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Adreswijziging of uitschrijven?
Gelieve bij verhuis of wanneer de post toekomt bij een
overleden lid contact op te nemen met het nationaal
secretariaat van de vereniging. Dit kan op het nummer
02 542 87 09 of via lieverthuis@lm.be. Wij danken je alvast voor
de moeite.
Wens je niet langer lid te zijn van de vereniging? Uitschrijven
kan via melding op het nummer 02 542 87 09. Je zal dan
geschrapt worden uit het ledenbestand en geen post meer
ontvangen van de vereniging.

Uitbetaling Vlaamse
zorgverzekering/mantelzorgpremie
Voor vragen over de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering
kun je terecht op het nummer 02 452 90 10. Gelieve te vragen
naar de Zorgkas.

Heel wat mensen zorgen thuis voor een naaste die vanwege
ouderdom, ziekte of handicap zorgbehoevend is. Ze doen dit
vanuit een wederzijdse betrokkenheid, op regelmatige basis en
buiten het kader van professionele hulpverlening. We noemen
deze mensen ‘mantelzorgers’.
Een thuiszorgsituatie is niet vanzelfsprekend en mantelzorgers
verdienen hierbij alle ondersteuning die zij nodig achten. Daarom
richtte de Liberale Mutualiteit de vzw Liever Thuis LM op, een
door de Vlaamse overheid erkende mantelzorgvereniging.
Als mantelzorgvereniging zet de vzw Liever Thuis LM zich in voor
de ondersteuning van zorgbehoevenden en hun mantelzorgers.
Bij de vereniging kun je de klok rond terecht voor een luisterend oor
en voor al je vragen over mantelzorg en thuiszorg. Via de website,
de brochures, de infosessies en de nieuwsbrief informeren we je
over een heleboel thema’s die met zorg te maken hebben.
Als lid van de vzw Liever Thuis LM ontvang je viermaal per jaar
het ledenblad ‘Liever Thuis’ in je brievenbus. Via het ledenblad
houden we je op de hoogte van allerhande onderwerpen,
tegemoetkomingen en regelgevingen die voor jou belangrijk
kunnen zijn.
Naast informatie verstrekken, komen we ook op voor de belangen
van onze leden. Mantelzorgers ervaren immers tal van knelpunten
in het zorglandschap. Daarom ijveren we bij de overheid voor
een goed uitgebouwde dienstverlening en hebben we regelmatig
overleg met verschillende organisaties uit de zorgsector.
Problemen en knelpunten worden aangekaart en besproken.
Ervaar je zelf een knelpunt of zit je met een vraag? Aarzel niet om
ons te contacteren, dan zoeken we samen een oplossing.
Wil je gratis lid worden van onze vereniging? Dit kan! Je kunt
je lidmaatschap eenvoudig aanvragen bij de vereniging, en dit
telefonisch, per mail of per brief.
Contact:
vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Brussel
Tel.: 02 542 87 09
Fax: 02 542 86 99
Mail: lieverthuis@lm.be
Website: www.lieverthuislm.be
De vereniging is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar! Tijdens
de kantooruren (maandag - vrijdag: 8u00 - 12u00 en 13u00 16u00) kom je rechtstreeks terecht bij één van onze medewerkers.
Na de kantooruren staat een medewerker van de wachtdienst je
graag te woord.
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Regionaal dienstencentrum
Liberale Mutualiteit – Vlaams Gewest
Prieelstraat 22
1730 Asse
Tel.: 02 454 06 78
E-mail: rdc417@lmvlg.be

Voorwoord

Voorwoord
Beste lezer,
Eind 2014 bevroeg het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
4.000 geregistreerde mantelzorgers over hun kwaliteit van leven en
de verschillende factoren die ervoor zorgen dat ze mantelzorg kunnen
volhouden. Inmiddels is het onderzoek afgerond en werden de resultaten
vrijgegeven. Je leest hier meer over op pagina 4 van dit blad.
Heb je onlangs een vragenlijst ontvangen en ben je benieuwd naar de
resultaten van de ledentevredenheidsmeting die de vereniging uitvoerde?
Hiervoor is het nog wachten tot het voorjaar 2017, wanneer de nieuwe editie
van ‘Liever Thuis’ verschijnt. Toch wil ik alvast meedelen dat de respons dit
jaar enorm groot was! Een welgemeende dankjewel hiervoor aan iedereen
die de moeite heeft gedaan om de vragenlijst ingevuld terug te bezorgen.
Ben je nog op zoek naar een cadeautje voor onder de kerstboom? Onderaan
deze pagina vind je praktische informatie over het nieuwste boek van
Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale
Mutualiteiten. Op pagina 8 vind je aanvullend nog twee andere boeken die
de moeite waard zijn.
Tot slot wil ik jullie een warm eindejaar en een fantastisch nieuw jaar
toewensen.
Veel leesplezier!
Roni De Waele - Voorzitter

Boek Gezondheidszorg, een
snelweg met kruispunten!
Geert Messiaen

Er wachten grote uitdagingen in de sociale zekerheid. Daarom is het belangrijk om de stukken
van de steeds veranderende puzzel samen te leggen. Het is mooi dat we allemaal langer kunnen
leven, maar we mogen niet blind zijn voor de uitdagingen die hieruit voortkomen. Zo worden we
geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen en kampen mensen, vooral in de
laatste levensfase, met verscheidene problemen.
Natuurlijk zijn er tal van andere elementen die meespelen. Zo is er een duidelijke afname van de
solidariteit in de samenleving en verleggen nieuwe technologische ontwikkelingen de grenzen
van de medische zorg. De sociale gezondheidskloof wordt groter en onze levensstijl is verre van
ideaal. Met de vergrijzing en de aanslepende economische crisis draait de sociale zekerheid op
kruissnelheid. Ze lijkt wel een snelweg, maar dan wel één met vele kruispunten waar we moeten
stilhouden.
Geert Messiaen, jurist, is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Uitgeverij Garant
Tel.: 03 231 29 00
Mail: info@garant.be
www.garant-uitgevers.eu
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In de kijker

Vlaamse
mantelzorgers
Onderzoek ‘Sporen naar
duurzame mantelzorg’
Ruim 140.000 personen zijn als mantelzorger
geregistreerd bij de Vlaamse zorgverzekering.
Driekwart onder hen zorgt elke dag voor een
ziek, gehandicapt of ouder familielid, vriend
of kennis. Door de zorgbelasting voelen
mantelzorgers zich minder goed in hun vel dan
de gemiddelde Vlaming. Toch zou een grote
meerderheid het opnieuw doen. Dat is één van
de conclusies uit het onderzoek ‘Sporen naar
duurzame mantelzorg’ van het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij 2.150
geregistreerde mantelzorgers.

Zware zorgsituaties
Vlaamse mantelzorgers bieden intensief ondersteuning:
• drie op de vier mantelzorgers staan er elke dag en dit
gemiddeld 27 uur per week;
• meer dan vier op de tien mantelzorgers combineren de zorg
met een betaalde baan;
• één op de vijf werkt niet omwille van de mantelzorgsituatie;
• 13 % van de mantelzorgers staat er helemaal alleen voor.

Minder goede levenskwaliteit
Het is niet verwonderlijk dat mantelzorgers minder gunstig
scoren op alle onderzochte levensdomeinen dan de
gemiddelde Vlaming. Ze zijn minder tevreden met het leven
in het algemeen, met hun inkomen en hun levensstandaard,
met de sociale contacten die ze (vaak niet meer) hebben, met
de tijdsbesteding en ook met de woonomgeving. Bovendien
hebben ze in vergelijking met de gemiddelde Vlaming een
minder goede lichamelijke gezondheid en hebben ze vaker een
langdurige ziekte, aandoening of handicap.

Financieel kwetsbaar
De combinatie betaald werk en mantelzorg is voor de helft
van de werkenden erg zwaar, waardoor één op vijf niet of
minder werkt. Mantelzorg is niet gratis. Voor de meesten gaat
de zorg voor een geliefde gepaard met extra kosten. Bijna
de helft van de mantelzorgers ervaren deze extra kosten als
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financieel belastend. Mantelzorgers die moeilijk kunnen
rondkomen hebben vaker depressieve klachten en zijn minder
tevreden met hun woonomgeving en hun levensstandaard.
Financiële ondersteuning via bijvoorbeeld een gemeentelijke
mantelzorgpremie of een onkostenvergoeding staat dan ook
hoog op het verlanglijstje van mantelzorgers.

Zorg delen
De zorg delen met iemand maakt dat mantelzorgers de zorg
langer volhouden en meer tevreden zijn over hun leven. Iets
meer dan de helft van de mantelzorgers kan rekenen op
ondersteuning van één of meerdere mantelzorgers, vier op
de vijf krijgen professionele hulp. De redenen waarom geen
professionele hulp ingeschakeld wordt ligt vooral bij de
hulpbehoevende zelf. Omdat ze geen hulp wensen, omdat ze
vrezen om zelfstandigheid en privacy te verliezen of omdat
professionele hulp te duur is. 18 % geeft aan dat het gebrek aan
beschikbaarheid van thuishulp een reden is voor niet-gebruik.

Belastend maar ook zingevend
Ruim vier op de tien mantelzorgers voelen zich belast tot zwaar
belast door de hulp die ze bieden. Mantelzorgers ervaren
vooral druk op hun sociaal leven, hun tijdsbesteding en de
combinatie van de zorg met andere activiteiten. Toch neemt
dit niet weg dat zorg dragen voor iemand met een zware
hulpbehoefte ook zingeving biedt en positieve ervaringen
oplevert. Ruim 80 % van de mantelzorgers is het eens met de
stellingen: ‘zorgen voor de hulpbehoevende geeft mij een goed
gevoel’ en ‘ik geniet van de leuke momenten die er zijn met de
hulpbehoevende’.

Beleving belangrijker dan zorgen op zich
Niet hoe zwaar de zorg is, wel hoe zwaar de zorg weegt, is
belangrijk voor de levenskwaliteit van mantelzorgers. Die is
minder goed wanneer mantelzorgers zich belast of schuldig
voelen. Zwaar belaste mantelzorgers geven aan dat ze de
zorg in de toekomst minder comfortabel of minder lang zullen
kunnen volhouden. Voelen mantelzorgers zich goed in de
mantelzorgsituatie dan rapporteren ze een betere gezondheid,
een grotere levenstevredenheid en verwachten ze de zorg in de
toekomst makkelijker vol te houden.

Voldoende steun uit de sociale omgeving draagt bij aan
de mentale gezondheid en de levenstevredenheid van
mantelzorgers. Vooral van kinderen, de partner en de
hulpbehoevende zelf ervaren mantelzorgers steun. Toch geeft
60 % aan onvoldoende steun te krijgen van ‘de overheid’.
Ook door de werkgever (43 %) en de collega’s (37 %) voelen
mantelzorgers zich onvoldoende gesteund.

Puzzelen aan gepaste ondersteuning
De onderzoekers polsten op verschillende manieren naar welke
ondersteuning mantelzorgers zelf nodig en belangrijk vinden.
De resultaten wijzen op de nood aan diverse vormen van
ondersteuning:
• ‘iemand die overdag af en toe een oogje in het zeil houdt’, is
één van de hoofdbekommernissen van mantelzorgers;
• bruikbare informatie en één infopunt waar je met alle vragen
terecht kunt;
• als de zorg voor een naaste steeds meer aandacht en tijd
vraagt, is respijtzorg nodig;
• financiële ondersteuning zou vier op de tien mantelzorgers
het meest helpen om hun taak (nog) beter te kunnen
vervullen.

Een kwetsbaar zorgpotentieel om te
koesteren
Ondanks de zware zorgtaak die geregistreerde mantelzorgers
opnemen, blijkt de motivatie om aan mantelzorg te doen in veel
gevallen voort te komen uit een positieve keuze. Acht op tien
mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend of doen het uit liefde
en genegenheid. Negen op tien mantelzorgers geven aan de zorg
opnieuw te willen opnemen indien dit nodig is. Mantelzorgers
die zich belast voelen, blijken heel wat minder geneigd om
opnieuw mantelzorg op te nemen. Deze kwetsbare groep heeft
op maat gesneden ondersteuning nodig om het evenwicht
tussen draagkracht en draaglast te behouden of te herstellen.

Meer weten? Het volledig onderzoeksrapport kun je
raadplegen via: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/
detail/duurzame-mantelzorg-in-vlaanderen-juni-2016-1

Er zijn heel wat diensten en voorzieningen
waar je als mantelzorger terecht kunt voor
ondersteuning en advies. Heb je hierover
vragen of wens je een medewerker van de
vereniging te spreken, dan kun je telefonisch
contact opnemen op het nummer 02 542 87
09 of via mail lieverthuis@lm.be

In de kijker

Vooral steun van nabije omgeving

Regionaal Dienstencentrum

Nieuws uit je streek

VLAAMS
GEWEST

Dag van de
mantelzorg 2016
Op 23 juni vond in Vlaanderen de ‘Dag van
de Mantelzorg’ plaats. Op die dag wordt
aandacht gevraagd voor de ondersteuning van
mantelzorgers. Jaarlijks bezoeken we enkele
mantelzorgers, die we in de bloemetjes zetten.
Mantelzorgers staan vrijwillig en met veel liefde
in voor iemand die extra zorgen nodig heeft. Voor
hen is dit normaal, wij vinden dit bijzonder. Met
een bezoekje en een bloemetje bedankten wij
hen voor hun dagelijkse inzet.



In Lede brachten we een bezoek aan de heer Wilfried Cardon
die de zorg opneemt voor zijn echtgenote Paula en zoon Kenny.
Wilfried probeert zijn gezinsleden steeds te stimuleren om positief
te denken. Tijdens het bezoek vraagt hij om zijn inwonende
dochter Cindy te bedanken voor haar dagelijkse inzet.

 In Opwijk bezocht onze maatschappelijk werkster Christiane
mevrouw Simonne Van De Cruys. Simonne verzorgt haar
zorgbehoevende partner Jaak. Ze doet dit met een tomeloze inzet,
waardoor we haar met plezier een mooie attentie overhandigen.


De heer Rufin Van Schelvergem uit Heldergem zorgt
ervoor dat zijn schoonvader Gustaaf niets te kort komt. Rufin
brengt Gustaaf regelmatig een bezoek en staat hem bij in de
huishoudelijke taken. Daarnaast zorgt hij voor de nodige afleiding.
Tenslotte werden in Asse, de heer Hugo Buyl en mevrouw Ria De
Coninck in de bloemetjes gezet voor de zorg die ze bieden aan hun
dochter Sofie. Hugo en Ria zetten zich dagelijks in om ervoor te
zorgen dat Sofie een zo normaal mogelijk leven kan leiden.





Osteoporose
Osteoporose is een aandoening die zowel mannen
als vrouwen treft. De ziekte manifesteert zich
doorgaans op latere leeftijd en kent een sluipend
verloop, waardoor de klachten niet onmiddellijk
zichtbaar zijn. Vaak wordt de aandoening pas
opgemerkt wanneer er een breuk ontstaat. Toch
kun je osteoporose voorkomen of vertragen door
rekening te houden met een aantal richtlijnen.

Aandoening van het bot
Bot is een levend weefsel dat voortdurend opgebouwd en
afgebroken wordt. Tot de leeftijd van ongeveer 30 jaar wordt er
meer bot opgebouwd dan afgebroken. Rond de leeftijd van 35
jaar wordt de piekbotmassa of maximale hoeveelheid botmassa
bereikt. Nadien wordt er meer bot afgebroken dan opgebouwd,
waardoor de beendersterkte vermindert en het bot poreus wordt.
Op een bepaald moment zal de botafbraak de breukdrempel
bereiken. Onder deze drempel is de kans dat je een breuk oploopt
groter.

Hoe ontstaat osteoporose?
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In ons lichaam bevindt 99 % van het calcium zich in de botten
en het gebit. De overige 1 % is voor het samentrekken van de
spieren, de bloedstolling en de overdracht van zenuwprikkels.
Bij onvoldoende aanlevering van calcium uit de voeding, wordt
er calcium vrijgemaakt uit de botten. Dit gaat ten koste van de
botsterkte, waardoor osteoporose in de hand gewerkt wordt. Door
de hormonale veranderingen die gepaard gaan met het ouder

jouw gids in de thuiszorg

Osteoporose veroorzaakt weinig klachten en wordt vaak pas
opgemerkt ten gevolge van een breuk, zoals bijvoorbeeld een
pols-, heup- of wervelbreuk. Toch zijn er een aantal symptomen
die wijzen op osteoporose. Een bekend voorbeeld is een
verandering in de lichaamshouding en het kleiner worden ten
gevolge van een inzakking van de rugwervels. Enkel via een
botdensitometrie of een meting van de botdichtheid kan een arts
osteoporose met zekerheid vaststellen.

Wat zijn mogelijke oorzaken?
Osteoporose kent verschillende oorzaken:
• veroudering: hoe ouder je wordt, hoe meer bot er verloren
gaat;
• een laag lichaamsgewicht;
• hormonale veranderingen: oestrogeen is verantwoordelijk
voor het vasthouden van calcium in de botten. Door de
menopauze wordt bij vrouwen de oestrogeenproductie
stopgezet, waardoor ze meer kans hebben op osteoporose;
• erfelijkheid: indien een familielid osteoporose heeft, loop je
meer risico om osteoporose te krijgen;
• bepaalde aandoeningen: bijvoorbeeld een overdreven
werking van de schildklier, bijschildnier of bijnier, de ziekte
van Crohn of reumatoïde artritis;
• langdurig gebruik van bepaalde geneesmiddelen:
bijvoorbeeld geneesmiddelen met cortisone;
• weinig of geen lichaamsbeweging;
• roken;
• overmatig alcohol- of koffiegebruik;
• een lage inname van calcium;
• te weinig vitamine D

Osteoporose voorkomen?
De beste bescherming tegen osteoporose is de opbouw van een
voldoende grote calciumreserve. Om osteoporose te voorkomen
is het daarom noodzakelijk om al van jongs af aan een zo sterk
mogelijk skelet op te bouwen en op latere leeftijd het botverlies
zoveel mogelijk te beperken.
Melkproducten voorzien ongeveer in twee derde van de
aanbevolen hoeveelheid calcium. Het is daarom aangeraden
om dagelijks 3 à 4 glazen melk (450-600 ml) te drinken en 1
tot 2 sneden kaas (20-40 g) te eten. Magere, halfvolle en volle
producten bevatten evenveel calcium. Het enige verschil is hun
vetgehalte. Omwille van deze reden genieten magere en halfvolle
producten de voorkeur. Daarnaast zijn ook groene (blad)groenten,
schaaldieren en gedroogde vruchten rijk aan calcium.

Ook vitamine D is onmisbaar bij de preventie van osteoporose
omdat het de opname van calcium in het bloed stimuleert.
Vitamine D wordt aangebracht door de zon. In de winter is het
daarom belangrijk om voedingsmiddelen rijk aan vitamine D te
eten, bijvoorbeeld vette vis. Neem geen voedingssupplementen
zonder advies van je huisarts.
Naast voeding is lichaamsbeweging onontbeerlijk in de
preventie van osteoporose. Lichaamsbeweging versterkt de
beenderstructuur en de spieren. Hoe sterker je spieren zijn, hoe
meer botmassa je opbouwt. Alle vormen van lichaamsbeweging
die de beenderen belasten, zijn goed (bijvoorbeeld wandelen,
lopen, dansen). Zwemmen en fietsen belasten de beenderen niet
en bieden dus geen bescherming tegen osteoporose.

Nieuws uit je streek

worden ontstaat er een verminderde calciumabsorptie uit de darm
en een verhoogde calciumafscheiding via de nieren. Hierdoor
is een hogere calciuminname bij ouderen noodzakelijk om de
calciumbalans in evenwicht te houden en botverlies te beperken.

VLAAMS
GEWEST

Behandeling en begeleiding?
Osteoporose kan niet genezen worden. De beste behandeling
houdt rekening met je situatie en wordt bepaald in overleg
met je huisarts, een kinesist en bijvoorbeeld de thuiszorg. De
algemene behandeling omvat pijnbestrijding, het voorkomen
van botbreuken en verdere achteruitgang van het bot door goede
voeding, voldoende zonlicht en lichaamsbeweging. In bepaalde
gevallen kan je arts je ook medicijnen voorschrijven.
Kinesist
Lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de klachten die
gepaard gaan met osteoporose. Om op een veilige manier in
beweging te blijven is het belangrijk om te weten wat je lichaam
aankan. Een kinesist kan helpen om dat te ontdekken. Om te
weten of je recht hebt op een vergoeding voor je behandeling
neem je best contact op met je ziekenfonds.
Ergotherapeut van het regionaal dienstencentrum
Je kunt vallen voorkomen door een aantal voorzorgsmaatregelen
te nemen:
• Zorg ervoor dat vloerkleden vastzitten, vermijd gladde
vloeren in huis en zorg voor de aanwezigheid van handvaten,
leuningen en voldoende verlichting.
• Vermijd het lopen op sokken, gladde schoenen of hoge
hakken.
• Let op bij het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen.
• Wees alert wanneer je last hebt van evenwichtsstoornissen of
wanneer je slecht ziet.

Heb je vragen of wens je hulp? De ergotherapeut van
het regionaal dienstencentrum (RDC) kan je helpen met
specifieke bewegings- of valpreventieprogramma’s en komt
bij je thuis om advies te geven rond woningaanpassing en
premies. Contacteer het RDC van de Liberale Mutualiteit
Vlaams Gewest telefonisch op het nummer 02 454 06 78 of
via mail rdc417@lmvlg.be.
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Weetjes

Weetjes
Hoe jezelf en je vermogen
beschermen?
Doorheen je leven neem je heel wat beslissingen. Sommige
volwassenen hebben daarbij hulp nodig. De wetgever voorziet
voor deze personen sinds 2014 een beschermingsstatuut.
Het beschermingsstatuut is gebaseerd op het statuut van het
voorlopig bewind. Het uitgangspunt is dat mensen hun leven
moeten kunnen leiden, ook wanneer zij bijvoorbeeld dement
worden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden:
wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben
ze hulp nodig en welke beslissingen worden beter in hun plaats
genomen? Op basis van deze vragen wordt een bescherming op
maat ontworpen die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en
zoveel mogelijk autonomie geeft.

Hoe jezelf en je
vermogen beschermen
wanneer je het niet (meer) alleen kan?

De brochure ‘Hoe jezelf en je
vermogen beschermen wanneer je
het niet (meer) alleen kan?’ geeft
antwoorden op vragen over het
beschermingsstatuut. Ze legt de
systemen voor buitengerechtelijke
en rechterlijke bescherming uit,
waarom ze zijn aangepast, hoe
de procedures verlopen en wat de
regelingen in de praktijk betekenen
voor alle betrokkenen.

Je kunt de brochure gratis downloaden via volgende websites:
• Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be;
• Notarissen: www.notaris.be;
• FOD Justitie: www.justitie.belgium.be.

Suggesties of ontevreden?
Heb je een suggestie voor het verbeteren van onze werking,
dan willen wij dit graag van je horen. Contacteer ons via mail,
telefoon of per brief. Indien mogelijk zullen wij je suggestie in
de toekomst meenemen in onze werking.
Ben je ontevreden over onze dienstverlening, dan kun je dit
schriftelijk formuleren aan de hand van een klachtenformulier
dat wij ter beschikking stellen op onze website.
vzw Liever Thuis LM
02 542 87 09 - lieverthuis@lm.be
www.lieverthuislm.be/suggesties.htm
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Zieken(t)huis
Praktische gids om je zieke te
verzorgen, thuis en in het ziekenhuis
Waar dien je op te letten wanneer je je zieke
buurman een bezoek brengt in het ziekenhuis?
Welk cadeau kies je voor hem uit? Mogen
de kinderen wel mee op bezoek? Zelfs op
een palliatieve eenheid? Je collega zit in een
rolstoel, maar jullie willen toch samen een
leuke uitstap maken. Hoe pak je dat aan? Hoe
maak je thuis een ziekenkamer klaar? Waarom serveer je een
zieke vriendin fruitsla in een aperitiefglaasje, met een gekleurd
frietvorkje erbij? En hoe blijf je op moeilijke momenten in het
leven goed voor jezelf zorgen?
Op deze en vele andere praktische vragen biedt Marleen
Dondeyne een duidelijk antwoord. Met creatieve en
verfrissende ideeën maakt ze zo de zorg voor een dierbare
toegankelijk voor ‘de mantelzorger’ in ieder van ons. Zieken(t)
huis bevat tal van boeiende en ontroerende getuigenissen die
perfect illustreren hoe we goed voor elkaar kunnen zorgen.
Marleen Dondeyne (1959), ervaren verpleegkundige en
gespecialiseerd in de oncologische zorg, de palliatieve zorg en
de revalidatie, werkt al vijfentwintig jaar met enthousiasme en
begeestering op diverse afdelingen van het UZ Leuven. Voordien
werkte ze verschillende jaren als verpleegkundige in de thuiszorg.
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Maestro Stromae
Simplified Stories
Simplified Stories zijn vereenvoudigde versies
van bestaande boeken. Ze moedigen mensen
met beginnende dementie aan om te blijven
lezen. Wat dan weer zorgt voor een vertraging
van de ziekte. Simplified Stories vertellen
de essentie van een verhaal, met kortere
zinnen en makkelijkere woorden. Aangepaste
typografie, extra afbeeldingen en korte
samenvattingen zorgen voor geheugensteuntjes.
Het eerste boek in de reeks Simplified Stories is een aangepaste
versie van de biografie 'Maestro Stromae', over het leven van
popster Paul Van Haver. Journalist Peter Verbruggen schreef de
biografie van Stromae, vanaf zijn prille jeugdjaren tot en met het
wereldsucces. Hij sprak met talrijke mensen die in het leven en
de loopbaan van Stromae een rol gespeeld hebben. Stromae is
niet alleen een gespreksonderwerp, kinderen en kleinkinderen
kunnen het boek ook samen lezen met de persoon met
dementie.
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Peter Verbruggen
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts
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