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Inleiding 
Alzheimer is een complex gegeven.  Het is een proces dat jaren kan duren en vraagt 

naarmate de vordering veel zorg.  Gelukkig zijn er zorgbehoevenden die kunnen rekenen 

op mantelzorgers.  Familieleden die heel veel geduld, liefde, zorg, tijd,.. opbrengen om het 

de zorgbehoevende zo comfortabel mogelijk te maken.  Hoe langer deze mensen thuis 

verzorgd kunnen worden, hoe beter.  Sommige mantelzorgers nemen zelfs 

loopbaanonderbreking om voor de zorg in te staan.  Desondanks de vele moeite worden ze 

vaak nog ondergewaardeerd.   

 

In dit afstudeerproject proberen we een overzicht te scheppen van wat Alzheimer nu juist 

inhoudt.  We lichten kort het begrip ‘mantelzorg’ toe en we gaan na hoe we deze mensen 

kunnen ondersteunen en informeren.  Welke opvangvoorzieningen en hulpmiddelen zijn er 

voor Alzheimerpatiënten?  Op welke tegemoetkomingen hebben mantelzorgers recht?  En 

wat is nu onze bijdrage als sociaal verpleegkundige naar ondersteuning toe?  Hierop 

proberen we een antwoord te geven.  Verder reiken we een aantal hulpmiddelen aan om 

de situatie van de mantelzorger beter in kaart te brengen en dit aan de hand van een 

praktijkvoorbeeld. 

 

Onderzoek heeft immers aangetoond dat mantelzorgers hier te weinig van op de hoogte 

zijn (Roelands M., Verloo H. 2002).  Hopelijk kan dit een waardevolle bijdrage zijn. 
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1 Wat is Alzheimer? 

1.1 Geschiedenis 
De oorsprong van Alzheimer brengt ons terug naar het jaar 
1906.  Aloïs Alzheimer1 presenteerde een casus van een  
51-jarige patiënte, ‘Frau Auguste D’.  De vrouw had 
geheugenproblemen,  jaloersheidswanen en moeite om te 
spreken en te verstaan wat haar verteld werd.  Haar toestand 
ging snel achteruit en ze overleed.  Toen Aloïs Alzheimer van 
de familie toestemming kreeg om een autopsie uit te voeren, 
ontdekte hij dat de hersenen sterk gekrompen waren.  Het 
had vooral betrekking op de cortex, de gebieden die 
betrokken zijn bij het onthouden (korte- en 
langetermijngeheugen), het denken, beoordelen en spreken. 
In 1907 publiceerde Aloïs de casus van Auguste D. en kwam 
zo in de medische literatuur terecht.  De psychiater Emil 
Kraepelin, bekend om zijn werk naar het benoemen en 
classificeren van hersenstoornissen, deed het voorstel om de 
ziekte naar Alzheimer te benoemen (Alz. Association) . 

 Fig. 1.1: Aloïs Alzheimer 
 
 

1.2 Omschrijving 
Om Alzheimer beter te kunnen duiden, is het aangewezen om eerst wat meer te vertellen 
rond dementie in het algemeen. 
 
Als we het over dementie hebben, spreken we eigenlijk van een syndroom.  Het is een 
symptomencomplex, een combinatie van ziekteverschijnselen die bij het ziektebeeld 
behoren.  De brochure ‘Dementie, als je niet meer weet dat je vergeet’, geeft de volgende 
omschrijving: 

Een chronische, progressieve en onomkeerbare achteruitgang van het psychisch 
functioneren, met lichamelijke, sociale en maatschappelijke gevolgen.  Dementie verstoort 
de activiteiten van het dagelijks leven en heeft zowel voor de dementerende als voor zijn 
omgeving invloed op sociale relaties.  Het verloop is individueel verschillend.  Er is geen 
genezing meer mogelijk. 
 
Verklaring: 

- Chronisch: sluipend verloop dat jaren kan duren (tegengesteld aan acuut) 
- Progressief: voortschrijdende, steeds erger wordende toestand 
- Onomkeerbaar: genezing is niet meer mogelijk 
- Psychisch functioneren: aantasting van het geheugen (denken, kennis, oriënteren) 
- Lichamelijke gevolgen: lichamelijke achteruitgang (incontinentie, vermagering,..) 
- Sociale en maatschappelijke gevolgen: invloed op relaties met de omgeving 
 
We zien dus dat dementie op verschillende vlakken een invloed uitoefent. 
Er zijn ook verschillende vormen, waarvan Alzheimer de meest voorkomende is.  Ongeveer 
65% van alle gevallen van dementie zijn Alzheimer (Toelen, 2007). 

                                                
1 Duits neuropatholoog en psychiater (1864 – 1915) 
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1.2.1 Vergeetachtigheid vs. dementie 

Omdat we weten dat dementie en ook Alzheimer een traag verloop kennen, is het 
belangrijk om het verschil even te duiden met ‘normale’ ouderdomsvergeetachtigheid. 
 
Vergeetachtigheid is iets wat nu eenmaal bij het verouderingsproces hoort.  Iedereen 
vergeet al eens iets: de naam van een persoon, waar de sleutels liggen,..  Bij 
dementerenden zal dit frequenter optreden.  Het is een hele gebeurtenis die uit het 
geheugen verdwijnt, terwijl bij vergeetachtigheid een detail van een gebeurtenis 
achterwege blijft.  Verder tast dementie niet alleen het geheugen aan, maar heeft het ook 
een invloed op het dagelijks functioneren zoals desoriëntatie, dwalen, steeds dezelfde 
vraag herhalen,..  
 

1.2.2 Criteria Alzheimer  

DSM-IV2 heeft een aantal diagnostische criteria opgesteld betreffende Alzheimer. 

a) Er moet een geheugenstoornis (inprenting of reproductie) aanwezig zijn, in combinatie 
met één of meer van volgende cognitieve stoornissen: 

 - afasie: taal- of spraakstoornis 
 - apraxie: stoornis in het uitvoeren van handelingen 
 - agnosie: onvermogen om personen, voorwerpen,.. te herkennen 
 - stoornis in uitvoerende functies: organiseren, plannen,.. 

b) Verder brengen bovenstaande stoornissen een duidelijke beperking met zich mee in het 
sociaal of beroepsmatig functioneren. 
 
c) De cognitieve stoornissen mogen niet het gevolg zijn van: 
 - aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (CVA, ziekte van Parkinson, 
   hersentumor,..); 
 - systeemziekten die dementie kunnen veroorzaken (vitamine B12 deficiëntie,    
              hypothyreoïdie, HIV-infectie,..); 
 - aandoeningen door middelen veroorzaakt. 
 
d) De stoornissen komen niet alleen voor tijdens een delirium (acute verwardheid) en zijn 
ook niet toe te schrijven aan bijvoorbeeld depressie of schizofrenie. 
 
e) Alzheimer wordt gekenmerkt door een sluipend verloop en progressieve cognitieve 
stoornissen. 
 
 

1.3 Wat gebeurt er in de hersenen? 
 
Er zijn 2 eiwitten die een rol spelen bij Alzheimer. 
Als we gezonde hersenen vergelijken met die van een Alzheimerpatiënt, dan zien we dat er 
zich rond de neuronen (zenuwcellen) plaques vormen.  Dit zijn ophopingen van het eiwit 
beta-amyloïd en worden veroorzaakt door een slechte afbraak.  Op deze manier wordt de 
overdracht van signalen tussen de hersencellen verstoord. 
 
 
                                                
2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e editie 
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Naast die plaques vinden we ook tangles terug.  Hier speelt het tau-eiwit een rol.  Om een 
nog onbekende oorzaak kan de structuur veranderen van een tau-eiwit.  De stevigheid van 
de zenuwcel neemt af en er vormen zich kluwen van draadvormige eiwitten in de cel.  
Hierdoor wordt de communicatie tussen de zenuwcellen verstoord en uiteindelijk sterven 
ze af (Alzheimerliga, 2008). 
 
Door zowel de plaques als de tangles in de hersenen, kunnen de hersenen 10-15 % van 
hun volume verliezen (zie figuur).  Beiden zijn enkel onder de microscoop waarneembaar 
na het overlijden van de patiënt.  
 

 
  Fig.1.2: Verandering van hersenvolume 

 
Verder zien we nog een aantal belangrijke veranderingen in de hersenen van een 
Alzheimerpatiënt, meer bepaald rond de cortex, de hippocampus en de ventrikels 
(Alzheimer’s Association). 
 
Cortex: 

De buitenkant van de hersenen, ook wel grijze stof genoemd.  Dit is eigenlijk de ‘zetel van 
het bewustzijn’ omdat het van belang is bij het ontstaan van waarnemingen, herinneringen, 
denkinhouden en taal.  Verder is de cortex belangrijk voor automatische handelingen die 
we uitvoeren (lopen, fietsen,..) als het ontstaan van gevoelens en emoties (Craeynest, 
2002). 

 
Hippocampus: 

De hippocampus is belangrijk voor het lange termijngeheugen, meer bepaald de inprenting 
en  de reproductie.  Maar ook de ruimtelijke oriëntatie en controle van gedrag (bijvoorbeeld 
dorst- en hongergevoel). 
 
Beschadiging van de hippocampus kan ertoe leiden dat de patiënt heftiger reageert op 
externe prikkels en zich moeilijker kan aanpassen aan veranderde omstandigheden 
(Craeynest, 1999). 
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Ventrikels: 

Holle ruimten waarin cerebrospinaal vocht wordt geproduceerd. 

Functies: extra circulatiekanaal naast bloedsomloop;  
    mechanische buffer tegen harde stoten;  
    thermische buffer die zorgt voor constante temperatuur rondom hersenen;  
    voorkomt dat hersenen onder eigen gewicht zouden bezwijken. 
 

Op onderstaande figuur zien we de verschillen tussen gezonde hersenen en de hersenen 
van een Alzheimerpatiënt.  Bij zowel de cortex als de hippocampus zien we een duidelijke 
verschrompeling.  De ventrikels die worden daarentegen groter. 
 

 

 
         Fig 1.3:. Vergelijking gezonde en aangetaste hersenen 

 
 

1.4 Oorzaken/risicofactoren 
Wat de oorzaken betreft bij Alzheimer is er nog geen eenduidigheid.  We weten wel dat het 
niet aan één oorzaak te wijten is, maar dat het dus multifactorieel bepaald wordt. 
Er zijn ook een aantal risicofactoren die het ontstaan van Alzheimer kunnen verhogen: 
 

� Leeftijd 

De leeftijd is de grootste risicofactor.  Alzheimer treedt vooral op vanaf het 65e levensjaar 
(ongeveer 5%).  Rond 80 jaar zou dit percentage oplopen tot 20%.  Er bestaat ook een 
zeldzame vorm die zich manifesteert vóór 65 jaar (preseniele dementie). 
 

� Erfelijkheid 

Alzheimer kan binnen een familie vaker voorkomen, maar dit betekent niet dat het erfelijk 
is.  Indien dit wel het geval is, heeft het te maken met genen die we terugvinden op 
chromosoom 1, 14 en 21.  Deze genen zorgen ervoor dat het eiwit amyloïd niet afgebroken 
wordt waardoor we ophopingen krijgen.  Mensen met het syndroom van Down hebben ook 
een hoger risico omdat ze een extra chromosoom 21 hebben.  Vaak begint Alzheimer bij 
hen al vóór 50 jaar (Alzheimer Nederland, 2007). 
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� Voeding en alcohol 

Vooral de opname van verzadigde vetzuren die we terug te vinden in dierlijke vetten zoals 
boter, vlees, volle melkproducten, chocolade,..  maar ook in plantaardige producten zoals 
frituurvet, bakmargarines,..  Bij een te hoge opname van deze verzadigde vetten stijgt de 
cholesterol in het bloed en neemt het risico toe op atherosclerose (slagaderverkalking). 
Hierdoor neemt de kans op het ontwikkelen van Alzheimer toe. 

Hersenen zijn ook gevoelig aan vitaminentekorten (vooral vitamine B) en 
alcoholconsumptie.  Mensen die vaak alcohol drinken, letten minder op de voeding en 
krijgen zo minder voedingsstoffen binnen, waardoor de hersenen minder goed gaan 
werken.  Ouderen zijn gevoeliger voor alcohol door de veranderde lichaamssamenstelling 
en het duurt ook langer om stoffen af te breken.  
 

� Ziekten 

Infectieziekten, diabetes, ziekte van Parkinson, ongevallen waarbij de hersenen geraakt 
werden (60-plussers die een hersenschudding opgelopen hebben, zouden een groter risico 
lopen),... zorgen voor een minder goede werking van de hersenen.   
 

� Roken 

Rokers zouden 50% meer kans hebben om Alzheimer te ontwikkelen en dit om 2 redenen: 
- Allereerst verhoogt roken de kans op hart- en vaatziekten.  Er treedt beschadiging van de 
vaatwanden op, waardoor vetten zich sneller afzetten met vernauwing van de vaten tot 
gevolg.  Hierdoor moet het hart meer werk verrichten en heeft dus meer zuurstof nodig.  
Het krijgt echter te maken met een zuurstoftekort door oa de koolmonoxide die de 
tabaksrook bevat.  
 
- Daarnaast is er ook nog de oxidatieve stress, waarbij er teveel vrije radicalen vrijkomen.  
Dit is het geval bij rokers en Alzheimerpatiënten.  Het aantal vrije radicalen kunnen we 
terugdringen door antioxidanten die we in de voeding vinden.  Voorbeelden hiervan zijn 
fruit, groenten, vlees, zuivelproducten,.. 
 

� Omgevingsfactoren 

Bepaalde stoffen zoals metalen zouden ook kunnen bijdragen aan een verhoogd risico van 
Alzheimer, maar tot op heden zijn er geen duidelijke relaties teruggevonden. 
 
 

1.4.1 Waarschuwingstekens 

Meestal wordt een diagnose pas gesteld na 3-5 jaar.  Door het sluipend verloop is het dus 
niet zo eenvoudig om de verschijnselen meteen een naam te geven.  Aandachtspunten zijn 
moeite hebben om nieuwe informatie op te nemen, taalproblemen, 
gedragsveranderingen,..  (Vlaamse Alzheimer Liga, 2005).  Bij twijfel kan de huisarts 
ingeschakeld worden. 
 
 

1.4.2 Preventie 

Alzheimer is een proces dat we niet kunnen tegenhouden.  De enige manier om aan 
preventie te doen, is rekening houden met de bovenstaande risicofactoren.  Maar ook 
oefeningen zoals geheugentraining kunnen het geheugen in vorm houden.  Verder kunnen 
gezondheidsvoorlichting en publiekscampagnes bijdragen tot meer kennis rond Alzheimer. 
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1.5 Diagnose 
De diagnose wordt gesteld door een arts (huisarts, neuroloog, psychiater,..).  Dit gebeurt 
op basis van de DSM-IV criteria en klinische onderzoeken.  Een definitieve diagnose kan 
pas na het overlijden vastgesteld worden. 
 
Het begint allemaal met een anamnese van de patiënt en een hetero-anamnese (iemand 
uit de naaste omgeving).  Iemand uit de omgeving levert een belangrijke bijdrage in de 
zoektocht.  De huisarts krijgt een beeld van mogelijke gedrags- of 
persoonlijkheidsveranderingen, verloop van het dagelijks functioneren,..  Bij Alzheimer is 
het belangrijk om te weten wanneer de klachten ontstaan zijn en hoe ze verlopen. 
 
Andere stappen die een rol spelen bij de diagnose (Alzheimer’s Association): 

 - lichamelijk onderzoek: bloeddruk, hart- en longfunctie, bloed- en urineonderzoek,.. 
 

- MMSE3: indruk van de cognitieve functies zoals geheugen, taalbegrip, organisatie,   
                concentratie,.. (zie bijlage 1); 

 
 - neurologisch onderzoek: reflexen, coördinatie en evenwicht, motoriek,..; 
 
 - neuropsychologisch onderzoek: inzicht in cognitieve functies ; 
 
 - hersenscan: MRI of PET scan (functionele beeldvorming van de hersenen)  
   MRI of CT scan (structurele beeldvorming van de hersenen). 
  
Vroegtijdige detectie van Alzheimer is zeer belangrijk.  Het kan een andere oorzaak 
(depressie, stemmingsstoornissen,..) toeschrijven aan de symptomen, maar het zorgt er 
ook voor dat een behandeling snel opgestart kan worden zodat de autonomie van de 
patiënt en de kwaliteit van leven nog even behouden worden. 
 
De gemiddelde levensverwachting na diagnosestelling is 5 tot 6 jaar voor patiënten 
met Alzheimer (Bcfi, 2006). 

    
     

1.6 Stadia en kenmerken 
Als we de literatuur raadplegen, vinden we vaak dezelfde indeling terug.  We spreken van 
een beginfase (lichte dementie), een middenfase (matige dementie) en een eindfase 
(ernstige dementie). 
 

1.6.1 Beginfase – bedreigde ik 

De eerste fase is niet zo eenvoudig op te merken bij Alzheimerpatiënten.  Vaak wordt dit 
verward met vergeetachtigheid.   
 
De patiënten worden geconfronteerd met een groot verlies.  Ze zijn zich nog bewust van 
wat er gaande is en dit brengt angst en onzekerheid met zich mee.  Er treden problemen 
op met de cognitieve functies: 

 - moeite om zaken te plannen en te organiseren; 

 - invloed op het korte termijngeheugen: niet meer onthouden wat zopas gebeurd is; 

 - ze kunnen zich belangrijke gebeurtenissen nog wel herinneren, maar ze kunnen 
   deze niet meer plaatsen (waar, wanneer,..); 
                                                
3 Mini Mental State Examination 
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 - het wordt moeilijker om de aandacht ergens bij te houden,.. 

 - het vermogen om zichzelf uit te drukken en het begrijpen van anderen neemt af. 
 
Deze patiënten hebben het gevoel dat ze falen en dat brengt vernedering en schaamte  
met zich mee.  Dit kan ontaarden in depressie, verdriet, gespannenheid,..  Eigenlijk krijgen 
ze te maken met een rouwverwerkingsproces betreffende het verlies van eigen 
mogelijkheden.  Het zelfvertrouwen neemt af en de patiënt zal minder sociaal gedrag 
vertonen.   
 

1.6.2 Middenfase – verdwaalde ik 

De symptomen komen nu duidelijker tot uiting.  Onzekerheid kan omslaan in paniek en 
angst in agressie.  Er treedt een verdere achteruitgang op, zowel qua cognitieve functies 
als lichamelijke problemen.  Wat de cognitieve functies betreft, na het korte 
termijngeheugen dat is aangetast is nu het lange termijngeheugen aan de beurt.  Daar 
bevindt zich alle informatie die we ooit opgenomen hebben: kennis vanuit de school, wat 
moet je doen als je ziek bent, hoe repareer je een lekke band, films die we gezien 
hebben,..  Het vermogen om logisch na te denken gaat verloren.  Er is ook meer sprake 
van afasie, apraxie en agnosie.  Verder hebben ze hulp nodig bij de dagelijkse verzorging: 
aankleden, maaltijden, wassen,.. 
 
Patiënten kunnen steeds moeilijker een onderscheid maken tussen hun eigen wereld en 
die van een ander.  Ze vervreemden meer en meer van hun eigen omgeving en hebben 
last van oriëntatiestoornissen in tijd en ruimte, vergeten namen van personen,.. 
 

1.6.3 Eindfase – verzonken ik 

In de laatste fase is een patiënt volledig afhankelijk van zijn omgeving.  Ze zijn 
‘wereldvreemd’.  Deze patiënten slapen veel, zijn bedlegerig en hebben geen controle 
meer over hun eigen lichaam.  Er is sprake van regressie: de patiënt lijkt terug te keren 
naar zijn kinderjaren.  Ze zijn niet meer in staat om woorden nog betekenis te geven (ze 
brengen vooral klanken en brabbeltaal uit), nemen vaak een foetale houding aan,..  Zelf 
zijn ze nauwelijks in staat om nog contact te zoeken.  De weinige geluiden en bewegingen 
die nog gemaakt worden zijn niet intentioneel, ze zijn niet bedoeld om iemand mee te 
bereiken.  In de laatste fase gaat het nog om basisbehoeften zoals eten, drinken, slapen.  
Het uiten van emoties beperkt zich ook tot lust en onlust, boosheid en tevredenheid,..  Er is 
weinig differentiatie (ISAO, 2008). 
 
Doordat er geen afbakening is van de fasen is het soms moeilijk om te bepalen in welk 
stadium de patiënt zich juist bevindt.  De indeling geeft ons een idee over de beleving en 
de ervaring van de patiënt en op die manier kunnen we een belevingsgericht plan van 
aanpak opstellen naar de familie en verzorgers toe. 
 
 

1.7 Behandeling 
Helaas bestaat er nog geen definitieve behandeling voor Alzheimerpatiënten.  We kunnen 
wel proberen de symptomen te behandelen en de kwaliteit van leven verbeteren.  Dit kan 
via medicamenteuze of niet-medicamenteuze weg.  Wat belangrijk is zowel naar de patiënt 
toe als de omgeving, is om geen valse hoop te geven.  Een behandeling moet individueel 
afgestemd worden.  Ook hier moeten we wijzen op het belang van een vroegtijdige 
opsporing.  Hoe later de diagnose gesteld wordt en de behandeling gestart, des te meer 
geheugenfuncties kunnen er al verloren zijn die we niet meer kunnen herstellen. 
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Medicamenteus 

Bij lichte tot matige vorm van Alzheimer kan gebruik gemaakt worden van 
acetylcholinesterase inhibitoren (remmers): Aricept®, Exelon® en Reminyl®.  Ze verhogen 
het effect van acetylcholine, een neurotransmitter (boodschapper tussen zenuwcellen) die 
belangrijk is bij het memoriseren en leren.  Deze geneesmiddelen zorgen slechts voor een 
tijdelijke en matige verbetering en brengen uiteraard ook bijwerkingen met zich mee zoals 
diarree, braken, urinaire incontinentie,..  Gingko Biloba wordt ook gebruikt voor deze 
vormen (plantaardig product). 
 
Verder hebben we nog Memantine® voor de matige tot ernstige vorm, met bijwerkingen 
zoals bloedingsrisico’s, verwardheid, convulsies,.. 
 
Er bestaat jammer genoeg nog veel onduidelijk rond de effectiviteit van dergelijke 
geneesmiddelen.  Er is niet geweten welke patiënten er baat bij hebben en of ze een effect 
hebben op de evolutie van Alzheimer.  Ze kunnen wel de symptomen in beperkte mate 
uitstellen met een periode van 9-12 maanden.  Het ziekteproces loopt verder, maar het 
samenspel van zenuwcellen wordt gestimuleerd waardoor het functieverlies niet opvalt.  
 
Er zijn ook geneesmiddelen (antipsychotica) die een positieve invloed hebben op agressie, 
agitatie, angst,..  Ook hier is voorzichtigheid geboden en begeleiding door de huisarts is 
dus noodzakelijk. 
 
 
Niet-medicamenteus  

De psychosociale begeleiding is een belangrijk aspect van de behandeling.  Hierbij gaan 
we de mogelijkheden stimuleren die de patiënt nog heeft: sociale contacten, interesses, 
uiterlijke verzorging,.. De omgeving gaan we ook hieraan aanpassen door oa te zorgen 
voor gepaste hulpmiddelen, overzichtelijke leefruimte, vaste tijdsindeling,..  Contact en 
communicatie met de patiënt zijn zeer belangrijk in alle fasen. 
 
Er bestaan een aantal therapieën die ook toegepast kunnen worden: 

 - oriëntering in de realiteit: 

Hier wordt de patiënt informatie aangeboden om hem terug te oriënteren in tijd, plaats en 
omgeving.  Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een bord dat details bevat rond de dag, 
de datum en het seizoen.  Dit kan vooral handig zijn voor verwarde patiënten. 
 

- reminiscentietherapie: 

Dit is een aanmoediging om over het verleden te vertellen.  Op die manier worden 
vroegere ervaringen weer in het bewustzijn gebracht.  Dit kan door gebruik te maken van 
foto’s, muziek, betekenisvolle voorwerpen,..  Kortom, herinneringen ophalen. 

 
- validation: 

We willen de dementerende aanvaarden zoals hij is, hem als mens respecteren en 
waarderen.  Zolang je niet toegeeft dat de persoon dementeert, is er geen sprake van 
validation (geen aanvaarding van de persoon zoals hij geworden is.  We moeten de 
werkelijkheid bekijken vanuit de dementerende en niet vanuit jezelf (Stroobants, 2004). 
 

- muziektherapie 

Muziek is bijvoorbeeld sterk van belang in de laatste fase.  De patiënt leeft in zichzelf, 
geïsoleerd van zijn omgeving.  Muziek kan hier een medium zijn om contact te zoeken met 
de patiënt.  Het zorgt ook gewoon voor een ontspannen gevoel bij de patiënten 
(Meersman, 2003). 
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- snoezelen 

Het aanbieden van zintuiglijke prikkels om de zintuigen te stimuleren van de 
dementerende.  Ook vooral in de laatste fase toepasbaar omdat deze patiënten hun 
verbaal en verstandelijk functioneren sterk is aangetast, maar dit neemt niet weg dat ze 
niet meer kunnen reageren op lichaamstaal en aanraking.  Voorbeeld: wierook, bloemen, 
muziek, snoepjes,.. 

 
- cognitieve rehabilitatie 

De cognitieve reserves waarover de patiënt nog beschikt, worden  aangesproken.  Het doel 
hiervan is om het dagelijks functioneren te verbeteren. 
 
 
Er zijn echter te weinig studies die aangeven of deze therapieën een significant effect 
hebben (Bcfi, 2006). 
 
Een ander benadering naar Alzheimerpatiënten toe is de belevingsgerichte zorg. 
We willen de dementerende ontmoeten in zijn leefwereld en hem met eerbied blijven 
benaderen en behandelen.Volgens Hoveling zijn er een aantal uitgangspunten om aan 
belevingsgerichte zorg te doen: 

 - centraal staat de beleving van de dementerende; 
 - aan deze beleving wil je niets veranderen; 
 - je maakt contact door aan te sluiten bij die beleving; 
 - je accepteert de persoon zoals hij is. 
 
Als zorgdrager (mantelzorger, hulpverlener,..) moet je jezelf dus voordturend bijwerken om 
tot de beste aanpak te komen in elke situatie waarin hij de dementerende ontmoet 
(Stroobants, 2004). 
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2 Mantelzorgers 
Doordat oa de levensverwachting stijgt, krijgen we meer en meer te maken met 
zorgbehoevende ouderen.  Opvang in rusthuizen,.. brengt een grote kost met zich mee, 
waardoor steeds meer mensen zich profileren als mantelzorger en ervoor opteren om de 
zorgbehoevenden thuis te verzorgen. 
 

2.1 Wat? 
Bouckaert en Van Buggenhout geven volgende omschrijving van mantelzorg: 

een verzamelterm voor het niet-beroepsmatig, vrijwillig verstrekken van niet-medische hulp 
en dienstverlening aan hulpvragers (vrienden, buren, familie- en gezinsleden) met wie de 
hulpverlener een initiële socio-affectieve band heeft.  

Het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk is dat mantelzorg niet in georganiseerd 
verband gebeurd.  Hier zien we toch ook een evolutie in, namelijk door de verenigingen die 
er ontstaan voor mantelzorgers en de financiële ondersteuning waar ze beroep op kunnen 
doen (provinciale en gemeentelijke toelagen, zorgverzekering).  Hier komen we later nog 
op terug. 
 
Het Kabinet van de minister van Welzijn beschrijft mantelzorg als volgt: 

Een mantelzorger is een persoon die vanuit een sociale en emotionele band een andere 
persoon, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en  ondersteunt in het 
dagelijkse leven wanneer de zelfzorg ontoereikend blijkt. 
 
Mantelzorg is dus eigenlijk het verlenen van niet-medische hulp aan een zorgvrager.  Deze 
kan een vriend zijn, een buur, familie- of gezinslid.  Onderstaande figuur geeft het netwerk 
weer van zo’n zorgbehoevend persoon.  De mantelzorgers staan er het dichtst bij.  Ze 
vormen eigenlijk mee de belangrijke spil rond de persoon in kwestie.  Vaak kennen ze de 
persoon het best.  Daarbuiten hebben we ook nog de vrijwilligers en de professionele 
zorgverleners (huisarts, kinesist, verpleegkundigen,..).  We spreken ook wel van formele en 
informele zorg. 
 

 
 

 
  Fig.3.1: Zorgnetwerk 
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2.2 Registratie als mantelzorger 
Personen die willen instaan voor de thuisverzorging van een familielid, vriend, buur,.. 
kunnen een aanvraag indienen tot registratie als mantelzorger.  Op deze manier kan de 
zorgbehoevende gebruik maken van de tegemoetkoming voor mantelzorg.  Deze 
registratie gebeurt samen met de aanvraag voor de zorgverzekering en kan verkregen 
worden bij de mutualiteit waar de zorgbehoevende is aangesloten.  Een voorbeeld van 
dergelijke aanvraag staat in bijlage (2). 
 
 

2.3 Profiel mantelzorger 
Wat kenmerkt nu de Vlaamse mantelzorger?  Een onderzoek van Anne Dedry (2001) 
bracht volgende cijfers aan het licht: 

 - 62% is vrouw, 38% is man; 
 - 64 % is al 5 jaar of langer mantelzorger; 
 - 50% heeft last van emotionele en fysieke belasting; 
 - vrouwen geven sneller hun job op dan mannen om in te staan voor de verzorging; 
 - gemiddeld zorgen vrouwelijke vijftigers en mannelijke zestigers voor  
              zorgbehoevende zeventigers; 
 - Een mantelzorger verzorgt gemiddeld 261uren per maand de zorgbehoevende; 
 - 60% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht voor de zorgbehoevende, 24% elke  
             dag, 11% een aantal keer per week. 
 
Volgens het onderzoek is de belangrijkste motivatie oa verantwoordelijkheidsgevoel, liefde, 
vertrouwen, er de tijd voor hebben, opname vermijden in ziekenhuis of rusthuis.  90% van 
de mantelzorgers zou het opnieuw doen. 
 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat mantelzorgers echter een tekort aan informatie vertonen 
rond Alzheimer en dit vooral rond de bestaande hulpverlening, opvangmogelijkheden en 
tegemoetkomingen (Roelands, Verloo, 2003).  In volgende hoofdstukken zullen we deze 
dan ook bespreken. 
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3 Ondersteuning mantelzorger 
De taak die mantelzorgers op zich nemen valt niet te onderschatten.  Ze nemen vaak een 
verzorging op zich die jaren kan duren.  Het is dus belangrijk dat ze er zelf ook eens 
tussenuit kunnen.   Een belangrijk aspect is dat de mantelzorger niet alleen zorg draagt 
voor de patiënt, maar ook voor zichzelf.  Elke mantelzorger komt wel een moment tegen 
waarop hij of zij het even niet meer ziet zitten.  Dit heeft veel te maken met de draagkracht 
en de draaglast. 
 

 
                         Fig. 4.1: Balansmodel 
 
Draagkracht 
Zowel psychische als lichamelijke sterkte, alsook sociale steun.  Je persoonlijkheid speelt 
hier een rol in: hoe ga je om met moeilijke situaties,.. 
 
Draaglast 
Dit zijn verplichtingen (van werk, gezin, vrije tijd), levensgebeurtenissen en problemen.  Het 
zijn aspecten die een situatie moeilijk maken: financieel gezien, emotioneel, praktisch, 
relationeel,.. 
 
Als de draagkracht en de draaglast uit balans zijn, wordt het voor een mantelzorger moeilijk 
en is het belangrijk dat er extra hulp ingeschakeld wordt.  Draagkracht kan ook vergroot 
worden door oa tijd te nemen voor jezelf, beroep te doen op thuiszorg,..  Draaglast kunnen 
we verlagen door informatie te verzamelen, hulpmiddelen te gebruiken, bepaalde 
technieken aan te leren,.. 
 

3.1 Voorzieningen 
Er zijn een aantal voorzieningen die mantelzorgers kunnen ondersteunen.  We zullen ze 
kort bespreken.  Afhankelijk van de fase waarin de patiënt zich bevindt, zullen de 
opvangmogelijkheden aangepast moeten worden. 
 
In bijlage staan contactgegevens van onderstaande centra. 
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3.1.1 Dagverzorgingscentrum (DVC) 

Een DVC is verbonden aan een RVT en heeft minimum 7, maximum 15 verblijfseenheden.  
Dergelijke centra zijn gericht op activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of 
begeleiding en zijn dus niet geschikt voor patiënten die intensieve, medische behandeling 
en toezicht nodig hebben.  Bij een verblijf van meer dan 4 uur wordt er een maaltijd 
voorzien.  Ook wordt er aangepast vervoer geregeld van en/of naar het centrum. 
 

3.1.2 Nachtopvang 

Als aanvulling op thuiszorg kan er ook beroep gedaan worden op nachtopvang, 
bijvoorbeeld van 22u tot 7u ’s morgens.  Voor sommige mantelzorgers geeft het gebrek 
aan nachtopvang vaak aanleiding tot opname.  Het wordt immers nog niet overal 
toegepast. 
 

3.1.3 Kortverblijf (KVB) 

Ook een KVB is verbonden aan een RVT en heeft minimum 3, maximum 10 
woongelegenheden.  Hier gelden dezelfde criteria als voor een DVC, namelijk gericht op 
activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of begeleiding en dus niet geschikt voor 
patiënten die intensieve, medische behandeling en toezicht nodig hebben.  Een verblijf 
duurt maximum 60 opeenvolgende dagen met een maximum van 90 dagen over een 
periode van één jaar, al dan niet in hetzelfde centrum.  Het gaat dus om een tijdelijke 
opname.  Een verslag van de maatschappelijk werker verbonden aan het KVB is nodig bij 
een eerste opname. 
 

3.1.4 Zorghotel 

Dit is een initiatief van het OCMW Antwerpen en ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) en 
bedoelt voor een kortstondig verblijf. 
Een zorghotel vangt patiënten op die na een ziekenhuisopname nog niet onmiddellijk naar 
huis kunnen door bijvoorbeeld gebrek aan mantelzorg.  Ook een patiënt waarvan de 
mantelzorger is opgenomen kan beroep doen op het zorghotel.  Dit is eigenlijk een dienst 
binnen een algemeen ziekenhuis en geschikt voor patiënten die geen medische 
behandeling meer nodig hebben.   
 
Voor meer informatie kan je terecht bij het OCMW van Antwerpen. 
 
 

3.1.5 Vzw Baluchon Alzheimer 

Deze vereniging biedt de mantelzorger de kans om één of twee weken op vakantie te gaan 
én waarbij de patiënt in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.  Een baluchonneuse of 
medewerker zal gedurende deze weken de verzorging op zich nemen en dit vanaf 24u 
voor het vertrek.  Op deze manier kan de medewerker de mantelzorger én de patiënt 
observeren.  Er wordt ook gewerkt met een dagboek zodat de mantelzorger nadien op de 
hoogte is van wat er zich heeft afgespeeld en eventuele opmerkingen,.. kunnen ook 
genoteerd worden. 
 
 
Bovenstaande instellingen geven de mantelzorger thuis de ruimte om op adem te komen of 
andere zaken op orde te brengen.  Uiteraard zijn er ook instellingen die de mantelzorger 
thuis ondersteunen.   
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3.1.6 Thuiszorg 

Thuiszorg omvat heel wat voorzieningen.  Het is belangrijk om als mantelzorger uit te 
maken bij welke taken je hulp nodig hebt.   
 
 
Thuisverpleging 

Een verpleegkundige kan een aantal belangrijke taken op zich nemen, vooral rond het 
medische aspect: algemene hygiënische zorgen (wassen), toedienen van lavementen, 
inspuitingen of andere medicatie, wondverzorging,..  Dit gebeurt op basis van een 
doktersvoorschrift dat de mantelzorger moet voorzien.  Een thuisverpleegkundige doet ook 
aan gezondheidsvoorlichting en preventie.  Bijvoorbeeld advies naar houdingen om de 
patiënt te verplaatsen om belasting te vermijden, preventie van decubitus,.. 
Thuisverpleegkundigen werken via de derdebetalersregel.  Dit houdt in dat de kosten direct 
verrekend worden via de mutualiteit, doordat thuisverpleging behoort tot de kleine risico’s 
waarvoor je verzekerd bent.  Deze regeling is van toepassing op alle handelingen die 
vermeldt staan in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen4. 
 
 
Gezinshulp 

Vroeger gezins- en bejaardenhulp genaamd.  Dit zijn verzorgenden die instaan voor 
huishoudelijke taken zoals strijken, schoonmaken, koken,.. maar ook psychosociale 
begeleiding en hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden,..), hulp bij het invullen 
van formaliteiten,.. behoren tot het takenpakket. 
 
De kostprijs is afhankelijk van het inkomen. 
 
 
Poetsdienst 

Onderhoud van de woning (dweilen, stofzuigen,..) en ramen poetsen (indien dit geen 
gevaar inhoudt). 
 
De kostprijs is ook hier afhankelijk van het inkomen, anderzijds kan er ook gewerkt worden 
met dienstencheques. 
 
 
Klusjesdienst 

Reparaties van muren, lekkende kranen herstellen, tapijten leggen, schilderen, behangen,.. 
 
De kostprijs is afhankelijk van het inkomen. 
 
 
Warme maaltijden aan huis 

Verschillende organisaties brengen maaltijden aan huis.  Er kan rekening gehouden 
worden met een bepaald dieet.  Niet overal worden maaltijden voorzien voor in het 
weekend. 
 
 

                                                
4 gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de 
verzekering voor geneeskundige verzorging 
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3.1.7 Huisarts  

Deze speelt ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van mantelzorgers.  Ze kennen de 
patiënt en hun omgeving en zijn op de hoogte van de verschillende diensten die er 
bestaan.  De zorg voor een Alzheimerpatiënt is ook multidisciplinair, maw de huisarts 
overlegt ook met de thuisverpleegkundige,.. om de zorg zo optimaal mogelijk af te 
stemmen. 
 
 

3.1.8 Ergotherapeut 

Ergotherapeuten begeleiden patiënten bij het in stand houden van hun functioneren door 
bewegingstherapie zoals wandelen, fietsen, aankleden, wassen,.. Ze geven ook advies 
naar mantelzorgers toe, maw op welke manier kunnen ze de patiënt het best hulp bieden, 
welke hulpmiddelen kunnen er gebruikt worden. 
 
 

3.1.9 Andere 

Dementiecafé 

Er bestaan initiatieven zoals het ‘dementiecafé’ waar mantelzorgers, familie,.. terecht 
kunnen.  Elke maand wordt er een bepaald thema rond dementie besproken.  De avond 
bestaat uit 2 delen: er komt een mantelzorger aan het woord die zijn verhaal verteld en 
ervaringen deelt met het publiek, maar ook een professionele hulpverlener licht een thema 
toe.  Daarna is er ruimte voorzien voor discussie met de aanwezigen.  Een zeer 
interessante en leerrijke avond voor mensen die met dementie te maken hebben. 
 
Liga’s 

Vlaamse Alzheimerliga 

Een liga opgericht ter ondersteuning van mantelzorgers (vooral naar familieleden toe).  Je 
kan er terecht voor informatie en hulp op een gratis nummer, ze brengen driemaandelijks 
een tijdschrift uit en houden familiegroepen in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.  Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats voor  
familieleden die geconfronteerd worden met dementie, om ze de kans te geven ervaringen 
uit te wisselen met elkaar.   
 

Expertisecentra dementie Vlaanderen 

Dergelijke centra proberen de drempel zo laag mogelijk te houden rond dementie en de 
vraag om hulp.  Ze bieden informatie, advies, ondersteuning mantelzorgers, vorming,..  
Verder beschikken ze over een uitgebreid documentatiecentrum. 
 
 
Lokaal dienstencentrum (LDC) 

Een LDC kan oa helpen bij dagelijkse activiteiten zoals warme maaltijden, 
boodschappenhulp,.. maar ook begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van 
poetshulp, gezinshulp, thuisverpleging,..  Je kan er uiteraard ook terecht voor 
ontspanningsactiviteiten en gezelligheid. 
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3.2 Hulpmiddelen voor Alzheimerpatiënten 
Gelukkig bestaan er al een hele reeks hulpmiddelen waar mantelzorgers beroep op kunnen 
doen.  Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met de fase waarin de patiënt zich 
bevindt.  In de bijlage staat een adressenlijst waar bedrijven vermeldt staan onder 
‘hulpmiddelen’.  Ook via de mutualiteiten kan materiaal uitgeleend worden (bijlage 3). 
 

3.2.1 Personenalarmsysteem (PAS) 

Dit toestel staat in verbinding met een alarmcentrale.  Er worden 4 contactpersonen 
opgegeven die in een bepaalde volgorde verwittigd worden indien het alarm afgaat.   
 

 
         Fig. 4.2: PAS 

Werking: 

Door een druk op de rode toets wordt er een oproep gedaan naar de alarmcentrale.  
Afhankelijk van de ernst van de situatie/oproep wordt de mantelzorger, een ander 
contactpersoon of de hulpdiensten verwittigd.  Met een druk op de groene knop kan de 
oproep geannuleerd worden. 
 
Het grote voordeel van een PAS is dat er verschillende toestellen op aangesloten kunnen 
worden (bedalarm, vloeralarm, rookmelder,..).  Bij de volgende toestellen wordt er steeds 
vermeld of ze al dan niet aansluitbaar zijn op het PAS. 
 
Aanvraag: 

Bij de mutualiteiten kan de mantelzorger terecht voor de huur van een PAS.  Meestal moet 
er ook een waarborg betaald worden voor dergelijke toestellen. 
 
 

3.2.2 Hals- en of polszender 

De hals- en of polszender kan aangesloten worden op het PAS. 
 

 
     Fig. 4.3: Hals- en polszender 
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Werking: 

Ook hier wordt er een verbinding gemaakt met een alarmcentrale door een druk op de rode 
knop.  Deze zender kan ook aangesloten worden op het PAS. 
 
Het dragen van dergelijke zender verhoogt het veiligheidsgevoel, maar het is uiteraard 
geen garantie dat de patiënt dit ook effectief om heeft.  Deze zenders zijn waterdicht. 
 
 

3.2.3 Trekschakelaar 

 
De trekschakelaar kan aangesloten worden op het PAS. 
 

 
        Fig. 4.4: Trekschakelaar 

 

Werking: 

De trekschakelaar wordt bevestigd aan een muur en heeft een trekkoord en een rode knop.  
Als de patiënt zich niet goed voelt, kan hij alarm slaan door aan het trekkoord te trekken of 
op de rode knop te drukken.  De bollen zijn ingebouwd als veiligheid: indien de patiënt valt 
terwijl hij aan het koord trekt, dan wordt de bovenste bol uitgerokken zodat de patiënt niet 
verstrikt kan geraken in het touw. 

 
Een trekschakelaar kan bijvoorbeeld geplaatst worden in de badkamer. 
 
 

3.2.4 Bedalarm 

Het bedalarm kan aangesloten worden op het PAS. 
 

 
      Fig. 4.5: Bedalarm 
 
Werking: 

Keuze tussen draadloos of bedraad. 
Er wordt gewerkt met een instelbare tijdsvertraging: als de patiënt het bed verlaat en de 
ingestelde tijd is verstreken, dan wordt er een verbinding gemaakt met de alarmcentrale.  
Het bedalarm wordt geplaatst ter hoogte van het zitvlak.   
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3.2.5 Vloeralarm 

Het vloeralarm kan aangesloten worden op het PAS. 
 

 
      Fig. 4.6: Vloeralarm 
 
Werking: 

Vanaf het moment dat de patiënt op de ‘mat’ gaat staan, wordt de mantelzorger op de 
hoogte gebracht.  De mat moet onder een vloerkleed gelegd worden en kan gebruikt 
worden naast het bed, maar evengoed aan een deur.  Op die manier wordt de 
mantelzorger ook weer gewaarschuwd als de patiënt de kamer of het huis wil verlaten. 
 
 

3.2.6 Babyfoon 

 
       Fig. 4.7: Babyfoon 

 

Werking: 

Een babyfoon bestaat uit 2 delen: de zender en de ontvanger.  De zender plaatst de 
mantelzorger in de kamer waar de zorgbehoevende verblijft, de ontvanger houdt hij zelf bij.  
Bij het minste geluid wordt hij dan op de hoogte gebracht.  Er bestaan ook babyfoons met 
videobeelden. 
 

 
 
                   Fig. 4.8: Babyfoon met videobeelden 
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3.2.7 Onrustmelder 

De onrustmelder kan aangesloten worden op het PAS. 
 

 
       Fig. 4.9: Onrustmelder 
 
Werking: 

De onrustmelder komt in een kamer te hangen op een hoogte van 1m75.   
Als de zorgbehoevende onrustig gedrag vertoont, wordt dit gesignaleerd (roepgedrag, 
heen en weer lopen,..).  Er is een aan- en uitschakelaar voorzien en een draaiknop om de 
gevoeligheid te regelen. 
 
 

3.2.8 Deuralarm 

Het deuralarm kan aangesloten worden op het PAS. 
 

 
          Fig. 4.10: Deuralarm 
 
Werking: 

Eén deel wordt op het deurkozijn geplaatst, een ander deel op de deur zelf.  Indien de deur 
geopend wordt en de zorgbehoevende door de deur loopt, wordt er een signaal gegeven.  
Als de deur terug sluit, stopt het alarm.  Er is een tijdsinterval voorzien zoals bij het 
bedalarm, zodat de mantelzorger tijd heeft om het alarm te resetten.  Dit voorkomt loos 
alarm.  Dit is één van de weinige toestellen waar geen nadelen aan verbonden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

3.2.9 Rookdetector, koolmonoxidemelder, waterdetector 

Allen aansluitbaar op het PAS. 
 

                    
          Fig. 4.11:  Rookmelder           Fig. 4.12:  Koolmonoxidemelder         Fig. 4.13: Waterdetector 
 

 

Rookmelder 

Een rookmelder geeft een vroegtijdig signaal af als er ergens rook of brand gedetecteerd 
wordt. 
 
Plaatsing: 

- 1 rookmelder per verdieping; 
- in elke slaapkamer; 
- in het midden van een ruimte aan het plafond (rook stijgt). 
 
 
Koolmonoxidemelder 

Deze melder geeft een alarm indien er een bepaald niveau CO-gas overschreden wordt. 
 

Plaatsing: 

- 1 koolmonoxidemelder per verdieping; 
- in elke slaapkamer; 
- op ± 1,5 m hoogte, maw niet aan het plafond (te trage melding doordag CO niet stijgt); 
- kamers met open en gesloten verbrandingsapparaten (badkamer, keuken,..) 
 
 
Waterdetector 

De waterdetector is voorzien met metalen pennen aan de onderkant voor de detectie van 
water of vocht. 
 
Plaatsing: 

- keuken, badkamer, kelder,.. 
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3.2.10 Plaswekker 

 

 
           Fig. 4.14: Plaswekker 

 
Werking: 

We hebben een plaswekker en een matje.  Er is een draadloze verbinding tussen deze 
plaswekker en het broekje van de zorgbehoevende, waar een vochtsensor in aangebracht 
is.  Het matje wordt onder het laken geplaatst en geeft een signaal af naar de plaswekker 
aan de hand van de mineralen die in de urine zitten.  Bij de eerste druppels urine gaat het 
alarm af.  De zorgbehoevende zal hierdoor wakker worden, waardoor de sluitspier van de 
blaas zich sluit.  De zorgebehoevende kan zich dan naar het toilet begeven. 
 
Het nadeel is echter dat door het plotse alarm de zorgbehoevende verward kan reageren. 
 
 

3.2.11 Telefoontoestellen 

 

   
Fig. 4.15: Telefoontoestel met grote toetsen        Fig. 4.16: Fototelefoon               Fig. 4.17: Nummerkiezer  
 
 
 

3.3 Zorgdomotica 
Zorgdomotica kan ook een bijdrage leveren zodat de patiënt langer in zijn of haar 
vertrouwde omgeving kan blijven.  Dit is eigenlijk het automatiseren of op elkaar 
afstemmen van elektronische middelen en toestellen in de woning. 
 

3.3.1 Automatische verlichting 

Werking 

Deze lichten werken aan de hand van sensoren.  Lichten schakelen automatisch aan en uit 
bij beweging.  Zo kunnen de sensoren bijvoorbeeld aangebracht worden van de 
slaapkamer naar de badkamer zodat deze weg automatisch verlicht wordt.   
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De mantelzorger kan ook een gemeenschappelijke aan- en uitschakelaar installeren.  Met 
één druk op de knop wordt een bepaalde route verlicht.  Om de lichten te doven druk je 
terug op de knop.  Dergelijke schakelaars kunnen bijvoorbeeld naast het bed geplaatst 
worden. 
 
Ook bij dergelijke verlichting kan het gebeuren dat de zorgbehoevende verward reageert 
als het licht plots weer uitgaat.  Dit is een aandachtspuntje indien Alzheimer al iets verder 
gevorderd is.  Het valt dus af te wegen of de mantelzorger dergelijke verlichting wil 
gebruiken. 
 
 

3.3.2 Tijdschakelaar 

 

 
                Fig. 4.18: Tijdschakelaar 
Werking 

Een tijdschakelaar kan bijvoorbeeld een veiligheidsmaatregel in de keuken zijn.  Deze 
wordt in het stopcontact geplaatst en de stekker van een elektrisch toestel wordt op de 
tijdschakelaar aangesloten die voorzien is van een instelbare klok.  Op die manier gaat het 
elektrisch toestel op vaste tijdstippen aan en uit. 
 
 

3.3.3 Meedenkende kookplaat 

 

 
          Fig. 4.19: Meedenkende kookplaat 
 

Werking 

Dit is ook weer een veiligheidsmaatregel in de keuken. 
De kookplaat treedt pas in werking indien een pan,.. op de kookzone gezet wordt en 
schakelt automatisch uit indien de pan verwijderd wordt. 
 
Een meedenkende kookplaat is echter zeer duur en kan eigenlijk vervangen worden door 
een tijdschakelaar. 
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Mantelzorgers zouden de zorgbehoevende graag zo lang mogelijk thuis verzorgen om 
verschillende redenen.  Dit kan dankzij een meer aangepaste omgeving.  We spreken hier 
van environmental docility: ‘naarmate de competentie van de zorgbehoevende afneemt, 
neemt de rol en de kracht van de omgeving als determinant van het gedrag toe’ (Rommel, 
Declercq, De Clercq, Van Audenhove, Lammertyn, 1998).  We gaan dus door een 
aangepaste omgeving de autonomie van de zorgbehoevende zoveel mogelijk trachten te 
behouden. 
 
 

3.4 Kledinglijn 
Naarmate Alzheimer vordert, neemt ook de mobiliteit af.  Alledaagse handelingen gaan 
moeilijker, vaak komt er een punt dat de zorgbehoevende een rolstoel nodig heeft,.. 
En in de eindfase krijgen we te maken met bedlegerigheid.  Deze immobiliteit houdt een 
belangrijk risico in naar decubitus toe.  Dit zijn doorligwonden die ontstaan door schuif- en 
wrijvingskrachten, waarvan zuurstoftekort mee aan de basis ligt.   
 
Voor dergelijke patiënten heeft ‘AT LeVEL’ een specifieke kledinglijn ontworpen.  Het 
bevordert niet alleen het comfort van de zorgbehoevende, het vergemakkelijkt ook de zorg 
voor de mantelzorger.  Enkele voorbeelden: 
 

 
 
 
Voor personen die moeilijk al liggend aan te kleden zijn. 

 Fig. 4.20: Model Cloë 
 

 
 
 
Voor personen die moeilijk kunnen bewegen met de armen. 
Geen hinderlijke kledinglagen bij langdurig liggen. 
 

Fig. 4.21: Model Cocoon 
                

 
 
 
Een perfecte ondersteuning voor het lichaam en verhoging van 
comfort.  Kan ook aangebracht worden in een rolstoel. 

 
Fig. 4.21: Reseat 
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3.5 Opname 
Vroeg of laat komt er een moment waarop de mantelzorger moet beslissen om over te 
gaan tot opname van de patiënt.  Dit bleek ook regelmatig de hamvraag te zijn in het 
dementiecafé.  Een eenvoudige beslissing is het zeker niet.  De mantelzorger heeft een 
lange periode voor de soms zware en belastende zorg ingestaan en moet nu de partner of 
ouder uit handen geven. 
 
Het is belangrijk dat deze keuze niet alleen berust op de schouders van de mantelzorger.  
De familie kan best rond de tafel gaan zitten en bekijken wat de opties zijn.  Een belangrijk 
aspect voor de mantelzorgers aanwezig in het dementiecafé was de veiligheid van de 
patiënt.  Als hulpmiddelen en dergelijke geen baat meer hebben en de zorgbehoevende is 
niet meer veilig in huis, dan kan er overwogen worden om op deze maatregel over te 
schakelen.  Hou wel steeds in het achterhoofd dat voor de meeste rusthuizen wachtlijsten 
zijn.  Wacht dus niet tot de laatste moment om tot deze stap over te gaan.  Uit voorzorg 
kan je de zorgbehoevende al op de wachtlijst zetten. 
 
Hoe pak je dit nu het best aan? 
Er bestaan brochures en websites die bij de beslissing kunnen helpen.  Het kan zijn dat de 
zorgbehoevende ooit heeft aangegeven naar welk rusthuis hij of zij wou gaan, moest het 
ooit zover komen.  Indien dit niet het geval is, kan het iets moeilijker zijn om een bepaalde 
keuze te maken.   
‘De zilveren gids’ is een brochure waar alle rusthuizen, dagverzorgingscentra,.. per 
provincie staan gegroepeerd.  Dit geeft een mooi overzicht met de belangrijke gegevens. 
Je kan ook altijd eens contact opnemen met één of meerdere rusthuizen,.. om eens een 
kijkje te gaan nemen.  Je kan dan gebruik maken van een vragenlijst (bijlage 4) waar je de 
verkregen informatie opschrijft, bijvoorbeeld de dagprijs, wat er is inbegrepen, of er een 
wachtlijst is,..  Voor meer informatie kan de mantelzorger ook terecht bij de ‘rusthuis 
infofoon’, die elke werkdag telefonisch bereikbaar is.   
 
Uiteraard is het voor elke zorgbehoevende anders en kunnen we hier geen concreet advies 
wanneer nu iemand het best wordt opgenomen.  Het hangt af van de mantelzorger die 
instaat voor de zorg (draagkracht-draaglast), de familie, de toestand van de 
zorgbehoevende enz. 
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4 Tegemoetkomingen 
De mantelzorgers kunnen rekenen op een aantal tegemoetkomingen, mits ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen.  Ook kunnen ze rekenen op loopbaanonderbreking om een 
voltijdse zorg te garanderen. 
 

4.1 Soorten 

4.1.1 Verhoogde tegemoetkoming (voorkeurregeling) 

Dit is een financiële tegemoetkoming in de geneeskundige verzorging zoals raadplegingen, 
huisbezoeken, geneesmiddelen, ziekenhuisopname,.. 
 
Er zijn 3 manieren om deze tegemoetkoming verkrijgen: 
 

 
                 Fig. 5.1: Verhoogde tegemoetkoming 
 
Inkomensonderzoek 

Voorwaarden: 

- WIGW’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen) 
- volledig werklozen vanaf 50 jaar met minstens 1 jaar uitkering; 
- kinderen met handicap en bijkomende kinderbijslag; 
- personen die recht hebben op leefloon; 
- steuntrekkers van het OCMW; 
- rechthebbenden op gewaarborgd inkomen voor bejaarden of rentebijslag; 
- personen ten laste van bovengenoemden. 
 
Het bruto jaarlijks gezinsinkomen moet onder 14.057,18 € liggen. Dit bedrag verhoogt 
worden met 2.602,36 €/persoon ten laste (bedragen geldig op 1 januari 2008). 
 
 
Op basis van voordeel na inkomensonderzoek 

Voorwaarden: 

- gedurende ten minste 3 volledige maanden zonder onderbreking het leefloon  
  of gedurende 6 maanden met onderbrekingen; 

- OCMW-steun gedurende ten minste 3 volledige maanden zonder onderbreking  
  of gedurende 6 maanden met onderbrekingen; 

- inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag; 

- tegemoetkoming aan gehandicapten. 
 
 
Omnio na inkomensonderzoek 

Personen die niet tot de 2 vorige categorieën behoren, kunnen beroep doen op het omnio-
statuut (sinds april 2007).  Het is een nieuw statuut voor gezinnen met een laag inkomen. 
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Voor een aanvraag in 2008 moet het jaarlijks brutogezinsinkomen lager zijn dan 13.543,71 
€, verhoogd met 2.507,30 € per gezinslid naast de aanvrager (bedragen geldig op 1 januari 
2008). 
 

Het omnio-statuut geldt voor heel het gezin zoals samengesteld op 1 januari het jaar van 
de aanvraag.  Personen die in aanmerking komen moeten alle bewijsstukken verzamelen 
(laatste aanslagbiljetten van de belastingen en de bewijsstukken van de inkomsten van elk 
gezinslid over 2007, zoals fiscale fiches, loonfiches, werkloosheidsuitkeringen,..) en deze 
bezorgen aan de mutualiteit. 
 
Verder moet er een formulier ‘Verklaring op erewoord’ (bijlage 5) ingevuld worden en dit 
bezorgen aan de mutualiteit. 
 
 

4.1.2 Maximumfactuur (MaF) 

De maximumfactuur zorgt ervoor dat een gezin niet meer dan een bepaald bedrag moet 
betalen voor de gezondheidskosten.  Dit plafond wordt bepaald door het gezinsinkomen. 

Er zijn 2 categorieën: 

Sociale MaF 

- effectief 450 € aan remgeld betaald (= persoonlijk aandeel, bedrag dat je als patiënt zelf  
  betaald bij doktersconsultatie,.. het verschil tussen het wettelijk honorarium en wat  de  
  mutualiteit terugbetaald); 

- recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (maw WIGW’s, volledig werklozen vanaf 50  
  jaar met minstens 1 jaar uitkering, kinderen met handicap en bijkomende kinderbijslag,  
  personen die recht hebben op leefloon, steuntrekkers van het OCMW, rechthebbenden  
  op gewaarborgd inkomen voor bejaarden of rentebijslag). 
 

Inkomens MaF 

Het te bereiken bedrag van de remgelden verschilt in functie van het netto jaarinkomen van 
het gezin: 
 
Tabel 5.2: Plafond remgeld ifv netto jaarinkomen 

Belastbare netto jaarinkomens van het gezin  

0 → 15.420,19 € 450 € aan remgelden betaald 

15.420,20 → 23.705,66 € 650 € 

23.705,67 → 31.991,15 € 1.000 € 

31.991,16 → 39.931,39 € 1.400 € 

> 39.931,40 € 1.800 € 

 
Wanneer een gezin een plafond bereiken, worden alle gezondheidskosten boven dit 
plafond volledig vergoed.  De kosten waar oa rekening mee gehouden wordt zijn de 
honoraria van artsen, kosten van een ziekenhuisopname,.. 
 
Je hoeft als rechthebbende op de maximumfactuur zelf niets te ondernemen.  De 
mutualiteit volgt dit op en kent deze automatisch toe indien een gezin in aanmerking komt.  
Meer informatie kan dus verkregen worden bij de mutualiteit. 
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4.1.3 Globaal medisch dossier (GMD) 

De vaste huisarts kan een GMD opstellen.  Dit is een dossier van de volledige medische 
achtergrond.  De huisarts kan een vergoeding vragen om dit GMD op te stellen (22 €), 
maar dit wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit.  Dit dossier moet jaarlijks verlengd 
worden. 
 
Voordelen: 

- goed overzicht van de gezondheidstoestand; 
- snel opmerken van tegenstrijdige behandelingen of dubbele onderzoeken; 
- 30 % minder remgeld betalen bij een consultatie bij de huisarts 
 
Voor 75-plussers of chronisch zieken geldt dit ook bij een huisbezoek, zelfs bij een verblijf 
in een RVT. 
 
 

4.1.4 Vlaamse zorgverzekering 

Sinds 2001 bestaat er de Vlaamse zorgverzekering.  Dit is een verzekering die tussenkomt 
voor niet-medische kosten en dit voor langdurige en ernstige zorgbehoevenden. 
 
Om recht te krijgen op deze verzekering moet elke jongere vanaf 26 jaar verplicht een 
jaarlijkse bijdrage betalen (25 € gewoon verzekerden, 10 € bij voorkeurregeling).  Voor elk 
jaar dat de bijdrage niet betaald wordt, volgen er 4 maanden schorsing van betaling als je 
zelf zwaarbehoevend wordt. 
 
Onder de niet-medische kosten verstaan we de mantel- en thuiszorg en de professionele 
residentiële zorg. 

- Mantel- en thuiszorg:  

een maandelijks forfaitair bedrag van 115 € (vanaf 1 juli 2008 wordt dit opgetrokken  
tot 125 €).  Uitbetaling gebeurt via overschrijving of in contanten. 
 
Voorwaarden 

- minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (bijlage 6); 

- minstens de score 35 op de BEL-profielschaal (bijlage 7); 

- minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de  
   evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek  
   naar het recht op de integratietegemoetkoming; 

- minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot  
   tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor  
   kortverblijf; 

- bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7  
   punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind. 
 
Indien de zorgbehoevende niet over een attest bezit, kan er via de mutualiteit een 
gemachtigd indicatiesteller aangesteld worden die de zorgbehoevende een score geven 
met behulp van de BEL-schaal (bijlage 8).  Om in aanmerking te komen, moet er minstens 
een score zijn van 35 punten. 
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- Professionele residentiële zorg:  

dit omvat een opname in een RVT, ROB of PVT5 en is een maandelijks forfaitair bedrag 
van 125 €.  De zorgbehoevendheid kan bewezen worden door een verblijfsattest.  
Uitbetaling gebeurt via overschrijving. 
 
 
Recht op uitbetaling gaat in vanaf de eerste dag van de vierde maand na de datum van de 
aanvraag.  Dus als je bijvoorbeeld een aanvraag indient in de maand maart, krijg je op 1 
juli de vergoeding.  Bij de mutualiteiten kan een aanvraagformulier verkregen worden 
(bijlage 9). 
 
 

4.1.5 Thuiszorgtoelage 

Dit is een toelage voor personen die instaan voor een zorgbehoevende vanaf 75 jaar.  
Deze persoon heeft een verminderd zelfzorgvermogen en dit is niet te wijten aan een 
aangeboren oorzaak.  De toelage bedraagt 450 €/kalenderjaar. 
 
Voorwaarden:  

- de zorgbehoevende mag niet in aanmerking komen voor vergoedingen van de Vlaamse  
  zorgverzekering; 

- de aanvrager en de zorgbehoevende moeten op hetzelfde adres wonen in de provincie  
  Antwerpen; 

- De zorgbehoevende moet de WIGW-voorkeurregeling genieten; 

- Er kan slechts 1 toelage aangevraagd worden door zorgbehoevenden die elkaar  
  verzorgen; 

- indien de aanvrager een zorgbehoevende partner verzorgt, mag het netto belastbaar  
  inkomen van 2006 van de aanvrager én van de (wettelijke of feitelijk samenwonende)  
  partner niet hoger zijn dan 22.030 euro. Dit bedrag wordt steeds in de maand december  
  aangepast aan de gezondheidsindex.   
 
Een aanvraagvoorbeeld staat in bijlage (10). 
 
 

4.1.6 Mantelzorgpremie 

Er kan een mantelzorgpremie toegekend worden door de gemeenten of door de provincies.  
Deze tegemoetkoming is een soort erkenning voor mantelzorgers voor hun inzet.  Jammer 
genoeg bestaat deze mantelzorgpremie nog niet overal.  De gemeenten en de provincies 
hebben elk ook een eigen reglement rond deze premie.  Informeren is dus de boodschap. 
 
Bedrag: 49,75 €/jaar 
   24,78 € - 74,36 €/maand 
 
De provincies die momenteel een mantelzorgpremie toekennen, zijn Antwerpen, Limburg 
en Oost-Vlaanderen. 
 

                                                
5 RVT: Rust- en verzorgingstehuis; ROB: Rusthuis voor bejaarden; PVT: Psychiatrisch verzorgingstehuis 
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4.1.7 Tegemoetkomingen dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang 
Tabel 5.3: Tegemoetkomingen mutualiteiten 

 Christelijke 
Mutualiteit 

Socialistische 
Mutualiteit 

Liberale 
Mutualiteit 

Onafhankelijk 
Ziekenfonds 

Vlaams Neutrale 
Ziekenfonds 

 
Tegemoetkomingen 
 

DVC 5 €/dag, voor 3 
dagen/week 

6,5 €/dag, max. 
50 dagen/jaar of 
3,25 €, max. 100 
dagen 

max. 240 €/jaar, 
max. 60 dagen geen gegevens 2,5 €/dag, max. 

125 €/jaar 

KVB 

helft van de 
dagprijs met 
max.15 €/dag 
en 28 dagen/jaar 

17,5 €/dag, max. 
28 dagen/jaar geen gegevens 22 €/dag, max.  

14 dagen 
15 €/dag, max.  
28 dagen 

nachtopvang idem KVB idem DVC 16 €/nacht, max. 
14 nachten geen gegevens idem DVC 

 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, is dat de persoon aangesloten moet zijn bij één van bovenstaande 
mutualiteiten én het DVC, KVB, of de nachtopvang moet een erkende dienst zijn.  Om dit te achterhalen kan er best contact opgenomen worden met 
de mutualiteit (adressen zie bijlage). 
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4.1.8 Incontinentieforfait 

Mantelzorgers die hoge kosten hebben bij de aankoop van incontinentiemateriaal kunnen 
hierop beroep doen.  Voor 2008 bedraagt het 430,46 €.  Het bedrag wordt jaarlijks op 1 
januari aangepast. 
 
Voorwaarden: 

- Gedurende 4 maanden (al dan niet onderbroken binnen een periode van 12 maanden) 
recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging,  

- op de KATZ-schaal een score 3 of 4 hebben voor het criterium 'Incontinentie'; 

- op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn; 

- de laatste dag van de periode van 4 maanden niet in een verzorgingsinstelling verblijven. 
 
Aanvraag 

Bij thuisverpleging wordt het incontinentieforfait automatisch toegekend door de mutualiteit.  
Wordt er geen beroep gedaan op thuisverpleging, dan moet de huisarts eerst een KATZ-
schaal invullen die dan wordt binnen gebracht bij de mutualiteit.  Voor meer informatie kan 
er best contact opgenomen worden met het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) 
van de mutualiteit. 
 
Het forfait moet jaarlijks aangevraagd worden. 
 
 

4.1.9 Toelage incontinentiemateriaal 

Mutualiteiten geven ook een korting bij de aankoop van incontinentiemateriaal.  Voorbeeld: 
de christelijke mutualiteit geeft 30% korting, met een maximum van 744 €/jaar.  Ook hier 
geldt de boodschap: neem contact op met de sociale dienst. 
 
 

4.1.10 Zorgforfait chronisch zieken 

Dit is een tegemoetkoming voor personen die hoge medische kosten hebben en te maken 
hebben met verminderde zelfredzaamheid.  Voor 2008 komt het bedrag neer op 261,97 €.  
Dit wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. 
 
Voorwaarden: 

 Hoge medische kosten 

- de laatste 2 jaar meer dan 450 € aan remgeld betaald (voor personen met  
  verhoogde tegemoetkoming 365 €)  
 

 Verminderde zelfredzaamheid 

- min. 3 maanden recht op forfait B of C in de thuisverpleging; 

- minstens 12 punten scoren voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden; 

- minstens 12 punten scoren voor de integratietegemoetkoming aan personen  
  met een handicap; 

- een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen; 

- minstens zes maanden een verhoogde tussenkomst voor kinesitherapie of  
   fysiotherapie bij een zware aandoening ontvangen; 
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- voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op een verhoogde  
   kinderbijslag; 

- invaliden zonder gezinslast die recht hebben op een uitkering als gerechtigde  
  met gezinslast wegens een behoefte aan hulp van derden; 

- langdurige (minstens 120 dagen) of veelvuldige (minstens 6) opnames in  
  ziekenhuis nodig gehad hebben in het betrokken en voorafgaand  
  kalenderjaar; 

- invaliden met gezinslast die recht hebben op een forfaitaire tegemoetkoming  
  voor hulp van derden. 
 
Aanvraag 

Het zorgforfait wordt automatisch toegekend door de mutualiteit, ze zijn immers op de 
hoogte van het bedrag betaald aan remgeld.  Dit is niet zo voor de verminderde 
zelfredzaamheid.  Hiervoor moet eventueel eerst een aanvraag ingediend worden van 
bovenvermelde voorwaarden. 
 
 

Bovenstaande tegemoetkomingen hebben te maken hebben met de gezondheid van de 
patiënt.  Er kan nog beroep gedaan worden op tegemoetkomingen rond 
woningaanpassing, toch ook niet onbelangrijk indien de mantelzorger beslist om de patiënt 
thuis te verzorgen.  Hiervoor kan er ook samengewerkt worden met een ergotherapeut. 
Verder bestaan er gespecialiseerde centra (Toegankelijkheidsbureau vzw,  
voor het toegankelijk maken van de woning, zij verstrekken informatie en advies rond 
woningaanpassing en  -inrichting. 
 

4.1.11 Toelage voor woningaanpassing voor ouderen 

Woningaanpassing kan verminderde lichaamsfuncties compenseren zodat de persoon in 
kwestie langer beroep kan doen op thuisverzorging.  Deze toelage is dan ook voor ouderen 
vanaf 65 jaar (bijlage 11).   
 
Aanpassingen: 

- sanitair van badkamer of keuken; 
- aanpassing van kamers; 
- plaatsen van een traplift,.. 
 
Voorwaarden: 

- als het netto belastbaar inkomen van twee jaar vóór de aanvraag van de aanvrager én   
  zijn partner niet hoger is dan 22.030 € bedraagt de toelage 35% van de aanvaarde  
  kostprijs van de aanpassingswerken (maximum 1.612 €); 
 
- als het netto belastbaar inkomen van twee jaar vóór de aanvraag van de aanvrager én  
  diens partner niet hoger is dan 13.770 € bedraagt de toelage 50% van de aanvaarde  
  kostprijs van de aanpassingswerken (maximum 2.000 €); 
 
- de aanvrager moet eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van de aan te passen  
  woning en mag geen andere woningen in eigendom of vruchtgebruik hebben;  

- minimum kostprijs van de werken bedraagt 1.240 € (inclusief BTW). 
 
Als de aanpassingswerken al zijn gestart of uitgevoerd, dan wordt het bedrag van de 
toelage gehalveerd.  Alle kosten van de werkzaamheden moeten voorgelegd kunnen 
worden door fotokopieën van facturen.
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Voor een privéwoning kan er tot eind 2010 een BTW-vermindering toegekend worden voor 
verbouwings- en onderhoudswerken.  Zo hoef je dus maar 6% in plaats van 21% BTW te 
betalen.  De voorwaarde is wel dat de werken door een geregistreerd aannemer uitgevoerd 
worden.  Voor meer informatie hieromtrent kan er contact opgenomen worden met de 
Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
Er zijn ook provincies (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg) en 
gemeenten die een premie toekennen.  Hiervoor moet je je wenden tot de provincie, het 
gemeentebestuur of het OCMW. 
 
Wat huurwoningen betreft.. Hiervoor kan ook een aanpassingspremie aangevraagd 
worden, mits toestemming van de eigenaar.  Facturen worden dan op naam van de 
huurder opgesteld.   
 
 

4.2 Loopbaanonderbreking 
Omdat alzheimer een progressieve aandoening is, wordt ook de zorg steeds zwaarder en 
neemt meer tijd in beslag.  Mantelzorgers kunnen beroep doen op loopbaanonderbreking 
in het kader van medische bijstand om voor deze zorg in te staan. 
 
Met loopbaanonderbreking worden de arbeidsprestaties tijdelijk geschorst om medische 
bijstand te kunnen verlenen aan een gezins- of familielid dat lijdt aan een zware ziekte. 
 
 - gezinsleden: de personen met wie de mantelzorger samenwoont; 

 - familieleden: bloed- en aanverwanten; 

 - zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep waarvoor sociale, familiale of 
    mentale bijstand nodig is voor herstel (doktersattest). 
 

4.2.1 Vormen 

Volledige onderbreking 

Volledige onderbreking van de arbeidsprestaties ongeacht de mantelzorger voltijds of 
deeltijds werkt. 
 
Periode 

Minimum 1 maand, maximum 3 maanden.  Deze periode kan verlengd worden tot 
maximum 12 maanden, al dan niet opeenvolgend. 
 
Opmerking: de uitbreiding is niet van toepassing in het onderwijs.  
 
 
Uitkering 

De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) kent een maandelijkse uitkering toe. 

      Maandelijkse brutobedragen  

Volledige onderbreking 

Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 

698,65 EUR 698,65 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal 
uren voltijds) 
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      Maandelijkse nettobedragen   

Volledige onderbreking 

Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 

627,88 EUR 627,88 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal 
uren voltijds) 

 
De uitkering wordt gezien als een vervangingsinkomen en is dus belastbaar.  Op het 
bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 10,13 % (= maandelijks 
nettobedrag).  Door deze inhouding daalt het bedrag van de uitkering maar het voordeel is 
dat er minder belastingen bijbetaald moeten worden na de definitieve berekening ervan. 
 
 

Gedeeltelijke onderbreking 

De arbeidsprestaties kunnen verminderd worden met 1/5 bij een voltijdse tewerkstelling, of 
verminderd tot een halftijdse betrekking bij minstens 75% tewerkstelling. 
 
 
Periode 

Deze is gelijk aan die van een voltijdse onderbreking: 

Minimum 1 maand, maximum 3 maanden.  Deze periode kan verlengd worden tot 
maximum 12 maanden, al dan niet opeenvolgend. 
 
Opmerking: de uitbreiding is niet van toepassing in het onderwijs.  
 
 
Uitkering 

 
            Maandelijkse brutobedragen  

Vermindering van de prestaties 
tot een halftijdse betrekking 

Vermindering van de prestaties 
met 1/5 

- 50 jaar + 50 jaar - 50 jaar + 50 jaar 

349,32 EUR 592,53 EUR (*) 118,51 EUR 
of 159,36 EUR (**) 

237,01 EUR(*) 

(*) Neem contact op met uw personeelsdienst of RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag. 

(**) Enkel voor alleenstaande werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs ), dit wil zeggen voor 
personen die uitsluitend samenwonen met 1 of meerdere kinderen ten laste. 
 
 

Maandelijkse nettobedragen   

    
Vermindering van de prestaties 

tot een halftijdse betrekking 
Vermindering van de prestaties 

met 1/5 

- 50 jaar + 50 jaar - 50 jaar + 50 jaar 

289,42 EUR 490,92 EUR (*) 98,19 EUR 
of 132,03 EUR (**) 

196,37 EUR(*) 

(*) Neem contact op met uw personeelsdienst of RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag. 

(**) Enkel voor alleenstaande werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs ), dit wil zeggen voor 
personen die uitsluitend samenwonen met 1 of meerdere kinderen ten laste. 
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Ook deze uitkering is belastbaar (zie volledige onderbreking).  Bij de deeltijdse 
onderbreking bedraagt de ingehouden bedrijfsvoorheffing echter 17,15 %. 
Voor zowel de voltijdse als deeltijdse loopbaanonderbreking zijn de bedragen van 
toepassing sinds 1 januari 2008. 
 
 

4.2.2 Voor wie? 

Afhankelijk van de sector. 
 
Privé-sector, lokale en provinciale besturen 

Loopbaanonderbreking kan niet geweigerd worden. 

Opmerking: bij minder dan 10 werknemers in dienst is een gedeeltelijke onderbreking 
            geen recht en is er toestemming van de werkgever nodig! 
 
 
Openbare sector, onderwijs en autonome overheidsbed rijven 

Loopbaanonderbreking is mogelijk indien dit reglementair voorzien is.  Hiervoor moet de 
mantelzorger zich informeren bij de personeelsdienst. 
 
 

4.2.3 Formaliteiten 

De werkgever moet op de hoogte gebracht worden via aangetekende brief, met vermelding 
van de begin- en einddatum van de periode voor volledige of deeltijdse 
loopbaanonderbreking.   
 
Mantelzorgers die behoren tot de privé-sector, een lokaal of provinciaal bestuur moeten de 
werkgever minstens 7 dagen vóór de start van de loopbaanonderbreking verwittigen. 
Voor mantelzorgers die behoren tot de openbare sector of een autonoom overheidsbedrijf 
gaat het recht in op de eerste dag van de week die volgt op deze wanneer de werkgever 
verwittigd werd en het formulier voor de uitkeringsaanvraag overhandigd werd. 
 
Formulieren 

Privé-sector, openbare sector, onderwijssector: formulier C61 SV (bijlage 12). 
Autonoom overheidsbedrijf (NMBS, de Post,..): formulier C61OB-SV (bijlage 13). 
 
Zowel werkgever als werknemer moeten een deeltje invullen, alsook de arts die het attest 
invult.  Dit formulier wordt dan opgestuurd naar de dienst Loopbaanonderbreking van een 
RVA-bureau. 
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4.2.4 Bescherming ontslag 

De werknemer is beschermd tegen ontslag bij volledige en gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking.  De bescherming loopt vanaf de dag dat het akkoord ingaat tot 3 
maanden na de loopbaanonderbreking.  Indien de werkgever toch het ontslag geeft bij een 
volledige loopbaanonderbreking, mag deze pas beginnen lopen na het einde van de 
onderbreking.  Bij een gedeeltelijke onderbreking kan de opzeggingstermijn al wel 
beginnen lopen. 
 
Bij een onmiddellijk ontslag, dus zonder opzegging, krijgt de werknemer een vergoeding 
die gelijk is aan de duur van de opzeggingstermijn en in functie van het laatste loon.  Indien 
er geen dringende of voldoende reden aanwezig is voor het ontslag, moet de werkgever 
een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan 6 maanden loon. 
 
Bij ontslag moet de RVA op de hoogte gebracht worden. 
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5 Bijdrage sociaal verpleegkundige 
We willen de mantelzorgers niet alleen informatie bieden omtrent hulpmiddelen en 
voorzieningen, maar we willen ze ook helpen bij het ontsluieren van de probleemsituatie.  
Er gaan immers meer problemen mee gepaard dan op het eerste zicht misschien lijkt. 
Een belangrijk aspect is dat wij als hulpverleners de situatie niet te snel mogen beoordelen, 
omdat we op die manier veronderstellingen formuleren die misschien niet overeenstemmen 
met de subjectieve belasting die de mantelzorger ervaart.  We moeten dus het probleem in 
kaart brengen vanuit de mantelzorger en niet hoe we het zelf zien.   
 
Het is essentieel om een goede samenwerking na te streven binnen de zorg.  Als 
hulpverlener beschikken we over de kennis rond dementie, de verzorging, beschikbare 
diensten,..  Maar de mantelzorger bezit ook over een expertise: zij kennen de patiënt 
immers het best.  Het is belangrijk om de kennis van de hulpverlener aan te vullen met 
deze van de mantelzorger (complementair).   
 
Om te weten hoe we de mantelzorger kunnen ondersteunen, kunnen we gebruik maken 
van een methodiek (stappenplan).  Eerst en vooral is het belangrijk dat we een zicht krijgen 
op de globale situatie en naderhand gaan we deze ontrafelen om te zien welke problemen 
een rol spelen voor de mantelzorger.   
 
Dit hoofdstuk wordt toegepast op een praktijkervaring uit het werkveld. 
 
 

5.1 Situatie beschrijving 
Ik kwam voor het eerst in contact met mevrouw X en meneer Y tijdens mijn vakantiewerk 
bij het Wit-Gele Kruis.  Meneer Y lijdt aan dementie en is zorgbehoevend.  Tweemaal 
daags gaat er iemand van thuisverpleging langs voor de zorgen.  Ik stond in voor de 
ochtendverzorging: uit bed helpen, uitkleden, wassen, aankleden en aan tafel zetten om te 
ontbijten.  De eerste keer dat ik bij hen langs kwam (1 en 2 juli 2008), verliep de zorg 
redelijk goed.  Meneer kon op de rand van bed zitten, zich vasthouden aan een stoel, een 
paar stapjes wandelen en goed op een stoel blijven zitten.  Hij was nog vrij mobiel en alert.  
Je moest wel stap voor stap uitleggen wat je ging doen.  Vervolgens kwam ik op 5 juli 2008 
terug voor de verzorging.  Op deze zeer korte tijdsspanne was er een sterke achteruitgang 
merkbaar bij meneer.  Tijdens de verzorging begon hij luid te roepen, werkte tegen en 
greep stevig mijn armen vast.  Het was onmogelijk om de zorg alleen uit te voeren, zodat ik 
een 2e verpleegkundige erbij moest halen.  Het roepen werd omgezet in verbaal agressief 
gedrag met uitspraken zoals “ik haal een hamer en sla je hoofd in”, “ik snij jullie borsten 
eraf”, “ik wil u hier niet meer zien, maak dat je weg bent”, enz.  Meneer had zelfs de intentie 
om ons in de arm te bijten.  Er werd niet al te veel aandacht besteed aan dit gedrag en we 
bleven op een rustige manier elke stap toelichten.  We stelden hem ook gerust dat hem 
niets kon overkomen en dat we voorzichtig te werk zouden gaan.  Niet alleen wij als 
verpleegkundigen kregen het hard te verduren, maar ook zijn vrouw kreeg scheldwoorden 
naar het hoofd geslingerd.  De vrouw wist zich niet echt een houding te geven en vond dit 
zeer erg voor ons zei ze.  Ze verontschuldigde zich meerdere malen. 
Ook het fysische aspect ging achteruit: zo konden we meneer niet meer laten rechtstaan of 
laten recht zitten op bed.  Het feit dat de man zo fors is en tegenwerkt, maakt het voor ons 
zeer moeilijk om te werken.  Volgens de vrouw reageert haar man enkel zo heftig bij de 
verzorging.  Op andere momenten van de dag is hij relatief rustig. 
De daaropvolgende dagen was er geen verandering zichtbaar.  De vrouw hoopt dat de 
toestand zich terug even zal stabiliseren.  Ze schrikt van deze plotse achteruitgang en 
geeft aan dat ze dit moeilijk vindt. 
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Eigenlijk doen we nu aan outreaching.  De vrouw geeft op sommige punten aan dat het 
voor haar te zwaar is.  Dit merken we als we soms met de vrouw napraten na de 
verzorging.  Niet alleen door wát ze vertelt, maar ook de manier waarop.  Non-verbaal 
geeft ze ons ook heel wat informatie over hoe zij de toestand ervaart.  Voorbeelden hiervan 
zijn de gezichtsuitdrukking, het soms niet uit de woorden geraken, tranen in de ogen 
krijgen tijdens het vertellen,..  
 
Omdat ze het gevoel geeft dat ze nog wat ondersteuning kan gebruiken, geven we aan dat 
er bij ons enige bezorgdheid heerst en dat we haar hier graag in proberen verder te helpen.  
Mevrouw stond hier positief tegenover.   
In het kader van mijn eindwerk heb ik haar gevraagd of ze wou meewerken aan een 
interview om zo de belasting in kaart te brengen.  Dat interview verwerken we in het 
volgend gedeelte. 
 
 

5.2 Interview met een mantelzorger 
Met onderstaand interview proberen we de belasting van de mantelzorger in kaart te 
brengen.  Deze is afhankelijk van factoren zoals de lichamelijke gezondheid van de 
mantelzorger, de zorgtaken,..  Het uitgangspunt is de systeembenadering, maw de 
omgeving van de mantelzorger speelt ook een belangrijke rol.  Het interview is gebaseerd 
op ‘Standaard, de ergotherapeutische advisering aan de mantelzorger’ (Bergsma, van der 
Plaats, 2000). 
 
Algemeen 

Mevrouw zorgt al 2 jaar vrij intensief voor haar man. 
 
Welke klachten vallen het meest op? 

Hij kan zich niet meer verplaatsen, wordt heel snel boos en agressief, roept, er moet snel 
op bevelen ingegaan worden. 
 
 
Waarom heeft u  een belangrijk aandeel in de zorg op zich genomen? 

Ze vindt het vrij normaal om dit te doen zolang het mogelijk is.  Hij is immers haar 
echtgenoot. 
 
 
Rol van de mantelzorger 

Verpleging en verzorging 

Heeft uw man hulp nodig bij     Helpt u daarbij? 

- lichamelijke verzorging  ja   ja 
- lopen of verplaatsen   ja   ja 
- gaan zitten of gaan staan  ja   ja 
- in en uit bed geraken  ja   ja 
- medicijngebruik   ja   ja 
- eten en drinken   ja   ja 
- omgaan met hulpmiddelen  ja   ja 
 
Andere zaken? 

Ja, hij heeft voor alles hulp nodig, de vrouw helpt waar het fysisch mogelijk is. 
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Hebt u problemen met één van de verrichtingen waarbij u helpt?  Zo ja, welke? 

Met het optillen en verplaatsen, zelfs met een stalen verpleegster kan ze het onmogelijk 
alleen.  Haar man geeft niets mee, wringt eerder tegen. 
 
 
We hebben nu een beeld van de hulp die u biedt en wat dat voor u betekent.  Zou u daar 
iets aan willen veranderen, bijvoorbeeld iets meer of minder willen doen? 

Ja, minder.  Het optillen en verplaatsen is werkelijk te zwaar voor haar.  Daardoor kan ze 
hem moeilijk verschonen. 
 
 
Praktische en huishoudelijke hulp 

Heeft uw man hulp nodig bij 

- klaarmaken van broodmaaltijden,..  ja 
- boodschappen doen   ja 
- schoonmaken of opruimen   ja 
- wassen en strijken    ja 
- omgaan met apparaten (telefoon,,..) ja 
- vervoer buitenshuis (ziekenhuis,..)  ja 
- post, administratie, geldzaken  ja 
 
Andere zaken? 

Ja, hij kan feitelijk niets meer zelfstandig doen. 
 
 
Hoe ervaart u de verrichtingen waarbij u hulp biedt, leveren die problemen voor u op? 

Het optillen levert veel problemen op en het verversen van de pamper.  Soms ook het eten 
geven. 
 
 
We hebben nu een beeld van de hulp die u biedt bij praktische en huishuidelijke zaken en 
wat dat voor u betekent.  Zou u daar iets aan willen veranderen? 

Ja, dat de verpleging kwam helpen na een grote boodschap.  
 
 
Tijdsbesteding 

Biedt u ondersteuning bij 

- hobby’s  nee 
- werk   nee 
- vrijwilligerswerk nee 
- sport   nee 
 
Andere bezigheden? 

Neen, haar man kan feitelijk niets meer. 
 
 
Contacten 

Heeft uw man behoefte om met anderen over de ziekte te praten?  ja 
Kost het hem moeite om de situatie onder ogen te zien?    nee 
Heeft hij last van neerslachtigheid?       nee 
Zegt hij dat hij zich eenzaam voelt?       nee 
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Neemt hij makkelijk aan gesprekken deel?      ja 
Vindt hij het prettig om bezoek te krijgen?      ja 
Onderneemt hij makkelijk iets uit zichzelf?      ja 
 
 
Wat betekent het voor u hoe uw man met de situatie omgaat? 

Haar man heeft geen besef van zijn eigen situatie. 
 
 
Rust en veiligheid 

Vertoont uw man wel een onrustig gedrag?   ja 
Is hij wel eens angstig?     ja 
Raakt hij wel eens in paniek?    ja 
Is hij wel eens verward?     ja 
Vertoont hij wel eens onveilig gedrag (dwalen,..)?  nee 
Veroorzaakt hij wel eens brandgevaar?   nee 
Hebt u het gevoel dat u altijd waakzaam meot zijn?  nee 
Kunt u met een gerust hart de deur uitgaan?  nee 
 
Wat ervaart u als het belangrijkste probleem? 

Altijd thuis moeten zijn. 
 
 

Hoe gaat u daarmee en en wat betekent het voor u? 

Ze tracht toch af en toe een oppas te hebben, zodat ze eens het huis kan verlaten om 
boodschappen te doen of louter om eens te genieten. 
 
 
Regie over de zorg 

Bepaalt uw man zelf wat voor hulp hij nodig heeft?   nee 
Regelt hij zelf deze hulp?      nee 
Maakt hij aan u, familie,.. duidelijk hoe hij hulp wil hebben?  nee 
 
Wat betekent dat voor u? 

Mevrouw regelt graag haar eigen situatie in zoverre het mogelijk is. 
 
 
De situatie van de mantelzorger zelf 

Gezondheid en gevoelens 

Hebt u zelf een ziekte of beperking waarvan u last hebt bij het zorgen?  Zo ja, welke? 

Soms rugpijn. 
 
 
Vindt u uw eigen gezondheid, goed, matig of slecht? 

Goed. 
 
 
Is uw gezondheid de laatste tijd achteruitgegaan?  Zo ja, in welk opzicht? 

Mevrouw denkt dat haar gezondheid wel wat achteruitgegaan is, de zorg vraagt heel veel 
energie. 
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Hebt u moeite met lopen, bewegen of tillen? soms 
Hebt u last van vermoeidheid?   soms 
Hebt u last van slapeloosheid?   soms 
Voelt u zich gespannen of nerveus?   nooit 
Van welke klacht hebt u het meeste last? 
Linker bovenbeen voortkomend van de rug. 
 
 
Kunt u aangeven waar die klacht mee samenhangt? 

Soms toch wel stress en het soms zware tillen. 
 
Voelt u zich wel een boos over de situatie met uw man?   ja 
Wordt u door de zorgsituatie wel eens somber?    ja 
Voelt u zich wel eens machteloos omdat het niet loopt zoals u wil?  ja 
Voelt u zich wel eens schuldig tegenover uw man?    ja 
 
 
Kunt u aangeven waar uw gevoelens mee samenhangen? 

In zeker zin de onmacht over de situatie.  Geen appreciatie van de zieke en het feit dat 
haar man nooit rekening houdt met de verzorger.  Alles draait volledig rond hem.  Het feit 
dat ook de kleinkinderen absoluut niet mogen roepen en steeds vrij stil moeten zijn. 
 
 
Hulp bij de zorg 

Krijgt u bij de zorg hulp van familie of vrienden?  

ja: vrienden, kinderen in beperkte mate. 
 
 
Wat houdt deze hulp in? 

Vrienden komen eens thuis wachten.  Aan de kinderen kan ze haar ervaringen en zorgen 
kwijt. 
 
 
Wat betekent deze hulp voor u? 

Heel veel, helemaal alleen was het niet vol te houden. 
 
 

Zijn deze mensen in staat om in geval van nood de verzorging tijdelijk over te nemen? 

Nee, de verzorging is werkelijk te zwaar om hier iemand anders mee te belasten. 
 
 
Zijn er professionele hulpverlener die u helpen bij de zorg?   

Ja: - huisarts (beperkt maar nu beter); 
- verpleging (2x/dag); 
- dagbehandeling (dagcentrum, nu niet meer mogelijk); 

      - soms CM-oppasdienst. 
 
 
Aan welke hulp hebt u het meeste? 

Thuisverzorging, vrienden en kinderen. 
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Zou u iets willen veranderen aan de hulp die geboden wordt?  Zo ja, wat dan? 

Dat er rekening gehouden wordt met de noden van de patiënt bij de taakverdeling van de 
verpleegsters.  Regelmatig dezelfde gezinshulpen en dezelfde uren.     
 
 
Vraagt u in moeilijke situaties informatie en advies aan anderen?  

ja. 
 
 
Lukt het u om anderen bij de zorg in te schakelen als het nodig is? 

Af en toe. 
 
 
Tijd voor andere zaken 

Hebt u naast de zorg nog andere bezigheden die beslag leggen op uw tijd zoals werk, 
gezin, zorg voor anderen? 

Ja, het huishouden. 
 
 
Hebt u het gevoel dat uw andere bezigheden in het nauw komen door de zorg? 

Ja. 
 
 
Op welke punten onstaan er spanningen? 

Soms teveel bezoek. 
 
 
Komt u naast de zorg voldoende toe aan ontspanning? 

Nee.   
 
 
Lukt het om tijd voor uzelf te nemen? 

Ja, maar weinig.  Tot voor kort ging haar man 2 dagen naar een dagcentrum, dat was 
ideaal. 
 

Zou u iets willen veranderen aan de zorgsituatie waardoor u meer tijd hebt voor uzelf of 
voor andere zaken? 

Soms minder bezoek ontvangen. 
 
 
Relatie 

Hoe zou u de relatie met uw man willen omschrijven? 

Ze kan werkelijk nog heel moeilijk over een relatie spreken, het is éénrichtingsverkeer. 
 
 
Is uw relatie met uw man door het zorgen veranderd?  Kunt u een voorbeeld geven? 

Ja, mijn man denkt enkel nog aan zichzelf en wil altijd direct geholpen worden. 
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Heeft uw man zicht op wat u voor hem doet?  nee 
Heeft uw man zicht op wat de zorg voor u betekent? nee 
Waardeert uw man wat u voor hem doet?   nee 
Kunt u bij hem terecht met uw eigen zorgen?  nee 
 
 

Emotionele steun 

Kunt u voldoende terecht bij anderen om uw hart te luchten? 

Absoluut. 
 
 
Is uw relatie met andere gezinsleden, vrienden en familie door de verzorging veranderd? 

Ja.  Ze heeft nieuwe vrienden gekregen, ze kent nu haar ware vrienden.  Sommigen zijn 
volledig weggevallen. 
 
 
Hebt u behoefte aan meer steun dan u nu krijgt? 

Ja. 
 
 
Wat mist u en van wie zou u dat willen krijgen? 

Mevrouw heeft heel veel zelf moeten uizoeken.  Het is moeilijk om iemand gepast te vinden 
om regelmatig eens thuis te komen oppassen. 
 
 
Omgaan met de situatie 

Zijn er problemen in de zorg die u steeds bezighouden en die u niet kunt loslaten? 

De toekomst is een groot vraagteken. 
 
 
Zijn er kanten aan de situatie die u niet kunt aanvaarden? 

De hoeveelheid administratie.  Ook het feit dat mevrouw nu alles alleen moet doen en 
alleen moet beslissen. 
 
 
Hebt u het gevoel dat u met de situatie hebt leren leven? 

Er is geen andere keuze en ze wil het wel doen voor haar man. 
 
 
Voelt u zich als het gaat om de zorg voor uw man verplicht om altijd overal een oplossing 
voor te vinden?   

Dit tracht ze zoveel mogelijk te doen. 
 
 

Lukt het u om op tijd afstand te nemen van de zorg? 

Soms wel. 
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Kunt u anderen duidelijk maken wanneer voor u de maat vol is? 

Dit zal ze niet vlug zeggen of toegeven. 
 
 
Hebt u wat de zorg betreft het gevoel dat u greep hebt op de situatie? 

In grote mate wel, maar niet volledig.  Er komen steeds zorgen bij. 
 
 
Aan de hand van dit interview krijgen we al een idee van hoe de vrouw de situatie en de 
toestand van haar man ervaart.  Vervolgens moeten we het probleem verder verkennen en 
analyseren.  Hiervoor kunnen we beroep doen op een aantal hulpmiddelen.  We bespreken 
ze hieronder. 
 
 

5.3 Probleemverkenning en -analyse 
De beslissing om beroep te doen op het Wit-Gele Kruis voor verzorging is zelden 
geformuleerd als verzoek om ondersteuning (Duijnstee, Blom, 1995).  Dit was bij mevrouw 
niet anders.  Als we meer vertrouwd raken met de situatie, zien we dat de mantelzorger 
eigenlijk een dubbele rol heeft: enerzijds als hulpgever (zorgen voor haar man), anderzijds 
als hulpvrager (‘gecamoufleerde’ vraag tot ondersteuning).  Dit uit zich doordat de vrouw 
vertelt dat ze het vaak moeilijk heeft met de toestand van haar man.  Dit wordt gekenmerkt 
doordat hij op een week tijd een sterke achteruitgang heeft meegemaakt: hij is meer 
bedlegerig, zijn vrouw moet hem helpen bij het eten,..  Ook zijn persoonlijkheid is 
veranderd: vroeger was hij een ingetogen, lieve man.  Nu is hij verbaal agressief, 
egocentrisch, werkt tegen,.. 
 

5.3.1 KBOOVA 

We kunnen gebruik maken van KBOOVA om het probleem beter in kaart te brengen 
(Eggen, Jagt, Jans, 1995). 
 
- Wat is de klacht/aard van het probleem? 

 De klacht situeert zich op materieel en persoonlijk gebied.  Er zijn hulpmiddelen  
nodig om de zorg te ondersteunen zoals een actieve tillift, wc-stoel, alternerende 
matras.  Op persoonlijk gebied gaat het vooral om (gebrek aan) emotionele steun, 
maar ook om advies en informatie.  Ook de aard van relatie met haar man is 
veranderd, het is meer éénrichtingsverkeer zodat er niet meer echt sprake is van 
een relatie. 

 
- Betekenis van de klacht? 

 Het feit dat haar man lijdt aan dementie en de achteruitgang die ermee gepaard  
 gaat, maakt het moeilijk voor de vrouw.  Het geeft haar het gevoel dat ze  
 machteloos staat toe te kijken, heeft schuldgevoelens en het heeft een invloed op 
 haar gezondheid.  Zo geeft ze aan dat ze soms last heeft van slapeloosheid,  

vermoeidheid en moeite met bewegen, lopen of tillen. Ook is ze enkele vrienden 
verloren door de situatie.  Verder vind ze het moeilijk dat ze nu alle belangrijke 
beslissingen alleen moet nemen. 

 
- Ontwikkeling van de klacht? 

Mevrouw zorgt al 2 jaar intensief voor haar man.  De ontwikkeling van de klacht 
neemt toe, mede door de achteruitgang momenteel. 
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- Reeds ondernomen stappen? 

Contactname met de mutualiteit rond hulpmiddelen bij thuiszorg en gezinshulp,  
Wit-Gele Kruis voor verzorging.  Met de gezinshulp heeft ze een negatieve 
ervaring meegemaakt (persoon wou/kon niet met dementerenden werken).  Meneer 
ging 3 keer per week naar een dagcentrum, maar door de achteruitgang van zijn 
toestand is dit niet meer mogelijk.  Ze geeft aan dat ze zelf heel veel heeft moeten 
uitzoeken en dat ze hier dus wel wat ondersteuning in mist. 

 
- Verwachtingen van de cliënt? 

 Gepaste hulpverlening van bijvoorbeeld oppasdienst: niet telkens een ander 
persoon, andere uren,..  Ook iemand die bekwaam is/open staat om met 
dementerenden te werken.  Extra hulp van verpleegkundigen door de dag (in het 
bijzonder wanneer haar man een grote boodschap moet doen, daar ze dit niet 
alleen kan). 

 
- Hulpaanbod organisatie? 

 Informatie en advies, samenwerking, vertrouwensrelatie, bijstellen van verkeerde 
 percepties rond dementie,.. 

 

5.3.2 Ecogram 

Dit hulpmiddel geeft ons al iets meer informatie waar we mee aan de slag kunnen.  Maar 
naast het ontrafelen van het probleem is het ook van belang dat we een idee krijgen van 
het sociaal netwerk van de vrouw, maw op welke personen en/of diensten kan ze 
terugvallen?  Dit kunnen we visueel voorstellen aan de hand van een ecogram (Vlaeminck 
et al., 2002).   

 
Fig. 6.1: Ecogram 
 

 

 

Cliënt 

 Ontspanning      Huisarts 

   Vriendin M. 

   Gezinshulp 
         CM 

     Kinderen 

     Buurman 

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 

     Wit-Gele 
       Kruis 



49 

Het ecogram kunnen we als volgt vertalen: 

De cliënt staat centraal.  De buurman, de kinderen,.. maken deel uit van het netwerk.  Dit 
kan zowel op negatieve als positieve manier zijn.  De lijnen geven de aard van de relatie 
weer. 
 
-  De dubbele pijl geeft een wederzijdse, intensieve, ondersteunende 
          relatie aan. 
 
-      - - - - - - - - -    De onderbroken lijn duidt op een onderbroken relatie, die eventueel 
      later terug herstelt kan worden. 
 
-      /-/-/-/-/-/-/-/-/     Dit houdt een relatie met conflicten in. 
 

 

Voor bovenstaande figuur houdt dit het volgende in: 

- De relatie van de cliënt met de buurman en vriendin M. is wederzijds, intensief en  
  ondersteunend: beide komen de cliënt helpen als het nodig is (bijvoorbeeld de patiënt 
  in bed leggen).  Ze zorgen niet alleen mee voor het praktische, maar ook voor emotionele 
  ondersteuning en gezelschap (vooral door vriendin M.). 
 
- Het Wit-Gele Kruis helpt vooral met de praktische kant.  Zij staan in voor de verzorging  
  van de man, maar geven ook advies rond hulpmiddelen voor de zorg.   
 
- De relatie tot de kinderen zit ook goed.  De cliënt krijgt heel veel steun van haar kinderen  
  en bij hen kan ze haar verhaal kwijt.  Praktisch gezien kan ze niet op veel hulp rekenen 
  van de kinderen, aangezien ze niet dicht bij huis wonen. 
 
- Voor ontspanning heeft de cliënt geen tijd.  Haar man eist alle aandacht en tijd op.  Het 
   feit dat hij nu ook niet meer naar het dagverzorgingscentrum kan, bevordert de situatie 
   niet. 
 
- De relatie met de huisarts was beperkt, maar momenteel gaat het weer iets beter. 
 
- Er is sprake van een conflictueuze relatie met de gezinshulp van de CM.  De vrouw die 
  hiervoor instond wou niet meer komen omdat ze niet met dementerenden kon  
  werken.  Nu komt er iemand anders langs, maar de persoon wordt steeds gewisseld en 
  ook de tijdstippen veranderen steeds. 
 
- Het contact met het Wit-Gele Kruis voor de verzorging verloopt ook goed.  Twee keer per 
  dag komt er een verpleegkundige langs.  Het gaat hier vooral om praktische  
  ondersteuning, maar ook een stukje emotioneel.  Mevrouw kan haar zorgen kwijt aan de 
  verpleegkundigen. 
 
We zien dat de vrouw zelf al contacten heeft gelegd met hulpinstanties.  Uit een gesprek 
met haar is wel gebleken dat ze teveel zelf heeft moeten uitzoeken en dat dit niet 
eenvoudig was.  Hierin kunnen we haar later ook wat meer rond informeren. 
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5.3.3 Draagkracht-draaglast 

Een 3e belangrijk hulpmiddel is het bepalen van de draagkracht (krachten in de persoon en 
hulpbronnen in de omgeving) en de draaglast (belastende factoren) bij de mantelzorger.  In 
hoofdstuk 3 hebben we al kort aangehaald dat deze balans in evenwicht moet zijn.  Is dit 
niet het geval, dan wordt het voor de mantelzorger moeilijk om de situatie vol te houden. 
Volgens Duijnstee en Blom (1995) kunnen een aantal punten bijdragen om hier een 
globaal zicht op te krijgen.  We willen nagaan waar de cliënt kracht uit haalt en welke 
problemen zich voordoen. 
 
- Ziektekenmerken: 

 Hier gaat het om de vraag waar de ziekte het familielid precies mee confronteert. 
 Bij de cliënt heeft het vooral te maken met de onzekerheid over het verdere verloop 
 van de dementie en de achteruitgang van haar man.  Ze hoopt dat de situatie zich 
 even terug stabiliseert. 
 
- Zorgtaken: 

 Hier staat de lichamelijke verzorging centraal: helpen bij het toilet van haar man, 
 hem in bed leggen en eten geven.  Er is gebleken dat de belasting toch groot is, 
 aangezien de cliënt aangeeft zelf lichamelijke klachten te ondervinden door de  
 zware zorg (rugpijn, vermoeidheid,..). 
 
- Tijdsbeslag verzorging: 

 Dit gaat zowel over het aantal uren die aan de verzorging besteed worden, als het 
 tijdstip waarop hulp nodig is.  Per dag gaan er toch een aantal uren naar de  
 verzorging, maar onlangs is het tijdstip ook aangepast.  Van 2 keer per dag naar 
 3 keer per dag (’s morgens, ’s middags, ’s avonds).  Door de tijd die de verzorging 

inneemt, heeft de cliënt minder tijd voor zichzelf (ontspanning), maar ook 
bijvoorbeeld voor de kleinkinderen. 

 
- Gezondheid familielid: 

 Mevrouw is zelf 71 jaar en het tillen van haar man,.. vraagt dus veel energie.   
 Zo heeft ze last van rugpijn die uitstraalt naar haar linker bovenbeen.  Verder heeft  
 ze soms last van slapeloosheid en vermoeidheid. 
 
- Andere verplichtingen: 

 De cliënt moet ook voor het huishouden zorgen, maar dit is voor haar eerder  
 ontspanning.  Ze geniet ervan dat ze dit kan doen. 
 
- Woonsituatie: 

 De situatie van haar man heeft wel wat aanpassingen met zich meegebracht.  In 
 de keuken staat zijn bed, waardoor de keukentafel verplaatst moest worden.   
 Recent zijn er ook een tillift en een wc-stoel bijgekomen, die ook in de keuken 
 moeten staan.  Dit zorgt soms voor plaatsgebrek.  Anderzijds is de patiënt wel  
 steeds betrokken bij bezoekers,.. 
 
- Financiën: 

De cliënt heeft nooit gewerkt en haar man is op pensioen.  De zorgen voor de 
patiënt  brengen extra uitgaven met zich mee (hulpmiddelen zoals bed, tillift, wc-
stoel, incontinentiemateriaal,..).  De toekomst brengt onzekerheid met zich mee 
omdat de thuiszorgsituatie op een onhoudbaar wordt.  Een opname brengt hoge 
kosten met zich mee. 
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- Reactie omgeving: 

 Van haar omgeving ontvangt de cliënt veel steun.  Soms vindt ze dat ze wel teveel 
 bezoek krijgt.  Anderzijds zijn er ook vrienden weggevallen omdat ze het gedrag  
 van de dementerende niet konden plaatsen.  
 
 
Momenteel kunnen we besluiten dat de draagkracht-draaglast balans niet helemaal in 
evenwicht is.  De belangrijkste aandachtspunten zijn ziektekenmerken, zorgtaken, 
tijdsbeslag en financiën.  Hier moeten we als sociaal verpleegkundige trachten op in te 
spelen.  Omdat de vrouw met onzekerheid zit over het verdere verloop van dementie, 
kunnen we haar informeren rond de fasen.  Momenteel bevindt de patiënt zich in de 
middenfase: er is sprake van angst, agressie en we zien een toename van apraxie en 
agnosie.  De apraxie uit zich in moeilijk eten, stappen, zich niet kunnen aankleden,..  
Agnosie in het niet meer herkennen van voorwerpen zoals zijn pyama.  De naam van zijn 
vrouw kent hij nog wel.  Zijn vrouw weet dat er een moment komt dat ze de zorg niet meer 
aan kan en dat een opname nodig zal zijn.  Haar kinderen zouden dit liever nu al doen, 
maar mevrouw wil haar man zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving houden.  Als 
advies hebben we gezegd dat ze alvast kan rondkijken naar RVT’s omdat er overal lange 
wachtlijsten zijn.  We hebben ook een checklist (bijlage 4) meegegeven om verschillende 
rusthuizen te kunnen vergelijken qua dagprijs, liggen, verzorging,..  Ook de Zilveren Gids 
kan hier een handig hulpmiddel voor zijn (databank RVT’s).  Momenteel gaat haar voorkeur 
uit naar Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg.  Haar man ging daar tot voor kort tweemaal 
per week naar het dagverzorgingscentrum.  Dit is nu niet meer mogelijk door zijn 
achteruitgang en dit heeft uiteraard een invloed op zijn vrouw, die dan normaal even op 
adem kon komen.  Hier komen we dan bij het tijdsbeslag die de zorgen innemen.  Het 
dagverzorgingscentrum dat wegvalt én verzorging van 2 maal per dag naar 3 maal per 
dag.  Ter ondersteuning hebben we hier informatie gegeven omtrent Baluchon Alzheimer 
vzw. en de vrouw kan best opnieuw contact opnemen met de oppasdienst om tot een 
nieuwe regeling te komen.  Naar de financiële kant toe maakt mevrouw zich best wel wat 
zorgen.  Dit heeft vooral te maken met de onzekerheid naar de toekomst toe.  De 
hulpmiddelen waarop beroep gedaan moet worden om de zorg te ondersteunen lopen op, 
maar ook een eventuele opname vergroot het kostenplaatje.  Omdat we niet op de hoogte 
zijn van de financiële situatie, kunnen we enkel adviseren om uit te kijken naar de 
dagprijzen van de verschillende rusthuizen om zo de kosten een klein beetje in te perken. 
 
In het interview vertelde mevrouw ook dat ze last heeft van stress.  Dit komt onder meer tot  
stand doordat er sprake is van een onevenwicht tussen de eisen van de zorgsituatie en de 
eigen mogelijkheden van de mantelzorger (Veldhuis, Duzijn, 2003).  Stress is dus een 
belangrijke factor en komt in deze situatie onder meer tot stand door een toename van de 
gezondheidsproblemen van de man en de verandering qua persoonlijkheid (incontinentie, 
agressie, aandacht opeisen,...).  Er is ook een fysieke achteruitgang merkbaar en een 
verminderde zelfredzaamheid.  Zo kan hij zichzelf bijvoorbeeld niet meer scheren, niet 
meer zelfstandig eten,..  Verder wordt de stress gevoed door een gebrek aan sociale 
contacten bij de vrouw.  Omdat ze continu bezig is voor haar man heeft ze weinig tijd voor 
zichzelf.  Het feit dat haar man dementie heeft, heeft ook voor onbegrip gezorgd bij 
vrienden waardoor er enkelen afgehaakt hebben.  Niet te vergeten zijn de toenemende 
gezondheidsproblemen bij de mantelzorger zelf: last van vermoeidheid, slapeloosheid, 
moeite met lopen, tillen, klachten in het linkerbovenbeen voortkomend uit de rug,..  Tot slot 
dragen het ontbreken van praktische hulp zoals verpleegkundigen die ’s middags niet 
komen helpen bij het naar toilet gaan van de man en een gebrekkige communicatie met 
gezinshulp ook bij tot stress. 
Al deze elementen zorgen ervoor dat de draaglast verhoogd wordt en de draagkracht 
verminderd.  Deze vermindering van de draagkracht gaat gepaard met schuldgevoelens en 
gevoelens van onmacht.   
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Om een nog beter beeld te krijgen van de situatie van de mantelzorger, kunnen we een 
tijdsindeling laten invullen.  Op die manier krijgen we een overzicht van de ontspannende 
en inspannende activiteiten en hoeveel uren hier aan besteedt worden.  Elke rij van het 
schema geeft een half uur weer.  Als een activiteit langer dan een half uur duurt, wordt 
deze nog eens opgeschreven (zolang de activiteit doorgaat).  Hierna moet voor elke 
activiteit de meest toepasselijke letter aangeduid worden:  

- W = werk (beroepsmatig, maar ook vrijwilligerswerk,..); 
- A = activiteiten van het dagelijks leven ( douchen, huishouden, boodschappen doen,..); 
- O = ontspanning ; 
- R = rust (slapen of niets doen). 
 
Tot slot moet de mantelzorger aanduiden in welke mate ze deze activiteit zou willen 
uitvoeren, wat de activiteit voor haar betekent en hoeveel plezier ze erin heeft. 
 
Bij mevrouw ziet het schema er als volgt uit: 
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We zien bij vraag 1 dat de vrouw activiteiten die met haar man te maken hebben (met 
uitzondering van het ontbijt geven) geïmplementeerd heeft als taken van het dagelijks 
leven en niet als werk.  Deze taken wil ze even frequent uitvoeren (ook weer met 
uitzondering van het eten geven en haar man helpen bij het toilet).  Activiteiten zoals het 
eten klaarmaken, rusten, zelf eten,.. vindt ze belangrijk en zijn voor haar ontspanning, 
helpen bij het toilet van haar man zou ze liever niet doen.  Er zijn maar een aantal dingen 
die ze echt leuk vindt, namelijk lezen en tv kijken.  De andere activiteiten vindt ze 
hoofdzakelijk leuk, maar opstaan en wassen, het eten geven, helpen bij het toilet van haar 
man, vindt ze niet leuk. 

We kunnen concluderen dat de activiteiten vooral binnenshuis plaatsvinden.  Mevrouw is 
eigenlijk een beetje geïsoleerd in huis.  We vinden geen activiteiten terug zoals hobby’s, 
iets doen met vrienden,..  Dit verhoogt de draaglast. 

Als sociaal verpleegkundigen moeten we proberen om een oplossing te zoeken voor de 
activiteiten die ze niet graag doet en niet leuk vindt.  Zo weten we bijvoorbeeld dat ze het 
niet leuk vindt om zo vroeg op te staan en zich klaar te maken.  Dit moet echter wel 
gebeuren omdat de thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis dan langs komt voor de 
verzorging.  Hier kunnen we bijvoorbeeld samen afspreken dat de thuisverpleegkundige op 
een later uur komt.  Omdat de toestand van de man ook achteruitgegaan is en hij ’s 
morgens al eens agressief kan doen, is dit misschien voor zowel de mantelzorger als de 
patiënt een mooie aanpassing.  Dit werd ook effectief veranderd: van 2e patiënt op de 
ronde werd hij als laatste op de ronde gezet.  Mevrouw zei dat dit goed werkte. 

Omdat mevrouw ook aangaf dat ze niet zo graag helpt bij toilet van haar man, kunnen we 
misschien bespreken of het mogelijk is om met 2 verpleegkundigen langs te komen.  De 
zorgen zijn niet zo evident om alleen uit te voeren. 

 

Een laatste punt dat we aanhalen dat bepalend is voor de draaglast, is de relatie die de 
vrouw met haar man heeft.  Familieleden staan anders in de zorg dan hulpverleners (Blom, 
Duijnstee, 1995).  Door de hulp die de vrouw aan haar man geeft, komt ze in een 
zorgrelatie te staan.  Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie.  Ook ligt de zorg voor 
haar man in het verlengde van haar huwelijksrelatie.  Ze zegt immers dat ze het voor haar 
man wil doen.  Ze hebben al een heel deel van hun leven voor elkaar gezorgd en hij heeft 
de pech gehad ziek te worden.  De motivatie om voor de dementerende te blijven zorgen 
hangt samen met het gevoel dat de vrouw betekenis heeft voor haar man (Blom, Duijnstee, 
1994).  Het type familierelatie speelt dus een rol: kinderen zouden minder emotioneel 
betrokken zijn en meer afstand kunnen bewaren.  Ze zien de hulpverlening als een 
praktische oplossing (Duijnstee, 1992).  Zo zijn ze ook voor het idee dat de man wordt 
opgenomen omdat de situatie onhoudbaar wordt voor de vrouw alleen.  Aangezien het in 
deze situatie om de partner gaat die de zorgen op zich neemt, is het voor haar emotioneel 
gezien moeilijker.  Zij ziet een opname momenteel niet zitten en zou hem liever zo lang 
mogelijk thuis houden.  Anderzijds begint ze stilaan te beseffen dat het op korte termijn 
zelfs misschien toch nodig zal zijn, omdat ze de situatie met momenten nog moeilijk aan 
kan.  Dit  heeft ook te maken met een nieuw rolpatroon.  Dit brengt het bestaande interactie 
– en communicatiepatroon uit evenwicht en kan leiden tot spanningen.(Blom, Duijnstee, 
1994).  Zo moet zij nu voor haar man zorgen en zelf alle belangrijke beslissingen nemen, 
wat niet altijd evident is. 
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5.4 Planningsfase en uitvoering 
Ons doel is om de mantelzorger zoveel mogelijk zelf het probleem te laten oplossen, in de 
mate van het mogelijke.  Onze taak is om bij te sturen of even over te nemen waar nodig.  
Het uitgangspunt is wat de mantelzorger wil bereiken of waar ze van af wil (Eggen, Jagt, 
Jans, 1995).  Uit het interview komen een aantal belangrijke punten naar voor waar aan 
gewerkt kan worden: 

 - meer tijd voor zichzelf en de kleinkinderen (alles draait om haar man); 
 - adequate en betrouwbare thuisoppas; 
 - soms teveel bezoek ontvangen;  
 - onzekerheid over de toekomst en dure kostprijs van rusthuizen. 
 
Ook gaf mevrouw aan dat de verzorging van haar man haar veel energie kost en dat ze het 
gevoel heeft dat haar gezondheid hierdoor ook achteruitgaat.  Als we de zorg dus nog wat 
kunnen verlichten, zal dit een positief effect hebben op mevrouw.  Immers, verandering van 
de situatie zal leiden tot verandering van de persoon en omgekeerd (Eggen, Jagt, Jans, 
1995). 
 
We willen bij de mantelzorger de persoonlijke hulpbronnen versterken door het verbeteren 
van kennis, attitude en vaardigheden.  Concreet houdt dit in dat mevrouw haar kennis 
verder uitbouwt rond dementie en een beeld heeft van de draagkracht-draaglastbalans.  
Dat ze haar eigen grenzen kan aangeven en kan omgaan met de zorgsituatie.  Maar dat ze 
ook weet hoe ze hulp kan inschakelen en aanvaarden (Veldhuis, Duzijn, 2003). 

Omdat mevrouw weinig wist over voornamelijk de laatste fase van dementie, hebben we 
hieromtrent wat meer uitleg gegeven toegepast op haar man.  We hebben haar 
geïnformeerd over de mogelijke verenigingen die er bestaan specifiek voor mantelzorgers 
van dementerenden (vzw Baluchon Alzheimer, Orion Dementiecentrum, Dementiecafé, 
Dementienetwerk provincie Antwerpen).  Na het interview hebben we haar een beeld 
gegeven van de draagkracht-draaglastbalans.  We hebben verteld dat het belangrijk is dat 
deze in evenwicht is omdat ze er anders zelf aan onderdoor gaat.  De belangrijkste 
aandachtspunten waren ziektekenmerken, zorgtaken, tijdsbeslag en financiën.  Aan de 
hand van het opstellen van die kenmerken kreeg mevrouw een beter overzicht en inzicht in 
wat ze nu juist allemaal doet.  Vaardigheden zoals zelfvertrouwen, tevredenheid over 
zichzelf als mantelzorger, zingeving,.. beïnvloeden de draagkracht positief.  Gevoelens 
zoals machteloosheid, schuldgevoelens,.. werken draagkrachtondermijnend. 
Verder vertelde mevrouw tijdens het interview dat, indien de maat vol is, ze dit niet vlug zal 
zeggen of toegeven.  Het is echter belangrijk dat ze dit wel doet.  Ze moet hulp durven 
vragen en aanvaarden.  Ze heeft een netwerk waar ze op kan steunen, zowel 
professioneel als niet-professioneel.  Zo moet ze ook leren aangeven dat ze soms liever 
wat minder of geen bezoek wil ontvangen, zodat ze ook even tijd kan nemen voor zichzelf.   

Contact met lotgenoten zou hier een mooie aanvulling zijn.  Dit heeft mevrouw reeds zelf 
geregeld via de mutualiteit (CM).  Het Dementiecafé vond ze ook een heel mooi initiatief en 
daar ging ze zeker eens een kijkje nemen.  Op die manier leert mevrouw ook hoe andere 
mantelzorgers met bepaalde problemen omgaan.  Dit gaat dan eerder om het versterken 
van de sociale hulpbronnen.  Hierbij hoort ook de gebrekkige samenwerking met de 
thuisoppas.  Mevrouw vond deze onbetrouwbaar en voelt zich hierbij niet steeds op haar 
gemak.  Ze heeft dan ook beslist om verder contact op te nemen met de dienst om naar 
een aangepaste regeling te zoeken.   

Tot slot willen we de belasting nog verkleinen door beroep te doen op bepaalde 
opvangcentra.  Meneer ging tot voor kort nog 2x per week naar een dagcentrum, maar dat 
is niet meer mogelijk door zijn achteruitgang.  Binnenkort gaat hij wel een weekje op 
kortverblijf.  Dit is een aangename verademing voor mevrouw.  Verder ging mevrouw 
overwegen om later eventueel beroep te doen op vzw Baluchon.  En indien de toestand 
verder escaleert, zal een opname onvermijdelijk worden. 
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Een advies dat we nog kunnen meegeven naar mevrouw toe, is om op geregelde basis 
een familieraad te houden.  Aangezien de kinderen niet dicht bij huis wonen, is het 
misschien niet slecht om dit af en toe te organiseren.  Zo kan mevrouw haar hart eens 
luchten en kunnen er een aantal belangrijke zaken besproken worden.  Hoe zit het met de 
verzorging en meneer zijn toestand?  Wat met belangrijke beslissingen zoals een opname?  
Kan het administratieve werk verdeeld worden? Enz. 

 

5.5 Afronding 
De kennismaking en het verdere contact verliep zeer vlot met de mantelzorger.  Mevrouw 
gaf aan dat de resultaten die uit het interview naar boven kwamen haar een beter zicht 
hebben gegeven op hoe ze haar situatie zelf ziet.  Het heeft haar een aantal adviezen 
opgeleverd die ze zeker in rekening gaat nemen.   

Omdat ik slechts een maand vakantiewerk heb gedaan bij het Wit-Gele Kruis, heb ik 
bepaalde informatie doorgespeeld naar de vaste thuisverpleegkundige.  Op die manier kan 
zij de situatie verder opvolgen. 
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Besluit 
We hebben kort geschetst wat Alzheimer inhoudt.  Het is toch een complex gegeven dat 
bestaat uit 3 grote fasen.  Het is echter niet altijd even duidelijk te onderscheiden in welke 
fase de patiënt zich bevind.  We moeten Alzheimer dan ook in een ruime context bekijken. 
 
De mantelzorgers staan vaak voor een jarenlange verzorging in.  Deze kan doorwegen op 
verschillende vlakken: emotioneel, psychisch, fysisch, financieel, relationeel,..  Het is dus 
van belang dat mantelzorgers voldoende geïnformeerd worden, alsook ondersteund zodat 
de balans draagkracht-draaglast in evenwicht blijft. 
 
Er bleek een tekort aan informatie aan de mogelijke opvangvoorzieningen en 
tegemoetkomingen waar mantelzorgers recht op hebben, maar ook naar hulpmiddelen toe 
die mantelzorgers kunnen gebruiken binnen de zorg voor een Alzheimerpatiënt.  Natuurlijk 
verloopt dit proces bij elke patiënt anders, dus is het wat afwegen welke hulpmiddelen hun 
nut kunnen aantonen.  Een nadeel van sommige hulpmiddelen is de kostprijs.   
Om recht te hebben op bepaalde tegemoetkomingen, moet de mantelzorger vaak een 
aanvraag indienen bij een specifieke dienst.  Dit vraagt ook weer heel wat administratief 
werk.  Om hier een zicht op te geven staan de aanvragen van de vermelde 
tegemoetkomingen in bijlage.  Als sociaal verpleegkundigen kunnen we hen hier ook wat 
meer wegwijs in maken. 
 
Verder kunnen we via een methodiek een beter zicht krijgen op de situatie van de 
mantelzorger.  Als sociaal verpleegkundigen kunnen we beroep doen op een aantal 
hulpmiddelen om onder andere de draagkracht-draaglast balans in kaart be brengen.  Aan 
de hand van een interview kom je ook heel wat informatie te weten over de situatie van de 
mantelzorger.  Het sociaal netwerk speelt een heel belangrijke rol.  Andere personen die 
betrokken kunnen worden bij de zorg, verlichten de situatie ook weer.  Samenwerking is 
onontbeerlijk en moet dus goed afgestemd worden.   
 
Helaas is de organisatie qua informatiedoorstroming en ondersteuning nog niet zoals het 
moet zijn.  Toch hoedje af voor al de mantelzorgers die zo hun best doen! 
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