
Wat wordt verwacht van een eerste contactpersoon?
Het behartigen van de belangen van een ander is een verantwoordelijke en moeilijke 
taak. De eerste contactpersoon moet zich kunnen verplaatsen in wat hij of zij zou 
willen of nodig heeft. Daarbij houdt hij of zij in gedachten hoe de persoon is, maar 
weegt hij of zij ook mee dat de behoeften als gevolg van ziekte of ouderdom anders 
kunnen zijn. Het is belangrijk om de dialoog met de zorgverleners aan te gaan en hen 
te vragen naar de beweegredenen voor bepaalde keuzes. Wederzijds vertrouwen is 
hiervoor een belangrijke basis. 

De eerste contactpersoon: 
•	 heeft regelmatig contact met de EVV’er (eerst verantwoordelijke verzorgende) 

van de cliënt. 
•	 is verantwoordelijk voor het adequaat informeren van de andere naasten van    

de cliënt. 
•	 zorgt ervoor dat een eventuele wijziging van contactgegevens bekend zijn bij      

de EVV’er en op de afdeling van de cliënt.

Vastleggen eerste contactpersoon
Bij de opname en intake van een cliënt vragen wij naar de naam van de eerste 
contactpersoon. Uiteraard moet deze persoon instemmen met zijn of haar rol. 
Soms is direct bekend wie de eerste contactpersoon is. De cliënt en de eerste 
contactpersoon ondertekenen beiden het formulier.

Als bij de intake nog niet bekend is wie de rol van eerste contactpersoon zal vervullen, 
verzoeken wij de cliënt en/of de familie om dit met elkaar te bespreken en de naam 
en contactgegevens alsnog zo snel mogelijk door te geven aan Waardeburgh 
(inclusief het ondertekende formulier). Wij leggen de naam en contactgegevens van 
de eerste contactpersoon vast in het persoonlijk zorgdossier van de cliënt.

Eerste 
contactpersoon

Contact
Stichting Waardeburgh 
Lijsterweg 27 
3362 BB Sliedrecht 
Telefoon: 0800 - 456 0 456 (bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur)
E-mail: info@waardeburgh.nl
Website: www.waardeburgh.nl



Wie vertegenwoordigt u als cliënt?

Eerste contactpersoon
Wie kunnen wij bellen als er vragen zijn 
over uw behandeling en u zelf niet in staat 
bent om beslissingen te nemen? Wie kan 
er namens u meedenken over bepaalde 
onderwerpen en uw belangen behartigen? 
Waardeburgh vindt het belangrijk dat iedere 
cliënt een ‘eerste contactpersoon’ aanwijst 
die u vertegenwoordigt wanneer dat nodig is. 
In deze folder informeren we u en uw naasten 
over het belang van, de keuze voor en de rol 
van de eerste contactpersoon.

Uitgangspunt bij onze zorg en ondersteuning 
zijn uw persoonlijke wensen en behoeften 
als cliënt. We vinden het belangrijk dat onze 
cliënten zoveel als mogelijk zelf beslissen en dat 
hiernaar wordt gehandeld. Toch vinden wij het 
soms prettig wanneer iemand meedenkt over 
bepaalde zaken en kan toetsen of de zorg 
aansluit op de persoonlijke wensen. Het is zelfs 
noodzaak om een aanspreekpunt te hebben 
wanneer u als cliënt zelf niet (meer) in staat 
bent om uw wensen kenbaar te maken. Onze 
medewerkers kunnen in dat geval overleggen 
met de eerste contactpersoon.

Het aanwijzen van de eerste contactpersoon
Waardeburgh gaat ervan uit dat u zelf – in overleg met 
familie – een eerste contactpersoon aanwijst. De eerste 
contactpersoon kent u van nabij en is bekend met uw 
achtergrond, levensopvatting en voorkeuren. De eerste 
contactpersoon handelt in uw belang en vertegenwoordigt 
u als cliënt bij Waardeburgh. Vaak is de partner van de cliënt 
de aangewezen persoon om de vertegenwoordiging op zich te 
nemen, maar de eerste contactpersoon mag ook een ander familielid zijn.

De overheid heeft wettelijk vastgelegd wie als eerste contactpersoon c.q. 
vertegenwoordiger kunnen optreden, waarbij ook de rangorde tussen mogelijke 
vertegenwoordigers is aangegeven. Als eerste contactpersoon kunnen optreden:
•	 curator of mentor (benoemd door de rechter)
•	 de schriftelijk gemachtigde (benoemd door de cliënt zelf)
•	 de echtgenoot/geregistreerd partner/levensgezel van de cliënt
•	 ouder, kind, broer of zus van de cliënt *
Anderen dan genoemde personen kunnen wel contactpersoon zijn, maar geen 
vertegenwoordiger zoals in de wet is bedoeld. 

* Wanneer meer personen binnen dezelfde rangorde (bijvoorbeeld broers en/of zussen) voor 
vertegenwoordiging in aanmerking komen, vragen wij u één persoon aan te wijzen. 

Is het niet mogelijk een geschikte vertegenwoordiger te vinden? Dan kan de rechter 
worden gevraagd een mentor of curator aan te wijzen. Ook kan de kantonrechter 
een curator of mentor benoemen om te voorkomen dat anderen misbruik maken 
van	mensen	die	niet	goed	meer	voor	zichzelf	zorgen	of	hun	financiële	zaken	niet	
kunnen regelen, bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn. 

Het is van belang goed na te denken en te overleggen wie het beste de eerste 
contactpersoon kan zijn. Emotionele betrokkenheid of verdriet maken het 
soms moeilijk de juiste afwegingen te maken. Soms is het goed om het eerste 
contactpersoonschap over te laten aan iemand die met wat meer afstand kan 
meekijken, in het vertrouwen dat deze persoon de juiste beslissingen neemt in het 
belang van de cliënt.

Welke rol en rechten heeft de eerste contactpersoon? 
Waardeburgh bespreekt het persoonlijke zorgplan altijd met u als cliënt en/of de 
eerste contactpersoon. Zowel bij de ontwikkeling van of bij aanpassingen in het 
zorgplan wegen wij de adviezen die de eerste contactpersoon geeft zorgvuldig 
mee. De eerste contactpersoon ondertekent het actuele zorgplan als de cliënt daar 
zelf niet toe in staat is. 

De eerste 
contactpersoon 

handelt in uw belang 
en vertegenwoordigt u als 

cliënt bij Waardeburgh

De eerste contactpersoon heeft recht op alle informatie 
die nodig is voor een goede vertegenwoordiging van de 
cliënt. Wij verstrekken de informatie mondeling. Daarnaast 
heeft de eerste contactpersoon recht op inzage in het dos-
sier van de cliënt.

Veranderingen in het (medisch) behandelbeleid vinden 
altijd plaats in overleg met de cliënt en/of de eerste con-
tactpersoon. Het streven is om in het belang van de cliënt 
in goed overleg tot overeenstemming te komen. 

Is er verschil van inzicht met betrekking tot het belang van de cliënt? De hulpverlener 
is eindverantwoordelijk en niet verplicht om de keuze en het advies van de eerste 
contactpersoon op te volgen.

Wederzijds 
vertrouwen is een 

belangrijke 
basis


