
Over dementie en financiën
Niet langer de baas over uw eigen leven zijn, beetje bij beetje de greep op het leven verliezen. 
Het is een beangstigend perspectief dat met veel emotie gepaard gaat. Het moment nadert 
dat u zelf niet meer kunt beslissen en anderen dat voor u gaan doen. 

We kunnen allemaal in bovenstaande situatie belanden. Het is daarom goed om voorbereid 
te zijn. Stelt u zich daarom eens deze vraag: Wat als ik zelf geen beslissingen meer kan 
nemen? En wie zou in de toekomst mijn belangen kunnen behartigen? Praat daar eens over 
met mensen die u vertrouwt. 

Dementie kan er ook toe leiden dat het regelen van administratie en financiën niet meer lukt. 
Misschien raakt u wel in paniek bij het ontvangen van brieven en rekeningen. Ook de kans 
om opgelicht te worden en het risico op het maken van schulden wordt groter. Dat wilt u 
toch zeker voor u of uw naasten voorkomen? 

Vermoedt u bij een dierbare of bekende tekenen van dementie? Neem dan contact op met 
een casemanager dementie en maak dit bespreekbaar. Het is niet fijn dat mensen de regie 
over hun leven verliezen maar het is goed om naar elkaar om te kijken! Op deze pagina bie-
den wij u informatie en tips die u daarbij kunnen helpen.

Adriaan de Jongh – Wethouder Zorg

Beschermings-
bewind bij dementie

Wat te regelen bij dementie?

Het verhaal van
mevrouw Jansen

Bij dementie raakt iemand stap voor stap 
de controle over het eigen leven kwijt. Op 
een bepaald moment lukt het niet meer om 
zelf de financiën en administratie te rege-
len. De kans bestaat dat iemand onnodig 
schulden maakt of wordt opgelicht. In dat 
geval kan beschermingsbewind door een 
aangestelde bewindvoerder een oplossing 
zijn. De bewindvoerder beheert het geld en 
de goederen van de betrokkene.

Bij dementie wordt het steeds moeilijker om 
zelfstandig beslissingen te nemen en het ei-
gen leven te organiseren. Daarom is het zo 
belangrijk om al bij het begin van deze ziekte, 
samen met naasten, goed na te denken over 
de toekomst. Vaak zijn er meteen al veel vra-
gen over veranderingen, hulp en zorg. On-
derstaand leest u over de mogelijkheden in 
verschillende fasen.

Na de diagnose 
Is de diagnose vastgesteld? Of bestaat het 
vermoeden op dementie? Regel dan indien 
mogelijk direct een aantal zaken:
•  Vraag hulp van een casemanager demen-

tie die u kan helpen bij uw vragen.
•  Autorijden en dementie gaan bijna nooit 

samen. In geval van ‘zeer lichte’ of ‘lichte’ 
dementie kan een speciale rijtest bij het 
CBR worden gedaan.

Tot 2019 woont mevrouw Jansen zelf-
standig. Maar steeds vaker gaan er din-
gen mis zoals met koken en ook met fi-
nanciën. Ze beseft dat het niet goed gaat 
en belt haar aangetrouwde nicht Mariët. 
Ze besluiten onderzoek te laten doen en 
de diagnose is vasculaire dementie. Mari-
et vertelt: “Omdat zij geen kinderen heeft 
en mijn man en ik de enige familieleden 
zijn waarmee ze contact heeft, besloten 
we om haar vanuit Den Haag naar Oos-
terhout te halen. Gelukkig was er snel een 
kamer beschikbaar in een verpleeghuis.”

Omdat mevrouw Jan-
sen al niet meer in 
staat is om zelfstan-
dig zaken te regelen 
of te beslissen, werd 
aangeraden om be-
windvoering aan te 
vragen. Mariët zegt 
daarover: “Omdat ik 
aangetrouwd ben, 
moest mijn man 
(neef van mevrouw 
Jansen) de bewind-
voering aanvragen. 
Ik werd daarna be-
noemd als bewind-
voerder en mentor.” 
Van de rechtbank 

ontving Mariët een beschikking waarin 
staat dat de financiële zaken van me-
vrouw Jansen nu door Mariët worden 
behartigd.
Mariët tot slot: “Er komt best wat bij 
kijken. Jaarlijks stuur ik een financiële 
verantwoording naar de rechtbank met 
daarin alle inkomsten en uitgaven. Dat 
moet tot op de cent nauwkeurig kloppen. 
De goedkeuring daarvan vind ik elk jaar 
weer spannend. Maar je 
doet het graag voor ie-
mand om wie je geeft”.

Dementievriendelijk
Geertruidenberg

Hoe wordt 
beschermingsbewind 
toegekend?
Beschermingsbewind 
kan alleen door de kantonrechter worden 
toegekend. Beschermingsbewind kunt u 
zelf aanvragen. Maar in de praktijk gebeurt 
dit ook vaak door de partner, een (naast) fa-
milielid of de beoogde bewindvoerder. Al bij 
het verzoek tot beschermingsbewind bij de 

•  Bespreek en beschrijf uw wensen voor 
de toekomst. Zoals uw financiën en uw 
persoonlijke wensen. Heel handig daarbij 
is een Behandelpaspoort of het boekje 
Spreken over Vergeten (beide aan te vra-
gen bij Surplus).

•  Maak een levenstestament bij de notaris 

kantonrechter moet worden aangegeven 
wie de bewindvoerder wordt. Dat kan een 
familielid zijn, maar ook een opgeleide 
professional. De rechter besluit over toe-
kenning van het beschermingsbewind.

en denk na over bewindvoering en men-
torschap.

Met hulp thuis blijven wonen 
Na verloop van tijd is er meer hulp en zorg 
nodig om thuis te kunnen blijven wonen. Uw 
casemanager dementie kan u helpen bij het 
vinden van passende dagbesteding, huis-
houdelijke hulp en/of thuiszorg. Maar ook 
bij het geschikt maken van uw woning of bij 
het helpen omgaan met dwalen.

Als thuis wonen niet meer gaat
Vaak komt er een moment dat thuis blijven 
wonen niet langer mogelijk is. Dan kan via 
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een 
passende woonvorm worden gezocht. De 
Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt deze 
zorg in verpleeghuizen. 

Contact met een casemanager
Heeft u vragen voor uzelf of uw naaste? 
Dan staan de casemanagers dementie voor 
u klaar:
Daan van Delden: tel. 06 5250 8661 mail 
Daan.van.delden@thebe.nl
Anouk de Kwaadsteniet: tel. 06 2377 9197 
mail: A.dekwaadsteniet@hogeveer.nl

Het is handig als je dezelfde bank hebt.
Dan kunnen rekeningen aan elkaar worden
gekoppeld. Dat biedt meer overzicht en ook
betaalgemak. 

Vindt u het moeilijk om beschermingsbewind ter sprake te brengen, 
voor uzelf of voor een dementerende naaste?
Neem dan contact op met de casemanager dementie.

Op de websites van Alzheimer Nederland
vindt u veel informatie over wat u zelf kunt regelen 
en waar u aan moet denken. Kijk op
Alzheimer-nederland.nl en Dementie.nl.

Levenstestament en 
financiën regelen
Een testament kent u waarschijnlijk wel. 
Hierin worden uw wensen na uw overlij-
den geregeld. Maar wist u dat er ook een 
levenstestament bestaat? Met een levens-
testament - de naam zegt het eigenlijk al 
- regelt u zaken tijdens uw leven. Bijvoor-
beeld wie namens u bepaalde financiële en 
medische beslissingen mag nemen, voor 
het geval u dat in de toekomst zelf niet meer 
kunt. U laat zo niets aan het toeval over. U 

voorkomt bijvoorbeeld dat de rechtbank 
ingeschakeld moet worden als u zelf uw 
eigen belangen niet meer voldoende kunt 
behartigen.

Naar de notaris
U kunt een levenstestament vastleggen 
bij de notaris als u zelf nog wilsbekwaam 
bent. Ook bij beginnende dementie kan 
dit nog. Zo bepaalt u zélf welke beslis-
singen voor u genomen mogen worden. 
En ook door wie. In een levenstestament 
kunt u zaken op medisch terrein, voor 

uw woning en voor uw administratie 
en financiën regelen. Bijkomend 

voordeel is dat een levenstesta-
ment voor erfgenamen voordeel 
kan opleveren. Wilt u meer weten 
over het levenstestament? Neem 

dan contact op met een notaris.

TIP

TIP

TIP

TIP

Een eerste bezoek aan de notaris 
is meestal vrijblijvend. 



Dementie in uw gezin of familie?
Mantelzorgondersteuning via Surplus
Familieleden van mensen met dementie hebben vragen over 
het omgaan met dementie, maar ook over ondersteuning en het 
voorbereiden van gesprekken met zorgverleners. Surplus biedt 
hulp en informatie.

Gratis informatie
Het Zakboek Financiën is hét naslagwerk voor iedereen die zorgt 
voor een ander. Met een helder overzicht van regelingen die 
van invloed zijn op de financiële situatie bij dementie. Of vraag 
het werkboek Spreken over Vergeten aan. Daarmee kunt u het 
levensverhaal en wensen voor de toekomst opschrijven. Een le-
vensverhaal geeft handvatten bij gesprekken op het moment dat 
communiceren steeds moeilijker gaat. Tot slot is er het Behandel- 
paspoort. Daarin schrijft u wensen op die te maken hebben met 
uw behandeling. 

Cursus Dementie en Nu
Tijdens tien bijeenkomsten krijgen familieleden informatie over 
omgaan met veranderingen in gedrag, mogelijkheden van zorg, 
financiën, veiligheid en zorgen voor uzelf als naaste. 

Meer informatie
Heeft u als mantelzorger hulp of advies nodig? Wilt u informa-
tie ontvangen of meedoen met de cursus? Neem dan contact op 
met Surplus: tel. 0162 748 600 of mail naar Mantelzorg.geertrui-
denberg@surplus.nl.

Dementievriendelijk
Geertruidenberg

Mentorschap is een wettelijke
beschermingsmaatregel voor mensen die 
niet goed voor zichzelf kunnen opkomen 
en geen familie of anderen hebben die hun 
belangen kunnen behartigen. Een mentor is 
niet verantwoordelijk voor financiën.

Mentorschap: ook 
mogelijk bij dementie
Bij dementie kan een familielid of iemand 
uit de vriendenkring helpen bij het nemen 
van belangrijke beslissingen over verple-
ging, begeleiding en behandeling. Maar wat 
als zo iemand er niet is? Of er is niemand in 
de familie die dit kan of wil? In dat geval kan 
de kantonrechter worden gevraagd om een 
mentor aan te stellen. 

De mentor neemt besluiten over persoon-
lijke zaken zoals (medische) zorg en bege-
leiding als de cliënt dat zelf niet meer kan. 
Ook het onderhouden van contacten met 
hulpverleners en familie en overleg met de 
financieel vertegenwoordiger horen bij het 

werk van de mentor. Vaak gaat de relatie 
tussen cliënt en mentor nog verder. Denk 
aan samen wandelen, koffiedrinken of iets 
gezelligs ondernemen.

Mentorschap: iets voor u?
Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk 
dat u veel voldoening kan geven? En wilt u 
zich gemiddeld tien uur in de maand voor 
een cliënt inzetten? Dan is mentorschap 
misschien wel iets voor u. Neem eens een 
kijkje op Mentorschap.nl. U kunt ook direct 
contact opnemen met Mentorschap Neder-
land: tel. (030) 230 71 90 of stuur een mail 
naar Info@mentorschap.nl.

TIP

TIP

Vergeet als
mantelzorger

ook uw eigen regelzaken niet! 


