
Wils(on)bekwaamheid

Vragen over wils(on)bekwaamheid?

Dan kun je terecht bij de 

gedragsdeskundige, arts, de begeleider of de 

cliëntvertrouwenspersoon.



We vinden het 

belangrijk dat een 

cliënt zoveel mogelijk 

zelf de regie over zijn 

of haar leven heeft. 

Of een beslissing door 

de cliënt zelf genomen 

wordt, hangt af van de 

vraag of de cliënt 

wilsbekwaam is.

’Wilsbekwaam’ betekent dat je de informatie 

begrijpt en de gevolgen overziet waardoor je 

een beslissing kunt nemen. ‘Ter zake’ 

betekent dat het over een bepaald onderwerp 

of bepaalde situatie gaat. Een cliënt kan 

bijvoorbeeld soms wel beslissen over de vorm 

van dagbesteding maar niet over het inleveren 

van zijn of haar telefoon.

Is een cliënt wilsbekwaam ter zake? 

Dan beslist de cliënt zelf. Zelfs als zijn 

vertegenwoordiger een andere mening heeft. 

Het is wel belangrijk om daar met elkaar goed 

over te praten. 

Is een cliënt wilsonbekwaam ter zake? 

Dan vraagt Lunet zorg bij een beslissing 

toestemming aan de vertegenwoordiger. De 

vertegenwoordiger moet wel de cliënt zo veel 

mogelijk bij de beslissing betrekken. Ook 

moet Lunet zorg altijd proberen te overleggen 

met de cliënt. En op een begrijpelijke wijze 

informatie verstrekken.

Een cliënt is wilsbekwaam ter zake, tenzij is 

vastgesteld dat hij dat niet is. Een arts of 

gedragsdeskundige stelt vast of iemand ter 

zake wilsonbekwaam is. Deze deskundige 

moet dit ook bespreken met de 

vertegenwoordiger van de cliënt. Dit overleg is 

gericht op het bereiken van overeenstemming. 

Worden de deskundige en de 

vertegenwoordiger het niet eens over de 

vraag of de cliënt wilsonbekwaam is? Dan 

beoordeelt een (andere) bij de zorg betrokken 

arts/gedragsdeskundige of de cliënt ter zake 

van zijn zorg wils(on)bekwaam is

Wils(on)bekwaamheid kan van tijdelijke 

aard zijn. Daarom wordt de 

wilsonbekwaamheid regelmatig opnieuw 

geëvalueerd. En bij een aanleiding wordt de 

wilsonbekwaamheid opnieuw beoordeeld. 

In het Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP) 

van de cliënt wordt vastgelegd voor welke 

onderwerpen de cliënt 

wils(on)bekwaam is. Als de cliënt of zijn 

vertegenwoordiger het niet eens is met de 

uitkomst van de beoordeling van de 

wilsbekwaamheid dan kan de hulp worden 

ingeroepen van een cliëntvertrouwenspersoon. 

Eventueel samen of alleen kan hierover een 

klacht worden ingediend bij de 

klachtencommissie. Informatie over de 

cliëntvertrouwenspersoon en de 

klachtenregeling staat in de folder over de 

klachtenregeling. 

Kijk op wilsonbekwaamheid.steffie.nl voor een eenvoudige uitleg. 
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