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“Wie is er voor mij, 
als ik het zelf niet 

(meer) kan?”
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Misschien hebt u (on)gewild niet iemand om op terug te vallen. Iemand die u steunt, begeleidt 
en ook vertegenwoordigt. In situaties als u zelf niet (meer) kunt handelen.  U kunt dan terecht 
bij Met Zorg en Aandacht. Wij treden dan onder andere op als levensexecuteur, ook wel 
‘gevolmachtigde in een levenstestament’ genoemd.

Als levensexecuteur zorgen wij ervoor dat alle in uw levenstestament opgenomen 
rechtshandelingen namens u worden uitgevoerd. Het gaat om wilsverklaringen, regelingen en 
wensen op zowel financieel als medisch gebied. De tot standkoming van een levenstestament 
geschiedt in samenspraak met de notaris.

Wij behartigen uw belangen tijdens uw leven zodra u dit zelf om welke reden niet meer kunt, 
maar waarbij u wel zoveel mogelijk zelf de regie houdt.
 
U kunt er ook voor kiezen om een tweede gevolmachtigde te benoemen, zoals een goede 
bekende of familielid. Of Met Zorg en Aandacht als tweede gevolmachtigde op te nemen. 
Uw belangen worden dan in gezamenlijk overleg behartigd. De notaris kan eventueel 
toezichthouder zijn. 

 “Wie is er voor mij, 
als ik het zelf 

niet (meer) kan?”



Stichting Met Zorg en Aandacht biedt servicegerichte begeleiding op een professionele, 
integere en persoonlijke wijze. Wij bieden rust, vertrouwen, eigenwaarde, zingeving en plezier. 
Kortom, kwaliteit van leven. Dat doen wij door u te vertegenwoordigen als mentor, levens 
executeur,  eerste contactpersoon bij een zorginstelling of als mantelzorger en persoonlijk 
begeleider. Eventueel voeren wij de regie. 

Ook ondersteunen wij u door het bieden van services zoals agendabeheer, belservice, 
gezelschap, begeleiding bij een gelegenheid. Behalve dat ‘steuntje in de rug’, hoeft u de 
ervaren last niet alleen te dragen en staan wij naast u.  Samen halen we méér uit het leven 
én nemen we u, uw kinderen, partner, andere mantelzorgers en 
zorgprofessionals zorg uit handen.

Als bevoegd levensexecuteur staat AnneMarie Jogems 
ingeschreven in het register Levensexecuteurs. 
Tevens treedt zij op als toezichthouder en medisch 
vertegenwoordiger. 

“Het geeft mij enorm veel rust mij vertegenwoordigd 
te voelen als ik het niet meer kan of weet. 
Ik ben dan in goede handen”.

 Met Zorg en
       Aandacht 
is er voor u, 
nu én straks!Anne-Marie Jogems


