Fase 2: de veldstudie

Fase 1

Situering D-SCOPE
§ HORIZON 2020: ‘gezondheid, vergrijzing en
welzijn’ met één focus op vroegdetectie en
interventie
§ D-SCOPE: hoe kan primaire, secundaire en
tertiaire preventie bij kwetsbare ouderen
zorgen voor minder kwetsbaarheid (frailty) bij
thuiswonende ouderen

Thesaurus

§ Fase 1: primaire preventie: identiﬁcatie van
risicoproﬁelen/factoren voor frailty
– Opmaken van thesaurus om begripsverwarring te
vermijden
– Literatuuronderzoek en kwantitatieve analyse
BAS-data
• Status: literatuuronderzoek uitgevoerd, aangeboden
ter publicatie
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Fase 2: secundaire preventie:
kwalitatief onderzoek
§ Doelstellingen fase 2:
• Wat zijn protectieve factoren?
• Wat zijn scharniermomenten? Transitiemomenten?
• Verschil subjectieve en objectieve kwetsbaarheid?

– Literatuuronderzoek: lopende
– Veldonderzoek bij 100 ouderen, 100
mantelzorgers en 100 huisartsen

Voorbereiding en eerste resultaten
van fase 2

AIPA - AGEING IN PLACE AALST
Lokaal Dienstencentrum De HarmoniE

Interviewschema

§ Opstellen van interviewschema, checklist, tips
en tricks
– Interviews, MOCA, CFAI

§ Instructies voor verwerking interviews
§ Oefenen interviewtechnieken en uittesten
van vragenlijsten olv Jan en Birgitte
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MOCA

Kwalitatief interview

CFAI

Reﬂecties van ouderen en organisaties
§

Ouderen blijken hun situatie te aanvaarden zoals ze is en er mee aan de slag te
gaan. ‘Het is nu gewoon zo, je moet het aanvaarden en ga verder met je leven’.

§

Zingeving. Ondanks dat ze heel kwetsbaar zijn vinden ouderen hun leven zinvol.

§

Sociale contacten: het belang van contact te hebben met familie, buren en
vrienden is ontzettend belangrijk voor hen.

§

Regie: ouderen vinden het ontzettend belangrijk om nog zelf regie over hun leven
te hebben.

§

Vooral zelfstandig thuis kunnen blijven wonen blijft belangrijk.

§

De organisaties (Focus-Plus vzw, Zorg 24 Gent en Tienen, De Harmonie) waarvan
we ouderen hebben geïnterviewd gaven allemaal aan dat de hulp van
organisaties cruciaal is voor hen om zelfstandig thuis te kunnen blijven. Eer hulp
te aanvaarden echter diende de nood heel hoog te zijn.
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To do
§ Nog heel wat interviews!
– Verwerken van interviews. Momenteel hebben de
onderzoekers 40 interviews bij ouderen
afgenomen en volgende week beginnen we in
Aalst via AIPA Aalst die er 17 hebben aangeleverd.

§ Fase 3: tertiaire preventie
§ WP 4: ICT applicatie
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