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CONTEXT BRUSSEL 
Grootstad met…

1,2 miljoen inwoners

19 gemeenten

3 Gemeenschappen



OUDEREN IN BRUSSEL



Fysiek

Psychisch

SociaalOmgeving

Cognitief

Migratieachtergrond
34% ouderen vreemde herkomst
17% niet-Europees 

Geen partner (meer)
40% 65+ alleenstaand
30% sociaal geïsoleerd

Leeftijd
13% is 65+
4% is 80+

Laag inkomen
11 % IGO
30% 65+ verhoogde 
tegemoetkoming 

OUDEREN IN BRUSSEL 



September 2017 WIE? lokale dienstencentra, 
medewerkers van 

buurtzorginitiatieven, 
thuiszorgorganisaties, 

maatschappelijk werkers,
wijkwerkingen gericht naar senioren,

WAT? Betekenis vroegdetectie - Wat zijn 
de risicofactoren van kwetsbaarheid?
- Welke ‘niet-evidente sleutelfiguren’ 

spelen een rol bij detectie van kwetsbare 
ouderen?

- Hoe pas je dit toe als praktijkwerker? 
Wat lukt, wat lukt niet?HOE? Max 15 personen/10 

organisaties.  
Gratis + actieve deelname  

volledige traject
Zo divers mogelijk : vorming in 

Nederlands en Frans.
4 sessie (okt 2017 – feb. 2018) + 

terugkomdag

VORMINGSTRAJECT 



Sociale 
Huisvestingsmaatsch. 

Evere (Fr) 

LDC Buurthuis  
Etterbeek

Dienst Gezinszorg 
Stad Brussel 

Coordinator
Burenhulproject

Eerstelijnsoverleg en 
MDO

Regioverantwoordelijke 
RDC 

LDC - Woluwe

Contactpunt senioren 
gemeente Etterbeek (Fr)

LDC - Schaarbeek

VUB

VORMINGSTRAJECT 



• Waarom deelnemen? – verwachtingen?
• Betekenis kwetsbaarheidSessie 1

• Balancerende factoren 
• VroegdetectieSessie 2

• Kantelmomenten 
• Niet-evidente sleutelfigurenSessie 3

• Resultaten D-Scope onderzoek
• Toepassing methodiek in eigen praktijkSessie 4

Kaders D-SCOPE

Ervaringen 
terrein

VORMINGSTRAJECT 



Goed dat de nadruk niet 
wordt gelegd op het 

negatieve / problematische 
/ medische, maar gekeken 

wordt naar de verschillende 
levensdomeinen Wetenschappelijke 

inzichten werden op 
een directe en 

toegankelijke manier 
gebracht

D-scope is een studie 
die richting geeft, 
structur brengt in 
thema’s waar we 

dagelijks mee bezig 
zijn

Inbreng van ervaring 
vanuit andere 

organisaties draagt bij 
tot ene beter begrip 
van elkaars werking 

en standpunt

Bruikbaar model 
voor de detectie 

van 
kwetsbaarheid 

Interessante 
visie, dicht bij 

de realiteit 

.

Ik kijk uit naar een 
‘detectieKit’ die de 

basiselementen voor 
vroegdetectie op een 
eenvoudige manier 

samenbrengt



• Kwetsbaarheid & uitdagingen in de 
grootstad

• Omgaan met kwetsbaarheid aan 
de hand van portretten en 
getuigenissen

• Hoe kwetsbare mensen bereiken? 
Praktijken van detectie

=> Februari 2019

PUBLICATIE CAHIER
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