Brussel, 19 juni 2015
Persbericht

Mantelzorgers in de bloemetjes!
Op 23 juni, de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’, staan de mantelzorgers centraal. LM en haar
mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, maken van deze dag gebruik om een aantal
mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. Daarnaast vragen ze de overheid om werk te maken van
een mantelzorgvriendelijk beleid.
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en andere behoevenden door naasten.
Vaak gaat het over familieleden, vrienden, kennissen of buren. Kenmerkend voor mantelzorg is de
reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende. Daarnaast gaat
het om langdurige zorg die onbezoldigd is.
In Vlaanderen zijn er naar schatting 860.000 personen die voor een ander zorgen. Een groot deel van
hen zorgt meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een zorgbehoevend persoon. De
meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar worden
geconfronteerd met tal van problemen. Zo blijft het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren
met arbeid en is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen.
We kunnen gerust stellen dat mantelzorgers onmisbaar zijn in de thuiszorg. Meer zelfs:
mantelzorgers zijn onmisbaar in een gezonde samenleving. LM en de vzw Liever Thuis LM willen dan
ook aan de diverse overheden vragen om bij de verdere uittekening van het beleid na te denken over
initiatieven die de kwetsbaarheid en overbelasting van mantelzorgers kunnen tegengaan. En dit
zonder betutteling of door mantelzorgers in een keurslijf met strikt omschreven rechten en plichten
te dwingen.
In dit kader pleiten LM en de vzw Liever Thuis LM voor de realisatie van een mantelzorgcoach. Deze
dient gesitueerd te worden binnen de ondersteuning die het ziekenfonds vandaag reeds opneemt in
het kader van de thuiszorg. De mantelzorgcoach is een aanvulling op de zorgcoördinator, waarbij de
mantelzorgcoach zich specifiek richt tot de mantelzorger en niet tot de zorgvrager.
Wenst u meer informatie over de vzw Liever Thuis LM? Neem dan contact op met de vereniging via
onderstaande contactgegevens.
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