
INFOBROCHURE
Ondersteuning van de mantelzorger
Sociale dienst - Route 123





In deze brochure halen we verschillende vormen van ondersteuning aan die je taak 
als mantelzorger kunnen verlichten. Telkens geven we een omschrijving van de vorm 
van ondersteuning weer waarna we vermelden waar je een dergelijke hulp  
of ondersteuning kan verkrijgen.
 
EEN HERSTELOORD

Een zorgbehoevend persoon kan al dan niet met een begeleider terecht in een 
hersteloord om aan te sterken, te revalideren en uit te rusten. Voor aanvullende 
informatie, de voorwaarden en het aanvragen van een verblijf in een hersteloord kan 
je steeds terecht bij je mutualiteit. 

HULPMIDDELEN

Verder kan je ook opteren voor een aantal hulpmiddelen zoals een rolstoel, een 
rollator of een een toiletstoel. Voor meer informatie over het uitgebreide gamma 
aan hulpmiddelen kan je steeds terecht bij je mutualiteit, maar ook voor het 
aankopen en huren van dergelijke hulpmiddelen ben je bij je mutualiteit aan het juiste 
adres. 

THUISVERPLEGING

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van thuisverpleging. Zij kunnen je helpen bij 
de dagelijkse verzorging van de zorgbehoevende persoon zoals het aankleden, 
het wassen en het innemen van medicatie. Een dergelijke thuisverpleging kan je 
aanvragen bij je mutualiteit. Verder kan je ook contact opnemen met je huisarts 
of beroep doen op onafhankelijke zelfstandige thuisverpleging. Deze laatste kan je 
terugvinden op de volgende website: http://www.verplegingthuis.be/

POETSHULP

Vervolgens kan je ook opteren voor poetshulp die zal instaan voor het poetsen van 
de woning. Voor meer informatie en het aanvragen van dergelijke hulp kan je terecht 
bij je mutualiteit of de sociale dienst afdeling thuiszorg van het OCMW van de 
gemeente waar je woont. Ook onafhankelijke private organisaties bieden poetshulp 
aan.



GEZINSHULP

Verder kan je gebruik maken van gezinshulp. Zij kunnen een aantal huishoudelijke 
taken voor hun rekening nemen en je gezelschap houden. Voor meer informatie 
en het aanvragen van dergelijke hulp kan je steeds terecht bij je mutualiteit of de 
sociale dienst afdeling thuiszorg van het OCMW van de gemeente waar je woont. 
Ook onafhankelijke private organisaties bieden deze hulp aan.

WARME MAALTIJDEN

Er bestaan verschillende diensten die warme maaltijden aan huis brengen. Zo’n 
maaltijden kan je aanvragen bij de sociale dienst afdeling thuiszorg van het OCMW 
van je gemeente, maar ook traiteurs uit je buurt bieden de dienst aan. 

EEN ZORGOVERLEG

Indien de thuiszorgsituatie erg complex is, kan er een zorgoverleg worden 
georganiseerd. Het gaat om een overleg met alle betrokken partijen in de 
thuiszorgsituatie die op zoek gaan naar de meest aangewezen oplossing. Voor meer 
informatie over een dergelijk overleg kan je terecht bij de sociale dienst afdeling 
thuiszorg van het OCMW van je gemeente en bij je mutualiteit. 

WOON- EN ZORGCENTRUM

Woon- en zorgcentra hebben soms de mogelijkheid om naast definitieve plaatsen 
ook kortverblijven te voorzien en dagverzorgingscentra in te richten. Voor meer 
informatie over welke diensten worden aangeboden kan je steeds contact opnemen 
met de sociale dienst van het woon- en zorgcentrum naar keuze. 

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN, TOELAGEN OF 
TUSSENKOMSTEN

Voor informatie en het aanvragen van financiële tegemoetkoming, toelage of 
tussenkomst kan je terecht bij je mutualiteit en de sociale dienst afdeling thuiszorg 
van het OCMW van je gemeente. 



DIENSTEN VOOR GASTOPVANG

Vervolgens kan je ook een dienst voor gastopvang inschakelen. Het betreft een 
dienst die het meest geschikte gezin voor je uitzoekt waar je zorgbehoevend persoon 
een tijd kan verblijven. Voor meer informatie en het aanvragen van zo’n opvang 
kan je terecht bij je mutualiteit. Indien je woont in de zorgregio gevormd door de 
gemeenten Antwerpen, Mechelen en Turnhout, kan je ook contact opnemen met de 
Landelijke Thuiszorg te Herentals op het telefoonnummer 016 24 39 90.

DIENSTEN VOOR OPPASHULP

Verder kan je een aanvraag indienen bij een dienst voor oppashulp waarna een 
vrijwilliger bij je aan huis komt. Die vrijwilliger kan de zorgbehoevende persoon 
onder meer gezelschap houden en begeleiden bij het eten en het drinken. Voor meer 
informatie en het aanvragen van zo’n oppashulp kan je terecht bij een dienst voor 
oppashulp die op de volgende website  
(http://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen_oppashulp/) per provincie zijn terug 
te vinden.

EEN LUISTEREND OOR

• Als mantelzorger kan je met je verhaal steeds terecht bij de vrijwilligers van 
Tele-Onthaal. Deze medewerkers zullen luisteren naar je verhaal, trachten 
nieuwe inzichten bij te brengen en indien mogelijk reiken ze oplossingen aan. Deze 
vrijwilligers zijn dag en nacht bereikbaar op het nummer 106. Daarnaast kan je ze 
ook bereiken via een chatbox op de volgende website:  
http://www.tele-onthaal.be/nl/chatten/chat.php

• Verder kan je voor een luisterend oor terecht bij de medewerkers van de 
mantelzorgtelefoon. Hiervoor dien je te telefoneren naar het nummer  
075 15 50 20. De medewerkers van de mantelzorgtelefoon zijn alle werkdagen 
van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur bereikbaar.

• Tot slot kan je deelnemen aan het lotgenotencontact waarbij mensen die zich 
in een vergelijkbare situatie bevinden samen komen. Meer informatie over 
dergelijke bijeenkomsten als ook waar en wanneer ze worden georganiseerd kan 
je verkrijgen bij je mutualiteit, de sociale dienst afdeling thuiszorg van het OCMW 
uit je gemeente en eventueel de sociale dienst van het woon- en zorgcentrum 
waar je zorgbehoevend persoon verblijft. 



HET ZORGVERLOF

Indien je taken als werknemer wil combineren met de taken en opdrachten die 
horen bij de rol van mantelzorger, dan is het mogelijk om gebruik te maken van het 
zorgverlof. Het gaat daarbij om een specifieke vorm van loopbaanonderbreking. Voor 
meer informatie hierover kan je steeds terecht bij het kantoor van de RVA in je buurt.

TIPS BETREFFENDE ZELFZORG EN HET STELLEN VAN DE 
GRENZEN

Het is aangewezen om als mantelzorger: 
• Kennis en informatie te verzamelen over overbelasting bij mantelzorgers zodat je 

de signalen van overbelasting tijdig kan detecteren. 
• De zaken die energie kosten en de zaken die energie opleveren op te lijsten zodat 

je een correct evenwicht tussen beide eenvoudiger kan bereiken. 
• Uit te zoeken welke professionele hulpverlening er bestaat en op welke 

familieleden, vrienden en kennissen er mogelijk beroep kan worden gedaan zodat 
je die in de toekomst eenvoudig kan inschakelen. 

• Ervaringen, gebeurtenissen en moeilijkheden neer te schrijven in een dagboek. 
• Je sociale contacten te onderhouden, net als contacten met andere 

mantelzorgers in de zorgsituatie, voornamelijk omdat zij een belangrijke vorm 
van steun kunnen bieden.

• Enkel die taken en opdrachten horende bij de zorgsituatie te aanvaarden die je 
ook effectief kan en wenst uit te voeren. 

• Te vertellen aan zowel de zorgbehoevende persoon als zijn omgeving wat tot je 
mogelijkheden behoort en wat niet. 

• Doorheen goede communicatie ook te weten te komen wat je van anderen uit de 
omgeving mag verwachten met betrekking tot de zorgsituatie. 

• Goede afspraken te maken met iedere persoon die de zorgbehoevende persoon 
wenst te bezoeken, zodat ze op een tijdstip komen wanneer je slechts een 
beperkt aantal zorgtaken dient uit te voeren.

• Aan de professionele hulpverleners te vragen steeds op een vast tijdstip langs te 
komen. Hierdoor kan je een planning opstellen en ook ontspannende activiteiten 
inplannen.

Contact Sociale dienst AZ Sint-Maarten - tel. 015 89 21 20
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