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Ervaring van de dispatcher
Petra Foriers (testgemeente
Tienen)

PRESENTATIE RESULTATEN 3E FASE

Verloop project
§ Willekeurige steekproeftrekking
bevolkingsregister -> software vatbaar voor
verbetering
§ Bekendmaking project :
– regionale kranten en televisie
– persoonlijke brief huisartsen
– mailing zorg- en ondersteuningsdiensten
– politieke uitgaves

Proces 1e bevraging
§ Pakketten onderzoekers en vrijwilligers 1ste
bevraging : arbeidsintensief werk
– tijdens 1ste bevraging : volledige ondersteuning
door dispatcher

Vrijwilligers
§ Zoektocht vrijwilligers : sleutelfiguren, verenigingen
en via via
§ Selecteren en aanwerven van vrijwilligers op basis van
betrouwbaarheid
§ Verschillende redenen voor het afhaken vrijwilligers:
–
–
–
–

ziekte
te druk
geen tijd
zwaarte van het project onderschat

§ Gent : geen vrijwilligers, maar betaalde werkkrachten
–à andere ervaringen

Proces 1e bevraging
§ Na ingave vragenlijsten 1e bevraging: respondenten
experimentele groep krijgen een huisbezoek door
professional
– Tienen -> heel wat effectieve huisbezoeken

§ Telefonische follow up:
– kort en bondig
– uitvoeren en opvolgen interventies
– nood aan een babbel

à Positieve reacties op telefoontjes (wordt gewaardeerd)
§ Interventies :
– kleine zaken : parkeerkaart, klussendienst,…..
– nakijken financiële tegemoetkomingen/premies
– preventief : info over zorg- en ondersteuningsaanbod
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Start 2e bevraging

Competenties dispatcher?
§
§
§
§
§
§
§
§

§ 2de bevraging :
– Vlotte contact name met ouderen
– Toch ook uitval: 1ste bevraging was voor
sommigen vermoeiend

Inschakelen van
huisbezoekvrijwilligers
Drs. Michaël Van der Elst

bereid zijn om te luisteren
een goed empathisch vermogen
probleemoplossend kunnen denken
goed kunnen communiceren
registreren en rapporteren
nauwkeurig en betrouwbaar
administratief en organisatorisch sterk
en kennis hebben van de sociale kaart

Oudere vrijwilligers als co-researchers?
§ Competenties van vrijwilligers inschakelen om zo te kijken of dit
kost- en tijdsbesparend kan zijn voor professionals
§ Creëert een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid
§ Verhoogt de visibiliteit van het onderzoek en ouderen
§ Peers ontwikkelen nieuwe skills, kennis, …
• Training
• Praktijkervaring

§ Oudere huisbezoekvrijwilligers worden meer als ‘gelijken’
beschouwd en kunnen zich inleven in de situatie
van de respondent
– Hogere responsgraad
– Kwalitatief beter ingevulde vragenlijsten

Taakomschrijving huisbezoekvrijwilligers

§ Rekrutering:

STAP 1. Gerichte casefinding
Dispatcher
STAP 2. Preventief huisbezoek 1
Dispatcher
STAP 3. Huisbezoek 2:
Vraagverheldering
Dispatcher
STAP 4. Warme doorverwijzing
Dispatcher
STAP 5.
Interventie

Dispatcher

Proces

Taak van de
huisbezoek
vrijwilligers

– Knokke-Heist: Screening via vrijwilligerscentrale
– Tienen: verenigingen, seniorenraad, sociaal
netwerk, niet-evidente sleutelfiguren
– Gent: Hier werd gekozen om te werken met
verzorgend personeel

§ Opleiding: uitleg over het onderzoek, taken
van de vrijwilliger, doornemen vragenlijst, etc.
§ Coaching en ondersteuning door dispatchers

STAP 6. Follow-up
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Taakomschrijving huisbezoekvrijwilligers
in 5 stappen

Profiel huisbezoekvrijwilliger

§ Stap 1: Brief à Brief met de aankondiging van het
onderzoek bussen of meteen aanbellen bij de respondent
§ Stap 2: Aanbellen bij de respondent à introductie is de
respondent te overtuigen mee te werken (meteen
afnemen of afspraak maken)
§ Stap 3: Informed consent (=informatiebrief) doornemen
met respondent + laten ondertekenen
§ Stap 4: Interview afnemen + vragen voor
vervolgonderzoek
§ Stap 5: Overhandiging enquête aan de dispatcher

Terugkommomenten

Voordelen versus nadelen

§ In elke gemeente 2 terugkommomenten

Vrijwilligers
§ Doel
–
–
–
–

Motiveren van de vrijwilligers
Eerste resultaten te bespreken
Bespreken van moeilijkheden
Delen van ervaringen

Voordelen
§ Ze voelen zich betrokken en
willen bijdrage leveren
§ Tijdsbesparend voor
beroepskrachten (en dus
kostenbesparend)

§ Ervaringen:
– In het begin moeilijke opstart, ook demotiverend door het aantal weigeringen
bij sommigen
– Vragenlijst best lang en soms vermoeiend
– Maar ook waardevol om deel te kunnen uitmaken van het project

Huisbezoekvrijwilliger aan het woord

Nadelen
§ Te vrijblijvend
§ Kunnen afhaken
§ Willen hulp bieden

Verzorgenden
Voordelen
§ Ervaring met huisbezoeken
§ Extra enquêtes laten doen
Nadelen
§ Agendapuzzel
§ Willen hulp bieden

Blik op de resultaten van de
eerste meting
Dra. Anne van der Vorst
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PREVENTIE = gerichte casefinding – dispatching - interventie

1. Risicoprofielen

2. Kwetsbaarheidsbalans

(bepalen target group)

Kwetsbaarheid
Cognitief

Omgeving

Kwetsbaarheid versus uitkomstmaten

3. Uitkomsten
1. Zelfregie

Balancerende
factoren
Levenskwaliteit

INDIVIDUEEL
(vb. stijgende leeftijd)

INDIVIDUEEL

Zelfregie

Fysiek
OMGEVING / CONTEXT
(vb. lager inkomen)

2. Zingeving

**

-,255

**

-,215

Fysieke kwetsbaarheid

-,452

Cognitieve kwetsbaarheid

-,298

3. Levenstevredenheid

**

-,280

**

**

-,224

**

OMGEVING / CONTEXT

Zingeving
MACRO

Inclusie

-,326

**

-,387

**

-,501

Psychische kwetsbaarheid

-,458

Sociale kwetsbaarheid

-,299

Omgevingskwetsbaarheid

-,617

Sociaal

Psychisch

**

Balancerende factoren

**

**

-,255

**

-,315

**

-,508

**
**

** p ≤ 0,01
* p ≤ 0,05

Kwetsbaarheid

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

Kwetsbaarheid versus uitkomstmaten
4. Kwaliteit van
leven

5. Inclusie

**

-,202

**

-,169

**

-,184

Fysieke kwetsbaarheid

-,278

Cognitieve kwetsbaarheid

-,171

Psychische kwetsbaarheid

-,235

50%

-,251

**

-,156

-,356

-,396

**

**

**

Omgevingskwetsbaarheid

60%

-,140

-,290

-,242

70%

**

**

**

Sociale kwetsbaarheid

6. Ageing well
in place

Cognitieve kwetsbaarheid – kwaliteit van
leven

**

40%

**

30%

**

20%

**

-,197

**

-,321

10%

** p ≤ 0,01
* p ≤ 0,05

0%

Fysieke kwetsbaarheid – kwaliteit van
leven
62%

70%
60%
50%

48% 48%

30%
20%
10%
0%

5%
Fysiek laag

15%

23%

14%

60%

Slecht
Goed
Erg goed

Fysiek ernstig

Cognitief laag

15%

Cognitief matig

50%
46%

20%

20%

Slecht
Goed
Erg goed

Cognitief hoog

59%
48%

40%

29%

30%
20%
10%

Fysiek matig

5%

70%

56%
30%

29%

60%

Sociale kwetsbaarheid – kwaliteit van
leven

50%

40%

48%
47%

56%

0%

4%
Sociaal laag

24%

28%

Slecht
Goed
Erg goed

12%
Sociaal matig

Sociaal ernstig
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Balancerende factoren versus
uitkomstmaten
1. Zelfregie

Veerkracht
Coping, emotionele
ondersteuning
Positieve
kantelmomenten
Negatieve
kantelmomenten

,386

**

,010

2. Zingeving

-,318

**

3. Levenstevredenheid

**

,282

**

,075

,328
,141

,039

Balancerende factoren versus
uitkomstmaten

,078

*

*

,000

**

-,194

**

**

-,262

1. Zelfregie
Zorgkosten
makkelijk betalen

,193

Voldoende hulp

,180

2. Zingeving

**

,216

**

,118

**

,292

*

,156

**

,312

**

,268

**

,218

Vrijetijdsactiviteiten

,296

Sociale cohesie buurt

,239

Makkelijk
verplaatsen in de
buurt

,311

3. Levenstevredenheid
**

**

**

**

,187

**

,300

**

,205

**

**

** p ≤ 0,01
* p ≤ 0,05

** p ≤ 0,01
* p ≤ 0,05

• Veerkracht
• Copingstijlen

•(In)formele zorg
•Sociale cohesie buurt
•Sociale participatie
•Fysieke omgeving
(mobiliteit, veiligheid)
Individueel

Omgeving

Toekomstige analyses
§ Doel
1. Detectie van interventiedomeinen
•

balancerende factoren (waarop ook kan ingegrepen
worden)

2. Reductie van de vragenlijst
Tijd

Macro

• Positieve
kantelmomenten
• Negatieve
kantelmomenten

Werken met niet-evidente
sleutelfiguren
Drs. Daan Duppen

• Betaalbaarheid zorg
• Aanwezigheid
zorgvoorzieningen
• Gezondheidsgeletterdheid

•

•

Wat zijn nu de belangrijkste balancerende factoren?
Welke moeten eigenlijk niet bevraagd worden in de
praktijk?
Wat zijn nu essentiële uitkomstmaten?

Ouderen met een zorgbehoefte

Populatie die
bekend zijn bij
aanbieders thuiszorg

Preventieve huisbezoeken
aan de hand van D-SCOPE
risicoprofielen

24.1 % ouderen heeft
zorgtekort
(Verté et al., 2011)
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Ouderen met een zorgbehoefte

Populatie die
bekend zijn bij
aanbieders thuiszorg

24.1 % ouderen heeft
zorgtekort
(Verté et al., 2011)

Preventieve huisbezoeken
aan de hand van D-SCOPE
risicoprofielen
Hypothese: Ouderen die
onder de radar blijven
kunnen gedetecteerd
worden door niet-evidente
sleutelfiguren

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2979154#

Onderzoeksvragen
Exploratief onderzoek
§ Wat is de ervaring van lokale niet-evidente sleutelfiguren in
het detecteren van kwetsbare ouderen?
§ Welke acties ondernemen zij wanneer ze een kwetsbaar
persoon dedecteren?

Methode
§ 2 focusgroepen in Knokke-Heist en Tienen
§ 7 individuele interviews
§ Deelnemers
§ Leeftijd tussen 29jaar en 68jaar
§ Profielen: medewerkers krantenwinkel/supermarkt, eigenaar
fruitwinkel, schoonheidsspecialiste, medewerkers B-Post,
wijkagenten, apotheker, serveuse café, kapper, bakker, …

§ Zijn er knelpunten bij detectie of bij acties die zij
ondernemen?

Resultaten - detectie
Fysieke kwetsbaarheid
à Moeite met boodschappen dragen (manager supermarkt)

Resultaten - detectie
Sociale kwetsbaarheid
à “Ze blijven hangen in de winkel” (manager supermarkt & krantenwinkel)
à “Je voelt dat ze behoefte hebben om hun verhaal te doen” (eigenaar fruitwinkel)

Psychische kwetsbaarheid
à Behoefte om eigen verhaal te vertellen (postbode, schoonheidsspec.,
manager supermarkt), zelfverwaarlozing (wijkagent)

Omgevingskwetsbaarheid
à Postbode en schoonheidsspecialiste komen dicht/in het huis van de
oudere

à “Soms vragen oudere mannen de kassierster mee uit ” (manager supermarkt)

Cognitieve kwetsbaarheid
à Ze kopen 2x hetzelfde magazine, vertellen steeds hetzelfde verhaal opnieuw
(manager krantenwinkel), vergeten PIN code (manager supermarket)
Waar je het ook kan zien is het soort brieven dat ze krijgen… Bijvoorbeeld iemand die goed
mee is en ineens aangetekende brieven begint te krijgen. Dat is een teken dat hij begint te
vergeten. De rekeningen werden niet meer op tijd betaald… je hebt er die altijd constant de
rekeningen te laat betalen, maar bij oudere mensen zie je soms hier klopt iets niet meer. Die
begint de rekeningen te vergeten. (Postbode)
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Resultaten - acties
§ Luisteren en advies geven
“Ik probeer een gesprek aan te knopen. Als ik weet dat ze alleen zijn zeg ik: ”kijk,
dit is mijn nummer, als er iets is dan kan ik snel bij u zijn”, maar dat is nog nooit
gebeurd (manager krantenwinkel)”

§ Actief doorverwijzen naar professionelen
à enkel als de cliënt hiervoor toestemming geeft
§ Helpen
- Bijvoorbeeld bij administratie (Postbode die helpt met het
invullen van een doorlopende opdracht invullen)

Resultaten - knelpunten
§ Tijdsdruk
§ Privacy
§ Hoofdtaak is de zaak laten draaien
§ Angst om klanten te verliezen door bemoeienis
§ Niet weten wat te doen:
“Ik ben geen psycholoog, ik weet niet altijd hoe ik correct moet reageren”
(Postbode)

Conclusie
§ Lokale dienstverleners en winkeluitbaters kunnen nietevidente sleutelfiguren zijn in de detectie van kwetsbaarheid
– Zij detecteren reeds
– Ze helpen reeds – of leiden toe naar hulp
– Bereid om het O.C.M.W. / Sociaal Huis te contacteren als de cliënt
akkoord is

§ Maar
– Nood aan educatie: cognitieve en psychische kwetsbaarheid
– Nood aan ondersteuning/richtlijnen: wat kan en wat niet
– Belang van het dagelijkse werk mag niet vergeten worden

7

