
 

 

 

  

 

   

 

Programma:  

18h30      Ontvangst met een hapje 

19h00      Welkom | Dymfna Meynen, Schepen van de Hasselaar – 

Dr. Yves Breysem, Jessa Ziekenhuis 

19h10      MantelzorgHUB De Hazelmantel | Traject o.b.v. IDROPS  

19h30       IDROPS | Lore De Clercq 

19h45       Deel 1 gesprekstafels 

20h30       Pauze 

20h45       Deel 2 gesprekstafels 

21h30       Afronding | Kimberly Schaevers, Coördinator Hasselt Zorgstad 

21h35       Netwerkmoment 

22h00       Afsluiting 
 

 

  

 

De gesprekstafels worden ingedeeld op basis van de focuspunten waar we ons in 

het mantelzorgtraject op baseren. De noden en vragen die onder elke gesprekstafel 

staan geformuleerd, zijn afkomstig van het stakeholderoverleg, de kerngroep van 

mantelzorg, de openingsnamiddag van het mantelzorgcafé en het onderzoek van 

HOGent. 

 

We vragen jullie om op voorhand een voorkeursvolgorde aan te duiden zodat we bij 

het indelen van de tafels hier rekening mee kunnen houden: (keuze 1 is eerste 

voorkeur, keuze 4 is laatste voorkeur): 
 

  

   

| Gespreksthema Kennis en informatie 

Op welke manier kunnen we kennis rond mantelzorg verbreden? Hoe kunnen 

stakeholders op de hoogte blijven van elkaars aanbod? Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat mantelzorgers kwalitatief geïnformeerd worden over alles dat hen 

aanbelangt en zodat ze weten waar ze hiervoor terecht kunnen? 

 



 

| Gespreksthema Versterking en signalisatie  

Hoe kunnen we het taboe dat bestaat rond mantelzorg doorbreken? Op welke 

manier kunnen we mantelzorgers versterken? Hoe kunnen we de 

samenwerking tussen de stad, stakeholders en het ziekenhuis bevorderen in 

functie van goede doorverwijzing van de mantelzorger die op zoek is naar 

bijkomende ondersteuning bij een toename van de zorgzwaarte? Hoe kunnen 

we ervoor zorgen dat de noden van mantelzorgers effectief beantwoord 

worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de problemen waar mantelzorgers 

op botsen, het risico op overbelasting en de specifieke ondersteuningsnoden 

tijdig gesignaleerd worden? 

 

| Gespreksthema Verbinding  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers contacten opbouwen met 

elkaar, met vrijwilligers, met de buurt en met professionele diensten? Hoe 

kunnen we mantelzorgers beter doorverwijzen naar de mantelzorgcafés? Op 

welke manier kunnen we mantelzorgers verbinding laten leggen met elkaar en 

bestaande praatgroepen? Hoe kunnen we een gezamenlijke dag van de 

mantelzorg organiseren in Hasselt? 

 

| Gespreksthema Waardering en erkenning  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers zich meer gewaardeerd 

voelen voor de taken die ze opnemen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

mantelzorg op een lokaal niveau nog meer onder de aandacht komt zodat meer 

inwoners zich als mantelzorger herkennen en zodat de mantelzorgers het 

gevoel krijgen dat hun zorg gewaardeerd wordt? 
 

 

  

 

Intussen vormen we een netwerk met ruim 500 mensen met een hart voor zorg en 

gezondheid. Hasselt Zorgstad bouwen we niet alleen. Daarom vragen we aan elke 

ambassadeur om zelf het netwerk uit te breiden door anderen uit te nodigen. Samen 

zorgen we voor morgen! 
   

 


