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Naar de notaris als iemand last van
dementie krijgt ?
Rondom patiënten met Alzheimer ontstaat niet zelden ruzie in de naaste
familie. Wie heeft recht op huis en goed als de dementerende zelf het niet
afdoende heeft geregeld? Vier noordelijke notarissen zijn een campagne
gestart.
Slepende familievetes. Niet het eerste waar je aan denkt als het woord dementie valt. Maar
volgens Berit Mulder liggen nogal wat families langdurig met elkaar in de clinch zodra bij
opa of oma de ziekte van Alzheimer is vastgesteld. ,,Want dan blijkt opeens dat de
dementerende zelf de financiële zaken niet tijdig heeft geregeld.' Kom er vervolgens nog
maar eens uit, zonder dat de verhoudingen blijvend verstoord raken. ,,Financieel misbruik
van de patiënt komt geregeld voor·, weet ze.

Notaris en dementie
Het is tegen deze achtergrond dat vier noordelijke notarissen, drie in Drenthe en een in de
stad Groningen, de handen ineen hebben geslagen. Mulder is als kandidaat-notaris
verbonden aan een van deze kantoren: Varekamp in Dwingeloo. Het kwartet notariaten is
een speciaal netwerk gestart: Notaris & dementie. Hun campagne is erop gericht de ouder
wordende noorderling te prikkelen centenkwesties wél op tijd in orde te maken. Makkelijker
gezegd dan gedaan, vertelde Mulder gistermiddag in De Tamboer in Hoogeveen. Namens
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begint met ontkennen. In een daaropvolgende fase kunnen mensen al te verward zijn om
hun zaken alsnog te regelen.'
Campagne

Hun campagne brengt de netwerknotarissen in Alzheimercafés, waar ze mantelzorgers
tekst en uitleg geven. Mulder: ,,Verder geven we lezingen, schrijven we columns, verspreiden
we flyers en geven we cursussen.' Ze erkent dat de notarissen ook uit eigen belang
handelen en met het netwerk klanten binnenhalen. ,,Maar we doen dit in de eerste plaats
toch uit maatschappelijke betrokkenheid. We steken er zo veel uren in en maken zo veel
kosten, dat de inkomsten daar niet tegenop wegen.'

Vergrijzing

Volgens Mulder is nergens anders in Nederland een notarissennetwerk als dit actief.
"Toevallig is dat niet. Zeker in Drenthe is vergrijzing een actueel thema en is het percentage
mensen met een eigen huis relatief hoog.' Behalve Varekamp in Dwingeloo, nemen Huberts
& Gaikema Netwerk Notarissen in Coevorden, notarispraktijk Velema Rijks in Roden en
Kuipers Bazuin Notariaat in Groningen deel aan het netwerk.
Dementheek

De themamiddag in De Tamboer trok onlangs een paar honderd mensen, voor het
merendeel zorgverleners en mantelzorgers. Op de informatiemarkt was er ook veel
belangstelling voor de dementheek in Meppel. Dat is een variant op de openbare bibliotheek,
maar dan met een voornamelijk nostalgische catalogus aan boeken en dvd's: Swiebertje, Ja
zuster, nee zuster, enzovoort. De dementheek, gevestigd in verzorgingshuis Reestoord, leent
ook de dementiekoffer uit. Hierin treft 'de omgeving' van een Alzheimerpatient allerlei
informatie aan over de ziekte en de gevolgen. Verder luisterden de bezoekers van de
themamiddag naar een voordracht van Huub Buijssen, schrijver van een groot aantal boeken
over dementie. Ook waren er creatieve workshops en een theatervoorstelling.

