
Verslag bijeenkomst d.d. 22 september 2016 van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 
 

Op donderdag 22 september was er een bijeenkomst in ons ParkinsonCafé 

met het thema:  Levenstestament door Notaris A.J. van der Bijl. 
Er was weer een aardige opkomst voor deze bijeenkomst. 

Bij aanvang van de bijeenkomst deelde Debby de Wal mede dat in de 
vorige maand een donatie ad € 750,--  is ontvangen van De 

Pelgrimshoeve voor de aanschaf van een laptop en bijbehorende software, 
waarmee de administratie van het Parkinsoncafé gevoerd kan worden en 

ook ter ondersteuning van de presentaties. Wij zijn er erg blij mee. 
 

 
Notaris Van der Bijl startte, na enige 

pogingen om zijn presentatie via de 
computer te starten, helaas zónder de 

“plaatjes” zijn interessante verhaal. 
 

Hij gaf eerst een algemene uitleg over 

de praktijkvoering van zijn kantoor. 
Vervolgens gaf hij uitleg over het 

ontstaan 6 jaar geleden van het 
Levenstestament.  

 

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In 

een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw 

nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u 

overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens 

uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer 

in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament 

iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw 

belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de 

zaken volgens uw wensen geregeld. 

Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische 

beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet 

gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u 

ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de 

zorg voor uw huisdieren.Meer over het opstellen en regelen van een 

levenstestament: https://www.notaris.nl/levenstestament 

Wat regel ik met een levenstestament? 

 Wanneer maak ik een levenstestament? 

 Hoe maak ik een levenstestament en wie kan dit inzien? 

https://www.notaris.nl/keyword/levenstestament
https://www.notaris.nl/keyword/testament
https://www.notaris.nl/levenstestament
https://www.notaris.nl/wat-is-een-levenstestament
https://www.notaris.nl/situaties-waarvoor-u-een-levenstestament-kunt-opstellen
https://www.notaris.nl/een-levenstestament-maken


 Hoe voorkom ik dat een levenstestament wordt gebruikt voor 

zaken die ik niet wil? 

 Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb gemaakt en ik 

word wilsonbekwaam? 

Website JUST|Van der Bijl:  http://justvanderbijl .nl/  

 

Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan 

veelvuldig gebruik werd gemaakt. 

 

 

  
 
Nadat alle vragen waren beantwoord, bedankte Debby de Wal de notaris 

voor zijn komst en de uitleg van dit onderwerp en bood hem namens het 
Parkinsoncafé Zoetermeer een fles wijn aan. Notaris Van der Bijl 

overhandigde daarna een enveloppe met een gift voor ons Parkinsoncafé. 
 

Volgende bijeenkomst:  dinsdag 4 oktober 2016 , dus de 1e dinsdag 

van de maand. Met als thema Deep Brain Stimulation en de 

Duodopa pomp. 

https://www.notaris.nl/hoe-voorkom-ik-dat-een-levenstestament-wordt-gebruikt-voor-zaken-die-ik-niet-wil
https://www.notaris.nl/hoe-voorkom-ik-dat-een-levenstestament-wordt-gebruikt-voor-zaken-die-ik-niet-wil
https://www.notaris.nl/geen-levenstestament-gemaakt-en-ik-word-wilsonbekwaam
https://www.notaris.nl/geen-levenstestament-gemaakt-en-ik-word-wilsonbekwaam
http://justvanderbijl.nl/

