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Definiëring
www.khk.be

• Een CADO, Collectieve Autonome
DagOpvang, is een voorziening die
zorgbehoevende personen
overdag opvangt en die daardoor
de noodzakelijke
ondersteuning verschaft voor het
behoud van die personen in hun
natuurlijke thuisomgeving.
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Onderzoeksdoelen
www.khk.be

• Inzicht verwerven in de
wenselijkheid van een CADO
• Inzicht verwerven in de
haalbaarheid van een CADO
• Omschrijven van de voorwaarden
voor een succesvolle
implementatie van een Cado

Inzicht in de wenselijkheid
www.khk.be

• Via Focusgroepen
–
–
–
–

6 focusgroepgesprekken
Plaats Raadzaal
Chris Leys en Lieven De Maesschalck
Deelnemers:57 personen
•
•
•
•
•
•

11 zorgverleners
5 mantelzorg
11 zorgvoorzieningen
7 coördinerende diensten
5 sociale diensten
20 onderhoud in thuis- en gezinszorg

Methode
www.khk.be

•
•
•
•

Onthaal met voorstelling
Voorstelling Cado
Kans tot het stellen van verduidelijkende vragen
3 vragen werden voorgelegd
1. Is CADO een opvangvorm die een hiaat invult?
1. Waarom wel?
2. Waarom niet?
2. Wie denken jullie dat het aangewezen zorgprofiel is?
(kernwoorden in de discussie: meetinstrument? KATZ, BEL,
draagkracht, …)
3. Hoe groot schatten jullie de behoefte in?

•

Aanpak
–
–
–

•
•

Individueel noteren
Inventariseren
Discussie met verduidelijking

Tijdsduur: 2 tot 2u30
Afronding met besluit
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Resultaten: hiaat: wel
www.khk.be

• Ontlasting, onthaasting en geruststelling
van de mantelzorger
• Kleinschaligheid
• Vraag in de regio (dichtbij huis)
• Veilige handen, zekere zorg
• Mogelijkheid om thuis te blijven
• Sociale contacten (CADO als stimulans)
• Snel bereikbaar
• Complementaire hulpverlening
• Veel criteria van Vlaams agentschap dus
zeker een hiaat

Resultaten: hiaat: niet
www.khk.be

•
•
•
•
•
•
•

Drempelvrees
Kennis (‘Jef komt als Piet niet komt’)
Angst zich kenbaar te maken
Leeftijdsverschil kan moeilijk zijn
Let op voor groepswisseling
Prijs
Openingsuren zijn kort

Resultaten: zorgprofiel
www.khk.be

• Alle zorgvragers
• Personen met dementie
• Personen waarbij de mantelzorger
ontlast dient te worden
• Alleenstaanden
• Psychiatrische patiënten
• Gehandicapten
• Revalidatiepatiënten
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Resultaten: behoefte
www.khk.be

•
•
•
•
•

Kans op slagen
Mond op mond reclame
Begin drempelvrees
Verzorgende speelt hoofdrol
5 personen is te weinig

Besluit focusgroepen
www.khk.be

• Nood aan opvang
• Vertrek uit de (urgentiecode) van de
mantelzorger (maar ook zorgvrager!)
- hou rekening met actief netwerk
- hou rekening met draagkracht
• Vang homogene groep op, vraag naar
differentiatie ook ifv verzorgende
• Verzorgende speelt cruciale rol
• Bepaal exclusiecriteria
• Leeftijdsafbakening?
• Juist beeld: niet demonisering WZC en
romantisering thuiszorg
• Labeling zal via beeldvorming opvang
gebeuren
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Haalbaarheid

(1/2)

www.khk.be

• Operationalisatie
– Open sinds 3 maart
– Ruime intake
– Enthousiasme en lof
– Dynamiek in het dorp
– Kleinschalig

Haalbaarheid

(2/2)

www.khk.be

• Profiel
– 18 personen nemen deel per week
– 12 vrouwen en 6 mannen
– 6 weduwen, 3 alleenstaande, 1
samenwonende, 8 gehuwden
– 4 personen buiten het dorp
– Gemiddelde bezetting: 6,2 per dag
– Gemiddeld bezoek CADO: 2,2 keer per week
– 11 personen met dementie
– Allen Bel profiel +35 (= zwaar
zorgbehoevend
– 17 maken gebruik van thuisverpleegkundige
– Iedereen heeft gezinszorg
– Instroom via de thuiszorg

Voorwaarden CADO
www.khk.be

• Huis in de straat heeft nog een
(lage) drempel
• Start uit thuiszorg
• Rekening houden met
leefgewoontes
• Helpt mantelzorger verder
• Sterke coördinator
• Vast teamoverleg van 2uur/week
•…
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Suggesties
www.khk.be

• Uren gezinszorg ten dienste van
een groep mensen ipv 1op1 ?
• Vertrekken van het individu
• Totale en integrale aanpak:
opvolging van het totaal dossier in
een gedragen verantwoordelijkheid

Besluit
www.khk.be

• Zeer zinvolle vorm van opvang
• Nood aan langere opvolging
• Verdere gegevensverzameling
– Draagkracht mantelzorger
– Maatschappelijke voordelen
– Indirecte winsten (preventie
ouderenmis(be)handeling?,
inburgering van personen met
dementie? …)

• Helende kracht van de omgeving
• Preventie is beste curatieve zorg!
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