
 

STUDIEDAG 

Ouderenzorg in veilige handen 

De kracht van multidisciplinair samenwerken 

1 december 2022 

Elke week worden in Vlaanderen gemiddeld 20 meldingen gemaakt van geweld bij ouderen. Dat blijkt uit 

gegevens van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), de CAW’s (Centra 

Algemeen Welzijnswerk) en hulplijn 1712.  Dit cijfer is jammer genoeg een onderschatting, ouderen durven 

dikwijls niet aan de alarmbel te trekken en erover praten. Met deze studiedag willen Odisee i.s.m. VLOCO 

graag het taboe rond dit thema doorbreken én gaan we dieper in op hoe de verschillende zorgprofessionals 

en actoren samen het verschil kunnen maken. 

Programma 

In de voormiddag benaderen we het thema vanuit twee invalshoeken: 

1. In het buitenland bestaan er al jaren multidisciplinaire units om ouderenmis(be)handeling op een 

gesystematiseerde en gestructureerde manier te lijf te gaan. Waar staan we in Vlaanderen? Hoe 

werken verschillende professionals nu samen? En via welke aanpak doen ze dit? Is het wenselijk 

dat we meer ‘samen in bad gaan’ zoals dit in bepaalde andere landen het geval is? Indien ja, hoe doen 

we dit dan best? Dr. Evi Verdonck van UCLL licht al deze vragen toe. 

2. Els Messelis en Lily De Clercq presenteren nadien een multifactorieel model om het 

stappenmodel gestructureerd uit te werken en om de multidisciplinaire samenwerking aan te 

zwengelen. 

 

In de namiddag gaan we in debat met een diverse waaier van professionals uit het veld (o.m. Dieter 

Vanoutrive, bewindvoerder en waarnemend vrederechter, en Paul Cappelier (verpleegkundige en voorzitter 

Belgische Federatie voor zorgkundigen) om te bestuderen hoe we interventies kunnen ontwikkelen die er 

echt toe doen. Nadien duiken we a.d.h.v. een aantal concrete vragen de eigen praktijk in.  

We sluiten de dag af met een aantal tips en tricks en staan stil bij de rol van het VLOCO: hoe kunnen zij nog 

meer als spilfiguur fungeren om alle radertjes in het wiel goed met elkaar te laten samenwerken? 

  



Dagindeling 

9.00 - 09.45 Onthaal en verwelkoming - Minister van Welzijn Hilde Crevits (o.v.) 

09.45 - 10.30 Welke interventies rond OMB werken echt? Inzichten vanuit nationaal en internationaal 

wetenschappelijk onderzoek - Dr. Evi Verdonck - UCLL  

10.30 - 10.45 Pauze 

10.45 - 11.30 Ouderenmis(be)handeling: Leidraad “Van bewustwording tot 
interventie ouderenmis(be)handeling” - Els Messelis - Odisee & Lily De Clercq - VLOCO 

11.30 - 12.00 Vraagstelling + in gesprek met het publiek 

12.00 - 13.00 Broodjeslunch 

13.00 - 14.30 Debat met professionals uit het werkveld 

Moderator: Miet Timmers, Opleidingshoofd Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie Odisee 

Hogeschool. 

Deelnemers aan het debat: Dieter Vanoutrive, bewindvoerder en plaatsvervangend vrederechter, Paul 
Cappelier, verpleegkundige en voorzitter Belgische Federatie voor Zorgkundigen, Dr. Wim Janssens, Geriater 

UGent, Inge De Boeck, bemiddelaar in familiezaken CAW Oost-Vlaanderen, Dr. Willy De Schepper, huisarts 
en Katrien Vandepitte, psycholoog WZC Heiveld 

14.30 - 14.45 Pauze 

14.45 - 15.45 Zelf aan de slag 

15.45 - 16.00 SOS VLOCO en afronding 

16.00 - 16.45 Netwerkmoment 

 

Praktische informatie 

Waar: De opleiding vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel. 

Wanneer: De studiedag vindt plaats op donderdag 1 december 2022 van 9.00 tot 16.45 uur. 

Studiegeld: €100/deelnemer (inclusief broodjeslunch) 

Studentenkorting: €50/deelnemer (inclusief broodjeslunch) 

Boek: Wil je er graag ook het boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover!' van Politeia & CAW ontvangen? 
Dat kan! Dit boek kan verkregen worden aan €25 per boek en dit word je bezorgd op de studiedag.  

Schrijf je vlug in, want de inschrijvingen worden afgesloten op maandag 21 november 2022 om 

12u00. Inschrijven kan via deze QR-code 

https://www.odisee.be/campussen/campus-brussel

