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D-SCOPE wordt gefinancierd met de steun van het agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en Technologie



Strategisch BasisOnderzoek (SBO)?

• Vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een 
vooruitzicht biedt op latere economische of maatschappelijke 
toepassingen.

• De implementatie van de maatschappelijke/economische toepasbaarheid 
gebeurt door samenwerking met maatschappelijke actoren en transfer 
van de kennis naar die actoren.

• Kortom
• 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.



1. Achtergrond



Wat is D-SCOPE?
Detection: proactieve detectie van kwetsbaarheid (fysiek, cognitief, 

psychisch, sociaal en vanuit de leefomgeving van ouderen)

Support:    kwaliteitsvolle ondersteuning op maat

Care: kwaliteitsvolle zorg op maat

Older People: ouderen in hun woonomgeving

Prevention: focus op (primaire, secundaire en tertiaire) preventie 
van kwetsbaarheid

Empowerment:  ondersteunen van zelfredzaamheid en 
zelfsturing van ouderen, hun mantelzorgers, sociale 
omgeving én zorgprofessionals



Ageing “well” in place

• Vermaatschappelijking van de zorg
• Zorg in de samenleving
• Zorg door de samenleving

• Ageing in place
• Ageing “well” in place

• Uitdagingen
• Wat bij (zeer) kwetsbare ouderen? 



Van kwetsbaarheid naar ....

• ... Naar welbevinden
• Momenteel in de literatuur: Focus op adverse outcomes 
• Onderzoek naar positieve uitkomstmaten zeer beperkt (Kojima e.a., 2016)
• Groot verschil tussen objectieve versus subjectieve kwetsbaarheid (Grenier, 

2006)

àD-SCOPE: 
àwelbevinden van ouderen (kwaliteit van leven, zingeving, en zelfregie) 



… Welbevinden

§ Levenskwaliteit 

§ Zin aan/in het leven 
o Doel hebben 
o Zich waardevol voelen 
o Verbinding (grote en kleine bronnen van zingeving)

“Ik wil die laatste jaren, kwalitatief. Hoe 
lang dat die laatste jaren gaan duren, dat 

weet ik niet, maar het aftakelen zal blijven. 
Ik zal blijven aftakelen, dus het is belangrijk 

dat het ‘nu- moment’ kwalitatief is.”  
(Vrouw)



… Welbevinden 

§ Zelfregie 
oBelang van eigenaarschap 

oOuderen spreken van eigen kracht 

oAutonomie behouden tijdens het zorgproces

“Aja dan zou de familie het allemaal moeten doen he… (bedenkelijk)… En 
mijn dochter en mijn familie, dan ben ik niet meer zelfstandig he. Zij (i.e. 

Zorg24) bezorgen mij mijn zelfstandigheid eigenlijk.” (Weduwe)



Van kwetsbaarheid naar ....

• ... Naar kwetsbaarheidsbalans:
• Vaak enkel registratie van ‘deficits’ (wat niet meer lukt). 
• Vaak enkel kijken naar ‘kwetsbaarheid’
• Wat met sterktes? Wat met balancerende factoren?

àD-SCOPE: 
àbalancerende factoren



… Kwetsbaarheidsbalans

! !



2. Wat hebben we gedaan en wat komt eruit?



PREVENTIE = gerichte casefinding – dispatching - interventie

1. Risicoprofielen
(bepalen target group)

2. Kwetsbaarheidsbalans 3. Uitkomsten 

INDIVIDUEEL

MACRO

OMGEVING / CONTEXT

Levenskwaliteit

Zelfregie

Zingeving

INDIVIDUEEL
(vb. stijgende leeftijd)

OMGEVING / CONTEXT
(vb. lager inkomen)

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

Balancerende factoren

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid Balancerende factoren

Sociaal

Cognitief

Fysiek

Omgeving

Psychisch



Drie onderzoeksfasen

Fase 1
• Identificeren van risicoprofielen en risicofactoren 

(data ouderenbehoefteonderzoeken)

Fase 2
• Kwalitatief onderzoek: ervaringen en verhalen met 

121 ouderen (hun mantelzorgers en huisartsen)

Fase 3
• Onderzoek in 3 gemeenten (Gent, Tienen, Knokke-

Heist)



Conclusies uit het project

1. Ontwikkeling risicoprofielen kwetsbaarheid
• à Meer detectie van fysiek, sociaal en psychisch 

kwetsbare ouderen
• à Efficiëntere, preventieve huisbezoeken

Realisaties 



Conclusies uit het project

2. Identificatie balancerende factoren
• Kwetsbaarheid kan gebalanceerd worden 

door kantelmomenten en andere factoren 
op het individuele, buurt- en macroniveau

• Doel is = positief welbevinden
• Geeft input voor (brede) interventies

Realisaties 



Conclusies uit het project

3. Verfijnde methodiek voor preventieve 
huisbezoeken
– Veel “lessons learned” uit het experiment in 

3 + 4 gemeenten
– Ontwikkeling en bijsturing van draaiboek
– Preventieve huisbezoeken biedt veel 

meerwaarde

Realisaties 



Conclusies uit het project

4. Mind-shift
• Mindshift van interventie naar preventie bij 

beroepskrachten/vrijwilligers én 
ouderen/mantelzorgers (waardevol, maar verloopt 
niet zomaar)

• Mindshift naar een brede blik op 
kwetsbaarheidbalans

Realisaties 



3. Wat gaan we vandaag doen?



Programma: voormiddag

1. ‘Vitaliteit en kwetsbaarheid in de oudere bevolking: Trends 
en veranderingen in Nederland.’ dr. Cretien van Campen, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, Nederland 

2. D-SCOPE in 5 minuten - Lieve Hoeyberghs (HoGent)

3. Voorstelling D-SCOPE CAHIERS “Van detectie tot follow-
up, de D-SCOPE methodiek” prof.dr. Jan De Lepeleire (KUL), prof. dr. 
Jos Schols (Universiteit Maastricht), Anne van der Vorst (Universiteit Maastricht), 
Bram Fret & Daan Duppen (VUB), Michael Van der Elst (KUL) & Deborah 
Lambotte (VUB)



Programma: namiddag

§ Praktische seminaries
1. D-SCOPE concreet in de praktijk: hoe kwetsbare ouderen detecteren en 

toeleiden naar zorg? (Auditorium De Greef)

2. Praktisch seminarie 2. Detectie van kwetsbare ouderen: via risicoprofielen 
en niet-evidente sleutelfiguren. (Royal SkyRoom 2)

3. Praktisch seminarie 3. Detectie-instrumenten: hoe kwetsbaarheid meten? 
(Auditorium Lippens)

§ Pauze
§ Panelgesprek

§ Slotwoord: Ann Baeyens, raadgever Woonzorg, Kabinet Vandeurzen 


