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Inleiding 

Zorg en Gezondheid werkt samen met de ouderenzorg en de koepelorganisaties aan kwaliteitsbeleid 

en kwaliteitsverbetering voor de Vlaamse woonzorgcentra. Dankzij het Vlaams indicatorenproject 

woonzorgcentra ondersteunen deze partners een continu proces van kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt 

aan de hand van gegevens over zorg en ervaringen van bewoners, die specifiek samenhangen met 

aspecten van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.  

Deze publicatie richt zich op de kwaliteit van zorg. Daartoe meten de woonzorgcentra op geregelde 

tijdstippen en op een gestandaardiseerde manier zorgvuldig geformuleerde kwaliteitsindicatoren.  

 

Het verzamelde cijfermateriaal is in de eerste plaats bedoeld voor de woonzorgcentra zelf. Voor hen 

vormt het een instrument om prioriteiten te helpen stellen op het vlak van kwaliteitsverbetering. 

Woonzorgcentra vertrekken vanuit de indicatorscores om vervolgens verbeteracties op te zetten en dit 

verder te monitoren. Zo werden op twee studiedagen in januari 2017 verbeteracties en goede praktijken 

vanuit woonzorgcentra met elkaar uitgewisseld. 

Indicatoren hebben geen automatische vertaling in een waardecijfer, ze zijn op zich niet goed of slecht. 

Er zijn drie contexten waarbinnen men indicatoren kan situeren: 

a) Woonzorgcentra bekijken de evolutie van hun eigen waarden (bv. stabilisatie of daling van het 

% bewoners met onbedoeld gewichtsverlies) 

b) Woonzorgcentra vergelijken hun waarden met die van gelijkaardige woonzorgcentra. 

c) Woonzorgcentra vergelijken hun waarden met bevindingen uit internationaal wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

De indicatoren zijn signaalwijzers die beïnvloed worden door het zorgprofiel van de bewoners en andere 

contextfactoren.  

 

De set van kwaliteitsindicatoren met betrekking tot kwaliteit van zorg die in de tweede jaarhelft van 2016 

zijn gemeten, worden in dit rapport voorgesteld. De gerapporteerde cijfers1 zijn gebaseerd op de 

zelfregistratie door de woonzorgcentra volgens de definities en meetprocedures beschreven in de 

handleiding ‘Kwaliteitsindicatoren over kwaliteit van zorg en veiligheid en over kwaliteit van 

zorgverleners en zorgorganisaties’, versie 1.7.1. Het traject dat hieraan voorafging omvat het op punt 

stellen van de definities van de kwaliteitsindicatoren, het ontwikkelen van een procedure voor 

statistische controle op de ingegeven cijfers en het opschonen van de data. Dit alles gebeurt in een 

dynamische context en in wisselwerking met de betrokken partners die het proces steeds meer vorm 

geven. 

 

We houden eraan alle partners en in het bijzonder de woonzorgcentra te danken voor hun aanhoudende 

inzet voor de kwaliteit van de zorg en voor hun bijdrage aan dit werk ter ondersteuning van de 

kwaliteitsverbetering. Zoals steeds staat en valt de betekenis van de cijfers met de zorgvuldigheid 

waarmee geregistreerd wordt. 

Meer informatie is te vinden op de website: www.zorg-en-gezondheid.be/indicatorenprojectwzc. 

                                                           
1 Door een beperkte update van de database (o.a. het aanvullen van ontbrekende kenmerken voor enkele woonzorgcentra) kunnen de 
gerapporteerde cijfers in dit rapport licht afwijken van het cijfermateriaal in het individueel feedbackrapport dat elk woonzorgcentrum kort 
na registratie ontvangt. Deze feedbackrapporten situeren de eigen indicatorscores van een woonzorgcentrum ten opzichte van de scores 
van alle Vlaamse woonzorgcentra en van woonzorgcentra met gelijkaardige kenmerken zoals een vergelijkbare capaciteit. 
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1 Hoe deze cijfers lezen? 

In dit rapport vindt u cijfers voor heel Vlaanderen voor kwaliteitsindicatoren B2 (onbedoeld 

gewichtsverlies van 10 % of meer in de afgelopen 6 maanden), F (influenza vaccinatie bij het 

zorgpersoneel), H (overlijdensplaats) en Y (vrijwilligerswerk). De resultaten voor indicatoren V 

(kortdurend ziekteverzuim bij het zorgpersoneel) en W (personeelsverloop) bleken onvoldoende 

betrouwbaar wegens verschillen in interpretatie van de definitie. Daarom worden deze indicatoren niet 

gerapporteerd in dit publieksrapport. Er wordt momenteel gewerkt aan het verhelderen van de definities 

voor alle woonzorgcentra zodat de registraties op een zeer gestandaardiseerde manier gebeuren. 

Meer informatie over deze indicatoren vindt u in de handleiding kwaliteitsindicatoren voor 

woonzorgcentra 

Dit rapport focust op de gegevens van 2016 deel 2 (indiendatum 31/01/2017) en rapporteert de 

resultaten voor 773 woonzorgcentra. Onderstaande tabellen geven meer informatie over deze 

woonzorgcentra. Het gaat om een aantal kenmerken op populatieniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Opmerking i.v.m. beheersinstantie: in de praktijk is een deel van de VZW-voorzieningen ingebed in 

een ruimere commerciële context. Momenteel zijn er nog geen duidelijke criteria vastgelegd om 

hiermee rekening te houden. 

 

 

Beheersinstantie* 

 

Aantal woonzorgcentra 

Openbaar 213 

Particulier 126 

VZW 434 

 

Provincie 

 

Aantal woonzorgcentra 

West-Vlaanderen 155 

Oost-Vlaanderen 189 

Antwerpen 200 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 136 

Limburg 93 

 

Urbanisatiegraad 

 

Aantal woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 136 

Weinig verstedelijkte gemeenten 120 

Sterk verstedelijkte gemeenten 227 

Stedelijke gemeenten 290 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

20.02.2018 Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2016 deel 2 5/32 

 

 

 

 

 

 

 

**RVT-aandeel duidt op het aandeel woongelegenheden voor zwaar zorgbehoevende bewoners. Dit 

cijfer geeft een indicatie van het zorgzwaarteprofiel van de populatie bewoners in het 

woonzorgcentrum, alhoewel dit cijfer kan verschillen van het effectieve aandeel zwaar 

zorgbehoevende bewoners in het woonzorgcentrum op het ogenblik van de registratie. 

 

Belangrijke aandachtspunten voor de interpretatie van de cijfers over de indicatoren:  

• De definities van sommige indicatoren zijn over de periode 2013-2016 verder op punt gesteld. 

Ook de manier van meten maakte nog een evolutie door in diverse centra. Vanaf 2015 deel 

2 (indiendatum 31/01/2016) werden dankzij een gerichte analyse van de data een aantal 

foutieve waarden gedetecteerd. De betreffende woonzorgcentra werden hierover 

geïnformeerd per e-mail zodat zij deze waarden tijdens de validatiefase konden corrigeren. 

Vanaf 2016 zijn alle indicatorµ en verplicht te registreren. 

• Er is nog weinig vergelijkingsmateriaal in Vlaanderen (vergelijking tegenover 

standaardwaarden, of historische vergelijking van gegevens) wat wel nodig is om de betekenis 

in termen van kwaliteit voor een indicatorscore goed te kunnen inschatten. Sommige 

indicatoren worden op één bepaalde dag of maand gemeten. Het gaat bij deze indicatoren 

dan ook om een momentopname. Indicatoren zijn te begrijpen als signaalwijzers, die 

aanzetten tot grondigere evaluatie en kwaliteitsacties door de woonzorgcentra zelf.  

• Men moet verder in rekening brengen dat woonzorgcentra die een constructief 

registratiebeleid voeren en dus zeer nauwkeurig registreren mogelijk hogere percentages 

bekomen voor sommige indicatoren dan woonzorgcentra die minder systematisch registreren. 

Een hoger percentage kan dus het gevolg zijn van een meer volledige registratie en betekent 

niet noodzakelijk lagere of hogere kwaliteit voor deze indicatoren. 

• De resultaten per jaargang worden per indicator samengevat in figuren. Deze visualisering 

laat zien hoe de verdeling van de geobserveerde waarden varieert over de woonzorgcentra. 

Wanneer een indicator één keer is geregistreerd met deze definitie, staat op de horizontale as 

van de grafieken ook maar 1 periode vermeld (bv. “2016”). Indien er al meerdere registraties 

plaatsvonden met dezelfde definitie, vindt u hier alle periodes. Op de figuren worden goed 

gekozen percentielen aangeduid die de spreiding van de indicator helpen beschrijven. Een 

percentiel ‘Px’ is een getal zodanig dat x % van de data kleiner is of gelijk aan dit getal en (100 

 

Erkende Capaciteit 

 

Aantal woonzorgcentra 

< 30 25 

30-59 104 

60-89 213 

90-119 204 

> 120 227 

 

RVT-aandeel** 

 

Aantal woonzorgcentra 

geen RVT erkenning 76 

< 50 % 141 

50-74 % 449 

75 % of meer 107 
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– x) % groter is of gelijk aan dit getal. Deze figuren geven echter geen aanduiding van de 

nauwkeurigheid van de metingen die samenhangt met het aantal betrokken bewoners. Die 

nauwkeurigheid wordt wel getoond in de funnelplots (zie hieronder). 

• In de appendix worden de geobserveerde waarden van elke indicator (percentage of 

verhouding) ook uitgezet t.o.v. het betrokken aantal bewoners, aantal zorgpersoneelsleden of 

aantal woongelegenheden. Dit gebeurt a.d.h.v. een zogenaamde funnelplot. Deze grafiek 

toont hoe de spreiding van de indicatorwaarden groter wordt naarmate er minder observaties 

in de meting betrokken zijn. Hoe kleiner het aantal betrokken bewoners, zorgpersoneelsleden 

of woongelegenheden, hoe groter de kans dat het resultaat beïnvloed wordt door toevallige 

variatie. De funnelplot heeft als meerwaarde dat ze toelaat rekening te houden met die 

natuurlijke variatie bij het bekijken van waarden op zekere afstand van het gemiddelde.  

• De figuren in dit rapport tonen rechtstreeks de geregistreerde waarden, wat eenduidig en 

informatief is. We verwachten anderzijds dat een indicator ook wordt beïnvloed door 

verschillende factoren eigen aan de bewonerspopulatie die buiten de controle vallen van het 

woonzorgcentrum. Zo zou de leeftijd of het zorgprofiel van de bewoners een invloed kunnen 

hebben op het resultaat. Bij elke indicator vindt u meer uitleg om de interpretatie te helpen 

nuanceren.  

• Dit rapport geeft ook de resultaten weer van een analyse die nagaat hoe de geregistreerde 

indicatoren variëren over de beschikbare kenmerken van de woonzorgcentra en over de tijd. 

• Het werken met deze indicatoren wordt nauwgezet opgevolgd door een stuurgroep en 

gebruikerscommissie met vertegenwoordigers van de overheid, koepelorganisaties, 

woonzorgcentra, onderzoekers en experten. Blijvende opvolging is aangewezen om de 

indicatoren, meetmethodes en werkwijze verder te verfijnen of aan te passen aan een 

evoluerende context. 
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2 Indicator B: onbedoeld gewichtsverlies 

 

2.1 DEFINITIE INDICATOR B 

 

Het opvolgen van het gewicht van bewoners in een woonzorgcentrum is belangrijk omwille van 

verschillende redenen. Gewichtsverlies kan veroorzaakt worden door uiteenlopende problematieken. 

Wanneer een bewoner onbedoeld gewicht verliest, kan dit betekenen dat deze bewoner risico loopt op 

ondervoeding. Onbedoeld gewichtsverlies kan dus fungeren als signaalwijzer voor ondervoeding. 

Bewoners van woonzorgcentra zijn kwetsbaar voor ondervoeding doordat ze vaak meerdere chronische 

ziektes of beperkingen hebben. De afgelopen jaren groeide de aandacht voor deze problematiek.  

 

 

De definitie van deze indicator werd voor de metingen in 2016 herwerkt. Er wordt nu gekeken naar het 

relatieve gewichtsverlies en niet langer naar een absoluut aantal kilogram gewichtsverlies.  

 

Indicator B2 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 10 % of meer van het eigen 

lichaamsgewicht in de afgelopen 6 maanden (de bewoners worden éénmaal gewogen in 

maart/april en éénmaal in oktober) 

• Noemer: aantal bewoners met de twee gewichtsmetingen bij wie gewichtsverlies onbedoeld zou 

zijn (hier sluit men terminale bewoners uit alsook bewoners die bewust op dieet gaan met de 

bedoeling om gewicht te verliezen, een acute therapie met diuretica volgen of praktisch gezien 

niet gewogen kunnen worden).  

 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra  
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2.2 RESULTATEN INDICATOR B (2016) 

2.2.1 B2 – Percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 10% of meer in de 

afgelopen 6 maanden 

 

739 van de 773 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator B2 (95,6 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator B2 

aanneemt voor alle woonzorgcentra in 2016. Ze tonen de mediaan (P50) en andere percentielen van 

de verdeling van de B2 waarden (P5, P20, P80, P95).  

 

 

 

 

 

P5              P20                                 P50                                P80             P95Percentielen ‘Px’

Indicator B2

Gemeten april-oktober 

2016

%    bewoners    met    

onbedoeld    gewichtsverlies    

van    10%    of    meer

mediaan

Alle woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

0    %                                                    1,1    %                                                                                                                    4,1    %                                                                                                                        7,5    %                            11,9    %
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

• 51.860 bewoners werden gewogen, dit zijn alle bewoners voor wie het niet de bedoeling was om 

gewicht te verliezen (som van alle noemers). 

• 4,7 % van hen had onbedoeld gewichtsverlies van 10% of meer in de afgelopen maand (totale 

gemiddelde). 

• In 1 op de 5 woonzorgcentra had 1,1 % of minder van de bewoners onbedoeld 

gewichtsverlies van 10% of meer (P20).  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 4,1 % of minder van de bewoners onbedoeld 

gewichtsverlies van 10% of meer (P50 of mediaan).  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 7,5 % of minder van de bewoners onbedoeld 

gewichtsverlies van 10% of meer (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 

woonzorgcentra het percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies gelijk is aan of 

hoger is dan 7,5 %. 

 

2.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator B 

Zijn er beduidende verschillen in onbedoeld gewichtsverlies in een woonzorgcentrum in functie van 

de beschikbare woonzorgcentra kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, 

erkende capaciteit en RVT-aandeel? 

• Er zijn geen significante verschillen in het % bewoners met onbedoeld gewichtsverlies in een 

woonzorgcentrum in functie van de kenmerken beheersinstantie, urbanisatiegraad en 

RVT-aandeel. 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met onbedoeld gewichtsverlies in een 

woonzorgcentrum in functie van: 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het onbedoeld 

gewichtsverlies blijkt lager in West-Vlaanderen en Limburg in vergelijking met de 

andere provincies. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het onbedoeld gewichtsverlies 

blijkt licht toe te nemen met de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum.  

Een analyse van de gemiddelde waarden kon deze verschillen niet verklaren door verschillen 

in de overige beschikbare kenmerken van de woonzorgcentra.  
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% bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 10% of meer in de afgelopen 6 maanden (B2) 

volgens de kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-

aandeel: Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de 

B2 waarden weer (P20, P80). 

 

  

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 1.5 4.3 7.7 207 

Particulier 0.0 4.1 7.1 122 

VZW 0.0 4.1 7.5 410 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 1.5 4.5 8.2 194 

Limburg 0.0 3.2 6.0 90 

Oost-Vlaanderen 1.4 4.8 7.4 182 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 1.1 4.5 8.3 122 

West-Vlaanderen 0.0 3.3 6.2 151 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 0,0 3,5 6,5 133 

Weinig verstedelijkte gemeenten 1,4 4,1 6,8 116 

Stedelijke gemeenten 1,5 4,4 8,2 276 

Sterk verstedelijkte gemeenten 0,0 4,1 7,3 214 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 0,0 0,0 5,6 22 

30-59 0,0 2,7 7,1 96 

60-89 0,0 3,8 7,1 203 

90-120 1,3 4,0 7,8 200 

>120 2,1 4,9 7,6 218 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 0,0 3,3 8,5 59 

<50% 0,0 4,2 7,9 135 

50-74% 1,5 4,2 7,3 440 

75% of meer 1,3 4,0 7,5 105 
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2.2.3 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator B2  

Met een gemiddelde van 4.7%, P20 = 1.1% en P80 = 7.5%, geeft B2 aan dat slechts een beperkt 

aandeel van de bewoners van de woonzorgcentra onbedoeld meer dan 10% lichaamsgewicht verliest 

over een periode van 6 maanden. De P5 ligt op 0% zodat in een belangrijk aantal woonzorgcentra zelfs 

niemand aan B2 beantwoordt. Toch verliest een relatief aanzienlijk deel van de bewoners meer dan 

10% lichaamsgewicht op 6 maanden. Het gaat hier immers om een zeer kwetsbare groep.  

 

Als aanvulling op de indicator B1 (5% gewichtsverlies op 1 maand) die in de andere helft van het jaar 

wordt geregistreerd, capteert indicator B2 een vrij extreme vorm van gewichtsverlies. Internationaal 

wordt een gewichtsverlies van 5% van het lichaamsgewicht over een periode van 6 tot 12 maanden 

reeds als klinisch relevant gezien. Indicator B2 gaat gepaard met een verhoogd risico op acuut verlies 

aan spiermassa, verminderde immunologie, depressie en complicaties als gevolg van banale 

aandoeningen. Daarnaast toont onderzoek een stijging van de mortaliteit in de 6 maanden na het 

gewichtsverlies (+10% over een periode van 6 maanden). Ook zonder een positieve waarde van 

indicator B2 is ondervoeding mogelijk.  

 

De cijfers voor indicator B2 liggen in de lijn van (beperkte) internationale cijfers en worden in die zin als 

`voldoende laag’ gezien. Gebruik makend van dezelfde parameter van gewichtsverlies van 10% of meer 

over de afgelopen 6 maand in woonzorgcentra, tonen buitenlandse studies percentages van 11.3% (R. 

Wirth et al., 2016), 6 tot 15% (C. Bell et al., 2013), 4% (J. Morley, 1994) tot 21% (P. Splett et al., 

2003). De cijfers van de Vlaamse woonzorgcentra kunnen dus de vergelijking met het buitenland 

doorstaan.  

 

Toch kampt een aanzienlijk deel van de bewoners met problemen van gewichtsverlies en ondervoeding 

en hebben enkele woonzorgcentra hogere cijfers. Meerdere factoren, in de eerste plaats medische 

aandoeningen, spelen een rol in het optreden van onbedoeld gewichtsverlies. Deze invloed kan niet 

steeds ten volle worden teniet gedaan door een optimale zorg. Om een absolute benchmark naar voor 

te schuiven, is een koppeling van cijfers aan het risicoprofiel van de bewoners van belang, iets wat 

omwille van privacy momenteel niet mogelijk is. Het is in elk geval belangrijk om de evolutie van indicator 

B2 over de tijd te kunnen monitoren in de woonzorgcentra.  

 

Indicator B2 toont slechts een beperkte samenhang met waargenomen kenmerken van de 

woonzorgcentra: er werd een lichte stijging met de erkende capaciteit gezien en een lichte 

afhankelijkheid van provincies met ietwat betere cijfers in Limburg en West-Vlaanderen. Verder 

onderzoek naar het verband met specifieke andere kenmerken van de woonzorgcentra zou nog nuttige 

informatie kunnen opleveren.  
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3 Indicator F: Influenza vaccinatie bij het zorgpersoneel 

3.1 DEFINITIE INDICATOR F 

Preventie van infectieziekten is een belangrijk aandachtspunt in het woonzorgcentrum. Griep is één van 

de mogelijke infectieziekten die van belang zijn. De bewoners worden jaarlijks gevaccineerd tegen griep, 

maar het infectiegevaar schuilt evenzeer in het contact met de medewerkers die ziektekiemen van 

buitenaf kunnen binnenbrengen. 

 

Een woonzorgcentrum kan een griepvaccin aanbieden aan het personeel. Het staat de medewerkers 

uiteraard vrij om hier al dan niet gebruik van te maken. Deze indicator geeft daarom geen rechtstreeks 

beeld van de mate waarin het woonzorgcentrum actief beleid voert om de medewerkers te stimuleren 

zich te laten inenten tegen griep. Toch is het zeer aannemelijk dat een aantal maatregelen die het 

woonzorgcentrum neemt om vaccinatie bij het personeel te stimuleren (o.a. informatiecampagnes, 

vaccinatie op de werkvloer aanbieden op verschillende tijdstippen) leiden tot een hogere 

vaccinatiegraad. 

 

Indicator F geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal zorgpersoneelsleden dat de eerste 11 maanden van het jaar gevaccineerd werd 

tegen influenza en waarbij de vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum  

• Noemer: aantal zorgpersoneelsleden dat een contract had met het woonzorgcentrum op 1 

december 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra  
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3.2 RESULTATEN INDICATOR F (2013-2016) 

3.2.1 F – Percentage zorgpersoneel dat gevaccineerd werd tegen influenza en waarbij de 

vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum 

 

768 van de 773 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator F (99,4 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator F aanneemt 

voor alle woonzorgcentra. Ze tonen de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de 

F waarden (P5, P20, P80, P95), eerst in 2016 en vervolgens over de periode 2013-2016. 

 

 

 

 

 

P5              P20                                 P50                                P80             P95Percentielen ‘Px’

Indicator F

Gemeten 1 december 

2016

%    gevaccineerd    

zorgpersoneel

mediaan

Alle woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

9,7    %                            27,8    %                                                                                                                45,8    %                                                                                                                    67    %                                    84,4    %
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

• 46.243 zorgpersoneelsleden hadden een contract op 1 december 2016 (som van alle noemers). 

• 47,2 % van hen werd gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

• In 1 op de 5 woonzorgcentra werd 27,8 % of minder van de zorgpersoneelsleden 

gevaccineerd waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum (P20).  

• In de helft van alle woonzorgcentra werd 45,8 % of minder van de zorgpersoneelsleden 

gevaccineerd waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum (P50 of mediaan).  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra werd 67 % of minder van de zorgpersoneelsleden gevaccineerd 

waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum (P80). Dit betekent dat in de 

resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het percentage gevaccineerde zorgpersoneelsleden 

gelijk is aan of hoger is dan 67 %.  

• De woonzorgcentra vertonen een grote spreiding in waarden voor deze indicator. 

• De waarden voor 2016 zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. 

 

3.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator F 

Zijn er beduidende verschillen in de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel in een 

woonzorgcentrum in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken beheersinstantie, 

provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel? 

• Er zijn geen significante verschillen in het % zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen 

influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum in functie van het 

kenmerk urbanisatiegraad. 

• Er is een beduidend verschil in het % zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen influenza 

waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum in functie van: 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. De vaccinatiegraad van het 

zorgpersoneel blijkt hoger in VZW-voorzieningen. 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Zo blijkt dit hoger in West-

Vlaanderen dan in de andere provincies. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. De vaccinatiegraad van het 

zorgpersoneel vertoont geen eenvoudige relatie met de erkende capaciteit van het 

woonzorgcentrum, maar toch lijken de verschillen beduidend te zijn.  

Een analyse van de gemiddelde waarden kon deze verschillen niet verklaren door verschillen 

in de overige beschikbare kenmerken van de woonzorgcentra.  

• Het verschil in het % zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie 

betaald werd door het woonzorgcentrum in functie van RVT-aandeel is minder uitgesproken. 

Toch blijkt dit licht toe te nemen met het RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. Een analyse 

van de gemiddelde waarden kon deze verschillen naargelang RVT-aandeel niet verklaren 

door verschillen in andere woonzorgcentra kenmerken zoals beheersinstantie, provincie, 

urbanisatiegraad en erkende capaciteit.  
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% zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum (F) volgens de kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende 

capaciteit en RVT-aandeel. Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van 

de verdeling van de F waarden weer (P20, P80). 
 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 26,9 37,8 57,9 213 

Particulier 18,6 38,9 67,0 123 

VZW 32,7 50,8 69,3 432 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 26,2 44,4 67,1 199 

Limburg 25,9 42,4 60,8 93 

Oost-Vlaanderen 26,3 44,2 61,5 186 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 29,6 45,7 68,0 136 

West-Vlaanderen 35,6 53,4 69,9 154 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 28,8 47,1 70,0 136 

Weinig verstedelijkte gemeenten 27,7 46,9 69,5 119 

Stedelijke gemeenten 29,0 45,9 64,5 288 

Sterk verstedelijkte gemeenten 26,1 43,3 65,9 225 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 21,7 54,2 83,3 24 

30-59 17,5 42,9 68,7 104 

60-89 28,6 48,3 64,8 213 

90-120 30,9 50,0 69,8 203 

>120 27,9 43,0 61,6 224 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 0,9 37,4 77,5 72 

<50% 28,3 43,1 62,8 139 

50-74% 28,7 45,9 67,3 450 

75% of meer 31,7 51,8 69,1 107 
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3.2.3 Tijdsevolutie indicator F 

Een analyse van de gemiddelde waarden toont dat het % zorgpersoneel dat werd gevaccineerd tegen 

influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum een licht stijgende trend vertoont 

over de periode 2013-2016 met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1.82 %.  

 

Bij 628 van de 769 of 81.7 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens tweemaal 

registreerden, meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging. Bovendien vertonen woonzorgcentra met 

een lagere score in 2013 gemiddeld een sterkere stijging van deze indicator dan woonzorgcentra met 

een hogere score in 2013. 

 

3.2.4 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator F  

 

Slechts 20% van de woonzorgcentra registreren voor het zorgpersoneel een vaccinatiegraad betaald 

door het woonzorgcentrum van 67% of meer. Deze indicator maakt een licht positieve evolutie door, 

met een relatief geringe stijging van de mediaan in de periode 2013 - 2016 van 41% tot 46%. Er valt op 

dat in 2016 ook sommige woonzorgcentra met hoge capaciteit een laag percentage registreren 

(mediaan 43%, P80 = 61,6%).  

 

67% (totale) vaccinatie binnen de groep van het zorgpersoneel wordt door een expert naar voor 

geschoven als een normaal goed cijfer en voldoende kwaliteit. De behaalde cijfers lijken ook nog ver af 

van de gezondheidsdoelstelling geformuleerd voor griepvaccinaties: tegen 2020 zou 80% van het 

`gezondheidspersoneel gevaccineerd moeten zijn.  

 

Indicator F verrekent echter niet het percentage zorgpersoneel dat via een alternatieve 

financieringsbron werd gevaccineerd. Het is immers ook mogelijk dat een aantal zorgpersoneelsleden 

wel gevaccineerd werd, maar dit op eigen initiatief (buiten het woonzorgcentrum) of via een andere 

werkgever gebeurde (bijvoorbeeld bij personeel dat deeltijds werkt).  

 

Sinds 2009 stokt de algemene griepvaccinatiegraad in gans België (en daalt zelfs in Wallonië). De lichte 

stijging die hier voor woonzorgcentra werd waargenomen, is dan ook interessant en kan op zich als 

goed worden bestempeld. Er is vooruitgang geboekt maar deze blijkt langzaam te verlopen. 

De 2016 overheidscampagne ter stimulering van vaccinatie stelt specifiek materiaal, filmpjes en 

incentives ter beschikking. (http://www.vlaamse-

ouderenraad.be/beleid/welzijn/Studie%20motivatie%20gezondheidspersoneel%20griepvaccinatie%20(2

016).pdf 
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4 Indicator H: Plaats van overlijden 

4.1 DEFINITIE INDICATOR H 

Mensen gaan naar het woonzorgcentrum als het aspect zorg in hun leven belangrijker wordt. Dit is vaak 

de laatste levensfase. De zorg voor het levenseinde vormt een wezenlijk onderdeel van de zorg en 

dienstverlening in een woonzorgcentrum. Het bewustzijn groeit dat het goed is om de vroegtijdige 

zorgplanning meteen in te bouwen in de zorg en begeleiding van de bewoners. Eén aspect van 

vroegtijdige zorgplanning is het rekening houden met de plaats van voorkeur van overlijden. De meeste 

ouderen wensen te sterven in een vertrouwde, veilige omgeving. Deze indicator geeft een beeld van de 

mate waarin bewoners in het woonzorgcentrum zelf overlijden (ten opzichte van elders dus). Het 

percentage bewoners overleden in het woonzorgcentrum wordt afgezet ten opzichte van alle bewoners 

die overleden zijn, dus ook diegene die elders overleden zijn.  

 

Indicator H geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat in het voorbije kalenderjaar overleden is in het woonzorgcentrum. 

Dit wil zeggen dat de plaats van overlijden het woonzorgcentrum was.  

• Noemer: totaal aantal bewoners dat in het voorbije kalenderjaar overleden is, ongeacht hun 

plaats van overlijden (woonzorgcentrum, ziekenhuis, elders). 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra 
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4.2 RESULTATEN INDICATOR H (2013-2016) 

4.2.1 H – Percentage overleden bewoners met als overlijdensplaats het woonzorgcentrum 

 

770 van de 773 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator H (99,6 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator H aanneemt 

voor alle woonzorgcentra. Deze tonen de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van 

de H waarden (P5, P20, P80, P95), eerst in 2016 en vervolgens over de periode 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

P5              P20                                 P50                                P80             P95Percentielen ‘Px’

Indicator H

Gemeten jan-dec 2016

%    overleden    bewoners    met    

als    overlijdensplaats    

het    woonzorgcentrum

mediaan

Alle woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

53,6    %                                        70    %                                                                                                                80,6    %                                                                                                                    88,9    %                            96,7    %
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

• 21.916 bewoners overleden in 2016 (som van alle noemers). 

• 79,6 % van hen overleed in het woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

• In 1 op de 5 woonzorgcentra had 70% of minder van de overleden bewoners het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats (P20).  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 80,6 % of minder van de overleden bewoners het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats (P50 of mediaan).  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 88,9 % of minder van de overleden bewoners het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 

woonzorgcentrum het percentage overleden bewoners met als overlijdensplaats het 

woonzorgcentrum gelijk is aan of hoger is dan 88,9 %. 

• De woonzorgcentra vertonen een grote spreiding in waarden voor deze indicator (min-max: 0 - 

100 %). Het aantal woonzorgcentra waarin weinig bewoners overleden in het woonzorgcentrum 

zelf is beperkt: de funnelplot (zie appendix) toont dat het hier vooral gaat om woonzorgcentra waar 

weinig bewoners overleden.  

• De waarden voor 2016 zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. 

 

4.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator H 

Zijn er beduidende verschillen in de plaats van overlijden in een woonzorgcentrum in functie van 

de beschikbare woonzorgcentra kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, 

erkende capaciteit en RVT-aandeel? 

• Er zijn geen significante verschillen in het % overleden bewoners met het woonzorgcentrum 

als overlijdensplaats in functie van de kenmerken urbanisatiegraad en erkende capaciteit. 

• Er is een beduidend verschil in het % overleden bewoners met het woonzorgcentrum als 

overlijdensplaats in functie van: 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Zo blijkt dit lager in particuliere 

woonzorgcentra.  

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Zo blijkt dit lager in Limburg 

dan in de andere provincies. 

o het RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. Zo blijkt dit licht toe te nemen met het 

RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. 

Een analyse van de gemiddelde waarden kon deze verschillen niet verklaren door verschillen 

in de overige beschikbare kenmerken van de woonzorgcentra.  
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% overleden bewoners met het woonzorgcentrum als overlijdensplaats (H) volgens de kenmerken 

beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel.  

Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de H 

waarden weer (P20, P80). 

 

 Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 73,2 81,4 88,9 213 

Particulier 63,6 75,0 86,3 124 

VZW 70,4 81,5 89,4 433 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 74,4 83,3 90,2 200 

Limburg 62,2 73,3 83,3 93 

Oost-Vlaanderen 69,4 80,0 88,3 189 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 67,5 79,2 89,0 134 

West-Vlaanderen 73,8 82,0 89,8 154 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 67,9 80,0 88,9 135 

Weinig verstedelijkte gemeenten 72,7 82,5 90,0 120 

Stedelijke gemeenten 68,4 80,0 87,5 289 

Sterk verstedelijkte gemeenten 72,2 81,7 90,4 226 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 48,0 80,0 100,0 23 

30-59 59,0 76,9 90,9 103 

60-89 69,7 81,2 89,1 213 

90-120 73,0 81,7 88,7 204 

>120 71,8 80,0 87,5 227 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 50,0 75,0 91,3 71 

<50% 65,5 75,7 84,5 142 

50-74% 73,1 81,8 89,5 450 

75% of meer 74,2 83,3 90,0 107 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

20.02.2018 Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2016 deel 2 21/32 

4.2.3  Tijdsevolutie indicator H 

Een analyse van de gemiddelde waarden toont dat het % overleden bewoners met het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats een kleine stijgende trend vertoont over de periode 2013-2016 

met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 0.58 %.  

Bij 731 van de 766 of 95.4 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens tweemaal 

registreerden meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging. Bovendien vertonen woonzorgcentra met 

een lagere score in 2013 voor het % overleden bewoners met het woonzorgcentrum als 

overlijdensplaats gemiddeld een sterkere stijging van deze indicator dan woonzorgcentra met een 

hogere score in 2013. 

 

4.2.4 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator H 

Het aantal overlijdens in de woonzorgcentra is vrij stabiel met een lichte opwaartse evolutie voor de 

periode 2013-2016. Het aandeel bewoners dat in het woonzorgcentrum overlijdt, in plaats van in een 

ziekenhuis, is relatief hoog (mediaan 80%), vergeleken met cijfers uit het verleden in Vlaanderen en uit 

andere landen. Bovendien is de spreiding tussen de woonzorgcentra (P20 - P80) kleiner geworden 

overheen de tijd en dat is positief. Dit lijkt te suggereren dat ‘plaats van overlijden’ een indicator is die 

vatbaar is voor verandering en wat dat betreft dus ook een goede indicator is. Mogelijks heeft deze lichte 

verbetering te maken met het effect van de evaluatie van de indicator op zich. Het is belangrijk om zicht 

te krijgen op hoe de woonzorgcentra omgaan met eerdere benchmarkgegevens, om dit beter te 

begrijpen. 

 

Een andere vraag is of men kan spreken van een verzadiging van de trend in meer dan de helft van de 

woonzorgcentra. In heel wat voorzieningen, met name deze die niet aan dit percentage komen, lijkt er 

nog werk aan de winkel, gegeven dat ‘thuis’ sterven voor veel mensen de voorkeur geniet (cf. ook de 

aanbevelingen van KCE-rapport 115A van 2009 ‘De organisatie van palliatieve zorg in België’). Van die 

50 tot 3% van de overlijdens die niet in de woonzorgcentra plaatsvinden, waar vinden die plaats? En 

hoe gewenst was de locatie van deze overlijdens? Er zijn namelijk grote verschillen met betrekking tot 

wat er mogelijk is aan complexe zorg in woonzorgcentra.  

  

Plaats van overlijden voor de bewoners in een woonzorgcentrum is een indicator waarin een duidelijke 

evolutie zit overheen de tijd. Een eerdere studie toonde aan dat het absolute percentage bewoners dat 

in een woonzorgcentrum stierf met bijna 10 percent is toegenomen tussen 1998 en 2007 en dat dit 

grotendeels toe te wijzen is aan beleidsveranderingen in die periode binnen de residentiële sector (o.a. 

de nieuwe verdeling van RVT erkenningen waardoor het RVT aandeel kan stijgen) (D. Houttekier et al., 

2011). Een andere studie vond dat in 2008 83% van de bewoners in Vlaanderen in een 

woonzorgcentrum stierf (D. Houttekier et al., 2014). Uit de IMPALA cijfers van Zorg en Gezondheid leren 

we dat 80% van de bewoners uit het woonzorgcentrum in het woonzorgcentrum overlijdt. Dit aandeel 

stijgt naar 93% wanneer er ook palliatieve zorg wordt aangeboden in het woonzorgcentrum. 

 

Het aandeel bewoners dat niet in het ziekenhuis overlijdt, is vergelijkbaar met de Nederlandse 

verzorgingshuizen, maar lager dan in de Nederlandse verpleeghuizen. De situatie is tevens 

vergelijkbaar met Zweden in 2012 waar gemiddeld 82% van de bewoners in het woonzorgcentrum stierf 

(Hakanson et al., 2015). 
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Woonzorgcentra hebben inspanningen geleverd om meer bewoners de mogelijkheid te bieden om in 

het woonzorgcentrum te overlijden in plaats van hen te laten hospitaliseren in levenseinde-situaties.  

 

Plaats van overlijden geeft op zich geen indicatie van de kwaliteit van de levenseindezorg, omdat deze 

sterk afhankelijk is van individuele determinanten gelinkt aan de patiënt (niet iedereen wenst thuis te 

sterven). Bijvoorbeeld het al dan niet hebben van familieleden die de terminale bewoner thuis opvangen 

of de behandelende arts die bij een noodsituatie opteert voor een ziekenhuisopname. De opvang van 

(een groot aantal) terminale bewoners kan bepaalde eisen aan het personeel stellen. Een vraag hierbij 

is bijvoorbeeld of het woonzorgcentrum een palliatieve werkgroep heeft die specifieke aandacht heeft 

voor de mogelijkheid om te overlijden in het woonzorgcentrum zelf. 

 

De oorzaak van overlijden, de aard van de zorgnoden van de bewoner alsook de globale zorgzwaarte 

binnen het woonzorgcentrum zijn belangrijke factoren die buiten de controle van het woonzorgcentrum 

zelf liggen. Om deze indicator gepast te interpreteren dient rekening gehouden te worden met al deze 

factoren. 
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5 Indicator Y: Vrijwilligerswerk 

5.1 DEFINITIE INDICATOR Y 

Vrijwilligers vormen een welkome en vaak onmisbare aanvulling op de professionele zorg- en 

dienstverlening in het woonzorgcentrum. Deze indicator biedt een beperkt beeld in het diverse profiel 

dat veel vrijwilligers hebben en de vele diverse taken die zij kunnen opnemen. Vrijwilligerswerk in het 

woonzorgcentrum is belangrijk omdat het toont in welke mate een woonzorgcentrum erin slaagt lijnen 

naar de externe gemeenschap te leggen. Dit biedt een aanvulling op de professionele zorgverlening, 

maar geeft bewoners ook de kans om sociale contacten te blijven hebben met mensen buiten het 

woonzorgcentrum.  

 

Merk op dat deze indicator beperkt is tot geregistreerde vrijwilligers die werken volgens een 

vrijwilligerscontract. Informele vrijwilligers worden niet meegenomen in de berekening. 

 

Indicator Y geeft een verhouding weer (teller/noemer): 

 

• Teller: aantal uren gepresteerd vrijwilligerswerk in het voorbije kalenderjaar 

• Noemer: aantal woongelegenheden in het woonzorgcentrum 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra  
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5.2 RESULTATEN INDICATOR Y (2015-2016) 

5.2.1 Y – Jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per woongelegenheid 

 

767 van de 773 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator Y (99,2 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de waarden (verhoudingen) die indicator Y 

aanneemt voor alle woonzorgcentra in 2016. Deze tonen de mediaan (P50) en andere percentielen van 

de verdeling van de Y waarden (P5, P20, P80, P95). 

 

 

 

 

 

 

P5              P20                                 P50                                P80             P95Percentielen ‘Px’

Indicator Y

Gemeten jan-dec 2016

Uren    vrijwilligerswerk    

per    woongelegenheid

mediaan

Alle woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

50 % van alle 

woonzorgcentra

0                                                    10,3                                                                                                                                        28                                                                                                                                    56,7                                                95,5    
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

• In totaal werden 2.796.799 uren vrijwilligerswerk geregistreerd in 2016 (som van alle tellers). 

• Het gemiddelde aantal uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid in 2016 is 36,1 (gemiddelde 

van alle verhoudingen). 

• 1 op de 5 woonzorgcentra had 10,3 of minder jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per 

woongelegenheid (P20).  

• De helft van alle woonzorgcentra had 28 of minder jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per 

woongelegenheid (P50 of mediaan).  

• 4 op de 5 woonzorgcentra had 56,7 of minder jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per 

woongelegenheid (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het 

aantal jaarlijks gepresteerde uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid gelijk is aan of hoger 

is dan 56,7. 

• De totale spreiding van deze indicator is zeer groot (min-max: 0 – 300, P5-P95: 0 – 95,5). Er is 

evenwel een beperkt aantal woonzorgcentra met zeer veel vrijwilligersuren en een relatief groot 

aantal woonzorgcentra zonder of met weinig vrijwilligersuren per woongelegenheid. 

• De waarden voor 2016 zijn vergelijkbaar met die van 2015.  

 

5.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator Y 

Zijn er beduidende verschillen in uren vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum in functie van de 

beschikbare woonzorgcentra kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende 

capaciteit en RVT-aandeel? 

• Er is een beduidend verschil in het jaarlijks aantal uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid 

in een woonzorgcentrum in functie van: 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het aantal vrijwilligersuren per 

woongelegenheid is uitgesproken lager in particuliere woonzorgcentra en het 

hoogst in openbare woonzorgcentra. 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Zo blijkt dit hoger in 

Limburg en lager in Vlaams-Brabant/Hoofdstedelijk Gewest. 

o de urbanisatiegraad van de gemeente waarin het woonzorgcentrum ligt. Het 

aantal vrijwilligersuren per woongelegenheid blijkt af te nemen naargelang de 

urbanisatiegraad van het woonzorgcentrum toeneemt. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Zo blijkt dit toe te nemen met 

de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum voor kleine tot middelgrote 

woonzorgcentra waarbij de hoogste waarde wordt bereikt voor woonzorgcentra 

met 60 tot 89 woongelegenheden. 

o het RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. Zo blijkt dit toe te nemen met het 

RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. 

Een analyse van de gemiddelde waarden kon deze verschillen niet geheel verklaren door 

verschillen in de overige beschikbare kenmerken van de woonzorgcentra.  
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Jaarlijks aantal vrijwilligersuren per woongelegenheid (Y) volgens de kenmerken beheersinstantie, 

provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel. Onderstaande tabel geeft de 

mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de Y waarden weer (P20, P80). 

 

 

 

 

 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 19,6 37,7 62,7 213 

Particulier 0,0 8,3 23,0 124 

VZW 12,3 29,6 57,6 430 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 14,6 29,6 55,1 200 

Limburg 10,4 36,8 64,3 90 

Oost-Vlaanderen 11,3 26,7 51,3 187 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 3,4 18,8 48,8 136 

West-Vlaanderen 13,6 32,5 59,6 154 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 16,4 37,9 65,9 133 

Weinig verstedelijkte gemeenten 11,5 30,1 62,2 120 

Stedelijke gemeenten 10,1 28,2 53,1 288 

Sterk verstedelijkte gemeenten 6,5 22,4 48,8 226 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 0,0 1,7 24,3 24 

30-59 1,2 14,4 48,2 102 

60-89 15,1 32,5 65,2 211 

90-120 13,8 32,0 57,8 204 

>120 12,6 28,9 48,9 226 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 0,0 9,3 26,0 70 

<50% 7,1 22,0 47,9 141 

50-74% 14,6 32,8 57,8 449 

75% of meer 14,4 32,4 66,0 107 
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5.2.3 Addendum bij resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator Y 

De score bevindt zich tussen 0 en 1u per week in 80 % van de woonzorgcentra. Als de vrijwilligers al 

enkel aanvullend ingezet worden, dan is de mogelijkheid tot externe sociale contacten erg beperkt voor 

80 % van de wooneenheden in vergelijking met het totaal aantal uur dat een persoon in een 

woongelegenheid verblijft. Dat zijn relatief lage cijfers. Heeft dat te maken met het feit dat het enkel om 

vrijwilligers met een contract gaat? 

 

Verder valt vooral de enorme diversiteit tussen voorzieningen op. Het beleid van woonzorgcentra kan 

verschillen: in hoeverre is er een uitgebouwd vrijwilligersbeleid? Vermoedelijk hangt dit samen met de 

beheersinstantie, de erkende capaciteit en het RVT-aandeel. De gevonden verschillen kunnen 

vermoedelijk ook gelinkt worden aan verschillen in capaciteit om gedetailleerd het aantal uren 

vrijwilligerswerk te gaan registreren. De verschillen naar mate van verstedelijking suggereren het effect 

van een verschillende maatschappelijke inbedding van de woonzorgcentra en haar bewoners, die 

verschillende uitdagingen stelt naar het rekruteren van vrijwilligers.  

 

Als kwantitatieve indicator kan het gerapporteerde aantal uren vergeleken worden met de gegevens uit 

de recente ‘Meting van het vrijwilligerswerk in België’ i.o.v. de KBS (https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-

Library/2015/20151019DS). De enquête peilde o.a. naar het aantal uren vrijwilligerswerk in de 12 

maanden voorafgaand aan de bevraging. Voor Vlaanderen leverde dit een totaal van 142.588.900 uren 

op voor het jaar 2014. De 2.796.799 uren vrijwilligerswerk die in de Vlaamse woonzorgcentra werden 

geregistreerd voor 2016, komen dus neer op 1,96% van het totaal aantal uren vrijwilligerswerk op 

jaarbasis in Vlaanderen, wat toch beduidend lijkt. 

 

De KBS-studie wees voorts uit dat Vlaamse vrijwilligers gemiddeld 189,3 uur per jaar presteren, of 3,6 

uur per week (voor de sector ‘Gezondheidszorg’ is dit gemiddeld 169,9 uur of 3,27 uur per week; voor 

de sector “Maatschappelijke dienstverlening 130 uur of 2,5 uur per week). De wijze van rapportering 

van indicator Y (aantal uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid) laat echter niet toe te berekenen 

hoeveel uren vrijwilligers zich gemiddeld inzetten in de Vlaamse woonzorgcentra.  

 

Vrijwilligers vormen een belangrijke meerwaarde in de kwaliteit van de zorg en hun inzet maakt een 

substantieel deel uit van de geleverde zorg en dienstverlening. Er zijn echter grote verschillen tussen 

de voorzieningen. Het beleid van het woonzorgcentrum hieromtrent is uiteraard belangrijk. Gaat het 

woonzorgcentrum actief op zoek naar vrijwilligers? Op welke manier dragen zij bij? Op welke wijze en 

hoe verregaand is het woonzorgcentrum geïntegreerd en/of participeert het aan initiatieven en 

activiteiten in de buurt, wijk, het dorp of de gemeente? Wat is de verhouding van het aantal 

zorgpersoneelsleden ten opzichte van het aantal vrijwilligers? Verschillende factoren kunnen het aantal 

jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren beïnvloeden.  

 

Daarnaast kunnen ook factoren die niet onder controle liggen van het woonzorgcentrum zelf een rol 

spelen. Om deze indicator gepast te interpreteren dient rekening gehouden te worden met verschillende 

factoren. We denken hierbij aan het sociaaleconomisch klimaat van de omgeving, het zorgprofiel en de 

leeftijd van de bewoners alsook het feit dat sommige bewoners nog een valide partner hebben die ook 

als vrijwilliger ingeschakeld is. Men verwacht dat particuliere woonzorgcentra minder vrijwilligersuren 

registeren dan de openbare woonzorgcentra en de vzw’s aangezien zij gebonden zijn aan de Belgische 

wet op het vrijwilligerswerk die hen niet toelaat om met geregistreerde vrijwilligers te werken.  
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In elk geval betekenen meer vrijwilligersuren niet per definitie meer kwaliteit. Een hoger percentage kan 

ook het gevolg zijn van een meer volledige registratie en betekent niet noodzakelijk lagere of hogere 

kwaliteit van zorg. 
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Appendix 
 

Onderstaande funnelplots tonen per indicator voor elk woonzorgcentrum de waarden (percentages of 

verhoudingen) voor de indicator tegenover de noemer van de indicator. De rode lijn geeft het totale 

gemiddelde weer (som van alle tellers / som van alle noemers voor indicatoren B2, F en H en 

gemiddelde van de verhoudingen voor indicator Y). Groene stippellijnen daarrond geven weer binnen 

welke afstand van het gemiddelde men 99% van de observaties met eenzelfde noemer zou verwachten, 

als de woonzorgcentra geen systematische afwijkingen van het totale gemiddelde vertegenwoordigen 

(99% predictie-interval). Waarden binnen deze lijnen kunnen als natuurlijke variatie beschouwd worden 

en waarden buiten de groene stippellijnen als mogelijk afwijkend van wat verwacht wordt. 

 

Woonzorgcentra kunnen voor hun eigen gegevens nagaan welke plaats zij innemen in de funnelplot. 
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