
  

 

Geef mantelzorgers ook een boosterprik 

Gent, 01.07.2022 – Steunpunt Mantelzorg pleit ervoor om ook mantelzorgers een tweede 

boosterprik te geven. Eerder deze week riep Zorgnet Icuro op om medewerkers in de zorg prioritair 

een boosterprik te geven. Steunpunt Mantelzorg vraagt de Hoge Gezondheidsraad om ook 

mantelzorgers als zorgverleners te beschouwen. Maar liefst 80% van de langdurige zorg wordt door 

mantelzorgers opgenomen. Zij hebben schrik om de persoon te besmetten waarvoor ze zorgen en 

zitten met de handen in het haar wanneer ze zelf uitvallen door een coronabesmetting.   

Steunpunt Mantelzorg sluit zich aan bij de oproep van Zorgnet Icuro. Het aantal coronabesmettingen 

zit in stijgende lijn en het najaar moet nog komen. De doorgedreven vaccinatiecampagne heeft zijn nut 

bewezen, maar het effect van de laatste boosterprik begint te tanen. Daarom is het noodzakelijk om 

zorgverleners nu prioritair een boosterprik te geven.  

In de vorige vaccinatiecampagnes werden mantelzorgers niet als prioritaire groep beschouwd. 

Nochtans staan zij in voor 80% van de langdurige zorg. Onderzoek van Steunpunt Mantelzorg en 

HOGENT toont aan dat mantelzorgers zeer bezorgd zijn over een mogelijke besmetting. 80% van de 

mantelzorgers is ongerust dat de zorgvrager corona zal krijgen en 60% dat ze zelf corona zullen krijgen.  

In het onderzoek getuigde een mantelzorger anoniem: “Ik heb zelf 3,5 weken geworsteld met corona, 

mijn man die dementie heeft kon niet voor mij zorgen. Er was geen eten in huis waardoor ik 4 kilo ben 

afgevallen.”  

Naomi De Bruyne, coördinator Steunpunt Mantelzorg: “Mantelzorgers hebben dezelfde vragen en 

angsten als beroepskrachten. Wie zal de zorg overnemen als de mantelzorger uitvalt? En wie zorgt voor 

de mantelzorger zelf wanneer die besmet is?” 

Daarom ondersteunt de mantelzorgvereniging de oproep van Zorgnet Icuro, maar pleit ze met 

aandrang om mantelzorgers als zorgverleners te beschouwen en hen een boosterprik te geven.  

“Ze zijn een cruciale en onmisbare schakel in de zorg. Laten we leren uit de eerdere ervaringen en 

mantelzorgers niet opnieuw door een storm van vragen en bezorgdheden laten gaan. Ook zij willen 

veilig kunnen zorgen. We hopen dan ook de Hoge Gezondheidsraad mantelzorgers zal meenemen in 

hun advies over een tweede boosterprik,” besluit Naomi De Bruyne.  
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