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In dit boek beschrijven economiste
Ingrid Stevens, vrederechter Ingrid
Verstringe, erenotaris Johan Verstraete,
fiscalist Rik Deblauwe, estate planner
Karl Ruts, en financial planner Jo
Stremersch, m.m.v. professor Herman
Nys, welke financiële, juridische en
fiscale instrumenten er bestaan om op
de best mogelijke manier zorg te
dragen voor hen die dat zelf niet (meer)
kunnen, zoals dementerenden, perso
nen met een handicap of personen met
een psychische aandoening. Maar ook
de zorg voor verslaafden, verkwisters,
... komen aan bod. De problemen,
aandachtspunten en oplossingen wor
den beschreven aan de hand van
concrete, herkenbare situaties en
getuigenissen van ervaringsdeskundi
gen.
Met dit boek willen de auteurs het
delicate onderwerp van geld bespreek
baar maken, zodat dat deel van de
zorg onder controle is en de lezer
ruimte krijgt om oog te hebben voor
het emotionele. Met een gerust hart
voor wat de zakelijke en financiële
regelingen betreft.
‘Financiële zorgvragen’ is het 2de boek
in de reeks ‘In goede en kwade
dagen...’ en opvolger van de eerste
titel ‘Financiële levensvragen’. In deze
boeken worden de juridische, fiscale en
financiële gevolgen van bepaalde
levenskeuzes beschreven.
Tijdens voordrachten en gesprekken
naar aanleiding van dit boek ondervond
Ingrid Stevens dat mensen die zorgen
voor een ziek familielid zich vooral op
de dagelijkse zorgverlening toespitsen.
‘Hebben we wel een plaats in de juiste
instelling?’ ‘Misschien krijgt onze zoon
nu wel de juiste zorgen, maar hoe zal
zijn ziektebeeld of kwetsbaarheid
evolueren?’... Vaak staan ze er
helemaal niet bij stil om ook financiële

en juridische maatregelen voor de
toekomst te treffen. Vaak is openhartig
praten over de toekomst nog een
taboe, soms hebben ze er gewoon
geen tijd en energie meer voor, en vaak
is de materie gewoonweg te complex.
Daarom besloot ze haar tweede boek
in de reeks ‘In goede en kwade dagen’
te wijden aan dit onderwerp. Ze kreeg
daarbij de gedreven medewerking van
erenotaris Johan Verstraete, fiscalist
Rik Deblauwe, vrederechter Ingrid
Verstringe,
financial
planner
Jo
Stremersch en vermogensbeheerder
Karl Ruts. Professor Herman Nys geeft
inzicht in de rechten van de zieke.
Begrijpbare taal en herkenbare situaties
via casussen blijven belangrijk in de
opzet van het boek. De auteurs hebben
allen grondige kennis van de problemen
en kunnen dan ook schrijven vanuit
hun rijke ervaring. Hierdoor worden de
problemen herkenbaar en vervolgens
duidelijk beschreven.
Ook nieuw is dat er deze keer getui
genissen zijn verwerkt van erva
rings
deskundigen, zoals ouders, familie
leden, een zorgbehoevende zelf,
artsen, beleidsmakers, managers van
zorginstellingen, werkgevers enzo
verder. Zij benaderen anderzijds de
zorgproblematiek telkens vanuit een
ander perspectief, wat voor een
genuanceerd beeld zorgt. Verder vindt
de lezer ook tarieven van schenk- en
erfbelasting, inlichtingen over eutha
nasie, inzicht in de patientenrechten, ...
Het boek wil een hulp zijn om in
familiekring het delicate onderwerp van
geld bespreekbaar te maken. De
auteurs willen zorgbehoevenden en
hun omgeving ertoe aanzetten om
zoveel mogelijk financiële en juridische
regelingen te treffen, zodat ze
gemoeds
rust kunnen vinden en hun
zorgen op dit vlak wegvallen.
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