
het gevoel van samen

Wie vertegenwoordigt mij als

ik het zelf niet meer kan?
Nu of in de toekomst.



Uw wensen moeten ook in de

toekomst goed nageleefd

worden.

Goede vertegenwoordiging

is daarbij heel belangrijk.

Als er een beslissing wordt genomen, dan is het belangrijk dat

de cliënt hierover kan (mee) beslissen. Een familielid, naasten,

begeleiders of een arts kan een cliënt hierbij helpen. Betrokken-

heid van iemand die de cliënt vertegenwoordigd is belangrijk als

een cliënt bepaalde beslissingen niet goed kan overzien.

Juist omdat we het bĳ Archipel heel

belangrĳk vinden dat mensen zoveel als

mogelĳk hun leven kunnen blĳven leven

als zĳ zĳn gewend, óók als zĳ in het

verpleeghuis wonen.

De visie van Archipel is dat iedere cliënt

een vertegenwoordiger heeft. Ook als de

cliënt op dit moment zelf zĳn

beslissingen neemt. Mocht er iets

onverwacht gebeuren, waardoor de cliënt

niet meer over zichzelf beslissingen kan

nemen, dan kunnen wĳ met de juiste

persoon overleggen.

We gaan graag samen met u en uw

vertegenwoordiger in gesprek over

keuzes die gemaakt moeten worden en

zoeken samen naar de beste oplossingen

die ervoor zorgen dat u prettig leeft.

 

Goede vertegenwoordiging
Een vertegenwoordiger vertegenwoordigt

de cliënt vanuit de normen, waarden,

wensen en belangen van de cliënt en zet

hierbĳ zĳn eigen belang opzĳ. Zo kunnen

we de eigen regie van iemand die de

gevolgen van beslissingen niet meer goed

overziet zo goed mogelĳk waarborgen.



Een goede vertegenwoordiging houdt

daarnaast in dat er geen beslissingen

worden genomen die schadelĳk zĳn voor

de cliënt. De cliënt heeft recht op uitleg

over de situatie en mag voor zover

mogelĳk altĳd zĳn mening geven.

Het is belangrĳk dat de

vertegenwoordiger de cliënt zoveel

mogelĳk betrekt bĳ zĳn/haar taken. Ook

zaken waarover de cliënt niet zelf kan

beslissen.

Wettelĳk is vastgesteld wie

vertegenwoordiger kan zĳn:

1. Een curator of mentor benoemd door

de rechter.

2. Een schriftelĳk gemachtigde,

benoemd door de wilsbekwame cliënt

zelf (in een schriftelĳke verklaring).

3. De (wilsbekwame) echtgenoot, de

geregistreerde partner of andere

levensgezel van de cliënt, niet

benoemd en vrĳwillig.

4. Een ouder, kind, broer, zus,

grootouder of kleinkind, niet benoemd

en vrĳwillig.

 

De volgorde hierin is van belang. Een
voorbeeld hiervoor: Uw vriendin wil

namens u optreden als (toekomstige)

vertegenwoordiger wanneer u dit zelf niet

meer kan maar u heeft ook een kleinkind.

Dan moet u, als u nog wilsbekwaam bent,

in een schriftelĳke verklaring uw vriendin

machtigen. Uw vriendin heeft daarna

meer zeggenschap dan uw kleinkind.

Heeft de rechter een mentor of

curator benoemd?
Dan vertegenwoordigt de mentor of

curator u. Er vindt dan geen familie-

vertegenwoordiging of benoeming van

een vertegenwoordiger plaats.

Heeft de rechter geen mentor of

curator benoemd?
En heeft de cliënt geen persoonlĳk

gemachtigde aangewezen? Dan wordt de

cliënt in eerste instantie vertegen-

woordigd door de wilsbekwame partner.

Is er geen partner of wil de

partner dit niet doen?
Dan kunnen ouders, kind, broer of zus,

grootouder of kleinkind vertegen-

woordiger worden. Neven, nichten, ooms,

tantes en buren kunnen niet als

vertegenwoordiger optreden, tenzĳ:

• zĳ door de rechter worden benoemd

als mentor of curator,

• u ze tĳdig als gemachtigde hebt

toegewezen (schriftelĳke verklaring).

Is er geen wettelijk

vertegenwoordiger en zijn er

meerdere personen die als

vertegenwoordiger op willen

treden?
Dan vraagt Archipel deze personen om

zelf één persoon uit hun midden aan te

wĳzen als vertegenwoordiger.

 

Heeft de wilsonbekwame cliënt

geen vertegenwoordiger?
Dan moet Archipel aan de rechter vragen

om een mentor te benoemen. Op deze

manier zorgen we ervoor dat er altĳd

iemand de cliënt vertegenwoordigt als de

cliënt zelf niet meer kan beslissen.



het gevoel van samen

Archipel biedt een combinatie van zorg, wonen en welzĳn in regio

Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelĳk te

leven op de manier waarop zĳ dat gewend zĳn.

Sinds de oprichting in 1993 hebben we een breed aanbod

ontwikkeld, passend bĳ de uiteenlopende (zorg)behoeftes

van (thuiswonende) ouderen. Of het nu gaat om een prettige

woonomgeving, meer sociale contacten of zorg: voor iedere vraag

gaan we op zoek naar de beste oplossing. Daarnaast zĳn we er ook

voor mensen met ernstige chronische ziektes zoals Huntington en

Korsakov. Voor iedere bĳzondere aandoening hebben we een eigen

expertisecentrum, waarin we werken aan de ontwikkeling van de

specifieke kennis om de gespecialiseerde zorg te kunnen leveren.

Bĳ het beantwoorden van de vragen waar kwetsbare mensen

vandaag én morgen tegenaanlopen, vormt eigen regie het

belangrĳkste uitgangspunt. Onze zorg, het wonen en het welzĳn

zĳn er daarom op gericht dat cliënten zo lang mogelĳk zelf aan zet

blĳven. Zo maken cliënten eigen keuzes die eraan bĳdragen dat zĳ zo

veel mogelĳk vrĳheid, zelfstandigheid en levenskwaliteit ervaren.

En waardoor ze kunnen leven zoals ze dat zelf willen en gewend zĳn.
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