
Cliënt vertegenwoordiging
Vastleggen van belangenbehartiging 



Als mensen ziek worden kunnen ze soms niet meer zelf (mee)beslissen 
over medische behandelingen of financiële zaken.
Daarom is het goed om, als u nog gezond bent, al te bespreken en vast 
te leggen wie uw belangen mag en kan behartigen.

Wie kan vertegenwoordiger zijn?
De overheid heeft in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vastgelegd in 

welke rangorde mensen mogen optreden als wettelijk vertegenwoordiger:
 

1. Curator, mentor of bewindvoerder;

2. Schriftelijk gemachtigde;

3. Echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel;

4. Ouder, kind, broer of zus.

De eerste contactpersoon
Cliënten die hun belangen zelf niet meer goed kunnen behartigen, kunnen zich laten 

bijstaan door een vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger heet bij Wilgaerden de 

eerste contactpersoon. De cliënt heeft deze zelf aangewezen om afspraken te maken 

met uw (huis)arts over uw behandelwensen. En om hierover in gesprek te gaan met uw 

zorgverleners en bijvoorbeeld uw familie. Indien dit via de Kantonrechter bekrachtigd is, is 

het een wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder en/of mentor of curator). 

Wat verwachten wij van een eerste contactpersoon
of wettelijk vertegenwoordiger: 
• Zo mogelijk, en indien nodig, twee keer per jaar aanwezig zijn bij de bespreking van het 

zorgleefplan.  

• Kan gevraagd en ongevraagd advies geven, bij het nemen van beslissingen die van 

invloed zijn op de directe zorgverlening. 

• Houdt contact met de contactverzorgende/ contactverpleegkundige over hoe het met 

de cliënt gaat en geeft eventuele wijzigingen in contactgegevens door.  

• Informeert en streeft naar overeenstemming bij de overige familieleden/

belanghebbenden over de zorg en behandeling van de cliënt.  

• Draagt er zorg voor dat bij afwezigheid van de eerste contactpersoon iemand van 

familie/belanghebbende bereikbaar is.

Wat of wie is een bewindvoerder, mentor of curator 
De bewindvoerder wordt benoemd door de rechter en legt jaarlijks verantwoording af aan 

de kantonrechter over de genomen beslissingen. Een bewindvoerder beheert samen met u 

uw goederen en/of financiën. Hij neemt geen beslissingen over uw gezondheid. 

De mentor wordt benoemd door de rechter en legt jaarlijks verantwoording af aan de 

kantonrechter over de genomen beslissingen. Een mentor neemt samen met u beslissingen 

over uw verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Hij heeft inzage in uw 

medisch dossier. De mentor gaat niet over uw goederen en/of financiën.

De curator wordt benoemd door de rechter en legt jaarlijks verantwoording af aan de 

kantonrechter over de genomen beslissingen. Een curator behartigt uw financiële én 

persoonlijke belangen (verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling). Volgens 

de wet bent u dan volledig handelingsonbekwaam (wilsonbekwaam). De cliënt is in een 

situatie gekomen waarin hij/zij niet voor zichzelf kan beslissen. Bijvoorbeeld omdat hij in 

coma ligt of ernstig in de war is. 

Schriftelijk gemachtigde 
De schriftelijk gemachtigde kan zonder notaris geregeld worden. Een volmacht moet 

schriftelijk opgesteld worden met vermelding van datum en voorzien worden van een 

handtekening. Belangrijk is goed te bedenken waarvoor de volmacht wordt verleend en 

dat goed in de volmacht te beschrijven.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp? 

Neemt u dan gerust contact op met uw zorgverlener of uw (huis)arts. Aanvullende 

informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: www.goedvertegenwoordigd.nl


