Gebruikersgroep
11 december 2015

Dagoverzicht
§ 12u20: Openingswoord: 1 jaar D-SCOPE: Waar staan we? Waar
gaan we naartoe?
§ 12u35: Fase 1: “Proﬁelen /risicogroepen kwetsbare ouderen”
§ 12u45: Pitch-presentaties onderzoekers D-SCOPE: So far, so good?
§ 13u15: Fase 2: kwalitatief onderzoek
§ 13u25: Start rondetafelgesprekken: input uit de praktijk.
– Rondetafelgesprek 1: Demonstratie VitalHealth “Keten Informatie
Systeem”. ICT-tool voor detectie en toeleiding kwetsbare ouderen
– Rondetafelgesprek 2: Proﬁelen van kwetsbare ouderen: Hoe
detecteren in de praktijk?
– Rondetafelgesprek 3: Visie op “kwetsbaarheid bij ouderen: preventie
en ondersteuning”

§ 14u15: Terugkoppeling van de rondetafelgesprekken
§ 14u30: Bedanking en afronding

D-SCOPE: algemeen
Openingswoord: 1 jaar D-SCOPE:
– Waar staan we?
– Waar staan we voor?
– Waar gaan we naartoe?

§ IWT-ﬁnanciering 4 jaar: tot eind 2018
§ Strategisch Basisonderzoek
• Innovatief onderzoek, met een maatschappelijke
meerwaarde.
• Onderzoek dat kennis genereert die bruikbaar is
in de praktijk.
• Onderzoek dat gestuurd en wordt vormgegeven
door die maatschappelijke praktijk.
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D-SCOPE: wie zijn we?

D-SCOPE: wie zijn we?

D-SCOPE: waar staan we?

Wat met 3 april 2015?

§ 3 fasen
– Fase 1: kwantitatief onderzoek
• In kaart brengen van risicofactoren van frailty
• In kaart brengen van risicoproﬁelen van frailty

§ 3 rondetafelgesprekken

✓

– Fase 2: kwalitatief onderzoek

– Detec(e-instrumenten
– Informele zorg
– Formele zorg

• Wat zijn protectieve factoren?
• Wat zijn scharniermomenten? Transitiemomenten?
• Verschil subjectieve en objectieve kwetsbaarheid?

– Fase 3: Longitudinaal mixed-method onderzoek
• Testen risicoproﬁelen
• In 4 testgebieden (Gent, Knokke-Heist, Lint, Tienen)
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Wat met 3 april 2015?
1. Detec'e-instrumenten: Aandacht voor

– Scharniermomenten en transi(e (kantelpunten en geleidelijke
verandering) à in kwalita(ef luik
– Aandacht voor bestaande instrumenten (zoals BELRAI).
– Kri(ekpunten van huidige instrumenten

Wat met 3 april 2015?
2. Informele zorg: Aandacht voor
–

• Te weinig proac(ef, te weinig gericht op welzijn à in visietekst
• te weinig oplossingsgericht (alleen om te registreren) à zie
rondetafel Vitalhealth – niet enkel detec(e, ook ac(e
• niet gericht op de levensloop à in kwalita(ef luik + KB-instrument

–

• Mul(disciplinaire tool waarin je als systeem rond de oudere kan zien
wat doelstellingen en deeltaken zijn à verkenning van op(es

–

– Digitalisering van het instrument

– Kwetsbaarheid is een te reducerende term à
kwetsbaarheidsbalans – focus op levenskwaliteit, zingeving en
regie

Aandacht voor kwetsbare mantelzorgers

•
•
•

Hoe kan de formele zorg ervoor zorgen dat de oudere en zijn
mantelzorger de regie blijven houden?
•

–

–

Vereenzaming en isola(e
De oudere persoon als mantelzorger zelf
à verschuiving focus doctoraat Deborah
à vb. in preven(eve huisbezoeken?

Cultuurverschillen in mantelzorg à in kwalita(ef onderzoek
gerichte sampling van ouderen met migra(e-achtergrond
Ontspoorde (mantel)zorg à in kwalita(ef onderzoek + verkennen
extra EU-project
Niet enkel voor (dichte) mantelzorg, maar aandacht voor hele
sociale netwerk à doctoraat Daan

Wat met 3 april 2015?
3. Formele zorg: Nood aan aandacht voor
– Preven(e à visietekst + minder inzeYen op
interven(es in fase 3
– Opleiden en inzeYen op competen(es
– InzeYen op ICT à zie Rondetafelgesprek 1
– Mantelzorgers en ouderen centraal zeYen in formele
zorg à visietekst
– Betaalbaarheid van zorgmodellen (zowel voor
oudere als maatschappelijke kost) à doctoraat
Michaël
•

Hoe preven(e ﬁnancieren?

Waar staan we voor?
Detection:

proactieve detectie van kwetsbaarheid (fysiek, cognitief,
psychologisch, sociaal en vanuit de leefomgeving van
ouderen)

Support:

kwaliteitsvolle ondersteuning op maat

Care:

kwaliteitsvolle zorg op maat

Older People:

(zelfstandig) thuiswonende ouderen

Prevention:

primaire, secundaire en tertiaire preventie
van kwetsbaarheid

Empowerment: ondersteunen van zelfredzaamheid en
zelfsturing van ouderen, hun mantelzorgers
en sociale omgeving
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Waar staan we voor? D-SCOPE visie

Waar gaan we naar toe?

Kwetsbare ouderen: focus op preventie en
empowerment à 8 pijlers

Ageing well at home
Kwetsbaarheid = multidimensioneel
Van kwetsbaarheid naar kwetsbaarheidsbalans
Focus op preventie
Focus op empowerment
Focus op buurtgerichte zorg en steun
Aandacht voor socio-economische ongelijkheid en
migratie
– Naar meer geïntegreerd professionele, formele zorg
–
–
–
–
–
–
–

PREVENTIE = sensibiliseren – voorkomen – uitstellen – detecteren – verminderen
PREVENTIE = sensibiliseren – voorkomen – uitstellen – detecteren – verminderen

PREVENTIE = sensibiliseren-detectie

2. Kwetsbaarheidsbalans

1. Risico factoren

(objectief – subjectief – vergelijkend)

INDIVIDUEEL
(vb. s(jgende lee]ijd)

Psychologisch

MICRO/MESO
(vb. lager inkomen)
Cogni'ef

Fysiek

EXO
(vb. buurt depriva(e,
urbanisa(egraad)
MACRO
(vb. cultuur, sociaal systeem,
zorgmodel

Omgeving

Sociaal

3. Uitkomsten

INDIVIDUEEL
(vb. persoonlijkheid,
coping, veerkracht)

Levenskwaliteit

MICRO/MESO
(vb. (in)formele zorg )

Autonomie –
Empowerment

EXO
(lee]ijdsvriendelijke buurt,
ac(ef zorgzame buurt)

Gevoel van zingeving

MACRO
(vb. . zorguitkeringen)

Ageing well at home

Balancerende factoren

Kwetsbaarheid

DYNAMISCH MODEL:
à KAN BEÏNVLOED WORDEN DOOR LEVENSGEBEURTENISSEN (vb. kantelmomenten – geleidelijke transi(e)
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