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1. Onderwerpsverkenning 
 

1.1.  Referentie artikel 
 
DE KOKER B. & JACOBS J. Hoe zwaar weegt de mantel? Determinanten van de 
ervaren zorgbelasting bij Vlaamse mantelzorgers. In: Tijdschrift voor sociologie, 
jg.29, nr.2-3, p.258-275, 2008. 
 

1.1.1. Bronnen 
 
YATES M., TENNSTEDT S.  & B. CHANG, Contributors to and mediators of 
psychological well-being for informal carers. In: Journal of Gerontology: 
Psychological sciences, jg. 54 nr.1, p12-24, 1999. 
PEARLIN L., MULLAN J., SEMPLE S. & M. SKAFF, Caregiving and the stress 
process: An overview of concepts and their measures. In: the gerontologist, jg. 30, nr. 
5, p. 583-594, 1990. 
CRAEYNEST K. Zorgnood en zorgvoorkeur, p.37-64 In: JACOBS T. & 
LODEWIJCKX E. [eds.], Grenzen aan mantelzorg, Sociaaldemografische hypothesen 
over de toekomst van de zorg. Garant, Antwerpen, 2006. 
JACOBS T. & LODEWIJCK E.[eds.], Zicht op zorg. Studie van de mantelzorg in 
Vlaanderen in 2003. CBGS-Werk-document 2004/11, Centrum voor Bevolkings-en 
Gezinsstudie, Brussel, 2004.  
 

2. Wikiwelkom 
 
Ik vond het belangrijk om een welkomstwoord te hebben die mensen aanspreekt en 
zodat ze op de hoogte zijn over welk onderwerp de wiki gaat en in welk kader we de 
wiki hebben opgezet. Ik ben begonnen met het schrijven van het welkomstwoord en 
later werd het aangevuld. Ineke heeft een filmpje opzetten om de mensen nog meer 
aan te spreken.  
 
Iedereen heeft zichzelf ook voorgesteld op de wiki site.  

 
 

3. Inhoud in lijsten en syntheses 
 
3.1.  Trefwoorden 

 
Onderstaande trefwoorden heb ik bijgevoegd aan het lijstje trefwoorden. 
 
Zorgbelasting:  
De belasting in zorgsituaties. 
Stress-theoretisch perspectief 
De zorgnood van een naaste wordt als een stressvolle gebeurtenis ervaren, die 
uitdagingen stelt aan de mantelzorger. Verschillen in de wijze waarop mantelzorgers 
hierop reageren, worden toegeschreven aan een reeks tussenliggende factoren en 
achtergrondfactoren die variëren naargelang het conceptuele model en vaak 
procesmatig met elkaar verbonden zijn. 
Stress-appraisal model 
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Model gebaseerd op ‘stress-process model’ van Pearlin en collega’s en het ‘appraisal 
model’ van Lawton e.a. Via het inbrengen van subjectieve beoordeling binnen het 
stress-process model, wordt getracht beide benaderingen samen te brengen en wordt 
een centrale rol toebedeeld aan de zorgbelasting die de mantelzorger ervaart. 
Determinerende factoren 
De factoren die bepalend zijn. 
Afhankelijke variabele  
De afhankelijke variabele is de variabele die men wil onderzoeken in een experiment, 
deze hangt af van de onafhankelijke variabele. De afhankelijke variabele is het effect. 
Onafhankelijke variabele 
De onafhankelijke variabele is een oorzaak. De onderzoeker manipuleert de 
onafhankelijke variabele en gaat het effect na op de afhankelijke variabele. 
Multivariate analyse  
Analyse die nagaat in welke mate de verbanden blijven bestaan na controle voor de 
overige variabelen. 
Mediërende factoren 
Bronnen die het effect van de stressoren en de beoordeling ervan kunnen wijzigen. 
Aanpassingshypothese  
Hypothese die stelt dat mantelzorgers zich beter aan de situatie aanpassen naarmate 
hun ervaring toeneemt en zo zullen zij minder problemen ondervinden bij het 
verlenen van de zorg. 
Slijtagehypothese 
Hypothese die stelt dat naarmate de zorg langer duurt, de mantelzorger ten gevolge 
van de blootstelling aan chronische stress, meer negatieve gevolgen zal ervaren voor 
het welbevinden. 

 
3.2.  Specialisten 

 
Als belangrijkste aanvulling bij de specialisten vond ik de tweede auteur van mijn 
artikel moest worden vermeld, Jacobs Thérèse. Natascha had ook een artikel van B. 
De Koker en ze was al vermeld op de wiki.  

FUNCTIE: Professor werkzaam aan de Universiteit van Antwerpen, Departement 
Sociologie. 

CONTACTGEGEVENS2: 
Email(s) ua: therese.jacobs@ua.ac.be 

Telefoon: 032655521 
Afdeling: Dept. Sociologie 

bedrijfsadres: Stadscampus 
S.M.381 
Sint Jacobstraat 2 
2000 Antwerpen 

BIBLIOGRAFIE: 
De academische bibliografie is terug te vinden via de website 
http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/02972 (geraadpleegd op 19.12.2009) 



Werkdocument Lesley Legrand 5

VRAGEN: 

• Hoe kan de georganiseerde hulp beter afgesteld worden op de mantelzorg om 
zo de taak van de mantelzorger te verlichten? 

• Hoe kan de relatie tussen de mantelzorger en de hulpbehoevende beter worden 
gestimuleerd? 

• Welke initiatieven kunnen er worden opgericht zodat indien er overbelasting 
door de mantelzorger wordt ervaren, het tijdig kan worden opmerkt? 

Belangrijk bij mantelzorg is dat er ook de nodige aandacht naar de mantelzorger gaat.  

3.3.  Synthese 
 
Een synthese van het artikel dat ik heb besproken is terug te vinden op de wiki 
website. 
 

4. Beschikking krijgen en naar meer zoeken 
 

4.1.  Internet 
 

Het internet is heel gemakkelijk om verder informatie op te zoeken over een 
onderwerp en een persoon. Zo las ik in mijn artikel dat het centrum voor bevolkings- 
en gezinsstudies werd opgeheven en vervangen door twee nieuwe organisaties, 
namelijk de Studiedienst Vlaamse Regering (een Intern Verzelfstandigd Agentschap) 
bij het ministerie van de Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid en het 
Kenniscentrum WVG in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook 
om andere bronnen te verkennen is het internet handig en zo kan je dieper op het 
thema ingaan of kan je worden verwezen naar een schriftelijke neerslag in een 
bibliotheek. Tegenwoordig is het ook handig om via een online catalogus eerst te 
controleren of het desbetreffende document dat je nodig hebt ook effectief aanwezig 
is, het bespaart ons tijd in een tripje naar de bibliotheek. Wel is het altijd aangewezen 
om te controleren wie de informatie vrij geeft. Iedereen kan informatie op het internet 
zetten en dit kan wel eens fout zijn 
 

4.2.  Kranten 

De kranten zijn gemakkelijk toegankelijk om informatie te zoeken betreffende 
mantelzorg. Vaak worden dezelfde artikels teruggevonden. Persoonlijk had ik meer 
artikels verwacht over mantelzorg. Volgende selectie heb ik op het internet geplaatst. 

BELGA, Meldpunt voor Mexicaanse griep in elke gemeente. In: De Morgen, 07.07.09 
BILLEN R, OCMW helpt familieleden die thuis zieke verzorgen. In: Het Nieuwsblad, 
13.10.09  
DEPRAETERE I., Margriet verhuist op haar 96ste naar De Groene Linde. In: Het 
Nieuwsblad,10.11.09 
BILLEN R., Tienenaar Jos Pacolet herbekijkt zorgverzekering. In: Het Nieuwsblad, 
18.10.09 
PASSE-PARTOUT, Vlaams-Brabant bevraagt senioren. In: Het Nieuwsblad, 
23.12.09 
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4.3.  Tijdschriften 

Ik heb twee artikels uit het tijdschrift ‘Denkbeeld: tijdschrift voor psychogeriatrie’ 
gekozen en weergegeven op de wiki website. Het betreft onderstaande artikels. 

 VERHAEST P. Mantelzorgers voor mantelzorgers: ondersteuning van familie door 
lotgenoten. In:Denkbeeld:tijdschrift voor psychogeriatrie, jg. 21, nr. 2, 2009 
DEN HOLLANDER L. ’Je groeit mee in de achteruitgang’. Interview met 
mantelzorger Peter van Vegten. In: Denkbeeld: tijdschrift voor psychogeriatrie, jg. 20 
nr. 4, 2008 
 

4.4.  Eindwerken 

Via de schoolbibliotheek en het DOKS vond ik vlug een het eindwerk. Het leek me 
boeiend omdat het ook recent is. 

BROUX S., GULIX E., MALCHAIR J. & TRIANTAFYLLIDIS A. 
Hoe inspelen op de noden van de mantelzorger? Katholieke Hogeschool Limburg, 
2009 

4.5.  Monografieën. 

Ik heb verschillende boeken op de wiki geplaatst. Dit zijn enkele boeken die ik er heb 
opgeplaatst. Het waren voornamelijk boeken die in Nederland zijn gepubliceerd.  

NIEUWSTRATEN A., MERCKEN C.& DUIJNSTEE M. Samen zorgen: 
wijkverpleging in relatie tot patiënt en mantelzorg, Intro, Baarn, cop. 2000 

SCHOLTEN B. Ik zorg voor jou! : over het zorgen voor een zieke of hulpbehoevende 
naaste, MOM, Houten, cop.2004 

VAN DEN BOOMEN G. Ik wil de kluts kwijt: Grietje en Gerard: 60 jaar huwelijk, 
13 jaar mantelzorg., Just, Hilversum, cop. 2008 

VAN DEN KOMMER C. Handboek voor mantelzorgers: alles over verzorging thuis., 
Het Spectrum, Utrecht, 2004 

VAN DER PADT I. Zorgen voor je ouders: een leidraad voor mantelzorgers., Boom, 
Amsterdam, cop. 2002 
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4.6.  Excel opdrachten 

We spraken af om de Excel oefeningen te verdelen. Zelf heb ik oefening 1 gemaakt. 

Excel oefening 1 
 
Soort bronnen Aantal  Procent 

Boeken 8 23% 

Tijdschriften 18 51% 

Naslagwerk 0 0% 

Websites 1 3% 

Andere (folders...) 8 23% 

Totaal 35 100% 
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Excel oefening 2 
 
Periode Aantal 

 Voor 1995 10 

1995 - 1999 11 

2000 - 2005 13 

2006 5 

2007 1 

2008 2 

TOTAAL 42 
 

Aantal

Voor 1995

1995 - 1999

2000 - 2005

2006

2007

2008

 
 
Opdracht 3 hoort bij het onderdeel statistiek 
 

5. Contextualiseren 
 
5.1. Organisaties 

 
Via de website www.desocialekaart.be kwam ik verschillende organisaties op het 
spoor die werken rond mantelzorg. De kaart is zeer praktisch en handig om mee te 
werken. Ik heb gekozen om de website van Mantelzorg-Ziekenzorg CM te bespreken. 

Ziekenzorg CM is een erkende vereniging voor gebruikers en mantelzorgers 
Ziekenzorg CM richt zich niet enkel met hun werking naar mensen die chronisch ziek 
of zorgbehoevend zijn, maar daarnaast heeft Ziekenzorg CM ook voor de omgeving 
van deze personen heel wat in petto. Ziekenzorg CM vindt het erg belangrijk om ook 
mantelzorgers te ondersteunen en het aanbod naar deze doelgroep blijvend uit te 
breiden. In ’99 werd Ziekenzorg CM dan ook erkend als ‘Vereniging voor 
mantelzorgers en gebruikers’ door de Vlaamse overheid. 

De website ziet er authentiek uit. Het is overzichtelijk opgesteld qua structuur. 
Mantelzorg is een onderdeel van Ziekenzorg CM en dat is ook te merken aan de 
verschillende onderdelen die Ziekenzorg CM aanbiedt die te vinden zijn in de linker 
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balk. De pagina is gemaakt in opdracht van Ziekenzorg CM, er wordt niet verwezen 
naar andere bronnen in de tekst zelf, enkel bij het onderdeel publicaties. 
Er wordt correcte adequate informatie weergegeven. Het is kort en duidelijk 
geformuleerd met telkens een voorbeeld zodat het ook voor een leek zeer begrijpbaar 
is. Er wordt ook gebruik gemaakt van een geheugensteuntje en een schema zodat het 
overzichtelijker is. 
Telkens wordt een doelstelling besproken en daaronder staan de concrete wijze 
waarop Ziekenzorg CM deze doelstellingen realiseert. Met een link kom je zo op de 
pagina terecht over het onderwerp waar je meer informatie over wenst. Zo is de 
theorie telkens afgestemd op de praktijk. 
Er is ook een zoekfunctie voorzien om op een vlugge manier een oppasdienst te 
contacteren en daarnaast kan je ook het nummer vinden van een mantelzorgtelefoon 
waarop de CM hulp aanbiedt. Er zijn ook linken beschikbaar naar andere sites die ook 
relevante informatie bieden en er wordt ook verwezen naar publicaties. 
Er worden geen meningen weergegeven in de tekst over mantelzorg, de auteur is ook 
niet bekend. Er wordt dan ook geen standpunt ingenomen maar Ziekenzorg CM is 
natuurlijk wel een organisatie met een christelijke levensbeschouwing. Alle 
informatie die ze aanbieden wordt objectief weergegeven. De auteur heeft geen 
intentie om informatie achter te houden of te liegen. 

Het is een vlotte en overzichtelijke site waar je snel de informatie kan opzoeken die je 
nodig hebt. 

Een andere organisatie is het voormalig Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies1 
In het kader van de algemene bestuurlijke reorganisatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ 
besliste de Vlaamse Regering om het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie op 
te heffen. Dit besluit is terug te vinden als artikel 76 in het BVR van 31 maart 2006 
(Belgisch Staatsblad: 31 mei 2006) De wetenschappelijke expertise van het voormalig 
CBGS personeel is sinds 1 april 2006 formeel verdeeld over twee nieuwe entiteiten: 

 * De Studiedienst Vlaamse Regering (een Intern Verzelfstandigd Agentschap) bij het 
ministerie van de Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid 

* Het Kenniscentrum WVG in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

5.2.  Statistiek 
 

Natascha heeft dit deeltje uitgewerkt en op de wiki geplaatst. Daar kunnen ook de 
gegevens worden geraadpleegd. 
 
 

5.3.  Juridisch 

Ik wist niet dat er een site apart was opgericht met Vlaamse welzijns-, gezondheids- 
en gezinsregelgeving. Voorheen zocht ik altijd informatie betreffende wetten, 
decreten, besluiten… op de site www.juridat.be. Dezelfde informatie is ook terug te 
vinden op de website www.juridat.be. 

                                                 
1 http://aps.vlaanderen.be/cbgs/index.html, geraadpleegd op 21.12.2009 
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5.4.  Politiek 
 
Om dieper in te gaan op het onderwerp mantelzorg heb ik de visie van de sp.a 
besproken. De sp.a wil de zorg nog verder uitbouwen, wat ik maar kan beamen. Het is 
belangrijk dat iedereen iets inbrengt, zodat de taken voor iedereen lichter worden. 
 

6. Persoonlijk besluit 
 

Ik had nog geen ervaring met Wiki, ook niet met het opmaken van andere websites. Ik 
was een echte leek. In het begin is het toch wat zoeken hoe iets gestructureerd op de 
wiki kan komen maar na een paar keer informatie hebben toegevoegd, was ik er toch 
mee weg. Al doende leert men het best. 
Het is een gemakkelijk communicatiemiddel. Je kunt onmiddellijk de bijvoegingen 
zien van medestudenten, net zoals de veranderingen. Zo doe je geen overbodig werk 
en kan je meer informatie terugvinden door de andere informatie te raadplegen. 
Zo komen we samen tot een gestructureerde Wiki waar al heel wat informatie op te 
vinden is die mensen verder op weg kan helpen. 
Samenwerken is niet altijd gemakkelijk maar de wiki is wel een vlugge manier om 
snel alle informatie te bundelen die we hebben opgezocht. 
Ik heb er telkens op gelet dat wanneer ik iets heb bijgevoegd, dat de stijl ook overeen 
kwam met de eerste die iets op de wiki had geplaatst. Zo blijft het overzichtelijk en 
blijft het geheel gestructureerd en mooi. Als iedereen een eigen manier van informatie 
op de wiki begint te plaatsen komt het een warboel. 
Later kan het in het werkveld nog interessant zijn om een wiki op te starten als je een 
opdracht hebt rond een bepaald thema zodat mensen ook onmiddellijk toegang 
hebben tot de informatie en de informatie niet verloren gaat. 
Ik heb veel bijgeleerd met het maken van de wiki en het is kennis die niet snel 
verloren zal gaan. Hopelijk kan ik het in de toekomst ook blijven onderhouden. 
 


