
Symposium
Vrijdag 14 juni 2013 

Nieuwe ontwikkeling in de detectie en preventie van ouderenmis(be)handeling (OMB)

Medewerkers van de welzijns-, zorg- en gezondheidssector stoten vaak op vermoedens of signalen van
ouderenmis(be)handeling. Het detecteren van dergelijke situaties is echter vaak niet evident. Tot op heden waren er
geen betrouwbare instrumenten of tools om vermoedens van OMB te objectiveren. Om aan deze lacune tegemoet
te komen, ontwikkelde het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) samen met de VUB
het risicotaxatie-instrument voor ouderenmis(be)handeling (RITI).

Dit wetenschappelijk onderbouwd instrument werd in 2012 met succes getest door Familiehulp vzw en het OCMW
Herzele. Het VLOCO ontwikkelde een gebruiksvriendelijk online registratiesysteem, wat organisaties in staat stelt een
beter zicht te krijgen op het aantal situaties van OMB binnen hun eigen werking. Daarnaast biedt dit aan
hulpverleners de kans om hun vermoedens op een vlugge en makkelijke manier te toetsen.

Graag willen wij u dit nieuwe instrument voorstellen op 14 juni 2013. Het symposium vindt plaats in de gebouwen
van de VUB. We sluiten af met een netwerklunch om 13.00 uur.



Inschrijven

U kan zich inschrijven deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/1BIvPvXgq-
YZdkvNuYQrWF2VnIUQ07JYbDC4ycLTcvBI/viewform

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.  U bent pas 

ingeschreven wanneer u een bevestiging krijgt via 

e-mail.

Kostprijs

Gratis

Waar

VUB:  Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Symposium: Promotiezaal, 

gebouw D, lokaal D.2.01

Netwerklunch: Gallery

Gebouw Y' op de campus van de VUB

De campus is zowel met het openbaar vervoer

als met de auto gemakkelijk te bereiken.

Een routebeschrijving vanaf het station

vindt u op bijgevoegde plannetjes.

Programma

9.30 uur

Onthaal met koffie

10.00 uur

Verwelkoming en inleiding

Marc Baele, regiodirecteur CAW Oost-Vlaanderen

Evelien Van Hauwaert, medewerker VLOCO

10.30 uur 

Ontstaan en wetenschappelijke basis

Prof. Dr. L. De Donder, Vrije Universiteit Brussel

11.15 uur

Demo registratiesysteem 

Iris De Roeck, medewerker VLOCO

11.45 uur

Resultaten van de testfase

Marc Koninckx , stafmedewerker 

Zorg- en Dienstverlening

Familiehulp vzw

12.30 uur

Visie en bedanking 

13.00 uur

Netwerklunch met broodjes





Station Etterbeek

ingang




