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I. Onderwerpsverkenning 

1. Thema 

 

Omdat ik voor mijn werk, als verantwoordelijke van het Sociaal Huis van Ichtegem, veel 

in contact kom met mantelzorgers en gebruikers stelde ik aan de groepsleden het thema 

mantelzorg voor. Door de groeiende vraag naar thuiszorg en de lange wachtlijsten in 

instellingen zijn meer mensen aangewezen op mantelzorg. Mantelzorg is niet altijd even 

eenvoudig zowel voor de mantelzorger of gebruiker. Velen hebben vragen waar ze niet 

onmiddellijk een antwoord op hebben of vinden. Ik hoop dat deze wiki een hulp of steun 

kan zijn voor deze personen.  

 

2. Artikel 

 

2.1 Referentie 

  

Chantal Van Audenhove, Anja Declercq. De mantelzorg, over zorglast, veerkracht 

 en het  belang van een goede relatie. In: Welzijnsgids: gezondheidszorg en 

 welzijnszorg, Afl. 65  ( juli 2007), 41-59 p. 

  

  2.1.1 Vorm 

    

2.1.1.1 Bronnen 

 

  Opdebeeck, S., Van hove, H. & Van Audenhove, Ch. (2003).  

  Zin in zorg? Reflecties en gesprekken over zingeving aan   

             mantelzorg. Leuven: Lucas. 

   Spruytte, N., Van Audenhove, Ch & Lammertyn, F.(2000).  

   Als je thuis zorgt voor een chronisch ziek familielid.   

   Onderzoek over de mantelzorg dementerende ouderen en   

   voor psychiatrische patiënten. Leuven: Garant. 

  Van Audenhove, Ch. & Lammertyn, F. (1995). De zorg voor  

  dementerende ouderen in Vlaanderen. Realisaties,    

  knelpunten en voorstellen. Leuven: Acco 

                                                                                                                                    

II. Stap 1: WikiWelkom 

1. Persoonlijke gegevens 

Ik ben geboren op 19 oktober 1976 in Oostende, gehuwd en mama van 2 lieve dochters 

van 8 en 10 jaar.Woonachtig in Eernegem, West -  Vlaanderen. Mijn diploma’s zijn 

opvoedster en medische secretaresse. Ik heb als bijscholing: "Rechtenverkenner", "Sociale 

kaart", "Mensen aan hun rechten helpen","Concept sociaal huis en de dienstverlening", 

"Opstellen folders en affiches"gevolgd. Sinds 1997 ben ik werkzaam in het OCMW van 

Ichtegem. Vanaf 2008 met een nieuwe functie als verantwoordelijke van het Sociaal Huis 

van Ichtegem. Een dienstverlening in coördinatie van het OCMW en de gemeente. 
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2. Kennismaking wiki leden en eerste afspraken. 

De kennismaking verliep eerst stroef, we waren in het begin met een grote groep maar 

omdat er nog studenten vrijstellingen kregen waren we nog met 3 over. We hebben eerst 

wat gebrainstormd over het kiezen van een thema en beslist om mantelzorg te nemen. We 

spraken af om eerst een artikel te zoeken en zodra we een keuze hadden gemaakt dit aan 

elkaar mee te delen en beslisten wie de wiki ging opstarten. Kort erna kwam ons vierde lid 

erbij, die we onmiddellijk op de hoogte brachten van het thema en onze afspraak. Nadat 

iedereen een keuze van artikel had gemaakt, hebben we enkele concrete afspraken 

gemaakt. Zoals de indeling van de wiki en de datums van te halen deadlines. Vanaf dan 

zijn we van start gegaan. Ik ben begonnen met de welkomstpagina, we hadden 

afgesproken dat ik voor een filmpje ging zorgen. Deze werd erop geplaatst en er werd ook 

een tekst bij geplaatst, daarna had iedereen zijn inbreng en zijn we uiteindelijk tot een 

welkomstpagina gekomen waar iedereen mee tevreden is.   

III. Stap 2: Inhoud in lijsten en syntheses 

 

1. Trefwoordenlijst 

 

Deze trefwoorden werden toegevoegd: 

 

Deïnstitutionalisering:  

Wordt meestal gedefinieerd in termen van 3 processen.  

1. Een vermindering van het aantal patiënten dat in psychiatrische ziekenhuizen verblijft. 

2. Een diversificatie van de zorg. 

3. De verdeling van de verantwoordelijkheid van de zorg voor een bepaalde patiënt over 

verschillende voorzieningen en personen. 

Zorgverlening:  

Die interacties waarbij een persoon een ander individu op regelmatige basis (d.i.minstens 

weekelijks tot dagelijks) helpt bij het uitvoeren van taken die noodzakelijk zijn voor een 

zelfstandig leven. 

Zingeving: 

Het toekennen van een positieve betekenis aan levenservaringen. 

Copingstrategie: 

Een manier waarop men de situatie probeert te veranderen, bij een mantelzorger is dit de 

zorg minder zwaar proberen te maken. 

Culpabiliseren: 

Een schuldgevoel aanpraten 

Impliceert: 

Inhouden, insluiten, omvatten  

Intramurale zorg: 

De zorg binnen de muren van een instelling of ziekenhuis. 

Intrinsieke zin: 

Doelen die intrinsiek zijn (van binnen komen), geven je voldoening en zijn betekenisvol 

voor jezelf. De weg er naartoe is prettig en het doel wordt je niet opgelegd. 

Ontschotting: 

In de zorg leidt ontschotting bijvoorbeeld tot samenwerking tussen verschillende 
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instellingen of tussen verschillende soorten zorg. 

Percipeert: 

Waarnemen, ontvangen. 

Psychofarmaca: 

Behoort tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden. 

Binnen de geneeskunde worden deze middelen toegepast om psychische problemen te 

stabiliseren dan wel te verbeteren. 

Resilience: 

Is het vermogen om ook onder of na moeilijke omstandigheden goed te functioneren en te 

groeien. 

Stressor: 

Is een gebeurtenis die een aanpassing vereist van het individu. 

Veerkracht: 

Weerbaarheid 

Vulnerability: 

Kwetsbaarheid 

Mantelzorg, Mantelzorger, Formele zorg, Informele zorg, Mediërende, Paradoxaal waren 

trefwoorden die al aanwezig waren.  

Om meer structuur te krijgen heb ik alle trefwoorden alfabetisch gerangschikt. 

 

2. Specialisten 

Lammertyn Frans 

FUNCTIE : Hoogleraar, Centrum voor Sociologisch Onderzoek (OE) 

Subdivisiehoofd van de LRD Subdivisie LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en 

Consultancy - FL 

Lid (als vertegenwoordiger ZAP) van de Faculteitsraad Sociale wetenschappen, KU 

Leuven. 

CONTACTADRES:  

OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek 

Parkstraat 45 - bus 03601 

BE-3000 Leuven 

Tel: 016 32 31 67 

Fax: 016 32 33 65 

E-mail: frans.lammertyn@soc.kuleuven.be 

Onderzoekpublicaties in het artikel: 

"De mantelzorger, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie." 

PUBLICATIES:  

https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0002111 

 

Spruytte Nele 

FUNCTIE: Wetenschappelijk medewerker Leuvense Universiteit - Caritas 

Samenwerkingsverband. 

CONTACTADRES: 

LUCAS 

Kapucijnenvoer 39 - bus 05310 

BE-3000 Leuven 

Tel: +32 16 33 69 28 

mailto:frans.lammertyn@soc.kuleuven.be
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0002111
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Fax: +32 16 33 69 22 

E-mail: nele.spruytte@med.kuleuven.be 

Onderzoekpublicaties in het artikel:  

"De mantelzorger, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie." 

PUBLICATIES: 

https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0013516 

 

Van Audenhove Chantal 

FUNCTIE: Sedert 1996 is zij directeur van LUCAS - Centrum voor zorgonderzoek en 

consultancy, het samenwerkingsverband tussen Caritas Catholica Vlaanderen en de 

Katholieke Universiteit van Leuven 

CONTACTADRES:  

LUCAS – K.U.Leuven 

Kapucijnenvoer 35  

B-3000 Leuven 

Tel. 016 33 69 10 

Fax 016 33 69 22 

E-mail: chantal.vanaudenhove@med.kuleuven.be 

www.kuleuven.be/lucas 

Auteur artikel De mantelzorg, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede 

relatie. " 

PUBLICATIES:  

https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0002440 

 

Mijn vragen:  

 Na deze onderzoeken zijn er beleidsaanbevelingen geformuleerd, is hier door het 

beleid iets concreet mee gedaan? 

 Deze onderzoeken waren gericht naar mantelzorgers van een specifieke doelgroep, 

waarom deze specifieke doelgroep? 

 Worden deze onderzoekresultaten ook besproken of meegedeeld aan de andere 

professionele deelnemers van thuiszorg? 

Om structuur te krijgen heb ik alle deskundigen alfabetisch gerangschikt. 

 

3. Organisaties 

 

Er was al een hele lijst van organisaties uit Nederland op de wiki aanwezig, persoonlijk 

vind ik dit niet echt een noodzaak. De meeste van deze organisaties zijn toespitst op de 

hulpverlening in Nederland.  De organisatie van mantelzorg in Nederland is  verschillend 

dan in België en zijn niet altijd van toepassing in België. Maar het is altijd wel nuttig om 

ze eens te bekijken want we kunnen er zeker ook iets uit leren. 

Zelf heb ik via een link met de “sociale kaart” een lijst van organisaties uit België eraan 

toegevoegd. 

 

4. Synthese 

 

Mijn synthese kan u terug vinden bij de voorstelling van mijn artikel: 

De Mantelzorg, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie. 

 

mailto:nele.spruytte@med.kuleuven.be
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0013516
mailto:chantal.vanaudenhove@med.kuleuven.be
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0002440
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IV. Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken  

 

1. Internet 

 

In een voetnota in het artikel stond er dat beide auteurs actief zijn in LUCAS, centrum 

voor zorgonderzoek en consultancy. Dit was via Google heel snel op te sporen, waarna ik 

een gedetailleerde lijst kon terug vinden. Deze heb ik opgenomen in de synthese van mijn 

artikel. 

 

 

2. Kranten 

 

Er werd met de groep afgesproken dat wanneer men een artikel had, dat men deze 

onmiddellijk op de wiki aanvulde zodat er geen overlappingen zouden zijn. 

Er waren al artikels aanwezig, deze heb ik gerangschikt volgens datum van uitgave. 

Mijn artikels waren: 

 80 procent mantelzorgers voor dementerende depressief 

            BELA/SAM, In: Het laatste nieuws, 02.10.2009 

 Forum mantelzorg duidt pijnpunten 

            JASP. In: Gazet van Antwerpen 19.10.09 

 Mantelzorg 

            FO. In: De standaard, 28.10.09 

 Putte start op 1 januari 2010 met mantelzorgpremie 

            PA. In: Gazet van Antwerpen 28.11.09 

 Mantelzorg, Het OCMW van Grimbergen heeft haar mantelzorg verfijnd. 

            WTK. In: De standaard, 17.12.09 

 

3. Tijdschriften 

 

Dit was voor mij geen makkelijke opgave, de meeste van onze groep hadden de 

tijdschriften al aangevuld waardoor ik op het eerste zicht geen artikels meer vond. Hier 

heb ik veel bijgeleerd in het zoeken van de schoolbibliotheek. 

Mijn referenties zijn: 

 

Van den bos G.A.M., Met het oog op mantelzorg In: Bijblijven, Nummer 1, januari 2006, 

3-7 pg.  

Knipscheer C.P.M. Functies van en dilemma's in de mantelzorg In: Bijblijven, nummer 1, 

januari 2006, 8-12pg.   
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4. Eindwerken 

 

Via de schoolbibliotheek was dit makkelijk vinden; 

Mijn inbreng: 

 

HOUBRECHTS E. en MOMMEN L. 

Provinciale hogeschool Limburg, opleiding verpleegkunde. Academiejaar: 2005-2006. 

Onderzoek naar ondersteunende organisaties voor ouderen met (vermoedelijk) dementie 

en hun mantelzorgers.  

 

KRISTOFFERSEN I. 

Eindverhandeling tot licentiaat in de psychologie. Academiejaar 2008 - 2009. CGGZ 

Brussel. Vrije universiteit Brussel: www.vub.ac.be  

Welbevinden onder mantelzorgers. 

 

RATAJCZAK, A. 

Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Gezondheidszorg Lier, 

2009. 

 Thuis in eigen huis: Multidisciplinaire begeleiding van personen met dementie in de 

thuiszorg. 

 

 

5. Monografieën 

 

We hebben het volgend afgesproken: 

Lesley doet Excel oef. 1 

Ineke doet Excel oef. 2 

Natascha Excel oef. 3, is terug te vinden onder Statistieken pg.11. 

We sturen alle oefeningen naar Natascha door, die deze dan op de wiki zal 

aanvullen. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Stap 4: Contextualiseren 

 

1. Organisaties 

 

Er bestaan veel organisaties die werkzaam zijn rond mantelzorg, ze werken soms vanuit 

hun eigen ideologische visie. Ze zijn heel makkelijk terug te vinden op het internet. Of ze 

alle doelgroepen bereiken, kan je uit de websites niet altijd uitmaken. Wanneer je de 

verschillende organisaties bekijkt, zie je dat de meeste dezelfde doelstellingen hebben 

maar dan wel voor een eigen specifieke doelgroep. 

Steunpunt Thuiszorg is mijn inbreng in de lijst van organisaties. 

 

Steunpunt Thuiszorg is een organisatie van de socialistische mutualiteit. Het is een 

erkende vereniging voor mantelzorgers en gebruikers.          

 * De eerste doelstelling is zo veel mogelijk vragen van deze doelgroepen beantwoorden. 

Naast het aanbieden van een driemaandelijks tijdschrift met informatie over gezondheid, 

sociale wetgeving en ander relevante thema’s, zijn er ook folders en brochures gratis ter 

beschikking. Men organiseert ook informatiemomenten en bundelt vragen en antwoorden 

van vaak gestelde vragen op de website. Men kan met vragen ook terecht in het steunpunt 

zelf.  

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
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 * De tweede doelstelling is belangen behartigen van de mantelzorgers en gebruikers. Ze 

plegen overleg met de Vlaamse en provinciale overheden en met andere organisaties zoals 

thuiszorgdiensten.   

 

De website is informatief en persoonlijk opgesteld. Met hun slagzin, “Ben jij er voor een 

ander? Dan zijn wij er voor jou.”, proberen ze de bezoeker persoonlijk aan te spreken. Op 

de startpagina krijg je een kort omschrijving van wat je van deze organisatie kan en mag 

verwachten. Je kunt je er ook gratis lid maken, dus is dit op het eerste zicht geen 

commerciële website. Je kunt deze organisatie vlug terug vinden via verschillende 

kanalen, socialistische mutualiteit, verengingen voor mantelzorgers en via de sociale 

kaart.  

De website is eenvoudig opgemaakt zonder overbodige informatie en met een makkelijk 

doorklik systeem. De informatie is volledig, nauwkeurig en geschreven in een begrijpbare 

taal. Het zijn vlot lezende teksten, te moeilijke woorden worden niet gebruikt.  

Een auteur wordt niet expliciet vermeld maar onderaan rechts staat wel altijd vermeld dat 

het in samenwerking is met de socialistische mutualiteit, bij het doorklikken komt men 

meestal terecht op de website van deze mutualiteit. Wanneer je de informatie die ze geven 

vergelijkt met andere bronnen is de informatie wel correct en volledig maar er wordt 

meestal ook wel extra informatie van hun mutualiteit bij gegeven. Tegenstellingen of 

andere meningen worden niet gegeven. Er zijn wel linken naar andere organisaties. 

De informatie is relevant en meestal actueel, er staat altijd een datum van de laatste 

actualisatie op vermeld, wat wel heel nuttig kan zijn. 

 

 

2. Statistieken 
 

Natascha zorgde voor de invulling van dit deel. 

 

Excel oefening 3: 

 

  Vrouwen + Mannen Vrouwen Mannen 

    % non-   % non-   % non- 

  Aantal respons Aantal respons Aantal respons 

              

Provincie             

              

Antwerpen 1.031 29,9 670 27,6 361 34,1 

Limburg 683 32,5 419 30,3 264 36 

Oost- 

Vlaanderen 927 31,1 578 29,2 349 34,1 

Vlaams- 

Brabant 556 33,5 345 29,3 211 40,3 

West- 

Vlaanderen 803 32,6 509 28,9 294 39,1 
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3. Juridisch  

De recente wetteksten en decreten werden door Natascha op de wiki geplaatst. Enkel de 

meest recente werden erop geplaatst. 

4. Politieke context 

Het verantwoordelijke departement en de minister waren al op de wiki aangevuld, mijn 

inbreng is het stukje van de politieke partij waartoe deze minister behoord, CD&V. 

 

VI. Tot slot 

Een wiki maken was voor mij een heel nieuw gegeven. Het is een niet te onderschatten 

taak en daarom heb ik voor mijzelf een planning opgemaakt zodat de deadline haalbaar 

bleef. De oefenboeken zijn een goede herhaling, vooral het Excel – oefenboek. 

Opzoeken op het internet gaat vlot, ik heb veel nieuwe bronnen bij leren kennen. Voor 

mijn werk kreeg ik de opdracht de inhoud van het Sociaal Huis op de nieuwe website in te 

vullen, daar komen deze bronnen zeker van pas. 

Ik heb de opdrachten stap per stap afgewerkt en deze dan op de wiki aangevuld. Het 

aanvullen op de wiki is even zoeken maar eens je bezig bent gaat dit vlotter. Het is een 

makkelijk systeem, eens je weet hoe alles werkt. Het contact met de groep verliep in het 

begin wat stroef maar daar hebben we via de virtuele wereld vlug een oplossing voor 

gevonden. Wanneer je niet goed afspreekt zijn er overlappingen, dus is dit zeker een 

goede leerschool in samenwerking. Samen de structuur bepalen en rangschikken, ieder 

met zijn eigen inbreng, is niet altijd even makkelijk. Het aanvullen van elkaar is leerrijk, 

zo kom je thema’s of website tegen waar je zelf nog niet mee vertrouwd bent.  

Iedereen van de groep heeft zijn eigen idee over het thema en bekijkt dit vanuit een 

bepaalde invalshoek. Het eindresultaat is een wiki over mantelzorg, een thema die zeker 

de aandacht verdient!   

 

  

  


