
Neleri ayarlamam 
gerekli?

Demans (hafıza kaybı, bunama) bir çok 
problemi beraberinde getirmektedir. Ağır olan 
sadece demanslı hastanın sağlık bakımı 
değildir. Ayrıca hukuksal ve maddi sorunlarıda 
beraberinde getirmektedir. Aşağıdaki konuları 
vaktinde ve iyi ayarlamalısınız: 

• CIZ (Sağlık bakım endikasyonu)
• Wmo (Sosyal gelişim yasası)
•  Vertegenwoordiging (İsteğe bağlı Kayyımlık, 

Temsil Kayyımlığı)
• Onderbewindstelling (Yönetim Kayyımlığı)
•  Mentorschap (Mentorluk ya da Danışmanlık/

Rehberlik)
• Curatele (Vesayet, vasî tayini)
• Wettelijke aansprakelijkheid (Yasal sorumluluk)
• Araba ya da motorlu araçlar sürme

Demans durumunda zihinsel fonksiyonlar 
gerilemektedir. Bu yüzden hafızanın yanı sıra 
hesap yapma, okuma ve para işlemleri yapabilme 
gibi yetenekler kaybolur. Demansın diğer bir 
sonucu ise kişinin durumları tanıması ve iyi 
değerlendirmesinin artık mümkün olmadığıdır. 
Karar alması ve kendi çıkarlarını koruması zorlaşır. 

İyi ayarlayın
Demans sonucu insanlar bir süre sonra blincini ve 
iradesini kaybeder, yasal olarak wilsonbekwaam, 
yani ‘Ayırt etme gücünü yitirmiş ve kısıtlı’ olur. Bu 
bazı durumlarda, kişinin davranış ve kararlarının 

beraberinde getirdiği sonuçların farkında 
olmaması demektir. Dolayısı ile bazı konuların 
zamanında ve iyi ayarlanması önemli taşımaktadır. 
Örneğin, yeri geldiğinde demanslı kişinin 
menfaatlerini kim temsil edebilir konusu 
belirlenmelidir. Aynı şekilde, codicil yani ‘eşya 
mülkiyeti üzerine hazırlanmış belge’ ve muhtemelen 
imzalanmış bir wilsverklaring yani ‘isteğe bağlı 
bildirim’ gibi evraklar düzenlenmelidir. Bunlar 
mesela levenstestament, ‘hayatvasiyetnamesi’ 
olarak tercüme edebileceğimiz bir doküman ile 
kayıt edilebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Temsil 
Kayyımlığı (Vertegenwoordiging) başlığı altında 
yazılanları okuyunuz. 

Sağlık bakımı
Demans hastası için gereken sağlık bakım ve 
yardım hizmetleri AWBZ yasasına bağlı bakıma 
girer. Bu bakımı alabilmek için CIZ (Centrum 
Indicatie Instelling) denilen kurumdan bir 
endikasyon, yani bakım onay belgesi olması 
gerekmektedir. Ayrıca evinizde yapılması gereken 
bazı teknik ayarlamalar, yemek servisi ya da 
mesela bir tekerlekli sandalye için, bulunduğunuz 
belediyedeki Wmo loketine başvurabilirsiniz. Bu 
konuda CIZ veya Wmo başlıkları altında yazılanları 
okuyunuz. 

Araba kullanma
Demans teşhisi konulduktan itibaren araba 
kullanma prensipte yasaktır. Ancak, ocak 2010’dan 
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itibaren gayet hafif veya hafif demans teşhisli 
kişiler CBR tarafından onaylandıktan sonra araba 
kullanmaya devam edebilirler. Şartlar ve öneriler 
hakkında ayrıntılı bilgiyi CBR den www.cbr.nl 
alabilirsiniz.

CIZ
Hasta olarak bakıma ihtiyacınız mı var? AWBZ-
sağlık bakımı Özel Sağlık Giderleri Genel Yasası 
tarafından karşılanmaktadır. Bu sağlık bakımından 
faydalanmak için bir endikasyon gereklidir. 
Endikasyon, hangi bakıma ve bakım süresine 
ihtiyacınız olduğunu içeren bir karar bildirimidir. 
CIZ, yani Sağlık Bakımı Endikasyon belirleme 
Merkezi, adlı bir kurum tarafından verilir.

(Uzun dönem) hastaysanız, engelli veya yaşlılıktan 
dolayı bakıma veya yardıma ihtiyacınız varsa, 
AWBZ-sağlık bakımı alabilirsiniz. 5 Ayrı sağlık 
bakım çeşidi vardır:

•  Persoonlijke Verzorging, Kişisel Bakım: yıkanma, 
giyinme, traş olma, ilaçların alınması ve 
tuvalete gitme gibi kişisel ihtiyaçlarınızın 
karşılanması

•  Verpleging, Uzmanlaşmış özel bakım: tıbbi 
yardım, mesela yara bakımı ve iğne vurma veya 
kendi başınıza iğne vurmayı öğrenmeyi içerir

•  Begeleiding, Bireysel danışmanlık/rehberlik: 
Günlük yaşamınızda pratik işlerin, konuların 
halledilmesinde yardım alma

•  Verblijf, Kurumda yatılı bakım: bakımevi ya da 
huzurevi olarak bildiğimiz kurumlarda sunulan 
sürekli bakım hizmetini kapsar

•  Behandeling, Tedavi/Rehabilitasyon: hastalık 
esnasında meydana gelen bozukluğun 
iyileştirilmesi ya da düzeltilmesi için tedavi 
(örneğin, beyin kanaması sonrasında tekrar 
yürüyebilme yeteneğinin kazanımı) veyahut 
davranış ve yeteneklerin iyileşterilmesi 
(örneğin, öfke nöbetleri ile başa çıkabilmeyi 
öğrenmek) gibi tedavi yöntemlerini içerir

AWBZ-sağlık bakımı ve CIZ kurumu hakkında daha 
fazla bilgi için www.ciz.nl websitesine bakınız. 
 
Wmo 
Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) 
olarak bilinen Toplumsal Dayanışma Yasası 
herkesin topluma katılımını ve evinde bağımsız 
olarak kalabilmesini sağlar. Herkes olarak ifade 

edilenler sadece demanslı hastalar değil, aynı 
zamanda onların bakımları ile ilgilenen bakıcılarını ve 
hayırsever ya da gönüllü dediğimiz kişileride kapsar. 
Wmo belediyeler tarafından uygulanmaktadır.

Yardım alıp alamayacağınıza ve ne tür yardıma 
ihtiyacınız olduğunu belediye belirler. Yardım 
talebiniz için belediyenizdeki Wmo-loketine 
başvurabilirsiniz. Mesela, ne tür yardım talepleriniz 
olabilir:

•  Bir merdiven asansörü veya daha yükseltilmiş 
tuvalet gibi, evde gerekli değişikliklerin, 
ayarlamaların yapılması

•  Yürümede zorluk çeken ve otobüs, tren gibi 
toplu taşıma araçları ile seyahat edemez 
durumda olan insanlar için bölgedeki 
taşımacılık hizmetlerinden faydalanma, 
örneğin taxibus, taksi ücretinin karşılanması, 
scootmobiel 

•  Hayırsever gönüllüler ve bakıcıların 
desteklenmesi

•  Çocukların yetiştirilmesinde yardım
•  Tekerlekli sandalye
•  Yemek servisi
•  Evde bakım, mesela etrafı toplama, temizleme, 

camları silme gibi hizmetlerin sunulması

Yardım, destek 
Şayet Wmo yardım alma hakkınız varsa, destek iki 
şekilde alınabilir:

Persoonsgebonden budget (pgb) denilen bir Kişisel 
bütçe seçebilirsiniz. Pgb miktarı ile kendiniz istediğiniz 
kişi veya kurumdan bakım hizmetini satın alabilirsiniz.

Ya da yardımı ayarlama işini belediyenizin 
üstlenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda, belediye 
sizin için, örneğin bir tekerlekli sandalye 
ayarlayacaktır ya da bakım hizmetini kimin 
vereceğini belirleyecektir. Buna ‘in natura’, yani 
hizmetin sizi yormadan,sizin adınıza profesyonelce 
ayarlanması demektir. 

Pgb, yani Kişisel bütçe miktarı ile ev işlerinde 
ihtiyacınız olan yardımı herhangi bir kişiden satın 
alabilirsiniz. Bu profesyonel hizmet veren bir kişi 
olabilir ya da size çoğunlukla yardım eden bir 
tanıdık, aileden biri de olabilir. Pgb ile belediyenin 
standart paketinin dışında olan bir tekerlekli 
sandalye veya scootmobiel’de satın alabilirsiniz. 
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Vertegenwoordiging: Yasal temsil etme, 
Kayyımlık
Demanslı bir hasta giderek yaşamı üzerindeki 
hakimiyetini kaybeder. Bu nedenle, demanslı 
kişinin çıkarlarının temsil edilmesini zamanında 
düşünmek önemlidir. Bu konuyu kendi aranızda 
iyice konuşun ve vaktinde ayarlayın. 

Wilsbekwaamheid: Ayırt etme gücüne sahip 
olma ve Kısıtlı olmama durumu
Demans hastalığından ötürü kişi bir süre sonra 
ayırt etme gücü gibi önemli zihinsel yeteneklerini 
kaybeder ve ‘wilsonbekwaam’, yani ayırt etme 
gücünü yitirmiş, iradeye uygun davranma 
yeteneğinden mahrum, dolayısı ile kısıtlı olur. Artık 
belli durumlarda eylemlerinin ve kararlarının 
sonucunu göremez hale gelir. Peki, bu durumda 
ne yapılması gerekir? Bu konularda zamanında 
konuşulmalıdır.

•  Bu konuda birbiriniz ile konuşun. Kimler 
haberdar edilmelidir? Bu kişileri konuşmaya 
davet ederek konuya dahil edin.

•  Üç ana konuyu görüşün: hastanın ve ona 
bakanların huzuru, refahı, sağlığı ve maddi 
durumu

Evraklama
Herhangi bir düzenleme olmadığı taktirde, para ve 
mal idaresi gibi sorunlu durumlar ortaya çıkabilir. 
Aile içinde belirebilecek anlaşmazlıkları önlemek 
için vaktinde bazı düzenlemeler yapılmalıdır:

•  Machtigingen ‘resmi müsadeler’; Banka 
işlemlerinizde yetkili hesap sahibi olarak sizden 
başka bir kişiyi belirleyin.

•  Codicil ‘vasiyetname eki’; İçinde, ölüm 
durumunda mobilyalar, mücevherler ve giysiler 
gibi size ait olan taşınabilir şeylerin kime 
verileceği yazılır. Aynı zamanda cenaze ve 
nereye gömülmek istediğiniz gibi konularda da 
açıklık getirebilirsiniz. Para miktarları bir 
vasiyetname eki ile belirlenemez, tahsis 
edilemez.

•  Volmacht ‘Yetki beyanı’; Bu, yasal olarak bir 
başka kişinin sizin yerinize bazı eylemleri 
yapma yetkisine sahip olduğunu belirten bir 
yazılı beyandır. Demanslı olan bir hastanın 
yerine bir başka kişi vekâleten iş görebilir. Yetki 
beyanını bir noter aracılığı ile ya da özel olarak 
hazırlatabilirsiniz. Yetki beyanı vermenize 

rağmen halihazırda eylemleri kendiniz yapma 
hakkına sahipsiniz.

•  Levenstestament ‘hayatvasiyetnamesi’; Tüm bu 
yukarıda belirtilen konuları ve daha fazlasını 
içinde barındıran bir hayatvasiyetnamesini 
noter tarafından hazırlatabilirsiniz. Bu 
hayatvasiyetnamesi maddî, bağış, tıbbi 
prosedürler, sizi kimin temsil edeceği, ölüm 
sonrasında pratik işler, ayarlamalar gibi bir çok 
konuda tüm isteklerinizi içerir. Ayrıntılı bilgi 
için bakınız: www.hetlevenstestament.nl 

•  Testament ‘Vasiyetname’; Ölümden sonra miras 
ile ilgili neler yapılması gerektiğini 
içermektedir.

Tıbbî kararlarda Temsil edilme
 Eş veya bir aile yakını olduğu taktirde bunun için 
resmi bir düzenleme yapma zorunluluğu yoktur. 
Bunlar yoksa veya aile içinde çatışma varsa, o 
durumda bir kantonrechter, yani ‘bölge yargıcı’ 
tarafından bir mentor ‘danışman/rehber’ tayin edilir. 
Bu mentor, demanslı hastanın yasal temsilcisidir.

•  Schriftelijke wilsverklaring ‘Yazılı talimat’; Tıbbî 
müdaheleler hakkında isteklerinizi zamanında 
yazılı talimat olarak not alın. Çeşitli adlar 
altında yazılı talimatlar vardır, mesela 
zorgverklaring ‘bakım bildirimi’, 
behandelverbod ‘tedavi yasağı’, 
comaverklaring ‘koma bildirimi’, crisiskaart ‘kriz 
haritası’, codicil . Ötanazi (yaşama son verme), 
reanimasyon ve organ bağışı hakkında ayrı 
yazılı talimatlar mevcuttur.

 
Vertegenwoordiging ‘Yasal Temsillik’
Demans hastasını yeri geldiğinde kimin temsil 
edeceğini, yaşamını sonlandırma hakkında hangi 
isteklerinin olduğunu zamanında kağıt üzerinde 
hazırlanması akıllıca olacaktır. Bunlar kayıtlı 
değilse, hastayı eşi temsil eder. Şayet eşi de yoksa 
ya da eşi bu konuda yetersiz kalıyorsa, hastayı bir 
ebeveyn (anne/babası), bir çocuğu veya bir (kız/
erkek) kardeşi yasal olarak temsil edebilir. Temsil 
eden kişi karar verirken demanslı hastanın 
çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Birisi zihinsel 
olarak yetkili değilse, veya bir evin satılması 
gerekiyorsa ve bunun için o kişi benzer bir imza 
atamıyorsa, bir vesayet, yani Vasi tayini 
gerekmektedir. Bunu yine kantonrechter, bölge 
yargıcı tayin eder. Ayrıca, bölge yargıcı (sağlık ve 
refah hakkında temsilen) mentorschap 
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‘danışmanlık/rehberlik’ ve (bakım ve refahın yanı 
sıra, hukuksal mali konularda da söz sahibi olan bir 
temsilci) curatele ‘vasî’ belirler.

Yukarıdaki konular hakkında ayrıntılı bilgiyi 
Rechtsbescherming ‘Demans ve Yasal koruma’ adlı 
broşürde bulabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için:
www.hetlevenstestament.nl
www.notaris.nl

Onderbewindstelling ‘Yönetim kayyımlığı’
Parasal ve sermaye içeren konularda, demanslı 
hastanın çıkarlarını korumak onderbewindstelling , 
yani ‘yönetim kayyımlığı’ ile mümkündür.
Yönetim kayyımlığı, ya da diğer adıyla ‘kayyım’ 
(beschermingsbewind) ile demans hastasının 
işlerini bir kayyım (bewindvoerder) yürütür ve 
hastanın (gelecek) sermayesini yönetir. Kayyım 
tayin etmenin nedenleri ise genellikle şunlardır:

• Hasta bir bakım kurumuna yatırılmıştır;
• Hasta artık imzasını atamayacak durumdadır;
•  Hastanın sahip olduğu evi satışa 

sunulmaktadır;
• Hastaya kalan bir miras söz konusudur.

Bu durumlarda yetki (volmacht) ile vekaleten 
hasta adına işlemler yapılamamaktadır. 
Zamanında gerekli resmi düzenleme yapıldığında, 
hasta en çok güvendiği kişi veya kişilere vekalet 
verebilir. Resmî koruma altında olan demanslı 
hastanın satın aldığı şeyler, ne yazık ki, vekili tayin 
edilen kayyım tarafından geri çevrilemez.  

Bewindvoerder (Yönetici kayyım) 
Reşit olan herkes, mesela eşi veya demanslı 
hastanın aile fertlerinden biri , hastanın Yönetici 
kayyımı olabilir. Kayyımlık iki kişi tarafından da 
yapılabilir. Ayrıca, yönetim kayyımlığı konusunda 
uzman olan bir resmi büro görevlisi de kayyım 
tayin edilebilir. 

Kayyım’ın görevleri
Mütevelli ilgili kişinin mülkiyet, eşya ve mal 
varlığını ve malî çıkarlarını temsil eder. Kayyım, 
tayin edildikten sonra, bir kaç hafta içinde temsil 
ettiği demanslı kişinin tüm mülkiyet, malî ve 
banka hesaplarınında içinde bulunduğu bir 
bilançoyu bölge yargıcına sunar. Ayrıca muhasebe 

tutar. Demanslı kişinin kendi adına bir banka 
hesabı yoksa, Yönetici kayyımı onun adına bir 
banka hesabı açar ki girdiler-çıktılar resmî olarak 
gözüksün. Ek olarak, bölge yargıcına yıllık hesap 
vermekle yükümlüdür. Hastanın resmen evli 
olduğu bir eşi varsa, eşinin ortak haklarıda kayyım 
tarafından gözetilip yönetilecektir. Ancak, yönetici 
kayyım tayin edilirken bölge yargıcına bu bölümle 
ilgili hastanın eşine ayrıcalık tanınması istenebilir. 

Nasıl bewindvoerder ‘kayyım’ olursunuz?
Yönetici kayyımlığı için, ilgili hastanın kendisi, eşi 
ya da herhangi bir yakını, demans hastasının 
kayıtlı bulunduğu belediyede bulunan bölge 
yargıcına (kantonrechter) başvuru yapabilir. 
Başvurunuzda, kendiniz veya muhtemelen bir 
başkası ile birlikte ilgili hastanın yönetici kayyımı 
olmak istediğinizi belirtin. Ayrıca, bir profesyonel 
yöneticinin kayyım tayin edilmesini tercih 
edebilirsiniz. Buna göre, bölge yargıcı demanslı 
kişi ile yaptığı görüşme sonrasında durumu inceler 
ve bir yönetici kayyım tayin eder. Başvuru 
formlarına dair ayrıntılı bilgiyi www.rijskoverheid.
nl adlı websiteden bulabilirsiniz. 

Ödenek
Yönetici kayyım yaptığı iş ve masrafları için belli bir 
ödenek alabilir. Ödenek miktarını bölge yargıcı 
belirler. 
    
Mentorschap ‘Mentorluk’ (Danışmanlık/
Rehberlik)
Mentorluk, demans hastası ile birlikte ya da 
hastanın namına, bakım, tedavi ve destek gibi 
konularda karar alma /vermeyi sağlamak için 
hastayı temsil eden kişidir. 
Hasta artık bakımı hakkında kendi çıkarlarını 
koruyamıyorsa, bölge yargıcı devreye girer ve bir 
mentor (danışman/rehber) veya curator (vasî) 
belirler. Mentor para ve mal varlığı gibi konularla 
ilgilenmez. Mentor sadece, demans hastası ile 
görüşerek, hastanın sağlığı açısından gereken her 
türlü bakım, tedavi ve destek hizmetleri hakkında 
karar verebilir. 
Şayet hastayı temsilen bir mentor belirlenmemiş 
ise, yazılı bir vekil, eş, ebeveyn, çocuk veya 
kardeşler hastayı temsil edebilirler. Aile içinde bir 
nifak, anlaşmazlık olmadıkca, Mentorluk ya da 
koruma önlemi gerektiren hususlarda bir curator 
(vasî) belirlenmesi için bölge yargıcına başvurmak 
zorunluluğu yoktur. 
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Mentor
Reşit olan herkes, örneğin eş veya aile 
fertlerinden biri mentor olabilir. Mentorluk 
görevini iki kişide üstlenebilir. Ayrıca, Stichting 
Mentorschap (Mentorluk Vakfı) gönüllü 
mentorlarından biri veya başka bir uzman 
(profesyonel) mentor atanabilir. 

Mentorun görevleri
Mentor, bakım, tedavi ve destek gerektiren tüm 
sağlık hizmetleri hakkında hastanın çıkarlarını 
gözetir. Hasta kendi çıkarlarını koruyamadığı 
taktirde, hasta adına hizmeti sunanlarla 
görüşmeler yapar, randevular alır. Tüm kararlarda 
mümkün olduğunca hasta ile görüşmek ve onun 
fikirlerini almakla yükümlüdür. Ilgili hastayı iyi 
tanımak, onunla ilgili bilgi sahibi olmak önemlidir. 

Nasıl mentor olunur?
Mentorluk için, ilgili hastanın kendisi, eşi, 
yakınları, resmî vekili, vasîsi (curator) veya ikamet 
ettiği bakımevi bölge yargıcına başvuruda 
bulunabilirler. Evinde ikamet eden demanslı hasta 
içinde bir mentor belirlenebilir. Bölge yargıcı 
kimin mentor olacağını belirler. Mentorluk ile ilgili 
ayrıntıları ve başvuru formları hakkında bilgiyi 
www.rijksoverheid.nl adlı websiteden 
bulabilirsiniz. 

Ödenek
Mentor yaptığı iş ve masraflar için bir ödenek 
alabilir. Bölge yargıcı ödeneğin miktarını belirler.

Curatele ‘Vesayet’
Vesayette, maddi ve manevi tüm konularda 
demanslı hastayı korumak ve onunla birlikte ya da 
onun adına kararlar verip uygulamak ancak bir 
curator, yani ‘Vasî’ nin güvencesinde olur. 
Vesayet konulabilecek en sert tedbirdir, hasta 
olan kişinin maddi ve manevi çıkarlarını kapsar. 
Vesayet ile satın alınmış bir mal ya da ürün geriye 
dönük olarak iade edilebilir. Curator’un müsadesi 
alınmadan, hasta olan kişi yasal olarak hiçbirşey 
gerçekleştiremez.

Curator ‘Vasî’
Reşit olan herkes, örneğin eş ya da bir aile ferdi 
curator ‘vasî’ olabilir. Ayrıca, uzman (profesyonel) 
curator devreye girebilir. Herhangi bir kurum ya 
da kuruluş, mesela bir muhasebe firması curator 
olamaz. 

Curator’un görevleri
Curator’un, manevi boyutlu konularda 
Mentor’unkine benzer görevleri vardır. Maddi 
boyuttaki görevleri ise Kayyım’ınkinin ötesindedir. 
Koruma önlemi alınmış demanslı bir hasta 
herhangi bir eylem yapmaktan acizdir (hollandaca 
da buna ‘handelingsonbekwaam’ denir) ve 
curator’un müsadesi olmadan, ve hatta bazen 
bölge yargıcınında izni olmadan, anlaşmalar 
yapamaz. Curator ‘Vasî’, tayin edildikten sonra, bir 
kaç hafta içinde bölge yargıcına hastanın maddi 
ve manevi durumunun bilançosunu aktarır. 
Muhasebeyi de tutar. Ilgili hastanın kendine ait bir 
banka hesabı yoksa, curator onu da açar, böylelikle 
gelir ve giderler görülebilir. Yıllık olarakta bölge 
yargıcına hesap vermekle yükümlüdür.

Curator nasıl olunur?
Bunun için, demans hastasının kendisi, eşi, aile 
yakınları veya savcı bölge yargıcına başvuruda 
bulunmalıdırlar. Başvuruda kendiniz veya bir 
başka kişi ile beraber, ilgili demans hastasını 
temsilen curator’u olmak istediğinizi 
belirtebilirsiniz. Ayrıca, profesyonel bir curator 
tercihinizide yapabilirsiniz. Bölge yargıcı kimin 
curator , yani ‘vasî’ olacağını belirler. Ayrıntılı bilgi 
ve başvuru formlarına www.rijksoverheid.nl adlı 
website den ulaşabilirsiniz.

Ödenek
Curator, yaptığı iş ve masraflar için belirli bir 
ödenek alabilir. Ödeneğin miktarı prensipte ilgili 
varlığın net gelirinin yüzde 5’i olabilir. Uygulamada 
genellikle standart bir ücret kullanılır.

Wettelijke aansprakelijkheid ‘Yasal sorumluluk’
Demans olan bir hasta istenmeden başka birine 
veya birinin malına zarar verirse, hastanın 
sorumluluk sigortası (yani, aansprakelijkheids-
verzekering) zarar bedelini prensipte karşılar. Emin 
olmak için sigorta poliçesine bakınız, demanslı bir 
kişinin verdiği zararı sorumluluk sigortası ne 
derece karşılıyor? 

Araba ile yapılan hasar
Araba sigortasında ise durum farklıdır. Çok hafif 
veya hafif demans teşhisi konulmuş insanlar bazen 
hala araba kullanmaya devam edebilirler. Bunun 
için, CBR’in sürüş testinden başarıyla geçmiş 
olmaları koşulu aranmaktadır. Ehliyeti olan ve 
araba sürme hakkını kaybetmek istemeyen bir kişi, 
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demans teşhisini CBR’e yollamak zorundadır. 
Sonrasında yeniden sürücü testi için davet 
edilecektir. Daha fazla bilgiyi ‘araba kullanımı’ adlı 
broşürde okuyabilirsiniz.

CBR’den ‘bu kişi araba sürebilir’ kararı gelmeden 
araba (motorlu araç) kullanan demanslı bir kişi, 
hastalığın başlangıç döneminde de olsa, 
sorumluluk taşımaktadır. Herhangi bir kaza 
durumunda, zararı sigorta ödemez. Zira, yapılan 
araştırmalar sonucunda sürücünün ‘Regeling eisen 
geschiktheid 2000’, yani 2000 yılı araba sürme 
yetkilerine ilişkin sirkülere göre, gerekli donanımı 
olmadığı ortaya çıktığında, sigorta şirketi kanunen 
zararı ödeme yetkisine sahip değildir. Kişi şahsen 
sorumlu tutulur. 

Arabaya gelen zarar
Casco sigortanız varsa ve arabanız zarar görmüş 
ise, sigorta şirketiniz ehliyetinizin geçerli olup 
olmadığına bakar. Geçerli ise belirli bir tazminat 
öder.

Hastalık ciddi boyutlarda ise ve kişinin aracı doğru 
düzgün kullanmasına engel oluyorsa, casco 
sigorta tazminatı ödemeyi reddeder. Bir çok küçük 
hasar genelde herhangi bir araştırma yapılmadan 
ve hızlı bir şekilde halledilir.

Motorsiklet veya brommobil’le hasar
Ehliyetiniz varsa sigortanız genelde zararı 
ödemeye geçer. Sürücünün kullanma yetkisine 
sahip olduğunu varsayarlar. Ancak tıbbi durumla 
ilgili bilgi olduğunu öğrenirlerse, ödemeyi 
reddedebilirler. Teşhis konusunda bildiri yapmanızı 
tavsiye ediyorlar.

Yatırıldıktan sonra
Çoğu bakımevi sakinleri için toplu sorumluluk 
sigorta imkanı (collectieve aansprakelijkheids 
verzekering) vardır, ufak bir miktar karşılığında 
hasta bu sigortadan faydalanabilir. Bu sigorta aynı 
zamanda hasta kendisi veya yakınları ile dışarı 
(bakımevi dışında bir yere) gittiğinde de geçerlidir. 
Bir günden fazla hastahanede kalma durumunda 
ise, bu sorumluluk sigortası geçerli değildir. 
Demans olan bir hasta hastahanede herhangi bir 
şeye bilmeyerek zarar verdiğinde, bunun için 
sigortalıdır. Fakat kişi bilmeyerek başka hastaların 
kendilerine veya eşyalarına zarar verirse, bundan 
prensip olarak kendisi sorumlu tutulur. Genellikle 

hastahane zararı tazmin eder, ama aslında kişi 
kaldığı bakımevinin dışında bir geceden fazla 
konaklamak durumunda ise (yani, hastahanede) 
bir WA sigortası (WA verzekering) yaptırmasında 
fayda vardır. Hastanın ailesi veya yakınları 
tarafından internet üzerinden bu kolaylıkla 
halledilebilir.  
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