Pitch-presentaties
onderzoekers
D-SCOPE: So far, so good?

De relatie tussen zorgzame sociale
omgeving en frailty
Daan Duppen

Sociale
netwerken

§ zoeken naar relaties van sociale omgeving en
frailty d.m.v. Systematische literatuurstudie
§ zoektermen: netwerk, support, omgeving,

Buurtkarakteristieken

cohesie, sociaal kapitaal, relaties en frailty

2394 resultaten in Web
of Science, Pubmed,
Proquest Social Science
en Ovidpsychinfo

62 artikels
gecontroleerd op
relevantie

15 artikels voor
beoordeling in deze
studie

Sociale
ondersteuning
Frailty

Buurtervaring

Sociale
participatie
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Sociale 2
Stap
netwerken

Buurt-

Conclusie en aanbevelingen
Sociale
ondersteuning

karakteristieken
Frailty

Buurtervaring

• Sociale omgeving includeren in
preventieprogramma’s
Sociale
participatie

Ontwikkeling van een neuropsychologisch
screeninginstrument voor de vroegopsporing van
de ziekte van Alzheimer
Ellen De Roeck

• Er is een relatie tussen de sociale omgeving
en frailty

• Focus op sociale participatie en buurt

Longitudinale studie
Kunnen depressieve symptomen bij mensen met
milde cognitieve problemen conversie naar
dementie voorspellen?
⇒ Niet voorspellend voor conversie op lange termijn
⇒Tendens wel voorspellend voor conversie op korte
termijn
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Toekomst

Systematische literatuurstudie
Neuropsychologische screeningsinstrumenten voor
de vroeg opsporing van de ziekte van Alzheimer
⇒Bestaan al heel veel instrumenten
⇒Kwaliteit van de instrumenten is vaak ondermaats
⇒Meer onderzoek is nodig naar computer
instrumenten

Welk eﬀect hebben interventies bij kwetsbare
thuiswonende ouderen op de uitkomstmaten:
mortaliteit, hospitalisatie, kosten, valincidenten en
institutionalisering?
Michaël Van der Elst

2017

2016
•

Review afwerken

•

Ar4kel rond biomarkers en
cogni4e

2018
•

Doctoraatsthesis schrijven

Data verzameling: Neuropsychologische onderzoeken

Inleiding
§ De bevolking vergrijst
§ Lang thuiswonen(D-SCOPE doelstelling)
§ Evaluatie interventies
§ Systematische literatuurstudie
– piloot interventies
– 4000 teksten
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Type interventies

Doelstelling

Case management
Psychosociale interven4e
Technologische interven4e
Fysieke interven4e
Farmaceu4sche interven4e
Informa4everstrekking

Het gebruik van mantelzorg en formele zorg bij
thuiswonende kwetsbare ouderen
Deborah Lambotte

• Eﬀect van een interventie op kwetsbare
thuiswonende ouderen op de uitkomstmaten
• Vergelijken van de eﬀectiviteit van de
verschillende interventies op de
uitkomstmaten
• Eﬀect van een interventie naargelang de
leeftijd, duur interventie, intensiteit

Wat zijn de verschillende types in zorggebruik bij
ouderen?
Enkel
mantelzorg

Enkel
formele
zorg

Mantelzorg
en formele
zorg

Hulp van dichte
familiekring

Hulp van alle
mantelzorgers
en de huisarts

Hulp van alle
formele
zorgverleners

Hulp van
familieleden
(dicht en
uitgebreid)

Hulp van alle
mantelzorgers
en alle formele
zorgverleners

Formele hulp
en
ondersteuning

Hulp van alle
mantelzorgers

Hulp van
familieleden en
alle formele
zorgverleners
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Is er een relatie tussen kwetsbaarheid en de
verschillende types in zorggebruik bij ouderen?
§ Ouderen die hulp krijgen van meerdere mantelzorgers (al dan
niet in combinatie met de huisarts): minder kwetsbaar
§ Ouderen die hulp krijgen van familieleden en van alle formele
zorgverleners: meer kwetsbaar
– Fysiek, psychologisch, omgeving en multidimensionaal

Is er een relatie tussen het aantal uren hulp en de
verschillende types in zorggebruik bij ouderen?
§ Ouderen die hulp krijgen van familieleden en van alle formele
zorgverleners: meest aantal uren hulp

§ Sociaal kwetsbaar:
– Ouderen die enkel mantelzorg krijgen van hun dichte
familiekring
– Ouderen die enkel formele hulp en ondersteuning krijgen

Socio-demograﬁsche en socio-economische proﬁelen
van thuiswonende ouderen volgens type zorggebruik

Bram Fret

Proﬁelen van thuiswonende ouderen
§ Proﬁelen ontwikkelen van thuiswonende ouderen op
basis van 8 verschillende types in zorggebruik
§ Socio-demograﬁsche en socio-economische
karakteristieken
§ Analyse data ouderenbehoeftenonderzoeken
(2008-2014)
§ 38.066 ouderen in Vlaanderen en Brussel
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Enkele vaststellingen
§ Gebruik van formele zorg stijgt met de leeftijd
§ Hulp van dichte familiekring: jonger (60-69),
vaak gehuwd, hoog inkomen (+2000 euro),
minder nood aan hulp bij ADL
§ Hulp van familieleden en formele zorgverleners:
ouder (80+), vaker weduw(e)naar, lager opgeleid,
laag inkomen en meer nood aan hulp bij ADL
§ Opleidingsniveau en inkomen spelen geen rol in
de toegang tot formele zorg

De ontwikkeling van een
kwetsbaarheidsbalans-instrument
Anne van der Vorst

Naar een preventieve interventie voor
kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen
§ Focus op jongere ouderen met geen of
beperkte formele zorg
§ Relatie tot kwetsbaarheidsniveau verder
onderzoeken

1. Systematische literatuurstudie:
Balansfactoren algemene activiteiten dagelijks
leven (ADL)
Goed
cognitief
functioneren

Wat zorgt ervoor dat
ouderen
onadankelijk blijven
in de algemene
activiteiten dagelijks
leven?

Gehuwd
zijn

Niet roken

Positief
aﬀect

Hogere
opleiding

Mannelijk
geslacht

Fysiek
actief zijn

Vrijwilliger
zijn

Hoger
inkomen

Samenwonen
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2. Onderzoek op BAS data

Al dan geen
beperkingen in de
algemene activiteiten
dagelijks leven

2016: Ontwikkeling instrument
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c tor
nsfa
Bala derzoek
n
uit o a’s
g
colle

Besta
a
instru nde
mente
n

Psychologische kwetsbaarheid
Lieve Hoeyberghs
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Pilot studie

Pilootstudie

Ond
BAS data

Factoren m.b.t Psychologische
kwetsbaarheid

Risico factoren

Intrapersoonlijke

Protectieve factoren

Interpersoonlijke

Contextuele

Balansfactoren
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Factoren m.b.t. Psychologische kwetsbaarheid
Intra-Individueel

Risico
•
•
•
•
•

Hechting
Neurose
Pessimisme
ALankelijk
Zelf

Inter-Individueel

•
•

Spanningen
Stress

Contextueel

• Ageïsme
(stereotypering van
ouderen)

Protectieve

Balans

J
• Optimisme
• OnaLankelijk
• Zelf
•

Veerkracht

Factoren m.b.t Psychologische
kwetsbaarheid

• Emotieregulatie

Risico factoren

Intrapersoonlijke

Protectieve factoren

Interpersoonlijke
•
•

Coping
Wijsheid

•

Socio-ecologisch
systeem
(samenspel tussen
psychosociale en
omgevingsfactoren)

Contextuele

Balansfactoren

Factoren m.b.t. Psychologische kwetsbaarheid
Intra-Individueel

Risico
•
•
•
•
•

Hechting
Neurose
Pessimisme
ALankelijk
Zelf

Inter-Individueel

•
•

Spanningen
Stress

Contextueel

• Ageïsme
(stereotypering van
ouderen)

Protectieve

Balans

J
• Optimisme
• OnaLankelijk
• Zelf
•

Veerkracht

• Emotieregulatie

•
•

Coping
Wijsheid

•

Socio-ecologisch
systeem
(samenspel tussen
psychosociale en
omgevingsfactoren)

8

