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INDICATORFICHE INDICATOR I ZORG ROND HET LEVENSEINDE 

DOELSTELLING 

Sensibiliseren over het belang van vroegtijdige zorgplanning.  
 

METING ZELF 

• Telling bij alle aanwezige bewoners in het woonzorgcentrum op 1 juli 2021.  
 

• Bewoners in kortverblijf tellen niet mee. 
 

• Bepaal voor elke bewoner die aanwezig is op 1 juli 2021 of er een plan rond de zorg voor 
het levenseinde is dat in overeenstemming is met de wensen van de bewoner:  

 
1. Is er een voorstel gedaan aan de bewoner om, indien hij dit wenst, een vertegenwoordiger 

aan te duiden?  
2. Zijn de wensen van de bewoner met betrekking tot de zorg rond het levenseinde 

bevraagd?  
3. Is er op basis van deze bevraagde wensen van de bewoner m.b.t. de zorg rond het 

levenseinde, een zorgplan opgemaakt? 
 
Indien aan àlle drie de criteria voldaan is, telt de bewoner mee voor de teller van deze 
indicator.  

 
Opmerkingen 

• Voorstel om vertegenwoordiger aan te duiden: het gaat erom dat dit besproken is met de 
bewoner, los van de eventuele uitkomst van dit gesprek. Bewoners kunnen aangeven dat 
ze dit niet wensen bijvoorbeeld, of al eerder een vertegenwoordiger hebben aangeduid.  

• De wensen van de bewoner m.b.t. de zorg rond het levenseinde zijn bevraagd. Dit gaat 
niet over andere aspecten van het levenseinde (bv. financiële of juridische kwesties), maar 
over aspecten van de ZORG rond het levenseinde. Het kan gaan om aspecten die de 
bewoner niet meer wil, of zeker ook om zaken die de bewoner belangrijk vindt en wel (nog 
kunnen) gebeuren. Deze wensen zijn in één of meerdere gesprekken met de bewoner 
bevraagd.  

• Er moet aangetoond worden dat de wensen van de bewoner m.b.t. de zorg rond het 
levenseinde terug te vinden zijn in een zorgplan met zorgafspraken gebaseerd op deze 
wensen.  

• De bewoner moet het zorgplan niet ondertekend hebben.  
 

Deze indicator meet dus in welke mate er een communicatieproces is gevoerd met de bewoner 
omtrent vroegtijdige zorgplanning en in welke mate dit zijn neerslag vindt in een zorgplan op 
maat. 
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REGISTRATIEVRAGEN KWALITEITSFORMULIER E-LOKET 

In te sturen op kwaliteitsformulier deel 1 tegen 31 juli 2021 

• Aantal bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met 

de wensen van de bewoner? (teller indicator I) 

• Aantal bewoners waar het woonzorgcentrum een voorstel gedaan heeft om, indien de 

bewoner dit wenst, een vertegenwoordiger aan te stellen? (subteller 1 indicator I) 

• Aantal bewoners waarbij de wensen van de bewoner met betrekking tot de zorg rond het 

levenseinde zijn bevraagd? (subteller 2 indicator I) 

• Aantal bewoners waarbij een zorgplan is opgemaakt op basis van de bevraagde wensen van 

de bewoner m.b.t. de zorg rond het levenseinde? (subteller 3 indicator I) 

• Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van de registratiedag? 

(noemer indicator I) 

 

FORMULES  
WZC geven teller en noemer apart door op e-loket (en niet de percentages).  
VIKZ berekent het percentage adhv deze formules.  

 

I=

Aantal bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde, 
in overeenstemming met de wensen van de bewoner

Totaal aantal bewoners aanwezig in het WZC op de registratiedag
*100 

II=

Aantal bewoners waar het wzc een voorstel gedaan heeft om, 
indien de bewoner dit wenst, een vertegenwoordiger aan te stellen

Totaal aantal bewoners aanwezig in het WZC op de registratiedag
*100 

I2=

Aantal bewoners waarbij de wensen van de bewoner m.b.t. 
de zorg rond het levenseinde zijn bevraagd

Totaal aantal bewoners aanwezig in het WZC op de registratiedag
*100 

I3=

Aantal bewoners waarijb een zorgplan is ogemaakt op basis van 
de gevraagde wensen van de bewoner m. b. t. de zorg rond het levenseinde

Totaal aantal bewoners aanwezig in het WZC op de registratiedag
*100 

 

FEEDBACK EN BENCHMARKING 

https://www.zorgkwaliteit.be/woonzorgcentra 
 

MET DE RESULTATEN WERKEN AAN KWALITEITSVERBETERING 

www.palliatief.be 

www.leif.be 

http://www.pallialine.be/accounts/129/docs/richtlijn_vroegtijdige_zorgplanning.pdf 

http://www.pallialine.be/accounts/129/docs/richtlijn_VZP_bij_dementie.pdf 

http://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/voorafgaande-zorgplanning 

 

https://www.zorgkwaliteit.be/woonzorgcentra
http://www.palliatief.be/
http://www.leif.be/
http://www.pallialine.be/accounts/129/docs/richtlijn_vroegtijdige_zorgplanning.pdf
http://www.pallialine.be/accounts/129/docs/richtlijn_VZP_bij_dementie.pdf
http://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/voorafgaande-zorgplanning

