
 

 “Kwaliteitsvolle ouderenzorg organiseren in het Brussels Gewest:  

focus op rusthuisbewoners met lichte afhankelijkheid (profielen O en A)” 
 

STUDIEVOORMIDDAG 

VRIJDAG 27 APRIL 2018, 9u00 - 12u30 

Sint-Lazaruslaan 10, 1210 Brussel 

Meer dan een derde van de bewoners van een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden in het 

Brussels Gewest heeft nog een zekere autonomie (profielen O en A op de schaal van Katz). Welke 

factoren kunnen deze realiteit verklaren?  

Tijdens deze studievoormiddag wil het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de resultaten van 

een kwantitatief onderzoek en een socio-antropologisch onderzoek voorstellen. Daarnaast komen 

enkele experten hun terreinervaring delen. Er zal onder andere dieper worden ingegaan op de socio-

economische profielen, trajecten, oriënteringslogica en mogelijke alternatieven.  

Op deze manier willen we het debat voeden tussen de sector van de ouderenzorg, de 

thuishulpdiensten, ziekenhuizen, beleidsmakers, onderzoekers, enz. over hoe een kwaliteitsvolle 

ouderenzorg in het Brussels Gewest georganiseerd kan worden.  

 

PROGRAMMA 

9u00-9u15 Onthaal 

9u15-9u30 Welkomstwoord – de Heer Minister Didier Gosuin, Lid van het Verenigd 
College van de GGC, belast met Gezondheidsbeleid 

9u30-10u40 Presentatie van het onderzoek 

  Sarah Luyten (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van   
Brussel-Hoofdstad): “Wat leren de cijfers ons over het profiel van de 
rusthuisbewoner met profiel O/A?” 

  Sylvie Carbonnelle (Centre de Diffusion de la Culture Sanitaire asbl):  
“De profielen van de bewoners O en A in rusthuizen voor bejaarden (ROB) 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Trajecten, oriënteringslogica, 
opvang en alternatieven” 

10u40-11u00 Pauze 

11u00-12u20 Getuigenissen van enkele terreinactoren 

  Véronique Thirion (Infor-Homes Bruxelles asbl): “Naar het rusthuis, een 
persoonlijke begeleiding”  

  Tshela Meersmans en Damien Hombrouck (Sint-Jan Kliniek, Afdeling 
psycho-geriatrie): “Het ziekenhuis, een beslissend moment?”   

  Raphaël Kremer (Departement van de instellingen en medische zorgen 
OCMW Brussel): “Het rusthuis: een leef- en zorgomgeving”  

12u20-12u30 Slotwoord 

 



 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

U kan zich inschrijven door te mailen naar naouassar@ccc.brussels 

De inschrijving is gratis maar verplicht, de uiterste inschrijvingsdatum is 23/4.   

Adres: Sint-Lazaruslaan 10 te 1210 Brussel 

mailto:naouassar@ccc.brussels

