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Doelstelling

De D-SCOPE methodiek heeft als doel om kwetsbare ouderen die onder 
de radar blijven tijdig te kunnen detecteren en indien nodig verder te 

helpen. 



Stappen van de D-SCOPE methodiek

																				STAP	1.	Gerichte	casefinding	

													STAP	2.	Preventief	huisbezoek	1	

		STAP	3.	Huisbezoek	2:	
Vraagverheldering	

STAP	4.	Warme	doorverwijzing	

STAP	5.	Interventie	

Dispatcher	

Dispatcher	

Dispatcher	

Dispatcher	

STAP	6.	Follow-up	

Dispatcher	

	



• Dispatcher: OCMW 
Gent

• Afname 
vragenlijsten door: 
Verzorgenden en 
onderzoekers 

• 299 vragenlijsten 
afgenomen (T0)

• Dispatcher: Sociaal 
Huis 

• Afname 
vragenlijsten door: 
huisbezoek 
vrijwilligers en 
onderzoekers

• 293 vragenlijsten 
afgenomen (T0)

• Dispatcher:  OCMW 
Tienen

• Afname 
vragenlijsten door: 
huisbezoek 
vrijwilligers en 
onderzoekers

• 277 vragenlijsten 
afgenomen (T0)

GentKnokke-HeistTienen



Stap 1: gerichte casefinding

§ De dispatcher is verantwoordelijk voor de organisatie van de gerichte casefinding.

§ Manier 1 : via gerichte steekproeftrekking

– Gender, leeftijd, burgerlijke staat, verhuisd afgelopen 10 jaar

§ Manier 2: via niet-evidente sleutelfiguren 

– Apothekers, kappers/kapsters, loketbedienden van een  financiële instelling, cafébazen, 

winkelbedienden, postbodes, etc.



Selectie adressen op basis van risicoprofielen

Mannen Vrouwen

Leeftijd Ouder dan 70 jaar Ouder dan 70 jaar

Burgerlijke staat Weduwnaar
Gescheiden 

Nooit gehuwd
Samenwonend

Weduwe
Gescheiden

Nooit gehuwd

Verhuisd Minder dan 10 jaar geleden Minder dan 10 jaar geleden

Maandelijks gezinsinkomen <1500 euro <1500 euro



Totale groep D-
SCOPE (N=869)

Knokke-Heist 
D-SCOPE (N=293) 

Knokke-Heist OBO 
(N=403)

Vrouw 49,4% 52,2% 55,5%

Gemiddelde leeftijd (range min -
max)

75 jaar 
(60j – 95j)

76 jaar 
(60j – 94j)

72 jaar
(60j – 97j)

Burgerlijke staat:

Gehuwd 31,9% 30,4% 67,1%

Nooit gehuwd 6,6% 5,8% 5,6%

Gescheiden 19,2% 19,8% 6,9%

Samenwonend 6,7% 7,5% 4,1%

Weduwe(naar) 35,4% 36,5% 16,3%

Kloosterling(e) 0,2% - -

Migratieachtergrond 6,3% 7,9% 7,3%

Verhuisd de afgelopen 10 jaar 47,1% 59,0% 32,6%

Socio-demografische gegevens 
D-SCOPE vs. Ouderenbehoefteonderzoek (OBO)



Totaal Groen Oranje-Rood 

OBO D-SCOPE OBO D-SCOPE

Fysieke kwetsbaarheid 66,5% 52,7% 33,5% 47,3%

Sociale kwetsbaarheid 24,8% 19,6% 75,2% 80,4%

Psychische kwetsbaarheid 67,4% 56,2% 32,6% 43,8%

Omgevingskwetsbaarheid 60,1% 57,9% 39,8% 42,1%

Cognitieve kwetsbaarheid 36,0% 64,0%

Risicoprofielen getest in de 3 testgemeenten



Stap 2: preventief huisbezoek 1

§ Een belangrijke schakel is het werken met vrijwilligers die de preventieve
huisbezoeken doen (=“huisbezoekvrijwilligers”)

§ Een eerste stap is het aantrekken van de “juiste” en voldoende
huisbezoekvrijwilligers door middel van sleutelfiguren

§ Huisbezoekvrijwilliger volgen een korte opleiding die wordt gegeven door de
dispatcher en eventueel projectcoördinator

§ De dispatcher volgt de evolutie van de vrijwilligers op de voet en grijpt in bij
problemen (tussentijdse evaluatie na 1 maand)



Stap 3: huisbezoek 2

§ Dispatcher voert de vragenlijst in, in de online tool
§ Tool geeft aan of het proces doorloopt of stopt

– Het proces gaat door bij een negatieve score op het Frailty-Balance instrument
(vragenlijst)

§ Dispatcher geeft de naam van de oudere door aan de beroepskracht die een
tweede huisbezoek aflegt



Stap 3: huisbezoek 2

§ Het doel is om meer inzicht te krijgen in de situatie en de context van de oudere, 
om aan vraagverheldering te doen: 
– Bijvoorbeeld: Wie zit er al in het netwerk van de oudere? Wat wil de oudere zelf (niet)? 

Wat heeft de meeste prioriteit? 
– Tijdens dit gesprek wordt in samenspraak met de oudere bepaald welk type 

interventie(s) nodig en gewenst is/zijn, en eventueel welke als eerste moeten 
aangepakt worden (een top)

§ Tijdens dit huisbezoek wordt het soort interventie bepaald



Stap 4: warme doorverwijzing

§ De beroepskracht (die aangeduid werd door de dispatcher) doet aan warme
doorverwijzing naar de organisatie die uiteindelijk gekozen wordt door de oudere

§ Immers, iemand een adres of telefoonnummer geven, is geen garantie op succes.
Integendeel, mensen hebben nood aan een begeleide, warme doorverwijzing,
waarbij iemand begeleid/geholpen wordt bij het contact opnemen



Stap 5: uitvoeren interventie

§ 3 mogelijke types hulp en ondersteuning (=3 types interventie), 
meerdere interventies mogelijk bij één oudere persoon
– Formele hulp

• Aanbod gezinshulp, poetsdienst, administratie, woningaanpassing
• Zorgcoördinatie, MDO, ...

– Individuele, informele hulp
• Burenhulp
• Vrijwilliger zoeken die hulp kan leveren 
• Individuele ondersteuning van mantelzorg

– Informele hulp in groep
• Activiteiten ouderenvereniging
• Ondersteuning mantelzorg (vb. psycho-educatie mantelzorgers 

met dementie)



Welke hulp is er gegeven? 

Soort hulpinerventie Totaal

Huishoudelijke hulp 30 (17,8%)

Financiële hulp 56 (33,1%)

Administratieve hulp 6 (3,6%)

Psychosociale hulp 28 (16,6%)

Huisvesting 10 (5,9%)

Medische/ 
paramedische zorg

16 (9,5%)

Mobiliteit 23 (13,6%)

TOTAAL 169 interventies



“We hebben een alarmtoestel laten installeren omdat het een ongehuwde, alleenstaande 
was, zonder mantelzorg….. Hij heeft ondertussen ook maaltijdbedeling aan huis. Door 

die maaltijdbedeling komt er nu regelmatig iemand aan huis, die de dingen mee bewaakt. 
We hebben aandacht voor de kleine details. Hij had nog heel wat video’s van reizen die hij 

vroeger gemaakt had, maar hij had geen videospeler meer. Nu zijn het overal dvd-
spelers. Dan zijn we daar ook echt naar op zoek gegaan, en hebben er één gevonden. 
Eigenlijk heeft dat voor die man heel veel betekend. We voelden ook dat we daardoor veel 

meer vertrouwen kregen van die man. Ik denk wel als hij iets voorheeft, dat hij ons nog 
zal gaan contacteren.” (Professional, Tienen)



Stap 6: follow-up

§ Omdat er eens kans is op uitval bij ouderen, volgt men verder op: 
– Men contacteert de oudere 2-maandelijks 

(2 maand na preventief huisbezoek 2, na 4 maand, na 6 maand) 
– Men onderzoekt ook de reden van uitval

(vb. ontevreden cliënten, zorgmijders …)



2e bevraging

§ De vragenlijst wordt na enige tijd (bv. 1 jaar) opnieuw bij dezelfde respondenten 
afgenomen door de huisbezoekvrijwilligers

§ Koppeling huisbezoekvrijwilligers aan zelfde respondenten waarbij ze daarvoor de eerste 
vragenlijst hebben afgenomen

§ Zo wordt de drempel verlaagd voor de respondent om nogmaals deel te nemen. Een 
bekend gezicht haalt hen vaak opnieuw over de brug. Tenzij het eerste huisbezoek niet vlot 
verlopen is: dan kan een andere huisbezoek vrijwilliger aangeduid worden.



Valorisatietraject Socialistische Mutualiteiten

§ De D-SCOPE methodiek is in 2017 longitudinaal getoetst in 3 testgemeenten  
(Knokke-Heist, Gent en Tienen)

§ Op basis daarvan zijn bijsturingen en optimalisaties uitgevoerd, waarna de 
vernieuwde methodiek zelfstandig geïmplementeerd en getest werd door de 
Socialistische Mutualiteiten in 4 gemeenten (Wetteren, Oudenaarde, Wervik en 
Brussel-Stad)


