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Mantelzorg & diversiteit
Studiedag De Mantelzorger TegemoeD
Woningaanpassing

GETUIGENIS

Mantelzorg & diversiteit

Editoriaal
Mantelzorg en diversiteit is het centrale thema van dit najaarsnummer.
Maar is mantelzorg wel zo divers?
Uit het verhaal van Esra in dit nummer blijkt dat mantelzorg in haar
cultuur niet zoveel anders is dan bij
ons. “Hier of elders geboren. Zo lang
mogelijk zelfstandig thuis wonen in
je vertrouwde omgeving is een universele droom” vertelt ze. Ook de
behoefte aan informatie en ondersteuning is al even herkenbaar. Ons
Zorgnetwerk organiseert dit najaar
verschillende mantelzorgontmoetingen voor personen met een migratieachtergrond.
We willen jullie ook warm maken
voor de studiedag ‘De Mantelzorger tegemoeD’. Een studiedag die
inzet op een aantal actuele thema’s
die mantelzorgers en professionele
zorgverstrekkers aanbelangen.
We bieden jullie in dit nummer een
kortingsbon aan voor de tentoonstelling ‘Wereld van Herinnering’ in
museum M te Leuven. Een unieke
tentoonstelling waarbij Museum M
samen met UZ Leuven en diverse
partners uit de welzijns- en zorgsector (waaronder ook Landelijke
Thuiszorg), kunst toegankelijk maken voor personen met dementie,
voor hun zorgverleners en mantelzorgers. Want alles vervaagt voor
een persoon met dementie, behalve
de verwondering!
Veel leesplezier,

•
•
•
•

Esra, 30 jaar
Afkomstig uit Koerdistan (Turkije)
Mantelzorger voor mama met ernstige rugklachten.
Het lot van de eerste generatie Turken en Koerden in haar buurt, ligt haar
nauw aan het hart.
• Is voor de tweede maal gehuwd en heeft een zoon uit haar eerste huwelijk.
Mijn verhaal is vandaag zeer actueel. Mijn vader is in 1991 op de
vlucht geslagen voor het toenmalige regime in Koerdistan. Op dat
moment was de politieke toestand
in Koerdistan onstabiel. Ons gezin stond voor een verscheurende
keuze: ofwel vocht je mee met het
leger om je ‘zogenaamde’ rechten
als Koerd te laten gelden ofwel
sloeg je op de vlucht. Veel gezinnen met kinderen hebben voor de
laatste oplossing gekozen. Tussen
1991 & 1998 verhuisde eerst papa,
later mama, daarna mijn broer en
ik en tenslotte mijn twee zussen.
Deze jarenlange scheiding heeft
bij elk van ons diepe sporen nagelaten maar de familieband versterkt.

ZONDER DE KENNIS VAN HET NEDERLANDS
IS MANTELZORGEN MOEILIJK

Monique Swinnen
Voorzitter
Landelijke Thuiszorg

Nik Van Gool
Voorzitter
Ons Zorgnetwerk

En dan kom je hier in een vreemd
land terecht met een andere
cultuur. Een land waar men een
taal spreekt die je niet kent noch
begrijpt. Mama en papa hebben het
Nederlands nooit helemaal onder
de knie gekregen. Voor mij had
papa een duidelijke boodschap
als ik in België toekwam: “Vanaf
nu leer je Nederlands en spreek
je met je moeder je moedertaal! Ik
spreek nu drie talen: Nederlands,
Turks en Koerdisch. Het maakt van
mij een rijke vrouw van allochtone
origine. Ik kan in deze maatschappij
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mijn plan trekken. Hierdoor sta ik
als mantelzorger steviger in mijn
schoenen, want zonder de kennis
van het Nederlands ben je hier niets.

“ Je moedertaal is de taal waarin
je droomt. Ik droom in drie talen,
afhankelijk van de context, van
mijn ervaringen… ”
Mama moet regelmatig op dokterscontrole en naar het ziekenhuis voor
een behandeling. Ik ga telkens met
haar mee om te tolken. Als ik niet
kan, zorg ik dat een van mijn andere
zussen met haar mee kan. Ik tolk
niet alleen voor mijn ouders, maar
ook voor onze buren. Als kind was
ik al tolk voor de collega’s van mijn
papa. Ik ging als jong meisje mee
om hen in te schrijven in de VDAB
en de vakbond.

Het delegeren van mantelzorgtaken heb ik
moeten leren. Ook dit heb ik uit de mantelzorgontmoetingen geleerd: “Zorg voor jezelf!
Schakel tijdig externe hulp in of verdeel de
lasten”. Voor mezelf van grote betekenis omdat ik me lang schuldig voelde om taken uit
handen te geven. Als je te veel aan je hoofd
hebt, voel je dat je minder gemakkelijk recupereert.

ZORG OVERLATEN AAN ANDEREN: EEN TABOE
Ik hoop dat we onze ouders zo lang mogelijk
thuis kunnen verzorgen. Je ouders laten opvangen buiten de familie is een groot taboe. In
principe is het de oudste zoon die de ouders
in zijn huis moet opvangen als zij zichzelf niet
meer kunnen verzorgen.

INZICHT KRIJGEN IN DE ORGANISATIE VAN DE WELZIJNS- EN
GEZONDHEIDSZORG
De administratie van mijn ouders neem ik volledig voor mijn
rekening: facturen, mutualiteit, zorgkas… Voor het vervullen van de administratie heb je meer nodig dan de kennis
van het Nederlands. Inzicht hebben in de manier waarop de
welzijns- en gezondheidszorg georganiseerd is, is evenzeer
belangrijk. Het systeem zit hier totaal anders in elkaar. In
Turkije is er op vlak van welzijns- en gezondheidszorg weinig tot niets georganiseerd. Ik heb een goed zicht gekregen
op het systeem dankzij de mantelzorgontmoetingen in het
kader van het project ‘Mantelzorg in kleur’ georganiseerd
door Zorg-Saam, Prisma en Ons Zorgnetwerk. Ik vond dit
trouwens een schitterend initiatief.

Mijn ouders hebben bijna 30 jaar voor mij gezorgd. Ik zal nooit zo veel voor mijn ouders
kunnen terug doen. Mijn jongste zus die in
Mechelen geboren is, ziet dit anders. Ik denk
dat zij minder moeite zal hebben om externe
hulp in te schakelen. In elk geval zal het inschakelen van externe hulp nog een hele weg
moeten afleggen binnen de allochtone gemeenschap.

“ Hier of elders geboren. Zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijven wonen in je
vertrouwde omgeving is een universele
droom. ”

MANTELZORG, NIET EVIDENT
Zelf vind ik ‘mantelzorgen’ niet altijd even evident. Ik vind het
goed dat mantelzorgverenigingen ondersteuning kunnen
bieden. Het verkrijgen van correcte en toegankelijke informatie op maat van onze gemeenschap is belangrijk. Hier
heeft de allochtone gemeenschap behoefte aan. Zo had ik
bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de mantelzorgpremie
van de stad Mechelen. Het woord ‘mantelzorg’ kennen wij
trouwens ook niet in onze cultuur. Laat staan dat we weten
dat we mantelzorger zijn en dat we recht hebben op een
premie.

GEDEELDE LAST IS HALVE LAST
Mijn ouders hebben geen hulp van externe dienstverlening
zoals poetshulp of gezinszorg. Mijn twee studerende zussen
van 23 en 20 jaar wonen nog thuis. Ze poetsen, doen de
was en de strijk. Koken kan mama nog zelf en doet ze ook
zeer graag. Mijn zus die in Antwerpen woont komt elk weekend langs en doet boodschappen. Zo zijn de taken verdeeld.
Toen ik tot voor twee jaar bij mijn ouders inwoonde, deed ik
als oudste dochter alles alleen.

MANTELZORGONTMOETINGEN
VILVOORDE:
LDC DE KASSEI - VLIERKENSSTRAAT 83
4/11 - 25/11 - 9/12/2015 TELKENS VAN 10U TOT 12U.

DIEST:
BEGIJNHOF DIEST - DIENST DIVERSITEIT
DATA VIA WWW.ONSZORGNETWERK.BE
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ACTUEEL

DAGOPVANG CADO
CADO is een kleinschalige dagopvang voor thuiswonende hulpbehoevende personen.
Het is een plek om een gezellige tijd door te brengen samen met andere gasten.
Landelijke Thuiszorg opende reeds meerdere CADO’s verspreid over Vlaanderen.
Meer info: 0800 112 05
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VANAF 1/10/2015 NIEUWE REGELING VOOR ZORGVERLOF VOOR ZELFSTANDIGEN
De Ministerrraad keurde op 25 juni 2015 enkele maatregelen goed ten voordele van zelfstandigen die
mantelzorger zijn. De datum van inwerkingtreding is voorzien op 1 oktober 2015.
Waarover gaat het concreet?

•
•
•
•

Zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken om te mantelzorgen: een vrijstelling van
sociale bijdragen, met behoud van pensioenrechten voor één jaar. Tot nu toe was dit beperkt tot 1
kwartaal.
Palliatief verlof werd in het verleden amper opgenomen. Zelfstandigen kregen trouwens maar een zeer
bescheiden uitkering, vooral symbolisch. Ook hierin komt verandering. De maandelijkse vergoeding zal
voortaan 1060,94 euro bedragen, vergelijkbaar met het bedrag van het mini pensioen voor alleenstaande
zelfstandigen. Ook voor het zorgverlof wordt dit maandelijks bedrag voorzien.
Het systeem ‘vervangende ondernemer’ zal uitgebreid worden tot een jaar in plaats van een kwartaal.
Ook de personen voor wie een zelfstandige zorg- of palliatief verlof mag opnemen werd verruimd:
• zwaar ziek kind
• familie tot in de 2de graad
• zieke partner
• kind met een handicap tot 25 jaar
• palliatieve zorg voor kind/partner.
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Comfortabel thuis blijven wonen met de dienst woningaanpassing
EEN KLEINDOCHTER GETUIGT:
Mijn grootvader (86) woont alleen, zijn kinderen lopen
regelmatig binnen om te helpen waar nodig. Enige tijd
geleden is hij gestruikeld in de badkamer. Ik vroeg of hij
nog goed in en uit bad kon. Het antwoord was duidelijk:
“Dat lukt nog allemaal, ik kan wel niet meer op mijn knieën zitten, en mijn één been raakt niet meer zo goed over
de rand, maar eens als ik lig gaat het. Uit bad komen is
een ander paar mouwen, …”

HULP BIJ WONINGAANPASSING
Via via hoorde ik dat Landelijke Thuiszorg een dienst
heeft die helpt bij het aanpassen van de woning.
Er werd contact genomen met de coördinator woningaanpassing. De coördinator woningaanpassing nam de
tijd om naar grootvaders verhaal te luisteren en de woning samen eens te doorlopen. Hij kon zijn verhaal doen.
Hij vertelde hoe hij zich behelpt in de badkamer en dat
hij toch wel wat bang is om te vallen. Ook de trappen
worden elke dag een beetje moeilijker.

Onveilige trap? Op te lossen met een stevige tweede leuning.

Na dit gesprek stelde de coördinator een plannetje en
een advies op, offertes aangevraagd en mijn grootvader en de familie werden bij elke stap betrokken.
De mogelijke premies werden onderzocht en een aanvraag
werd ingediend. Enkele huisbezoeken, tassen koffie en
over en weer getelefoneer later was de kogel door de kerk.
Er werd een inloopdouche, verhoogd toilet en een tweede trapleuning geïnstalleerd.

DE DIENST WONINGAANPASSING

Enkele maanden later vroeg ik mijn grootvader wat hij
ervan vond.

“Het was even wennen, maar het toilet, dat is een gemak, en de leuning ook! De douche, daar kan ik nu alleen in. Ik had de aanpassingen eigenlijk al veel eerder
moeten doen!”

De coördinatoren kennen hun vak. Zij stellen niet enkel
het advies op, maar begeleiden ook de familie. In samenspraak met de cliënt gaan ze op zoek naar uitvoerders, helpen ze met de planning en zorgen ze voor de
papiermolen.
De dienst woningaanpassing is actief in de provincies
Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

VOOR ADVIES BEL GRATIS 0800 112 05
WWW.LANDELIJKETHUISZORG.BE

Een inloopdouche met handgrepen als het bad te moeilijk wordt.
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VOOR U GELEZEN

MANTELZORGVRIENDELIJK ONDERNEMEN? HET KAN!
Autobusbedrijf Hansea zorgt goed voor zijn mantelzorgers.
Jan zorgt reeds enkele jaren voor zijn vrouw met jongdementie. Samen met de personeelsdienst werd een
regeling op maat uitgewerkt om werk en zorg te combineren. “Wij willen tegemoetkomen aan de noden van
onze werknemers. Een regeling op maat uitwerken is
voor ons bedrijf noodzakelijk, want onze bussen moeten
dagelijks blijven rijden.” zegt Bruno Seurinckx.
De autobus van Hansea was op 22 juni het decor voor
Ons Zorgnetwerk om de nieuwe publicatie “Balanceren
tussen kopstand en spagaat” te lanceren.
Met dit boek vraagt Ons Zorgnetwerk aan beleidsmakers
en werkgevers specifieke aandacht voor de werkende
mantelzorger. Tien diverse getuigenissen ondersteunen deze vraag. Het boek kan voor de prijs van 7 euro
(exclusief verzendingskosten besteld worden via
onszorgnetwerk@ons.be.

YEMMA
‘YEMMA' IS MAROKKAANS VOOR MOEDER.
Yemma is de echtgenote van een eerste-generatiearbeider. Zij is anafabeet en heeft nooit Nederlands
geleerd. Na een herseninfarct, als een gevolg van een
medische fout, wordt zij volledig zorgafhankelijk. Ze wordt
opgenomen in een verpleeghuis. Maar de zorginstelling
is niet berekend op een patiënte met een islamitische
achtergrond. De beschikbare theorieën zijn ontoereikend
en niet aangepast.
De schrijver, Mohammed Benzakour, is de vierde van
haar vijf kinderen. Hij kwam op vijfjarige leeftijd naar
Nederland Hij groeide op in Zwijndrecht en doorliep
een glansrijke studiecarrière. Hij vond zijn passie in het
schrijven. Benzakour is tegenwoordig columnist, dichter
en publicist. Hij staat bekend om zijn eigenzinnige
tekeningen en schrijfstijl over kwesties op het breukvlak
tussen culturen en religies.
Het is een liefdevol verhaal, maar het is ook erg verdrietig.
Niet meer kunnen communiceren doet pijn en voelt als
rouwen. Het is een intiem verhaal dat niemand onberoerd
zal laten. YEMMA is een teder boek. De schrijver laat
zijn eigen kwetsbaarheid zien. Het boek is een mooie
ode van een zoon aan zijn moeder: de ooit zo krachtige
vrouw die verandert in een schamel hoopje mens.

EEN AANRADER!
YEMMA
Auteur: Mohammed Benzakour
220 pagina’s
De Geus
april 2013
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EVEN UW AANDACHT

Welkom op onze ontmoetingsmomenten
VOOR MEER INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN:
ONSZORGNETWERK@ONS.BE OF TEL. 0470 29 11 16
GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Studiedag De Mantelzorger
tegemoeD
Een studiedag over innovatieve ondersteuningsinitiatieven voor mantelzorgers.

Vrijdag 23 oktober 2015
Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1 te Leuven
Er zijn meer dan 600 000 mantelzorgers in Vlaanderen.
In de besparingslogica van de regeringen zijn de ogen
meer dan ooit gericht op ‘gratis’ handen in de zorg. Nu we
met z’n allen langer moeten werken is ondersteuning van
mantelzorgers des te belangrijker. Het evenwicht tussen
draagkracht en draaglast van mantelzorgers is immers
meer dan ooit aan de orde.
Tijdens deze studiedag wordt aandacht geschonken aan
een aantal innovatieve benaderingen zowel vanuit de
academische wereld als vanuit het professionele circuit,
die mantelzorgers ondersteuning bieden:

•

Hoe leiden we huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden op om beter met mantelzorgers samen
te werken?

•

Hoe maken we mantelzorgers sterker in de zorg voor
hun kind met een beperking of chronische ziekte?

•

Hoe kunnen werkgevers hun werknemers die mantelzorgen beter ondersteunen?

•

Welke rol kan een lokaal bestuur of een OCMW opnemen in de ondersteuning van mantelzorgers?

•

Hoe maak je best afspraken in het kader van mantelzorg?

Meer info en inschrijven: www.zorgsaam.be
of 016/24.39.75

Sint Job in ’t Goor,
Goorhof, Kerklei 18

27/10/2015
Aanvang 13.30 u.

Lichtaart, Schoolstraat 36

09/11/2015
Aanvang 14.00 u.

Impe, PC Sint-Denijs,
Impedorp 57 A

15/11/2015
Aanvang 15.00 u.

Knokke Heist
(locatie nog te bepalen)

24/11/2015

Rillaar, Zaal Den Akker,
Kortakker z/n

20/12/2015
Aanvang 13.30 u.

Bierbeek, CC De Borre,
Speelpleinstraat 10

22/03/2016
Aanvang 10.00 u.

OEI, IN HET ZIEKENHUIS, OEF, NAAR HUIS, OEPS, WAT NU?
Locatie

Datum

Bonheiden
i.s.m. OCMW Bonheiden

27/10/2015
Aanvang 13.30 u.

PRAATCAFÉ DEMENTIE: VOORSTELLING KYMA (JONGDEMENTIE)
Locatie

Datum

Lille, parochiezaal Sint
Pieter, Kerkplein 3

02/12/2015
Aanvang 19.30 u.

Malle, lokaal dienstencentrum OCMW

10/12/2015
Aanvang 20.00 u.

OVER PREMIES EN TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG
Locatie

Datum

Hasselt, cultureel centrum,
Kunstlaan 5
Inschrijven via Zorg-Saam:
www.zorgsaam.be

17/11/2015
Aanvang 13.00 u.

Aartselaar, cultureel
11/12/2015
centrum,Della Faillelaan 34 Aanvang 13.00 u.

ER ZIJN... MEER MOET DAT NIET ZIJN. PRAATNAMIDDAG OVER HET LEGE
NESTSYNDROOM NA EEN INTENSIEVE PERIODE VAN MANTELZORG
Locatie

Datum

Londerzeel i.s.m. OCMW
Londerzeel (locatie nog
te bepalen)

30/11/2015
Aanvang 13.30 u.

De Mantelzorger 2 - oktober 2015

7

VOOR U GEZIEN

WERELD VAN HERINNERING

BON 2 personen voor €6*
Vul deze bon volledig in en geef hem af aan het onthaal van M – Museum Leuven.

© Frieke Janssens

Alles vervaagt, behalve de verwondering
14.09.15 >< 30.06.16

Naam

M en UZ Leuven maken
samen met partners uit de
welzijns- en zorgsector kunst
toegankelijk voor personen
met dementie en hun
zorgverleners. We laten hen
herontdekken wat ze kunnen,
wat ze weten en wie ze zijn.

Voornaam

Straatnaam

Nr

Postcode

Gemeente

E-mailadres

Ik wil graag de maandelijkse nieuwsbrief van M - Museum Leuven ontvangen
M – Museum Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Reservatie:
T: 016 27 29 29
E-mail: bezoekm@leuven.be

* Ruil deze bon in voor een toegangsticket tot M - Museum Leuven aan het onthaal
van M. Eén audiotour inbegrepen. Enkel originele en volledig ingevulde bonnen
worden aanvaard. Eén bon per persoon. Niet cumuleerbaar met andere acties of
promoties. Aanbod geldig van 15.10.15 >< 30.06.16.

MEER INFO: WWW.MLEUVEN.BE/WERELDVANHERINNERING

In museum M in Leuven loopt van 14/09/2015 tot 30/06/2016 een project over dementie. In de ‘Wereld van
Herinnering’ beleef je mee de wereld van personen met dementie. Zij kunnen samen met hun mantelzorgers
op ontdekking gaan in de herinneringskamer, vol met voorwerpen die hen terug katapulteren naar hun
jeugdjaren. Een audiotour laat je kunstwerken zien door de ogen van mensen die aan dementie lijden.
De Wereld van herinnering past binnen De Alzheimer Code, een kunstenaarsproject in Vlaanderen
en Brussel (www.alzheimercode.be)

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever: Anne Dedry
Werkten mee aan dit nummer:
Veronik Bullens, Anne Dedry, Annemie Gielis,
Kristin Meersschaert, Rina Poesen en Hilde
Weckhuysen – Foto’s: Carl Vandervoort
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Adres: Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven,
Tel. 016/24 49 49,
onszorgnetwerk@ons.be
Vormgeving: Studio Ons
Drukwerk: Print Service, Leuven

Ons Zorgnetwerk is
een erkende vereniging
van gebruikers en
mantelzorgers en is
een initiatief van KVLV
Vrouwen met vaart,
Landelijke Gilden en
Landelijke Thuiszorg.

