Bepalen van de maatregel en medische onderbouwing
Beschermingsbewind, mentorschap of curatele is in beginsel een beschermingsmaatregel voor mensen met
een lichamelijk en/of geestelijke beperking. De beperking resulteert in de bekwaamheid van de cliënt waarop
de passende maatregel dient te worden gekozen. In dit document leggen wij u uit hoe de maatregel wordt
bepaald en op welke manier medische onderbouwing geschiedt.
Bekwaamheid cliënt bepaalt de maatregel
De gewenste maatregel wordt bepaald op grond van de mate waarin de cliënt inzicht heeft in zijn situatie en de
reikwijdte van zijn beslissingen hieromtrent kan overzien.
Om de bekwaamheid te bepalen wordt gebruik gemaakt van een tweetal variabelen die afkomstig zijn uit
enerzijds het burgerlijk wetboek en anderzijds de zorgverlening:
■

Handelingsbekwaamheid is een juridische term en betreft het vermogen tot het zelfstandig nemen van
alle beslissingen, de reikwijdte daarvan te overzien en de gevolgen te dragen.

■

Wilsbekwaam is een voornamelijk medische term en duidt het vermogen aan om ten aanzien van één
bepaalde beslissing zelf deze beslissing en verantwoording te nemen.

Onderstaand figuur combineert beide begrippen in een beslisboom:

Toelichting gecombineerde begrippen uit de beslisboom:
■

Handelingsbekwaam en wilsbekwaam: deze groep wordt bekwaam geacht om financieel-juridisch te
handelen met begeleiding en ondersteuning vanuit de instelling in samenspraak met extern
inkomensbeheer;

■

Handelingsbekwaam maar wilsonbekwaam: deze groep wordt handelingsbekwaam geacht maar kan
niet zelfstandig met begeleiding adequate oplossingen bieden voor de financiële en juridische
problematiek en kan onvoldoende opkomen voor de persoonlijke belangen. Hiervoor is
beschermingsbewind en mentorschap de passende maatregel;

■

Handelingsonbekwaam: deze groep overziet geen situaties en reikwijdte van beslissingen op persoonlijk
en financieel-juridisch vlak. Hiervoor is curatele de passende maatregel.

Medische onderbouwing
Een medische onderbouwing is in beginsel vereist bij de aanvraag van de maatregel(en). Deze medische
onderbouwing kan diverse vormen aannemen, bijvoorbeeld:
Sociaal verslag
Een sociaal verslag is een schriftelijke verklaring waarin een betrokken hulpverlener verslag doet van de
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Hierbij wordt bij voorkeur aandacht besteed aan de beperking,
prognose, niveau van functioneren, IQ, eventueel aangevuld met familierelaties en andere relevante gegevens.
Medische verklaring
Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring door een arts opgesteld met een op medische gegevens
gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand. Een medische
verklaring kan worden opgesteld door behandelend arts of een onafhankelijke arts. Hierbij wordt bij voorkeur
aandacht besteed aan de beperking, prognose, niveau van functioneren, ziekte-inzicht eventueel aangevuld
met andere relevante gegevens.
Psychologisch onderzoeksverslag
Een psychologisch onderzoeksverslag is een verslag opgesteld door een psycholoog of psychiater, naar
aanleiding van een psychologisch onderzoek. In de meeste gevallen bestaat dit uit o.a. een interview en een
intelligentietest. Dit verslag behelst de gebieden van een sociaal verslag en medische verklaring.
Verschil medische onderbouwing bij bewind, mentorschap en curatele
Bewind
Bij de aanvraag van het bewind moet de rechter kunnen beoordelen of de cliënt niet langer zelfstandig in staat
is zijn/haar financiële belangen te behartigen als gevolg van een lichamelijke of geestelijke beperking. Hiervoor
kan zowel een sociaal verslag, een medische verklaring of een psychologisch onderzoeksverslag afdoende zijn.
Echter, als het gaat om een cliënt die niet in staat is om zelfstandig op de Rechtbank te verschijnen, dient dit te
blijken uit een medische verklaring of een psychologisch onderzoeksverslag.
Mentorschap
Bij mentorschap zal de kantonrechter beoordelen of de cliënt, als gevolg van een geestelijke of lichamelijke
beperking niet langer in staat is zijn persoonlijke belangen waar te nemen. Ook hiervoor volstaat een sociaal
verslag, medische verklaring of een psychologisch onderzoeksverslag. Het is hierbij met name van belang dat
de beperking en prognose uitgebreid worden beschreven, met daarbij een toelichting waaruit blijkt dat de
cliënt specifiek hulp nodig heeft bij de niet-vermogensrechtelijke belangen zoals verzorging, verpleging,
behandeling en begeleiding.
Curatele
Curatele kan worden ingesteld wanneer de cliënt vanwege een psychische beperking niet in staat is zijn
belangen (zowel de financiële belangen, als persoonlijke belangen) behoorlijk waar te nemen. Daarnaast kan
curatele ook worden ingesteld vanwege verkwisting of drankmisbruik. Omdat het hier gaat om een vergaande
maatregel is hiervoor een medische verklaring of psychologisch onderzoeksverslag noodzakelijk. Hierin dient
duidelijk vermeld te worden wat de psychische beperking inhoudt, en tot welke problemen dit momenteel
leidt. Bij voorkeur dient te worden vermeld waarom gekozen wordt voor curatele, en bewind en/of
mentorschap niet tot het gewenste resultaat zullen leiden.

Indien u na het lezen van dit document nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Reeling via
088 6442073 of via aanmeldingen@reeling.nl

