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Belangrijkste betrokkenen bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Ouders/familie

•

•

•

Hetero-anamnestisch zeer 
belangrijke informatiebronnen.
Dagelijkse begeleiding bij 
thuiswonende patiënten.
Als er geen mentor/curator is, zijn 
ouders/kinderen/broer of zus wettelijk 
vertegenwoordiger en beslissen met 
de arts over behandelingen bij wils-
onbekwame patiënten van 16 jaar 
en ouder. 

•

•

•

•

Als er een zorgorganisatie 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking is betrokken, ontvangt de 
patiënt 24-uurszorg (WLZ) of ambulante 
begeleiding (WMO).  Ambulante 
begeleiding varieert van enkele uren 
per dag tot 1-2 uur per week.
Soms is er professionele begeleiding 
vanuit een dagbestedingslocatie, school, 
MEE of bijvoorbeeld vanuit een 
ggz-instelling (FACT-team of RIBW).
Begeleiding is meestal agogisch 
geschoold en heeft vaak beperkte 
verpleegkundige en medische kennis.
Voor goede continuïteit van zorg is het 
van belang zo veel mogelijk te 
overleggen met de persoonlijk 
begeleider. Dit is de vaste contact-
persoon vanuit de zorgorganisatie.

Patiënt kan nog steeds wilsbekwaam 
ter zake zijn bij speci�eke 
medische beslissingen.
Mentor/curator is wettelijk vertegen-
woordiger. Een bewindvoerder is ook 
een wettelijk vertegenwoordiger maar 
heeft alleen zeggenschap over 
�nanciële zaken.
Kan een familielid zijn maar ook een 
onafhankelijk benoemd persoon.
Niet iedereen heeft een mentor of 
curator. Dit moet zijn aangevraagd bij 
de rechter.

•

•

•

•

•

•

•

Vaak nauw betrokken vanuit 
zorgorganisatie.
Kan mee overlegd worden over onder 
andere communicatie/benadering, 
gedrag, psychodiagnostiek en 
organisatie van zorg rondom de patiënt.
Meestal regiebehandelaar.

•

•

Vanaf een ZZP3 of hogere
indicatie binnen de WLZ is 
de AVG geregeld betrokken vanuit de 
zorgorganisatie. 
Bij ambulante of thuiswonende cliënten 
is de huisarts de primaire behandelaar 
in de eerste lijn. De AVG kan door de 
huisarts ingeschakeld worden:

via de betre�ende zorgorganisatie 
(mits zij een AVG in dienst hebben);
poliklinisch; de huisarts verwijst dan 
naar een AVG-polikliniek.

-

-

Gedragswetenschapper
Behandelaar op sociaal-psychologisch vlak: 
(GZ-)psycholoog of orthopedagoog(-generalist).

Begeleiders
Vanuit een zorgorganisatie 
verantwoordelijk voor begeleiding 
bij wonen, werk, dagbesteding, 
participatie, gezondheid en welzijn.

AVG
Arts, gespecialiseerd in speci�eke 
somatische en psychiatrische medische 
problematiek bij mensen met een 
verstandelijke beperking.

Mentor of curator 
Door rechter benoemd 
om persoonlijke belangen van de 
patiënt te behartigen, waaronder 
behandelbeslissingen. 
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