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Onderwerpsverkenning 
 
Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief en beschrijvend 
onderzoek. 

Referentie artikel 
CRAEYNEST K. & DE KOKER B. Informatienoden van mantelzorgers, een 
exploratief beschrijfvend onderzoek.  In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, Jg 
30, nr. 275, 2006, 41-57 p. 

Context 
Het artikel komt uit Tijdschrift voor Welzijnswerk. Het gaat om een 
vaktijdschrift uitgegeven door het Vlaams Welzijnsverbond vzw. Het 
tijdschrift behandelt het reilen en zeilen van het Vlaams welzijnswerk 

Auteur 
a. Kim Craeynest en Benedict De Koker 

Ja, men maakt hiervoor gebruik van een voetnoot 
‘De auteurs zijn wetenschappelijke attaché bij het CBGS, Centrum 
voor Bevolkings- en Gezinsstudie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap.’ 
Dit centrum is sinds 1 april 2006 in het kader van Beter Bestuurlijk 
Beleid verdeeld in twee nieuwe organisaties: 
 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 

b. Benedict De Koker zijn contactgegevens en academische bibliografie 
zijn terug te vinden op de website van Universiteit Antwerpen. 
Contactgegevens: 
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=benedicte.dekoker&n=37277 
De heer De Koker is senior onderzoeksmedewerker aan de 
Universiteit Antwerpen 
Contactgegevens van Kim Craeynest kan je vinden via: 
http://aps.vlaanderen.be/cbgs/content/15.html 

c. Academische bibliografie van Benedict De Koker kan je vinden op 
http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/04918. Het gaat zowel om boeken 
en artikels uit tijdschriften.  
Laatste update op 17/11/2009 
Hoofdstuk uit boek (14) 
Tijdschriftartikel (9) 
Verslagen en rapporten (1) 
Kim Craeynest 
CRAEYNEST K. & DE KOKER B. Informatie in de thuiszorg: waar 
knelt het schoentje?.  In: De gids op maatschappelijk gebied, Jg 97, 
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nr. 6, 2006, 19-25 p. 
CRAEYNEST K.  Grenzen aan mantelzorg: sociaal- demografische 
hypothesen over de toekomst van zorg, Zorgnood en zorgvoorkeur, 
Garant, Antwerpen, 2006, 37-64 p. 

Structuur 
a. Tussentitels: situering van het onderzoek, onderzoeksopzet, definitie 

van het woord ‘mantelzorg’,  de zoektocht naar informatie in de 
beginsituatie, de sociale dienst van het ziekenhuis, het ziekenfonds, andere informatiekanalen, 
verwachtingen bij het begin van de zorgsituatie, de zoektocht naar informatie 
tijdens het verdere verloop, het ziekenfonds, dokters, thuisverpleegkundigen, 

overheidsinstanties, lotgenotencontract, internet, verwachtingen tijdens de zorgsituatie, beleving 
van de zoektocht naar informatie, besluit 
* Kleiner lettertype: subtitels 

b. Logische opbouw: eerst wordt het onderzoek gekaderd en wordt het 
onderzoeksopzet verduidelijkt, daarna de belangrijkste bevindingen 
uit het onderzoek en tot slot zijn er enkele aandachtspunten. 

c. Voetnoten onderaan de pagina dienen enkel tot verduidelijking. Ze 
verwijzen niet naar geraadpleegde en gebruikte bronnen. 
Eigen bevinding: zeer duidelijk, het zorgt er ook voor dat er geen 
overtolligheden in het artikel worden opgenomen.  
Verwijzing naar bronnen wordt telkens opgenomen in de tekst zelf, 
dit tussen haakjes telkens na het desbetreffende deel.  
Eigen bevinding: Minder handig aangezien dit de vlotte leesbaarheid 
van het artikel wat hindert. 

 

PowerPoint 
De samenvatting van het artikel kan u via deze link bekijken 
http://www.slideshare.net/nataschataecke/1-swao-taecke-natascha
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Stap 1: WikiWelkom 
Persoonlijke gegevens 

• Geboren op 24.02.1986 in het mooie Brugge 
• Onderwerp mantelzorg: het sprak mij meteen aan. Er is zoveel 

sprake van "vraag gestuurde zorg" en "opvang tekorten", deze 
inhouden uit verschillende cursussen kwamen tot leven bij het 
doorgronden van ons thema. 
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Stap 2: Inhoud in lijsten en syntheses 
Trefwoordenlijst 
 Mantelzorgers: personen die zorg verlenen aan een huisgenoot, vriend, 

kennis of buur die zorgbehoevend is omwille van ziekte, handicap of 
ouderdom. 

 Focusgroepen: een reeks groepsgesprekken die, onder leiding van een 
moderator, verlopen volgens een vooraf bepaald vragenschema. 

 Peer- debriefing: bijzondere vorm van onderzoekertriangulatie; hierbij 
vormen de "peers" een kritisch panel dat bij de controle van het 
onderzoeksproject is betrokken 

 Interne validiteit: de kwaliteit van het onderzoek in de meest brede zin 
van het woord. De onderzoeker stelt zich de vraag of door middel van 
dit onderzoeksopzet de te trekken conclusies uit het onderzoek wel 
geldig zijn. 

 Connotatie: bijbetekenis 
 Verzuiling: verstrengeling tussen ideologische ideeën en 

maatschappelijke activiteiten 
 Externe mantelzorg: Iemand helpen die een niet- huisgenoot is. 
 Formele zorg: De zorg verleend door personen voor wie dit een vorm 

van betaalde arbeid is. Zij hebben hiertoe een diploma en meestal 
werd vastgelegd welke handelingen zij wel en niet mogen uitvoeren. 

Specialisten 
Vanbrabant, Dedry, Scheepmans, Cuyvers, De Clerk, Van Oost, 
Silverman, Krueger, Morgan, Verburg- Abrahamse 
Organisaties 
 

Bibliografie 
o CUYVERS G.,  DE CLRECK L. Psychologische noden van zorgvragende 

ouderen en hun zorgverleners: synthese., Katholieke Hogeschool 
Kempen & Provincie Antwerpen, 2005 

o DEBRY A. Mantelzorgers, doorbloeiers in het zorglandschap, vzw  Ons 
Zorgnet, Leuven, 2001 

o VAN OOST P., DE POORTER A. , ROELANDS, e.a. Onderzoek naar de 
noden en behoeften van personen met dementie, mantelzorgers en 
georganiseerde thuiszorg, Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel, 
2002 

o CUYVERS G. & DE CLERCK L. Psychologische noden van zorgvragende 
ouderen en hun zorgverleners: synthese, Katholieke Hogeschool 
Kempen & provincie Antwerpen, 2005 (Dit boek heb ik bestudeerd, de 
inhoudsopgave vind je op de wiki) 
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 
 

Kranten 
o Rerum novarum: sociale zekerheid vrijwaren in tijden van crisis 

BELGA, Rerum novarum: sociale zekerheid vrijwaren in tijden van 
crisis. In: De Standaard, 21.05.2009 

o Pillen helpen zelden bij alzheimer 
TEGENBOS G., Pillen helpen zelden bij alzheimer. In: De Standaard, 
03.07.09 

o Dementie, doorbreekt de stilte 
BEEL V., Dementie, doorbreekt de stilte. In: De Standaard, 06.07.09 

o Integraal plan voor dementerenden nodig 
BELGA, Integraal plan voor dementerenden nodig. In: Het belang van 
Limburg, 18.09.2009 

o Gemeente wil premie invoeren om mantelzorgers te 
ondersteunen 
Gemeente wil premie invoeren om mantelzorgers te ondersteunen. In: 
De Standaard, 09.12.2009 

 

Tijdschriften 
o Alert: voor zorg welzijn en sociale politiek 
o De gids op maatschappelijk gebied 
o Tijdschrift voor de sociale sector 
o Tijdschrift voor het welzijnswerk 
o Weliswaar (met 2 artikels) 

o Het verhaal van de jonge mantelzorgers1 
o Ouders en kinderen: één zorgteam2 

 

Eindwerken 
VANDENBUSSCHE L. Samen zijn we sterk: op zoek naar een manier om 
mantelzorgers te motiveren om een partner in de hulpverlening te 
worden, Ipsoc, Kortrijk, 2008 
Brochures 
o Heel de wereld mag het weten.3 

Deze brochure bevat een beknopte informatie over wat mantelzorg 

1 BLOMME M. Het verhaal van de jonge mantelzorger, In:Weliswaar, nr. 78, nov. dec.
07, p. 27 29
2 VAN BRAECKEL L. Ouders en kinderen: één zorgteam In:Weliswaar, nr. 76n juni juli
07, p. 7 8
3 DEPARTEMENTWELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Heel de wereld mag
het weten!, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
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precies is, maar is vooral een aanrader vanwege de nuttige adressen. 
 
 

o Mantelzorg: zorgen verlenen, hulp krijgen4 
Een zeer uitgebreide brochure gevonden op de website van de Liberale 
Mutualiteit. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
• Algemeen deel over wie mantelzorgers zoal kunnen zijn 
• Maatregelen van de overheid om de combinatie werk- zorg te 

vergemakkelijken 
• Aanpassingen aan de woning waarvoor de overheid hulp biedt 

 

Excel oefeningen over de bronnen 
Excel oefening 1: deze oefening werd door Lesley gemaakt 
 

Soort bronnen Aantal  Procent  
Boeken 8 23%  
Tijdschriften 18 51%  
Naslagwerk 0 0%  
Websites 1 3%  
Andere (folders...) 8 23%  
Totaal 35 100%  
    
 

 
 
Excel oefening 2: deze oefening werd door Inneke gemaakt 

http://publicaties.vlaanderen.be/ebl
web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?met
hod=raadplegen&id=21274, geraadpleegd op 21.12.2009

4 LIBERALE MUTUALITEIT,Mantelzorg: zorgen verlenen, zorgen krijgen,
http://www.wlz.be/jsp/home.jsp?l=nl, geraadpleegd op 16.11.2009
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Periode Aantal  

Voor 1995 10  
1995 - 1999 11  
2000 - 2005 13  

2006 5  
2007 1  
2008 2  

TOTAAL 42  
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Stap 4: Contextualiseren 
 

Organisaties 
o Ondersteuning in de Thuiszorg 
o Ons Zorgnetwerk 
o Steunpunt Thuiszorg 
o Werkgroep Thuisverzorgers 
o Gezinsbond 
o Wit- Gele Kruis 
o Vlaams Patiëtenplatform 
o vzw Uilenspiegel 

 
Op de Wiki heb ik Kenniscentrum Mantelzorg voorgesteld. 
 
www.kenniscentrummantelzorg.be is de website van het Kenniscentrum 
Mantelzorg. Tot mei 2009 stond deze organisatie bekend onder de naam 
Werkgroep Thuisverzorgers. Een is een pluralistische onafhankelijke vzw 
en behoort tot verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die door de 
Vlaamse Overheid erkend worden. 
De eerste indruk van de website, wat structuur betreft, is zeer goed. Je 
hebt een duidelijk overzicht van welke elementen je allemaal kan terug 
vinden. De namen van de links zijn kort en duidelijk gekozen, ook de 
tekstpagina’s zijn niet overladen met tekst en/of beeldmateriaal. 
Bij de rubriek “over ons” lees je ondermeer hoe de organisatie ontstaan is, 
wat de doelstellingen zijn en wat hun visie is. Dit onderdeel geeft je 
meteen al het gevoel van vertrouwen mee. Kenniscentrum Mantelzorg is 
immers een organisatie die niet enkel erkend wordt door de Vlaamse 
Overheid maar ook meewerkt aan de beleidsvorming omtrent mantelzorg. 
Officiële websites verwijzen door naar deze website, waaronder ook 
Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid. Je krijgt inzicht in de 
structuur van de organisatie. Uit welke onderdelen bestaat de organisatie 
en wie doet wat. Eenmaal je weet hoe de structuur van de organisatie in 
elkaar zit kan je bij de rubriek “contact” de juiste persoon voor jouw 
problemen zoeken en eventueel contacteren. Naast de contactgegevens 
van het algemeen secretariaat, gevestigd in Heverlee, krijg kan je ook de 
gegevens van de contactpersonen in jouw regio uitzoeken. 
Je krijgt over alle onderwerpen een objectieve tekst voorgeschoteld. Er 
worden geen standpunten ingenomen die niet beargumenteerd worden. 
Alles wordt kort maar krachtig uit de doeken gedaan. Ik ervaar deze 
website eerder als een startpunt van de zoektocht naar informatie, 
doordat alles redelijk beknopt is. Wat hier wel het voordeel van is, is dat 
je meteen een beeld krijgt van het aanbod. Hier heb ik het dan vooral 
over de rubriek “mantelzorglijn”, waar je o.a. trefwoorden kan vinden, 
links naar andere websites (die trouwens stuk voor stuk officiële websites 
zijn), gids in de thuiszorg,… Wat wel spijtig is aan de links is dat ze 
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telkens geopend worden in het venster waarin 
www.kenniscentrummantelzorg.be zich bevindt. 
Er wordt weinig gerefereerd naar andere bronnen, behalve dan in de 
rubriek “onderzoek” en “pers en nieuws”. Het zou kunnen zijn dat zij niet 
refereren omdat ze de teksten zelf geschreven hebben, maar daar heb je 
enkel het raden naar, aangezien bij de teksten zelf geen auteur wordt 
vermeld. 
 

Statistieken 
 
Citaat uit Dooghe & Vanderleyden (1982, p. 1): 
“ Het is duidelijk dat de rol van de kinderen inzake de hulpverlening aan 
hun bejaarde ouders een aanzienlijke verschuiving heeft ondergaan 
(…).Demografische wijzigingen hebben geleid tot minder descendenten 
waarop de bejaarden een beroep kunnen doen. Veranderingen in de 
sociale rol van de vrouw, inzonderheid de toenemende tewerkstelling 
buitenshuis, creëerden allerlei nieuwe verplichtingen die in concurrentie 
treden met de plichten die kinderen hebben ten aanzien van hun bejaarde 
ouders. Er is een sterke groei van het aantal echtscheidingen waardoor 
het gezin als interactiesysteem erg kwetsbaar wordt. (…) Daardoor wordt 
het minder zeker of gehuwde kinderen hun bejaarde ouders hulp zullen 
bieden in geval van ziekte of behoeftigheid.” 
CBSG voerde in 2003 een onderzoek naar de mantelzorg in Vlaanderen. 
De postenquête vertrok naar 4000 geregistreerde mantelzorgers, in het 
kader van de Vlaamse zorgverzekering, tussen de 25 en 79 jaar. 
Ongeveer 70% van de verstuurde enquêtes kwamen terug. Dankzij deze 
enquête werd mantelzorg in Vlaanderen in kaart gebracht wat o.a. de 
aard, intensiteit van de zorg, de motieven voor het opnemen van zorg,… 
betreft. 
Op de Wiki kan je het volledige onderzoek in PDF- vorm downloaden 
 
Excel oefening 3 werd door mij gemaakt. Hier vindt u de geselecteerde 
gegevens voor deze opdracht. 
 
 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 
 

11



Juridische context 
Decreet van 13 maart 2009 Woonzorgdecreet (B.S.14.05.2009)5  
Dit integraal decreet voor thuiszorg en residentiële ouderzorg vervangt: 

• thuiszorgdecreet 1998 
• Ouderendecreet 1985 

De voornaamste doelstellingen van het nieuwe decreet zijn: 
• Zorg op maat 
• Regelgeving actualiseren en op elkaar afstemmen 
• Kwaliteit van wonen en zorg verhogen 
•  

Het decreet van 13 maart 2009 werd verder geconcretiseerd in 3 
uitvoeringsbesluiten. Waarvan 1 van belang is voor de mantelzorgers: 
besluit van de Vlaamse Regering6 van 24 juli 2009 betreffende de 
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 
Ministrieel besluit van 5 november 2004 tot bepaling van de thema's van 
de projecten in de thuiszorg voor het jaar 2004 Decreet van 14 juli 1998 
houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en 
welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg7. 
 

Politieke context 
Mantelzorg is een bevoegdheid van het Vlaams Parlement respectievelijk 
de Vlaamse Regering. 
De verantwoordelijkheid ligt bij minister Jo Vandeurzen. Hij stelt zichzelf 
en zijn standpunten voor op www.jovandeurzen.be. 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is het bevoegde departement. Dit 
departement beschikt eveneens over een aantrekkelijke website waarop 
je allerhande informatie kunt vinden over o.a. mantelzorg. Surf naar 

5 DOCUMENTATIEDIENST VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENTWELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID & GEZIN KENNISCENTRUM
DOCUMENTATIEDIENST.Woonzorgdecreet, Documentatiedienst Vlaamse
overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Kenniscentrum
Documentatiedienst, http://www.juriwel.be, geraadpleegd op 21.12.09

6 DOCUMENTATIEDIENST VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENTWELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID & GEZIN KENNISCENTRUM
DOCUMENTATIEDIENST.Uivoeringsbesluit, Documentatiedienst Vlaamse
overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Kenniscentrum
Documentatiedienst, http://www.juriwel.be, geraadpleegd op 21.12.09
7 Juriwel. (2009). De Vlaamse Welzijns , gezondheids en gezinsregelgeving.
Geraadpleegd 31 december 2009
Politieke context
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http://wvg.vlaanderen.be/welzijnengezondheid/index.htm en neem zelf 
een kijkje! 
In de beleidsnota van minister Jo Vandeurzen wijst hij op het belang van 
mantelzorg om zo mensen langer te laten thuis blijven. Ook wijst hij op 
het belang van voldoende waardering voor en ondersteuning van de 
mantelzorgers. Op onze Wiki kan je de volledige beleidsnota raadplegen  
 
Groen! 
Deze partij is een absolute voorstander van vraag gestuurde zorg en zit 
dit onder de vorm van een persoonsgebonden financieringsbudget. Op 
deze manier kan elke zorgbehoevende zijn zorg naar eigen behoeven 
financieren, zowel wat residentiële zorg betreft als mantelzorg. Dit zien zij 
ook als een oplossing voor de lange wachtlijsten. Daarnaast pleit Groen! 
ook voor waardering van de (niet- professionele) zorgarbeid dit door alle 
vormen van zorg onder de noemer professionele zorg te brengen. 
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Wikiwegwijs 
 
Deze rubriek heb ik er aan toegevoegd zodat de surfer makkelijker zijn 
weg kan vinden op de wiki 

Sitemap 
Hier vindt u het overzicht van alle pagina’s van de wiki. Je ziet de pagina’s 
geordend staan onder een bepaalde rubriek en je kan er telkens op 
klikken 

Zoeken 
Hier kan je gelijk welk trefwoord invullen, de zoekmachine kijkt dat 
hoeveel hits er zijn met het ingevoerde trefwoord en geeft het resultaat 

Zoeken op trefwoord 
Alle tags staan hier bij  elkaar. Je kan er op klikken en je komt op de 
desbetreffende pagina terecht 
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Persoonlijk besluit 
 
Voorheen had ik nog nooit een Wikisite gemaakt, dus dit heb ik zeker en 
vast bijgeleerd. Zelf beschouw ik het als een goed middel om als groep 
aan een opdracht te werken. Ik moet zeker nog leren meer doelgericht 
opzoeken op het net. Na het bestuderen van de theorie leek alles zo 
vanzelfsprekend, maar eenmaal je “losgelaten wordt” op het net dan ben 
je al snel verdwaald. Na het einde van de opdracht lukte het efficiënt 
opzoeken mij wel al beter, maar het zal toch nog meer oefening vragen. 
Informatie was er genoeg over het onderwerp mantelzorg al was het soms 
al eens wat langer zoeken. Als ik in nood kom ben ik snel geneigd om 
naar de bibliotheek te hollen, want daar ken ik mijn weg. Ik heb 
geprobeerd om toch telkens opnieuw te koppeling te maken met het 
Internet. Zo ben ik bijvoorbeeld door een toevalligheid gestoten op de 
informatie rond statistieken van de mantelzorg. 
Via de schrijver van mijn gekozen artikel kwam ik terecht op de site van 
Universiteit Antwerpen, even doorklikken naar publicaties en daar vind je 
de onderzoeken. Vreemd vind ik dit. Op voorhand wist ik wel wat de titel  
van het onderzoek was, maar door dit in te geven in Google kwam ik nooit 
tot het volledige resultaat. Nu weet ik dat websites bv. van Universiteiten 
een schat van informatie bezitten (die trouwens ook betrouwbaar is). 
Over het geheel vond ik het een toffe opdracht. Het gaf een mooie 
koppeling met de andere vakken uit het eerste en je leert eigenlijk het 
werkveld wat beter kennen. 
Moeilijker aan de opdracht vond ik het in groep werken. Als 
afstandsstudent is het niet altijd eenvoudig om een afspraak te maken 
met je medegroepsleden, maar eenmaal we wat meer vertrouwd 
geraakten met de virtuele wereld waren we vertrokken. 
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