
Zorg voor een ander
begint bij jezelf !

Zelfzorg voor mantelzorgers





Zelfzorg

Zorg je thuis voor iemand die je dier-
baar is? Of voor iemand in je omgeving?
Dan ben je waarschijnlijk een mantelzorger.  

‘Mantelzorg’ is namelijk het woord voor
vrijwillige zorg die je verleent aan familie-
leden, vrienden of andere mensen uit je
omgeving die extra hulp nodig hebben.
Je ouders? Je kinderen?

Uit contacten met mantelzorgers blijkt
dat mensen die voor anderen zorgen,
zichzelf daarbij vaak wegcijferen.
Daardoor voelen ze zich niet altijd goed
in hun vel.  Nochtans is het belangrijk vol-
doende aandacht aan jezelf te besteden,
ook als je voor iemand anders zorgt.  Het
gaat zelfs een stapje verder: Pas als jij je
gezond en in evenwicht voelt, kan je
echt goed voor iemand zorgen.  
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De draagkracht en draaglast staan bij
mantelzorgers niet altijd in evenwicht.
Als mantelzorger neem je dus soms meer
hooi op je vork dan je aankan.  Soms lijkt
het er op dat je door de omstandigheden
niet anders kan, maar het resulteert in
roofbouw op je eigen draagkracht.  Doe
je te weinig voor jezelf? Dan voel je je
minder goed en vermindert de kracht die
ervoor zorgt dat je al die taken aankan.
Het is dus belangrijk de balans tussen
draagkracht en draaglast in evenwicht
te houden.

Daarom krijg je in deze brochure over
zelfzorg meer informatie over de energie-
balans, grenzen stellen, assertiviteit en
praktische tips.  Met deze informatie als
inspiratiebron kan je aan de slag om een
gezonde dosis aandacht aan jezelf te
besteden.  



Energiebalans
Ben je als mantelzorger in evenwicht? Je
energiebalans vergelijkt de taken die jou
energie kosten en de zaken die je energie
opleveren.  

Taken die jou energie kosten, noemen we
energielekken.  Dingen die jou deugd
doen leveren je energie op: dit zijn de
energiebronnen.  Als voorbeeld vind je
hieronder de energiebalans van Elisa.

Elisa: “Ik stelde de energiebalans op.
Toen ontdekte ik dat ik te weinig tijd had
om de dingen te doen die ik graag deed.
Daarom bekijk ik welke taken door anderen
kunnen worden gedaan.  Met de inge-
wikkelde paperassen van mijn zorg-
behoevende man ga ik nu naar het CAW,
de sociale dienst van de mutualiteit.  
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Energiebronnen:
Wat geeft mij energie ?
✔ op vakantie gaan
✔ een wandeling maken
✔ een schouderklopje
✔ steun krijgen
✔ contact met anderen
✔ voldoende rust

Energielekken:
Wat neemt energie weg?
✔ paperassen
✔ niet nakomen van afsraken
✔ er alleen voor staan
✔ onbegrip van anderen
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Als ik nog eens een lange wandeling wil
maken met een vriendin, zoekt de sociale
dienst een vrijwilliger die ondertussen bij
mijn man blijft.  En mijn zoon helpt mij nu
af en toe.  Zo heb ik meer tijd voor
mezelf.”

Eigenlijk is de energiebalans dus gewoon
een praktisch overzichtje dat je doet
nadenken over (wan)verhoudingen in
sommige situaties.  Je kijkt of je balans in
evenwicht is.  Vind je voldoende tijd om
de dingen te doen waarvan je energie
krijgt? Zijn er taken die jou veel energie
kosten, maar die anderen misschien
kunnen doen?

De energiebalans is geen wondermiddel
maar helpt je wel even stil te staan bij
jouw situatie.  Zo los je gemakkelijker
sommige problemen op.  Er bestaan ook
in jouw streek verschillende voorzieningen
die jou tijd kunnen helpen besparen.  Wil
je meer weten over poetshulp, oppas-
diensten of warme maaltijden aan huis?
Contacteer dan het Regionaal
Dienstencentrum van je ziekenfonds. 
Je vindt de adressen op pagina 11.



Assertiviteit en grenzen stellen

Durf je het soms niet aan om neen te
zeggen? Heb je soms het gevoel dat
mensen over je heen lopen zonder echt
met jou rekening te houden? Misschien
ben je niet assertief genoeg.

Als je assertief bent kom je rustig en zelf-
zeker op voor jezelf. Op een manier die
anderen niet kwetst.  Zo maak je je eigen
grenzen duidelijk en val je die van anderen
niet aan.  

Mensen die niet assertief genoeg zijn,
zwijgen veel en kroppen gevoelens op.
Daardoor voelen ze zich benadeeld.
Soms geef je als mantelzorger niet duidelijk
je eigen grenzen aan.  Anderen weten
dan niet waaraan ze zich moeten houden.
Zo overschrijden ze je grenzen, wat bij
iedereen voor frustraties zorgt.  

Zulke misverstanden vermijd je onder
andere met de ik-boodschap.  Dit wil
zeggen dat je praat in ik-termen en dat je
altijd aangeeft waarom en wanneer je
iets wilt.  Dit is geen wondermiddel, maar
het helpt je wel duidelijke afspraken te
maken en anderen aan die afspraken te
houden.  Als  anderen zo rekening houden
met jou en je echt iets bereikt, houd je
daar een positief gevoel aan over.  
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Zeg dus niet: “Jullie laten mij altijd al het
werk doen”

Maar zeg: “Ik wil graag dat je volgende 
zaterdag in de namiddag de 
zorg overneemt, zodat ik eens
naar de kapper kan.”

Assertief tegenover familie en vrienden
Je familie mag niet verwachten dat ze
gelijk wanneer kunnen komen binnenvallen.
Als mantelzorger met familie moet je niet
alles zelf doen.  Ook de andere familie-
leden mogen de handen uit de mouwen
steken.  Met familieleden maak je best
duidelijke afspraken.  Vraag hulp, maar
verlang ook een eerlijk antwoord.

Assertief tegenover de zieke persoon
Laat de zorgbehoevende geen hulp van
anderen toe? Wil hij bijvoorbeeld alleen
door jou verzorgd worden? Maak dan
duidelijke afspraken.  Pas ze toe.  Herzie
ze indien nodig.



Praktische tips

Laat de ziekte van de zorgbehoevende
niet altijd het centrale thema van je
leven zijn.

Werk volgens een vaste planning met
duidelijke afspraken.  Op die manier
ontvang je gemakkelijker hulp op vaste
tijden.  Zo weet je op voorhand wanneer
je tijd hebt voor jezelf.

Er bestaan mogelijkheden om even op
adem te komen als mantelzorger: vrij-
willigersoppas, centra voor kortverblijf
en tijdelijke opvang in een gastgezin.
Vraag naar de mogelijkheden in jouw
streek via onze regionale contactpunten. 

Denk eraan goed voor jezelf te zorgen.
Voorzie vaste momenten voor jezelf.
Ook al is dat maar een uurtje per week,
doe dan iets dat je echt graag doet,
zoals fietsen, kaarten of lezen.   

Willen mensen je helpen? Aanvaard de
hulp. Spreek duidelijk af welke taken zij
doen.
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Let bij jezelf op tekens van sombere,
neerslachtige gevoelens. Wacht niet te
lang om professionele hulp in te
schakelen.  

Een gesprek met mensen die jou be-
grijpen doet wonderen.  Ook in jouw
streek zijn er mantelzorgers zoals jij. Je
kan lotgenoten ontmoeten op een
plaatselijke bijeenkomst voor mantel-
zorgers.  

Veel mantelzorgers gebruiken een dag-
boek als uitlaatklep en staan zo meer
stil bij zichzelf.  

Hulp nodig? Een zorgsituatie is niet
altijd vanzelfsprekend. Je kan voor hulp
terecht bij de sociale dienst en bij het
Regionaal Dienstencentrum van je
ziekenfonds. Je krijgt er opvang en
ondersteuning.  Bij ernstige psychologische
problemen kan je als mantelzorger een
beroep doen op een psycholoog.
Maximaal vijf sessies zijn gratis voor
leden van de liberale mutualiteit. Je
bereikt deze dienst de klok rond en
zeven dagen op zeven via het nummer
0800-11 011.  Iemand van IvP/POBOS
beantwoordt de telefoon en helpt je
graag verder.  
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Nationaal contactpunt
Ondersteuning in Thuiszorg vzw
Livornostraat 25 - 1050 Brussel

02 - 542 87 09  -  oit@mut400.be
www.thuis.zorg.mut400.be

Regionale contactpunten
Regionaal Dienstencentrum

Liberale Mutualiteit Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen

03 - 203 76 93
dienstencentrum@lmpa.be

-

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit van Brabant
Paleizenstraat 2 - 1030 Brussel

02 - 209 49 75
thuiszorg@mut403.be

-

Regionaal Dienstencentrum
Arrondissement Leuven

Minderbroedersstraat 30 - 3300 Tienen
016 - 82 27 10

thuiszorg@mut403.be
-

Regionaal Dienstencentrum
Arrondissement Halle-Vilvoorde

Lange Molensstraat 54 - 1800 Vilvoorde
02 - 253 56 46

thuiszorg@mut403.be
-

Regionaal Dienstencentrum
West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds

Revillpark 1 - 8000 Brugge
050 - 45 01 00

vanpottelberghe.c@wlz.be
-

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen

Brabantdam 109 - 9000 Gent
09 - 223 19 76

nathalie.raes@libmutov.be
-

Regionaal Dienstencentrum Horizon
Liberale Mutualiteit Limburg

Geraetsstraat 20 - 3500 Hasselt
011 - 29 10 00
info@lml.be

-

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest

Prieelstraat 22 - 1730 Asse
02 - 454 06 78

dominique.vandekerkhove@lmvlg.be

Contactadressen
Ondersteuning in Thuiszorg:
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Ondersteuning in Thuiszorg vzw
Livornostraat 25 – 1050 Brussel

Tel.: 02 – 542 87 09
E-mail: oit@mut400.be

www.thuis.zorg.mut400.be

V.U.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel


