
Heeft u interesse in een gesprek? 
Neem dan contact op!

Interesse?

Contactgegevens:
Katelijne Hoet – Mantelzorgcoach

Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten
GSM: 0473/ 34 67 90

Tel onthaal OCMW: 03/340 16 00
katelijne.hoet@ocmwhoogstraten.be

De 
mantelzorgcoach



Wie draagt er zorg voor de mantelzorger? 

De mantelzorgcoach

Het is door de zorg en toewijding van u 

als  mantelzorger dat de zorgbehoevende 

langer thuis kan wonen. 

Dit is niet enkel van onschatbare waarde 

voor de zorgbehoevende zelf maar ook 

voor de samenleving in het algemeen. 

Het is daarom belangrijk 

dat u als mantelzorger uw vrijwillige inzet 

kan blijven volhouden. 

Door de vragen te beantwoorden krijgt u zicht in hoe 
u zelf in de zorgsituatie staat. Als een uitspraak he-
le¬maal bij u past, zet u een kruisje bij ‘JA!’. Wanneer 
een uitspraak helemaal niet past, zet u een kruisje bij 
‘NEE!’. Of iets er tussenin.

Heeft u naast de zorg voor de zorgbehoevende nog 
voldoende tijd voor uzelf?

Heeft u naast de zorg voor de zorgbehoevende nog 
voldoende tijd voor anderen?

Lukt het om uw werk te combineren met de zorg voor de 
zorgbehoevende?

Lukt het om uw gezin te combineren met de zorg voor de 
zorgbehoevende?

U kan zelf bepalen wanneer u zorg geeft?

Uw werk en/of thuissituatie heeft begrip voor de zorg die u 
geeft aan de zorgbehoevende?

Uw werk en/of thuissituatie heeft begrip voor de manier waar-
op u de hulp organiseert voor de zorgbehoevende?

U kan de situatie van de zorgbehoevende voldoende loslaten?

Haalt u voldoening uit de zorg aan de zorgbehoevende?

U kan de druk die de situatie met zich meebrengt aan?

Scoort u vooral in de oranje/rode zone, dan is 
het tijd om meer zorg voor uzelf te (laten) dragen! 

De mantelzorgcoach kan u hierbij helpen.
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Draag ook zorg voor uzelf!
U wordt als mantelzorger geconfronteerd met heel 
wat uitdagingen. De zorg die u geeft, kan soms 
zwaar doorwegen. Wat begint met boodschappen 
doen, wat papierwerk in orde brengen en gezelschap 
houden, wordt al snel runnen van het huishouden en 
kan eindigen in dag en nacht zorgen voor de zorg-
behoevende. Voor u het weet, slorpt de zorg u als 
mantelzorger volledig op. 

De checklist die u verder vindt, helpt om in te schat-
ten hoe het staat met uw draaglast en draagkracht 
als mantelzorger.  Als u merkt dat u te veel in het 
rood gaat, is het tijd om actie te ondernemen. 

De mantelzorgcoach
Om de mantelzorger extra te ondersteunen, scha-
kelt het lokale bestuur een ervaren maatschappe-
lijk werker in. Katelijne Hoet neemt de functie van 
“mantelzorgcoach” op. Ze biedt u via een individueel 
gesprek een luisterend oor. Ze helpt u met vragen 
over papierwerk, met het bewaken van uw grenzen. 
Katelijne kan bemiddelen bij conflictsituaties binnen 
de familie of gericht doorverwijzen naar de profes-
sionele zorg en u in contact brengen met andere 
mantelzorgers enz.


