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3 gemeenten: Gent, Knokke-Heist, Tienen
Filter 1: gestratificeerde steekproeftrekking uit gemeentelijk bevolkingsregister op
basis van risicoprofielen
Filter 2: Afname Frailty-Balance vragenlijst via preventief huisbezoek 1 (T0)
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Afname Frailty-Balance vragenlijst via huisbezoek(T1)

Care as usual

Onderzoeksdesign: mixed-method
Kwantitatief = enquête
Kwetsbaarheid (CFAI-Plus)
Welbevinden (zelfregie, zingeving, …)
Balancerende factoren (veerkracht, …)

Kwalitatief = focusgroepen
“Ervaren baat” – benadering (Machielse)
Meningen, ervaringen, context

Kwalitatieve resultaten

Focusgroepen
Ouderen controlegroep
Ouderen experimentele groep
Beroepskrachten
Huisbezoekverzorgenden
Huisbezoekvrijwilligers
Mantelzorgers
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Ouderen experimentele en controlegroep
§ Reflectie over de eigen situatie
“Het heeft me wel aangezet om erover na te denken. Hoe ga ik alles organiseren als ik ouder
word? Welke maatregelen moet of kan ik nemen? Of waarop kan ik beroep doen om zo lang
mogelijk thuis te wonen? Als ik niet meer kan, om ja, daarop voorbereid te zijn, zodanig dat het
geen donderslag is bij heldere hemel.” (Vrouw, 61 jaar, controlegroep, Gent)

§ Positieve beeldvorming van het OCMW
“Ik dacht vroeger, het OCMW, dat is voor mensen die geld nodig hebben. Maar toen die mensen
bij mij gekomen zijn, chapeau.” (Man, 81 jaar, experimentele groep, Gent)

Ouderen experimentele en controlegroep
§ Initiatief vanuit diensten (outreachend)
“Voor mensen die in een isolement leven is het eigenlijk moeilijk hé, om hulp te zoeken. En als die
dan een thuisbezoek krijgen, is dat interessant. Wij kunnen onze plan wel trekken, maar mensen
die zo alleen leven, ik denk dat die toch liever hebben dat er een keer iemand langs komt om te
zien hoe het er eigenlijk mee gaat.” (Vrouw, 67 jaar, controlegroep, Tienen)

§ Follow-up telefoons
“Ik moet zeggen, ik was heel verbaasd. We tellen mee voor die mensen hé. Ze blijven ons bellen
of komen vragen hoe het gaat… Dat is een pluspunt.” (Vrouw, 65 jaar, Knokke-Heist)

Mantelzorgers
§ Ondersteuning aan de mantelzorger (huisbezoeken, telefonische follow-up,
interventie)
“Ik kan daar ook niet constant met mijn man over praten. Het is zijn moeder ook. ‘Allez ja, dat is
ons ma’, en daarmee is de kous af. Dus ja, dan is het wel een keer leuk dat je er zo een keer
over kan praten. Dat is heel fijn, bedankt.” (Mantelzorgster, 59 jaar, Gent)
“Ja, dankzij jullie kan ze nu ook hulp krijgen voor haar tuin, zodat ik ook efkens ontlast kan
worden.” (Mantelzorgster, 61 jaar, Tienen)

Mantelzorgers
§ Belang van evenwicht: betrokkenheid mantelzorger versus autonomie oudere
“Had ik het geweten, had ik hem erop kunnen voorbereiden dat er iemand ging komen en
dan zou ik er misschien ook bij geweest zijn. Want hij was een beetje de kluts kwijt. Ik zeg altijd
tegen hem: als er iemand belt, moet je kijken wie het is en als je hem niet kent, moet je niet open
doen.” (Mantelzorger, 62 jaar, Knokke-Heist)

Vrijwilligers/verzorgenden/buurtzorgers
§ Belang om problemen in kaart te brengen
“Ik denk het wel. Omdat een stad evolueert, de laatste jaren is de stad enorm uitgegroeid. Er zijn
veel mensen bijgekomen. En ook zijn er problemen die er in het verleden niet waren. Dus ik
denk dat het zeker noodzakelijk is.” (Buurtzorger, Gent)

§ Meerwaarde zit ook in de kleine dingen, zoals een babbel
“Ik vond dat project wel interessant, in die zin dat je zicht krijgt hoe de mensen leven in uw stad.
Er zijn mensen die blij zijn dat ze u zien. Blij voor het gesprek. Ze zeggen dan zelf: Kom nog maar
eens terug voor een babbelke te doen.” (Vrijwilligster, 64 jaar, Tienen)

Vrijwilligers/verzorgenden/buurtzorgers
§ Eigen bewustwording bij de vrijwilliger
“Ik vond het heel waardevol. Maar ik ben enorm geschrokken van de armoede die hier is. Ik
had niet verwacht dat er zoveel mensen zo eenzaam en armoedig moeten leven.” (Vrijwilligster, 62
jaar, Knokke-Heist)

”Ik zou mij beter wapenen tegen dat ik ouder ben. Zorgen dat ik een goede woonst heb. Dat ik
weet waar ik naartoe kan, waar ik recht op heb, hoe dat het pensioen juist in elkaar zit. Ik zou mij
nu beter wapenen, de vragenlijst heeft mij wakker geschud.” (Vrijwilligster, 62 jaar, Knokke-Heist)

Professionals
§ De focus op detectie en preventie
“Ik denk dat het waardevolle ervan is dat je een breed publiek bereikt en dat je zeker kwetsbare
mensen kan bereiken om van daaruit een soort van hulpverleningsproces uit te rollen.”
(Professional, Knokke-Heist)

“En ook het preventieve. Want dat kwam bij ons minder aan bod, wij gingen vooral bij de oudste
ouderen. En nu zijn we ook wel bij 60-plussers gegaan, tussen 60 en 70, en dat is de groep
waarvan dat wij in het begin wel dachten van: pff, na die eerste huisbezoeken, wij kunnen
eigenlijk niet echt een meerwaarde of directe hulp bieden, wat wij eigenlijk gewoon zijn om te
doen. Maar dan, naarmate dat het project vorderde, begon dat toch bij mij zo van ja,
eigenlijk is dat wel heel erg belangrijk dat we preventief ook iets doen en dat de mensen
weten dat ze bij ons terecht kunnen vanaf het moment dat ze iets voorhebben.” (Professional,
Tienen)

Professionals
§ Voldoende tijd nemen om totaalsituatie te bekijken
“In het begin merkten wij dat mensen wel een beetje gêne hadden, of hoe moet ik het
omschrijven? Maar ik heb het een beetje klaargespeeld om buiten de enquête mijn vraagstelling
te doen. (…) Omdat ik ondertussen wist, er komt maar één persoon hier naartoe. Maar
ondertussen was er ook code rood. Dat is niet goed. We hebben hem beter leren kennen. Hij komt
nu naar het centrum, zijn zorgverzekering is in orde, er zijn veel dingen gebeurd. En ook heeft hij
meer sociale contacten. Alleen spijtig voor zijn hondje Jackie, die is nu veel meer alleen thuis. Op
zich, moet je eigenlijk zelf een beetje dieper graven.”
(Professional, Gent)

Professionals
§ Wat is kwetsbaar?
“Ge kunt daarover discussiëren natuurlijk. Als ge puur noteert dat de mensen wel of niet
kwetsbaar zijn, dan doe je dat niet altijd correct hoor. Met de vragenlijst heb je iets om op
te bouwen, om op terug te komen.” (Professional, Gent)

Dispatchers
§ Nieuwe focus op preventie
– Individueel, outreachend huisbezoek = waardevol
– Detectie: nieuwe mensen bereikt en geholpen

§ Follow-up zeer waardevol
§ Verbreding professioneel netwerk, niet-evidente-sleutelfiguren
§ Nood voor alle deelnemende professionals om het ‘bredere plaatje’ te
zien

Kwantitatieve resultaten

Huisbezoek maatschappelijk werker
§ 86,7% ouderen vond het huisbezoek door de maatschappelijk werker zinvol
§ 86,4% ouderen was tevreden van de hulp/zorg/informatie die men verkregen heeft
door het huisbezoek
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Redenen waarom men tevreden was
“Informatie was zeer nuttig, ik wist niet dat ik recht had op gratis maaltijden. Normaal
moet je alles zelf uitzoeken om hulp te krijgen, de informatie was zeer nuttig.” (Man, 73
jaar)

“Dankbaar dat er iemand komt en geluisterd heeft naar haar persoonlijk verhaal. Er is
ook iemand van het sociaal huis die gebeld heeft, de respondent kon dit telefoontje
heel erg waarderen; het gevoel dat iemand aan je denkt.” (Vrouw, 73 jaar)
“De respondent vindt het (gesprek) positief en vindt het fijn dat ouderen niet
vergeten worden.” (Vrouw, 89 jaar)

Tweede huisbezoek door professional
§ 23,9% van de respondenten die een tweede huisbezoek heeft gekregen van een
professional geeft aan dat dit zijn leven veranderd heeft
Verandering leven

23,9%
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Wat heeft dit huisbezoek teweeggebracht
“Ja, de strijk die nu gedaan wordt, is heel goed” (Man, 86 jaar)
“De respondent heeft jaren zorg gedragen voor haar broer, maar heeft bijgevolg geen
sociaal netwerk kunnen bouwen. Bijgevolg was ze altijd alleen. Door het huisbezoek
gaat ze nu elke maand naar het salon. Ze is heel blij dat ze nieuwe sociale contacten
heeft.” (Vrouw, 85 jaar)
“Een gevoel van zekerheid en geruststelling dat er een organisatie bestaat die hulp
geeft als je het niet zelf meer kunt.” (Man, 75 jaar)

Verschillen in positieve uitkomsten
Controle versus experimentele groep
§ Evolutie (T1 – T0)
Controle
n=182
Mean (sd)

Experimentele
n=147
Mean (sd)

p-waarde

Evolutie Regie

0,31 (2,70)

-0,10 (2,63)

,176

Evolutie Zingeving

-0,47 (2,56)

0,18 (2,28)

,020*

Evolutie Levenstevredenheid

-0,21 (1,96)

-0,05 (2,25)

,51

Evolutie Totaal

-0,25 (4,80)

0,08 (4,70)

,55

Er is een significant verschil in evolutie in Zingeving tussen de controle-groep en de
experimentele groep; waarbij de controlegroep bij T1 lagere scores behaalt, terwijl de
zingeving bij de experimentele groep stijgt.

Doctoraten

Doctoraten
Ellen De Roeck: de ontwikkeling van een neuropsychologisch
screeningsinstrument voor de vroege detectie van cognitieve problemen

Deborah Lambotte: mantelzorg en zorgnetwerken bij kwetsbare,
thuiswonende ouderen

Daan Duppen: sociale omgeving en positieve uitkomstmaten bij kwetsbare,
thuiswonenden ouderen

Doctoraten
Bram Fret: formele zorg bij kwetsbare, thuiswonende ouderen

Michaël Van der Elst: effectmeting van interventies

Anne van der Vorst: Naar een ‘sterkte-gerichte’ benadering van
multidimensionele kwetsbaarheid

Doctoraten
Lieve Hoeyberghs: Psychische kwetsbaarheid

