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Wat moet u weten als:

Zorginhoudelijke vertegenwoordiger
TWB Thuiszorg met Aandacht zorgt samen met de cliënt ervoor dat hij of zij de noodzakelijke hulp,
zorg en ondersteuning ontvangt om zo lang mogelijk veilig thuis te blijven wonen. Dit doen wij
in goed overleg met de cliënt en naasten. We vinden het belangrijk dat onze cliënten zoveel als
mogelijk zelf beslissen en dat hiernaar wordt gehandeld. In een situatie wanneer een cliënt zelf niet
(meer) in staat is om wensen kenbaar te maken vindt de afstemming plaats met de zorginhoudelijke
vertegenwoordiger.

De zorginhoudelijke vertegenwoordiger

Afwezigheid doorgeven

Als vertegenwoordiger neemt u, waar nodig,
beslissingen namens de cliënt. U bent voor TWB
de eerste contactpersoon voor zorginhoudelijke
beslismomenten en/of vragen. Hiervoor bent u
als contactpersoon bereikbaar.

Het kan voorkomen dat u niet bereikbaar kunt
zijn bijvoorbeeld door ziekte of afwezigheid. In
overleg met de cliënt wijst u een vervangend
vertegenwoordiger aan. Geef dit door aan de
regieverantwoordelijke van de cliënt.

De regieverantwoordelijke van de cliënt
(wijkverpleegkundige, casemanager dementie
of gespecialiseerd verpleegkundige) benadert
u als de situatie rondom hem of haar daartoe
aanleiding geeft. De geleverde zorg die de
cliënt ontvangt wordt periodiek met u als
vertegenwoordiger geëvalueerd.

Mocht u willen aftreden als vertegenwoordiger
dan wordt TWB daar graag direct van op de
hoogte gebracht.

Hoe handelt u als vertegenwoordiger?
• U geeft toestemming namens de cliënt voor
de zorg zoals vastgelegd in het zorgplan,
middels het zetten van uw handtekening
onder het zorgplan of de wijziging.
• Besluiten worden altijd genomen in het
belang van de cliënt, zoals de cliënt dat
heeft aangegeven of zoals u denkt dat de
cliënt het zelf zou hebben besloten.
• De cliënt wordt betrokken bij het nemen
van de besluiten (indien mogelijk).
• U heeft regelmatig contact met de cliënt.
• Verkregen cliëntinformatie deelt u met
betrokkenen van de cliënt.
• U bepaalt, indien de cliënt dit niet kan, wie
inzage heeft in zijn of haar cliëntdossier.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met de regieverantwoordelijke van de
cliënt of kijk op www.goedvertegenwoordigd.nl.

