan een levenstestament uitkomst
bieden. “Zelf noem ik het liever de ‘notariële volmacht’, zegt
notaris Lizette de Poel uit Hoogezand, “want zo heette het
levenstestament eerder, al is het wel iets uitgebreider. Je kunt
er je wensen in vastleggen en een volmacht geven aan de
persoon die namens jou mag handelen. Dan gaat het om
zaken als: wel of geen reanimatie na een ernstig ongeval en
ook wie er voor eventuele huisdieren gaat zorgen als je dit
zelf niet meer kunt. Je legt eveneens vast wie namens jou
bankzaken en verzekeringen mag regelen. Ik spreek altijd
bewust van ‘wensen’. Je kunt namelijk wel aangegeven dat
je niet gereanimeerd wilt worden, maar er is geen garantie
dat dit in de praktijk dan ook niet gebeurt. Wanneer je
een euthanasiewens hebt, kun je die vastleggen in een
euthanasieverklaring. Maar ben je op het moment dat je
dit wilt niet ‘wilsbekwaam’, dan is de verklaring niet geldig.
Vandaar dat ik altijd spreek over ‘wensen’.”

Met toezichthouder

De notaris benadrukt dat zij bij een levenstestament alleen
de handtekening van de volmachtgever nodig heeft, niet
van degene die gevolmachtigd wordt. “Die persoon hoef ik
zelfs niet te zien, al komen ze vaak wel mee op het eerste
oriënterend gesprek. De gevolmachtigden geven we vaak
het boekje mee ‘Waar zeg ik JA tegen?’. De boekjes zijn gratis
verkrijgbaar bij elk notariskantoor en ze staan digitaal op
internet. Alhoewel toezicht op de gevolmachtigde wettelijk
niet is vereist, ben ik wel voorstander van een toezichthouder
wanneer niet de familie, maar ‘derden’ namens de persoon
mogen handelen. Als notaris kan ik toezichthouder zijn, maar
dat kan ook iemand anders zijn, die met enige regelmaat – of
in elk geval jaarlijks – de bankafschriften en betaalde nota’s
controleert.”

Volmacht bij leven

De laatste jaren stappen steeds meer mensen over op

hmss

Mantelzorg Magazine Groningen

Voor alle mantelzorgers in onze provincie

‘Alhoewel toezicht op
de gevolmachtigde wettelijk niet is
vereist, ben ik wel voorstander van een
toezichthouder wanneer niet de familie,
maar ‘derden’ namens de persoon
mogen handelen.’
een levenstestament. Twee jaar geleden waren dat al
100.000 Nederlanders. Dat is – alleen in te zien door
notarissen – zichtbaar in het landelijke register, waar de
levenstestamenten sinds twee jaar worden geregistreerd.
“Het levenstestament stopt overigens bij overlijden van de
volmachtgever”, aldus Lizette. “Op dat moment treedt het
testament in werking. Het gaat dus altijd om een volmacht
bij leven. Wel kan de volmacht tussentijds worden beëindigd.
Bijvoorbeeld wanneer de volmachtgever de volmacht herroept
of de gevolmachtigde aangeeft het niet meer te willen. Ook
eindigt de volmacht wanneer iemand onder bewind of onder
curatele komt te staan.”

De kosten

Een levenstestament sluit je af bij de notaris. Er komt niet,
zoals bij bewindvoering, een rechter aan te pas. Het grootste
verschil? Een bewindvoerder beheert het geld van betrokkene,
terwijl een gevolmachtigde het geld niet beheert, maar mag
handelen namens betrokkene. Bij notariaat De Poel zijn de
kosten voor het afsluiten van een levenstestament circa
€ 300,- voor één persoon en € 475,- voor twee partners. <<
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UITGELICHT

COLUMN

Wat en wie kun je als
mantelzorger geloven?

Spreek op tijd over
uw levenseinde

Spreek op tijd over
uw levenseinde

Waar zeg ik
JA tegen?

over grenzen,
Handreiking om met de dokter te praten
levenseinde
wensen en verwachtingen rond uw

over grenzen,
Handreiking om met de dokter te praten
levenseinde
wensen en verwachtingen rond uw

Interessante
websites

Taken en verantw
oordelijkheden
van de
gevolmachtigd
e bij een levenste
stament

Spreek op
tijd over uw
levenseinde
Praten over doodgaan is niet voor iedereen even makkelijk. Zowel zorgvragers,
als mantelzorgers en artsen vinden het
vaak een moeilijk onderwerp. Toch is het
belangrijk om er over na te denken en
er over te spreken met naasten en arts.
In de brochure ‘Spreek op tijd over uw
levenseinde’ leest u waarom dit belangrijk is. De brochure bevat praktische tips
en vragen om het gesprek te voeren.
De handreiking staat op https://www.
knmg.nl/advies-richtlijnen./dossiers/
spreken-over-het-levenseinde.htm.

Je regelt het bij

Je regelt het bij

De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) heeft het boekje
‘Waar zeg ik JA tegen?’ uitgegeven. Hierin staat kort en bondig wat
de taken en verantwoordelijkheden zijn van degene die de belangen
behartigt van een ander, vastgelegd in het levenstestament (zie
pagina 9). Het boekje helpt mantelzorgers bij het nemen van een
besluit om gevolmachtigde te worden voor een naaste. Het boekje
kunt u downloaden op www.wievandedrie.nl, bestellen bij de KNB,
info@knb.nl of (070) 330 71 11 of gratis afhalen bij een notariskantoor. Kijk voor meer inform atie eveneens op www.hetlevenstestament.nl en www.notaris.nl/levenstestament. Er staan ervaringen op
van mensen met een levenstestament, een checklist om het gesprek
met een notaris voor te bereiden en een informatief filmpje.

U kunt het boekje bestellen in de webshop
Specia
al
vo
mant or
elzorg
ers

Vol tips en weetjes
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de notaris

‘Waar zeg ik JA tegen?’

Let op: preview

Financieel zakboekje 2016

www.mentorschapnoord.nl

de notaris

Financieel
Zakboekje 2016
Mezzo heeft een Financieel Zakboekje met tips en
weetjes voor mantelzorgers. Diverse thema’s komen
aan de orde, zoals wonen (woningaanpassing en
mantelzorgwoning), zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Persoonsgebonden budget (Pgb), werk (verlofregelingen
voor werkende mantelzorgers), uitkeringen (kostendelersnorm en mantelzorgforfait). Het boekje kunt u
bestellen bij Mezzo, (030) 659 22 22 of info@mezzo.nl.
Leden van Mezzo betalen € 4,95 en niet-leden
€ 5,95. Een voorproefje van het boekje is te zien op
www.mezzo.nl/producten/76.

Mantelzorg Magazine Groningen

Stichting Mentorschap Noord adviseert en ondersteunt
bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet
goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of
anderen hebben om op terug te vallen. Mentorschap
Noord is actief in Groningen, Friesland en Drenthe (zie
ook pagina 4).
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

Op de site staat informatie over mentorschap, bewindvoering en curatele. Wat zijn de verschillen en wanneer
kun je er een beroep op doen?
www.goedvertegenwoordigd.nl

Een website met informatie over het regelen en uitvoeren van een goede vertegenwoordiging voor mantelzorgers en andere naasten van mensen met dementie,
psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. Wat kun je regelen en hoe doe je dat?
www.alzheimernederland.nl

Onder het kopje ‘Informatie en tips’ kunt u lezen hoe u
beslissingen kunt nemen voor een naaste met dementie. Op de site is uiteraard veel informatie te vinden over
alle aspecten van dementie/alzheimer.
www.dementie.nl

Dit is een nieuw platform van Alzheimer Nederland,
voor & door mantelzorgers van naasten met Alzheimer.
Met toegankelijke informatie, tips en ervaringsverhalen.
www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/
geldzaken

Op dit deel van de website van Mezzo vindt u informatie over geldzaken in relatie tot mantelzorg, zoals het
mantelzorgcompliment, belasting, samenwonen en
AOW, Pgb en nog veel meer.

www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s

Dit deel van de Mezzo-site gaat over wetten en regelingen, het combineren van werk en mantelzorg en het
delen van de mantelzorg. Klik op het thema waarover u
meer wilt weten.

Voor alle mantelzorgers in onze provincie

Voortdurend is er nieuws over ontwikkelingen in de zorg. Als mantelzorger volg
je dat nieuws minimaal met een half
oog (zolang dat oog niet is dichtgevallen). Dan denk je: ‘Wat betekent het
nieuws over de zorgpremies voor mijn
naaste of onze buurman, die ik help?’
Wanneer je niet alleen mantelzorger
bent, maar zelf ook met beperkingen leeft,
denk je bij het nieuws ook nog: ‘En wat betekent het
voor mijzelf?’ Vaak komt die gedachte op de tweede plaats.
Mantelzorgers zijn meestal meer op de ander gericht dan
op zichzelf.
Niet alleen over de zorgpremie, maar over alles in de wereld
van de zorg is er steeds nieuwe informatie. Vaak zijn berichten tegenstrijdig of onduidelijk en vaak word je er niet
vrolijk van. Dat kan je veerkracht als mantelzorger ondermijnen. En naarmate mensen langer thuis blijven wonen,
neemt de druk op die veerkracht toe.
Het Platform Hattinga Verschure spreekt zich uit tegen de
ondermijning van het moreel van de mantelzorger. Daarbij
doen we een beroep op instanties, verzekeraars, de regering
en politieke partijen om achter de zorgvrager ook de mantelzorger te zien. De mantelzorger als een verantwoordelijk
individu met een eigen leven, zelfstandigheid en rechten.
In 2017 gaat ons platform onder andere onderzoek doen
naar wat de gevolgen zijn voor mantelzorgers nu mensen
met een chronische ziekte of ernstige ouderdomskrachten
steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen.

Roelof Lanting
Roelof Lanting,
Voorzitter van het Platform Hattinga Verschure

Platform Hattinga Verschure

belangenbehartiging mantelzorgers in de provincie Groningen

Tienjarig jubileum

Op 24 november 2016 viert het PHV haar 10-jarig bestaan als
behartiger van de collectieve belangen van mantelzorgers in
de provincie Groningen. Er is in die tijd wel het nodige verbeterd in de positie van de mantelzorger, maar niet genoeg
om er mee op te houden. Dus u blijft van ons horen en u kunt
onze activiteiten volgen op ww.sphv.nl.
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BEZOEKADRESSEN

Steunpunten Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp
APPINGEDAM

Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp, Stichting Welzijn&
Dienstverlening, Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23,
Appingedam, kamer 112 (1e etage), 06-516 19 817, d.kornelius@s-w-d.nl

Bedum

Steunpunt Mantelzorg Bedum, Stichting Welzijn Bedum, Kapelstraat 9,
Bedum, (050) 301 44 65, mantelzorg@welzijnbedum.nl

Bellingwedde

Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning, Stichting Welzijn
Oldambt, Hoofdweg 158, Bellingwolde, (0597) 42 18 33/06-119 02 887,
tderoo@welzijnoldambt.nl

Delfzijl

Steunpunt Mantelzorg, Stichting Welzijn & Dienstverlening, Waddenweg 4,
9933 KH Delfzijl, (0596) 65 07 87,
k.leertouwer-bosker@s-w-d-.nl

De Marne

Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp De Marne, MJD,
Warfstraat 1, Winsum, m.blom@mjd.nl 06–488 74 339

Eemsmond

Steunpunt Mantelzorg, MJD, De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, Winsum,
m.blom@mjd.nl, 06–488 74 339

Marum

Steunpunt Marum, SPiNN, Schoolstraat 8, Marum, (0594) 64 18 90,
info@spinn.nl

Menterwolde

Mantelzorgondersteuning Gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2,
Muntendam, (0598) 36 49 00, h.aanen@kwartierzorgenwelzijn.nl

Oldambt

Steunpunt mantelzorg Oldambt, Stichting Welzijn Oldambt,
Het Boschplein 2, Winschoten, (0597) 42 18 33, tderoo@welzijnoldambt.nl of
aalberts@welzijnoldambt.nl

Pekela

Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning, De Badde, Sportlaan 4,
Oude Pekela, (0597) 64 50 00, rroelans@debadde.nl

Slochteren

Steunpunt mantelzorg gemeente Slochteren, Hoofdweg 10a, Slochteren,
(0598) 42 55 55, wvalkema@slochteren.nl

Stadskanaal

Steunpunt Mantelzorg Zuid Groningen (voor Stadskanaal en Vlagtwedde),
MFA Lint, W. Diemerstraat 7, Musselkanaal, (0599) 63 59 99,
mantelzorg@welstad.nl

Groningen

Ten Boer

Grootegast

Veendam

Humanitas Thuishulp en Mantelzorg Groningen-Stad, Akerkhof zuidzijde 22,
Groningen, (050) 312 60 00, mip.groningen@humanitas.nl
Steunpunt mantelzorg, Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32,
Leek, (0594) 51 23 34, tineke.turksema@planet.nl

Haren

Mantelzorgondersteuning, Stichting Torion, Kerklaan 5, Haren,
(050) 534 41 73 of 06-313 79 171, m.folkerts@torion.nl

Hoogezand-Sappemeer

Steunpunt Mantelzorg Hoogezand-Sappemeer, Laan van de Sport 2,
Hoogezand, (0598) 36 49 00 of 06-278 58 234,
steunpuntmantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl

Leek

Steunpunt mantelzorg, Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32, Leek,
(0594) 51 23 34, tineke.turksema@planet.nl

De Deel (dorpscoaches), Gemeentehuis Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24,
Ten Boer, (050) 302 88 88, secretariaatdedeel@tenboer.nl
Steunpunt Mantelzorg, Compaen, Jan Salwaplein 3, Veendam,
(0598) 69 81 19 of 06-461 74 257, smustafa@compaenveendam.nl

Vlagtwedde

Meldpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk, St. Rzijn, Afd. ouderenwerk/
Steunstees, Dr. Bekenkampstraat 37, Ter Apel, (0599) 58 24 60,
steunsteeterapel@rzijn.nu, (0599) 58 24 60, steunsteevlagtwedde@rzijn.nu,
(0599) 31 22 91, steunsteesellingen@rzijn.nu (0599) 32 22 27

Winsum

Steunpunt Mantelzorg gemeente Winsum, MJD, Warfstraat 1, Winsum,
m.blom@mjd.nl, 06–488 74 339

Zuidhorn

Steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp, Stichting Welzijn gemeente
Zuidhorn, Jellemaweg 3, Zuidhorn (0594) 50 47 11, sandraterveen@swgz.nl

Loppersum

Mantelzorgondersteuning Loppersum, Stichting Welzijn & Dienstverlening,
De Schepperij 2, Loppersum, (0596) 64 96 00 of 06-516 19 817,
d.kornelius@s-w-d.nl

Organisaties Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuishulp
Groningen-stad

Vrijwillige Terminale Thuishulp, Humanitas,
Akerkhof zuidzijde 22, Groningen,
(050) 312 60 00,
mip.groningen@humanitas.nl
Hospice Gasthuis Groningen, Eendrachtskade
NZ 19, Groningen, 06-114 83 924,
info@gasthuisgroningen.nl

Hoogezand-Sappemeer, Winsum,
De Marne, Haren

Vrijwillige Terminale Thuishulp, Humanitas,
Akerkhof zuidzijde 22, Groningen,
(050) 312 60 00, mip.groningen@humanitas.nl

Hospice Het Gasthuis
Hoogezand-Sappemeer

Kerkstraat 239-241, 9603 AG Hoogezand,
(0598) 74 42 13, opnametelefoon 06-496 14 151,
info@gasthuishoogezand-sappemeer.nl,
www.gasthuishoogezandsappemeer.nl

Delfzijl, Appingedam, Eemsmond,
Loppersum, Slochteren, Bedum en
Ten Boer

De Schutse, Thuishulp en Hospice, Stichting
VPTZ Noordoost Groningen, 06-295 11 357,
coördinator@deschutsevptz.nl. Hospice
De Schutse, Wieger van den Bosstraat 13a,
Appingedam, (0596) 82 00 00

Veendam, Menterwolde, Pekela,
Oldambt, Bellingwedde

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
Oost Groningen, Jan Salwaplein 3,
9641 LN Veendam,
(0598) 69 81 39 of 06-10 448 298, info@
vptzoostgroningen.nl

Oost-Groningen

Stichting Sint Maartenhuis (Hospice),
bezoekadres P.C.Hooftlaan 74a, Winschoten,
postadres Vondellaan 75, 9673 JH Winschoten
(0597) 45 21 70, info@hospicewinschoten.nl,
www.hospice-winschoten.nl

Stadskanaal, Vlagtwedde

Vrijwillige Terminale Thuishulp voor
Stadskanaal en Vlagtwedde, MFA Lint,
W. Diemerstraat 7, Musselkanaal,
(0599) 63 59 99, mantelzorg@welstad.nl,
www.mantelzorgpoort.nl

Westerkwartier

Vrijwillig Palliatief Terminale Ondersteuning
Westerkwartier, Dienstencentrum
De Schutse, Oldenoert 32, Leek,
(0594) 51 23 34, sjaakverster@live.nl

Meer informatie:

www.mantelzorggroningen.nl
www.mezzo.nl.
www.expertisecentrummantelzorg.nl
www.werkenmantelzorg.nl
www.vptz.nl
Mantelzorglijn 0900-2020496 (10 ct. per min.)

