Nieuwe visie op zorg en dienstverlening aan ouderen Universiteiten in Nederland en België starten onderzoeksproject DSCOPE
De komende vier jaar bundelen universiteiten van Brussel,
Leuven Antwerpen, Maastricht en de Hogeschool Gent hun
krachten in het multidisciplinaire onderzoeksproject D-SCOPE.
Daarin werken internationale experts op het gebied van ouder
worden gezamenlijk aan strategieën voor het verbeteren van de
preventie en ondersteuning aan kwetsbare ouderen. Het project
is in april van start gegaan en komt in september met de eerste
aanbevelingen.

D-SCOPE staat voor ‘Detection, Support and Care for Older People: Prevention and Empowerment’. De twaalf
professoren en zeven doctorandi van de samenwerkende universiteiten die aan dit project meewerken, krijgen steun van
een onderzoeks- en valorisatiecoördinator. D-SCOPE neemt een breed scala aan onderzoeksdomeinen onder de loep,
waaronder vroege signalering van kwetsbaarheid en dementie aan ouderen, empowerment van kwetsbare ouderen,
mantelzorg, formele en informele netwerken en de kwaliteit van leven. De uitdaging is om in de eigen woonomgeving te
zoeken naar de best passende hulp en dienstverlening aan ouderen die langer thuis willen wonen. D-SCOPE krijgt vier
jaar de tijd om dit te realiseren. Het wordt gefinancierd door het Vlaamse agentschap voor Innovatie door Wetenschap
en Technologie (IWT-SBO).
De coördinatie van D-SCOPE is in handen van professor dr. Liesbeth De Donder van de VU in Brussel. Daar vond begin
april dit jaar ook de aftrap plaats. De opdracht voor dit multidisciplinaire onderzoeksproject is om bij te dragen aan het
verhogen van de levenskwaliteit van een groeiende groep kwetsbare ouderen, tegen de achtergrond dat de
maatschappelijke kosten moeten afnemen. Dat vraagt om een zorg- en dienstverlening die niet alleen beter is, maar ook
nog eens efficiënter te werk gaat.
Tijdens de presentatie vertelde Den Donder dat voor een dergelijke exercitie de benodigde meetinstrumenten en
ondersteuningsvormen ontbreken. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Den Donder zegde toe dat in het eerste rapport
dat in september verschijnt met meetinstrumenten en voorstellen voor interventies die gunstig uitpakken voor zowel de
kosten als de kwaliteit.
De deelname van een team uit Maastricht geeft dit project een internationaal tintje. De drie wetenschappers van
Universiteit Maastricht die een bijdrage leveren aan D-SCOPE, zijn hoogleraar ouderen geneeskunde Jos Schols,
hoogleraar sociale gerontologie Ruud Kempen en onderzoeker en universitair docent Rixt Zijlstra. Vanuit Maastricht
werken ze aan een instrument of een methodiek die de ‘kwetsbaarheidsbalans‘ opstelt. Het moet gaan om een
meetinstrument dat niet alleen kijkt naar de beperkingen, maar ook in kaart brengt wat kwetsbare ouderen nog wel
kunnen. Voor deze Nederlandse bijdrage kunnen ze in Maastricht gebruik maken van de data en de expertise die het
Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft opgebouwd. Op hun onlangs vernieuwde website presenteert het NPO
de Toekomstvisie en Veranderagenda BeterOud met de belangrijkste thema’s, sleutels voor succes en de ambities voor
de komende tien jaar.
Voor meer informatie:
– D-SCOPE : http://www.d-scope.be
– Over de bijdrage van Universiteit Maastricht aan dit
onderzoeksproject: http://www.maastrichtuniversity.nl/newstudy.htm

– Nationaal Programma Ouderen: http://www.beteroud.nl/beteroud.html
– Toekomstvisie van het NPO: http://www.beteroud.nl/Toekomstvisie.pdf

