
Veel ouderen wensen oud te worden in hun vertrouwde 
omgeving. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het risico op 
kwetsbaarheid en het verlies aan zelfstandigheid verhoogt  
met de jaren. Voor naasten en zorgverleners is het van belang 
om tijdig oog te hebben voor de toenemende kwetsbaarheid 
van ouderen. 

Hoe kan je als zorgsector ouderen tijdig in het vizier krijgen? 
Wetenschappers van vijf universiteiten brachten risicoprofielen 
van ouderen in kaart, en ontwikkelden de D-SCOPE methodiek 
om kwetsbare ouderen die onder de radar zitten sneller te 
detecteren. Ondertussen zetten verschillende Brusselse 
organisaties al volop in op preventie, met extra aandacht voor 
de tijdige opsporing van kwetsbare ouderen. Hun aanpak gaat 
altijd samen met de opbouw van sociale netwerken, en met 
extra aandacht voor de sterktes en competenties van ouderen 
en hun omgeving. 

Dit cahier licht de relevantie en de methodiek van vroeg-
detectie toe en toont verschillende Brusselse praktijken.  
Dit cahier wil hulpverleners stimuleren om meer oog te hebben 
voor de verschillende dimensies van kwetsbaarheid, maar 
vooral voor de balancerende factoren die een positief tegen-
wicht bieden en bijdragen tot een grotere levenskwaliteit  
en meer welbevinden van ouderen.
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• zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwen
de woonvormen en toegankelijke zorg voor 
alle Brusselaars, met extra aandacht voor 
kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk 
krijgt hierin een bijzondere plaats.

• bouwt expertise op en stelt die ter beschik
king van het werkveld en het beleid, stimu
leert innovatie en projectontwikkeling, onder
steunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en 
zorgvoorzieningen en investeert in de uit
bouw van een toekomstgericht beleid. 

• werkt steeds samen met of in opdracht van 
organisaties.

• stimuleert verbinding tussen doelgroepen en 
werkvormen, tussen sectoren en beleids
domeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg. 
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Dit cahier kwam tot stand in nauwe samenwerking met

Met dank aan 
alle projectverantwoordelijken en ouderen voor hun medewerking.

Met steun van

detection, support and care fot older people:
prevention and empowerment

•  Overname van de tekst is toegestaan,  
mits bronvermelding.

•  Gebruik van foto’s kan,  
mits toestemming en vergoeding.


