Over dit onderzoek
In het najaar van 2019 sloegen Trendhuis en Samana - de initiatiefnemers van het
mantelzorgnetwerk www.ma-zo.be - de handen in elkaar voor een ‘trendpeiling mantelzorg’,
om nog meer waardevolle inzichten te krijgen in de grote groep mantelzorgers die
Vlaanderen rijk is.
Om verder te bouwen op die studie en tegelijk ook de impact van de coronamaatregelen op
de mantelzorgers te meten, werd de trendpeiling mantelzorg 2020 tijdens de coronacrisis
gelanceerd. De enquête liep van 29 mei tot en met zondag 14 juni en werd door 510
Vlaamse mantelzorgers ingevuld.
In dit verslag vindt u:
 de voornaamste onderzoeksresultaten
 al het cijfermateriaal (incl. opsplitsing man/vrouw en waar mogelijk vergeleken met de
vorige trendpeiling)
 kwalitatieve input/quotes van de bevraagde mantelzorgers
Alle antwoorden werden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.
Bij deze bedanken we ook volgende partners, die hielpen om de trendpeiling te verspreiden:
Trefpunt Zelfhulp vzw, Vrouwenraad, Gezinsbond vzw en Vlaamse Parkinson Liga vzw.
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1. Mantelzorg in coronatijden
Corona bemoeilijkt mantelzorg voor de grote meerderheid (79%). Een op de drie geeft
zelfs aan dat het veel moeilijker is geworden.





Zes op de tien voelde zich tijdens de coronacrisis eenzamer dan anders. Vrouwen
hadden hier iets meer last van dan mannen (64% t.o.v. 57%).
Zes op de tien mantelzorgers voelden zich banger dan anders. Vrouwen (65%)
hadden hier beduidend meer last van dan mannen (50%).
Raken ze door de coronacrisis financieel moeilijker rond? 72% zegt dat het geen
verschil maakt, terwijl 22% het moeilijker vindt.
Bijna driekwart voelde zich als mantelzorger voldoende geïnformeerd over
coronagerelateerde zaken.

Een belangrijke verklaring: heel wat hulp viel weg door de lockdown.
 Meer dan een kwart geeft aan dat ze minder hulp kregen van professionele
hulpverleners en van familie. Hulp van vrienden en kennissen verminderde ook bij
respectievelijk 20% en 15% van de mantelzorgers.
 Een derde kreeg tijdens de lockdown evenwel meer hulp van familie. Een op de vijf
van professionele hulpverleners. Ook vrienden (11%) en buren (11%) staken soms
een extra handje toe.
 Als we vergelijken van wie de mantelzorgers meer of minder steun kregen, kunnen
we besluiten dat ze globaal gezien vaker konden rekenen op familie (+7,2%.).
Maar daartegenover konden ze minder vaak rekenen op al de rest: vrienden
(-8,6%.), kennissen (-6,7%.), professionele hulpverleners (-5,9%.) en buren (-4,1%.).
De open vraag ‘Zijn er nog zaken die je wil vertellen over de impact van corona op jouw
leven als mantelzorger?’ leverde veel reacties op. De rode draad hierin? De toename van
eenzaamheid, onzekerheid en angstgevoelens, de moeilijkheid om te ontspannen en om
dagelijkse handelingen te doen (bv. boodschappen), gebrek aan hulp van anderen en ook
het gevoel om in de steek gelaten te zijn. Een greep uit de reacties:








“Je staat er meer alleen voor. Poetsvrouw mocht niet komen. Familie kwam ook niet langs.”
“Met een man met alzheimer niet meer buiten mogen gaan, het is om zot te worden.”
“Waar de professionele zorgverleners toegang hadden tot de beschermende middelen,
mondmaskers en ontsmettingsmiddel was dat voor ons onbereikbaar ook als we er voor wilde
betalen.”
“Plots viel, behalve thuiszorg, alle professionele hulp weg. Geen kiné meer, geen osteopathie,
belangrijke onderzoeken uitgesteld. Mijn man is zo achteruitgegaan dat het thuis niet meer
ging. Hij is n'a lang wachten opgenomen in een revalidatiecentrum. We weten niet of het beter
zal zijn daarna. Voor hem was regelmatige revalidatie vitaal. De crisis had een zware en
misschien onomkeerbare impact...”
“Het viel me zeer zwaar mijn mama in het rusthuis niet te kunnen bezoeken. Ik durfde ook
niet in die drukke periode voor de zorgsector wekelijks bellen om te vragen hoe het met mama
gaat. Mama begrijpt nog altijd niets van deze crisis en dacht dat ik haar nooit meer wou
bezoeken en was verdrietig. Ik kon het haar niet uitleggen. Ook niet gaan zwaaien aan haar
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raam, noch haar iets duidelijk maken via videochat. Ik voelde haar eenzaamheid, en kon niets
doen. Ik hoop dat we dit nooit meer moeten ervaren.”
“Zoals altijd worden we door de politiekers vergeten”
“Dat mantelzorgers tijdens de hele coronacrisis onzichtbaar zijn gebleven. Geen enkele
instantie heeft over ons gecommuniceerd (overheid niet, media niet) en bij de maatregelen
werd geen rekening gehouden met onze specifieke positie. Ook wij staan in de zorg, gratis
zelfs zonder enige vorm van erkenning. Dan had men voor ons toch wat faciliteiten kunnen
voorzien bv winkelen op voorbehouden uren of voorrang voor thuisleveringen.”
“Het was verschrikkelijk zwaar, alles alleen moeten doen, ik heb gechat met de gemeente dat
we nu als mantelzorger voor 1 enkele keer eens erkenning zouden krijgen en werd afgescheept
met een bericht in ambtelijke taal, vooral het weeral vergeten worden net als meest intensieve
zorgverlener ( ik ben inwonend ) was het zwaarst”

3

Cijfermateriaal ‘Mantelzorg in coronatijden’

Heeft de coronacrisis jouw taak als mantelzorger veranderd?
Het is nu iets moeilijker
Het is nu veel moeilijker
Het blijft hetzelfde
Het is nu iets makkelijker
Het is nu veel makkelijker

vrouw
46%
36%
13%
5%
1%

man
44%
30%
22%
4%
0%

Voel je je tijdens de coronacrisis eenzamer dan anders?
Ja
Nee

vrouw
64%
36%

man
57%
43%
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Voel je je tijdens de coronacrisis banger dan anders?
Ja
Nee

vrouw
65%
35%

man
50%
50%

Voel je je als mantelzorger voldoende geïnformeerd over
coronagerelateerde zaken?
Ja
Nee

vrouw
72%
28%

man
74%
26%
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Van wie kreeg je ... ?

Meer hulp

Minder hulp

+/-

Geen van bovenstaande

42,9%

38,4%

4,5%.

Familie

34,7%

27,5%

7,2%.

Professionele hulpverleners

20,2%

26,1%

-5,9%.

Vrienden

11,2%

19,8%

-8,6%.

Buren

10,8%

14,9%

-4,1%.

Kennissen

2,7%

9,4%

-6,7%.

Overige

0,8%

1,2%

-0,4%.
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Is het door de coronacrisis moeilijker om financieel rond te
komen?
Het maakt geen verschil
Ja, het is moeilijker
Nee, het is gemakkelijker
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vrouw
71%
22%
7%

man
74%
23%
3%

2. Dromen, angsten en motivaties
‘Meer tijd voor mezelf’ (33%) blijft de grootste droom van de mantelzorgers. Naast die
grote behoefte droomt telkens een kwart van ‘Een luisterend oor of vertrouwenspersoon’
(27%), ‘Een volwaardige verloning voor de tijd die ik aan mantelzorg besteed’ (26%), ‘Meer
financiële steun van de overheid’ (25%) en ‘Vakantie samen met mijn zorgbehoevende’
(24%).




Vrouwen hebben vaker dan mannen nood aan meer tijd voor zichzelf (36% t.o.v.
26%), een luisterend oor of vertrouwenspersoon (30% t.o.v. 20%) en een
volwaardige verloning voor mantelzorg (28% t.o.v. 23%).
Mannen dromen dan weer vaker van meer financiële steun van de overheid (28%
t.o.v. 23%) en vakantie samen met hun zorgbehoevende (30% t.o.v. 22%).

Net als vorig jaar blijft zelf ziek of zorgbehoevend worden (51%) de grootste angst van
de mantelzorger. Mannen vrezen dit vaker dan vrouwen (57% t.o.v. 49%).






Daarnaast heeft ruim een derde heeft ‘angst voor wat de toekomst nog zal brengen’
(36%). Vooral vrouwen (40% t.o.v. 30%).
Voorts zijn een kwart van hen bang om het mentaal niet meer te kunnen opbrengen
(26%). Evenveel mantelzorgers zien hun toekomstige zelf al geplaagd door
schuldgevoelens, wanneer ze het niet meer aankunnen (23%).
Een op de vijf heeft ook angst om steeds meer aanzien te worden als een
zorgverlener dan een partner, familielid of vriend (21%).
Positief is wel dat de angst voor zaken als burn-out, de financiële vooruitzichten en
het niet kunnen waarmaken van eigen dromen zich beperkt tot 8%.

Liefde blijft dé reden om aan mantelzorg te doen, dat geeft 64% aan. Bijna de helft (45%)
doet het uit geweten: ze zouden zichzelf anders niet meer in de spiegel kunnen zien.






Drie op de tien doen het uit pure noodzaak (“want als ik het niet doe, wie dan wel?”)
en uit compensatie, omdat de andere persoon hetzelfde zou doen of reeds veel
gedaan heeft voor de mantelzorger.
Vrouwen doen het nog vaker uit liefde (67% t.o.v. 57%) en voor het eigen geweten
(49% t.o.v. 38%).
Opvallend is dat 20% van de mannen zich gemotiveerd voelt dankzij ‘erkenning’
(schouderklopjes, complimenten, ...), bij vrouwen is dit maar 12%.
In vergelijking met vorig jaar zijn de motivaties amper veranderd, al lijkt het dat iets
meer erkenning nu als een drijfveer zien (14% t.o.v. 9% vorig jaar).
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Cijfermateriaal ‘Dromen, angsten en motivaties’

Waar droom je van?
Meer tijd voor mezelf
Een luisterend oor, een vertrouwenspersoon
Volwaardige verloning voor de tijd die ik aan mantelzorg besteed
Meer financiële steun van de overheid
Vakantie samen met mijn zorgbehoevende
Een ‘assistent’ die praktische taakjes van mij kan overnemen
Vakantie zonder mijn zorgbehoevende
Iemand of een organisatie die de zorgtaak tijdelijk kan overnemen
Meer steun van gezin en familie
Een woonst die 100% aangepast is aan de zorgsituatie
Overige
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vrouw
36%
30%
28%
23%
22%
14%
13%
11%
12%
9%
6%

man
26%
20%
23%
28%
30%
9%
11%
12%
7%
10%
4%

Waar droom je van?
Meer tijd voor mezelf
Een luisterend oor, een vertrouwenspersoon
Een volwaardige verloning voor de tijd die ik aan mantelzorg besteed
Meer financiële steun van de overheid
Vakantie samen met mijn zorgbehoevende
Een ‘assistent’ die praktische taakjes van mij kan overnemen
Vakantie zonder mijn zorgbehoevende
Iemand of een organisatie die de zorgtaak tijdelijk kan overnemen
Meer steun van gezin en familie
Een woonst die 100% aangepast is aan de zorgsituatie

2019 *

2020

44%
34%
38%
40%
31%
27%
18%
20%
23%
24%

33%
27%
26%
25%
24%
12%
12%
11%
10%
9%

* Dit is een combinatie van de vragen ‘Waar droom je van?’ en ‘Waar heb je nood aan?’, die nu
werden samengevoegd. Vergelijken is moeilijk, want respondenten zijn blijkbaar niet geneigd om veel
categorieën aan te vinken, waardoor alle percentages nu beduidend lager liggen. We zien wel dat
vooral ‘de nood aan meer financiële steun van de overheid’ en ‘een volwaardige verloning’ sterker dan
de rest zijn gedaald.
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Waar ben je bang voor?
Dat ik zelf ziek of zorgbehoevend word
Angst voor wat de toekomst nog zal brengen
Dat ik het mentaal niet meer kan opbrengen
Schuldgevoel als ik het (in de toekomst) niet meer aankan
Dat ik meer zorgverlener word dan partner/familielid/vriend
Dat ik geïsoleerd geraak
Het zwarte gat na mantelzorg
Dat ik een burn-out zal krijgen
Dat ik het financieel niet meer aankan
Dat ik mijn eigen dromen niet kan waarmaken
Dat ik minder liefde / aandacht over heb voor anderen
Overige
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vrouw
49%
40%
28%
27%
23%
13%
11%
8%
9%
10%
10%
2%

man
57%
30%
23%
19%
18%
12%
7%
9%
8%
6%
7%
2%

Waar ben je bang voor?
Dat ik zelf ziek of zorgbehoevend word
Angst voor wat de toekomst nog zal brengen
Dat ik het mentaal niet meer kan opbrengen
Schuldgevoel als ik het (in de toekomst) niet meer aankan
Dat ik meer een zorgverlener word dan een partner/familielid/vriend
Dat ik geïsoleerd geraak
Het zwarte gat na mantelzorg
Dat ik een burn-out zal krijgen
Dat ik het financieel niet meer aankan
Dat ik mijn eigen dromen niet kan waarmaken
Dat ik minder liefde / aandacht over heb voor anderen

2019 *

2020

52%

51%
36%
26%
23%
21%
12%
9%
8%
8%
8%
8%

40%

20%
11%
15%
17%
16%

* Combinatie van de vragen ‘Waar ben je bang voor?’ en ‘Waar worstel je mee?’, die nu werden
samengevoegd. Vergelijken is moeilijk want respondenten blijken niet geneigd om veel categorieën
aan te vinken, waardoor alle percentages nu lager liggen. Ook werden een aantal nieuwe
antwoordopties geïntroduceerd.

12

Wat motiveert je?
Liefde
Mijn geweten
Pure noodzaak
Compensatie
Erkenning
Eigenbelang
Beperkte middelen

2019

2020

68%
45%
32%
24%
9%
10%
8%

64%
45%
29%
29%
14%
9%
5%

Wat motiveert je?
Liefde
Mijn geweten
Pure noodzaak
Compensatie
Erkenning
Eigenbelang
Beperkte middelen
Overige

vrouw
67%
49%
31%
29%
12%
7%
6%
1%

man
57%
38%
25%
30%
20%
15%
6%
1%
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3. Financieel
Zes op de tien bevraagde mantelzorgers krijgt geen vergoeding. Ruim een kwart krijgt
tussen de € 100 en € 200 per maand.




Opvallend is dat een kwart ook aangeeft dat een financiële vergoeding voor hen niet
nodig is.
Een kwart zou een vergoeding tussen € 100 en € 200 fair vinden.
Nog een kwart hoopt op een bedrag tussen € 200 en € 500 per maand.

Samana maakte een nieuwe stand van zaken van de gemeentelijke mantelzorgpremie.
Die houdt niet alleen een financiële steun van mantelzorgers in, maar is vooral ook een
manier om hun inzet te erkennen. Maar daar gaat het helemaal mis.
Zo stelt Samana vast dat er een status quo blijft qua aantal gemeenten dat de
mantelzorgpremie uitreikt: in 75% van de Vlaamse gemeenten bestaat er een
mantelzorgpremie; dit aantal daalt niet, maar stijgt ook niet. In een vierde van de Vlaamse
gemeenten blijft de mantelzorger dus nog steeds op zijn honger zitten.
Het bedrag van de gemiddelde maandelijkse mantelzorgpremie blijft bovendien dalen.
Zo gaat het opnieuw met 2 euro per maand naar beneden. Op tien jaar tijd is de premie met
5 euro per maand gedaald. Voor een mantelzorger opnieuw jaarlijks 60 euro minder aan
waardering. Bovendien worden de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie scherper:
opvallend meer gemeenten koppelen de premie aan het krijgen van het zorgbudget voor
mensen met een zware zorgbehoefte. Een heel aantal mantelzorgers valt zo ongetwijfeld uit
de boot.
Meer weten? Lees hier het persbericht van Samana: ‘De mantelzorger blijft in de kou staan,
alle corona-applaus ten spijt’

14

Cijfermateriaal ‘Financieel’
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4. Mantelzorgtaken
Huishoudelijk werk (47%) is de taak die het meest wordt uitbesteed. Denk hierbij aan
poetsen, wassen, strijken, enz. Zes op de tien mannen besteden dit uit, tegenover vier op de
tien vrouwen.






Drie op de tien mantelzorgers (31%) krijgen ook hulp voor aan- en uitkleden en
dagelijkse verzorging (wassen enz.). Ook hier zijn het vaker mannen dan vrouwen
(36% t.o.v. 28%).
Overige taken die uitbesteed worden, telkens door 14 à 17%, zijn ‘opvang,
gezelschap en aanwezigheid’, ‘boodschappen doen’, ‘vervoer’ en ‘toezicht houden op
medicatie’.
Een kwart besteedt geen enkele taak uit.

Cijfermateriaal ‘Mantelzorgtaken’
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Welke taken besteed je uit?
Huishoudelijk werk (poetsen, wassen, strijken ...)
Hulp bij aan- en uitkleden en dagelijkse verzorging (wassen enz.)
Geen van bovenstaande
Opvang, gezelschap en aanwezigheid
Boodschappen doen
Vervoer (naar ziekenhuis, dagverblijf, …)
Toezicht houden op medicatie
Administratieve taken
Ontspanningsactiviteiten
Overige
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vrouw
40%
28%
31%
16%
14%
16%
15%
11%
7%
3%

man
60%
36%
19%
19%
21%
17%
15%
14%
15%
2%

5. Profiel
De respondenten van deze enquête, die uitsluitend online werd uitgevoerd, zijn overwegend
vrouwelijk en tussen de 60 en 80 jaar. Meer dan de helft is gepensioneerd en samenwonend
zonder kinderen.
De meeste mantelzorgers uit dit onderzoek zorgen voor hun partner (46%) of hun moeder
en/of vader (38%).
Heel veel mantelzorgers staan er alleen voor: ongeveer vier op de tien zorgt helemaal alleen
voor de persoon in kwestie. Eveneens vier op de tien geeft aan dat grotendeels alleen te
doen.

Cijfermateriaal ‘Profiel’
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20
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Afsluiter: intensiteit van de mantelzorg
Het is gevaarlijk om te vergelijken vanwege foutenmarges, subjectiviteit op vlak van ‘punten
geven’ en de invloed van de coronalockdown als momentopname. Maar wanneer we vragen
hoe intens onze 510 respondenten hun mantelzorg op een schaal van 0 tot 10 ervaren, lijkt
er een kleine verschuiving naar een meer intense zorgbeleving merkbaar. Uit de voorgaande
resultaten kunnen we veronderstellen dat de gevolgen van de lockdown - zoals het
wegvallen van steun, onzekerheid, angst - hier een voorname oorzaak van is. Hier kan bij
een volgende trendpeiling mantelzorg nog dieper op ingegaan worden.

2020:

2019:

Contact
Heeft u nog vragen, bedenkingen, suggesties over de studie?
Johan Tourné, directeur Samana, 0476 46 67 69, johan.tourne@samana.be
Kevin Goossens, Trendhuis, 015 28 54 08 | 0498 61 31 14, kevin.goossens@trendhuis.be
Op de hoogte blijven van mantelzorg? www.ma-zo.be
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Bijlage: open antwoorden

















Door het wegvallen van de revalidatie in het ziekenhuis is de stabiliteit van mijn echtgenoot
nog vermindered
Je staat er meer alleen voor. Poetsvrouw mocht niet komen. Familie kwam ook niet langs.
met een man met alzheimer niet meer buiten mogen gaan ,het is om zot te worden
het alleen zijn
nee
als mantelzorger zit ik altijd in deze situatie, met dat verschil dat er geen of veel minder
sociaal contact was
Mijn angst voor mijn alleenstaande moeder is zo groot. Omwille van haar ‘vergeetachtigheid’
(om afstand te houden, voor extra handhygiëne enz) loopt ze mijns inziens groter risico om
besmet te worden. En die angst hangt zo op me...
Teveel om neer te pennen
Ja, met een stoma en een kapotte sluitspier heb ik veel meer kosten, waterverbruik
verdubbelt, aankoop groterverband, soms was ik me drie keer per dag, meestal omdat ik geen
toiletten open vind, waarom kan ik niks van een tussenkomst krijgen. Ik verzorg mij zelf wat
een kost voor de ziekenkast beperkt.
nee
Eenzaamheid.
Niet elke mantelzorg ontvangt financiële tegemoetkoming. Er zijn regels en systemen, maar e
vallen uit de boot. Of we zijn hierover niet geïnformeerd.
Ik ben mantelzorger voor mijn schoonmama, ze heeft me 29 februari om 4u gebeld op mijn
gsm,ik ben de schoondochter en ik mijn schoonmamaatje al 38j, ik nam direct de telefoon op
en ik merkte direct, ze zei me Hilde heel de slaapkamer rondom draait, heb draaienissen tot
en met , en zit met ongeloflijke angsten , kom direct naar mij aub, heb toen enkele cruciale
vragen gesteld, hoe noemen je zonen, welke dag is het vandaag en hoe noemt je dochter in
CH, ze gaf een duidelijk en juist antwoord, dit gaf me de doorslag om niet direct de 112 te
bellen, toen heb ik haar gezegd na dit superkort gesprek, ik spring in de auto en kom direct
naar je toe. Even mijn man wakker gemaakt, hij begreep direct de ernst van de situatie en we
zijn onmiddellijk in de auto gesprongen. Mijn schoonmama is 90j en woont nog alleen. Met de
auto naar haar gereden, had een sleutel van haar voordeur, en ben in allerheil de trappen
naar boven gerend, haar slaapkamer is op het tweede verdiep, ze trilde over gans haar
lichaam en was aan het hyperventileren, 2 woorden gewisseld met mijn man en onmiddellijk
de 112 gebeld, tijdens het wachten op de ambulance op haar ingepraat, een washandje met
lauw water om haar voorhoofd gelegd, terwijl ik een glas water op de eerste verdieping ging
halen heeft mijn schat van een man op zijn moeder ingepraat, hij heeft haar geprobeerd om
haar ademhaling te regelen en haar iets rustiger te krijgen, ze was totaal overstuur en in
shock, mijn man heeft haar hand vastgenomen en gezegd, rustig ademhalen, buikademhaling
3 tellen in en proberen 6 tellen uit, het was heel ontroerend hoe mijn lieve man zijn mama een
heel klein beetje tot rust te brengen, het is hem toch gedeeltelijk gelukt.Terwijl mijn man bezig
was zijn mama tot rust te brengen, ben ik naar beneden gegaan om te wachten op de
ambulance, na 15 minuten waren ze er de spoedartsen en de ambulance midden in de nacht
enkel met zwaailichten. De 2 spoedartsen zijn onmiddellijk naar de tweede verdieping gegaan
, enkel kleine onderzoeken gedaan in slaapkamer van mijn schoonmama.Na die kleine
onderzoeken melden de 2 spoedartsen , we moeten met haar direct naar de spoed rijden,
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maar we hebben 1 probleem we kunnen niet met de brancard naar de 2de verdieping, dus er
was maar 1 mogelijkheid, de 2 spoedartsen hebben haar bijna gedragen naar beneden, eerst
naar de eerste verdieping ontzettend traag trapje per trapje ze steunde praktisch om de beide
spoedartsen, die op haar ingepraat hebben op een zeer rustige manier, op de eerste
verdieping heeft mijn schoonmama even op de trap gezeten en na enkele minuten hebben de
spoedartsen haar begeleid naar de WC die zich op de eerste verdieping bevond, daarna zijn
ze begonnen aan de tweede trap die naar het gelijkvloers leidde, ook weer ontzettend
langzaam stapje per stapje, beneden aangekomen, heeft ze enkele minuten gezeten op de
onderste trap, wij ik en mijn man bleven bij haar, terwijl zijn de 2 spoedartsen de brancard
gaan halen , hebben haar daar opgelegd met 2 extra kussens omdat mijn schoonmama liever
niet helemaal platligt, ze hebben een warm deken rond haar gewikkeld want midden in de
nacht is het vrij fris zeker in de wintermaanden.
Restaurants gesloten was groot minpunt ...
nee
Met een beginnende dementerende partner is het moeilijker, omdat de dagen nu nog meer op
elkaar lijken. Logo en kine vielen weg. De boodschappen worden gedaan door mijn dochter,
wat we anders zelf deden. De misvieringen tijdens het weekend vielen ook weg. Nu start alles
terug langzaam op gelukkig.
ik wil kunnen gaan winkelen met mijn mantelzorg maar dat kan niet omdat wij met twee niet
binnen mogen hier in Belgie het kan wel in Nederland
De gezondheid van mijn vrouw ging achteruit . Erg slecht slapen , angstig en meer pijn vooral
de handen en rechterbeen dat ooit verlamd is geweest plus opstapeling van lymfevocht in de
re - knieen been ; niet zonder pijn gewoon wat te bewegen zoals om te lezen .
De toekomst is nu nog onzekerder
Als mantelzorger voor een partner met jongdementie viel dit erg zwaar aangezien het op zich
al zwaar is en je er alleen voor staat. Meeste steun kreeg ik van andere mantelzorgers in
dezelfde situatie
Het leven gaat trager.
besef dat je verder moet doen met heel je hart of dat je het niet kan volhouden
je bent meer met zijn twee thuis nu
Uitzonderlijk verkeer in onze straat: alleen van hulpdiensten, daar waar ze nu terug voorbij
snorren met hogere snelheid nog dan ervoor.
Ik ben een gevangene geworden
Niet meteen
Waarom moeten regels in Wzc nog steeds streng worden toegepast met uitzondering van
enkele
Je mag niet altijd mee bij dokters en ziekenhuisbezoeken. Dat hind ik wel moeilijk
N/A
Duidelijkere communicatie vanuit regering wat kan/wat kan niet voor mantelzorgers en de
mantelzorg-vrager
Mensen met een beperking stonden toch wat in de kou. De therapiën werden zomaar stop
gezet, niemand die ook de zorg voor hen eventjes overnam, niemand die op bezoek kon
komen, je moet alles alleen doen, het is (nog steeds) een hele eenzame tijd, een gezonde
mens kon nog wandelen of fietsen maar iemand met een zware beperking, die niet zelfstandig
buiten kan, ziet niemand, hoort niemand. Persoonlijk vonden/vinden wij het hele triestige
tijden.
Neen
Het bevestigt nogmaals het groter belang van plaatselijke thuiszorg ten opzichte van
institutionele zorg en de behoefte het "marktaandeel" ervan te vergroten.
De zorg valt volledig terug op de mantelzorger en dat maakt het zeer zwaar.
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Waar de professionele zorgverleners toegang hadden tot de beschermende middelen,
mondmaskers en ontsmettingsmiddel was dat voor ons onbereikbaar ook als we er voor wilde
betalen. Het zou fijn zijn mochten we bij een 2de golf bv door een attest deze kunnen
aankopen zoals bv de zelfstandige thuis verpleging
Daar ik nu in zorgverlof ben , kan ik meer tijd besteden met mijn man aan de dingen waar
anders minder of geen tijd voor is omdat je gaat werken, en het zijn die momenten die ik
koester.Het is financieel daardoor minder, nu gaat dit nog met de premie van de RVA en de
aanmoedigingspremie, maar na een jaar is het dan nog maar een derde van mijn loon,ik werk
dan ook maar 20 uren per week. Maar we genieten samen van de kleine dingen in het leven
die we samen kunnen doen, want hoe mijn man zijn ziekte gaat verlopen is een ? want hij is
drager van een zeldzame hersenaandoening die tot op heden nog niet gekend is. En hij heeft
in het ziekenhuis gelegen met dit vreselijke virus, gelukkig is alles goed gekomen want het
was zeer kritiek, dus wij zijn blij dat we samen met onze kinderen kunnen genieten
neen alles is het zelfde gebleven
ONVOLDOENDE EN TEGENSTRIJDIGE INFORMATIE VANWEGE DE OVERHEID
weinig empathie van de omgeving en/of derden
Werk maken van een volwaardig statuut mantelzorger zodat ouderen niet noodgedwongen
naar een WZC moeten
Mag zelfs als mantelzorgen meestal niet binnen bij een doktersconsultatie, opname etc...
ik voel soms door toe te paseen van veiligheidsmaatregelen minder contact te hebben met
mijn moeder en zij haar toch eenzamer voelt
het dagactiviteitencentrum is maanden gesloten geweest en nu nog maar enkele uren per
week toegankelijk, wat de structuur wegneemt en de verveling doet toeslaan. Tja, dit is zéér
moeilijk in te vullen bij een schizofreen iemand...
corona was heel intentsief, veel gericht op het leefbaar houden van de thuissituatie.
Mensen met een beperking vallen compleet uit de boot en dit zeker met het versoepelen van
de maatregels. Als een persoon met een beperking hulp nodig heeft bij het winkelen moet
deze via het attest van FOD bewijzen dat hij/zij een beperking heeft. Afasie, epilepsie, niet
kunnen lezen staan immers niet op het gezicht geschreven. Dit is ronduit beschamend voor
onze maatschappij. Nog meer voor de buurtsupermarkt in kwestie die ons arrogant verzocht
de supermarkt te verlaten. Zelfs als trouwe klant en met kennis van het probleem.
Ik vind de combinatie werk en zorgen voor ernstig gehandicapt kind in Corona tijd mentaal en
fysiek zwaarder.
Eenzaamheid
Het maakt mij beangstigend voor de toekomst
Daar de groep van professionele hulp beperkter was is het wel een stuk zwaarder om
mantelzorger te zijn
Ik voel me helemaal alleen met de problemen door de mantelzorg en ik kan nu nergens
terecht. Ik voel me opgesloten met de zieke. Corona heeft de depressie veel erger gemaakt.
Familie steunt en begrijpt het nog minder dan anders. Regelmatig maken ze het voor de zieke
nog erger door hun afstandelijke reacties en adviezen. Daardoor wil de zieke de familie ook
niet meer zien of horen. Online hulp of contact zou mij kunnen helpen.
Er is geen impact op taakniveau maar wel emotioneel: wat als... Corona toeslaat in de
instelling, etc.
M’n partner heeft parkinsonisme en is veel angstiger dan vroeger
De persoon voor wie ik mantelzorger ben, verblijft in een woonzorgcentrum. Ik zie hem aan
het raam wegkwijnen van verdriet en eenzaamheid. Hij is 92 jaar. De regels zijn daar heel
streng. Wat is het belangrijkste kwaliteit of kwantiteit van leven?
Neen, we werden goed ingelicht door de Zorgmakelaars van CM, door de thuis -verzorgende
mensen.
Ik was door de ziekte van mijn man al heel beperkt in mijn vrijheid
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Hopelijk geen 2de golf.
Waarom krijgt de mantelzorger zelf geen kleine vergoeding
Soms denk ik, is het dat nu ! Mijn man is apathisch, en maakt het allemaal nog moeilijker.
Neemt zelf geen initiatief, dus komt alles op mijn hoofd terecht. Altijd niet gemakkelijk, maar er
zijn nog altijd erger gevallen, daar trek ik me in op
het ergste is je sociale contacten verliezen en de schrik om als mantelzorger mijn vader te
besmetten
Plots viel, behalve thuiszorg, alle professionele hulp weg. Geen kiné meer, geen osteopathie,
belangrijke onderzoeken uitgesteld. Mijn man is zo achteruitgegaan dat het thuis niet meer
ging. Hij is n'a lang wachten opgenomen in een revalidatiecentrum. We weten niet of het beter
zal zijn daarna. Voor hem was regelmatige revalidatie vitaal. De crisis had een zware en
misschien onomkeerbare impact...
Tijdens de coronatijd voelde ik me heel eenzaam, de strijk, de poets de kiné, de dokter,
bleven weg, de kinderen zag ik omzeggens niet en zeker de kleinkinderen niet, dus geen
bezoek, alleen de verpleegster voor het toilet voor mijn echtgenoot.
Het niet kunnen op bezoek gaan in het WZC is slopend.... alles gebeurt zo afstandelijk ik voel
me daardoor een stuk afgesneden van de zorg ... het personeel van het WZC vangt heel wat
op ... maar de nabijheid ontbreekt... ook het toekomstperspectief blijft onzeker...
Er zijn mensen die moeilijk begrijpen als je iemand verzorgd of bijstaat het psychisch en
lichamelijk en je gaat met deze persoon naar een winkel dat deze mensen voorrang (vooral
lichamelijk) krijgen.
Ik moest mij serieus reorganiseren : Mijn dementerende echtgenote ging sinds een tijdje de
dinsdag en de laatste tijd iets meer naar een dagverblijf. We gingen samen de woensdag eten
in een welzijnshuis en de vrijdag in het restaurant van het UPC-KuLeuven te Kortenberg. We
ontmoetten er inspirerende mensen onderweg ... en dit viel allemaal weg ... Onze poetshulp
en strijkhulp viel uit en ik moest onverwijld zoeken naar andere oplossingen. Gelukkig kan ik
nog tegen een stootje maar het is verre van zelfsprekend om die dingen zo maar op te
vangen.
Het heeft mij laten nadenken over mijn leven en de zin daarvan.
Het was heel moeilijk wegens het contact verbod
Wat met het aangekondigde zorgverlof?
Je staat voor heel veel zaken er helemaal alleen voor. Mensen die vroeger op bezoek
kwamen waren bang
Ik ben nu tot rust gekomen. Mijn man heeft Alzheimer en is opgenomen in OPZ. Voor corona
ging ik daar elke dag naartoe. Als ik niet kon gaan had ik schuldgevoelens. Nu mag ik niet
gaan.
het gevoel dat je niet genoeg kan doen
Ik vond het beangstigend om naar buiten te gaan (winkel, apotheek,...) en het risico te lopen
op besmetting. Niet zozeer om mezelf maar om de gezondheid van mijn zieke dochter.
als mantelzorger is er geen financiele tegemoetkoming zoals voor water/elektriciteit faktuur
omdat je zogezegt niet voldoet aan detjes opgelegde regeltjes
Ik heb mijn man 9 weken niet niet deftig kunnen bezoeken en dan nog 3 weken slechts 30 min
per week! 12 weken lang geen knuffel geen kus...onmenselijk!
Het viel me zeer zwaar mijn mama in het rusthuis niet te kunnen bezoeken. Ik durfde ook niet
in die drukke periode voor de zorgsector wekelijks bellen om te vragen hoe het met mama
gaat. Mama begrijpt nog altijd niets van deze crisis en dacht dat ik haar nooit meer wou
bezoeken en was verdrietig. Ik kon het haar niet uitleggen. Ook niet gaan zwaaien aan haar
raam, noch haar iets duidelijk maken via videochat. Ik voelde haar eenzaamheid, en kon niets
doen. Ik hoop dat we dit nooit meer moeten ervaren.
ANGST DAT IK HET VIRUS ZELF KRIJG EN HET ZO DOOR GEEF AAN MIJN MOEDER,
EN VOOR EEN TWEEDE GOLF? DAAR HEB IK HEEL VEEL ANGST OVER.
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tijdens corona heb ik als mantelzorger meer tijd om samen te wandelen met mijn echtgenoot
Door zelf wat hulpbehoeftig te zijn geworden moet ik mij wat meer aanpassen. Het gaat wat
trager.
Mijn dochter die een zware mentale beperking heeft is nu reeds 12 weken fulltime thuis, daar
waar ze anders 5 dagen per week naar de dagbesteding gaat. Dit is zwaar. En er is
momenteel nog steeds weinig perspectief op beterschap. Alle aandacht gaat naar de
personen in een voorziening momenteel.
Neen
neen
24h/d zorgen voor een jong dementerende echtgenoot, die niets begrijpt van de hele situatie
is zeer lastig. De bubbel wordt stilaan verstikkend klein.
Voor ons heeft het leven zijn gewone gang gegaan, met dezelfde moeilijke momenten van
altijd Parkinson en dementie maar ook fijne momenten.
Neen
de isolatie van mijn mama waar ik mantelzorger voor ben maakt mij soms bang. Voor mezelf
ben ik niet bang , is wel wat lastiger om de veiligheidsvoorschriften te volgen.
durf mijn kot niet uit om als mantelzorger actief te zijn.
mijn eigen gezinsleden hebben meer geholpen, maar de uitgebreide familie hebben we niet
meer gezien. Door het wegvallen van de professionele hulp die 2 x per week langskwamen,
poetsten, eten kookten e.d. viel dit alles op ons. Het was een kwestie van organiseren.
Anderzijds waren wij ook meer thuis en kookten we zowiezo elke dag, dus het was gewoon
een mond meer voeden. Wassen en Poetsen was wel een extra taak, die we niet altijd even
goed hebben gedaan als de professionele zorger.
Om mijn partner te beschermen kom ik minder in contact met de buitenwereld dan nu al is
toegelaten.
Het was geen essentiële verplaatsing en de bewaring van afstand, leek moeilijk.
Het bezoek in het wzc was eerst nul en nu 1x per week een half uur babbelbox, dat gaf/geeft
mij meer tijd; maar ik zou die tijd liever bij mijn moeder zijn.
nee
Het leven van een gezin met 2 lagere schoolkinderen en een zwaar hulpbehoevend
risicopatient onder 1 dak verandert heel veel!
Isolement van collega's en buren weegt het zwaarst door.
Als risicopatiënten voelen we ons toch nog wat schichtig. Angst om te snel nonchalant te
worden alsook nonchalance rond ons.
Wij hebben zelf de professionele hulp stopgezet omdat één van de verpleegkundigen zelf
corona had. Ook de gezelschapsdame en poetshulp zetten we on hold omdat wij alle 3
risicopatienten zijn.
Ik altijd de maatregels gevolgd
geen familie en vrienden kunnen ontvangen. nergens naartoe kunnen.
Ik ben erg onder de indruk van de situatie waarin zwakke mensen (gehandicapten, bejaarden,
sommige kinderen...) veel te lang aan hun lot zijn overgelaten: geen bezoek, altijd thuis OF
altijd in de instelling, geen activiteiten, geen therapie...
Als echgenote en mantelzorgen van mijn man, heb ik er voor gezorg, geen bezoekt te
ontvangen, en dat heeft prima verlopen.geen moeilijkheden gehad,we waren blij met het
mooie weer,dat was een geschenk.
het overlijden van moeder
minder babbelmomenten met derden hé!
Je hebt minder contacten met de buitenwereld en daardoor sta je meer alleen als
mantelzorger, alles gebeurde via pc, FaceTime en telefoon, maar is niet hetzelfde als een
gewone babbel.
Het is mentaal véél zwaarder dragen. Al 2 x in ziekteverlof geweest erdoor.
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neen
Omgaan met dementerende moeder is moeilijk door Haar moeilijk afstand houden en
problemen in gebruik van telefoon
Het zou heel wat veiliger geweest ten opzichte van bob politie, indien de mantelzorger ook
een attest van mantelzorgen kon verkrijgen.
de bezorgdheid om de zorgbehoevende niet te besmetten was extra groot. De morele en
emotionele ondersteuning van de zorgbehoevende terwijl ik de impact ook een plaats moest
geven bij mezelf als MZ'er
Professionele hulpverleners mochten niet meer komen omwille van het besmettingsgevaar
maar de mantelzorger moest alle taken overnemen ondanks dat die zelf met een kwetsbare
partner zit. Als de mantelzorger feze taken niet deed werd de oudere of zieke persoon aan zijn
lot overgelaten wat niet kon mazr dit bracht voor de mantelzorger ectra stress en spanningen
bij wat hem of haar tot een depressie stuurt door de onmacht.
neen
Gesloten grensovergang Nederland.
Niet speciaal
Mijn partner ( jongdementerend) is tijdens de corona periode opgenomen in het ziekenhuis (
neen geen corona ) een andere kwaal . Dit was de hel daar ik niet bij hem mocht en daar ze
totaal geen ervaring hebben met dementerende op die afdeling waar hij terecht is gekomen.
Die achterstand die hij daar heeft opgelopen krijg ik nooit meer terug.
neen
ik ben dankbaar dat we in België een goed uitgebouw de gezondheidszorg hebben, en vooral
dat het wzc sint-vincentius te zaffelare zo snel actie ondernam en iedereen goed op de hoogte
houd.
neen er zijn geen moeikijkheden geweest
het werk als mantelzorger is iets veranderd , maar het blijft de kunst om steeds weer op de
situatie in te spelen als ze zich voordoet ,ook te handelen in ieders belang
meer bezordheid over zoon , maar minder stress in het leven
meer overleg met hulpverleners en zelf hulp bieden
Mijn grootste vrees is dat ik zelf ziek wordt. Er is geen "plan B"
Mis het persoonlijk contact maar veiligheid primeert uiteraard. Heb begrip hiervoor
Het is mentaal moeilijk om mijn moeder geïsoleerd te zien, ondanks de goede zorgen, in de
home. Ik voel me schuldig en kijk er enorm naar uit haar eens bij mij thuis op bezoek te halen
en met haar naar buiten te kunnen.
Minder sociaal contact
Geen fysisch contact met mijn echtgenote
Ik ben mantelzorger voor mijn zus met een beperking en voor mijn ouders in een
woonzorgcentrum. Bij mijn zus in het centrum ( Mozaïek ) verloopt alles heel goed maar ik
voel me heel triestig en hulpeloos als ik zie hoe strikt het woonzorgcentrum van mijn ouders
de bezoekregels hanteert. Dat het ook op een veel menselijker manier kan en mag zie ik hier
elke dag als ik een ander woonzorgcentrum passeer. Dit is onbegrijpelijk en heel frustrerend
voor mij .
Het is zeer moeilijk om te zorgen voor mensen met een handicap en thuiswerk te doen. Het
hele netwerk viel weg. We stonden er opeens helemaal alleen voor. Mentaal zeer zwaar voor
de persoon met beperking.
de pijnlijke vaststelling dat een mantelzorger nog minder wordt geteld dan al gedacht
Onbegrip door niet mantelzorgers en/of risicopatienten
neen
Mijn moeder woont nu in een WZC. Ik kon dus niet naar haar toe behalve raambezoek. Dit
betekende dat ik minder vaak of toch minder lang naar haar toe ging waardoor er tijd vrij
kwam voor mezelf.
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Ik wil/eis dat opvangcentra = dagcentra morgen geopend worden, om de mantelzorger te
ontlasten.
dat er laat hulp is geboden in rusthuizen en gehandicapten voorzieningen, zij voelde zich als
niet belangrijke personen in de maatschappij, zij zochten hulp buiten de bekende kanalen,
maar toch de nodige verzorging moest voort gaan
Je kan minder controle uitoefenen op je ouders met dementie omdat je niet mag gaan.
Worden ze gewassen,worden ze verzorgd,kunnen /mogen zelf geen nagels knippen
wenkbrauwen... Ze zijn zo diep ih dementie proces verzonken geraakt op enkele weken ,geen
herkenning meer en veel te weinig prikkels van buitenaf .wandelen kan en mag niet.
Vereenzaming kortom schrijnende toestanden!!!
Gewoon verder doen
ma is overleden vlak voor de corona, waardoor ik een tijd bijna geen contact heb met
anderen; pa heeft veel verdriet door het overlijden en is door ouderdom (96) verhinderd om
buiten te komen en normaal gezien kon ik hem niet steunen in zijn verdriet en hem niet
bezoeken of verzorgen; dit was keihard!
de sluiting van de dagopvang zorgde ervoor dat wij als mantelzorgers 2 extra dagen van de
week moesten opvangen en dat we wel naar onze Pa maar niet op onze kleinkinderen
mochten passen was verschrikkelijk. Mijn eigen familie bestaat uit 8 volwassenen en 5
kinderen dus met 13 mensen wij zijn nog niet samen kunnen komen!!!
Als verpleegkundige in een ziekenhuis heb ik veel schrik om mijn zieke moeder thuis te
besmetten.
Dat mijn man niet naar het dagzorgcentrum kon vanaf 9 maart en dan ook geen therapie meer
kreeg en nu nog altijd niet mag gaan . Voor de corona ging hij 2 halve dagen naar de
dagopvang en kreeg hij daar kine en erhotherapie
Mijn Vrouw is 15 April overleden aan Corona
neen
Enerzijds, een zeer drukke & intense periode, omdat alle zorg op mijn schouders terecht komt
en ik zelf niet even er tussenuit kan om de batterijen op te laden. Anderszijds, het contact met
mijn zoon is terug gegroeid, nu hij de hele tijd thuis is en niet in de voorziening, dan dat heeft
ook een meerwaarde.
Omdat kinderen allebei verder weg wonen heb ik door de maatregelen ook nog het contact
met hen heel erg gemist .....bezoek aan WZC mocht gedurende 10 weken niet ,mijn moeder
was net tijdens deze periode op bezoek bij mijn zus in Spanje en kon niet terugkeren''. dus ja
er waren periodes dat ik me zo alleen voelde dat ik meermaals heb gedacht op deze manier
wil ik niet oud worden
De oneindige angst om mijn zieke man te besmetten, hij zou dit niet overleven , hij had ook 2
geplande operaties, ik werk in de zorg en mocht hem niet besmetten als ik thuis kwam en hem
moest helpen, we slapen sinds 13/3 niet meer samen, elk op een aparte kamer op advies van
de huisarts. De 1 st hartoperatie is gelukt en hij herstelt goed, ik hanteer thuis ook alle
voorzorgsmaatregelen en ons dochter en zoon komen aan ons raam eens zwaaien en een
klapje doen.
Het lijkt nu of de verantwoordelijkheid nu nog groter is dan anders...
Daar onze zoon nu de hele tijd thuis is. geen begrip gemeente. We moeten naar het OCMW
gaan. Wij zijn toch geen sociale gevallen.
Het zien achteruit gaan van mijn echtgenoot met dementie. Hij werd angstiger en begreep niet
dat hij in zijn 'kot' moest blijven. Het missen van zijn kinderen en kleinkinderen en vrienden
kon hij niet begrijpen. Wou steeds vluchten... Heeft dit ook regelmatig gedaan bij de minste
kans die hij zag. Maar heeft gelukkig zijn weg altijd terug gevonden. Met de verruiming van de
regels is hij gelukkig iets rustiger geworden, maar zeker niet eenvoudiger..
ik mis het om met iemand te kunnen praten
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Vooral de mensen waar je als mantelzorger komt hebben het veel moeilijker, zij zijn
afgesloten van de wereld en durven bijna niet meer naar buiten Gezellig bijpraten met
leeftijdsgenoten in de serviceflats zit er niet meer in
Vooral stress: psychisch ongenoegen zonder uitlaatklep. Daardoor meer wrijvingen...
Voor jongeren met een beperking die thuis moeten blijven weinig tot geen invulling. Als
moeder moet ik elke dag en ieder uur zoeken naar invulling. Dat is erg vermoeiend.
Dagopvang sluit en er is niets. Beroepskrachten zoeken niet mee naar alternatieven. Jammer
dat je er als ouder alleen voor staat terwijl er zoveel beroepskrachten zijn die in deze
coronatijd toch tijd vrij kregen om alternatieven aan te bieden voor thuisblijvers.
Je mama op afstand ondersteunen want wij wonen 100 km van elkaar
De vrijheid is verdwenen. Waar ik voorheen zorgeloos op stap kon gaan met men
zorgbehoevende , om deze de nodige ontspanning te geven , en er zo voor te zorgen dat hij
contact bleef houden met zen familie en vrienden, is dat nu allemaal weggevallen , en dat
weegt op hem , en dus ook op mij. Het is niet altijd makkelijk om bij iemand van 90+ de moed
er in te houden.
egoisme is nog meer aanwezig in kring gehandicapte en dus op mantelzorger
Bijscholing rondom de crisis en over de pandemie!
Het heef invloed op het leven van iedere dag
dat de oudere generatie steeds de schuld krijgt van alles;en veel oudere aan het lot over
gelaten zijn;geen garantie meer ondanks er kinderen zijn
Minder hulp van poetsdienst, verpleging, huisdokter. Geen coordinatie !
Zeer moeilijk om in de supmarkt VEILIGE aankopen te doen. Gebruik zo weinig moglijk
euromunten & bankbiljetten. Lastig zonder bezoek van vriendin of zus
Als mantelzorger heb je tijdens de Corona minder contact met de Chronische zieken. Visuele
contacten zijn belangrijk om op een goede manier te kunnen communiceren.
Mijn echtgenote dient medische ingreep te ondergaan doch ze kan enkel mijn bezoek
ontvangen. Kinderen en vrienden mogen haar niet bezoeken in t ziekenhuis. Bij gevolg is t
aan mij om haar gezelschap te houden. Ze heeft veel extra zorg nodig (Duodopa-pomp en
regelmatige kramp-opstoten) en de tijd die ik bij haar mag zijn is zeer beperkt.
Bij alles moet je meer nadenken
Ik zorg voor mijn mama die in een WZC verblijft en het is zeer moeilijk met de quarantaine
maatregelen om alles vlot te laten verlopen
de emotionele druk van eenzaamheid van beide partijen
veel diensten 'steken zich weg' achter corona : alles wordt uitgesteld of afgelast en niemand
'weet iets' (en dan bedoel ik niet de zaken die voor niemand kunnen door carona maar de
zaken waarvan de diensten wel aan het werk zijn (b.v. aanvragen voor hulpmiddelen enz. die
blijven aanslepen )
Het is moeilijk om het huis uit te gaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Er komt geen
vrijwillige oppas en de dagopvang is gesloten. Voorts was er een periode geen poetshulp.
Enkel de professionele hulp kwam tweemaal per week langs.
nee we laten het zoals het is
machteloos toekijken
als de persoon waarvoor je mantelzorger bent in het rusthuis verblijft, dan heb je zelf niets
meer in handen en kan je ook niets betekenen voor die persoon omdat je niet welkom bent in
het rusthuis
Mijn partner heeft bijna geen sociale contacten meer, komt alleen in beperkte kring met
familieleden in contact
meer afstand houden ,minder contact
Omdat ik zelf risicopatiënt ben, kan ik mijn mama waarvoor ik mantelzorger ben, niet
bezoeken en dat is heel lastig
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Mentaal weegt het door dat je je ouders (mama)met beginnende dementie (in WZC) niet echt
kan helpen. Er niet mee naar specialist kan tenzij ze daarna 14 dagen in kamerquarantaine
moet wat ze mentaal niet aankan. Dat en het feit dat mijn ouders (papa, al langer en
dementer, en mama die tijdens corona van service flat naar gesloten afdeling moest, al langer
cronisch depressief is en ook Parkinson heeft) in andere afdelingen zitten in zelfde WZC en
mekaar al sinds 12 maart niet meer gezien/gesproken hebben maakt het mentaal best
moeilijk. Je moet ook 2 weken op voorhand afspraak maken om 1 van beide in babbelbox te
kunnen zien. Terwijl je anders op bezoek kan wanneer en zoveel je wil. Telefoneren met papa
gaat niet wegens zijn toestand. Mama is telefoneren beu na 5 minuten. Ik ben soms bang dat
papa me niet meer gaat herkennen.
moeilijk dat we niet ons niet met de auto mochten verplaatsen 7 km
Dat ik meer aanwezig moet zijn.
Bezoek aan hulpbehoevende echtgenote, die opgenomen is in een WZC, is
moeilijker/onmogelijk geworden.
In een thuissituatie lijken de problemen veel moeilijker. Van buitenaf hoor je er niets over en je
weet ook niet echt bij wie terecht. Ik vrees dat vele mensen die thuis zorgbehoevend zijn wat
aan hun lot overgelaten zijn. Misschien een telefoontje of een luisterend oor kan al wonderen
doen.
Het was een ontzettend zware periode om als alleenstaande, zonder sociale contacten en
mijn creatieve ontspanning door te komen! Creatieve ontspanning geeft me ruimte om de
innerlijke emoties los te laten! Ik wou mijn mama en haar vriend beschermen om samen door
deze hectische periode te komen! Nadat ze 27 jaar samenzijn werden ze om bestwil en eigen
keuze voor gezondheid, verschillende woonplaats elk naar zijn stekje gegaan! Geen
bezoek....verschrikkelijk dit te zien....mijn doel was te zorgen voor mama en haar vriend om er
samen door te komen....ik heb heel diep gezeten! Loslaten....heb dagen in bed gelegen om dit
te verwerken! Als mantelzorger kon ik nog voor mijn mama zorgen! Met mama haar vriend
belde ik regelmatig ( ook mama belde dagelijks met haar vriend ) uiteindelijk ben ik thuis
creatief aan de slag gegaan door te experimenteren met alles wat ik in huis had van,
waterverf, inkt, acryl....ik kreeg terug ruimte om mijn emoties te kunnen uiten! De dag dat ik
me met mijn autootje mocht verplaatsen naar een vriendin ( ook alleenstaand en zorgen voor )
en niet ver van mij wonend was een tweede opkikkertje! Met iemand kunnen praten, 2m
afstand van elkaar, was de kers op de taart! Het gaat nu goed met ons.... Ik voel wel nog de
naweeën..... Een grote impact op ons als mens.... Van de ene dag op de andere kwam een
onbekende grote vijand de wereld klein maken! Dank aan alle zorgverleners die op elk
moment klaarstaan voor de medemens ❤ Dit raakt mijn hart en heb ontzettend veel
bewondering
Ik kan niet helpen waar moet, en dat baart me zorgen
Ik zie dat het leven voor de ouderen dag na dag emotioneel moeilijker wordt, kort lontje, alles
wordt uitvergroot, ze begrijpen dikwijls de ernst niet van de situatie. Zeker niet dat ze in hun
kot ( serviceflat) moeten blijven, maar 1 persoon mag op bezoek, ik dus als mantelzorger. Ik
geef toe dat het soms voor mij niet makkelijk is om altijd vriendelijk en begripvol te zijn. Ik ben
mantelzorger van twee personen.
De eenzaamheid
ja, mijn 'uitlaatkleppen' (vrijwilligerswerk) zijn stopgezet....
Mijn echtgenote geeft aan dat zij als mantelzorger te weinig appreciatie krijgt van de overheid,
CM en zelfs van SAMANA
nee
De zorgbehoevende nog meer moeten wijzen op het belang van de opgelegde maatregelen
angst dat we er vroeg of laat toch door getroffen worden!
kunnen geen bewijs leveren van mantelzorger indien nodig, gelukkig nu minder controles op
verplaatsingen
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alles moet veel afstandelijker gedaan worden, ingepakt, beschermd, … waardoor het allemaal
zo irreëel wordt
Als mantelzorger van o.a. een broer en zus met mentale beperking die respectievelijk in een
woonzorgcentrum en in de vorm begeleid wonen leven is het zorgen voor totaal verschillend.
Ook als mantelzorger mag er geen bezoek gebracht in de volledige lockdown en zelfs nu na
de versoepeling niet. Begrip hiervoor heb ik zeer zeker maar ik vraag me af of er iemand die
deze beslissing nam ook maar even heeft nagedacht over de impact op familie (zus en
bewindvoerder) van een broer en zus met mentale beperking. Ook al wil je helpen, het mag
gewoonweg niet. Ik help in het centrum als vrijwilliger en plots gaat de deur dicht, niet alleen
voor mij als zus, maar ook als vrijwilliger en bewindvoerder. Nu mag broer naar huis vanaf 5
juni met nog steeds strikte voorwaarden om terug te brengen, papier ondertekenen dat je de
voorbije
Er zijn winkels waar er maar één persoon mag binnengaan. Voor mijn man is dit moeilijk te
begrijpen daar hij onrustig word van zodra ik uit zijn gezichtsveld verdwijn. Het zou goed zijn
als er meer begrip hiervoor word opgebracht. Wij hebben dus al heel wat adresjes waar we
niet meer naartoe kunnen. Maar we redden het wel.
Ondanks alle videocontacten, mis ik het contact in levende lijve met collega's, vrienden, ... Er
zijn minder mogelijkheden om even te ontsnappen en een "echt" gesprek aan te knopen (wat
met mijn man) niet meer mogelijk is ....
Tot nog toe is hier alles zonder moeilijkheden verlopen, ook wel dank zij onze verhuurders die
ons heel goed geholpen hebben (we wonen in een serviceflat) en dank zij onze buren waar
we dagelijks (op de voorgeschreven afstand) een praatje maakten. We wachten de toekomst
toch wel met een klein hart af, en hopen dat we de voorbije periode niet meer hoeven mee te
maken.
nee
ben aan huis gebonden geen opvang
Het in je kot moeten blijven en vooral dat 'afstand' houden, daar heb ik het moeilijk mee, heel
moeilijk.
sociaal contact valt weg, geplande activiteiten vallen weg
Het is niet altijd evident om de violen gelijk gestemd te krijgen met de professionele
zorgverstrekkers
gebrek aan informatie
neen
Ik ben de huidige situatie hartstikke beu. De huidige leiders doen niets anders dan ons
belegen en bedriegen.
Het is vooral mentaal veel zwaarder
Angst om ziek te worden in deze coronacrisis laat mij niet los. Praktisch gezien sta er meestal
alleen voor de taak als mantelzorger. Een hart onder de riem steken is heel belangrijk in deze
tijd.
Je voelt je meer afgesloten
neen
Neen
Minder tijd voor jezelf
het doet ontzettend pijn niet zoveel bij je ouders te kunnen zijn als je wil, je hebt het gevoel
hen in de steek te laten! ik versta ook niet dat zorgverleners het wel mogen, uren in de
woning! en als dochter niet. de zorgverleners die bij mijn ouders over de vloer komen hebben
veel meer contact met vele andere dan ik die de hele tijd in mijn kot blijf en zo goed als geen
contact met andere heb. Dit klopt niet en ik vind het dan ook geen correcte maatregel, ze
kunnen rapper besmet geraken door de zorgverleners dan door ik!
Het vraagt meer geduld , aandacht en hulp
Het is niet in hoofdzaak corona, maar mijn 95-jarige moeder
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Als gepensioneerde neem ik de zorg op voor mijn schoonmoeder. Ze kon de voorbije weken
niet naar het CDV waardoor veel frequenter mijn hulp nodig was, soms meermaals per dag.
Dat is graag gedaan maar het geeft wel extra druk en tijsmanagement.
Terug opstarten graag.
Dat de ministersen co eens normaal moeten doen
Soms wel gevoel van in de steek gelaten door bv dienst zoals panal die vrijwilligers niet meer
laten komen. Er werd wel meer tel contact gehouden en dan gezegd als er iets is bel maar.
Maar ik wil niet praten maar heb fysieke ondersteuning nodig. (Ben mantelzorger voor ALSpatiënt aan de invasive beademing, 100% afhankelijk van mij)
Met schrik zitten
Als mantelzorger ga ik met mijn gehandicapte vriend wandelen (hij woont in een appartement
zonder tuin). het valt me op dat weinig mensen afstand houden. We gaan dan maar op straat,
omdat het voetpad niet vrij is (ze lopen met 2, 3 of 4 personen naast mekaar).
alleen gaan winkelen , ze mocht niet medegaan , naar huisarts om voorschriften gaan zonder
haar
Mijn partner is tijdens de corona crisis opgenomen in het ziekenhuis ( niet voor corona ) dit
was doffe ellende ( mijn partner is jongdementerd ) geen begrip of kennis is het ziekenhuis
daarvoor.
de angst om zelf ziek te worden en mijn partner de nodige mantelzorg niet meer te kunnen
geven, temeer ik zelf zorg zou nodig hebben door mijn reumatische aandoening
Niet welkom in ziekenhuis voor borstcarcinoom van vrouw. Ze heeft alles alleen moeten
ondergaan, best zielig.
Bezorgd om besmet te geraken.
Corona doet ons een keer stil staan bij de dagelijkse realiteit, en dat was nodig.
Media/overheid mag er meer aandacht aan schenken, niet alleen voor modale Belg. Gevoel
dat je nog meer dan anders je plan moet trekken ivm de zorg voor de persoon met een
beperking.
door gehandicapte zoon kan ik nu moeilijker naar buiten
ik heb meer angst
Het is een magere troost te weten dat er nu veel meer mensen lijden onder beperkte
bewegingsvrijheid en isolement.
Nee
De grote onzekerheid en angst voor besmetting
Ik heb meer tijd voor mezelf.
neen
neen,niet echt
TEVEEL INFO OVER CORONA WAAR JE NIET VERDER MEE KUNT!!
Tijdig de leden inlichten over hun rechten !!
Wat ik vooral spijtig vind is dat je bij iemand die bedlegerig is en op zijn laatste er maar 30
minuten per dag bij mag gaan ' Vraag ik mij af wanneer ben je een erkende mantelzorger
want daar wordt ook verschil in gemaakt ? Tenslotte vind ik dat de maatregelen in dewzc voor
de mensen te lang duren en dat is niet goed voor de mensen ,ze treuren ,schreien en
vermageren .
Zou graag een kaart of iets duidelijk hebben dat je mantelzorger bent. Had een beschamende
situatie met mijn man op bezoek naar het ziekenhuis. Had gelukkig een attest van de huisarts,
zodat ik toch mocht begeleiden. Eerst buiten een confrontatie , toegangsticket voor ons 2.
Toch nog op de rooster in de rij voor in te schrijven. Mijn man heeft autisme en had echt wel
begeleiding nodig. Ja onzichtbare handicap. We willen wel menselijk behandeld worden.
neen
Het is moeilijker,ik heb zelf voor materiaal moeten zorgen,zoals mondmasker , gel en
handschoenen.
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Mijn enige bezorgdheid is wat met mijn partner indien ik zou besmet geraken en in het
ziekenhuis terecht komen want er is niemand anders die voor hem zorgt,.
Geen dagcentrum is zeer zwaar.
Ik lig momenteel zelf in het ziekenhuis en kan mijn taak als mantelzorger niet doen, mijn
kinderen hebben de taak overgenomen.
Als mantelzorger leef je al lang met veel beperkingen.
neen
Als leeft met iemand die in normale omstandigheden al met angsten moet afrekenen en het
psychisch moeilijk heeft is het niet gemakkelijk om tijdens deze dagen zelf vast in je schoenen
te staan. Altijd aan de kar trekken wordt zeker dubbel zo zwaar.
Nee
Daar ik geen hulp kon krijgen was ik verplicht 7 weken continu mijn taak als mantelzorger uit
te voeren wat een zware lichamelijke belasting was.
Het was heel heftig: geen dagcentrum, geen vrijwilligers, geen kine, geen thuishulp, alles viel
weg, en kwam op mijn schouders terecht. Mijn man had extreme woede-aanvallen, die
uiteindelijk met medicatie fel verminderd zijn. De impact van het wegvallen van de dagelijkse
hulp is in de politiek ook zwaar onderschat geweest denk ik. Dit is niet voor herhaling vatbaar.
Het heeft mij wel in de gelegenheid gesteld scherper te stellen wat ik wil voor mijn man en wat
niet, en idem dito ook een beetje voor mezelf.
ik ben banger geworden
het is ambetant dat je uw kot niet uit mocht komen
Het gevoel dat je veel moet loslaten. Dat je diegene waar je zorg voor wil dragen niet altijd kan
helpen zoals je wil het is/moet allemaal strak gepland zijn. Dat je de zorgen niet echt kan
delen. Niet de fysieke zorgen maar vooral de mentale zorgen.
Vooral oudere mensen, die bang zijn ziek te worden en/of te overlijden door corona, mijden
contact, hoewel ze er echt wel nood aan hebben!
Lieven en Christina, broer en zus wonen in het ouderlijk huis en wij Monika(de zus) en
Bernard(de schoonbroer)doen momenteel alles zelf uit voorzorgen voor de Covid 19. D w z
Poetsen, activiteiten, eten maken, en alles wat er bij hoort. Normaal komt de kinesist, de
poetsvrouw, de vrijwilligster om te wandelen, de buren om de in maart, april de palletkachel na
te zien, de vuilzakken buiten te zetten. Nu doen we dat allemaal zelf om geen risico's te
nemen. In plaats van één dag zijn er momenteel er twee van gekomen die vast staan, waar er
geregeld er een derde van komt op een week. We doen het met plezier als we voelen dat ze
het goed hebben. Maar ik wil het wel eens laten weten dat het een zware job is. Dit is iets dat
uit het hart komt.
ik pas mij aan en wacht op betere tijden ….
De onwetendheid over, het late testen in de woonzorgcentra, de beslissing bewoners niet
meer op te nemen in ziekenhuis, de verwarring door de berichtgeving....en geen enkel
perspectief wanneer en hoe de opgesloten bewoners...afgesloten in dezelfde
stressituatie...buiten mogen, naar huis eens kunnen, naar hun eigen bubbel....
Meer duidelijkheid over risico dat ik loop als mantelzorger
Het verandert ons leven voorgoed als mantelzorger !
zonder de hulp van de kinderen zou het ons moeilijker zijn geweest. Ik heb nu zelf soms hulp
nodig.
Ik ben al meer dan 1 jaar mantelzorger en heb nog nooit iets ontvangen, wel al veel
formulieren ingevuld
Meer overleg met derden die betrokken zijn bij de zorg en vooral de beperkte verplaatsingen
en afzondering ,uit voorzorg ,zijn soms lastig en "vertraging en bijsturen" van alles wat niet
kan doorgaan. vb.raadplegingen bij specialisten en controle die niet kan doorgaan,opvolging
via mail(zonder beeld) van een operatie na bovenarmbreuk, revalidatie aan een vertraagd
ritme door onstandigheden, voortudrend bijsturen in communicatie

35


























Dat je familie en vrienden moet missen
het permanent overspoeld worden met berichten maakt
In deze periode heb ik schrik voor een dringende opname van mijn echtgenote in het
ziekenhuis!
Buiten de ongewone situatie is er voor mij niet veel veranderd, maar ik kan me inbeelden dat
het voor sommigen zeer moeilijk geworden is.
contacten zijn tot minimum herleid.
Ik ben mijn man zijn zijn mantelzorger ,hij begreep de regels in het begin niet zo goed ,en
zeker niet van mij!Als de dochter het uitlegde was het ok!
neen
minder ontspanning mogelijk
Meer op de hoede zijn, zodat zeker het virus binnen komt en dat is belastend
De mantelzorgpremie van 130 euro gaat integraal naar mijn mama. Ikzelf heb enkel de 20
euro verplaatsingskosten. Van Eeklo naar Brugge is dat peanuts.
Door corona is er veel minder omgang met de oudere generatie.Mensen zijn bang om buiten
te komen,en zeker om nog mee te gaan met uitstappen.Sommigen zijn wel blij als je eens
langskomt,ook al is het vanop afstand,en met een mondmasker aan.Ze zijn vooral bang wat
de toekomst zal brengen!!Meer en meer mensen vereenzamen door deze crisis.
Ik leef 24u op 24u. In een zorgsituatie en kan mijn eigen taken niet volledig in orde brengen.
Weinig gemotiveerd
ik vind het verschrikkelijk voor de mensen die verzorgd worden. Er sterven nu zelfs mensen
van angst
Ja , de corona is op dit moment de grootste hinderpaal in de gezondheid en het welzijn van
mensen in woonzorgcentra en de klinieken , geen Kine mogelijk na bv. Een heupoperatie als
men in kort verblijf moet gaan om te herstellen want kinesisten mogen op dit moment niet
binnen . Men wil niet liever dan de ouderen ( mijn moeder wordt 93 ) niet meer mobiel te
maken zodat ze nog naar hun serviceflat kunnen terugkeren . Hun kamers moeten verhuurd
geraken nu ze geen nieuwe ingeschreven mensen kunnen opnemen in kortverblijf of het
rusthuis . Bezoek kan alleen op afspraak als je geluk hebt dat je er nog bij kan op de lijst en
dan 1x per week een kwartiertje . Zulke mensen gaan nu niet dood van de ziekte Corona
maar van eenzaamheid en verdriet . Dat maken ikzelf en mijn naaste familie nu mee , hoe is
het mogelijk dat we zulke mensen in eenzaamheid moeten laten sterven . Men spreekt van de
horeca en de cafés te laten opengaan terwijl er onder zieken en herstellenden zulke taferelen
plaats vinden , de schade die daar wordt toegebracht aan menselijk leed is niet te schatten ,
deze mensen gaan eraan te gronde len dan durft te zeggen " zoals er al zoveel zijn " Waar is
de waarde van een menselijk leed en sterven op dit moment . Dat kan ik en mijn hele familie
niet begrijpen .
eens de avond word het moelijker
als mantelzorger in een thuissituatie voor een partner met FTD-dementie is het sowieso al
moeilijk. Alle hulp van buitenaf was weggevallen, enkel de thuisverpleging bleef komen. Daar
bovenop zelf nog ziek bij het begin van de lockdown, vermoedelijke covid19, maar geen
mogelijk tot testen toen. Veel aangeleerde technieken om mezelf als mantelzorger staande te
houden waren niet meer mogelijk. 24/24 - 7/7, met geen kans om er even tussenuit te gaan,
maakte het extra zwaar.
Ik sta meer stil over waar het echt om gaat in mijn leven
ik heb het gevoel er alleen voor te staan
neen
voor iedereen is er een extra vergoeding. thuisverpleging, kine, dokter behalve de
mantelzorger
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Ik vind het heel spijtig dat we als mantelzorger geen ondersteuning kregen van psychiaters en
psychologen. Deze mensen hebben wij meer dan nodig om door deze moeilijke periode heen
te komen.
neen
gebrek aan doorlopende controles (werden afgeschaft of verzet), riscicogroep zijnde zou men
daar meer rekening mee moeten houden qua testing, qua bevoorrading maskers,
Wees mild !
De onzekerheid maakt ons leven zeker niet gemakkelijker, zoals dit ook het geval is door de
wispelturigheid en het treuzelen van de politiek bij 'n aantal te nemen beslissingen .
De moeilijkheid van bezoek
neen
dat Saman niet gehoord werd in gans deze crisis en dat er zeker mensen zijn overleden die
niet moesten overlijden, samana had en heeft geen noodplan
dat je niet kunt gaan winkelen met de patient
Richtlijnen duidelijk weergegeven net als de maatregelen die genomen dienen te worden
Neen
NIETS SPECIAAL
ja omdat tijdens deze periode ook mijn echtgenoot een zware operatie ondergaan heeft van
de milt verwijdering en terzelfdertijd die corona terwijl ik tussen door mijn papa hoefde bij te
staan dus stond ik er alleen voor en kon enkel rekenen op mijn oudste dochter maar die had
ook haar werk nog.
Het telewerken heeft de combinatie werk/zorg makkelijker gemaakt. Het rustiger tempo
waarop de samenleving draait in Corona-tijden is meer afgestemd op ons ritme. Het doen van
boodschappen was een hele moeilijke onderneming (nam meer tijd in beslag en geen hulp
meer aan huis-> meer stress om levensnoodzakelijke items in te kopen en een
zorgbehoevende die niet alleen kan blijven toch achter te moeten laten)
nee
Veel te lang zonder familie
Mijn demente echtgenote is opgenomen in een gesloten afdeling voor dementie waar er geen
bezoek is toegelaten het is emotieel heel zwaar gelukkig heb ik 3 prachtige kinderen waar ik
veel steun aan heb.Voor de corona tijd woonden we samen in een service flat van het
woonzorgcentrum sint-jozef te sint-pauwels. maar door de vele zorgen die nodig had werd het
voor mijte zwaar en heb ik haar op raad van onze dokter moeten loslaten.gelukkig waren de
testen bij ons allebij negatief. Ze hebben mij ook al gezegd dat deze ziekte onomkeerbaar is.
Vanaf volgende week zal ik één keer in de week voor een20 tal minuten op bezoek mogen
gaan wel achter glas. Het is een hele ommekeer in mijn leven waar ik mee verder moet .Ik
wordt binnenkort 78 jaar.de tijd zal raad brengen.ik moet de knop omdraaien en trachten het
beste van te maken VELE GROETJES René
dat het vlug gedaan is
--Zoals altijd worden we door de politiekers vergeten
De onzekerheid, de angst.
Zeer veel stress en tijdverlies bij boodschappen
Corona maatregelen zijn moeilijk te handhaven als mantelzorger en dan denk ik aan afstand
bewaren als belangrijkste punt. Omdat ik mantelzorger ben (en zelf tot enkele risicogroepen
behoor) is het voor mij ook niet mogelijk om gebruik te maken van de bubbel van 4 personen
waardoor ik mijn eigen kleinkinderen niet kan zien, wat mij zeer zwaar valt. Ik ben zelf
alleenstaande en mijn eigen moeder is dus de enige persoon die ik kan zien.
alle gevraagde hulp, zoals poetsen was allemaal voor mij als mantelzorger
Het gemis van kleinkinderen, bezoek van familie, eenzaamheid, minder buiten komen, schrik
om besmet te geraken
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veelmeer op mezelf aangewezen
Ons moeder werd opgenomen in de psychiatrie, ze mocht niet af en toe naar huis, maar enkel
als ze "genezen" was. Die bruuske overgang, die normaal gezien geleidelijk gebeurd, was niet
evident. Ook het onbreken van bezoek in het ziekenhuis maakte het allemaal erg moeilijk.
als men hulp nodig heeft , voor gesprekken , lichaamsverzorging , metale welzijn heeft een
impact op mijne fysieke toestand , minder pijn , minder zorgen , verzorg ik me zelf beter ,
signalen herkennen op tijd rust nemen en medicatie . niet toegeven aan verwaarlozing van
hart en ziel , minder zorgen maken over mijn toekomst ! leeftijd chronische vermoeidheid pijn
de oorzaak en niet kunnen slapen nooit uitgerust ontwaken altijd pijn mij zelf niet kunnen
wassen op in een opstoot periode niet naar buiten kunnen niet aanspreekbaar door de opstoot
van pijnen meer pijn als anders ontstoken spieren en gewrichten niet aankleden daar door
ganse dagen in bed blijven met suicide gedachten eindelijk rust rip . einde van mijn miserie
bubbel geen vrienden of familie die me zal missen ook voor hen eindelijk rust en minder
zorgen . rip . als plant wil ik niet verder leven ik wil mezelf nog (iets)kunnen verzorgen en niet
volledig afhankerig zijn van 3den ontdanks de vele medicatie heb ik de beperking van mijn
lichaam en geest niet onder controle en kan ik minder en minder op mobiliteit doet me veel
pijn elke beweging van mijn spieren en gewrichten doet pijn , daarom de spuit om me de laten
inslapen . kan er boeken over schrijven van mijn kind perioden doen ook al ziek maar niet
erkend tot na mijne schooltijd , werk perioden werd ik telkens ziek ontslagen , na een lange
ziekte periodes , maatwerk bedrijf vroegere bewel stond ik op een lijst voor daar in dienst de
gaan nooit meer iets van vernomen ontdanks mijn telefoontjes naar de verantwoordelijke daar
, nu ben ik zo ziek dat ik niet meer voor 100% kan werken kan nog niet voor mezelf zorgen en
het kost veel geld om in sociale maatschappelijk leven deel de nemen ontdanks de
verminderingen voor chronische zieken personen. ik heb dit ook gemeld aan cm
maatschappelijkwerk voor mijn noden zelfs op bezoek geweest omdat ik niet instaat was om
op een cm kantoor langs de gaan door mijn ziekten, echt depri is het om me zelf niet de
kunnen uitdrukken mondeling teveel prikkels van de omgeving en de nieuwe mensen die daar
aanwezig zijn , altijd moeten uitleggen wat er scheel ik heb mijn 2 benen en armen nog maar
geen kracht om er mee de gaan werken ganse dagen met krukken en rolstoel zou gaan niet
met de pijn , kan ik me niet staande houden tussen andere mensen in een werkomgeving en
me vol pillen stoppen pijn stiller ben ik ene zombie hebben ze ook niets aan mij. ben
afgeschreven en wacht op mijn dood rip.
De dagverblijven waren dicht, de CM vrijwilligers waren thuis en met reden, de verpleging liet
ik niet meer komen omdat het besmettingsgevaar te groot is. Telefoon gekregen van CM
verantwoordelijke oppas dienst. Dat was fijn eens een praatje met haar te doen, normaal regel
is alles via mail. Goed iniciatief. Man terug uit ziekenhuis na opname voor blaasontsteking.
Maar hij kwam terug met corona, na en horror week waar hij toch niet ziek was maar ikzelf
met de nodige voorzichtigheid leefde. Dan bleek het een foutieve test te zijn geweest. Super
opgelucht, maar ik wens dat niemand toe.
De zorg is 24 op 7 volledig op mijn schouders gekomen. Dat kwam doordat de dagcentra
sloten waardoor de familiehulp zoveel werk bijbrengen dat wij uit de boot vielen. Ook vrienden
mochten niet langskomen. Dus voor mijn partner viel alle contact weg omdat direct contact de
enige vorm van contact is. Doordat dit zovele weken duurde, kreeg hij geen prikkels meer en
is hij enorm achteruitgegaan op cognitief vlak. Elke avond werd hij ook onrustig. Het is dus
voor mij zeer moeilijk, stresserend geweest. Want omdat ik te ver van mijn ouders woon, kon
ik ook alleen maar telefonisch contact hebben. En ook voor hen ben ik mantelzorger en was
dat een stukje moeilijker.
Dat mantelzorgers tijdens de hele coronacrisis onzichtbaar zijn gebleven. Geen enkele
instantie heeft over ons gecommuniceerd (overheid niet, media niet) en bij de maatregelen
werd geen rekening gehouden met onze specifieke positie. Ook wij staan in de zorg, gratis
zelfs zonder enige vorm van erkenning. Dan had men voor ons toch wat faciliteiten kunnen
voorzien bv winkelen op voorbehouden uren of voorrang voor thuisleveringen.
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Dag en nacht zorg dragen voor mijn volwassen zoon met Down is zwaar. Hij mist zijn vrienden
en activiteiten in het dagcentrum. Hij is dikwijls humeurig en niet tevreden. Hij zit al 11 weken
thuis.
rustoord te lang dicht
Het dagcentrum waar mijn man met dementie naar toe ging sloot en ik stond er wekenlang
alleen voor. Ik voelde mij compleet in de steek gelaten. Mantelzorgers in die situatie waren
een volledig vergeten groep.
Het was moeilijk om kortverblijf te vinden toen ik plots naar het ziekenhuis moest. Toch nog
een plaats gevonden waar ze mijn zoon konden opnemen voor enkele dagen.
We zijn er niet gerust in voor er een vaccin gevonden is
Ik heb schrik voor de gevolgen wanneer ikzelf besmet zou worden
Komen tot de vaststelling dat we niet wisten hoe goed we het hadden.
In een eenzame bubbel
Weinig informatie en aandacht vanuit de overheid bv wij worden niet genoemd tijdens de
conferenties van de Veiligheidsraad
Ja ik zou graag hebben dat het gauw voorbij is,dan kan ik mijn kleinkinderen terug zien en er
terug eentje gaan bezoeken in de school waar het verblijft.En dan kan ik terug mijn kinderen
ontvangen.En ook de mensen gaan bezoeken van samana.
plots hadden professionelen geen TIJD meer ! Waar anders elke week een 'verplichte'
begeleidende verg van 3/4h 'noodzakelijk' was. Dus voel(de) ik mij in de 'steek' gelaten. ivm
de begeleiding en opvolging!
het is veel rustiger, een pluspunt
Meer schrik dat de zorgvrager ziek zou worden en naar een ziekenhuis zou moeten in deze
coronaperiode
Moeilijk om de afstand te houden bij mensen met beperkingen
mensen met een beperking worden meer uitgesloten, de eenpersoonsregel in winkels,
éénpersoonsregel in de bezoekregeling in ziekenhuizen, met een persoon naar de dokter. Als
mantelzorger of persoon met een beperking wordt je vaak buitengekeken of beschuldigend op
uw plaats gezet. Er zou meer respect moeten zijn voor mensen met een beperking en meer
respect zijn voor mantelzorgers. Betere regels en wetgeving dat mensen met een beperking
steeds binnen mogen met een begeleider in een winkel, ziekenhuis, of gelijk waar. Zonder dat
je een attest of uw handicap of uw band als mantelzorger moet bewijzen.
Ik vind het jammer dat er zo een negatief beeld wordt opgehangen van de woknzorgcentra
ik ben werkeloos mag niet binnen
de verantwoordleijkheid niet kunnen delen met professionele hulpverleners knaagt aan mijn
draagkracht
Neen
De angst dat jezelf iets overkomt dat je dan niet kan zorgen voor de persoon die je moet
zorgen
Door corona werden zowel voor mijn partner als voor mezelf belangrijke zaken uitgesteld:
onderzoeken, behandelingen, kinesitherapie, massages, psychotherapie, tekenmomenten en
dit maakt het extra moeilijk
over het algemeen vind ik dat je als mantelzorger financieel in de kou staat . ik vind dat ik
geen vergoeding kan vragen aan de zorgende daar zij een IGO inkomen hebben.
De verwarde nieuwsgeving maakt het soms moeilijk de juiste handeling te kiezen
iedereen is bang
Ik mis het sociaal contact
neen
Mijn zoon is in een P VT, en ik heb hem om de 2 dagen opgebeld, anders komt hij wekelijks
enkele uren naar huis. Nu ben ik al 2 maal een half uur op bezoek mogen gaan
Volledige zorg komt op mijn schouders terecht door sluiting dagcentrum
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het is heel moeilijk om alles te combineren met het werk
De onzekerheid, voorzichtig zijn voor(met) alles en voorlopig niets kunnen plannen.Ook heel
belangrijk, onze dochter en de kleinkinderen die we moeten missen,die woont niet dichtbij en
de vrees voor besmetting(we zijn beiden risicopatiënten).Gelukkig is er nog het skypen.Ook
een wandeling maken met een gehandicapte is niet evident,qua sanitaire voorzieningen,
daardoor ben je bijna altijd verplicht in je kot te blijven.
Mis contact met familie om bezorgdheid te bespreken en hun steun daarrond, de angst dat
mijn echtgenoot in deze periode zou overlijden is erg dwingend in mijn gedachten aanwezig
en uit zich in mijn reacties door over bezorgdheid.
Ik voel me eenzamer en meer op mijzelf alleen aangewezen dan voor de Corona tijd, vooral
ook het gesloten zijn van de bistro en restaurant waar we vroeger konden gaan eten was een
handicap, ik stond nu alle dagen alleen voor het bereiden van de maaltijden en dat is volledig
nieuw voor mij, ook het feit dat we niet naar onze vroegere bijeenkomsten konden gaan was
een zware handicap, en gezien mijn fysieke toestand( in afwachting van enkele dringende
operaties die nu dienden uitgesteld)was het tevens moeilijk om al het werk in het huishouden
alleen te moeten doen, waar ook geen hulp van mijn kinderen mogelijk was.
Stress en vermoeidheid beginnen parten te spelen. Vader gestorven op 14/4, moeder
kankerpatiente en een fulltime job daarbij nog wordt zwaar
het sociale leven dat stil valt is het ergste
Ik ben meer angstiger en onrustiger geworden en regelmatig depri omdat ik in een uitzichtloze
toekomst kijk met heel veel problemen, zowel financieel en familiaal, ik heb geen rechten
maarenkel plichten
Voor mij als mantelzorger veranderde er weinig; grootste verschil was voor de
zorgbehoevende: komt bijna niet meer buiten; is bang voor besmetting omdat dit zeer
waarschijnlijk fataal kan zijn.
Heeeeeel slecht voor de gehandicapten ALS ZE BEGELEID WONEN worden ze naar huis
gestuurd en de OUDERS moeten het maar kunnen, deze kinderen snappen het niet ze willen
terug het normale voor hun extra hulp niks nopes hou ze maar bezig nu ze niet meer gewoon
zijn om een ganse week thuis te zitten gaan fietsen maar ja niks CAFE open IJSJE ETEN je
mag er nog niet gaan zitten. Naar zee rijden om te ontspannen ze kunnen nog nergens geen
plasje gaan doen ! Veel respect voor deze mensen heeeeel hun leven is al HEEL MOEILIJK
weinig contact met de mensen altijd voor alles alleen staan .Heb er echt mee te doen geen
feestjes in de familie vr verjaardagen altijd neen neen zeggen . Corona !
ik haat bewindvoering
Eigenlijk ben je als mantelzorger al gedeeltelijk geisoleerd. Nu is het alleen nog een beetje
meer. Het feit met een risicopatiënt te zitten ( en er zelf qua leeftijd ook een te zijn) zorgt toch
wel voor heel wat stress (angst).
Alles is rustiger geworden, doch je kan geen controle meer doen bij jouw zorgbehoevenden,
geen bezoek aan partner toen die in het ziekenhuis lag
Doordat de grenzen dicht zijn kan ik mijn schoonvader niet bezoeken en zijn was dus ook niet
doen. We houden contact via videobellen, gelukkig dat er dat is!
Alle vroeger georganiseerde hulp om alles draaiende te houden viel weg: poetshulp, strijkhulp,
vervoerdienst...
neen
xxx
opgepast voor isolatie en eenzaamheid
Bij de verplaatsingen naar de patiënt na politiekontrole geen problemen ondervonden . direct
alles ok en ik mocht verderrijden
nee
het samenwonen met 3 generaties werd aangemoedigd maar wordt nu aanzien als een
nadeel
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Het besmettingsgevaar covit 19 is aanmerkelijk groter. Mijn zus die ik mantelzorg is autistisch
en mentaal en fysiek afhankelijk. Zij is met ondersteuning globaal redelijk zelfredzaam maar
ziet de risico's van besmetting niet. Dit houd voor mij als mantelzorger een verhoogt
besmettingsgevaar in via haar. Een dialoog voeren daarover is amper mogelijk aangezien zij
dat inlevingsvermogen niet of nauwelijks heeft.
Geen. Behalve dat de mediageile virologen ons op TV beter ook zouden vertellen dat,
wanneer de corona-koorts iemand van ons zou overvallen, wij onverwijld ontsteking werend
moeten innemen, bv. aspirine 1 gram 2 maal per dag, gedurende 5 dagen. En uiteraard vanaf
dag 1 alle bezoekers informeren over de situatie
het sociaal contact via verenigingen valt volledig stil waardoor je onder andere ook minder
gespreksstof hebt, zelfs tegenover elkaar als echtpaar.
"zo weinig info over rolstoelgebruikers er wordt nks over gezegd juist of ze zijn af geschreven
ook moeilijk als mantelzorger voor hun te zorgen omdat er geen aangepaste regel is ik zelf
heb info gevraagd info corona centrum en ja mocht tijdelijk verblijven boij gehandikapte 14
punten fod
Neen
Minder bij de zorgnemer dan vroeger, nu sneller weg en minder geborgen
Meer spanning.
Het heeft een heel ander zicht op de toekomst gegeven. We weten niet wat er ons allemaal
nog te wachten staat...
Voor de veiligheid van mijn zieke dochter heb ik beslist om bezoeken van huisarts en vooral
thuisverpleging volledig stop te zetten, ik doe nu alle verzorging zelf (wondzorg, baxters,
sondevoeding,...). Zo hoeft hier niemand meer binnen te komen en hopen we zo corona
buiten te houden !
Mijn zwaar hulpbehoevende en demente moeder woont bij mij in, ik wil het niet op mijn
geweten hebben dat zij zou besmet geraken door bezoek toe te laten of door ons.
Tijdens deze periode is mijn mam gestorven tgv jong dementie (alzheimer). Dus niet tgv
corona. De afscheidsviering stellen we wel uit tot na corona. Ooit...
xx
Als mantelzorger moet ik 24 op 24 zorg verlenen. Mijn sociaal leven ziet er door Corona nu
hetzelfde uit als dat van de normale Belg = geen. De bevolking en regering weten volgens mij
totaal niet wat het is om mantelzorger te zijn en hoe zwaar en veeleisend dit is. Mijn enige
uitstapje ( al jaren zo ) is naar de winkel = nu met Corona zo voor iedereen. Misschien kan
met dit voorbeeld eens duidelijk gemaakt worden dat een mantelzorger wat meer erkenning
en steun moet krijgen.
Nee
Ik had in het begin van de lock-down het gevoel dat ik veel lotgenoten had. Mensen die door
omstandigheden van buitenaf niet kunnen doen wat ze willen... bij ons is het al 16 jaar zo! En
het maakt me ontzettend kwaad dat ze niet tevreden zijn met wat ze wel terug mochten doen:
wandelen, fietsen...En dan denk ik : wees blij met wat je hebt en wat je mag.. en dat je gezond
bent. En de rust van de maatschappij deed zo’n deugd, de natuur die meer tot leven komt..
Als ouder met een kind met beperking is het puzzelen en zoeken en niet mogelijk om altijd
opvang te vinden
Als ouders-mantelzorgers zijn we voltijds nu met onze 37 jarige dochter bezig. Normalerwijze
is zij tijdens de week in een instelling. Echter omdat wij thuis de nodige faciliteiten hebben en
we de instelling willen ontlasten hebben wij haar sinds 13/3 thuis gehouden. Wat is de
grootste verandering ? Dat ze niet onmiddellijk begrijpt dat alles gesloten is/was (dierentuin,
shoppen, koffie gaan drinken.... maar ook geen lijfelijk contact met broer, zus en nichtjes en
neefje...) Dat was voor ons een aanpassing en voor vele ouders/mantelzorgers.
Neen
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Het is vooral moeilijk voor de chronisch zieke mensen. Zij hebben geen niet professionele
andere contacten, gaan niet buiten en missen dat ze eens naar een activiteit van bv. Samana
kunnen
Mijn dochter gaat normaal gezien naar een dagcentrum. Van de ene dag op de andere was
en is ze fulltime thuis. Er is momenteel ook weinig perspectief naar de toekomst wat opvang
betreft. Het personeel van het dagcentrum wordt ingezet voor de residentiële bewoners. Ik
heb daar alle begrip voor maar ik stel vast dat alle mensen met een zware beperking die
normaal gebruik maken van dagbesteding aan hun lot overgelaten zijn.
Welke toekomst hebben we nog? Komt het economisch nog goed.
Dat men eenzamer word
Je bent veel eenzamer. Hrt bezoek van klein en achterkleinkinderen is een groot gemis. Ze
kwamen mij ooj regelmatig halen. Nu niet.
Mijn leven word volkomen beheerst door mijn mantelzorg,ik heb geen eigen leven meer en
schep ook geen enkele vreugde meer in het leven
Nog meer isolement
Corona brengt een zekere angst teweeg
ik zorg voor mijn vrouw zeer slecht ziende en kan ook geen tijd inschatten als ik een korte
boodschap doe daar ze dementerend is maar we zijn niet meer weggeweest tot nu de laatste
weken terug en zo voel ik weer veel minder weet laat de oudere mensen doen wat ze gewoon
waren ik denk dat het veel beter zou zijn.
Ik vind het moeilijker om samen met mijn papa dingen te doen. We gingen regelmatig iets
drinken of uit eyen omdat dat alles is wat hijnog kan. Fat is nu weggevallen waardoor je hem
ook niet kan blij maken met een uitstapje.
het is nu 29/5. Vanaf 18/5 zou er terug bezoek toegelaten worden in het WZC, maar op 16/5
dook plots het eerste geval van corona op in het WZC en werden de bezoek plannen
opgeborgen naar later. Mn mama heeft dus al maanden - sinds 18 maart tot nu - niemand van
de familie gezien. Op moederdag was ze verward en begreep niet dat het moederdag was, ze
had er zo hard naar verlangd dat ze de kluts kwijt is geraakt. Toen kwam het nieuws dat we
op 18 mei zouden mogen op bezoek gaan, opnieuw hopen en uitzien naar ... en toen weer
afgelast en weer verdriet en verwardheid. En intussen zijn we alweer een dikke week verder,
mama glijdt steeds meer weg, en wij kunnen alleen maar bang afwachten, toekijken vanaf de
zijlijn ... het is moeilijk, het menselijke aspect moet baan ruimen voor wat de regering dicteert.
De verzorgers doen hun werk met hart en ziel, helpen zoveel als ze kunnen, tonnen respect
en bewondering voor hen, maar niks kan echte familiebanden vervangen, althans niet voor
ons mama...
neen
jA, IK HEB DE MOOIE DAME DOOR CORONA BLIJF IN U KOTNIET KUNNEN ZIEN
GEDURENDE EEN HELE PERIODE. nU MEI HEB IK HAAR AANGETROFFEN IN
ONDERVOEDING EN UITDROGING.HEB VOOR HAAR GEZORGD GEDURENDE EEN
WEEK( VOEDING EN DRINKEN). zE HAD EEN PSYGOSE GEHAD DOOR ANGST EN
EENZAAMHEID. hEB HAAR VERLEDEN ZATERDAG DAN NAAR ZIEKENHUIS GEBRACHT
TER VERDERE VERZORGING.
Ik ben mantelzorgen voor mijn ouders die in een inleunflat verblijven. Ik ging dagelijks een
drietal uur bij hen. Omdat ik geen geregistreerde mantelzorger ben, werd me de toegang tot
mijn ouders ontzegd. Dat viel hen en mij heel zwaar.
Ik ben veel voorzichtiger in de omgang met anderen.
Het was verschrikkelijk zwaar, alles alleen moeten doen, ik heb gechat met de gemeente dat
we nu als mantelzorger voor 1 enkele keer eens erkenning zouden krijgen en werd
afgescheept met een bericht in ambtelijke taal, vooral het weeral vergeten worden net als
meest intensieve zorgverlener ( ik ben inwonend ) was het zwaarst
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Er wordt totaal geen rekening gehouden met de financiële toestand van kwetsbare personen
en van mantelzorgers die het vaak ook niet breed hebben. jezelf alle dagen afvragen hoe je
moet rondkomen geeft een extra druk op je psychisch welbevinden
Personen met NAH vallen compleet uit de boot als er een versoepeling is van de
maatregelen. Er is ook geen enkele toegifte om het sociaal iets gemakkelijker te maken.
Voorbeeld: even meegaan naar de supermarkt en een 2de winkelkar moeten nemen is
uitgesloten voor iemand met NAH. Zo werd ik arrogant verzocht de supermarkt te verlaten als
mantelzorger. Mijn man kan niet lezen, dus alleen boodschappen doen is een ramp. Er is
onvoldoende aandacht voor het sociale contact dat al zo moeilijk is in gewone
omstandigheden.
Intiem contact is veel moeilijker
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Voorlopig niets
dat men na een heel goed huwelijk van meer dan 53 jaar zo naar zijn einde moet toeleven
met soms ruzie in plaats van genegenheid. komt door het veranderen van karakter en de
ziekte met nog alle gevolgen vandien
gezelschap
niets
alleen voor iemand zorgen is soms erg zwaar; maar alleen achterblijven nog erger. Geldt voor
zowel de mantelzorger als de behoevende. Mensen zijn er niet of weinig van bewust dat de
mantelzorger al door een soort rouwproces gaat; "ze is er nog" - ja, maar het is ànders en dat
voelt als een gemis bij tijden. De zorgstaat zorgt onvoldoende voor mantelzorgers, zodat ze
vaak in de armoede terecht komen.
Ik heb 47 jaar gewerkt in de privé en ben enkele maanden geleden met pensioen gegaan Ik
wilde nu vooral genieten samen met mijn partner. Ik zorg nu van s morgens tot s avonds en
de moed zinkt mij meer en meer tot in mijn schoenen. Mijn leven gaat voorbij. Ik zou zo graag
nog van alles willen doen.
Dat het heel zwaar is om er alleen voor te zorgen !
Waarom ik geen tussenkomst krijg, mijn stomakosten zijn van mijn hospitalisatie en daar
betaal ik voor.
niets speciaals
Graag dagopvang.
Ik zou heel graag mijn verhaal dat ik maar beperkt kon neerpennen vervolledigen. Ik herhaal
nogmaals mijn schoonmoeder is er een van goud en zou doorgraag nog 1 wens van haar in
vervulling brengen!
Geen tijd meer voor mezelf is groot probleem
niets
niets
Nee ik heb alles al beantwoord
Dat het vaak moeilijk is. Dat ik soms aan de limiet zit. Maar ook dat ik blij ben dat ik voor deze
mens kan zorgen.
ik doe het heel graag omdat ik dankbaarheid krijg van mijn tante voor wie mantelzorger ben
ook van haar zoon en zijn gezin
een gezamelijk ontbijt of brunch met lotgenoten + een kleine ontspanning
Ik doe het met hart en ziel (letterlijk en figuurlijk)
niks
Meer hulp om taken over te nemen ook in weekend
Niets
Meer zorg op maat en meer middelen voor Wzc, oa kwaliteit en aangepast personeel ook
meer aandacht voor thuisverzorging en thuisondersteuning
N/A
Het verdriet van wat ons is overkomen vind ik erg, ook dat mensen steeds zeggen, hij komt
van ver, hij is er nog, moeilijke clichés
Neen. medewerking graag gedaan.
Nu onze kinderen nog thuis zijn is er nog altijd wat actie rond ons, ik ben benieuwd de dag ze
het nest verlaten welke inpact dit op de zorgsituatie gaat hebben,want onze jongens dragen
samen met mij de thuiszorg, ik gun ze van harte een fijne toekomst zonder te veel zorgen

44































rond ons, dat zou mijn grootste droom zijn. Dat vooral het aangename en graag zien het
belangrijkste onderdeel in deze onzekere verloop van mijn man zijn aandoening zal worden,
want de thuishulp zal zeker ingeschakeld worden moest het alleen niet meer lukken.
niets
DE WANTOESTANDEN IN DE RUSTHUIZEN WAAR NIETS WORDT AAN GEDAAN DIT IS
ERNSTIG
Dat ik een vergoeding zou krijgen
Nihil
volwaardig statuut mantelzorger
Mantelzorgers zouden best systematisch een bezoek moeten krijgen van iemand van de
sociale dienst vh ziekenfonds of dergelijk...
ik doe het nog steeds met plezier maar is soms wel zwaar
dat een dagactiviteitencentrum oneindig onbetaalbaar is en dat de mensen die zich daar
dagelijks voor inzetten de hemel verdienen !
Ik heb een zus verloren vorige week en geen afscheid mogen nemen .ze was in hetzelfde wzc
als mijn andere ,en dat komt heel hard aan . Ook haar kinderen mochten maar 30 min.per dag
erbij,ik vind dat daar wat over,ik kan er nog niet mee overweg . Nochtans moet ik het loslaten
,want ik ben daar ook vrijwilliger.
De zorg voor onze zoon vraagt veel van ons. Op onze leeftijd begint de vraag naar de
toekomst directer te worden. Hoelang kunnen we nog zorgen, wat daarna???
meer begrip van de omgeving zonder daarom continue uitleg te moeten geven en zeker bij
afasie: niet uitgelachen worden
Financiële steun
dat we een zorgeloze toekomst kunnen hebben
Velen vinden mantelzorg van zelfsprekend als je nog bij je ouders woont. Als je meld dat iets
moeilijker gaat dan is de reactie vaak " ik ben dat niet gewaar ", maar 1/2 u per weekend toont
een vertekend beeld.
Nee
Ik heb voldoende slaap nodig (ongeveer 8 uur) om in de dag goed te kunnen functioneren.
Dat is soms moeilijk omdat mijn echtgenote nog eventjes TV wil zien of verder wil lezen in de
krant of in een boek.
Ik kom er wel door voorlopig. Later weet ik niet. Het is een progressieve ziekte.
Dat het niet altijd gemakkelijk is! Hij heeft de ziekte, maar ik deel ook in zijn rugzak .
beste remedie tegen eenzaamheid is mogen zorg dragen voor een geliefde op voorwaarde
dat het zijn eigen kracht niet te boven gaat
dat de instanties die eens komen luisteren naar de bewoners vb cm of ocmw eerst familie
verwittigen want die ouderen doen gewoon hun deur niet meer open als ze zorgbehoevend
zijn en de instanties denken alles oke hier. dat men elk jaar eens gaat horen hoe het met
zwaar hulpbehoevende mensen gaat en hun thuissituatie. dat de instanties zelf voor het
nodige gerief zorgen vb bed , rolstoel en niet dat de familie nog her en der moet gaan met
papieren en aanvragen om deze middelen te bekomen.
De toekomst lacht ons niet toe, en ikzelf ben mentaal meer en meer uitgeput
Ik ben veranderd, was een geduldig persoon, maar door de zware zorg voor een
parkinsonpatient, die me volledig opeist, kan ik soms men geduld verliezen en kom ik nog al
kwaad en zenuwachtig over. De zorg gaat 24 u door dag en nacht, en men echtgenoot wil
geen oppas zeker niet s'nachts wat het heel zwaar maakt.
Hoop een normalisatie van de toestand, nl dat het virus kan bestreden worden...en er gepast
vaccin komt
Dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar dat ik met momenten te horen krijg van mijn moeder als
jij hier niet waard weet ik niet hoe allemaal gedaan ging worden.
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Hartelijk dank voor de gezondheid waarmee ik gelukkig nog gezegend ben: De contacten via
info van Samana, via mijn geïnteresseerd zoeken in Visie, in kranten en op het internet
(hetgeen ik gewoonlijk in de laten avond en in de vroege volle nacht moet doen) houden mij
op het spoor. Ik moet er wel meer en meer op letten dat mijn balans tussen de draaglast en
draagkracht in evenwicht blijft.
Misschien kan me de zieken eens wijs maken hoeveel hun partner zich voor hun opoffert.
Er is een tekort aan mantelzorgers
Gezinssituatie is alleenstaand met kind + samenwonend met ouders
nog meer overleg tussen WZC en mantelzorger. Dat ik mijn vrouw uit het WZC haalde was
omdat zij er een paar nachten en dagen verbleef. Haar in de coronaperiode alleen moeten
laten zonder haar te mogen aanraken of haar (zoals voordien) niet naar huis mogen/kunnen
brengen voor een lang weekend zou mentaal zwaar voor ons beiden zijn geweest. Het feit dat
ik haar weghaalde begint na al die weken zwaar te wegen....
Dat er voor Alzheimer zo weinig gedaan wordt.
dat ouderen meer respect verdienen
Een dikke pluim aan alle collega-mantelzorgers!
blij dat ik zelf nog kan organiseren voor beide ouders
Niks
Met een 200€ per maand zou ik 4/5den kunnen werken en eens een halve of hele dag met
mijn moeder kunnen samen kunnen zijn ipv een uur per week tussen de was, de
boodschappen, het poetsen en koken in. Als ik dat nu doe, moet mijn oudere echtgenoot
alleen achterblijven. Ik heb het gevoel altijd een van beiden -noodgedwongen - tekort te doen,
terwijl ik nu al op mijn tandvlees zit omdat ik full time moet werken.
DAT MANTELZORG NIET GEMAKKELIJK IS EN NIET DOOR IEDEREEN AAN ZIEN ALS
TOCH EEN BELANGRIJKE TAAK,MAAR DAAR BEN IK AL OVER DE LIEFDE VAN EN
VOOR MIJN MOEDER DAT IS HET ALLER BELANGRIJKSTE, IK HOOP DAT IK HAAR NOG
EEN MOOI LEVEN KAN GEVEN EN THUIS BLIJVEN,
/
Wat meer financieele steun om eens samen op verlof te gaan en in het huishouden en
onderhoud rondom en in huis.
Dankzij een zwaar auto ongeval en mijn eigen beperkingen zijn we erin geslaagd om een
noodprocedure te krijgen en dat is een hele opluchting
er is nood aan meer opvang voor jong demente mensen in en rond Tessenderlo
Ik ben 76 en nog in heel goede conditie maar wat als ... Ik sta ‘s nachts heel vaak op (
minstens 5 keer of soms veel meer)om haar naar het toilet te helpen en/of haar uit haar
nachtmerries te helpen al bijna anderhalf jaar na haar verblijf van 3 weken op intensieve met
beademing. Daar heeft ze die dementie en die iedere nacht weerkerende nachtmerries aan
overgehouden. Hoe lang kan ik dat nog volhouden?
Waardering en liefde zijn essentieel voor de mantelzorger
ik help graag mensen, mijn mama heeft ook goed voor mij gezorgd in mijn jeugd en ik wil dit
nu voor haar doen. Soms is het wel wat lastig omdat ook mijn gezondheid niet ok is maar ik
zal niet opgeven om te helpen
Dat mijn dochter en ikzelf altijd alleen staan voor al onze problemen (bvb als er iets stuk is) en
dat wij nooit hulp krijgen van dichte familie (bvb zus, schoonbroer) en het vele onbegrip van
buitenstaande mensen omdat zij geen besef hebben hoe zwaar deze taak is, maar dit maken
weduwes en weduwenaars of echtgescheiden mensen (met kinderen) ook wel mee, voor alles
alleen staan.
Dat er meer aandacht is voor de zorg in onze maatschappij.
Ondanks de zorg is het fijn om vader thuis te hebben en te weten dat het ok is met hem. Ik
ben blij dat mijn gezin het ok vindt dat hij hier woont.
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soms wordt het wel zwaarder wegen na 42 jaar zorg nu ikzelf ouder word en omdat ik lang
deeltijds gewerkt heb als loontrekkende en als zelfstandige( omwille van de situatie ) heb ik nu
een klein pensioen en is er geen enkele compensatie geweest , terwijl ik nu zie dat dit wel zo
is .
Mijn broer komt heel slecht afspraken na, hij schuift alle verantwoordelijkheid af op anderen.
Ik heb veel schuldgevoelens dat ons moeder nu in een wzc is.
niks
.
Meer begrip voor de mantelzorgers
Ondanks alles zou ik met niemand willen ruilen.
Zolang mogelijk kunnen verder doen
alles lukt goed zoals het nu gaat.
Verliezen van sosiaal contact,vereenzaming.
wat is is, wat komt komt
?????
Versnelde wachtlijsten voor begeleiding wonen.
dat ,zeker na wat er is voorgevallen met de corona,meer aandacht zou zijn voor mantelzorg in
de thuissituatie
Moeilijk evenwicht met job en gezondheid
Om een premie te ontvangen zijn er teveel criteria vastgelegd. Er zou voor elke MZ'er een
kleine financiële steun moeten zijn zodra je mantelzorger bent.
Er zou vanuit de zorgsector en de overheid meer waardering moeten komen voor de
inspanningen en het werk van de mantelzorger
dat het snel voorbij mag zijn, zodat we terug elkaar zien
Ik heb zelfs geen verpleegster omdat ik alles zelf doe en ook ken .Het hele huis is aangepast
aan de zorgsituatie zonder ook maar een enkele tegemoetkoming van de overheid .Zelfs geen
mogelijkheid belastingaftrek te genieten .
Ik krijg nog altijd voldoening En respect voor het werk dat ik lever en dat vind ik belangrijk
ik hoop dat ik de kracht blijf behouden dat ik dit nog lang mag en kan volhouden .
niets
Mantelzorger ben je best uit liefde voor de persoon voor wie je zorgt, anders is het een taak
die je moeilijk volhoudt.
het is fijn mantelzorger te zijn
ik zorg voor mijn moeder ,zij is in een home en ik doe de administratieve zaken voor haar de
boodschappen en zorg voor de was
liefst een zorgeloze oude dag
je doet het met hart en ziel
Fijn dat de aandacht voor mantelzorgers er is
Ik hoop nog lang als mantelzorger door te kunnen gaan
Mijn man en ik hebben 3 jaar geleden mijn broer en zus uitbetaald en het hof van ons moeder
gekocht. Vorig jaar is ze na een zware griep en met lichte dementie, op 87 jarige leeftijd naar
een WZC verhuisd. Dit in samenspraak met mijn broer, zus en haar huisdokter. Ik heb daar
toch wel schuldgevoelens bij, temeer dat ik haar nu al bijna 3 maand niet eens bij mij kan
halen.
Hernieuwing van dagelijks contact in het WZC
Voor de coronacrisis hadden we een netwerk uitgebouwd, waardoor er een evenwicht en
haalbaarheid was voor ons. Tijdens de coronacrisis viel het netwerk volledig weg, maar ik
moest wel blijven werken van thuis uit en de zorg. Dit was zeer zwaar.
Het viel me op, bij het dagelijks weergeven van de sterftecijfers wegens Corona, er niemand
of slechts 1 à 2 personen 'elders' (dan in ziekenhuis of WZC) overleden.....Bezweken er dan
thuis, omringd door hun mantelzorgers, haast geen zorgbehoevenden aan dit virus ? Ofwel is
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dit nogmaals een bewijs dat het thuis opvangen van zorgbehoevenden niet geteld wordt, ofwel
is dit het zoveelste bewijs van het puike werk van mantelzorgers...en een reden te meer om
hen veel meer respect te betonen !
Aangezien zorgbehoevende momenteel in WZC verblijft krijg ik onvoldoende contact met mijn
dementerende moeder
Dat er maar vlug een beetje meer vrijheid komt voor mijn ouders in het rusthuis, alsook
bezoek. Mijn ouders voelen hun in de vergeetput gedropt, ook al ze tevreden over het
woonzorgcentrum. Het gebrek aan bezoek en eventuele uitstapjes met familie maakt het
verdriet alleen maar erger
niks
meer aandacht voor de mantelzorgers, die voor hun partner zorgen want zij hebben het echt
niet gemakkelijk
Ik wens een belangenorganisatie, als GAIA, voor onze weerloze oude van dagen. Zij moeten
hun stem laten horen zonder angst om er de dupe/slacht-offer van te worden.
Mijn man verblijft in WZC , hij heeft jongdementie , hij was in brugpensioen gegaan vanaf zijn
55 jaar en aan zijn 58 jaar is FTD vastgesteld na veel zorgen heb ik hem op 63 jarige leeftijd
laten opnemen �
Dat we bij een volgende virus-aanval beter voorbereid zijn
Als de rusthuizen goed zouden zorgen voor mama en papa zouden we gerust kunnen zijn dat
zou het al stukken makkelijker maken . Maar te weinig personeel en ,te jong en veel te weinig
of geen aandacht vr de persoon op zich en voor de familie die het vaak niet meer aankan! Je
staat alleen met je frustraties , betaald je blauw zo ongeveer 60.000€ / jaar vr beiden . De
verzorging en het eten is schrijnend. Dringend nr rusthuizen gaan die niet privé zijn mr in de
anderen is vaak geen plaats en hoe vaak kan je mensen met dementie verplaatsen?
Sterk blijven, en goed zorgen voor mijn vrouw.
meer zorg voor dementie (moeder (92) 3 maanden overleden nu; een budget voor ouderen
voor poetsen, strijken en bijstand in woning
niets meer
/
Dat er heel veel energie gevraagd wordt van de mantelzorger
Dat ik gezond mag blijven
ik wil graag meer ondersteuning voor chronisch zieke bejaarden van allochtone origine
Het zijn vreemde tijden, maar ik ben blij dat we er gezond doorheen komen
niets
Omdat ons sociaal leven voor een groot stuk weggevallen is sinds 2002 door mijn echtgenoot
zijn darmziekte begon ik regelmatig een goed boek te lezen als ontspanning met spiritualiteit
als thema,sinds 2 jaar krijgen we geen mantelzorg premie meer en daar kocht ik mij dan eens
een goed boek van als beloning voor al die extra taken die ik op mij nam en omdat we weinig
buitenhuis komen.Dat is spijtig.
Ik vind het een voltijdse taak als mantelzorger.Het zou fair zijn als het evenveel betaald zou
worden als een zorgkundige.Het is tenslotte dag en nacht klaar staan en je prive leven altijd
aan de kant zetten ten dienste van...
Een mantelzorger moet niet aanzien worden als iemand die een sociaal geval is. Wij doen
alles voor onze zoon uit de grond van ons hart dag en nacht gedurende de Corona periode.
Anders is onze zoon in het weekend thuis nu is hij al meer dan 10 weken thuis. Hij heeft grote
zorgvraag. Dank voor jullie begrip. Ook weten wij heel weinig over mantelzorg als ouders. Of
als kinderen voor onze ouders. Op wat kunnen wij allemaal beroep doen,
De onmacht die ik ervaar, gezien er nog geen enkele medicatie gevonden is voor deze
ziekte...
ik keek zo uit naar de vakantie met mijn familielid. Jammer dat jullie zo weinig communiceren
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Als er iemand af en toe eens een handje toesteekt bij de andere(niet partner) zou al veel
betekenen Ik kijker naar uit met mijn gehandicapte man er even tussenuit te kunnen
Het "mantelzorg" is relatief recent voor mij en soms is het wat leren wennen aan de
ouderdomsverschijnselen dat mijn moeder toont (niet meer weten welke dag het is, of is het
nu morgen of avond ...). Voorlopig ben ik wat op zoek naar mogelijke oplossingen om mijn
moeder zo goed als mogelijk te helpen zodanig ze zo lang als mogelijk "zelfstandig" thuis kan
blijven wonen. Tegelijkertijd wil ik ook mijn "zelfstandigheid" kunnen behouden ...
Meer waardering van de persoon zelf zou de taak veel aangenamer en draaglijker maken!
Mijn zoon wil samenwonen met een groep, samen werken en activiteiten doen. Er wordt
teveel geld besteed aan nutteloze projecten van instellingen en diensten. De essentie, een
kwalitatief leven. moet prioriteit blijven bij iedere beslissing en project.
Ook al offer ik mijn eigen leven op , toch zou ik het zo opnieuw doen.
niet de zorg voor, is een probleem maar wel de discriminatie van de zorgbehoevende door
omgeving
Psychische Hulp zou welgekomen zijn!
Ik Ben te vrede met wat ik toe
meer aandacht voor ons oudere die na de oorlog alles op gebouwd hebben
de onmacht t.o.v. je ouders en de zorgverleners, dokter, OCMW. Je hebt als kind van 67 jaar
geen enkele inspraak, huisdokter centraliseert het ganse dossier.
Graag wat meer begrip van de buitenwereld
Dat ik voldoende energie en gezond mag blijven om te kunnen blijven zorgen.
Meer begrip van huisdokter,neuroloog en verpleegsters
Dat ikzelf gezond blijf
Ik doe het met veel liefde
geef meer info aan de vrijwilliger vooraleer de mantelzorg start
zo moe...
een gemeentelijke mantelzorgpremie zou zeer welkom zijn. Die is in het verleden afgeschaft
en er is geen degelijk alternatief gekomen .
Mijn moeder woont bij mij. Ik ben alleenstaand en heb geen kinderen. Gaan werken is
onmogelijk gezien mijn moeder constant begeleiding nodig heeft. Ze wil voor geen geld van
de wereld naar een woonzorgcentrum. Mijn broer en schoonzus, nicht en neven nemen geen
enkele zorgtaak op zich en kunnen zorgeloos blijven werken. Aangezien ik geen hulp krijg van
familie, vrienden of buren doe ik regelmatig beroep op professionele hulp en de dagopvang.
Mijn broer verzet zich dan ook nog eens tegen een financiële tussenkomst van mijn moeder
temeer er tot op de dag vandaag geen enkel wettelijk kader voor vergoeding van
mantelzorgers bestaat. Voordat ik het statuut van mantelzorger kreeg was ik werkzoekend en
had een uitkering van de RVA. Als officiële mantelzorger moet ik rondkomen met een inkomen
van 300 euro/maand en dien ik mijn spaarpot aan te spreken. Ik investeer dus niet alleen mijn
energie in mijn moeder maar ook nog eens geld. Terwijl mijn broer geen enkele moeite nog
investering doet. Om af te ronden, wordt het niet hoog tijd voor verandering en een wettelijk
kader voor mantelzorgers?
niks ons gerust laten zo als het nu is. kan nog veranderen verslechten verbeteren zit er niet
meer in
niets speciaals
als ik later zelf hulpbehoevend wordt zal er niemand zijn die de zorg voor mij op neemt
Ondersteuning van zijn familie
mantelzorger is soms zwaar
Dat het als invalide zeker niet gemakkelijk is om zelf zorg te bieden aan een behoevende
mama... gelukkig heb ik mijn zus die altijd klaar staat voor ons alle 2
Heden heb ik het meeste moeite met het feit dat ik alles dubbel moet regelen en dat ik geen
gewoon gesprek kan hebben met 1 van mijn ouders en al helemaal niet met beide samen.
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Soms vraag ik me ook af waarom ze beiden zo hulpbehoevend zijn en of ik zelf ook kans
maak op dezelfde ziektebeelden.
dat ik nog lang kan doen!
omdat het om mijn moeder gaat, wil ik zolang ze er nog is, zijn voor haar.
Mijn echtgenote is sinds ongeveer een jaar opgenomen in een WZC. Dit heeft mijn taak als
mantelzorger veranderd van actief zorgverlenen naar mentale ondersteuning door aanwezig
te zijn. Met de coronacrisis is dit nu ook ongewild, en hopelijk tijdelijk, heel beperkt/onmogelijk
geworden.
?
Ik zal zolang ik kan, zorg dragen voor mijn moeder en alle mensen! Ik ben iemand die graag
anderen ondersteunt maar soms wordt het voor mezelf teveel....ik weet dit en ben me daarvan
bewust! Daarom zijn creatieve cursussen en experimenteren zo belangrijk voor me! Alsook
sociaal contact! Met mama praten over iets, wordt moeilijker....we zitten op totaal andere
golflengte! Dit maakt me zo moe....ik ga dan een paar dagen in bed liggen om tot rust te
komen! Wat zo naar is dat mama onder de andere mensen heel normaal doet....niemand
merkt dat mama anders tegenover me is.... Soms is het of mama 2 gezichten heeft..... Dit doet
pijn.... Aanvaarden dat het zo is en er samen toch het beste van maken....hopelijk nog lang!
Ook al weegt het zwaar....ik zie mijn mama graag en mama ziet mij graag! Ik zou haar voor
geen geld van de wereld kunnen missen......
Mantelzorg is een noodzaak die je ui liefde doet
Je beseft pas wat zorg betekend als je er zelf mee bezig bent.
Dank voor jullie aandacht en hopelijk komt er iets positief uit de bus Dank
contact met lotgenoten van Alzheimer patiënt
Indien wij meer inspraak kregen binnen SAMANA als mantelzorgers, dan zou ik me ook in de
belangenbehartiging engageren.
l belangrijk Wanneer wordt er eens meer rekening
gehouden en respect getoond voor WE E DE mantelzorgers binnen M n S M
!?
nee
ok
ik zou graag willen weten hoe je een mantelzorg premie kan aanvragen en hoe dat werkt.
niks
huishoudhulpen die je inhuurt via bepaalde organisaties zijn soms mensen die eerder zelf
begeleiding kunnen gebruiken, daar kan je dus echt niks mee aan in de hulpverlening
Als zus van een broer en zus met een mentale beperking leerde ik van kindsbeen af zorgen
voor anderen. Op mijn 46ste stelt men een aangeboren hartafwijking vast. Mijn moeder
(weduwe sinds 1973) werd ouder, vroeg ook meer zorg. Zorgen voor is een rode draad door
mijn leven. De schoonouders werden ouder en ook daar werden wij mantelzorgers. Vijf jaar
geleden kreeg mijn man kanker. Wij zorgen nu ook nog voor elkaar, voor broer en zus en mijn
schoonmoeder. Schoonvader en mama zijn overleden. Wij zijn ondertussen 58, gaan nog elke
dag werken. De combinatie is voor ons te zwaar maar al de hervormingen omwille van
besparingen betekenen voor ons dat we moeten blijven werken, zelfs in corona lockdown
want wij hebben geen thuiswerk taak op het werk. Ik ben 'op', voel me letterlijk in de kou staan
als mantelzorger maar ook als werknemer. Werkende risicopatiënten krijgen nu eenmaal geen
erkenning, niet voor en nog minder tijdens een crisis.
n
Ik voel me een weduwe met een heel zwaar blok aan mijn been ...
Mijn echtgenote heeft sinds 2014 het gehandicapte-criteriumcijfer 9, als ze het cijfer 12 zou
hebben, waar ze zeker aan toe is, zouden we van de gemeente Bilzen ook een
mantelzorgpremie ontvangen. Maar we kennen niet de juiste weg om dat dat in orde te
brengen.
wanneer komt het mantelzorgverlof er voor een voltijdse werknemer?
Dat de bijwerkingen bij de ziekte van mijn partner verlicht of weggenomen worden!
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modaliteiten en regelgeving voor personen met een beperking, financieel haalbare betreffende
medicatie (zie prijzen in Nederland en Frankrijk) en hulpmiddelen (zie prijzen in Duitsland soms 1/3)
nog altijd weinig erkenning voor de functie
Niets speciaal en
Hulpbehoevenden zouden zoveel mogelijk thuis moeten kunnen verzorgd en geholpen
worden . Er wordt teveel en te rap beslist om de hulpbehoevende in een verzorgingstehuis te
laten opnemen. Het zou veel menselijker zijn om in familiekring te worden verzorgd en waar
ze zo lang als enigszins mogelijk moeten blijven wonen. De overheid moet een belofte
dringend waar maken en de mantelzorgers financieel steunen. De zorgpremie is nog nooit
aangepast maar de jaarlijkse zorgbijdrage is al wel 3 keren verhoogd. Nu met de corona
epidemie moeten lessen getrokken worden voor de mensen die in een verzorgingstehuis
verblijven.... zij waren bijna vergeten.
Als vroegere zorgkundige doe ik dat met hart en ziel
mantelzorg namiddagen en niet over dementie
Hopelijk is de toestand rap weer als normaal en kan onze dochter weer tijdens de week naar
haar zorgvoorziening
dat ik hoop dat bij een volgende golf ze aleenstaande, zorgbehoevende mensen, zowel in de
thuis situatie als in wzc en serviceflats- hetzelfde ook voor gehandicapten en andere
instellingen, nooit meer ontzeggen van hun eigen familie te mogen en kunnen zien ( en niet
vanachter glas ) ze kunnen nu veilig bezoek toe laten dat moeten ze in de toekomst ook altijd
kunnen ! Ik vind het echt niet verantwoord mensen dat recht te ontzeggen !
Gewoon taken over laten nemen aan zorgverleners
Dat we nog lang mantelzorger Mogen zijn
neen, dank je
Dat men ook een betje respect toont voor ons je ziet wat er in de verzorgingstehuizen gebeurd
Ik bid en smeek om voldoende geduld te hebben.
Het zou fijn zijn, mocht Begeleid Wonen, poetsdienst en dagcentrum voor gehandicapten
vooraf overleggen met de mantelzorger, vooraleer ze hun diensten stopzetten
(coronaperiode). De vraag "wie neemt de zorg dan over?" werd nooit gesteld. Ik begrijp dat dit
komt doordat deze professionele hulpverleners een contract hebben met de zorgbehoevende,
maar niet met de mantelzorger. Ik neem de zorg met plezier over, maar dat betekent dat ik
100% van de tijd bij mijn vriend moet zijn. Resultaat: mijn werk thuis wordt niet gedaan en
bovendien krijg ik moeilijkheden met de sociale huisvestingsmaatschappij, omdat ik te weinig
thuis ben. Ik heb in het verleden reeds moeilijkheden gehad, nl. de poetsdienst is in 2018
slechts 6 maanden gekomen, hetzelfde in 2019. Ik heb deze taken bij mijn vriend dan
overgenomen, maar het is duidelijk dat ik ondertussen niet kan thuis zijn. Suggestie:
professionele hulpverleners doen er goed aan te overleggen met de zorgbehoevende, de
mantelzorger en de sociale huisvestingsmaatschappij.
te samen eens een boot maken met begeleide groep rond streek van Gent -Kortrijk , wij bellen
ook soms naar personen die voor het ogenblik alleen in hun huis wonen ...
IK HOOP DAT IK DIT NOG LANG MAG EN KAN VOLHOUDEN
dat het soms heel moeilijk is, temeer ik zelf alle dagen enorme reuma pijnen heb
Medische wereld te streng voor hulpbehoeftigen!!!!!!
Betreft de broer van mijn vrouw en wij doen de mantelzorg samen.
Er zijn veel ergere zaken, dus we doen dit graag.
Dat alles veel duurder is tijdens de Corona en de werkloosvergoeding blijft hetzelfde, dus
financieel zeer moeilijk.
Meer aandacht voor de totaliteit wat mantelzorg met zich meebrengt én de persoon in de
mantelzorg
graag opvang terug open
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ik heb veel waardering voor die mensen waar ik voor zorg en nu kan dat niet
Het ergste is gebrek aan dialoog / contact.
Ik doe dit alles met heeeeeeel veeeeeeeeel liefde. Maar de zorg duurt al jaren en neemt
zoooo veel tijd.
Dat de zorg eindelijk eens zou wegvallen
Dat sommige personen het heel normaal vinden wat je allemaal doet.
neen
Redelijkheid
Hulde aan alle mantelzorgers.
Ik e
We doen ons best om zo normaal mogelijk te leven maar ervaren toch moeilijkheden. We
genieten ook nog wel.
Nu is mijn man heel rustig, een niet-veel-prater.
Als je inwonende mantelzorger bent, is het veel moeilijker.Je ziet hun angsten en pijn elke dag
en moet ermee leven.Een niet inwonende mantelzorger gaat naar huis en leeft zijn eigen
leven.
Niets.
Buiten enkele naaste, weet niemand hoe zwaar dit is
In moeilijke momenten raak ik soms de weg wat kwijt maar ik probeer vooral sterk te zijn tov
mijn partner ik wil niet het slachtoffer zijn !
??
Zoals het nu is, is het goed en kan ik het nog aan. Hopelijk blijft het zo maar niemand heeft
een glazen bol en ik weet niet hoeveel mijn draagvlak aankan.
Niet altijd gemakkelojk
Dat ik dat met zeer veel liefde doe, vroeger mijn vader er nog bij met dementie dat was nog
zwaarder
Ik zou graag gehad hebben dat ik vroeger beter ingelicht werd over al de mogelijkheden en
hulp die er eventueel te krijgen is.
Mensen onderschatten zwaar het voltijds mantelzorger zijn, meer ondersteuning zou zeer
welkom zijn om zelf een volwaardig leven te leiden, en mijn partner ook meer variatie en
mogelijkheden te bieden. Wij vallen onder de categorie 'wachtenden op een persoonsvolgend
budget'...
niks
Ook als is de zorg voor mijn tante en nonkel niet altijd makkelijk wij kunnen dit samen doen
mijn man en ik. Momenteel van ver gesteund door familie. Ook voor de anderen voor wie we
zorgen proberen we er er te zijn maar het afstand nemen is toch niet makkelijk. Afstand als er
iemand overlijdt, afstand als er iemand een baby krijgt,afstand als je kinderen al je hulp
zouden kunnen gebruiken,afstand nemen van je vrijwilligers werk die je zuurstof geven om
door te gaan, afstand van de knuffels van de kleinkinderen die je batterijen weer opladen ,
afstand nemen......maar anderzijds konden we niet anders dan stil staan en er proberen er het
beste van de maken door zorg te hebben voor de buren, door gelukszakjes te maken voor de
kleintjes, soep te koken voor zij die verdrietig zijn of op een roze wolk zitten. Deze cor-ona tijd
heeft dus als zoveel dingen twee kanten. Soms raakte de balans uit evenwicht maar toch
vonden we vaak een zekere cadans ,een ritme van geluksmomentjes die ons de kracht gaven
om door te gaan.
Door zelf hulpbehoevend te worden na ongeval in 1986 (fysiek gehandicapt ), weet ik hoe
goed het doet iets te kunnen betekenen voor een ander, maar ook voor mezelf geeft het een
dankbaar gevoel.
wat de reizen van Samana betreft vind ik voor mensen met een beperking te duur. Je moet
weten dat die mensen uitkijken naar die vakanties. Als die vakanties wat menselijker
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goedkoper zijn zou dat evidenter zijn. Dan ben ik zeker dat er meer inschrijvingen zullen zijn.
Ik denk dat daar eens een punt moet zijn om dit te realiseren en te bespreken.
mijn man is in RVT maar ik zorg toch nog altijd voor hem
Mijn man verblijft al 11 maanden in woonzorgcentrum. Toch blijf ik mantelzorger. Enkel de
verblijfplaats is veranderd en de dagelijkse verzorging. De zorg voor mij vermindert zeer
beperkt. Zorg voor mantelzorgers die thuis alles verder alleen moeten beredderen en blijven
zorgen......maar je staat er alleen voor..Onderbelicht als thuiszorg niet meer kan en je alleen
verder moet.....
Onzekerheid of mijn rol als mantelzorger niet te zwaar wordt
Niets bijzonders meer !
nu en dan wat uitleg en mijn partner doen inzien dat zij die hulp nodig heeft en ook krijgt.
(Psychologisch en willen aanvaarden van haar ziekte )
Een redelijke vergoeding
Dank aan alle nieuwe initiatieven om mentaal wake-up te blijven en wie wil kan een luisterend
oor krijgen, dat helpt ook ,maar kan zorg niet groter of kleiner maken. Bezorgdheid om het
steeds goed te doen en goed zorgen, zijn niet hetzelfde, je kunt het niet alleen.
Dat ik nog gezond mag blijven
Feitelijk is er weinig veranderd, corona of niet. Alleen kan ik als mantelzorgers mijn batterijen
niet meer buitenshuis opladen. Ik krijgt letterlijk geen lucht. Ik word elke dag een beetje meer
mee dement.
Ondanks de vele zorgen, hopen dat we nog enige tijd samen kunnen zin!!
Niets speciaal.
nihil
Meer respect van schoonfamilie
niets
Dat ondanks deze situatie we nog lang mogen volhouden
Nets bijzonder
Ik zet me nu reeds 5 jaar in om voorbmijn moeder te zorgen in de weinige vrije tijd die ik heb.
Ik word binnen 3 weken geopereerd (schouder) en zie er enorm tegen op dat ik mijn moeder
dan tijdelijk nie kan bijstaan. Jammer dat er voor mij in die 2 maanden waarin ik bijna niks zal
kunnen geen zorg van buitenaf bestaat.
Dat de mensen meer respect voor elkaar zouden hebben!!! Vooral de jongeren t.o.v.
ouderen!!!
Ik ben enig kind en had nooit gedacht dat ik ooit in deze situatie zou terecht komen : zorg voor
beide ouders (ma kan nog wel redelijk, pa dementerend maar beide 90+). Ik heb ook geen
partner en heb me nog nooit eerder zo alléén gevoeld als nu. Álles komt op mij neer. Er komt
wel thuishulp 4 halve dgn/week, maar meer externen duldt ma NIET. Maw ik ben zo goed als
steevast aanwezig en het voelt aan alsof ik niet meer besta. Mijn ik is weg. Maar we zien wel.
Na een nachtje slapen gaat het telkens weer beter.
Ik leef momenteel in een Coronatunnel, maar maak er het beste van.
Ik voel me de laatste tijd nogal moe. Het sociaal contact is er bijna niet meer. Alleen met de
kinderen. Da's heel fijn. De schrik wanneer naar de winkel moet gegaan worden. Het is
allemaal zo vermoeiend de laatste tijd. Hopelijk komt er vlug verbetering.
Er wordt bijna geen rekening gehouden met het mensonwaardig leven en het einde van
dementerenden nl sterven aan honger en dorst
Dat men geen bezoek of verzorging en sociaal contact met zulke kwetsbare oudere mensen
die alleen jou als hun vertrouwens persoon verbiedt , mijn moeder zegt al jaren , jij bent mijn
steun en toeverlaat en nu moet ik haar iedere keer teleur stellen omdat ik niet op haar
verwachtingen kan ingaan , en ook niet op een waardige manier afscheid zal kunnen nemen
als ze er aan komt te sterven . Dit is echt niet menselijk , waar zijn de normen en waarden op
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de dag van vandaag naartoe . Beter is te sterven op korte tijd aan Corona dan zulk een
lijdensweg te moeten gaan .
ik vind het af en toe wel moeilijk
ik voel mij zelf eenzaam
mantelzorger zijn in een thuissituatie wordt nog altijd heel zwaar onderschat. Het is 24/24, 7/7.
Een dag er tussenuit helpt, maar je moet altijd weer terug naar thuis.
Niets, ik heb alles om gelukkig te zijn. Ik wil graag nog eens naar compostella met Samana,
als begeleider. Ik kreeg deze week rouwbrief van persoon die vorig jaar mee was als
kankerpatient. Dat deed me deugd dat ze blijkbaar veel ondersteuning vonden van mij als
verpleegkundige op die vakantie in Ter Duinen
ik ben moe
niets
niets
Vele vrienden en kennissen haken af en hebben weinig besef hoe zwaar de zorg voor 'n
hulpbehoevende is. Zo spijtig!
Alles wordt met liefde gedaan
In ons district van antwerpen krijgt men geen bijkomende premie (jaarlijks) + weinig informatie
waar men allemaal recht op heeft
Liever zorgen voor dan moeten zorg ontvangen en foei voor enquête gericht op meer
financiële steun ! Wij hebben genoeg !
IK doe het graag , en doe 'n inspanning om het vol te houden. Ik hoop dat we nog lang samen
kunnen blijven.
Blij dat ik het kan doen
Niets, dank u
dat samana meer weegt op de politiek , meer de aandacht trekken
niets
Dat die taak soms onder gewaardeerd wordt
NIET SPECIAAL
ik doe alles met volle overgave en met plezier maar soms wordt het wel eens teveel.
veel frustraties over oa tussenkomst overheid, wegblijven van vrienden/familie, onbegrip over
onze moeilijke situatie, onmogelijk om je te uiten want de maatschappij wil possitivisme...
draaglijk als je partner in goede doen is en niet te veel mindere dagen,das kei tof.
Gezond blijven
Gezond mogen blijven . Liefde geven en ontvangen
meer oppas
--Ben tevreden over de hulp via pvb, maar iemand vinden buiten familie om te helpen, zelf mits
betaling is moeilijk. Dagcentrum , is ok, maar vragen een droog deel van ons budjet
wat meer waardering
Het is zwaar..zo had ik het nooit ingeschat.
Mijn leven stond voornamelijk in het teken van mijn kinderen, zeker na mijn scheiding. Voor de
laatste uit huis ging was de mantelzorg voor mijn ouders al begonnen. Ik vraag mij soms af
wanneer ik, 60+ ondertussen, aan mijn leven kan beginnen?
meer hulp van de overheid zonder de kosten
Zorg samen dragen is minder zwaar. Ik heb het gevoel dat ouder worden geen probleem is,
zolang je maar gezond kan blijven en zelfstandig kan leven. Iemand die je graag ziet, achteruit
zien gaan, laat sporen na. Als dan bij werkgever en collega's geen of weinig begrip is voor
deze zorg, dan ga je er stilletjes aan onderdoor. Minder werken gaan om meer zorg te kunnen
geven, betekent ook financieel minder inkomen hebben. Dit heeft als gevolg dat er vaak te
veel werk op je afkomt, dat het soms zeer moeilijk is. Vakantie nemen lukt niet...
niets
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meer hulp aan de noodlijdenden die niet meer kunnen werken wegens een chronische
ontstekings-ziekten met pijn ( nooit zonder ) ondanks de medicatie . er mee leven hoor men
zeggen in ziekenhuizen doktoren apotheker . men doet dat van zelf bij snijdende pijnen van
spieren en gewrichten , nevenwerkingen van medicatie op organen na langdurend gebruik.
kanker is er zo 1 van.
Hopelijk blijf ik gezond
Niets
Dat invalide niet voorkwam bij de vraag wat onze voornaamste activiteit is.
dat we als ouders eerst eens mogen gehoord worden voor men een besluit neemt !!!!!!!
?????
gewoon dat er voor mij meer steun moet zijn als mantelzorger, want mentaal is dit heel zwaar
?
Hopen dat dat die corona vlug voorbij is
Als ik hoor wat anderen nog bij krijgen bij de mantelzorg en wij niet. Ben met haar op ctl
geweest in Hasselt en daar moet ik mee lachen. Deze persoon zou eens van 08.00 tot 17.00
hr aanwezig moeten zijn thuis dan zou ze wel iets anders vertellen. Die ctl trok op niks. Sorry
maar zo was het.
Dat de corona toestand verbetert.
Geen eigen leven meer
Meer begrip en ondersteuning voor mantelzorgers . Ik heb het gevoel dat we onzichtbaar zijn
in de maatschappij en we zijn 24/24 uur bezig
Dat ik nog lang gezond mag blijven ,en er zijn voor mijn kinderen en kleinkinderen en familie.
Het mentaal ervaren van 'alleen' er voor staan, ook al krijg ik hulp en ondersteuning! en heb ik
het eigenlijk goed. Het kan allemaal veel en veel slechter!
sommige momenten meer belastend
Graag van de overheid wat meer aandacht voor mensen met beperkingen
ik zorg voor mijn beide ouders die een meervoudige beperking hebben en ik woon niet in bij
mijn ouders maar mijn ouders wonen bij mij. Een zeer bewuste keuze. Ik werk zelf progressief
door een aandoening wat de zorg nog zwaarder maakt
Er had meer aandacht mogen zijn voor mantelzorgers tijdens corona. Vooral zij die een
familielid hebben in woonzorgcentra. Zij werden wel opgeroepen om vrijwillig te helpen, maar
konden niet naar dat specifieke centrum waar hun ouder of familielid was. Misschien meer
aandacht aan het geven van mantelzorgpasjes en dan een regeling zoeken voor hen. De
pandemie heeft ons natuurlijk onvoorbereid overvallen en het was koffiedik kijken, maar nu
kunnen er lessen getrokken worden
het is heel moeilijk om op begrip of ondersteuning van anderen te kunnen rekenen of te
vragen als de handicap niet extreem zichtbaar is. Vaak is er een onderschatting van de
draagkracht van de mantelzorger
eigenlijk niets
Ik heb ook nog een gehandicapt kind en ben nog niet lang weduwe en de zorg voor mijn
bejaarde moeder wordt zeer zwaar
Dat mijn vader geen mantelzorgpremie krijgt ook al heeft hij alle dagen een thuisverpleegster,
huishoudhulp, ik die hem met allerlei andere dingen helpt
ik hoop dat ik zolang mogelijk kan zorgen voor mijn partner
Amor omnia vincit
DAT CORONA VLUG VOORBIJ IS
Geen speciale aanvullingen
Een pluim voor alle zorgverstrekkers!
Ik kan het niet aanvaarden dat hij er zogezegd is voor altijd ; Ze hebben onterecht zijn adres
indertijd daar opgeschreven zonder dat ik het wist. we hebben nog zo weinig te zeggen. Zelfs
de bewindvoerder moet hun advocaat zijn , die niet alles correct doet. , of beter zou kunnen. Ik
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mag ook alleen maar het positieve benoemen dat ik meemaak, het negatieve moet ik
opkroppen. I9k had hem nog zo graag een andere of vrijere oplossing zien gaan
Er zou meer aandacht moeten zijn in combinatie werk mantelzorg
nee
Dat alles snel weer normaal wordt.
een aangepaste woning waar hulpmiddelen zoals rolstoel, lift gebruikt kunnen worden is geen
luxe
Dat de mensen begrip opbrengen waarom wij de dagen die ons nog restten samen willen
doorbrengen, elke dag telt maar door deze virus worden wij overal verplicht gescheiden en dat
doet enorm veel pijn
Dat de Corona periode snel volledig achter de rug ligt en ik mijn vroegere activiteiten terug
opnieuw volledig kan hervatten, daarin vond ik ontspanning voor mijn problemen als
mantelzorger tegen wil en dank
Meer steun van de overheid zou welkom zijn
dat de dokters niet beseffen wat een persoon met nah verzorgen inhoud
Een statuut als niet familiale mantelzorger met vergoeding
Voor mij is lotgenotencontact zeer belangrijk
Help aub de gehandicapten ,,,, nu in deze tijden !
WE WILLEN GRAAG EEN BEWINDVOERDER DIE HET NIET ALLEEN DOET VOOR HET
GELD EN DIE OP REGELMATIGE TIJDSTIPPEN TELEFONISCH BEREIKBAAR IS
Zolang alles nog goed loopt, voel ik me hier nog ok bij. Er moeten niet te veel Corona's
bijkomen.
Het financiële zou wat meer mogen zijn zodat ik meer hulp kan vragen voor huishouden, eten
bereiden,....
Ik doe het graag, uit respect, liefde en dankbaarheid
Ik hoop dat het dagcentrum terug open gaat zodat ik iets meer tijd heb voor mezelf
respect voor je inzet
eigenlijk niks
Het raakt mij diep dat veel mensen niet weten hoe zwaar het is. Ik heb geen steun van mijn
familie
De intensieve zorg bleef beperkt tot 9 maanden, maar veel langer zou echt doorgewogen
hebben.
xxx
men moet er niet te licht aan tillen. Het is een dagelijkse toewijding die men met hart en ziel
moet doen om het vol te houden.
Ik ben gelukkig voor iemand te kunnen zorgen
niks
ik kon juiste gezinssituatie niet aanduiden: ik woon bij mijn ouders in maar ik ben ook aan
alleenstaande mama van een kind van 11 jaar
Het is een taak met wisselende belasting. Vaak onder gewaardeerd. Velen denken dat je het
doet voor de centen maar het kost je veel geld. Tot nu is de balans nog redelijk in evenwicht
maar soms overschrijd de zorgvraag de belastbaarheid.
Belangrijk is goed te leren hoe hulpverpleegwerk te doen door eerst de patiënt te laten
opnemen in een rusthuis in nog veel beter afdeling voor palliatieve zorg. Waar bezoek 24/24
toegelaten is.
vooruit kunnen zien wanneer we terug met meerderen kunnen samenkomen.
meer rechten om nog meer te kunnen doen zoals ik al eerder zegde heeft het veel voeten in
de aarde nodig gehad om tijdelijk te mogen samen wonen dat terwijl voor haar alleen geen
optie was en ook verschillende mensen steeds binnen was met virus niet aan te raden heb
toestemming gekregen en ze hebben me gezegd dat het de beste oplossing was indien het
mogelijk was maar een rechtsgeldige toestemming heeft toch lang geduurd vgr cois
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Geen
volhouden
Altijd voor 200% klaar staan is soms moeilijk.
Hoe zwaar mantelzorg fysisch én psychisch ook mag zijn, het voelt voor mij als een
"voorrecht" om mijn man zélf te kunnen verzorgen.
Het wringt soms dat men voor corona-onderzoek plots geld te over heeft, de hele wereld is op
zoek naar een vaccin, terwijl voor vele andere ziektes (Lyme, cvs, parkinson, MS,.... en nog
vele andere) al jaren nauwelijks budget voor onderzoek kan worden vrijgemaakt !
Ondanks alles geven we niet op !
De zorg voor mijn mama werd volledig opgenomen door haar partner. Ikzelf was wel voorlopig
bewindvoerder. Ivm de financiële tegemoetkoming: ik heb 'geen' ingevuld omdat er geen open
veld was. Zelf zou ik de hoogte van de vergoeding laten afhangen van de individuele situatie
(vb. wel vergoeding als de zorgbehoevende moest stoppen met werken en daardoor het gezin
minder loon heeft en niet als er geen bijkomende kosten zijn tov voor de tijd als
zorgbehoevende).
xx
Zeer tevreden en we nemen het zoals het komt.
Je kan wel voor iemand zorgen... maar de kunst is om het vol te kunnen houden !!!
Ik ben bang
Geen bemerking meer
Ik heb nog altijd geen spijt dat ik voor mijn ouders zorg. Zonder begrip van mijn man en
kinderen zou het niet lukken.
Meer appreciatie van de (plaatselijke)overheid en familie.
Niet echt iets
Ik hoop dat ik zelf niet ziek word want dan zal de situatie voor mijn dochter erg veranderen.
Ook voor mijn moeder zal het niet evident zijn zonder mijn hulp.
Mijn dochter is op zoek naar een aangepaste woning voor haar en haar chronische zieke
zoon. Hoe kan dit opgelost worden. Reeds 4 jaar aangevraagd.
Dat ik met iemand zou kunnen praten over de situatie bij mama en papa
Ik weet niet hoelang ik het nog aankan daar mijn gezondheid ook niet meer zo goed is
Mantelzorg is niet vanzelfprekend en word zwaar onderschat!
Dat mijn dochter hopelijk beter wordt.
dat ik probeer er zoveel voor te doen als ik kan .maar soms is het zeer moeilijk
Het wordt allemaal mooi uitgelegd in de media dat er hulp kan geboden worden, maar je moet
al over goede financiën beschikken om dat allemaal te kunnen aanvragen. Mijn vader heeft
goed pensioen maar door al zijn onkosten bljft er niks over. Ik word er gefrustreerd van als
ikdan merk hoeveel papierwerk er nodig is om ook maar iets aan te vragen.
dAT HET GOED KOMT MET HAAR EN DAT ER GEEN AASGIEREN ZIJN DIE MIJ ALS
MANTELZORGER AAN DE KANT WILLEN ZETTEN ( OPNAME IN INSTELLING, EN
WINDBEHEER)
Mantelzorger is zwaarder dan men vermoedt
Steun van buitenaf is heel belangrijk
geen
NAH is een onzichtbare ziekte. Diagnose is er, dus kan er van de overheid uit meer gedaan
worden om deze patiënten een beter sociaal leven te bezorgen.
Ik blijf er voor gaan
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