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• Kunnen antenneberoepen kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen 
detecteren? En hoe doen zij dit?

• In welke situatie zij actie ondernemen als ze kwetsbaarheid bij thuiswonende 
ouderen met een zorgtekort detecteren en welke knelpunten zij hierbij ervaren?

• Welke ondersteuning belangrijk is om de rol van antenneberoep op te nemen?



Methode van onderzoek

• Kwalitatieve interviews met professionals die vanuit hun beroep in contact komen 
met een ouder publiek, maar die geen zorgberoep uitoefenen zoals 
verpleegkundige, huisarts, medewerker thuiszorgdienst 

• 18 professionals met een antenneberoep werkten mee aan de studie

• Thematische analyse





Detectie 



Detectie

§ Eigenares buurtwinkel
“We hebben ook een oudere mens, Etienne en Jozef. Op den duur … Ze vragen om gerief 
naar huis te doen. In het begin bellen ze één keer in de week en je merkt zo, naar mate, 
dat het slechter begint te gaan, zullen ze twee of drie keer op een dag bellen: “Kom je 

dat brengen?” Maar je kunt dat niet. Dan merk je eigenlijk het gaat slecht en het gaat 
achteruit.”

§ Bediende buurtwinkel
“Uiteindelijk, zullen ze enkel bellen, elke dag, om toch maar mensen te zien. Voor toch 

een babbeltje te kunnen slaan, omdat ze zelf niet naar buiten kunnen.”



Actie



Actie 

§ Bankfiliaalhouder
“Wat wij vooral tussen mensen dagelijks benadrukken is, zeker als ze oud zijn, maak 

een zorg volmacht voor elkaar.”



Ondersteuning

Meldpunt



Tips van professionals met AB 

§ Nood aan een wettelijk kader voor de AB vooraleer kan worden overgegaan tot 
meldingen

§ Anonieme melding gewenst maar kan niet
§ Melding dient opgevolgd te worden op laagdrempelige manier 
§ Hulporganisatie dient oudere te begeleiden in zorgparcours
§ Voor ouderen die zorg mijden is er eerst vertrouwen nodig à hulpverlening traag 

opstarten
§ Per gemeente één meldpunt met één centraal nummer, kenbaar gemaakt bij alle 

mogelijke AB 
§ Raad en suggesties om moeilijke situaties aan te pakken



Bedankt voor uw aandacht!


