
IN VERBINDING BLIJVEN MET ANDEREN

EDITO

Eenzaamheid is het gevoel een gebrek te hebben aan 
betekenisvolle contacten met anderen. Nu een bezoekje geen 
optie meer is, moeten we creatief zijn. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat wijzelf of de mensen die belangrijk voor ons zijn zich 
niet eenzaam voelen? Gelukkig zijn er veel mensen en bedrijven 
die op dit moment heel creatief omgaan met deze situatie. Ze 
passen hun diensten aan of zetten hun talenten in om op een 
volledig nieuwe manier ervoor te zorgen dat dierbaren elkaar 
kunnen blijven ontmoeten en ondersteunen.

TIPS:

Sinds enige tijd wordt ons gevraagd 
om “in ons kot” te blijven. Het ultieme 
doel is om zo weinig mensen te 
verliezen. De impact op ieders leven is 
niet te onderschatten. In de media 
wordt, terecht, de loftrompet geluid 
voor zij die in de frontlinie staan. Onze 
gedachten gaan in deze periode uit 
naar jullie, de mantelzorgers. Jullie 
taak is er enkel nog belangrijker op 
geworden. In deze tijden is zorgen 
voor anderen een uitdagende en 
risicovolle opdracht. Respect!  

Doordat we enkel essentiële 
verplaatsingen mogen maken, worden 
activiteiten die mantelzorgers 
samenbrengen, afgelast en 
uitgesteld. Heel begrijpelijk, maar wel 
jammer natuurlijk. Voor vele 
mantelzorgers zijn dit momenten om 
naar uit te kijken. 

Bij iDROPS maakten we een selectie 
van mooie initiatieven die voor 
mantelzorgers van pas kunnen 
komen. 

We hopen dat we jullie via dit 
krantje kunnen informeren, 
inspireren en vooral ondersteunen 
vanuit ons eigen kot. 
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“De club van relaxte moeders” deelt enkele leuke 
ideeën om samen vanop afstand toffe dingen te doen. 
www.clubvanrelaxtemoeders.nl

Eenvoudig elkaar online ontmoeten. Dat kan met 
Praatbox. www.praatbox.be

Is online contact houden geen optie, maak eens een 
krantje en laat het bezorgen. www.happiedays.be
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ZORG VOOR OUDEREN
Het zorg dragen voor anderen maakt deze 
moeilijke en onzekere tijden extra uitdagend. Er 
zijn veel zaken om rekening mee te houden en de 
informatie die er is, spreekt elkaar soms tegen. 

Het agentschap zorg en gezondheid maakt 
een duidelijk overzicht. Je vindt het op 
www.zorg-en-gezondheid.be.

Wat zijn nu de belangrijkste adviezen? 

1) Respecteer vooral de algemene richtlijnen.

2) Beperk het contact tot het noodzakelijke. 

3) Maak indien mogelijk gebruik van 
professionele ondersteuning of hulp van 
vrijwilligers. Neem hiervoor contact op met de 
sociale dienst van de mutualiteit, het OCMW of 
CAW.

MANTELZORG + WERK
Werken en mantelzorg is al altijd een uitdagende 
evenwichtsoefening geweest. De laatste weken is 
dit er niet eenvoudiger op geworden. Sommigen 
moeten van thuis uit werken, sommigen moeten 
extra uren draaien. En dan is er nog de groep die 
technisch werkloos is en in onzekerheid afwacht. 

Gelukkig zijn er een aantal manieren waarop 
je mantelzorg en werk kan combineren. 
Je vindt ze op www.mantelzorgers.be.

Wat moet je doen als mantelzorger als je werkt 
én zorgt voor iemand uit de risicogroepen? Wie 
behoort er tot de risicogroepen? 

Vraag advies aan je huisarts. Hij of zij zal 
beslissen of werken al dan niet verantwoord is.

TWIJFELS?

Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf zo veel 
mogelijk thuis. 
Ziek? Blijf dan in 

isolatie.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in 
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van 

je elleboog. 

Vermijd 
handen 
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan 

met je handen.

Vermijd 
nauw contact.  
Hou voldoende 
afstand (1,5 m). 

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

V.
U

. D
ir

k 
D

ew
ol

f, 
Ag

en
ts

ch
ap

 Z
or

g 
en

 G
ez

on
dh

ei
d,

 K
on

in
g 

Al
be

rt
 II

-la
an

 3
5 

bu
s 

33
, 1

03
0 

Br
us

se
l

ALGEMENE RICHTLIJNEN



CONTACT HOUDEN
Hoe kan je contact blijven houden met andere 
mantelzorgers?
 
Neem je telefoon en bel eens met elkaar. Heb 
je het telefoonnummer niet van die ene nieuwe 
vriend(in) van op het mantelzorgcafé? Vraag 
aan je contactpersoon in de gemeente of ze 
jouw telefoonnummer kunnen doorgeven. Op die 
manier kunnen jullie er toch zijn voor elkaar. 

In de facebookgroep mantelzorg in tijden 
van Corona (www.facebook.com/groups/man-
telzorgcorona) ontmoet je andere mantelzorgers. 
Hier kan je elkaar tips en raad geven of vragen 
om elkaar te ondersteunen.  

Ben je jonger dan 25 én mantelzorger?  
Leer andere jonge mantelzorgers kennen en kom 
samen deze uitdagende periode door: www.
facebook.com/groups/youngheroesmantelzorg
Meer info vind je op de website 
www.youngheroes.be.

TIP: Op de website www.mantelzorghub.be 
kan je een overzicht vinden van verschillende 
activiteiten. Zo kan je handige tips of kennis 
heropfrissen.

WIE KAN MIJ HELPEN?
Heb je het gevoel dat je extra hulp zou 
kunnen gebruiken, al dan niet tijdelijk? Dan 
zijn er verschillende plekken waar je terecht kan. 
Elke gemeente heeft ondertussen zijn eigen plan 
van aanpak als het gaat over het Coronavirus 
en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Als je 
hierover nog geen brief hebt ontvangen,  bel 
dan gerust naar de gemeente, het OCMW, 
de sociale dienst van je mutualiteit of het 
CAW met de vraag hoe jij in jouw situatie extra 
geholpen kan worden.

NOOD AAN EEN GOED GESPREK?

Soms hebben we nood aan een luisterend 
oor, iemand die je begrijpt en weet waarover 
je spreekt. Daarvoor kan je terecht bij de mantel-
zorgtelefoon van Samana (0478/15 50 20)
of bij de vrijwilligers van Tele-Onthaal (106).

Daarnaast zijn vrijwilligers op dit moment ook 
volop actief op het internet. Vaak hebben ze een 
lokale facebookgroep opgericht of hebben ze 
een aparte website, zoals bijvoorbeeld 
www.coronassist.be of www.vlaanderenhelpt.be.

 

 

“Als ik zorg wil blijven geven, 
is het belangrijk dat het ook 
bij mij zelf goed zit.”

- Mantelzorger Gilbert

“Jongeren die zorgen,
hebben zelf ook nood aan zorg.”

- young hero Thalia
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OMGAAN MET CONFLICTEN IN HET GEZIN 
TIJDENS DE CORONACRISIS

5 TIPS

Professionele hulp bij geweld?
Noodsituatie? Politie: 101 / Medische noodhulp: 112
Professionele hulp: Bel of chat met hulplijn 1712 bij 

vragen over geweld. Gratis en anoniem.

Zorg voor 
structuur, voor 
jezelf en elkaar.

Word je boos? 
Uit je gevoelens.

Bespreek 
spanningen 

en conflicten.

Druk op een 
pauze knop en 

neem even afstand.

Zoek 
steun of hulp.

HOU JEZELF GEZOND!
Bewegen is en blijft belangrijk. Het is niet alleen 
goed voor je fysieke gezondheid, het is ook een 
momentje om tot jezelf te komen. Hier vind je 
enkele posities voor stoelyoga. 

Bij yoga is het steeds belangrijk de grenzen 
van je lichaam te respecteren. Het is niet de 
bedoeling dat het ergens pijn doet. Als je pijn 
voelt stop je best, neem je even rust en ga je naar 
een andere oefening. Geniet van je momentje 
voor jezelf!

Hier vind je nog meer yogaposities en inspiratie: 
www.bewegenzonderpijn.com
www.youtube.com



WIL JIJ IETS EXTRA DOEN?
Als je overweg kan met een naaimachine, kan je 
vanuit je huis meehelpen door mondmaskers te 
naaien. Je vindt op veel plaatsen patronen en 
handleidingen. Wij geven alvast de voorkeur 
aan deze duidelijke website www.maakje-
mondmasker.be. 

Weet je niet waar naartoe of heb je zelf geen 
stof om maskers te maken? Vraag het aan je 
gemeente. Sommige gemeenten komen stoffen 
brengen of halen maskers op, anderen zullen je in 
de juiste richting wijzen.

© Baert Marc

Samen een spelletje spelen om te ontspannen is 
wat moeilijker geworden maar niet onmogelijk. Op 
het internet kan het met vrienden of onbekenden. 
Van de klassieker kleurenwiezen tot het nieuwere 
kaartspelen zoals Cards Against Humanity. Plezier 
verzekerd voor elke leeftijd! 

Op de nieuwssite van de VRT maakten ze een 
leuk overzicht: www.vrt.be.

GEZELSCHAPSSPELLETJES?

 

ZORG VOOR JEZELF

Durf hulp te vragenGun jezelf rust Hou je hoofd boven water

Zorgen voor jezelf, voor velen onder ons is dit één van de grootste 
uitdagingen. De belangrijkste vraag is vaak hoe begin je hieraan.  
Wil jij je zo goed mogelijk in je vel voelen? Deze drie stappen kunnen 
je hierbij helpen. Het zijn concrete hulpmiddelen die je gezonder en 
gelukkiger kunnen maken. Ga alvast na welke stap jij nu het meest 
nodig hebt en breng hem in de praktijk. Meer uitleg over alle stappen 
vind je in de gratis folder van Fit in je hoofd. Vraag hem aan bij de 
Vlaamse infolijn (1700) of surf naar www.fitinjehoofd.be.

© Yuri Arcurs Productions



COLOFON

WIST JE DAT?
Met de steun van Kom op tegen Kanker is !DROPS 
sinds 2018 in 20 Vlaamse steden en gemeenten 
actief MantelzorgHubs aan het uitbouwen 
in samenwerking met lokale en regionale 
zorgorganisaties. Naast het brede publiek aan 
mantelzorgers werkt !DROPS ook rond specifieke 
thematieken zoals werkende mantelzorgers, 
jonge mantelzorgers en diversiteit. Daarnaast 
werken we ook aan andere innovatieve projecten 
in de brede zorgsector.

“Leren omgaan met 
verdriet, pijn en 
lijden, ook dat is iets 
dat je moet leren als 
mantelzorger.”
- Mantelzorger Gilbert

HEB JE interesse of vragen omtrent De MantelzorgHub?
Neem dan contact op met ons!
Steden, gemeenten en zorgorganisaties kunnen met een brede, structurele aanpak een grote meerwaarde 
betekenen voor de groeiende groep van mantelzorgers. Door de evolutie naar meer vermaatschappelijking van 
de zorg is het aangewezen om in de lokale context verder na te denken over hoe een lokaal (en regionaal) 
mantelzorgbeleid de belangrijke rol van de mantelzorger kan versterken.

!DROPS gelooft dat het bundelen van de krachten tot een verbreding en 
uitdieping van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers kan leiden. 
Daarom werken wij bij voorkeur steeds in nauw contact met mantelzorgers 
zelf, gemeentelijke diensten en andere belangrijke stakeholders 
zoals mantelzorgverenigingen, mutualiteiten, actoren uit de eerstelijn, 
ziekenhuizen, enz. 

Indien je zelf werk wenst te maken van een bottom-up aanpak van het 
thema mantelzorg op een duurzame manier, dan ben je bij !DROPS aan het 
juiste adres voor een begeleiding op maat van jouw noden en behoeften!

HEB JE vragen of 
opmerkingen?
Heb je interesse om samen te werken of ideeën voor een nieuw 
traject op maat van jouw werkomgeving?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons!

sven@idrops.be of hello@idrops.be 
+32 479 772 088
www.idrops.org

Redactie: Sven Jacobs, Esther Moyson en Nathalie Goethals
Vormgeving: Cojak
Met dank aan Kom op tegen Kanker en Leader Westhoek
V.U.: Nathalie Goethals, !DROPS, Klokstraat 29, 9050 Gentbrugge

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

De MantelzorgHub streeft naar een lokaal verankerd 
mantelzorgbeleid via een participatief traject en 
met zoveel mogelijk samenwerking met relevante 
organisaties zoals de mantelzorgverenigingen (die 
gegroepeerd zijn in het Vlaams Mantelzorgplatform). 
Op Vlaams niveau bundelt en verzamelt het Vlaams 
Expertisepunt Mantelzorg algemene informatie en 
kennis voor mantelzorgers en professionals via de 
website www.mantelzorgers.be.
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met zoveel mogelijk samenwerking met relevante 
organisaties zoals de mantelzorgverenigingen (die 
gegroepeerd zijn in het Vlaams Mantelzorgplatform). 
Op Vlaams niveau bundelt en verzamelt het Vlaams 
Expertisepunt Mantelzorg algemene informatie en 
kennis voor mantelzorgers en professionals via de 
website www.mantelzorgers.be.

EXTRA INFO MANTELZORG
Alle actuele kennis en informatie rond 
mantelzorg staat verzameld op de website 
www.mantelzorgers.be. Je kan hier terecht 
als mantelzorger of als professional die met 
mantelzorg in contact komt. Neem zeker eens 
een kijkje en wie weet ontdek je nieuwe tips 
of tools.

HEB JE NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Heb je interesse om samen te werken of  heb 
je ideeën rond mantelzorg? Neem dan gerust 
contact op met ons!

sven@idrops.be of hello@idrops.be
+32 479 77 20 88
www.idrops.org
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iDROPS creëerde in samenwerking met 
Kom op tegen Kanker en Leader Westhoek 
‘De MantelzorgHub’, een lokaal concept om 
mantelzorgers een stem te geven, nog beter te 
informeren en te ondersteunen. Op dit moment zijn 
we actief in 23 gemeenten. Neem gerust een 
kijkje op www.mantelzorghub.be. Als je gemeente 
in de lijst staat kan je het lokaal mantelzorgcafé 
bezoeken en informatie vinden over de geplande en 
voorbije activiteiten. Staat je gemeente nog niet 
in de lijst? Dan kan je steeds je lokaal bestuur 
vragen om contact met ons op te nemen. 

DE MANTELZORGHUB ONLINE

COLOFON

De
MANTELZORGHUBMANTELZORGHUB

I N F O K R A NT  V O O R  S T E D E N ,  
G E M E E NT E N  &  Z O R G O R G A N I S AT I E S

voor alle activiteiten in je buurt,
surf naar:

www.mantelzorgHUB.be

Een product van !DROPS’ voor steden en 
gemeenten en zorgorganisaties. 
‘De MantelzorgHubs bieden praktische en 
effectieve ondersteuning aan de Vlaamse 
mantelzorger. Deze krant vormt een 
praktische introductie.’ 

Vlaanderen telt meer dan 600.000 
mantelzorgers: mensen die kort- of 
langdurig en onbetaald zorgen voor een 
zieke of hulpbehoevende persoon uit 
hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat 
mantelzorgers een groter risico lopen 
om in sociaal isolement te belanden of 
depressieve gevoelens te ontwikkelen. 
Daar wilden we met !DROPS iets aan 
veranderen.

We verzamelden mantelzorgers uit drie West-
Vlaamse gemeenten en vroegen hen hoe 
zij hun zorgfunctie ervaren. Hieruit bleek dat 
heel wat van de ondervraagden ooit kampte 
met een depressie terwijl ze zorgden voor 
hun naaste. In de zoektocht naar wat er zou 
kunnen veranderen om het mentale welzijn 
van de mantelzorgers te verbeteren, kwamen 
enkele concrete noden uit de bus: sociaal 
contact, toegankelijke informatie, toegang 
tot respijtzorg, psychologische hulp en 
rechtstreeks contact met lotgenoten. 

Met deze input gingen we aan de slag. In 
drie gemeenten startten we een maandelijks 
Mantelzorgcafé op, dat ondertussen 
volledig gedragen wordt door lokale 
verantwoordelijken en de mantelzorgers 
zelf. Daarnaast ontwikkelden we workshops 
voor zowel mantelzorgers als professionelen. 
Tot slot creëerden we een online platform 
waarmee mantelzorgers met elkaar én met de 
sociale diensten in contact kunnen treden en 
lokale informatie kunnen opzoeken.

Omdat we merken dat de nood aan 
structurele ondersteuning van mantelzorgers 
ook op andere plaatsen hoog is, bundelden 
we onze verschillende initiatieven onder 
de noemer De MantelzorgHub. Met dit 
pakket kunnen ook andere steden en 
gemeenten hun mantelzorgers op korte 
tijd een multidisciplinaire en kwalitatieve 
ondersteuning garanderen.

Sven Jacobs, 
projectontwikkelaar bij !DROPS
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“MANTELZORG WAS NOG Nooit 
zo belangrijk, Bedankt!”


