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De maatschappelijke
betekenis van een CADO

Inleiding:
Zorgverlening in Vlaanderen







1 De mantelzorg onder druk ?
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Familie









2 Vergrijzing: kansen en
risico’s

Kwaliteit van leven
- Deel blijven hebben aan de samenleving via
Actief zijn en engagement
Verantwoordelijkheid opnemen
voor jongere generatie
voor eigen generatie
-Gemeenschapsontwikkeling
-Mede zorgen voor kwetsbare ouderen? probleem van
beperkt vrijwilligerswerk
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1 Psychologisch kapitaal




Ervaring
Wijsheid
Zorg

2 Sociaal Kapitaal



Netwerk van relaties
Sociaal engagement

3 Economisch kapitaal







3 Kwetsbaarheid





3

10/15/2009

4 Beeldvorming












4 De rol van de samenleving

•Ouderen zelf
•Gemeenschap
•Overheid

1 Ondersteuning interne
mantelzorgverleners


Betere combinatie formele en informele zorg



Ondersteuning van de mantelzorgers
 Ontlasting vb dagopvang
 Oppasdiensten – respijtzorg
 Emotionele ondersteuning
 Rondetafelgesprekken
 Professioneel advies
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2 Versterking van externe
mantelzorg


Tegemoetkoming voor gederfde lonen en
tijdskredieten



Grotere diversiteit in aanbod en de
toegankelijkheid van het aanbod



Empowerment van de mantelzorger door
beroepskrachten



Verzekering die ongevallen dekt

3 Het versterken van het
systeem
Aanbod van diensten uitbreiden



 Capaciteit vd thuiszorg verdient prioriteit
 Ondersteuning van de thuiszorg – respijtzorg dag/nacht opvang
 Ondersteunen van de zelfredzaamheid

Europese kwaliteitsnormenvoor diensten en instellingen



 Normen niet enkel over woonomstandigheden en
fysieke behandeling
 Ook over psychosociale en spirituele noden
 Activiteiten die sociale inclusie bevorderen

3 Culturele verandering


Positieve kijk op ouderdom
 Beeldvorming over ouderen
 Niet enkel tekorten, ook mogelijkheden
 Ook voor zorgbehoevende ouderen



Andere attitudes tov zorg
 Niet alleen medisch, ook psycho-sociaal- spiritueel
 Niet enkel curatief, ook preventief en
salutogenetisch



Politiek: sociale inclusie nastreven
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4 Sociale participatie
Maatregelen die sociale participatie bevorderen als
middel tegen vereenzaming en depressie.
Bv.
• Verbeteren van mobiliteit (vb transportdiensten)
om sociaal netwerk te blijven onderhouden
• Hulp bij gebruik van Internet
• Activiteiten die integratie bevorderen

Tot slot
Erkenning van de plaats en de betekenis van ouderen,
ook zorgbehoevende ouderen, is een permanente
en fundamentele opdracht van alle
maatschappelijke geleidingen”
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