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Profiel mantelzorger 

• 1/5 van de Vlamingen verleent op regelmatige basis zorg 

• 2/3 vrouw, 1/3 man 

• Leeftijdsgroep vnl. 45-64 jarigen 

• 37 % betaald werk, 28% pensioen, 20% huisvrouw/man, 7% werkloos  

 

• 6/10 zorgt voor ouder of schoonouder 

• 2/10 zorgt voor partner 

• 1/10 zorgt voor kind 

• 1/10 zorgt voor broer/zus, buur, vriend,… 

 



Profiel mantelzorger 

• Tabel 1: Redenen om interne mantelzorg te verlenen (in%) 

 

• De zorgbehoevende persoon vertrouwt mij   68 

• Ik kan een opname helpen vermijden of uitstellen   61 

• Ik heb tijd, ik ben beschikbaar    47 

• De zorgbehoevende persoon wil thuis niet weg   30 

• De zorgsituatie is eenvoudig    22 

• Het kost mij niet veel moeite    19 

• Niemand anders kan of wil mantelzorger zijn   17 

• De zorgbehoevende persoon kan professionele hulp niet betalen  14 

• Andere reden     14 

• De zorgbehoevende persoon wantrouwt vreemden   12 

• De zorgbehoevende persoon wil professionele hulp niet betalen  2 

• Ik word ervoor vergoed     2 

•   

• Bron: CBGS-enquête “Mantelzorg in Vlaanderen”, 2003, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar 
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Profiel mantelzorger 

•Draagkracht /draaglast en mantelval 
 

= zoeken naar een goed evenwicht 

 

• Draagkracht  
• Mantelzorger zelf, zijn positieve ervaringen, energie en krachten 

 

• Draaglast 
• Relationele draaglast 
• Materiële draaglast 
• Emotionele draaglast 
• Financiële draaglast 
• Fysieke draaglast 
• Sociale draaglast 
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Uitgangspunten van de training 

• Verschillende rollen van de mantelzorger 
• Experts 

• Partners in de zorg 

• Persoonlijk en emotioneel betrokken 

• Hulpvrager 

• Triadisch werken: trialoog 

• Meerzijdige partijdigheid 

• Morele oordeelsvorming 
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HANDEN UIT DE MOUWEN 



Proces 

• Co-creatie 

• Interviews 

• Ontwikkelen product 

 

 



Proces 

• Co-creatie 

• Interviews 

• Ontwikkelen product 

• Try-out 

• Vormgeving en productie 

 

 



Resultaat 







Doel & doelgroep 

DOEL 

• Samenwerking met mantelzorgers versterken 

• Verzorgenden mandaat geven 

 

DOELGROEP 

• Vooral hulpverleners in de thuiszorg 

• Ook hulpverleners uit andere beroepsgroepen 

• Ook intervisie of onderwijs 

• Bij voorkeur aan eenzelfde team 



VERZORGENDE MANTELZORGER 

CLIËNT 

13 casussen 











Programma 

  Standaard (3u) 

Welkom 10’ 

Introductie 10’ 

Uitleg piramide-oefening en spelregels 10’ 

Piramide-oefening 1 40’ 

Plenaire bespreking 1 30’ 

Theorie 15’ 

Pauze 10’ 

Piramide-oefening 2 30’ 

Plenaire bespreking 2 20’ 

Afronding 5’ 



Piramide-oefening 

 

VOORKANT PIRAMIDE-KAART 

1) Wat staat op het kaartje? 

2) Wat te doen? 

 

ACHTERKANT PIRAMIDE-KAART 

4) Wat te doen? 

5) Kom uit je rol 

6) Voorbereiding plenaire bespreking 

 









In de praktijk 

• Zorg-Saam 
• Open aanbod 

• 15 september 2017, van 9.30u tot 12.30 uur 

• de Engelenburcht, Tildonk 

• Begeleiding: Kristin Meersschaert 

• Max 20 dln 

 

• Hivset 
• Open aanbod, doe-vorming  

• 8 mei 2017, van 13u tot 16 uur 

• Herentalsstraat 70, Turnhout 

• chris.francken@hivset.be 

mailto:chris.francken@hivset.be


MET DANK AAN 


