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• Waarom?
• Waar?
• Hoe?



Waarom?

• Fundamentele onrechtvaardigheid



Frailty

• Verschillende definities

– ‘persons, usually but not always, over the age of 
75, who because of an accumulation of various 
continuing problems often require one or several 
supportive services in order to cope with daily 
live’ (Federal Council on Aging, 1979). 



Frailty
• Frail elderly: Medical Subject Heading (1991)

– “older adults or aged individuals who are lacking 
in general strength and are unusually susceptible 
to disease or to other infirmity”



Kwetsbare (doel)groepen

• Jongeren
• Volwassenen



Waarom?

• Fundamentele onrechtvaardigheid
• Fundamentele (hoog)dringendheid
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Waarom?

• Fundamentele onrechtvaardigheid
• Fundamentele hoogdringendheid
• Fundamentele onzekerheid



Beleid

• Ageing in place

• Vermaatschappelijking van de zorg



Waarom?

• Fundamentele onrechtvaardigheid
• Fundamentele hoogdringendheid
• Fundamentele onzekerheid
• Fundamentele nood aan mindshift



Mindshift

• Demedicaliseren



Medicalisering frailty

• Individualiseren van het probleem



Holistisch of niet?

• Uni dimensionele aanpak
– Enkel bio-medische indicatoren
• Bv tellen van fysieke problemen en tekorten

• Phenotype Fried:
– Ongewild gewichtsverlies
– Handgrijpkracht
– Loopsnelheid
– Uithouding
– uitputting



Individueel of maatschappelijk?

• Kwetsbaarheid als individueel probleem
– Depolitisering van kwetsbaarheid
• Eigen schuld, dikke …..

• Sociale constructie van kwetsbaarheid
– Gecreëerde afhankelijkheid tgv medicalisering
• Ieder “probleem” bij ouderen is/wordt een medisch 

probleem en moet dus medisch opgelost worden



Mindshift

• Demedicaliseren
• Preventie



Preventie



Mindshift

• Demedicaliseren
• Preventie
• Individu als vertrekpunt



Vertrekken vanuit individu

• Individuele sterktes
• Levensverhaal
• Ervaringen



Wie zit aan het stuur?



Opinie van experten of 
ervaringen ouderen zelf?

• Quote van een 82 jarige oudere dame:
“Ja, … de dokter zei me dat ik kwetsbaar
ben,… omdat ik te traag wandel. Maar 
weet je, ik heb tijd genoeg, dus Waarom? 
moet ik mij haasten?



Mindshift

• Demedicaliseren
• Preventie
• Individu als vertrekpunt
• Weg met het fatalisme



Fatalische kwetsbaarheid

• Dynamisch concept

• Proces vertragen
• Kwetsbaarheid verminderen

• Proces omkeren?



Waarom?

• Fundamentele onrechtvaardigheid
• Fundamentele hoogdringendheid
• Fundamentele onzekerheid
• Fundamentele nood aan mindshift
• Fundamentele belang van de lokaliteit



Buurtzorg

• Diversiteit tussen buurten
• Capaciteitsmaximalisatie in buurten
• Ondersteuningsoptimalisatie in buurten

• Individu centraal



Waar?



Waar ga je screenen?



Waar ga je screenen?
• Ziekenhuis/G-dienst
– Smalle detectie
– Weinig individuen
– Kostprijs?

• Thuis
– Bredere detectie, 
– Vroegtijdige detectie
– Veel individuen
– Goedkoper



Hoe?

Comprehensive Frailty Assessment Instrument
• Gevalideerd (N=33629) en gecrossvalideerd
• Niet te lang (23 items)
• Zelf in te vullen (of met hulp van laag geschoold

personeel)

• Goedkoop
• Brede screening
• Holistisch



CFAI (inter)nationaal

• Regio
– Er zijn gemeenten waar de kwetsbaarheid in globo

opvallend lager is 
– Er zijn gemeenten waar de kwetsbaarheid in globo

opvallend hoger is

– Ook grote verschillen in subdomeinen
• Sociale kwetsbaarheid  aan de kust 



CFAI (inter)nationaal

• Gebruikt in Nederland, China, Korea, Jordanië

• West-Vlaanderen (n=3500)
– Totale populatie bevragen (70+, 80+)
• Individuele resultaten

• Resultaten per regio

– ouder worden in je buurt (Oost-Vlaanderen)
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