ACTUALITEITEN RECHTSPRAAK & WETGEVING
BEHANDELING, VERZORGING, VERPLEGING & BEGELEIDING
WILS(ON)BEKWAAMHEID EN DE ROL VAN DE CURATOR EN MENTOR
● Datum: 9 september 2020 van 13.00 – 17.15 ● Duur: 4 uren; 4 PE-punten
● Docent: mr. Anna Marie de Klerk (jurist)
● Locatie: Eten in de Molen, Zuidvliet 664, 8921 EZ Leeuwarden (gratis parkeren
parkeerterrein winkelcentrum De Centrale, 2 min. lopen)
● Investering: € 230 (plus 21% BTW) – thee/koffie wordt verschaft
►Inschrijvingsformulier. Klik hier
NB. De training (met aangepast tarief) kan ook als Incompany Training
bij u op locatie plaatsvinden.
- Er is voldoende tijd voor discussie en het inbrengen van uw eigen ervaringen Wanneer het gaat om het nemen van beslissingen door een curator of een mentor over de
behandeling, de verpleging, verzorging en de begeleiding van hun cliënten, speelt de mate
waarin de cliënt wilsbekwaam is een doorslaggevende rol in of een curator en een mentor
bevoegd zijn om hierover namens de cliënt te beslissen. Alhoewel dit uitgangspunt reeds
tientallen jaren in de verschillende ‘zorg wetten’ is vastgelegd, bestaat hieromtrent geregeld
onduidelijkheid bij onder andere rechters, hulpverleners, curators en mentors. Met als
belangrijkste gevolg dat de belangen van de onder curatele gestelde en gementoreerde niet
goed behartigd worden. Het is dan ook van groot belang dat elke professionele curator en
professionele mentor een gedegen kennis van het fenomeen wilsbekwaamheid bezit, weet
wat de rol en verantwoordelijkheden van hulpverleners hierin is én in staat is om een goed
onderbouwde mening over de wilsbekwaamheid dan wel wilsonbekwaamheid van zijn of
haar cliënt te kunnen geven.
In deze bijscholing komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
●

De ratio en de wijze waarop wilsbekwaamheid en de bevoegdheden van de curator
en mentor in de verschillende ‘zorg wetten’ is vastgelegd. Het wettelijk kader betreft
de Wet op de geneeskundige behandeling, de Wet langdurige zorg, de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de
Wet forensische zorg.

●

De misvattingen die er omtrent de termen wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid
bestaan.

●

Handvatten over het toepassen van de uitgangspunten en het stappenplan ten
behoeve van het vaststellen van de wils(on)bekwaamheid.

