
De Koning Boudewijnstichting legde de nadruk met een paar experten over de 
rechterlijke beslissingen en wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de 
levenskwaliteit van oudere personen met cognitieve stoornissen en hun omgeving. 
juristen (vrederechters, notarissen, advocaten of nog voorlopige bewindvoerders) 
spelen een sleutelrol in het leven van deze personen met cognitieve stoornissen. Het 
komt er daarbij op aan een evenwicht te vinden tussen het bieden van bescherming 
en het respecteren van de autonomie van die personen - wat niet altijd evident is.

In hoeverre is een persoon in staat om weloverwogen een beslissing te nemen? Een 
complexe vraag, waar niemand een pasklaar antwoord op heeft. Er bestaan 
trouwens heel wat misvattingen over het onderwerp. Het is niet omdat iemand 
gediagnosticeerd is met dementie dat die persoon geen beslissingen meer kan 
nemen. En niet alle oudere personen kampen met cognitieve stoornissen. 
 
In deze brochure zal u heel wat waardevolle adviezen ontdekken die uw taak zullen 
vergemakkelijken. Want door uw gedrag wat aan te passen, zal de communicatie 
met de betrokken personen effectief verbeteren. De tips en adviezen in deze 
brochure helpen u bovendien om een beter zicht te krijgen op de situatie en om 
bepaalde aandachts- en geheugenproblemen te helpen overwinnen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u met deze gids een diagnose leert stellen. We 
reiken u een aantal tips aan om enkele signalen te herkennen, zodat u weet wanneer 
u zichzelf een paar vragen moet stellen over de bekwaamheid van een oudere 
persoon. of wanneer u eventueel stappen moet ondernemen om daar duidelijkheid 
over te krijgen.

In deze brochure vindt u ook nog enkele punten waar u extra aandacht aan moet 
schenken wanneer personen u vragen om hun testament aan te passen (of een 
eerste aanvraag daarvoor indienen), wanneer ze een schenking willen doen of 
wanneer ze beslissingen nemen in verband met hun vermogen of hun verblijfplaats.

Het laatste hoofdstuk van deze gids besteden we aan het omstandig medisch attest. 

Kant-en-klare oplossingen zal u in deze gids niet vinden. Wel bieden we u een waaier 
aan pistes die u zullen helpen om over te gaan tot een betere interactie met oudere 
personen met cognitieve moeilijkheden.  


