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Doelgroep:



Mijn doelgroep is de oudere en/of de psychiatrische
cliënt, die wilsonbekwaam is op het gebied van hun
begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling.
Via de Wet op het mentorschap kan ik door de kantonrechter aangesteld worden om voor die cliënten,
op te treden als professioneel mentor.



Visie:
Een goede vertrouwensrelatie opbouwen met de
cliënt, met hem overleggen en hem goed informeren is mijn uitgangspunt. Ik wil zoveel mogelijk rekening houden met wat de betrokkene nog wel zelf
kan beslissen en deze kant stimuleren en ondersteunen. Hierdoor kan door mij, als onafhankelijke persoon, gekeken worden of het gebodene voor de
cliënt is wat hij wil en of dit in zijn leven past .



Overleggen met hulpverleners betreft het
zorgplan.
Er op toezien dat de zorg wordt gegeven in
overeenstemming met de gemaakte afspraken.
Indien nodig het regelen van andere zorg.

Wanneer kan een mentor nodig zijn:






Als de betrokkene door lichamelijke en/of
psychische oorzaken niet meer in staat is de
regie over zijn zorg te houden en een
weloverwogen besluit te nemen over zijn
begeleiding, verzorging, verpleging en
behandeling en dus bescherming nodig heeft
tegen zichzelf en anderen.
Als de betrokkene geen partner, broer, zus of
kind heeft, die zijn belangen wil of kan behartigen.
Als er binnen de familie onenigheid bestaat over
de zorg of over de beste behandeling voor de
betrokkene.

De taken van een mentor zijn onder andere:




Onderhouden van de contacten met de
betrokkene en de hulpverleners.
Vertegenwoordigen van betrokkene op het
gebied van begeleiding, verzorging, verpleging
en behandeling.

U zult begrijpen, dat aan deze begeleiding kosten
zijn verbonden.
Mocht u iemand kennen, die deze zorg nodig mocht
hebben, dan kunt u mij bereiken op het op de achterzijde genoemde adres en/of telefoonnummer.

