
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Administratieve rompslomp en 

overbelasting! Vb. ieder jaar dezelfde 

documenten indienen voor bekomen 

mantelzorgpremie; 

• Te veel ingewikkelde structuren; 

• Van het kastje naar de muur gestuurd 

worden;  

• Teveel nadruk op wat niet kan, i.p.v. met 

mantelzorger op zoek te gaan naar wat 

wel kan; 

• ‘ieder voor zich’-mentaliteit 

• Medisch jargon/vaktermen 

• Machtsverhoudingen 

• Patiënt niet zien als zieke, maar een 

integraal beeld scheppen, als mens; 

• Ingewikkelde formulieren, administratie; 

• Teveel informatie (of op slecht moment); 

• 7x mijn verhaal doen; 

• Overconsumptie/verspilling van zorg; 

• Zie ommezijde 

• Mantelzorger als volwaardige partner; 

• Maximale inspraak/participatie in het 

zorgproces vb. rekening houden met 

agenda mantelzorger; 

• Duidelijk overzicht van aanbod van zorg- 

en welzijn (‘sociale kaart voor dummies’)+ 

laagdrempelige toegang/gids; 

• Eén aanspreekpunt/laagdrempelige/ 

betere informatiestroom: alle zorg- en 

welzijnswerkers hebben basiskennis en 

kunnen doorverwijzen; 

• Proactieve ondersteuning van de meest 

kwetsbare mantelzorgers; 

• Tijd nemen én aandacht hebben voor 

noden en behoeften… 

• Netwerk van persoonlijke relaties in zorg 

en welzijn; 

• Een plaats voor patiëntenverenigingen in 

het verhaal; 

• Lange-termijndoelen in kaart brengen en 

daarbij de nodige vaardigheden aanleren; 

• Zie ommezijde 

 

 

 

 

• Sensibiliseren rond plaats mantelzorg in de 

thuiszorg vanuit verbreding, vernieuwing en 

ondersteuning; 

• Organisatievisie op mantelzorg omzetten in 

mantelzorgbeleid; 

• Goede en duidelijke informatie over premies en 

ondersteunende diensten; 

• Warme en efficiënte opvang van mantelzorgers; 

• Kennis omtrent mantelzorg bij (ook 

administratief) personeel verhogen; 

• Goed uitgebouwd netwerk van professionele 

thuiszorgdiensten; 

• Tijdelijke oplossingen om situatie te verlichten 

(bij problemen, ZKH-opname mantelzorger,…); 

• Volwaardige deelname aan de samenleving; 

• Versterkte positie in de samenleving; 

• Financiële ondersteuning/uniformiteit; 

• Vorming rond communicatie: houding en 

vaardigheden (1 op 1 én in groep); 

• Psychosociale ondersteuning; 

• Preventie overbelasting mantelzorgers; 

• Doorbreken eenzaamheid; 

• Uitbreiding aanbod respijtzorg; 

• Aanbod activiteiten voor mantelzorgers  breder 

bekendmaken; 

• Stimuleren burenhulp (vb. via app); 

• Betrekken VAPH, GGZ en bijzondere jeugdzorg 

• Zie ommezijde 

 

 



 

 

 

• Zorg 24u op 24u; 

• Tools voor eigen regie; 

• Naadloze zorg; 

• Begrijpbare communicatie; 

• Virtuele overlegmomenten; 

• Haalbare/werkbare keuzevrijheid; 

• Eerstelijnspsychologische functies; 

• Uniforme classificatie; 

• Zorgvermijders proactief opzoeken; 

• Bewustmaking financiële kostprijs zorg; 

• Opvolging na ontslag, als er geen 

aanvullende thuiszorg is; 

• … 

 

 

 

• Één (vast?) aanspreekpunt voor personen 

met zorgnood (integrale benadering/GPS); 

• Eigen regie versterken/volwaardig individu 

met burgerkracht; 

• Veronderstellingen breder aftoetsen, 

keuzes aanbieden; 

• Informeren in de juiste communicatievorm; 

laat de patiënt herhalen, … 

• Burgerschapsmodel; 

• Gespecialiseerde verzorging; 

• Behoeftegericht werken; 

• Tijdige zorg; 

• Continuïteit zorg: betere communicatie in 

het weekend met ≠ organisaties; 

• Nazorg; 

• Zichtbaarheid en toegankelijkheid; 

• Vertrouwen; 

• Oog voor diversiteit; 

• Empowerment; 

• Aandacht voor de digitale kloof; 

• Buurtwerking/zorg en informele zorg; 

• Universele preventie/sensibilisatie; 

• Medicatiebeleid na ziekenhuisopname; 

• … 


