
Zorg en 
studeren 
combineren

Mantelzorg

Informatie over mantelzorg, financiële tegemoetkomingen,  
mantelzorgverenigingen … kan je vinden op www.mantelzorgers.be.

Je kan ook vragen stellen over mantelzorg bij: 

• je huisarts of eventueel je thuisverpleegkundige;
• de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit;
• de sociale dienst van een ziekenhuis of van het OCMW.

Misschien kan poetshulp, gezinshulp of oppashulp helpend zijn? 
Spreek bovenstaande partners erover aan, ze helpen je op weg. 

expertisecentrum 
zorginnovatie

expertisecentrum 
zorginnovatie



De studie- en trajectbegeleider beluistert wat voor 
jou helpend kan werken!

Lukt groepswerk moeilijk?
Haal je een deadline (bijna) niet?
Komen de examens te dicht op elkaar?
Is je studiereis praktisch lastig of te duur?
Bezorgen stage-afspraken je extra kopzorgen?
Vallen je examenresultaten tegen?
Overweeg je om je studies stop te zetten? Of wil je deeltijds studeren?      

Wanneer je geen ruimte hebt om langs te gaan bij je studie- of trajectbegeleider 
of bij STUVO, kan je vragen naar een telefonische afspraak of een skypegesprek. 
Ook vanop afstand helpen we je graag!

www.vives.be/faciliteiten

Wauw, 
knap dat je dit combineert met je studies! 

Wist je dat VIVES een statuut student-mantelzorger voorziet om je te ondersteunen in 
deze combinatie? Je studie- en trajectbegeleider vertelt je er graag meer over: maak een 
afspraak voor een verkennend gesprek: www.vives.be/faciliteiten of spreek een vertrouw-
de docent aan, we helpen je op weg.

Wat kan STUVO voor jou betekenen? 

Heb je nood aan een babbel? De psychologische dienst van STUVO is er ook voor jou.                                                                                                                   
Kan je financieel een ruggensteun gebruiken? De sociale dienst geeft je de nodige 
 informatie.                                                                                                                                                                                       

Durf langs te gaan bij STUVO, er zijn meer mogelijkheden dan je denkt! Maak online een 
afspraak via www.stuvoloods.be of spreek een vertrouwde docent aan, we staan voor je klaar.

“Mijn mama kreeg 4 jaar geleden een auto-ongeval. Van de ene dag op de  andere 
kon ze niet meer stappen, niet meer voor ons zorgen, niet meer gaan werken. Er 
volgde een lange revalidatie en ook nu nog voer ik mama 2 keer per week naar 
het revalidatie centrum. Dit is soms moeilijk te combineren met mijn studies. 
Ik probeer de lessen zoveel mogelijk te volgen, maar als mama plots gevallen 
is, of bij een onverwacht doktersbezoek, dan belt ze me op, of geraak ik niet 
 tijdig in de les en dat bezorgt me dan wel stress. Gelukkig hoef ik met het statuut 
student-mantelzorger niet veel ‘uit te leggen’ aan docenten en medestudenten, 
meestal krijg ik begripvolle reacties. Er werden afspraken gemaakt om nota’s 
bij te houden; m’n studie- en trajectbegeleider ondersteunt me hierbij. Mantel-
zorger zijn is complex, maar ik sta er niet alleen voor!”

Zorg jij mee voor een ouder, grootouder, broer, zus, een familielid of een kennis  
die al een hele tijd ziek is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft? 
Help je bij het huishouden, doe je boodschappen, bied je emotionele ondersteuning, 
fysieke zorg, administratieve hulp, (medische) begeleiding …?


