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Actueel

‘Ouderen langer thuis laten blijven’

Toponderzoekers van de Universiteit Maastricht, Universiteit Antwerpen, KU Leuven en HoGent
(Hogeschool Gent) worden door de Vrije Universiteit Brussel verenigd in de nieuwe
onderzoeksgroep D-SCOPE. Zij gaan een nieuwe visie ontwikkelen op hoe zorg en
dienstverlening voor ouderen in de toekomst georganiseerd kunnen worden én werken aan
oplossingen om hen zo lang mogelijk de beste zorg en dienstverlening thuis te bieden.
Toponderzoekers van de Universiteit Maastricht, Universiteit Antwerpen, KU Leuven en HoGent
(Hogeschool Gent) worden door de Vrije Universiteit Brussel verenigd in de nieuwe
onderzoeksgroep D-SCOPE. Zij gaan een nieuwe visie ontwikkelen op hoe zorg en
dienstverlening voor ouderen in de toekomst georganiseerd kunnen worden én werken aan
oplossingen om hen zo lang mogelijk de beste zorg en dienstverlening thuis te bieden.

D-SCOPE wil de komende jaren oplossingen aanreiken die ervoor zorgen dat (kwetsbare) ouderen
langer en zelfstandiger thuis kunnen wonen. De levenskwaliteit van ouderen in hun eigen woonomgeving
moet toenemen, terwijl de maatschappelijke kosten moeten afnemen. Dit kan enkel door de zorg- en
dienstverlening voor ouderen nog efficiënter en kwalitatief beter te maken.   Vanuit de Universiteit
Maastricht zijn prof. dr. Jos Schols (hoogleraar ouderengeneeskunde), prof. dr. Ruud Kempen
(hoogleraar sociale gerontologie) en dr. Rixt Zijlstra (universitair docent/onderzoeker innovaties in
ouderenzorg) betrokken.  Prof. dr. Schols: “Onze rol in het project is het ontwikkelen van een nieuw
instrument, dat het mogelijk maakt de echt kwetsbare ouderen op te sporen en vervolgens de juiste
ondersteuning te bieden. We willen dit doen door een instrument of methodiek te ontwikkelen die de
‘kwetsbaarheidsbalans’ van ouderen meet. Daarbij gaan we niet alleen uit van hun eventuele
beperkingen, maar juist ook van wat deze ouderen nog wél kunnen. We zullen daarbij deels gebruik
maken van data uit het Nationaal Programma Ouderenzorg.” Preventie is slechts één kant van het
verhaal. D-SCOPE zal ook met oplossingen komen die ouderen, en hun mantelzorgers, ondersteunen
en begeleiden wanneer hun levenssituatie kwetsbaar wordt en ze hun zelfstandigheid dreigen te
verliezen. Daarom betrekken de onderzoekers van D-SCOPE vanaf het begin de dagelijkse
praktijkervaring van maatschappelijke partners en (kwetsbare) ouderen in hun onderzoek, om zo de
juiste detectie-instrumenten en interventies te ontwikkelen.  Specifieke onderzoeksdomeinen zijn onder
andere: empowerment van kwetsbare ouderen, hun sociale netwerken, mantelzorg, vroegdetectie van
kwetsbaarheid en van dementie, kwaliteit van leven en welbevinden, formele en informele
zorgnetwerken. (bron: Maastricht University)
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