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CONTACT

Bel ons 7 dagen op 7, 24 uur op 24, voor 

meer informatie of voor een zorgaanvraag 

op het nummer 014-24 24 24. Je kan ook 

bijkomende informatie aanvragen via 

info@wgkantwerpen.be.

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw
Nonnenstraat 12 bus 1
2200 Herentals
T.  014-24 24 24
info@wgkantwerpen.be

www.witgelekruis.be

Volg ons op:    



Je bent een grote steun voor de persoon voor wie 
je zorg draagt: je naaste familielid, een vriend ... Je 
helpt waar je kan. 

Soms voer je ook taken uit zoals een injectie geven, 
sondevoeding toedienen ... Maar eigenlijk mag dit 
niet zomaar: het zijn verpleegkundige handelingen 
die enkel gediplomeerde verpleegkundigen mogen 
uitvoeren.

Toch is het logisch dat je de zorg voor je naaste 
tracht af te stemmen op wat hij nodig heeft en 
graag zou willen. Je neemt dus taken over van de 
verpleegkundige zodat je naaste meer bewegings-
vrijheid en comfort heeft. Dat is gemakkelijk als hij 
een uitstap wil maken of eens enkele dagen weg 
wil.

Dankzij de nieuwe Gezondheidswet (2014) is het, 
mits enkele aandachtspunten en voorwaarden,  
mogelijk dat je als mantelzorger legaal verpleeg-
kundige taken uitvoert.* 

Aandachtspunten en voorwaarden

Je hebt een goede vertrouwensband met je naaste 
die er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat je bij hem 
of haar een verpleegkundige zorg toedient. Maar 
vooral jijzelf moet het zien zitten om de zorg aan te 
leren.

Wanneer de verpleegkundige merkt dat het 
allemaal goed zit, word je heel goed ingelicht over 
hoe je de techniek juist moet uitvoeren. Je weet wat 
je moet doen bij problemen en hoe je indien nodig 
hulp kan inroepen.

Wanneer blijkt dat je de techniek goed onder de 
knie hebt, geeft de verpleegkundige de toelating 
om voor een bepaalde tijd de aangeleerde zorg uit 
te voeren, maar enkel bij dit familielid of naaste. 
Je krijgt een attest dat in drievoud is opgemaakt 
en dat jij, de patiënt en de verpleegkundige 
ondertekenen. Je krijgt ook een procedure met een 
uitgebreide uitleg van de handeling.

Zo gebeurt het delegeren van de zorg naar jou als 
mantelzorger zorgvuldig. Het maakt wat je doet 
officieel en geeft je zekerheid.

mantel-
zorgattest

*Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezond-
heidszorgberoepen KB 10/05/2015 – BS 18/06/2015 – Hoofdstuk 
4 – Art. 45-61 en hoofdstuk 12 – Art. 122-132)


