
Topics geriatrie E17-netwerk

Mantelzorgparticipatie

Mantelzorgbadge



• Wat is?

• Wat bieden wij aan?

• Verloop

• Zorgaspecten

• Afspraken

• Meerwaarde

• Enkele cijfers

• Vragen?

INHOUDSTAFEL



• Mantelzorgbadge

• Mantelzorger betrekken in zorg

• Continuïteit en veiligheid van zorg garanderen

WAT IS?



• Badge: identificatie 

• Gratis maaltijd: wordt genuttigd op de kamer

• Voordelig parkeertarief (max 1 EUR per bezoek)

- Aanmelden aan onthaal

WAT BIEDEN WIJ AAN?



• Verpleegkundige:

- Bevragen van mantelzorger bij opname of tijdens hospitalisatie.

- Educeren van mantelzorger. 

- Badge geven aan mantelzorger.

- Bij ontslag badge terugvragen via onthaal. 

- Informatie over service aan mantelzorger. 

- Noteren in synops van participatie mantelzorger. 

VERLOOP



• Comfortzorg en/of levenseinde

• Valrisico

• Verwardheid of dwaalgedrag

• Nacht

• Hygiënische zorg

• Maaltijdbegeleiding

ZORGASPECTEN



• Ontsmetten van de handen (en mondmasker)

• Vragen te bundelen

• Badge is geen verworven recht en kan herroepen worden

• Max 1 badge per patiënt

• Aandacht bij tweepersoonskamer

- Akkoord vragen aan medepatiënt ikv rust

AFSPRAKEN



• Patiënt:

- Empowerment patiënt en mantelzorger

- Iemand vertrouwd bij zich

- Mantelzorg: spreekbuis

- Rust, minder angst

- Meer tijd om te eten

- Minder nood aan fixatie 

- Continuïteit van zorg

- Educatie mantelzorger

- Valpreventie

- Veiligheid van zorg

MEERWAARDE



• Zorgverlener

- Ondersteuning in creëren van band met patiënt

- Ondersteuning in verzorging 

- Rust: je weet dat er iemand bij de patiënt is

- Meer betrouwbare info over patiënt

- Duidelijkheid in afspraken/info

- Educatie van zorgverlener door mantelzorger: gewoontes van de patiënt, hoe was de patiënt thuis?

MEERWAARDE



• Mantelzorger:

- Meer gerust gevoel

- Kunnen en mogen zorgen voor hun naaste

- Het gevoel iets te kunnen doen

- Minder gebonden aan bezoekuren (flexibel)

- Meer op de hoogte van de toestand

- Voordelen worden geapprecieerd

- Gevoel van participatie

- Rechtstreekse betrokkenheid: kiné (oefenen transfert), logo (veilig eten geven),…

- cave: draagkracht mantelzorger!

MEERWAARDE



ENKELE CIJFERS



ENKELE CIJFERS

Diensten: 

• Geriatrie

• Oncologie

• Neurologie-pneumologie



VRAGEN?

Tommy D’Haeyer

Tommy.D’Haeyer@azmmsj.be

09 246 62 10





Topics geriatrie E17-netwerk

Mantelzorgparticipatie

Document “mijn gewoontes”



• Wat is?

• Verantwoordelijkheden

• Ervaringen vanuit VPK en paramedici

• Vragen?

INHOUDSTAFEL



• Document “mijn gewoontes”

• Patient met cognitieve stoornissen

• Laten invullen door mantelzorger of digitaal terug te vinden op de website

- Doorgestuurd naar sociale dienst

• Wordt uitgehangen aan magneetstrook in patientenkamer

Doel:

• Leren kennen van de levensgewoontes

• Alle zorgverleners (MW zorgondersteuning, VPK, paramedici,…)

• Verblijf aangenamer maken

WAT IS?



WAT IS?



• VPK:

- Via anamnese

- Laten invullen door mantelzorger

- Ophangen aan magneetstrook

- Noteren in EPD naar sociale dienst + educatie

- Tip: geef bij ontslag dit document mee naar externe (nieuwe) instelling ikv zorgcontinuïteit

• SD: 

- Bevraagt mantelzorger/ contactpersoon (indien nog niet gebeurd door VPK)

- Via e-mail doorsturen naar mantelzorger via beveiliging

- Afprinten en meegeven aan mantelzorger

- De sociaal werker noteert deze actie op het overlegblad in het EPD gericht naar VPK

VERANTWOORDELIJKHEDEN



• Wordt positief ervaren

• Helpt bij het creëren van een professionele band tussen zorgverlener en zorgvrager

• Gevoel van betrokkenheid naar patiënt en familie/mantelzorger toe

• Belangrijke info vanuit document bvb lust geen yoghurt

ERVARINGEN VANUIT VPK EN PARAMEDICI



VRAGEN?
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