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Voorwoord 
 

 

Geachte juryleden, geachte lezer, 

 

Met enige trots presenteren wij hier ons project waarbij we probeerden in te spelen op de 

noden van de mantelzorgers. Dit project is de afsluiter van onze driejarige bacheloropleiding 

in de Katholieke Hogeschool Limburg. Het voltooien van deze opdracht ging gepaard met de 

nodige spanningen. We kunnen dit ook wel “gezonde stress” noemen. Deze stress heeft ons 

door het hele proces geleid. Het heeft veel energie van ons gevraagd, maar dankzij de steun 

van verschillende personen zijn we tot dit resultaat gekomen. 

 

Wij danken alle docenten van de Katholieke Hogeschool Limburg die hebben bijgedragen in 

onze vorming tot professionele bachelor in de verpleegkunde.  

In het bijzonder danken wij onze projectbegeleiders, mevrouw Marleen Maris en mevrouw 

Marjoly Sintobin, voor hun geduld en vastberadenheid ons enige kennis bij te brengen en 

voor alle tips en feedback die zij ons gaven.  

Eveneens danken wij onze projectverantwoordelijken, mevrouw Kristel Cielen en mevrouw 

Adelheid Hoewaer, voor alle nuttige tips die zij ons hebben aangeboden en voor het ter 

beschikking stellen van hulpmiddelen. Ondanks hun drukke schema hebben zij altijd de 

nodige tijd voor ons vrijgemaakt. Mevrouw Kristel Cielen willen we nog eens apart bedanken 

omdat zij zich voor de eerste keer heeft geëngageerd voor het begeleiden van een project. 

Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de Wit-Gele Kruisverpleegkundigen die de 

mantelzorgers goed gemotiveerd en gesensibiliseerd hebben. Zij zorgden voor een mooie 

opkomst tijdens de infosessie. Hierbij danken wij ook de mantelzorgers die de infosessie 

hebben bijgewoond. 

 

Tenslotte danken wij onze ouders voor de financiële en morele steun tijdens onze opleiding 

en voor alle kansen die zij ons tot hiertoe gegeven hebben. Alsook danken wij elkaar voor de 

goede samenwerking en steun. Wij hielpen elkaar er telkens terug bovenop bij hindernissen 

en zaten op dezelfde golflengte. Dit creëerde een aangename sfeer binnen onze groep.  

 

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat dit project u kan boeien. 

 

Anastasia, Ellen, Julie en Sabrina 
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Samenvatting 
 

 

Door de toenemende vergrijzing en de hoge kosten van de gezondheidszorg wordt 

mantelzorg alsmaar belangrijker. Het is niet alleen de goedkoopste vorm van zorg verlenen, 

maar ook de meest gewilde voor de zorgbehoevenden.  

Uit een recent onderzoek van de CM Midden-Vlaanderen is gebleken dat 98 % van de 

actieve bevolking nooit in een rusthuis terecht wil komen. Drie vierde zou zijn oude dag 

graag thuis doorbrengen (Nieuwsblad.be, 2009). Mantelzorgers maken het mogelijk om de 

zorgbehoevenden zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten verblijven. Het Wit-

Gele Kruis Limburg wil daarom de mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen in de zorg 

voor de zorgbehoevenden. Om dit te bereiken heeft het Wit-Gele Kruis Limburg ons 

gevraagd om te onderzoeken hoe we het best kunnen inspelen op de noden van de 

mantelzorgers. Afhankelijk van de behoefte van de mantelzorgers wordt er een infosessie 

georganiseerd voor de mantelzorgers van Wit-Gele Kruispatiënten. Het resultaat wordt in 

een draaiboek weergegeven. Dit draaiboek kan in de toekomst gebruikt worden door het Wit-

Gele Kruis. 

 

Allereerst worden de probleemstelling en het onderzoeksopzet nader toegelicht. Uiteraard 

wordt het Wit-Gele Kruis voorgesteld en wordt de werking ervan toegelicht omdat deze 

thuiszorgorganisatie onze opdrachtgever is. De hoofdactiviteit, de aanvullende diensten en 

de verschillende zorgtrajecten van het Wit-Gele Kruis komen eveneens aan bod.  

Uit de literatuur en uit de praktijk is gebleken dat mantelzorg niet door iedereen gekend is. 

Het begrip mantelzorg wordt daarom omschreven en er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen mantelzorg, professionele zorg, zelfzorg en vrijwilligerswerk. Verder wordt mantelzorg 

gesitueerd in de thuiszorg en wordt het belang ervan toegelicht. Na een duidelijke 

begripsomschrijving schakelen we over naar de definiëring van een mantelzorger. Hij/zij is 

namelijk een belangrijke schakel in de dienstverlening. Aangezien iedere mantelzorgsituatie 

verschillend is, worden er meerdere definities besproken.  

Aan de hand van dit project willen we inspelen op de noden van de mantelzorgers. Daarom 

gaan we in de literatuur en in de praktijk na wat hun noden zijn, en toetsen we deze met 

elkaar. Ook wordt het bestaande aanbod voor de mantelzorgers toegelicht.  

De verhouding tussen vraag en aanbod wordt aangehaald omdat dit een knelpunt vormt in 

de thuiszorg. Dit is niet altijd gunstig voor bepaalde situaties waar mantelzorgers zich in 
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bevinden. Tenslotte wordt er aandacht geschonken aan de belasting die de mantelzorgers 

kunnen ervaren. Zij lopen namelijk het risico overbelast te geraken. 

In het eerste deel van onze praktijkstudie hebben we interviews afgenomen bij verschillende 

mantelzorgers. De resultaten hebben wij verweven in de literatuurstudie aan de hand van 

citaten en verwijzingen. 

Tenslotte wordt het ander gedeelte van de praktijkstudie besproken. Het gehele denkproces 

en de praktische uitwerking van de infosessie worden hierin toegelicht.  
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling en onderzoeksopzet 
 

 

1.1 Probleemstelling 

 

In het verleden was er altijd wel plaats in huis voor een zorgbehoevende persoon. Er was 

ook altijd wel iemand, vaak een dochter, die de zorg voor de (groot)ouders op zich kon 

nemen. Mantelzorg geven wordt echter steeds lastiger: kleinere gezinnen, één-ouder-

gezinnen, vrijgezellen, andere culturen, verder wegwonende kinderen, tweeverdieners,… 

allemaal redenen waardoor minder gezins- en familieleden mantelzorg kunnen geven.  

De toenemende vergrijzing veroorzaakt meer vraag naar zorg. Bovendien vergrijzen de 

potentiële mantelzorgers mee. Zij willen wel zorg bieden, maar kunnen het vaak niet meer. 

Toch zou de overheid graag zien dat er meer mantelzorg gegeven wordt. Het is de goed-

koopste vorm van zorg en het bevordert het thuis-blijven-wonen. Als de zorgbehoevende 

persoon geen familie heeft, dan neemt vaak iemand uit de omgeving de zorg op zich.  

Er zijn reeds enkele initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen en hen de nodige 

informatie te geven. De vraag en het aanbod stemmen niet altijd overeen met de noden. Om 

mantelzorgers bij te staan, is het daarom belangrijk te achterhalen wat hun noden zijn. 

 

1.2 Formulering van het onderzoeksdoel 

 

Het onderzoeksdoel was het achterhalen van de noden van mantelzorgers, zodat er gerichte 

ondersteuning kan geboden worden. Om dit te bereiken, wilden we samen met onze 

opdrachtgever – het Wit-Gele Kruis Limburg – infosessies organiseren. 

 

1.3 Onderzoeksplan  

 

Allereerst geven we een verantwoording van de gekozen onderzoeksstrategieën. Vervolgens 

bespreken we het onderzoeksopzet en de zoekstrategie van de literatuurstudie. Tenslotte 

beschrijven we het onderzoeksopzet van het praktijkonderzoek. 
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1.3.1 Keuze en verantwoording van de onderzoeksstrategieën  

 

Het project bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.  

De literatuurstudie vormt het theoretisch gedeelte van het project. Dit had als doel 

achtergrondinformatie te verzamelen om zo theoretische inzichten te verwerven. 

Voor het praktisch gedeelte probeerden we door middel van interviews te achterhalen wat de 

noden zijn van mantelzorgers. Deze integreerden wij in de literatuur aan de hand van citaten 

en verwijzingen. Vervolgens organiseerden we een infosessie en stelden we een draaiboek 

samen. 

 

1.3.2 Onderzoeksopzet van het literatuuronderzoek  

 

Alvorens literatuur te raadplegen met betrekking tot de onderzoeksvraag, bepaalden we 

parameters en zoektermen.  

Hieronder geven we een kort overzicht van de zoekstrategie weer. 

 

Parameters 

Bij het verzamelen van literatuur, maakten we gebruik van verschillende soorten bronnen. 

Via internet raadpleegden we onderzoeksrapporten, wetenschappelijke papers, een aantal 

databanken en catalogussen zoals Soreka en Libis-net. 

Naast opzoekingen in de bibliotheek van de KHLim campus Oude Luikerbaan, zochten we 

relevante literatuur op in de Provinciale Bibliotheek te Hasselt.  

Ook gebruikten we informatie uit cursussen van onze opleiding. 

Dit project werd uitgevoerd in opdracht van het Wit-Gele Kruis Limburg. Eén van onze leden 

deed daarom stage bij deze organisatie, waardoor ook zij een bron van informatie vormde. 

Zij verzamelde namelijk informatie bij verschillende medewerkers en kreeg inzicht in de 

werking van de organisatie. 

Verder bezocht ieder van ons één van de vijf mutualiteiten zodat we een zicht kregen op het 

bestaande aanbod voor mantelzorgers.  

 

Zoektermen 

In onze zoektocht naar relevante literatuur, gebruikten we verschillende zoektermen, zoals: 

belasting mantelzorg, noden mantelzorg, Wit-Gele Kruis, combinatie werk zorg, demografie, 

gezondheidszorg, mantelzorg, mantelzorger, mantelzorgondersteuning, ziekenfondsen, 

mantelzorgpremie, mantelzorgorganisaties, ontgroening, ouderenbeleid, pensioen, profiel 

mantelzorger, thuiszorg, thuiszorgdecreet, verenigingen voor mantelzorg, vergrijzing, zorg, 
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zorgaanbod, zorgbeleid, zorgtaken, zorgverzekering, informal care, home based health care, 

elderly care, enzovoort. 

 

1.3.3 Onderzoeksopzet van het praktijkonderzoek  

 

Als hulpmiddel bij ons onderzoek in de praktijk, kregen wij van het Wit-Gele Kruis Limburg 

een vragenlijst om de noden van mantelzorgers te achterhalen. De vragenlijst bestond uit 

twee delen: één gedeelte over de mantelzorger en het andere over het verlenen van de 

mantelzorg. De vragenlijst fungeerde enkel als leidraad, niet als doel op zich. Ze is als bijlage 

toegevoegd (bijlage 1: “Vragenlijst mantelzorg”). 

Iedere student nam vier interviews af bij erkende mantelzorgers van patiënten in een 

bepaalde regio. Na hun goedkeuring verstrekten de medewerkers van het Wit-Gele Kruis 

Limburg ons de nodige gegevens van de patiënten en mantelzorgers. Iedere student kreeg 

een bepaalde groep patiënten toegewezen, met name nomenclatuur, forfait A, forfait B en 

forfait C. Zo konden we achterhalen of er andere noden waren bij de mantelzorgers van de 

verschillende groepen patiënten. In bijlage (bijlage 2: “De forfaitscores en het nomenclatuur”) 

wordt de inhoud van iedere groep nader toegelicht. 

De resultaten van onze interviews toetsten we aan de literatuur aan de hand van citaten en 

verwijzingen, met de bedoeling de inhoud van de infosessies af te stemmen op de noden en 

vragen van mantelzorgers.  

Vervolgens organiseerden we een infosessie en stelden we een draaiboek op. Hiervoor 

verwijzen wij naar hoofdstuk 5 “De infosessie”. 
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Hoofdstuk 2: Het Wit-Gele Kruis 
 

 

Het Wit-Gele Kruis is een gekende thuiszorgorganisatie in Vlaanderen die streeft naar een 

optimaal welzijn van de patiënt. Ook biedt ze een zo compleet mogelijke ondersteuning aan 

van de mantelzorg, aangezien dit een belangrijke factor is binnen de thuiszorg. 

In dit hoofdstuk stellen we deze organisatie voor en bespreken we haar werking. De hoofd-

activiteit, de aanvullende diensten en de verschillende zorgtrajecten komen eveneens aan 

bod.  

 
2.1 Voorstelling van het Wit-Gele Kruis 
 

Het Wit-Gele Kruis is een thuiszorgorganisatie die zich binnen de eerstelijnsgezondheidszorg 

situeert en die professionele hulp verleent in de vertrouwde omgeving van de patiënt 

(Molenaers, 2007-2008; Soreka, 2008). 

Het hoofddoel is totaalzorg en zorg-op-maat bieden aan elke patiënt en zijn familie. Daartoe 

biedt het Wit-Gele Kruis een optimale en adequate zorg aan haar zieke, bejaarde en/of 

mindervalide patiënten zonder onderscheid in rang, stand of filosofische overtuiging (Soreka, 

2008). Om dit doel te bereiken, voorziet het Wit-Gele Kruis een aantal diensten. Deze 

worden nader toegelicht in punt 2.3 Diensten van het Wit-Gele Kruis. 

 

2.2 Werking van het Wit-Gele Kruis 
 

Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen is een Federatie van vijf Vlaamse provinciale Wit-Gele-

Kruisverenigingen die elk autonoom fungeren. Iedere provincie bestaat uit een aantal 

afdelingen die verantwoordelijk zijn voor Wit-Gele Kruisactiviteiten in één of meerdere 

gemeenten. Iedere afdeling beschikt over een aantal verpleegkundigen, een secretaresse, 

een personeelslid voor het onderhoud en een hoofdverpleegkundige en adjunct-hoofd-

verpleegkundige die de afdeling leiden. Ze is verdeeld in een aantal groepen verpleeg-

kundigen die samen instaan voor een deelgebied van de afdeling. De groepen zijn op hun 

beurt ingedeeld in sectoren, waarbij iedere sector een vaste verpleegkundige heeft. Deze 

vaste verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verzorging en de begeleiding van 

gemiddeld 18 patiënten, waarvan sommigen dagelijks, anderen twee of drie maal per week 

of per maand verzorgd dienen te worden. Door de doorgaans lange verzorgingsduur raakt 

deze vaste sectorverpleegkundige heel erg vertrouwd met de leefwereld van de patiënt en 
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zijn familie. Om continuïteit in zorg aan de patiënt te garanderen, lossen de verpleeg-

kundigen elkaar af (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008-2009; Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 

vzw, 2006).  

 

2.3 Diensten van het Wit-Gele Kruis 
 

Het Wit-Gele Kruis houdt zich voornamelijk bezig met thuisverpleging. Daarnaast worden er 

nog aanvullende diensten aangeboden. Ook de verschillende zorgtrajecten dragen bij tot het 

bereiken van het hoofddoel van het Wit-Gele Kruis: totaalzorg en zorg-op-maat bieden aan 

elke patiënt en zijn omgeving (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008-2009). 

 

2.3.1 Thuisverpleging 
 

De kernactiviteit van het Wit-Gele Kruis is thuisverpleging (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 

2008-2009). Deze formele zorgvorm situeert zich binnen de thuiszorg, waarin ook informele 

zorg, meer bepaald mantelzorg, een plaats heeft (Molenaers, 2007-2008). 

De thuisverpleegkundige vervult een aantal taken binnen de thuiszorg waardoor hij/zij een 

waardevolle plaats in de gezondheidszorg inneemt. In dit takenpakket is het bieden van 

deskundige verpleegtechnische zorg een belangrijk item. De nauwgezette personeels-

selectie en de permanente bijscholing omtrent de nieuwste verpleegkundige technieken en 

tendensen maken dit mogelijk. Het psychosociaal ondersteunen van de patiënt en zijn familie 

en preventieve zorgverlening toepassen zijn ook een onderdeel van het takenpakket van de 

thuisverpleegkundige. Verder zijn verslaggeving en samenwerking tussen alle hulpverleners 

die bij de patiënt aan huis komen een noodzaak om zorg-op-maat en totaalzorg te kunnen 

bieden. Indien nodig, verwijst de verpleegkundige de patiënt door naar andere instanties 

(Wit-Gele Kruis Limburg vzw, z.j.; Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw, 2006). 

Zoals reeds vermeld, heeft iedere sector een vaste verpleegkundige die een totaalzorg biedt. 

De integrale zorg van één patiënt wordt namelijk aan één verpleegkundige toegewezen. 

Vanuit deze structuur en de vaak veelvuldige contacten met deze verpleegkundige is het 

beter mogelijk zorg, op maat van de patiënt, te bieden (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008-

2009). 

 

2.3.2 Aanvullende diensten 
 

Naast de thuisverpleging, biedt het Wit-Gele Kruis ook aanvullende diensten aan, namelijk 

de dieetdienst, permanentiedienst, dienst gezinszorg, pedicuredienst en kraamdienst. 
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Deze diensten worden gecoördineerd vanuit het Provinciaal Secretariaat en kunnen 

eenvoudig aangevraagd worden. 

Doorgaans stelt de patiënt een vraag aan de thuisverpleegkundige of adviseert de verpleeg-

kundige zelf een dienst aan de patiënt. Daarna geeft hij/zij de behoefte door aan de des-

betreffende dienst. Ook patiënten die (nog) geen gebruik maken van de thuisverpleging van 

het Wit-Gele Kruis kunnen een beroep doen op de aanvullende diensten. Zij nemen 

gewoonlijk contact op met het onthaal van het Provinciaal Secretariaat en worden zo met de 

desbetreffende dienst doorverbonden (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008; Wit-Gele Kruis 

Limburg vzw, 2008-2009; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, z.j.). 

Hierna volgt enige uitleg bij de verschillende aanvullende diensten. 

 

Permanentiedienst 

Deze dienst staat in voor het onthaal, de personenalarmcentrale en het uitlenen van hulp-

middelen. 

 

Onthaal 

De permanentiedienst garandeert continuïteit in zorg vermits er 24 uur op 24, alle dagen van 

het jaar een verpleegkundige aanwezig is op het Provinciaal Secretariaat. Op die manier is 

het Wit-Gele Kruis steeds bereikbaar (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, z.j.). 

 

Personenalarmcentrale 

Het personenalarmsysteem bestaat uit een draadloos zendertje met drukknop dat rond de 

hals of aan de pols gedragen kan worden en een alarmtoestel dat op het elektriciteits- en 

telefoonnet is aangesloten. Bij een druk op de knop krijgt de patiënt contact met de 

permanent bemande centrale van het Wit-Gele Kruis. Via de spreek-luisterverbinding en de 

gegevens op het computerscherm kan de verpleegkundige in de centrale uitmaken wie ter 

plaatse gestuurd moet worden. Zo kan er een geruststellend en veilig gevoel gegeven 

worden aan de patiënt. Ook familie en/of mantelzorger(s) worden op deze manier ontlast. Zij 

proberen steeds de beste zorgen toe te dienen, maar kunnen niet altijd aanwezig zijn. Op 

deze manier hebben ze de mogelijkheid om met een gerust hart een rustpauze te nemen  

(Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008-2009, Wit-Gele Kruis Limburg vzw, z.j.). 

 

Uitleendienst 

Het Wit-Gele Kruis biedt een uitgebreid assortiment aan van kleine en grote hulpmiddelen, 

onder andere in samenwerking met de Thuiszorgwinkel van de Christelijke Mutualiteit. De 

hulpmiddelen zorgen voor een aanzienlijke verbetering wat betreft de zelfredzaamheid van 
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de thuisblijvende patiënt. Bovendien wordt de zware taak van mantelzorgers in vele situaties 

door die extra hulp verlicht (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008-2009). 

 
Dieetdienst 

Als patiënten niet meer zelf kunnen instaan voor het halen, bereiden en nuttigen van hun 

voeding, dienen zij een beroep te doen op hun naaste omgeving. Mantelzorgers zorgen dan 

vaak voor de dagelijkse voeding. Deze taak is niet te onderschatten, want een diabetes-

patiënt heeft bijvoorbeeld specifieke noden waarmee rekening moet worden gehouden bij het 

opstellen van een dagmenu. 

Om patiënten en mantelzorgers te helpen en te begeleiden bij het kiezen van de juiste 

maaltijd beschikt het Wit-Gele Kruis over een dieetdienst. Deze dienst bestaat uit een aantal 

diëtisten die voedingsadvies verschaffen en de patiënt begeleiden bij het volgen van een 

dieet. De diëtisten geven vorming en patiënten kunnen met een voorschrift van de arts bij 

hen terecht voor individuele consultaties. De dienst is voor iedereen toegankelijk. Uiteraard 

wordt er ook aandacht besteed aan specifieke begeleiding: mensen met diabetes, obesitas, 

hypertensie, enzovoort (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2007; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, z.j.; 

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, z.j.). 

 

Kraamdienst 

Het Wit-Gele Kruis beschikt over een aantal vroedkundigen die zowel in de pre- als in de 

postnatale periode de moeder en haar partner informeren en begeleiden. Bovendien wordt er 

een aantal dagen na de bevalling deskundige verzorging aangeboden aan de moeder en 

haar baby. Huishoudelijke activiteiten behoren niet tot het takenpakket van de 

vroedkundigen. Indien nodig verwijzen ze wel door naar andere diensten (Wit-Gele Kruis 

Limburg vzw, 2007; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, z.j.). 

 

Pedicuredienst 

Zowel voor senioren in het algemeen als voor specifieke doelgroepen zoals diabetes-

patiënten, is een regelmatige voetcontrole door een verpleegkundige noodzakelijk voor een 

langer behoud van mobiliteit. De standaardvoetverzorging gebeurt door de thuisverpleeg-

kundige. Patiënten met probleemvoeten worden doorverwezen naar de pedicuredienst. Deze 

dienst bestaat uit een aantal verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis die een aanvullende 

opleiding tot gespecialiseerde voetverzorg(st)er volgden. 

Deze dienst staat open voor Wit-Gele Kruispatiënten en hun familieleden (Mondelinge 

informatieverstrekking van coördinator pedicuredienst, 2008; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 

z.j.). 
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Dienst Gezinszorg 

De Dienst Gezinszorg van het Wit-Gele Kruis beoogt familieleden en/of mantelzorgers van 

hulpbehoevende personen te ontlasten en/of andere hulpverleners te helpen bij het uitvoeren 

van hun taak. Daartoe bestaat de mogelijkheid, zowel voor Wit-Gele Kruis- als niet-Wit-Gele 

Kruispatiënten, om via de Dienst Gezinszorg een verzorgende aan huis te laten komen.  

Het hoofdaccent van de dienst ligt op oppas verlenen. De verzorgende houdt toezicht en 

helpt de patiënt bij activiteiten, zoals in en uit bed komen, eten, wandelen, enzovoort. De 

verzorgenden verrichten geen huishoudelijke taken, tenzij deze taken behoren tot een 

activiteit die samen met de patiënt wordt uitgevoerd. Ze nemen in geen geval het werk van 

professionele hulpverleners over.  

Het is belangrijk dat de familieleden en/of mantelzorgers weten dat de hulpbehoevende 

persoon in goede handen is en dat de nodige zorgen verleend zullen worden, zowel op 

lichamelijk, psychisch, als sociaal vlak. Zo kunnen zij er met een gerust hart even tussenuit. 

De Dienst Gezinszorg van het Wit-Gele Kruis is - in tegenstelling tot sommige andere 

Diensten Gezinszorg - ook buiten de reguliere uren (van 8 tot 16 uur) beschikbaar. Dit 

betekent dat men ook ’s avonds, in weekends, op feestdagen en sporadisch ’s nachts 

beroep kan doen op de verzorgenden, waardoor ook op dit vlak aan de noden van de doel-

groepen voldaan wordt. Bovendien wil de dienst ook tegemoetkomen aan dringende en 

acute aanvragen (Mondelinge informatieverstrekking van medewerkers Dienst Gezinszorg, 

2008; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008-2009; Wit-Gele 

Kruis Limburg vzw, z.j.; Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw, 2008). 

 
2.3.3 Zorgtrajecten 

 

Verder beschikt het Wit-Gele Kruis over een aantal zorgtrajecten: palliatieve zorg, 

psychiatrie, mobiliteit, incontinentie en stoma, diabetes, wondzorg, psychogeriatrie en een 

traject ter ondersteuning van de mantelzorger. 

De trajecten worden elk vertegenwoordigd door een domeincoördinator. Deze verdiept zich 

in de materie van het traject waar hij/zij verantwoordelijk voor is en geeft onder andere 

vormingen aan de referentieverpleegkundigen van de afdelingen. Deze referentie-

verpleegkundigen vormen op hun beurt de verpleegkundigen van hun afdeling. Verder 

worden de referentieverpleegkundigen op de hoogte gehouden over patiënten die tot een 

bepaald traject behoren. Bij deze patiënten wordt nagegaan of er aanvullende diensten nodig 

zijn. Informatie geven aan de patiënten en hun mantelzorgers is ook een onderdeel van een 

traject. Voor de meeste zorgtrajecten bestaan al een aantal infosessies (Mondelinge 

informatieverstrekking van medewerkers Dienst Gezinszorg, 2008; Wit-Gele Kruis Limburg 

vzw, 2008). 
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2.4 Besluit 
 

In dit hoofdstuk stelden we de thuiszorgorganisatie “Wit-Gele Kruis” in het kort voor. 

Vervolgens lichtten we haar werking toe. Onze aandacht ging vooral uit naar de diensten die 

het Wit-Gele Kruis aanbiedt, namelijk thuisverpleging, aanvullende diensten en zorgtrajecten. 

Deze dragen elk bij tot het bereiken van het hoofddoel van het Wit-Gele Kruis: totaalzorg en 

zorg-op-maat bieden aan elke patiënt en zijn omgeving. 
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Hoofdstuk 3: De mantelzorg 
 

 

Mantelzorg is een informele zorg en neemt een belangrijke plaats in binnen de thuiszorg. 

In dit hoofdstuk definiëren we allereerst het begrip mantelzorg en maken we een 

onderscheid tussen mantelzorg, professionele zorg, zelfzorg en vrijwilligerswerk. Vervolgens 

situeren en bespreken we mantelzorg binnen de thuiszorg. Tenslotte lichten we het belang 

van mantelzorg toe. 

 
3.1 Definiëring van de mantelzorg 

 

Volgens de literatuur bestaan er verschillende soorten definities van mantelzorg.  

H. Verschure benoemt mantelzorg als “alle zorgen die genoten in een klein sociaal netwerk 

aan elkaar geven op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid” 

(Bobbaers, Snels, Stephani en Verbeeck, 2007-2008). 

De Christelijke Mutualiteit beschrijft mantelzorg als “de extra zorg die aan een zorg-

behoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe 

omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van 

een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk” (Ziekenzorg CM vzw, z.j.).  

In het thuiszorgdecreet wordt mantelzorg omschreven als “de hulp- en dienstverlening die 

geboden wordt door het beschikbaar natuurlijk zorgmilieu zoals partner, ouder, kinderen, 

familieleden, buren en vrienden. Het gaat hier om de hulp en de bijstand die op een niet-

professionele wijze, noch in een georganiseerd verband wordt verleend” (Vackier, 2001). 

Volgens Bouckaert en Van Buggenhout (z.j.) is mantelzorg een verzamelterm voor “het niet-

beroepsmatig, vrijwillig verstrekken van niet-medische hulp en dienstverlening aan hulp-

vragers (vrienden, buren, familie- en gezinsleden) met wie de hulpverlener een initiële socio-

affectieve band heeft”. 

 

Uit deze definities blijkt dat mantelzorg een zeer ruim begrip is. Er wordt vooral beoogd de 

mantelzorg te onderscheiden van de professionele thuiszorg, zelfzorg en het vrijwilligerswerk 

dat in georganiseerd verband plaatsvindt.  

Professionele thuiszorg onderscheidt zich van mantelzorg doordat de zorg die in het 

thuismilieu verleend wordt, verstrekt wordt door personen voor wie dit een vorm van betaalde 

arbeid is (Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.). 
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Zelfzorg zijn de zorgen, beslissingen en acties in het dagelijks leven waarvoor de zorg-

behoevende persoon zelf (nog) kan instaan om te voorzien in de eigen basisbehoeften 

(Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.). 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch 

verschillen ze van elkaar. Mantelzorg overkomt je omdat je een emotionele band hebt met 

degene die zorg nodig heeft. Voor vrijwilligerswerk kies je. Vrijwilligers kiezen ervoor om te 

zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij kunnen 

de zorg op eigen initiatief beëindigen (Knipscheer, 2004). 

 

We kunnen dus besluiten dat mantelzorg een aanvulling is op zelfzorg, professionele thuis-

zorg en vrijwilligerswerk. 

Mantelzorg wordt gegeven op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerig-

heid. Het is zorg die op een niet-beroepsmatige manier in het natuurlijk zorgmilieu gegeven 

wordt en waarbij een socio-affectieve band bestaat tussen de zorgbehoevende en de 

mantelzorger. 

 

3.2 Situering van de mantelzorg 
 

Zoals reeds besproken, is mantelzorg een zeer ruim begrip. Het is daarom van belang om 

mantelzorg in de thuiszorg te situeren en te bespreken. Hierna volgt een schematisch 

overzicht van de diensten die er bestaan en wie men kan inschakelen om hulp te bieden bij 

de thuiszorg. Een aantal aanvullende diensten wordt toegelicht in punt 4.3 Aanbod voor de 

mantelzorger. 
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Figuur 1: “Situering mantelzorg”  

(Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.) 

In figuur 1 wordt de positie van de verschillende zorgverleners binnen de zorgverlening in de 

thuiszorg geschetst. Hieronder worden de drie grote cirkels in het kort toegelicht. 

De zorgbehoevende persoon staat centraal in de zorgverlening. Hij zal eerst zolang mogelijk 

voor zichzelf willen zorgen en zolang mogelijk in zijn vertrouwd milieu willen blijven wonen 

(Seniorennet.be, 2008).  

Als dit niet meer lukt, zal er meestal worden overgegaan naar mantelzorg. De mantelzorgers 

nemen vaak het grootste deel van de zorg voor hun rekening. Zij moeten de kans hebben 

om de zorg met anderen te kunnen delen zodat de thuiszorg mogelijk blijft.  
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Indien mantelzorg niet voldoet kan men een beroep doen op externe zorgverleners. De 

professionele basisdiensten, de ondersteunende en aanvullende diensten en de diensten 

voor specifieke doelgroepen behoren tot deze groep van externe zorgverleners (Werkgroep 

thuisverzorgers vzw, z.j.). Ze hebben elk een eigen reglementering en een eigen aanbod van 

dienstverlening. 

 

3.3 Belang van de mantelzorg 
 

Mantelzorg biedt een meerwaarde voor de zorgbehoevende, de samenleving en de 

economie. We lichten het belang op de verschillende vlakken achtereenvolgens toe. 
  
3.3.1 Meerwaarde voor de zorgbehoevende 
 

Mantelzorg biedt een meerwaarde voor de zorgbehoevende persoon zelf. Zijn voorkeur gaat 

uit naar een verzorging waarin hij zichzelf kan zijn, zijn eigen cultuur kan beleven en zich 

veilig en geborgen voelt. De eigen thuisomgeving is bovendien belangrijk voor het psychisch 

en lichamelijk welzijn van de mens (De Vliegher, Debaillie, Paquay, Geys en Scheepmans, 

2004). Steeds meer ziet men in hoe belangrijk thuiszorg is en erkent men de behoefte om 

ondersteuning voor families uit te bouwen. Wie voor een ouder, een partner, een kind of een 

ander familielid zorgt, doet dit op grond van persoonlijke motieven, de relatie die hij met de 

betreffende persoon heeft, de affectie die hij voor hem of haar voelt,… Hij wil zich verant-

woordelijk voelen voor de zorgbehoevende persoon. Deze inzet en affectie kunnen niet door 

institutionele zorg worden vervangen. De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft 

“gezondheid” als “het geheel van lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn”. Het is 

aannemelijk dat deze drie aspecten van gezondheid het best verwezenlijkt worden in een 

thuissituatie, waar men zich geborgen en veilig voelt, omringd door mensen die men kent en 

liefheeft, waar men vrij is en zelfstandig kan blijven (Knipscheer, 2004; Werkgroep thuis-

verzorgers vzw, z.j.). 

 
3.3.2 Meerwaarde voor de samenleving 

 

Mantelzorg is van belang door de toenemende vergrijzing. Volgens het Nationaal Instituut 

voor de Statistiek (z.j.) vergrijst onze samenleving. Dit leidt tot een steeds grotere groep 

personen die zorg zal nodig hebben. Het zou bovendien ondenkbaar zijn en ook onhaalbaar 

om elke zorgbehoevende oudere in een residentiële instelling onder te brengen (Craeynest, 

De Koker, Jacobs, Lodewijckx en Vanbrabant, 2004).  
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3.3.3 Meerwaarde voor de economie 

 

Ook economische factoren spelen een rol bij het belang van thuiszorg. Enerzijds probeert 

men de uitgaven voor de gezondheidszorg te beheersen omdat men verwacht dat deze met 

de vergrijzing van de bevolking nog zullen stijgen. Anderzijds probeert men de over-

consumptie van geneeskundige zorgen, bepaalde diagnosetechnieken en medicatie af te 

remmen. Men zoekt naar lichtere en dus goedkopere vormen van zorgverlening. Thuiszorg 

lijkt dan het alternatief te zijn voor de dure intramurale opvang. Dit brengt een verschuiving 

met zich mee van de verantwoordelijkheden en kosten van de overheid naar de burger en 

naar het thuismilieu. Een degelijke ondersteuning van personen die in het thuismilieu 

verblijven en een efficiënt thuiszorgbeleid zijn daarbij van belang (Craeynest et al., 2004; 

Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.; ZBC Consultants BV, 2008). 

 

3.4 Besluit 
 

In dit hoofdstuk werd weergegeven dat mantelzorg een ruim begrip is en dat er verschillende 

definities bestaan in de literatuur. Mantelzorg is een aanvulling op de zelfzorg, professionele 

thuiszorg en vrijwilligerswerk. Het wordt gegeven op basis van vanzelfsprekendheid en 

bereidheid tot wederkerigheid. Ook is het een zorg die op een niet-beroepsmatige manier in 

het natuurlijk zorgmilieu gegeven wordt en waarbij een socio-affectieve band bestaat tussen 

de zorgbehoevende en de mantelzorger. 

Onze aandacht ging ook uit naar de meerwaarde die mantelzorg kan bieden voor de zorg-

behoevende, de samenleving en de economie. 
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Hoofdstuk 4: De mantelzorger 
 

 

In dit hoofdstuk geven we de definiëring van een mantelzorger weer. Hij/zij is namelijk een 

belangrijke schakel in de dienstverlening. Aangezien iedere mantelzorgsituatie verschillend 

is, bespreken we meerdere definities. Ook lichten we de noden en het aanbod voor de 

mantelzorger toe. De verhouding tussen vraag en aanbod halen we aan omdat dit een knel-

punt vormt in de thuiszorg. Tenslotte schenken we aandacht aan de belasting die de mantel-

zorger kan ervaren, aangezien de mantelzorger het risico loopt overbelast te worden. 

 
4.1 Definiëring van de mantelzorger  

 

“Een mantelzorger is een persoon die op geregelde basis en op een niet-beroepsmatige 

wijze aanvullende, bovennormale zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn 

omgeving en dit vanuit de sociaal-affectieve relatie die hij met deze persoon heeft”                 

(’t Lichtpuntje, 2005).  

Volgens de Werkgroep thuisverzorgers vzw (z.j.) kunnen mantelzorgers zowel partners, 

ouders, familieleden, kinderen, buren als vrienden zijn. Het zijn dus de dichtstbijzijnde zorg-

verleners. Zij nemen het grootste deel van de zorg op zich vanuit de affectieve band die ze 

hebben met de zorgbehoevende persoon. 

De Christelijke Mutualiteit stelt dat een mantelzorger extra zorg verleent aan een zorg-

behoevende, waarbij de zorg voortvloeit uit een sociale relatie, buiten het kader van een 

betalend beroep of vrijwilligerswerk (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 
 
Een algemene definitie bestaat niet. We kunnen besluiten dat vooral de niet-beroepsmatige 

wijze van verzorging aan personen waarmee men een affectieve band heeft, typerend is 

voor mantelzorgers. Het zijn meestal familieleden, maar ook vrienden of buren kunnen 

mantelzorg verlenen.  

 

4.2 Noden van de mantelzorger 
 

De noden van de mantelzorger zijn afhankelijk van de relatie tussen de mantelzorger en de 

zorgbehoevende persoon, de woonsituatie, de zwaarte van de zorg en de draagkracht van 

de mantelzorger (Geluk, 2006). 

In deze paragraaf bespreken we het onderzoek van de Christelijke Mutualiteit en van het 

Centrum van Bevolkings- en Gezinsstudies omdat deze onderzoeken de resultaten van 



 21 

andere onderzoeken omvatten. Zij vormen een samenbundeling van de noden die we in de 

literatuur vonden. 

 

In het algemeen zijn er drie grote noden binnen de mantelzorg, namelijk nood aan informatie, 

nood aan waardering en erkenning en ten derde nood aan een luisterend oor (Craeynest en 

De Koker, 2006; Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

 

Ten eerste is er nood aan informatie. Uit het onderzoek van het Centrum voor Bevolkings- en 

Gezinsstudie is duidelijk aangetoond dat informatietekort één van de grootste knelpunten is 

in de mantel- en thuiszorg in Vlaanderen. Het beschikken over voldoende kennis en infor-

matie zou een succesfactor kunnen zijn voor de realisatie van de thuiszorg. Het onderzoek 

van Craeynest et al. (2004) toont nochtans aan dat mantelzorgers over onvoldoende infor-

matie beschikken over de bestaande diensten en hun mogelijkheden, en dat zij vaak niet 

weten tot wie zij zich moeten wenden om hulp aan te vragen. Dikwijls is de informatie die zij 

krijgen onjuist, onvolledig en niet afgestemd op hun individuele noden (Craeynest et al., 

2004). Zorgbehoevende personen en mantelzorgers moeten vaak zelf op zoek gaan naar de 

beschikbare diensten, zelf uitzoeken op welke premies en tegemoetkomingen ze recht 

hebben, welke hulpmiddelen er bestaan, wie hen kan steunen, enzovoort. Dit is heel 

belastend en tijdrovend (Craeynest en De Koker, 2006). Het aanbod van informatie dat 

digitaal ter beschikking wordt gesteld is vaak onbereikbaar voor de mantelzorgers omdat de 

generatie die mantelzorg verleent vaak niet opgegroeid is met deze technologie en ze dus 

ook niet vlot hanteert (Craeynest et al., 2004).  

 

De meeste mantelzorgers die wij geïnterviewd hebben, vinden dat er wel voldoende 

informatie bestaat, maar dat ze er zelf naar moeten zoeken. Folders en informatiesessies 

over bestaande tegemoetkomingen, hulpmiddelen, diensten,… vinden ze te algemeen. Een 

individueel gesprek met een bevoegd persoon vinden zij een beter idee omdat op deze 

manier de informatie afgestemd wordt op hun persoonlijke situatie. 

 

Onderstaande fragmenten illustreren dat de informatie die mantelzorgers krijgen vaak niet 

afgestemd is op hun eigen situatie: 

 

“…Ik ben wel eens naar een infosessie over mantelzorg geweest, maar ik vond dit niet echt 

nuttig omdat ik al wist wat er verteld werd…” 

 

“…Ik weet wel dat er veel informatie bestaat, maar zij kennen mijn situatie niet… De 

informatie is niet op mij afgestemd…” 
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Ten tweede is er nood aan waardering en erkenning. Mantelzorgers zetten zich vaak in alle 

stilte voor iemand in die ze graag zien. Ze vragen hier weinig voor terug. Hierdoor wordt 

mantelzorg nog te vaak als iets vanzelfsprekend gezien. Professor Mia Duijnstee: “Niemand 

heeft erom gevraagd mantelzorger te mogen worden. Er zijn dan ook maar weinig mensen 

die zeggen: “Wat vind ik dit fantastisch dat ik nu voor mijn moeder of mijn man kan gaan 

zorgen!” en een vrije keuze om wel of niet te gaan zorgen is er niet. Je vader, moeder, 

partner of kind wordt ziek en dan glijd je daar als vanzelf in. Het overkomt je en voordat je 

het weet ben je ondergedompeld in de zorg en verdwijnt je eigen leven stukje bij beetje.” 

(Duijnstee en Tadjens, 1999). Het is echter belangrijk het stille engagement te waarderen en 

deze waardering ook concreet vorm te geven en uit te spreken (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

Dankbaarheid, humor, een goede, open relatie, belangstelling voor de mantelzorger of een 

compliment: ze maken het zorgen lichter en gemakkelijker (Geluk, 2006). Voor mantel-

zorgers is dit een echte opsteker. Dergelijke waardering maakt ook dat men de zorg langer 

kan volhouden. Op deze manier kan de zorgbehoevende persoon langer thuis in zijn 

vertrouwde omgeving blijven. 

Een andere vorm van waardering en erkenning is een financiële tegemoetkoming voor de 

hulp verleend door mantelzorgers (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). De beschikbare tegemoet-

komingen worden toegelicht in punt 4.3 Aanbod voor de mantelzorger.  

 

Uit onze bevraging bij mantelzorgers blijkt dat zij het aangenaam vinden dat hun hulp 

gewaardeerd wordt door de zorgbehoevende zelf. Ze appreciëren erkenning van hun naaste 

omgeving méér dan een algemene erkenning. Zij krijgen bijvoorbeeld liever een schouder-

klopje van de andere familieleden, vrienden en buren dan een standaardkaartje van hun 

mutualiteit. 

De financiële tegemoetkomingen die zij ontvangen, vinden zij een fijne vorm van onder-

steuning, maar ze geven aan dat ze het daarvoor niet doen. 

 

Uit onderstaande fragmenten wordt dit duidelijk: 

 

“…Mijn vriendin zij dat ze mij bewonderde, dat ik het zo kon volhouden. Dit gaf mij het gevoel 

dat ik een doorzetter was…” 

 

“…Ik heb een kaartje van de mutualiteit ontvangen, maar ik heb het weggegooid omdat ik er 

geen belang aan hecht… Zo onpersoonlijk…” 
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Ten derde is er nood aan een luisterend oor. Zorg dragen voor iemand die je graag ziet, kan 

soms zwaar zijn. Vandaar dat mantelzorgers nood hebben aan iemand die naar hun verhaal 

luistert, iemand die klaarstaat op het moment dat zij er nood aan hebben.  

Voor vele mantelzorgers is het echter niet gemakkelijk om tijd vrij te maken om hun hart bij 

iemand te luchten (Ziekenzorg CM vzw, z.j.).  

 

Uit onze praktijkstudie blijkt dat mantelzorgers al heel wat tijd aan mantelzorg verlenen, 

waardoor ze niet veel zin hebben om dan nog naar een bijeenkomst voor mantelzorgers te 

gaan. Bovendien doen ze hun verhaal liever aan mensen uit hun omgeving dan aan 

“vreemden”. 

 

Onderstaande citaten illustreren dit:  

 

“…Twee koppels kwamen bij mij op bezoek, de mannen bleven bij mijn echtgenoot. Zo kon 

ik er met de vrouwen tussen uit. Op deze momenten kan ik mijn hart luchten, zonder dat mijn 

man dit moet aanhoren…” 

 

“…Ik en mijn twee zussen zorgen voor mijn moeder, we kunnen bij elkaar terecht als het 

teveel wordt. Zonder deze steun zou ik het niet aankunnen…” 

 

In deze paragraaf hebben we vanuit de literatuur drie grote noden van mantelzorgers 

weergegeven, waarvan we één nood duidelijk teruggevonden hebben in onze praktijkstudie, 

namelijk nood aan informatie. 

Mantelzorgers willen graag een individueel gesprek over de mogelijkheden zodat ze 

informatie krijgen die aangepast is aan hun persoonlijke situatie. 

Verder vinden ze waardering en erkenning vanuit hun naaste omgeving belangrijker dan 

algemene erkenning. 

Mantelzorgers geven aan dat ze hun verhaal liever vertellen aan iemand uit hun naaste 

omgeving dan aan een “vreemde”. 

 
4.3 Aanbod voor de mantelzorger 

 
Mantelzorgers kunnen ervoor zorgen dat opname van de zorgbehoevende vermeden wordt 

en dat de kosten verbonden aan de thuiszorg niet de pan uit rijzen doordat zij een deel van 

de zorg op zich nemen. Dit maakt dat mantelzorgers onmisbare schakels zijn. 

Uiteraard kan dit een zware taak zijn die veel energie vergt van een mantelzorger en dit 

maakt het net belangrijk dat mantelzorgers erkend en gewaardeerd worden. Een aantal 
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organisaties, zoals mutualiteiten, Vlaamse overheid,… stelden enkele initiatieven op om 

mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en de nodige informatie aan te bieden. 

Deze zijn onderverdeeld in drie grote categorieën: informatie, ondersteuning en 

verademingskansen. Onder iedere categorie zijn enkele voorbeelden terug te vinden. 

 

4.3.1 Informatie  

 

Onder het informatieaanbod verstaan we initiatieven die genomen zijn om mantelzorgers 

informatie over verschillende topics te verschaffen.  

 

Mantelzorgpakje 

Het mantelzorgpakje is een samenbundeling van vraag en antwoord over mantelzorg in de 

vorm van een pocketboek. Het pakje wordt aangepast aan de regio waar men woont. Ook 

vindt men er praktische informatie in terug, zoals adressen en telefoonnummers van 

verschillende instanties (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

 
Informatiebrochures 

Brochures zijn opgesteld met de bedoeling informatie te verstrekken aan mantelzorgers. Er 

bestaan brochures met verschillende thema’s, zoals “burn-out bij mantelzorgers” en “omgaan 

met een ziek persoon” (vzw Steunpunt thuiszorg, z.j.). 

 

Informatiefiches 

Een aantal organisaties hebben informatiefiches ter beschikking van de mantelzorgers. Deze 

fiches behandelen de rechten en plichten van een mantelzorger of zorgbehoevende.  

Zo zijn er een aantal fiches ontwikkeld over: 

 Tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen 

 Tegemoetkomingen voor mantelzorgers 

 Taakafspraken bij mantelzorgers 

 Buitenshuis werken en mantelzorg 

(Ziekenzorg CM vzw, z.j.) 

 
Infosamenkomsten 

Deze samenkomsten worden regelmatig per regio georganiseerd. Er is een deskundige 

aanwezig die thema’s aanhaalt die te maken hebben met mantelzorg.  Een mantelzorger kan 

er met al zijn vragen terecht en krijgt de nodige informatie. Het is toegankelijk voor iedereen 

die iets met mantelzorg te maken heeft of gewoon geïnteresseerd is (Ziekenzorg CM vzw, 

z.j.). 
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Mantelzorglijn 

Een exploratief beschrijvend onderzoek uitgevoerd door het Centrum voor Bevolkings- en 

Gezinsstudie wees aan dat het informatietekort één van de grootste knelpunten vormt binnen 

de mantel- en thuiszorg in Vlaanderen. Op basis van dit onderzoek is de mantelzorglijn 

opgesteld. Deze geeft informatie over thuis- en mantelzorg via een website of via telefonisch 

contact. De meest gestelde vragen gaan over het financiële aspect van thuis- en mantelzorg, 

de verschillende diensten en wettelijke regelingen.  

Voor het telefonisch contact kan men terecht bij het secretariaat dat alle werkdagen te 

bereiken is van 09.00u tot 17.00u. Buiten deze uren is een antwoordapparaat beschikbaar 

(Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.). 

 
4.3.2 Ondersteuning 
 

Hierna worden verschillende initiatieven besproken die er toe bijdragen de mantelzorger te 

ondersteunen. 

 
Mantelzorgpasje 

Het mantelzorgpasje is ontwikkeld voor mantelzorgers die ongerust zijn als ze even de 

zorgbehoevende alleen thuis moeten laten om bijvoorbeeld boodschappen te doen of naar 

de apotheker te gaan. Stel dat er iets gebeurt onderweg dan weten de hulpverleners dat het 

om een mantelzorger gaat en kunnen ze direct andere personen verwittigen. Op het pasje is 

plaats voor een achttal telefoonnummers van personen die verwittigd kunnen worden in 

geval van nood zodat de zorgbehoevende tijdelijk hulp van andere personen kan krijgen 

(Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

 
Personenalarmsysteem 

Het personenalarmsysteem bestaat uit een draadloos zendertje met drukknop dat rond de 

hals of aan de pols gedragen kan worden en een alarmtoestel dat op het elektriciteits- en 

telefoonnet is aangesloten. Bij een druk op de knop krijgt de patiënt contact met de 

permanent bemande centrale van de organisatie waarbij de patiënt is aangesloten. Via de 

spreek-luisterverbinding en de gegevens op het computerscherm kan de persoon in de 

centrale uitmaken wie ter plaatse gestuurd moet worden. Zo kan er een geruststellend en 

veilig gevoel gegeven worden aan de patiënt. Ook familie en/of mantelzorger(s) worden op 

deze manier ontlast. Zij proberen steeds de beste zorgen toe te dienen, maar kunnen niet 

altijd aanwezig zijn. Op deze manier hebben ze de mogelijkheid om met een gerust hart een 

rustpauze te nemen (Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008-2009; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 

z.j.). 
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Lotgenotencontact 

Dit zijn samenkomsten die voor mantelzorgers georganiseerd worden. Mantelzorgers zitten 

vaak op dezelfde golflengte en voelen zich meer begrepen door mensen die zich in een 

vergelijkbare situatie bevinden. Op deze samenkomsten kunnen ze verhalen delen met 

elkaar en hier zelf ook veel steun uithalen. Ze zien dat ze niet de enige zijn en dit kan weer 

energie geven (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

 

Huisbezoek 

Het huisbezoek is er voor de chronisch zieke, zijn mantelzorger en zijn omgeving. Vaak 

zitten chronisch zieken enkel en alleen thuis, hetgeen het contact met de buitenwereld doet 

verwateren. Het huisbezoek wordt enkel aangeboden op vraag van de chronisch zieke. In 

een eerste gesprek gaat men na wat de zieke van het bezoek verwacht. Op basis van 

interesse, geslacht en beschikbare tijd wordt de meest geschikte vrijwilliger uitgekozen die 

dan op huisbezoek gaat (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

 

De provinciaalse 14-daagse van de thuiszorg  

Dit wordt georganiseerd door het bestuur van de provincie Limburg in samenwerking met 

erkende diensten voor thuiszorg. De bedoeling is om alle betrokkenen in de thuiszorg, zowel 

de zorgbehoevenden, professionelen, vrijwilligers als mantelzorgers aandacht te geven als 

vorm van waardering (Partena,1998-2008). 

 

Mantelzorgtelefoon 

Zorg dragen voor iemand kan soms te veel of te zwaar zijn. Een luisterend oor is dan zeer 

belangrijk. Naar aanleiding hiervan is de mantelzorgtelefoon opgericht. De mantelzorg-

telefoon wordt bemand door vrijwilligers op alle weekdagen tussen 14.00u tot 20.00u. Buiten 

deze uren is er een antwoordapparaat beschikbaar. 

Om hun verhaal te kunnen doen, hoeven de mantelzorgers het huis niet te verlaten. Dit 

maakt de mantelzorgtelefoon laagdrempelig (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

 

Psychologische opvang 

Zorgsituaties zijn niet altijd vanzelfsprekend. De kans zit erin dat de mantelzorger psycho-

logische problemen ontwikkelt. Hij/zij kan dan beroep doen op een psycholoog. De eerste vijf 

consultaties worden volledig terugbetaald (Liberale Mutualiteit Limburg, z.j.). 
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Premies 

Dit luik geeft weer op welke premies een mantelzorger recht heeft, en welke instanties de 

premies uitkeren. Ook wordt er aandacht geschonken aan de week van de thuiszorg die 

actie voert rond gemeentelijke premies. 

 
Lokale mantelzorgpremie 

Een aantal gemeenten kennen premies toe voor mantelzorgers. 

Hoe hoog deze premie is of wanneer deze wordt toegekend, is in iedere gemeente anders 

bepaald. Men kan navraag doen op het OCMW van de gemeente of er al dan niet een 

premie wordt toegekend (Liberale Mutualiteit Limburg, z.j.). 

Tijdens de week van de thuiszorg wordt er actie gevoerd rond de gemeentelijke mantelzorg-

premie. Een financiële tegemoetkoming wordt volgens onderzoek het meest gewaardeerd bij 

mantelzorgers. Op de ‘dag van de mantelzorg’ wordt er een stand van zaken opgesteld. Er 

wordt nagegaan welke gemeenten al dan niet een mantelzorgpremie uitbetalen, hoe groot dit 

bedrag is en aan welke voorwaarden de mantelzorger moet voldoen om in aanmerking te 

komen voor deze premie (Ziekenzorg CM  vzw, z.j.). 

 

Provinciale mantelzorgsubsidie provincie Limburg 

In de provincie Limburg kent men op basis van een aantal voorwaarden een subsidie toe aan 

mantelzorgers die instaan voor de thuisverzorging van een zorgbehoevende oudere 

(Liberale Mutualiteit Limburg, z.j.). 

 

De Vlaamse zorgverzekering  

De zorgverzekering geeft sinds 1 januari 2003 een forfaitaire vergoeding per maand voor de 
niet-medische kosten van mantel- en thuiszorg. Er dient aan drie voorwaarden voldaan te 
worden: je dient aangesloten te zijn bij een zorgkas, moet de jaarlijkse bijdrage steeds 
betaald hebben en je dient zwaar zorgbehoevend te zijn. Zwaar zorgbehoevenden die in de 
thuissituatie verzorgd worden en bewoners van een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis 
of een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen een aanvraag indienen. Dit gebeurt aan de 
hand van het indienen van een aanvraagformulier en een attest van zwaar zorgbehoevend-
heid. Het attest kan aangemaakt worden door een gemachtigd indicatiesteller. Dit kan een 
medewerker van een OCMW, een dienst voor gezinszorg of een centrum voor algemeen 
welzijnswerk zijn (Vzw Vlaamse zorgkas, z.j.). 
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4.3.3 Verademingskansen 
 

Deze initiatieven of diensten ontlasten de mantelzorger tijdelijk van de zorg zodat ze tijd 

hebben om eens op adem te komen. 

 
Vakanties 

Op vakantie gaan is niet vanzelfsprekend voor personen met beperkingen die aangewezen 

zijn op speciale verzorging.  

Er zijn verschillende soorten vakanties in het binnen- en buitenland beschikbaar, zoals 

vakanties voor het gezin, voor dementerenden en hun partner, voor psychisch zieken, 

enzovoort. Al deze vakanties worden begeleid door vrijwilligers. Zij staan in voor de nodige 

hulp, animatie, sfeer en verzorging (Ziekenzorg CM vzw, z.j.). 

 
Oppas 

Als de druk op de schouders van de mantelzorgers te hoog wordt, kan een oppasdienst 

ingeschakeld worden.  

De verzorgenden of vrijwilligers houden de zorgbehoevende persoon gezelschap, bieden 

toezicht en kunnen hem/haar helpen met eten, toiletbezoek, enzovoort. De oppassers 

mogen echter geen grote huishoudelijke taken uitvoeren.  

De oppasdienst is toegankelijk voor zorgbehoevende volwassenen en kinderen die thuis 

worden opgevangen (Partena, 1998-2008; Socmut.be, 2004-2006).  

 
Dagverzorgingscentrum 

Een zorgbehoevende kan ingeschreven worden in een dagverzorgingscentrum om de 

mantelzorger tijd te geven om andere activiteiten uit te voeren.  

Om naar een dagverzorgingscentrum te gaan, dient de zorgbehoevende ouder te zijn dan 60 

jaar. Het centrum gaat de zorgbehoevende thuis ophalen en brengt hem/haar terug. Verder 

zorgt het centrum voor een creatieve ontspanning en psychosociale ondersteuning.  

Het centrum is meestal verbonden met een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis.  

De zorgbehoevende dient een dagprijs en de eventuele vervoerskosten te betalen. Bepaalde 

ziekenfondsen geven een tussenkomst (Vroonen, 2008-2009). 

 

Centrum voor kortverblijf 

Een zorgbehoevende kan zowel overdag als ’s nachts terecht in een centrum voor 

kortverblijf. Dit kan gedurende enkele dagen of weken, naargelang de behoefte in de 

thuissituatie. In tegenstelling tot het dagverzorgingscentrum is het centrum voor kortverblijf 
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toegankelijk voor iedere zorgafhankelijke persoon en beperkt het zich dus niet tot ouderen 

alleen.  

Het centrum biedt gezins- en huishoudelijke verzorging aan. Er is een dagprijs die afhangt 

van de instelling die het kortverblijf organiseert. Het kan georganiseerd worden door rust-

huizen of particuliere initiatieven. Bepaalde ziekenfondsen geven een tussenkomst bij kort-

verblijf (Vroonen, 2008-2009).  
 
Dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg 

Deze dienst biedt psychosociale en pedagogische ondersteuning, huishoudhulp, klusjeshulp, 

oppashulp en warme maaltijdbedeling aan. De dienst is beschikbaar wanneer uit sociaal 

onderzoek blijkt dat de zorgbehoevende of mantelzorger (tijdelijk) onvoldoende draagkracht 

heeft. Hij/zij krijgt dan de kans om de eigen draagkracht te verhogen. De dienst richt zich 

vooral tot ouderen en de bijdrage wordt berekend per gepresteerd uur. De ziekenfondsen, 

OCMW’s of diensten voor gezinszorg kunnen deze dienst aanbieden (Vroonen, 2008-2009). 

 

Lokaal dienstencentrum 

Dit centrum biedt lokale bewoners een ruim dienstenpakket aan, zoals warme maaltijden, 

hulp bij boodschappen en huishoudelijke klussen, uitlenen van personenalarmsystemen,… 

Het centrum kan enkele taken van de mantelzorger overnemen zodat deze hiervan ontlast 

wordt. Het is vooral bedoeld voor bewoners van de buurt, kansarmen en allochtonen. De 

dienstverlening gebeurt dan ook tegen een lage prijs.  

Meestal wordt deze dienst georganiseerd door de gemeente of een OCMW (Vroonen, 2008-

2009). 

 

Opvang in een gastgezin  

Een gastgezin is een gezin of een alleenstaande die in zijn hart en in zijn huis genoeg plaats 

heeft om een oudere op te vangen. Een gezin kan voor verschillende vormen kiezen, 

namelijk kortopvang, nachtopvang, maaltijden verzorgen en een halve of een hele dag 

doorbrengen bij het gezin. 

 

Deze vorm van opvang is een aanvulling op de bestaande erkende diensten. In bepaalde 

streken zijn er geen mogelijkheden om beroep te doen op erkende diensten of de zorg-

behoevende is er nog niet klaar voor. Het huiselijk aspect maakt deze vorm van opvang 

speciaal. Niet alleen voor de oudere, ook voor het gezin biedt het vele voordelen. De 

volgende citaten uit de thuiszorgkrant maken de voordelen kenbaar:  

Citaat van een gast : “…Ik voel mij hier echt wel thuis in het gezin. Het zijn lieve mensen die 

voor mij zorgen… en wat ik ook zo positief vind, is dat ik hier bijna volledig mijn zin kan 
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doen… Ik ben vroeger al eens op kortverblijf geweest in een rusthuis, maar daar kon ik niet 

uitslapen en ik deed ook niet graag mee aan de georganiseerde activiteiten…”. 

Citaat van een gastgezin: “…Ik blijf het zeker nog lang doen… Iedereen wil toch wel oud 

worden en een verblijf in een bejaardentehuis zo lang mogelijk uitstellen… Daarom vind ik 

een tijdelijke opvang in een gastgezin de ideale oplossing…”. 

 

De gast betaalt een bedrag dat afhankelijk is van de duur van de opvang. Deze vorm van 

opvang is voordelig voor de zorgbehoevende maar ook voor de mantelzorger. Als de zorg-

behoevende deze opvang meer apprecieert, heeft dit ook invloed op de mantelzorger. De 

mantelzorger moet zich immers geen zorgen maken dat de zorgbehoevende zich niet thuis 

voelt en dit neemt ook eventuele schuldgevoelens weg bij de mantelzorger (Werkgroep 

thuisverzorgers vzw, z.j.). 

 
4.4 Verhouding tussen vraag en aanbod 

 

Er is voldoende aanbod in de thuiszorg, maar vraag en aanbod sluiten niet voldoende op 

elkaar aan. De noden van mantelzorgers en zorgbehoevenden worden onvoldoende 

beantwoord. 

Eén van de knelpunten in de verhouding tussen vraag en aanbod is flexibiliteit. Het is 

moeilijk om ’s nachts, in het weekend en de vroege ochtenduren zorg te verkrijgen. Op deze 

momenten zijn immers niet alle diensten beschikbaar.  

Een ander knelpunt is dat mantelzorgers of zorgbehoevenden vaak andere verwachtingen 

over de inhoud van de zorgverlening hebben. Dit maakt het net zo belangrijk dat de 

beschikbare informatie aansluit op hun vraag. Goede zorgafspraken maken omtrent de 

verwachtingen van beide partijen is dan belangrijk. 

Daarnaast is er vaak een gebrek aan continuïteit door de vele wisselingen van het 

personeel. Dit leidt tot wantrouwen van de zorgbehoevende en zijn omgeving. Eens ze een 

vertrouwensband hebben opgebouwd met een hulpverlener kan deze ineens wegvallen en 

vervangen worden door een andere hulpverlener waardoor het proces van vertrouwen 

opbouwen weer opnieuw moet gebeuren. Er komen dan zoveel verschillende mensen over 

de vloer en toch voelt de zorgbehoevende en zijn omgeving zich eenzaam omdat er geen 

band is opgebouwd. 

Open communicatie is ook niet altijd vanzelfsprekend. Sommige hulpverleners hebben een 

betuttelende houding en houden totaal geen rekening met inspraak van de familie. Ze 

worden dus ook niet au serieux genomen indien er klachten zijn. 

Om te voorkomen dat de mantelzorgers overbelast geraken, is het van groot belang dat zorg 

op maat aangeboden wordt.  
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Diensten en voorzieningen vertrekken veel vanuit hun eigen aanbod. Het is echter belangrijk 

om het de hele situatie te bekijken zodat ook voor andere problemen een oplossing kan 

gezocht worden. Dit gebeurt niet altijd en dat maakt dat de mantelzorger en zorgbehoevende 

zelf op zoek moeten gaan naar antwoorden, hetgeen zeer stresserend kan zijn (Geluk, 2006; 

Werkgroep Thuisverzorgers vzw, 2001). 

 

Vanuit onze praktijkstudie merken we op dat mantelzorgers en zorgbehoevenden de 

verkregen informatie niet voldoende toegepast vinden op hun eigen situatie. 

Bovendien vinden ze de hulp die aan huis komt vaak onvoldoende, zoals blijkt uit volgend 

fragment: 

 

“…Normaal komt Familiehulp 4 keer in de week, maar nu is het al een paar weken geweest 

dat de helpster maar 2 keer is gekomen… Ze zei dat de overheid daar voor iets tussen zit… 

Ze krijgen niet meer uren…  Ik snap dat wel, maar ik had toch liever dat ze vaker kwam…”. 

 
4.5 Belasting van de mantelzorger 
 

De mantelzorgers lopen een groot risico op overbelasting. Ze cijferen zichzelf vaak volledig 

weg om te zorgen voor hun zieke partner of ouder. Daardoor voelen ze zich niet altijd goed 

in hun vel. Nochtans is het belangrijk voldoende aandacht aan jezelf te besteden, ook als je 

voor iemand anders zorgt. 

Carpenito (2002) beschrijft overbelasting van de mantelzorger als “het niet-beroepsmatig 

zorg verlenen aan een naaste dat door de zorgende persoon als een te zware lichamelijke, 

emotionele, sociale en/of financiële belasting wordt ervaren”. 

Er zijn verschillende soorten overbelasting die we zullen bespreken, namelijk werk-, 

emotionele, sociale en financiële belasting. 

 
4.5.1 Werkbelasting 
 

De werkbelasting van een mantelzorger wordt bepaald door de hoeveelheid zorg die 

gegeven wordt. Deze zorg kan bestaan uit administratieve regelzaken, huishoudelijke en 

verzorgende taken. Sommigen bieden slechts enkele uren per week mantelzorg terwijl 

anderen voortdurend moeten klaar staan om zorg te bieden (Allewijn, 2006).  

 

Hieronder worden een aantal uitspraken aangehaald waaruit blijkt dat de werkbelasting 

afhankelijk is van de eigen situatie. 
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“…Voorlopig lukt het mij nog om mantelzorg te combineren met mijn bezigheden... Ik doe 

vooral papierwerk en kook zo’n drie keer per week een warme maaltijd voor haar... Eigenlijk 

heb ik wel nog genoeg tijd voor mijn hobby…”  

 

“…De zorg voor mama neemt veel tijd in beslag. Daarnaast heb ik nog mijn eigen job… Voor 

mijn huishouden blijft maar weinig tijd over…” 

 

Als de zorgbehoevende persoon niet inwoont bij de mantelzorger, dan moet de mantelzorger 

zich veelvuldig verplaatsen van en naar de woonplaats van de zorgbehoevende. Vaak 

beslissen de naaste van de zorgbehoevende onderling wie de zorg hoofdzakelijk op zich 

gaat nemen. De zorg komt dan dikwijls neer op de dichtstbijzijnde mantelzorger, zoals blijkt 

uit volgend fragment:  

 

“…Mijn broers en zussen wonen allemaal verder weg, waardoor de zorg voor mijn mama 

vooral op mij terecht komt… Soms denk ik dat alles op mijn schouders terecht komt… 

Achja…”  

 

4.5.2 Emotionele belasting 
 

Het is vooral emotioneel aangrijpend als men moet zorgen voor een dierbaar persoon, 

waarbij een aandoening het karakter en het gedrag van die persoon hebben veranderd.  

Zo krijgt de mantelzorger van een dementerend persoon te maken met verlies van iemand 

die nog leeft. Mantelzorgers zitten tijdens hun zorgtaken al in een rouwproces. De vroegere 

persoon is voorgoed verdwenen. Hoe lang een rouwperiode duurt, valt niet precies te 

zeggen. Hoe heftig het rouwproces is, hangt af van de band die de mantelzorg heeft of had 

met de hulpbehoevende. In het algemeen geldt: hoe intenser de band, hoe intenser 

vervolgens ook het verdriet (Allewijn, 2006).  

 

In onderstaand fragment beschrijft een mantelzorger dat zorgen voor zijn broer emotioneel 

belastend is: 

 

“ …Hij heeft alzheimer… Ik herken hem niet meer… Voor het minste wordt hij kwaad, hij is 

zo onredelijk geworden… Ik vind dat wel moeilijk, ik ga dan ook alleen naar hem als hij 

belt…” 
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Het kan gebeuren dat mantelzorgers zichzelf er ineens op betrappen weer plezier te beleven 

en zich daar schuldig over voelen omdat de andere zorgbehoevend is. Ook op deze manier 

kunnen mantelzorgers emotioneel belast worden (Allewijn, 2006).  

 

4.5.3 Sociale belasting 
 

Personen die de verantwoordelijkheid opnemen om mantelzorger te worden, zijn meestal 

niet voorbereid op deze rol. Hierdoor kunnen er in een relatie spanningen optreden. Deze 

ontstaan meestal door de gevoelde noodzaak tot zorgen en de daarmee verbonden 

activiteiten en taken. Hun leven draait vaak volledig om die ene persoon. Hierdoor gaan 

sociale contacten verloren (Timmermans, 2004; Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.). 
 

Uit onze bevraging blijkt dat familieleden zich verplicht voelen om mantelzorg te verlenen. 

Hierbij geven ze vaak hun eigen activiteiten en bezigheden (gedeeltelijk) op. Sociale 

contacten verwateren en er blijft onvoldoende tijd over voor hobby’s.  

 

In onderstaand fragment wordt geïllustreerd dat zelfs het eigen gezin aan de kant geschoven 

wordt, doordat de mantelzorger zich verplicht voelt te zorgen voor de zorgbehoevende 

persoon:  

 

“…Soms moet ik mijn eigen huishouden laten liggen tot de volgende dag, maar zolang ik 

mijn moeder kan helpen, doe ik dat… De combinatie gezin en mantelzorg zou moeten 

lukken…” 

 

4.5.4 Financiële belasting 
 

Het kan zijn dat de mantelzorger zijn baan moet opzeggen of minder kan gaan werken, 

hetgeen verlies van inkomsten en sociale zekerheidsrechten betekent. Sommigen kunnen 

geen recht op pensioen of ziekteverzekering ververwen omdat ze geen beroepsloopbaan 

hebben opgebouwd. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat de mantelzorger na jarenlang 

onderbreking van de loopbaan makkelijk terug werk zal vinden. Ook brengt mantelzorg meer 

kosten met zich mee, zoals functionele aanpassingen van de woning en extra telefoon-, 

energie- en vervoerskosten. Vooral de som van deze kosten vormt een grote belasting 

(Timmermans, 2004; Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.). 

 



 34 

Onze praktijkstudie geeft aan dat de meeste hulpbehoevenden en hun mantelzorgers 

gebruik maken van de beschikbare tegemoetkomingen. We merken echter op dat mantel-

zorgers hiervoor vaak de juiste benaming niet kennen, zoals volgend fragment illustreert: 

 

“Ontvangt uw moeder de Vlaamse zorgverzekering?” (student) 

“Neen, die krijgt ze niet.” (mantelzorger) 

“Dit is een bedrag van 125 euro per maand” (student) 

“Aah… dat is dat, ja dat krijgt ze wel.” (mantelzorger)  

 

4.6 Besluit 
 

In dit hoofdstuk ging onze aandacht uit naar de noden van de mantelzorgers. We 

achterhaalden dat er drie grote noden zijn. In de literatuur blijkt dat informatietekort één van 

de grootste knelpunten is binnen de thuis- en mantelzorg. Uit onze praktijk blijkt dat de 

beschikbare informatie te algemeen is en niet is aangepast aan de persoonlijke situatie van 

de mantelzorger waardoor de informatie de mantelzorger niet bereikt.  

Er zijn initiatieven voor de mantelzorgers ontwikkeld, deze zijn van groot belang. Zij zijn 

immers onmisbare schakels die een opname van de zorgbehoevende kunnen vermijden en 

hun taak is niet te onderschatten. 

De initiatieven omtrent informatie zorgen ervoor dat de mantelzorgers een antwoord kunnen 

vinden op al hun vragen, zoals praktische informatie of informatie rond een bepaalde 

problematiek waarmee zij geconfronteerd worden, bijvoorbeeld burn-out. 

Om de mantelzorger een hart onder de riem te steken zijn er initiatieven ontwikkeld om de 

mantelzorger te ondersteunen zoals bijvoorbeeld premies, lotgenotencontact,… 

Het is belangrijk dat de mantelzorger vrije tijd heeft om te kunnen genieten. Daarom zijn er 

verademingskansen ontwikkeld. Op die manier bieden deze verschillende initiatieven een 

aanvulling en een verlichting voor de mantelzorger waardoor hun zware taak ondersteund 

wordt. 

De verhouding tussen vraag en aanbod vormt een knelpunt in de mantelzorg. De 

verschillende problemen kunnen ervoor zorgen dat mantelzorgers overbelast geraken. 

Dit gebeurt niet onmiddellijk, maar het is een samenspel van verschillende factoren. Zoals 

we net hebben aangehaald zijn er initiatieven om te verademen ontwikkeld, de mantelzorger 

moet de mogelijkheid krijgen om hier gebruik van te maken en om andere activiteiten te 

verrichten. Hierdoor zullen zij de zorg voor hun familielid positiever ervaren en zal 

overbelasting minder snel optreden. 
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Hoofdstuk 5: De infosessie 
 

 

Vanuit het KB°78 rond de verpleegkundige verstrekkingen hebben we de opdracht om de 

patiënt en zijn omgeving te informeren en te adviseren. Ook dienen wij de patiënt en zijn 

omgeving voortdurend bij te staan met het uitvoeren van handelingen met het oog op het 

behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid. Om niet in het vaarwater te treden 

van andere diensten en om binnen onze rol als verpleegkundige te blijven, hebben we ons 

concreet gebaseerd op art. 21 quinquies § 1 “het informeren en adviseren van de patiënt en 

zijn familie” (Juridat.be, z.j.). 

 

Het Wit-Gele Kruis Limburg beschikt over diverse zorgtrajecten (palliatieve zorg, psychiatrie, 

mobiliteit, incontinentie en stoma, diabetes, wondzorg, psychogeriatrie en mantelzorg). Voor 

de meeste trajecten bestaan er al een aantal infosessies, maar een infosessie ter onder-

steuning van mantelzorg was een missend element binnen deze organisatie. Daarom kregen 

wij de opdracht van het Wit-Gele Kruis Limburg om een infosessie te organiseren.  

 

Om onze kennis over mantelzorg te verbreden, gingen we in de literatuur na wat het belang 

van mantelzorg is. Hieruit bleek dat mantelzorgers een toegevoegde waarde zijn op 

verschillende vlakken.  

Ze kunnen een opname van een zorgbehoevende vermijden, hetgeen het psychisch 

welbevinden en lichamelijk welzijn van de zorgbehoevende bevordert.  

Verder biedt mantelzorg een meerwaarde voor de samenleving. Deze is immers aan het 

vergrijzen waardoor het onmogelijk wordt om iedereen onder te brengen in een residentiële 

instelling.  

Bovendien heeft ook de economie baat bij mantelzorg. Thuiszorg lijkt het alternatief te zijn 

voor dure intramurale opvang.  

 

Om een infosessie op maat van de mantelzorgers te kunnen geven, moeten we vooreerst 

hun behoefte in kaart brengen.  

We probeerden de noden van de mantelzorgers te achterhalen aan de hand van literatuur en  

interviews. Deze liepen gelijktijdig.  

In de literatuur waren er drie grote noden: nood aan informatie, nood aan waardering en 

erkenning en nood aan een luisterend oor.  
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Om de interviews tot stand te kunnen brengen, bood het Wit-Gele Kruis Limburg ons een 

vragenlijst aan die wij verder aanpasten. We lichtten enkele vragen concreter toe, zoals 

bijvoorbeeld de vraag over de kenmerken van een mantelzorgvriendelijke organisatie. Deze 

vulden wij aan met een keuzemogelijkheid tussen verschillende antwoorden. Ook voegden 

wij een extra vraag toe over de manier waarop de mantelzorgers geïnformeerd werden over 

de diensten waar zij al gebruik van maken. Ook vroegen wij of ze correct geïnformeerd 

werden en om de sterke punten van deze diensten weer te geven.  

Deze vragenlijst fungeerde als leidraad, niet als doel op zich. Het was immers de bedoeling 

om dieper op de vragen in te gaan, aangepast aan de mantelzorgsituatie. De vragenlijst is 

als bijlage toegevoegd (bijlage 1: “Vragenlijst mantelzorg”). 

Vanuit de interviews vonden we één nood duidelijk terug, namelijk nood aan informatie. 

Mantelzorgers willen graag een individueel gesprek over de mogelijkheden zodat ze 

informatie krijgen die aangepast is aan hun persoonlijke situatie.  

Verder vinden ze waardering en erkenning vanuit hun naaste omgeving belangrijker dan 

algemene erkenning.  

Mantelzorgers geven aan dat ze hun verhaal liever vertellen aan iemand uit hun naaste 

omgeving dan aan een “vreemde”.  

 

De meeste mantelzorgers die wij interviewden, vinden dat er wel voldoende informatie 

bestaat maar dat ze er zelf naar moeten zoeken. Folders en informatiesessies over 

bestaande tegemoetkomingen, hulpmiddelen, diensten, … vinden ze te algemeen.  

De literatuur toonde aan dat mantelzorgers onmisbaar zijn in de thuiszorg. Deze vorm van 

zorg verlenen vergt veel energie. Om deze taak te kunnen blijven volhouden, is het nodig dat 

ze zowel lichamelijk als psychisch in evenwicht zijn. Omdat we aanvullend willen zijn naar 

andere infosessies toe en omdat we ons willen profileren als verpleegkundigen, kozen we in 

samenspraak met de projectverantwoordelijken en begeleiders om het psychisch aspect te 

belichten. We richtten ons naar mantelzorgers van Wit-Gele-Kruispatiënten die dreigden 

overbelast te geraken. Om te bepalen welke mantelzorgers specifiek in aanmerking kwamen, 

baseerden we ons op een definitie over het risico op overbelasting van de mantelzorger 

volgens Carpenito (2002): “Verhoogd risico dat het niet-beroepsmatig zorg verlenen aan een 

naaste door de zorgende persoon als een te zware lichamelijke, emotionele, sociale en/of 

financiële belasting wordt ervaren”.  

 

Voor de inhoud van de infosessie baseerden de projectverantwoordelijken zich op de 

campagne van de Vlaamse Overheid “Fit in je hoofd, goed in je vel”. Deze campagne gaat 

uit van tien stappen die inspirerend zijn om te komen tot een gezonder en gelukkiger leven. 
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De projectverantwoordelijken stelden een powerpoint-presentatie samen op basis van deze 

campagne. Wij stemden deze daarna af op de leefsituatie van mantelzorgers.  

Ook werden de diensten van het Wit-Gele Kruis hieraan toegevoegd. 

 

We opteerden om onze infosessie uit te testen in de regio Genk-Bokrijk. Dit is een nieuwe en 

gedreven afdeling en ligt bovendien centraal.  

 

Om de doelgroep zo gericht mogelijk te bereiken, kregen we de mogelijkheid om de 

verpleegkundigen te informeren en te sensibiliseren tijdens het 11-12-overleg.  

Dit overleg is een patiëntenbespreking die op vaste dagen (maandag, dinsdag en 

donderdag) tussen 11 en 12 uur plaatsvindt.  

Op maandag 23 februari en dinsdag 24 februari ging telkens één student en op donderdag 

26 februari gingen er twee studenten, zodat ieder van ons de gelegenheid kreeg om deze 

uitleg te geven.  

Er werden 20 minuten op het einde van het 11-12-overleg voorzien. Allereerst stelden we 

ons voor en legden we het opzet van de infosessie uit. Ook lichtten we de verschijnselen van 

overbelasting toe. Wij vonden dit belangrijk, aangezien de thuisverpleegkundigen in het 

vertrouwd milieu van de mantelzorger terechtkomen en dus de geschikte persoon zijn om 

deze verschijnselen te herkennen. Ook haalden we de oorzaken van overbelasting aan, 

zodat de verpleegkundigen een bredere achtergrond hadden over deze problematiek. Verder 

gaven we enkele tips omtrent het inlichten en motiveren van de mantelzorgers.  

In bijlage staat gedetailleerd omschreven welke informatie wij aan de verpleegkundigen 

hebben meegedeeld tijdens het 11-12-overleg (bijlage 3: “Sensibiliseren en informeren van 

de verpleegkundigen”). 

 

Tijdens het overleg deelden wij ook een aantal flyers uit aan de verpleegkundigen die zij aan 

de doelgroep konden bezorgen. We stelden namelijk een flyer op waarop alle praktische 

informatie vermeld stond, namelijk voor wie de infosessie bedoeld was, waar en wanneer ze 

doorging en de manier van inschrijving (bijlage 4: “Flyer infosessie mantelzorg”).  

Er waren een aantal verpleegkundigen die enthousiast reageerden en die al meteen 

mantelzorgers in hun gedachten hadden.  

 

Natuurlijk is het niet voor iedere mantelzorger evident om de persoon waarvoor zij zorgen 

achter te laten. Het Wit-Gele Kruis bood daarom de mogelijkheid aan om eenmalig gratis 

oppas te verlenen. Eén mantelzorger deed beroep op dit aanbod. Ze maakte voordien ook al 

gebruik van oppas aan huis voor de zorgbehoevende. 
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Om tot een geslaagde infosessie te komen, is het nodig om een draaiboek op te stellen. 

Hiervoor baseerden we ons op een bestaand draaiboek van een infosessie van het Wit-Gele 

Kruis Limburg over diabetes om in dezelfde stijl te blijven. We stelden het draaiboek 

algemeen op, zodat het Wit-Gele Kruis Limburg dit in de toekomst op verschillende 

afdelingen kan gebruiken. Het draaiboek is een leidraad waarin het volledige proces wordt 

omschreven om tot een infosessie te komen. Ook het tijdstip waarop bepaalde taken worden 

uitgevoerd, staat hierin weergegeven. Zo staat er bijvoorbeeld in vermeld dat twee maand op 

voorhand datum, tijdstip en locatie van de infosessie vastgelegd moeten worden.  

Het volledige draaiboek is terug te vinden in bijlage (bijlage 5: “Draaiboek infosessie ‘Fit in je 

hoofd, goed in je vel”).  

 

De infosessie ging door op maandag 6 april 2009 van 13.30 uur tot 16.30 uur. Deze datum 

werd in samenspraak met de betrokken partijen gekozen. Het was een geschikt moment 

voor zowel het afdelingshoofd als de projectverantwoordelijken. Ook voor ons als studenten 

paste deze datum, aangezien het de eerste dag van de paasvakantie betrof. 

 

Op maandag 6 april van 08.30 uur tot 12.00 uur kwamen we samen om de inhoud te 

overlopen samen met één van de projectverantwoordelijken. We kregen tips over de manier 

van omgang met de mantelzorgers en maakten enkele aanpassingen. Zo was er 

bijvoorbeeld een oefening voorzien in verband met positieve en negatieve gedachten. Deze 

lieten we uiteindelijk weg omdat het confronterend zou kunnen overkomen naar de 

mantelzorgers toe. Ook hebben we het nodige materiaal klaargezet en uitgetest. Hierbij 

kregen we te maken met een aantal technische problemen, zoals de internetverbinding die 

niet tot stand kon worden gebracht. Na een telefoontje naar de informaticadienst van het Wit-

Gele Kruis werd dit probleem opgelost. 

.  

Omstreeks 13.30 uur waren er zeven mantelzorgers aanwezig, hoewel er tien inschrijvingen 

waren. De drie afwezige mantelzorgers zijn echter niet gekomen. We vroegen hiervoor de 

reden na aan het afdelingshoofd van de afdeling Genk-Bokrijk. Hieruit bleek dat twee 

mantelzorgers niet aanwezig konden zijn omdat zij op vakantie waren. We konden niet 

achterhalen waarom de andere mantelzorger afwezig was. 

 

De infosessie ging op de benedenverdieping van het afdelingsgebouw door. We merkten dat 

het niet evident was voor alle mantelzorgers om de trappen te nemen, aangezien de meeste 

een hogere leeftijd hadden. De bereikbaarheid van het lokaal is dus een aandachtspunt voor 

de toekomst. 
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Tijdens de infosessie maakten we gebruik van een powerpoint-presentatie. In het eerste deel 

lichtten we het begrip mantelzorg toe en toonden we aan dat mantelzorgers een meerwaarde 

betekenen op verschillende vlakken. Vervolgens gaven wij de tien stappen van ‘Fit in je 

hoofd, goed in je vel’ weer. Ter verduidelijking van de inhoud van stap twee ‘Praat erover’ 

voerden we een sketch uit om aan te tonen dat de manier waarop de mantelzorger iets 

overbrengt, invloed kan hebben op de reactie van de zorgbehoevende. We voerden de 

sketch tweemaal uit. De eerste keer toonden we hoe het niet moet en de tweede keer 

toonden we een goede manier van reageren.  

 

Na stap vijf lasten we een pauze in van een half uur. Tijdens deze pauze waren er 

versnaperingen en koffie voorzien. Dit nodigde uit om een gesprek aan te gaan. De 

onderwerpen die aan bod kwamen, gingen onder andere over de verschillende 

thuiszorgdiensten, het recht op tegemoetkomingen en hun eigen ervaringen in het verlenen 

van mantelzorg. We boden een luisterend oor aan, gaven antwoorden op hun vragen en 

verwezen waar nodig door.  

 

Hierna volgt een voorbeeld van één van de gesprekken tijdens de pauze: 

 

“Door de operatie aan mijn hand heb ik moeite om het huis nog te poetsen. Het gaat 

allemaal niet meer zo goed. Ik ben ook al wat ouder, hé…” (mantelzorger) 

“Heb je er al eens aan gedacht om hulp van buitenaf te vragen? Er bestaan verschillende 

diensten voor.” (student) 

“Met wie moet ik dan bellen?” (mantelzorger) 

“In deze brochure over de Dienst Gezinszorg vind je achteraan telefoonnummers van 

verschillende diensten. Misschien kan je daar eens naar bellen.” (student) 

“Oh ja, dat zal ik zeker eens bekijken.” (mantelzorger)  

 

Na de pauze lichtten we de laatste vijf stappen toe en stelden we de diensten van het Wit-

Gele Kruis Limburg voor, alsook hun betekenis voor de mantelzorgers. Ter illustratie lieten 

we het personenalarmsysteem en het sleutelkastje zien omdat deze een ondersteuning 

kunnen bieden aan de mantelzorger. Verder maakten we gebruik van filmmateriaal: een kort 

fragment uit het leven van een mantelzorger en een bejaard koppel dat gebruik maakte van 

het personenalarmsysteem.  

 

Om onze waardering te tonen aan de aanwezige mantelzorgers, gaven we ieder van hen op 

het einde van de infosessie een bloemetje en een kaart met een gedichtje. De mantelzorgers 

vonden het een leuk initiatief. 
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De volledige inhoud van de infosessie is als bijlage toegevoegd (bijlage 6: “Powerpoint-

presentatie ‘Fit in je hoofd, goed in je vel.’”).  

 

Onderstaand maken we een evaluatie van de infosessie, gebaseerd op het evaluatie-

formulier dat de mantelzorgers invulden. 

 

De aanwezige mantelzorgers hadden de keuze om de vragen te antwoorden met de 

volgende onderverdeling: “volledig oneens”, “oneens”, “eens” en “volledig eens”. Aangezien 

de geringe verschillen tussen de antwoorden op het evaluatieformulier, bood een grafische 

evaluatie geen meerwaarde. Op iedere vraag werden immers de opties “eens” of “volledig 

eens” aangeduid. Dit geeft weer dat de mantelzorgers tevreden waren over de dag en het 

tijdstip waarop de infosessie plaatsvond. Ook overwegen ze de tips in hun dagelijks leven 

toe te passen. Ze zouden andere mantelzorgers aanraden naar deze infosessie te komen. 

Het evaluatieformulier is toegevoegd als bijlage (bijlage 7: “Evaluatieformulier”).  

 

De projectverantwoordelijken zijn het ermee eens dat onze infosessie een meerwaarde bood 

voor de mantelzorgers. Dit door onder andere de positieve reacties van de aanwezigen en 

omdat mantelzorgers samengebracht werden om hun verhaal met andere lotgenoten te 

kunnen delen.  

Hierna worden enkele reacties van de mantelzorgers weergegeven: 

 

“Wanneer is de volgende infosessie?” 

  

“Het was fijn… Ik heb mijn verhaal eens kunnen doen…” 

 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, heeft het Wit-Gele Kruis Limburg al enkele zorgtrajecten 

ontwikkeld, waaronder het mantelzorgtraject. Dit bestaande traject wordt nu aangevuld met 

infosessies die door de referentieverpleegkundigen psycho-geriatrie gegeven zullen worden 

in verschillende regio’s. 

 

Aan de hand van deze infosessie voldeden we aan heel wat noden van de aanwezige 

mantelzorgers. We beantwoordden immers aan de nood aan informatie, boden een 

luisterend oor aan en gaven de mantelzorgers de nodige waardering en erkenning. 
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Bijlage 1: “Vragenlijst mantelzorg” 

 
Deel 1 : Algemene vragen (over de mantelzorger) 
 
1. Wat is uw geslacht ? 
 

o Man    
o Vrouw 

 
 
2. Wat is uw leeftijd ? 
 

…… jaar 
 
 
3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt ? 
 

o Lager onderwijs 
o Middelbaar onderwijs 
o Hoger niet universitair onderwijs 
o Universitair onderwijs 
o Andere : …………………………………………………… 

 
 
4. Wat is uw woonsituatie ? 
 

o Alleenstaand zonder kinderen 
o Alleenstaand met thuiswonende kinderen 
o Alleenstaand met uitwonende kinderen 
o Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 
o Gehuwd/samenwonend met thuiswonende kinderen 
o Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen 
o Inwonend/thuiswonend bij ouders 
o Andere : ………………………………………………….. 

 
 
5. Hoe oud zijn uw kinderen ? 
 

o Niet van toepassing 
o …. Jaar 
o …. Jaar 

 
 
6. Heeft u een leidinggevende functie ? 
 

o Ja   
o Neen 

 
 
7. Wat is uw huidige functie ? 
 

………………………………………………. 
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8. Hoeveel jaar werkt u reeds ?   Bij ? 
 

…. Jaar 
 
 
9. Hoeveel uur per week werkt u volgens uw contract ? 
 
 …. Uur 
 
 
10. Hoeveel uur per week werkt u feitelijk ? 
 
 …. Uur 
 
 
11. Biedt uw werkgever regelingen aan zodoende dat een combinatie werk en 
mantelzorg mogelijk is ? 
 

o Ja   
o Neen 

 
Zo ja, welke 

……………………………………. 
 
 
12. Welke regeling die momenteel niet aangeboden wordt, zou u eigenlijk wel willen 
gebruiken ? 
 

 
…………………………………….. 
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Deel 2 : Vragen over mantelzorg 
 
 
13. Verleent u momenteel zelf mantelzorg ? 
 

o Ja   
o Neen 

 
 
14. Voor wie zorgt u op dit moment ? 
 

o Partner 
o Broer/zus 
o Kind 
o Ouder 
o Vriend(in) 
o Iemand anders, nl ………………………………….. 

 
 
15. Aan hoeveel personen verleent u mantelzorg ? 
 

............................................ 
 
 
Opgelet : de volgende vragen hebben betrekking op de rechtstreekse relatie tussen de 
weerhouden patiënt in het onderzoek en zijn/haar mantelzorger. 
 
16. Hoe is het huishouden van de persoon samengesteld aan  wie u mantelzorg 
verleent ? 

o Alleenwonend 
o Twee volwassenen zonder kinderen 
o Twee volwassenen met kinderen 
o Éénoudergezin 
o Andere, nl……………………… 

 
 
17. Woont u in huis bij degene die u verzorgt ? 
 

o Ja    
o Neen 

 
Zo neen, hoeveel kilometer is het ongeveer naar de verblijfplaats van de persoon die 
u mantelzorg verleent ? 
 
 
18. Hoe lang zorgt u al voor deze persoon ? 
 
 …. Jaar ….maanden  ….dagen 
 
 
19. Hoe oud is de persoon aan wie u mantelzorg verleent ? 
 
 …. Jaar 
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20. In welke situatie verkeert degene aan wie u mantelzorg verleent ? 
 

o Chronisch ziek 
o Gehandicapt 
o Tijdelijk ziek < 1 maand 
o Tijdelijk ziek > 1 maand 
o Palliatief 
o Andere, nl……………………………. 

 
 
21. Hoeveel uur besteedt u per week aan mantelzorg ? 
 
 …. Uur 
 
 
22. Heeft de persoon waaraan u mantelzorg verleent in de loop van de tijd steeds 
meer hulp nodig of juist minder of verandert er niets ? 
 

…………………………… 
 
 
23. Kunt u aangeven welke zorgtaken u verricht ? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o Huishoudelijke hulp 
o Persoonlijke verzorging 
o Regeltaken, administratie 
o Begeleiding 
o Andere, nl ………………………………………….. 

 
 
24. Hoe vindt u het om werk en mantelzorg te combineren ? 
 

o Erg makkelijk 
o Makkelijk 
o Noch makkelijk, noch moeilijk 
o Moeilijk 
o Erg moeilijk 

 
 
25. Wat vindt u gemakkelijk/moeilijk aan de combinatie van werk en mantelzorg ? 
 

……………………………….. 
 
 
26. Als u vanuit uw eigen ervaringen andere mantelzorgers een tip zou kunnen 
geven over de combinatie van werk en mantelzorg, wat zou dit dan zijn ? 
 
 Niet van toepassing 
 …………………………………………………………. 
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27. Voor welke knelpunten in de combinatie van werk en mantelzorg zou u andere 
mantelzorgers willen waarschuwen ? 
 
 Niet van toepassing 
 …………………………………………………… 
 
 
28. Maakt u op dit moment gebruik van externe (professionele) ondersteuning bij 
het verlenen van mantelzorg? 
 

○ Indien ja, welke diensten: 
 
-Op vlak van informatie/steun/advies 

o Lotgenotencontact (zelfhulpgroep) 
o Steunpunt mantelzorg 
o Huisarts 
o Maatschappelijk werk 
o Informatie gerelateerd aan de ziekte/behandeling 
o Andere, nl…………………….. 
 

-Praktisch: 
o Verpleging 
o Kinesist 
o Pedicure 
o Dienst voor gezins- en bejaardenzorg 
o Poetsdienst 
o Klusjesdienst 
o Warme maaltijden 
o Oppasdienst 
o Nachtoppas 
o Wasserij 
o Strijkfirma 
o Hulpmiddelen 
o PAS 
o Dagopvang 
o Kortverblijf 
o Vrijwilligers 
o Andere …… 

 
-Financieel 

o PAB 
o Invaliditeit 
o Forfait palliatieve zorg 
o Incontinentieforfait 
o Zorgforfait 
o Maximumfactuur 
o Verhoogde tegemoetkoming 
o Vlaamse Zorgverzekering 
o Mantelzorgtoelage 
o Andere, nl…………………………… 
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○ Indien neen, waarom niet? 
 

o Ik maak geen gebruik van externe ondersteuning op dit moment, 
omdat de situatie voor de mantelzorger nog haalbaar is. 

o Ik maak geen gebruik van externe ondersteuning op dit moment, maar 
overweeg dit op korte termijn te doen. 

o Ik maak geen gebruik van externe ondersteuning op dit moment, want 
ik weet niet welke mogelijkheden er zijn. 

o Ik maak geen gebruik van externe ondersteuning op dit moment, want 
ik ben niet in de mogelijkheid om dit te organiseren. 

 
 
29. Welk diensten worden momenteel niet aangeboden, maar zou u eigenlijk willen 
gebruiken ? 
 

Niet van toepassing 
…………………………………………… 

 
 
30. Over welke diensten zou u beter willen geïnformeerd worden ? 
 

Niet van toepassing 
…………………………………………… 

 
 
31. Langs welke weg werd u geïnformeerd over de diensten waar u op dit moment 
gebruik van maakt ?  Werd u correct geïnformeerd ?  Wat waren de sterke punten ?  
Wat ontbrak er ? 
 

Niet van toepassing 
…………………………………………… 

 
 
32. Waar heeft u op dit moment als mantelzorger nog het meest nood aan ? 
 

Niet van toepassing 
 

o Informatie (details te bevragen) (diensten, tegemoetkomingen, hulpiddelen, oefen 
hef- en tiltechnieken, …) 
…………………………………….. 

 
o Begeleiding (details te bevragen) 

.............................................. 
 

o Erkenning (details te bevragen) 
……………………………………. 

 
o Ondersteuning (details te bevragen) 

…………………………………….. 
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33. Op welke wijze zou u hieromtrent willen geïnformeerd worden ? 
 

a. Via folder 
b. Via informatiesessies 
c. Via maatschappelijk werk 
d. Via verpleegkundige 
e. Andere, nl…………………………….. 

 
 
34. Wat zijn volgens u de kenmerken van een mantelzorgvriendelijke organisatie ? 
(wat verwacht u van een organisatie voor mantelzorgers ?) 
 

a. Aanbieden van ziekenoppas 
b. Aanbieden van informatie (folders/infosessie/website/…) 
c. Waardering 
d. Vrijwilligerswerk 

 
…………………………………………….. 

 
 
35. Heeft u behoefte aan een vergoedingsregeling voor de extra kosten van 
mantelzorg ? 
 

…………………………………………….. 
 
 
36. Beleving van de mantelzorger 
 
 
Aantal uitspraken over ervaren belasting/beleving. 
 
Doet u uw werk of andere bezigheden minder zorgvuldig dan u gewend bent, omdat 
u het zo druk heeft met helpen ? 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Komt u toe aan dingen die u normaal in uw vrije tijd doet ? 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
 
Kost het u meer moeite dan anders om uw huishouden te regelen ? 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Bent u in uw vrije tijd te moe om iets te ondernemen ? 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Komt u regelmatig tijd tekort  ? 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
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De situatie van degene voor wie ik zorg, laat mij nooit los. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Ik voel mij nooit vrij van verantwoordelijkheden. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Ik moet altijd klaarstaan voor degene voor wie ik zorg. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Door mijn betrokkenheid, voel ik mij erg gebonden. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
De hulp voor degene voor wie ik zorg, komt teveel op mijn schouders terecht. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Mijn zelfstandigheid komt in het gedrang. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Door mijn betrokkenheid krijg ik conflicten thuis/op het werk. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
Het combineren van verantwoordelijkheden voor degene voor wie ik zorg en  voor 
mijn werk/gezin valt niet mee. 
 
Volledig eens  eens             oneens  helemaal oneens 
 
(Werkgroep thuisverzorgers vzw, z.j.; Wit-Gele Kruis Limburg vzw, 2008). 
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Bijlage 2: “De forfaitscores en het nomenclatuur” 

 

1 Uitleg over de forfaits A, B, C in de thuisverpleging 
 

Uittreksel uit artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. 

 

1.1 Definitie 
 
Forfaitair honorarium, forfait A genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend 

voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan de rechthebbende wiens 

fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : 

- afhankelijk wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en 

- afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en/of het criterium toiletbezoek 

(score 3 of 4). 

 

Forfaitair honorarium, forfait B genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend 

voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan de rechthebbende wiens 

fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : 

- afhankelijk wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en 

- afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en het criterium toiletbezoek 

(score 3 of 4), en 

- afhankelijkheid wegens het criterium continentie en/of het criterium eten (score 3 of 4). 

 

Forfaitair honorarium, forfait C genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend 

voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan de rechthebbende wiens 

fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : 

- afhankelijk wegens het criterium zich wassen (score 4) en het criterium zich kleden (score 

4), en 

- afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen (score 4) en het criterium 

toiletbezoek (score 4), en 

- afhankelijkheid wegens het criterium continentie en het criterium eten (waarvoor één van 

de twee criteria een score 4 heeft en het andere criterium een score van minimum 3). 
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1.2 Evaluatieschaal 
 
a) Zich wassen 

(1) kan zichzelf helemaal wassen zonder enige hulp; 

(2) heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te wassen boven of onder de gordel; 

(3) heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te wassen zowel boven als onder de gordel; 

(4) moet volledig worden geholpen om zich te wassen zowel boven als onder de gordel. 

 
b) Zich kleden 

(1) kan zich helemaal aan- en uitkleden zonder enige hulp; 

(2) heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te kleden boven of onder de gordel (zonder 

rekening te houden met de veters); 

(3) heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te kleden zowel boven als onder de gordel; 

(4) moet volledig worden geholpen om zich te kleden zowel boven als onder de gordel. 

 
c) Transfer en verplaatsingen 

(1) is zelfstandig voor de transfer en kan zich volledig zelfstandig verplaatsen zonder 

mechanisch(e) hulpmiddel(en) of hulp van derden; 

(2) is zelfstandig voor de transfer en voor zijn verplaatsingen, mits het gebruik van 

mechanisch(e) hulpmiddel(en) (kruk(ken), rolstoel, …); 

(3) heeft volstrekte hulp van derden nodig voor minstens één van de transfers en/of zijn 

verplaatsingen; 

(4) is bedlegerig of zit in een rolstoel en is volledig afhankelijk van anderen om zich te 

verplaatsen. 

 
d) Toiletbezoek 

(1) kan alleen naar het toilet gaan, zich kleden en zich reinigen; 

(2) heeft gedeeltelijk hulp nodig van derden om naar het toilet te gaan of zich te kleden of 

zich te reinigen; 

(3) moet volledig worden geholpen om naar het toilet te gaan en/of zich te kleden en/of zich 

te reinigen; 

(4) moet volledig worden geholpen om naar het toilet/toiletstoel te gaan en om zich te kleden 

en om zich te reinigen. 
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e) Continentie 

(1) is continent voor urine en faeces; 

(2) is accidenteel incontinent voor urine of faeces (inclusief blaassonde of kunstaars); 

(3) is incontinent voor urine (inclusief mictietraining) of voor faeces; 

(4) is incontinent voor urine en faeces. 

 

f) Eten 

(1) kan alleen eten en drinken; 

(2) heeft vooraf hulp nodig om te eten of te drinken; 

(3) heeft gedeeltelijke hulp nodig tijdens het eten of drinken; 

(4) de patiënt is volledig afhankelijk om te eten of te drinken. 

 

(RIZIV, 2005). 

 

2 Uitleg over nomenclatuur 

 

De nomenclatuur voor verpleegkundige zorgen bevat een groot aantal verpleegkundige 

handelingen uit het K.B nr. 78. Die in de thuisverpleging vergoed worden. De zorgen kunnen 

worden uitgevoerd in het thuismilieu, in een dispensarium, in een gemeenschappelijke woon- 

of verblijfplaats van mindervaliden, in een hersteloord of in een dagverzorgingscentrum voor 

bejaarden. De groep patiënten, die de nomenclatuurvergoeding ontvangen, worden vergoed 

per handeling. 

De volgende technische verpleegkundige verstrekkingen (B) zijn opgenomen in de nomen-

clatuur: 

 hygiënische verzorging  

 toedienen van geneesmiddelen via intraveneuze weg  

 toedienen van geneesmiddelen intramuraal, subcutaan of hypodermaal  

 wondzorg: toezicht op bioactief verband; eenvoudige, complexe en specifieke     

wondzorg (met mogelijkheid tot bezoek referentieverpleegkundige)  

 compressietherapie  

 aanbrengen van zalf of geneeskrachtig product  

 postoperatief aanbrengen van oogdruppels of oogzalf  

 blaassondage, -instillatie, -spoeling  

 aseptische vulvazorgen en vagina-irrigatie  

 aspiratie van de luchtwegen  
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 verwijderen van faecalomen  

 lavement, rectale toediening medicamenteuze oplossingen  

 gastro-intestinale tubage- en drainage  

 darmspoeling  

 enterale voeding via maag-, gastro- of enterostomiesonde  

 voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten 
 

(Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw, z.j.).  
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Bijlage 3: “Sensibiliseren en informeren van de verpleegkundigen” 

 

1. Voorstelling 

Stel jezelf voor (naam, afdeling, functie,…). 

 

2. Opzet van de infosessie 

Als thuisverpleegkundigen komen jullie in het vertrouwd milieu van de patiënt en zijn 

mantelzorger terecht. Jullie kunnen dus veel sneller de symptomen van dreigende 

overbelasting van de mantelzorger herkennen. We hebben voor jullie een overzicht gemaakt 

van de verschijnselen en oorzaken van overbelasting.  

We zullen het even overlopen (zie “1. Risico op overbelasting van mantelzorger”). 

 
3. Inlichting van de mantelzorgers 

We hebben enkele mogelijkheden opgesomd om de mantelzorgers in te lichten over de 

infosessie. We zullen ze even overlopen (zie “2. Inlichting van de mantelzorgers”). 

 

4. Slot 

We bedanken jullie voor jullie aandacht. Veel succes! 

Indien jullie nog vragen hebben, kunnen jullie je wenden tot Kristel Cielen (medewerkster 

Dienst Gezinszorg “Beter Thuis”) op het nummer 089/300892. 
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1. Risico op overbelasting van de mantelzorger 

 

Definitie:  

“Verhoogd risico dat het niet-beroepsmatig zorg verlenen aan een naaste door de zorgende 

persoon als een te zware lichamelijke, emotionele, sociale en/of financiële belasting wordt 

ervaren” (Carpenito, 2002). 

 

Verschijnselen: 

 Uitspraken doen over onvoldoende tijd of energie 

 Moeite hebben met het uitvoeren van de vereiste zorg 

 Zorgverantwoordelijkheid interfereert met andere verplichtingen (werk, partner, 

vriendschap, ouderschap) 

 Bezorgdheid hoe de gezondheid van de zorgbehoevende in de toekomst zal zijn 

 Bezorgdheid of het in de toekomst mogelijk zal blijven zelf mantelzorg te verlenen 

 Bezorgdheid wie de zorg moet overnemen als de mantelzorger ziek is of overlijdt 

 Depressieve stemming, kwaadheid 

 

Oorzaken: 

 Niet-realistische verwachtingen van zorgbehoevende ten aanzien van mantelzorger 

 Gebrekkige lichamelijke gezondheid 

 Zelfoverschatting 

 Verleden met slechte verstandhouding 

 Verleden met verstoord gezinsfunctioneren 

 Niet-realistische verwachtingen van de omgeving (maatschappij, familie) ten aanzien 

van de mantelzorger 

 Tijdsinvestering zorg 

 Isolement 

 Onvoldoende vrije tijd 

 Onvoldoende ontspanning 

 Geldgebrek 

 Geen of niet-beschikbare ondersteuning 

 
1 

 

 
                                                
Carpenito, L.J. (2002). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 
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2. Inlichting van de mantelzorgers 
 

 

Hieronder geven we verschillende mogelijkheden weer om een mantelzorger in te lichten en 

te motiveren om naar de infosessie te komen. 

Aangeven: 

 dat ze belangrijk zijn, wat ze waard zijn als mantelzorger 

 dat ze tijdens de infosessie in contact komen met andere mantelzorgers 

 dat ze beroep kunnen doen op de Dienst Gezinszorg of anderen om zo naar de 

infosessie te kunnen komen 

 dat ze zich vooraf kunnen inschrijven via de verpleegkundige of de afdeling 

 … 

Het is zeer belangrijk dat jullie als verpleegkundigen de mantelzorgers warm maken én 

houden om de infosessie bij te wonen. Dit kan door op regelmatige basis een gesprek te 

voeren met de mantelzorgers om zo dreigende overbelasting te herkennen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 62 

Bijlage 4: “Flyer infosessie mantelzorg” 
 
 

 
 

“Fit in je hoofd, goed in je vel.” 
Infosessie voor mantelzorgers 

       van Wit-Gele Kruispatiënten 
 
 

Zorgen voor een partner, familielid, gebuur, … vergt heel wat energie en tijd. 
Hoe zorg ik voor mezelf opdat ik deze taak kan blijven vervullen? 

          Om u hierin bij te staan wil het Wit-Gele Kruis Limburg ruime aandacht  
besteden aan u als mantelzorger. 

         Wij organiseren daarom een infosessie rond 
           “zorgen voor jezelf naast je taak als mantelzorger”. 

 
Voor wie? 

Mantelzorgers van Wit-Gele Kruispatiënten. 
Wanneer? 

De infosessie gaat door op 6 april 2009 van 13u30 tot 16u30. 
Waar? 

De sessie gaat door op het afdelingssecretariaat van het Wit-Gele Kruis Genk-Bokrijk 
(Hasseltweg 2, 3500 Genk). 

Inschrijven? 
Via je verpleegkundige of via de afdeling Genk-Bokrijk (089/812470). 
Inschrijven kan uiterlijk tot vrijdag 27 maart 2009. 

 
Deelname is gratis! 
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Bijlage 5: “Draaiboek infosessie ‘Fit in je hoofd, goed in je vel.’” 
 

 
Draaiboek infosessie “Fit in je hoofd, goed in je vel.” 

Infosessie voor mantelzorgers van Wit-Gele Kruispatiënten 
 

 
Voorbereiding 
 
2 maand op voorhand 
 
Vanuit Provinciaal Secretariaat: 

► Hoofdverpleegkundige van de afdeling op de hoogte brengen: 
 Korte toelichting geven over de infosessie 
 Uitleggen dat het nodig is de thuisverpleegkundigen te sensibiliseren en te 

informeren  
 Datum en tijdstip vastleggen van de inlichting van de thuisverpleegkundigen 

tijdens het 11-12-overleg 
► Datum, tijdstip en locatie van de infosessie vastleggen. 
► Lokaal reserveren. 
► Flyer opstellen voor mantelzorgers (zie voorbeeld in bijlage 1: “Flyer infosessie 

mantelzorg”). 
 
1,5 maand op voorhand 
 
Tijdens 11-12-overleg 

► Thuisverpleegkundigen sensibiliseren en informeren over 
 het opzet van de infosessie 
 de doelgroep: mantelzorgers van Wit-Gele Kruispatiënten die dreigen 

overbelast te geraken 
 de manier waarop zij de mantelzorgers warm kunnen maken om naar de 

infosessie te komen 
 de datum, tijdstip en locatie van de infosessie  
 de flyer 
 de manier van inschrijven en de uiterste datum, namelijk ten laatste 2 weken 

vóór de infosessie 
► Thuisverpleegkundigen een aantal flyers meegeven, die zij kunnen uitdelen aan de 

doelgroep. 
► Indien de mantelzorger niet weg kan uit de thuissituatie, biedt de Dienst Gezinszorg 

van het Wit-Gele Kruis oppas aan tijdens de infosessie. Zo kan de mantelzorger met 
een gerust hart de zorg voor de zorgbehoevende overdragen aan de verzorgende. 

► Eventueel kan vervoer geregeld worden voor mantelzorgers die de locatie niet 
kunnen bereiken. 

(zie bijlage 2: “Sensibiliseren en informeren van de verpleegkundigen”) 
 
2 weken op voorhand 
 

► Lijst opmaken van mantelzorgers die aanwezig kunnen zijn. 
► Aan Provinciaal Secretariaat doorgeven hoeveel documentatiemapjes er klaar-

gemaakt moeten worden.  
► Maken van naamkaartjes van de aanwezige mantelzorgers voor de attentie. 
► Bestellen van de attentie (bijvoorbeeld een bloemetje). 
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Algemeen 
 
Taakverdeling vóór de infosessie 
 

► Afhankelijk van de dag kan men vragen aan de logistieke ondersteuning op de 
afdeling om de tafels en stoelen klaar te zetten, kan men de verpleegkundigen na het 
11-12 even vragen om het lokaal te helpen schikken of komt de referentie-
verpleegkundige iets vroeger om het samen met iemand te doen. 

► Klaarzetten van koffie, frisdrank en een versnapering (afhankelijk van de dag: 
logistieke ondersteuning of referentieverpleegkundige). 

► Installeren van laptop, overheadprojector en eventueel een scherm (referentie-
verpleegkundige). 

 
Infosessie zelf 
 

► Mantelzorgers ontvangen en begeleiden naar het lokaal (afhankelijk van de dag: 
(adjunct-)hoofdverpleegkundige of referentieverpleegkundige). 

► Welkomstwoord aan de mantelzorgers ((adjunct-)hoofdverpleegkundige). 
► Voorstelling van de sprekers. 
► Overlopen van het programma. 
► Overbrengen van informatie over het thema (referentieverpleegkundige). 
► De sprekers maken onderling de afspraak wie tijdens de pauze de koffie/frisdrank en 

de versnaperingen bedeelt. 
► Tijd voorzien voor eventuele vragen. 
► Afsluiting van de infosessie. 
► Bedankwoord en uitdelen van de voorziene attentie. 

 
Inhoud van de documentatiemapjes voor de mantelzorgers 

 
► Hand-outs van de powerpoint-presentatie 
► Oefening: “Ik gun mezelf rust door…” 
► Brochure “Fit in je hoofd, goed in je vel” 
► Folder “Key Safe” 
► Evaluatieformulier 
► De Wit-Gele Gids 
► Cliëntbrochure Dienst Gezinszorg “Beter Thuis” 
► Pen van het Wit-Gele Kruis 
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Bijlage 6: “Powerpoint-presentatie ‘Fit in je hoofd, goed in je vel.’” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit
-Gele Kruis Limburg

“Fit in je hoofd, goed in je vel.”
Infosessie voor mantelzorgers van 

Wit-Gele Kruis-patiënten

6 april 2009

Wit
-Gele Kruis Limburg

Programma

• “Mantelzorger?”
• 10 stappen 

“Fit in je hoofd, goed in je vel”
• Waarom kan het Wit-Gele Kruis u helpen?
• Wat kan het Wit-Gele Kruis bieden?
• Wat kan het Wit-Gele Kruis bieden t.o.v. 

mantelzorgers?
• PAS
• Dienst Gezinszorg “Beter Thuis”
• Besluit

Wit
-Gele Kruis Limburg

“Mantelzorger?”

• Zorgt voor partner, familielid, gebuur … 
• Vanaf moment dat je iemand bijstaat ben je 

al een mantelzorger
• = vrijwillig anderen helpen waarmee men 

een sociale en emotionele band heeft
• Vergt heel wat energie en tijd
• Goed voelen mantelzorger = belangrijk om 

taak te kunnen (blijven) volbrengen

Wit
-Gele Kruis Limburg

Mantelzorgers = onmisbare schakels

• Meerwaarde voor de zorgbehoevende
• Meerwaarde voor de samenleving
• Meerwaarde voor de economie

Wit
-Gele Kruis Limburg

10 stappen 
“Fit in je hoofd, goed in je vel”

1. Vind jezelf oké
2. Praat erover
3. Beweeg
4. Probeer iets nieuw
5. Reken op je vrienden
6. Durf nee zeggen
7. Ga ervoor
8. Durf hulp vragen
9. Gun jezelf rust
10. Hou je hoofd boven water

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 1: Vind jezelf oké
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Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 1: Vind jezelf oké

• Misschien probeer je te hard door 
iedereen gewaardeerd te worden, 
de perfectie na te streven of alles 
onder controle te hebben 
= onmogelijke strijd

• Niemand is perfect
• Je bent uniek en verdient respect
• Zoals je nu bent, mag je er zijn

Wit
-Gele Kruis Limburg

Waarom?

• Jezelf aanvaarden is belangrijk
• Niet aanvaarden 

= minderwaardigheidsgevoel
= ongelukkig

• Stop met vergelijken 

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 2: Praat erover

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 2: Praat erover

• In je hoofd kan een mug een olifant worden
• Gevoelens overweldigen je, concentratie 

verminderd, nachtrust verstoord
• Door te praten krijg je er vat op, beter zicht 

op oplossing
• Erover durven praten = eerder teken van 

sterkte dan van zwakte

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 2: Praat erover

• De ander kan jouw probleem verhelpen
• Samen sta je sterk
• Problemen worden losgeweekt in plaats 

van vastgeroest
• Verwarde gevoelens krijgen een naam Wit

-Gele Kruis Limburg

Hoe een gesprek aangaan?

• Voorbereiding op een moeilijk 
gesprek
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Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 3: Beweeg

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 3: Beweeg

• Piekeren vreet energie
• Belangrijk spiraal te doorbreken door 

lichaamsactiviteit: fietsen, wandelen, 
sporten, …

• Bewegen zit vaak in de kleine dingen

Wit
-Gele Kruis Limburg

Waarom is bewegen zo gezond?

• Psychische voordelen
• Lichamelijke voordelen
• Sociale voordelen 
Gevolg: minder piekeren, energiepeil 

en doorzettingsvermogen verhoogt, 
ontspannen gevoel

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 5: Reken op je vrienden

• Zolang je het niet zelf zegt, kunnen je 
vrienden ook niet weten hoe je je voelt en 
hoeveel behoefte je hebt aan contact

• “Beter één goede vriend dan tien 
kameraden”  niet altijd correct

• Bij de één kan je terecht voor je zorgen, bij 
de ander voor een leuke babbel

• Sociale contacten houden je in leven, 
onderhoud ze dan ook 

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 6: Durf nee zeggen

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 6: Durf nee zeggen

• Op lange termijn loont een “nee”
• = jezelf ervaren als iemand met eigen 

gevoelens en een eigen wil
• = respect krijgen
• “Ja” = een woord waar je plezier aan 

beleeft, vrijheid om echt te genieten
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Wit
-Gele Kruis Limburg

Pauze

30 minuten

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 7: Ga ervoor

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 7: Ga ervoor

• Voor iemand zorgen is niet altijd 
gemakkelijk

• Ga ervoor, durf je te engageren
• Als je opgaat in een activiteit, vergeet je de 

beslommeringen en krijg je het gevoel dat 
je leeft

• Zoek het niet ver
• Laat de wereld niet aan je voorbij gaan!
• Lotgenotencontact

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 8: Durf hulp vragen
Wit

-Gele Kruis Limburg

Stap 8: Durf hulp vragen

• Je kunt niet alles zelf
• Hulp vragen = bescheidenheid en zelfkennis
• Geen teken van hulpeloosheid, bewijs dat je jezelf 

kan redden
• Hulp vragen = ok 
• Doet deugd dat iemand anders met je meedenkt 

en helpt zoeken naar een oplossing
• Ga na waarvoor je hulp nodig hebt en wie je 

daarvoor best kunt aanspreken

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 9: Gun jezelf rust
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Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 9: Gun jezelf rust

• Constant onder druk?
• Weinig tijd voor jezelf?

Gevolg: stress, prikkelbaar en slechtgehumeurd
• Maak regelmatig een moment vrij voor jezelf en las 

activiteiten in die je helpen tot rust komen: lezen, 
naar muziek luisteren, bad nemen, sauna gaan, 
met kinderen spelen, …

• Vermijd voor jezelf dat spanning zich nodeloos 
ophoopt

• Oefening

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 10: Hou je hoofd boven water

Wit
-Gele Kruis Limburg

Stap 10: Hou je hoofd boven water

• Iedereen kent het wel: periode dat alles 
tegenvalt

• Soms niet veel meer doen dan hoofd 
boven water proberen te houden: van dag 
tot dag leven, niet te hard zijn voor jezelf

• Laat tranen lopen, trek je even terug, bestel 
een kopje koffie op een terrasje, ga stad in 
of zoek buitenlucht op

• Laat je koesteren, knuffel
• Na regen komt zonneschijn!!!!

Wit
-Gele Kruis Limburg

Waarom kan het Wit-Gele Kruis u 
helpen?

• Vaste verpleegkundige
• Vertrouwensband
• Meer dan louter verpleegtechnische 

zorg
• Totaalzorg
• Zorg op maat

Wit
-Gele Kruis Limburg

Wat kan het Wit-Gele Kruis bieden?

Verpleegkundige zorg, met oog voor 
totaalzorg

→ hierbij worden de mantelzorgers
zeker niet vergeten Wit

-Gele Kruis Limburg

Wat kan het Wit-Gele Kruis bieden 
t.o.v. mantelzorgers?

• Personenalarmering = PAS
• Dienst Gezinszorg “Beter Thuis”
• Informeren en eventueel zorgen voor aangepaste 

hulpmiddelen
• Gespecialiseerde voetverzorgsters
• Dieetdienst
• Informatie bieden, infosessies o.a. diabetes, …
• Informeren over diensten en tegemoetkomingen 

en hen hierbij gericht doorverwijzen
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Wit
-Gele Kruis Limburg

PAS

• Personenalarmsysteem
• Via druk op knop in contact met 

verpleegkundige van alarmcentrale in 
Genk

• Familielid/huisarts/ziekenwagen/… 
wordt verwittigd indien nodig

Wit
-Gele Kruis Limburg

Dienst Gezinszorg “Beter Thuis”

• = (vroegere) ziekenoppasdienst v.h. W-G Kruis
• Mantelzorgers ondersteunen: met een gerust hart 

er even tussenuit kunnen
• Verzorgenden
• Toezicht houden en patiënten helpen bij 

activiteiten zoals o.a. verplaatsen, naar toilet gaan, 
helpen tijdens de maaltijd, gezelschap, wandelen, 
…

• Overdag en ‘s avonds, eventueel ook ‘s nachts
• 089/300892

Wit
-Gele Kruis Limburg

KeySafe

Wit
-Gele Kruis Limburg

Besluit

“Alles kan thuis, op voorwaarde dat 
er een thuis is.”

Jullie zijn uniek en van onschatbare 
waarde!!!!

Wit
-Gele Kruis Limburg

Bedankt voor uw aandacht!
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Bijlage 7: “Evaluatieformulier” 

 
Infosessie “Fit in je hoofd, goed in je vel” 

voor mantelzorgers van Wit-Gele Kruispatiënten 
EVALUATIEFORMULIER 

 
Datum: 6 april 2009        
 
Vorminggevers: studenten KHLim (S. Broux, E. Gulix, J. Malchair, A. Triantafyllidis)  
met ondersteuning van medewerkers Wit-Gele Kruis (K. Cielen, A. Hoewaer, R. Wiame) 
 
 
 
1.   De inhoud was duidelijk voor mij. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.   Ik heb vandaag nieuwe informatie opgedaan. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.   Ik overweeg de tips in mijn dagelijks leven toe te passen. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien eens of volledig eens: welke tips overweeg je toe te passen?........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4.   De gebrachte informatie over het Wit-Gele Kruis was voor mij zinvol. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.   Ik kon goed volgen a.d.h.v. de documentatiemap die ik bij aanvang kreeg. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.   De dia’s waren voor mij overzichtelijk en duidelijk. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   De infosessie werd op een aangename, boeiende manier gebracht. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.   De dag en het tijdstip van de infosessie pasten in mijn planning. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.   De duur van de infosessie vond ik goed. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 73 

10. De infosessie voldeed aan mijn verwachtingen. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11. De attentie gaf mij een gevoel van waardering. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Ik zou andere mantelzorgers aanraden naar deze infosessie te komen. 
 
volledig oneens        oneens              eens                        volledig eens 

O    O      O             O 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Welke elementen zou je nog graag aan bod zien komen? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Dank voor uw feedback! 

 


