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Gebruikersgroep
28 oktober 2016

2 jaar D-SCOPE:
– Waar staan we?
– Waar gaan we naartoe?

D-SCOPE: algemeen
§ 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: waar staan we?
§ 3 fasen

– Fase 1: kwantitatief onderzoek

• In kaart brengen van risicofactoren van frailty
• In kaart brengen van risicoproﬁelen van frailty

✓

– Fase 2: mixed method onderzoek
•
•
•
•

Verschil tussen ouderen en informanten?
Wat zijn uitkomstmaten?
Wat zijn balancerende factoren?
Wat zijn scharniermomenten? Transitiemomenten?

✓

– Fase 3: Longitudinaal onderzoek

• Testen risicoproﬁelen
• In 3 testgebieden (Gent, Knokke-Heist, Tienen)

Wat met 11 december 2015?
§ 3 rondetafelgesprekken
– demonstratie van VitalHealth ‘Keten Informatie
Systeem
– proﬁel van kwetsbare ouderen, hoe detecteren in
de praktijk?
– visie op ‘kwetsbaarheid bij ouderen: preventie en
ondersteuning’

Wat met 11 december 2015?
1. Demonstratie KIS - ‘Keten Informatie
Systeem’ – van VitalHealth Software
– Het zou ideaal zijn om het systeem dusdanig uit te
breiden dat ook informatie over de omgeving wordt
opgenomen. à we kunnen volledig aanvullen en
aanpassen hoe we willen
– Nood aan communicatieplatform met
gediﬀerentieerde toegang. Nu nog te arts-gericht.
Ook bvb mantelzorger moet toegang hebben. à dit
wordt getest in Tienen
– Link met bestaande Vlaamse tools. à overleg met
Vitalink
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Wat met 11 december 2015?
2. Proﬁel van kwetsbare ouderen, hoe detecteren in
de praktijk?
– nood aan meer inzicht in de relaties en verbanden tussen
de verschillende kwetsbaarheidsdomeinen onderling en
met de verschillende balancerende factoren.
à extra focus in fase 2

– aandacht voor kantelmomenten in het leven van
ouderen wanneer we kwetsbaarheid onderzoeken.
à zie one-pager

– Suggestie om digitale kwetsbaarheid ook te includeren
binnen onderzoek.
à bredere focus: geleCerdheid

Wat met 11 december 2015?
3. Visie op kwetsbaarheid

– Pijlers die vooral van belang zijn binnen het onderzoek:
(1) preventie; (2) buurtgerichte zorg; (3) een goede
woon- en leefomgeving; (4) socio-economische
ongelijkheid
à inzeCen op buurtgerichte zorg, ook via zijprojecten
à extra aanvraag: speciﬁeke onderzoeker voor socio-economische
ongelijkheden

– Andere belangrijke, te onderzoeken, punten zijn: (1)
juridische en economische aspecten; (2) mogelijkheden
tot community-building
à heroriëntering middelen voor extra ondersteuning om
mogelijkheden te verkennen van ﬁnanciële en economische
impactmeHng

PREVENTIE = gerichte caseﬁnding – dispatching - interventie

1. Risicoproﬁelen

2. Kwetsbaarheidsbalans

(bepalen target group)

(objectief – subjectief – vergelijkend)

Kwetsbaarheid
Cognitief

INDIVIDUEEL
(vb. persoonlijkheid,
coping, veerkracht)

Fysiek

OMGEVING / CONTEXT
(vb. lager inkomen)

OMGEVING / CONTEXT
(vb. (in)formele zorg,
leeLijdsvriendelijke buurt,
acHef zorgzame buurt)

(vb. buurt deprivaHe,
urbanisaHegraad)
MACRO
(vb. cultuur, sociaal systeem,
zorgmodel

Balancerende factoren

Omgeving

INDIVIDUEEL
(vb. sHjgende leeLijd)

Psychisch

3. Uitkomsten

Levenskwaliteit
Zelfregie
Zingeving

Sociaal
MACRO
(vb. zorgorganisaHe,
ﬁnanciering, regelgeving)

Inclusie

Balancerende factoren
Kwetsbaarheid

DYNAMISCH MODEL:
à KAN BEÏNVLOED WORDEN DOOR LEVENSGEBEURTENISSEN (vb. kantelmomenten – geleidelijke transiHe) EN INTERVENTIES
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