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1 Inleiding 

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg  werkt samen met Zorg en Gezondheid en de 

koepelorganisaties aan kwaliteitsopvolging in de Vlaamse woonzorgcentra. Deze partners pogen op die 

manier een continu proces van kwaliteitsverbetering te ondersteunen. 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.  

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.  

Daarbij houdt men best rekening met het zorgzwaarteprofiel van de bewoners en andere 

contextfactoren.  

De set van kwaliteitsindicatoren met betrekking tot kwaliteit van zorg die in de tweede jaarhelft van 2020 

zijn gemeten, worden in dit rapport voorgesteld. De gerapporteerde cijfers 1  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’. 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 vormgeven. 

Vanaf 2020 werden een aantal wijzigingen aangebracht in zowel de meetperiodes alsook in de 

verschillende indicatoren. Vanaf nu wordt er ook gerapporteerd over het zorgzwaarteprofiel van de 

bewoners binnen de woonzorgcentra. 

Begin februari 2020 startte de COVID-19 crisis, met een grote impact op de woonzorgcentra. Hierdoor 

werd beslist dat de indicatoren die normaal in het voorjaar gemeten zouden worden, werden verplaatst 

naar het najaar. Enkel de indicator omtrent levenseinde werd gemeten in het eerste semester van 2020. 

De indicatoren omtrent gewichtsverlies en medicijnincidenten werd dan weer in het najaar on-hold 

 
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. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/handleiding-over-kwaliteitsindicatoren-voor-woonzorgcentra
https://www.zorg-en-gezondheid.be/handleiding-over-kwaliteitsindicatoren-voor-woonzorgcentra
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gezet. Bij de interpretatie van de resultaten dient er dan ook rekening gehouden te worden met deze 

uitzonderlijke situatie. 

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: https://www.zorgkwaliteit.be/QI_WZC.  
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2 Hoe deze cijfers lezen? 

In dit rapport vindt u cijfers voor heel Vlaanderen voor kwaliteitsindicatoren A_1 (decubituswonden), 

C_1 (valincidenten), D_1 (fysieke fixatie), F (influenza vaccinatie bij het personeel); H_1 (plaats van 

overlijden) en I_1 (plan voor de zorg rond het levenseinde). Meer informatie over deze indicatoren vindt 

u in de indicatorfiches.  

Omwille van COVID-19 werden de indicatoren B1_1 (onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer van 

het eigen lichaamsgewicht) en  E_1 (medicijnincidenten) on-hold gezet waardoor de woonzorgcentra 

niet verplicht waren om deel te nemen. Om die reden worden deze indicatoren ook niet vermeld in dit 

rapport. 

Dit rapport focust op de gegevens van 2020 deel 2 (indiendatum 31/01/2021) en rapporteert de 

resultaten voor 777 woonzorgcentra. Onderstaande tabellen beschrijven een aantal kenmerken op het 

niveau van de woonzorgcentra. 

 

WZC met bijkomende erkenning-aandeel* Aantal woonzorgcentra 

Geen erkenning 67 

< 50 % 76 

50-74 % 509 

75% of meer 125 

Erkende Capaciteit Aantal woonzorgcentra 

< 30 17 

30-59 95 

60-89 210 

90-119 222 

> 120 233 

Provincie Aantal woonzorgcentra 

Antwerpen 198 

Limburg 91 

Oost-Vlaanderen 188 

Vlaams-Brabant en Brussel HG 140 

West-Vlaanderen 160 

  

https://www.zorgkwaliteit.be/QI_WZC
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Urbanisatiegraad Aantal woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 135 

Weinig verstedelijkte gemeenten 113 

Stedelijke gemeenten 313 

Sterk verstedelijkte gemeenten 216 

Zorgbehoevendheid Aantal woonzorgcentra 

Lichte zorgbehoevendheid 124 

Lichte tot matige zorgbehoevendheid 158 

Matige zorgbehoevendheid 207 

Matige tot zware zorgbehoevendheid 132 

Zware zorgbehoevendheid 153 

 

*WZC met bijkomende erkenning-aandeel duidt op het aandeel erkende 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 (het aantal RVT-gerechtigden). Vanaf 1 januari 2020 werd de term ‘rust- en verzorgingstehuis’ (RVT) vervangen 
door ‘woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning’. Vanaf de meting in 2020 werd de mate van zorgzwaarte toegevoegd 
aan het rapport. 

 

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

• Sinds 2016 zijn alle indicatoren verplicht te registreren. De definities van sommige indicatoren 

zijn gedurende de periode van 2013-2018 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.  

• De indicator omtrent griepvaccinatie is sinds 2020 uitgebreid naar alle personeelsleden en werd 

gemeten op 31 december in plaats van op 1 december. Voor de indicator omtrent levenseinde 

moet er voldaan worden aan 3 voorwaarden. Sinds 2020 worden de verschillende voorwaarden 

mee opgevraagd om zo meer inzicht te krijgen in het voldoen aan de 3 voorwaarden.   

• Om de focus te bewaren van de indicatorenset als een haalbaar monitoringsinstrument wordt 

gebruik gemaakt van resultaatindicatoren. Deze indicatoren geven een beeld van het resultaat 

van de dienst- en zorgverlening en weerspiegelen de situatie van de bewoners of de medewerkers 

van het woonzorgcentrum. In de toekomst kunnen ook procesindicatoren worden opgenomen die 

de processen en procedures in kaart brengen die resulteren in een bepaalde kwaliteit van zorg. 

• 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.  
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• 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 mindere 

kwaliteit voor deze indicatoren. 

• Er werd in dit rapport geopteerd om de spreiding van de geobserveerde waarden in hoofdzaak 

voor te stellen op basis van percentielen. Een percentiel ‘Px’ is een getal zodanig dat x % van de 

data kleiner is of gelijk aan dit getal en (100 – x) % groter is dan dit getal. Deze spreidingswaarden 

zijn minder onderhevig aan extreme waarden of uitschieters die mogelijks verkeerdelijk 

geregistreerde waarden weergeven. De visualisering van verschillende goed gekozen 

percentielen laat zien hoe de verdeling van de geobserveerde waarden varieert over de 

woonzorgcentra. Deze figuren geven echter geen aanduiding van de nauwkeurigheid van de 

metingen die samenhangt met het aantal betrokken bewoners. Dit wordt wel getoond in de 

funnelplots (zie hieronder). Af en toe worden ook gemiddelde waarden weergegeven. Er dient 

hierbij rekening gehouden te worden met het feit dat deze gemiddeldes wel onderhevig zijn aan 

uitschieters.  

• Naast een visualisering op basis van percentielen, wordt de spreiding van de geregistreerde 

waarden visueel voorgesteld door histogrammen die het aantal woonzorgcentra over de 

geobserveerde waarden tonen. Om het overzicht te bewaren, worden extreme waarden of 

uitschieters niet opgenomen in deze figuren. Deze zijn wel opgenomen in de funnelplots (zie 

hieronder). Een woonzorgcentrum werd gedefinieerd als uitschieter voor een indicator op basis 

van de afstand tot de andere geobserveerde waarden voor die indicator. Wanneer een 

geobserveerde waarde groter was dan P75 + 4,5 keer de afstand tussen P25 en P75 of indien 

een waarde kleiner was dan P25 – 4,5 keer de afstand tussen P25 en P75 werd deze waarde 

beschouwd als een uitschieter. 

• Gezien er registraties plaatsvonden vanaf 2016 met dezelfde definitie, worden de resultaten per 

jaargang en per indicator samengevat in figuren waarbij op de horizontale as van de grafieken 

de periodes staan. Indien we slechts beschikken over data van 3 of minder jaargangen is een 

uitspraak over een eventuele tijdsevolutie voorbarig. Het verifiëren van een tijdsevolutie of trend 

gebeurt voor resultaten van minstens 4 opeenvolgende jaargangen. Enkel de laatste 4 jaren 

worden in deze tijdsevolutie geanalyseerd.  

• In dit rapport refereert het begrip beduidend naar statistische significantie, m.a.w. een 

gevonden verband berust (waarschijnlijk) niet op toeval. Bij het toetsen van significantie gaat men 

uit van de nulhypothese die stelt dat er geen systematische associatie of verschil bestaat. Met 

behulp van een statistische toets kan deze hypothese worden getest. Wanneer de gevonden 

waarde in belangrijke mate afwijkt van de onder de nulhypothese verwachte waarde kunnen we 

de nulhypothese verwerpen. De gevonden associatie of het gevonden verschil wordt dan 

statistisch significant genoemd. De nauwkeurigheid van een statistisch significant resultaat wordt 

weergegeven door een p-waarde. Als grenswaarde voor statistische significantie neemt men in dit 

rapport p = 0,05 aan. Men moet zich steeds realiseren dat een gevonden beduidend resultaat 

niet noodzakelijkerwijze klinisch relevant is. Het kan immers zijn dat een statistisch significant 

verschil zodanig klein is dat het geen praktische impact heeft. Wanneer de p-waarde > 0,05, wordt 

dit in huidig rapport weergegevens als ‘geen beduidende associatie of verschil’. Dit betekent 

daarom niet noodzakelijk dat er helemaal geen effect is, maar wel dat op het moment van de 



lik aub 

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

7.04.2021                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2020 16/142 

 

analyse het effect mogelijks op toeval berust en er niet voldoende bewijs is om de nulhypothese 

te verwerpen.  

• In de appendix worden de geobserveerde waarden van elke indicator (percentages) ook uitgezet 

t.o.v. de noemer van elke indicator (aantal bewoners) a.d.h.v. een funnelplot. De lijnen op deze 

grafiek tonen hoe de toevallige spreiding van de indicatorwaarden groter wordt naarmate er 

minder observaties in de meting betrokken zijn. Als er geen systematische verschillen zijn tussen 

de woonzorgcentra dan worden 99% van de punten binnen deze lijnen verwacht. Hoe kleiner het 

aantal betrokken bewoners, hoe groter de kans dat het resultaat substantieel beïnvloed wordt door 

toevallige variatie in de bewonersgroep. 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 zouden de leeftijd of het zorgprofiel van de bewoners een invloed kunnen hebben op het 

resultaat. Er wordt verwacht dat elk woonzorgcentrum individueel of in groep met peers op basis 

van meer gedetailleerde info over hun eigen bewonersprofiel de resultaten interpreteert en verder 

doorgedreven nuanceert.  

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

indicatoren variëren over de beschikbare kenmerken van de woonzorgcentra (provincie, 

urbanisatiegraad, erkende capaciteit, zorgbehoevendheid en WZC met bijkomende erkennning-

aandeel). Hierbij wordt telkens rekening gehouden met alle woonzorgcentrumkenmerken. We 

observeren bijvoorbeeld provinciale verschillen in het % bewoners met decubituswonden. Kunnen 

we deze verschillen echter weerhouden als beduidende verschillen na controle voor de andere 

woonzorgcentrum kenmerken? Provinciale verschillen worden misschien veroorzaakt door grote 

verschillen tussen de provincies in bijvoorbeeld het WZC met bijkomende erkenning-aandeel van 

de woonzorgcentra. 

• De zorgzwaarte wordt weergegeven door de mate van zorgbehoevendheid en wordt berekend 

op basis van de Katz score. Dit zijn zes categorieën, elk aangeduid met een letter, die beschrijven 

hoeveel zorg een bewoner nodig heeft. Hieronder staan deze opgelijst in volgorde van 

toenemende zorgzwaarte: 

o O: dit zijn bewoners die volledig onafhankelijk zijn, zowel fysiek als mentaal 

o A: dit zijn bewoners die beperkte begeleiding nodig hebben (bv om zich te wassen) 

o B: dit zijn meer zorgafhankelijke bewoners (bv begeleiding nodig om naar het toilet te 

gaan) 

o C: dit zijn bewoners die volledig afhankelijk zijn van derden (bv hulp nodig om te eten) 

o D: dit zijn bewoners met diagnose dementie die verder fysiek redelijk zelfstandig zijn 

o Cd: dit zijn bewoners met diagnose dementie die ook zwaar zorgafhankelijk zijn 

Op basis van bovenstaande Katz score werden 3 groepen gedefinieerd.  

o OA waarbij de twee lichtste Katz categorieën O en A werden samengenomen omdat 

hun bewoners sterk op elkaar gelijken. 

o BD waarbij de Katz categorieën B en D werden samengenomen 

o CCd waarbij de Katz categorieën C en Cd werden samengenomen 

Voor elk woonzorgcentrum wordt het percentage bewoners in een gegroepeerde categorie 

berekend (OA, BD en Ccd). Vervolgens werd gekeken of het percentage bewoners in die categorie 
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boven of onder de mediaan van alle geregistreerde woonzorgcentra ligt. Op basis hiervan werden 

5 groepen van zorgbehoevendheidprofielen gedefinieerd: 

Zorgbehoevendheid OA BD CCd 

Lichte zorgbehoevendheid Hoog Laag Laag 

Lichte tot matige zorgbehoevendheid Hoog Hoog Laag 

Matige zorgbehoevendheid Laag Laag Laag 

Hoog Hoog Hoog 

Hoog Laag Hoog 

Laag Hoog Laag 

Matige tot zware zorgbehoevendheid Laag Hoog Hoog 

Zware zorgbehoevendheid Laag Laag Hoog 

Laag is een score bij de onderste helft van de woonzorgcentra, mediaan, van die groep en hoog is een score bij de 
bovenste helft van de woonzorgcentra, mediaan, van die groep 

 

• In toepassing van het toepassingsbesluit van de Vlaamse regering van 30 november 2018 van 

het decreet Vlaamse sociale bescherming werden enkele termen m.b.t. woonzorg gewijzigd. 

Vanaf 1 januari 2020 werd de term ‘rust- en verzorgingstehuis’ (RVT) vervangen door 

‘woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning’.  

• Het werken met deze indicatoren wordt nauwgezet opgevolgd door een ontwikkelingsgroep 

met vertegenwoordigers van de overheid, koepelorganisaties, woonzorgcentra en onderzoekers. 

Blijvende opvolging is aangewezen om de indicatoren te interpreteren, en tegelijk meetmethodes 

en werkwijze verder te verfijnen of aan te passen aan een evoluerende context.  
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3 Overzicht van de resultaten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de spreiding van de indicatoren over alle 

woonzorgcentra. In de tabel worden de mediaan (P50) en andere percentielen (P20 en P80) van de 

verdeling van de indicatoren als percentages weergegeven. Daarnaast vindt u het gemiddelde 

percentage van bewoners of personeelsleden bij wie deze indicator aanwezig was en het percentage 

woonzorgcentra met een nulmeting of de afwezigheid van de indicator.  

* Interpretatie gemiddelde a.d.h.v. indicator A1_1: 2,5 % van alle betrokken bewoners hadden op 20 augustus 2020 een 

decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4.  

** Interpretatie WZC met nulmeting a.d.h.v. indicator A1_1:  29,3 % van de woonzorgcentra registreerden geen enkele bewoner 

met decubituswonden categorie 2 t.e.m. 4 op 20 augustus 2020.  

Indicator Omschrijving P20 

(%) 

P50 

(Mediaan)(%) 

P80 

(%) 

Gemiddelde * 

(%)  

% WZC met 

nulmeting ** 

A1_1 Decubitus cat. 2 of meer 0,0 1,8 4,4 2,5 29,3 

A2_1 Decubitus cat. 2 of meer 

ontstaan in WZC 

0,0 1,2 3,3 1,8 39,3 

C1_1 1 of meer valincidenten 8,8 13,4 18,4 13,9 1,6 

C2_1 2 of meer valincidenten 1,7 3,8 6,5 4,3 10,6 

D4_1 Fysieke fixatie overdag 6,3 14,9 25,0 16,5 3,7 

D5_1 Fysieke fixatie  

's nachts 

18,5 34,1 49,2 34,0 1,8 

D6_1 Bedhekken overdag 1,3 5,1 12,3 7,3 14,5 

D7_1 Bedhekken  

's nachts 

17,3 33,1 47,1 32,7 2,7 

D8_1 Gordel overdag 0,0 2,4 7,4 3,7 34,1 

D9_1 Gordel 's nachts 0,0 0,0 0,6 0,6 79,2 

F_1 Influenza vaccinatie bij 

personeel 

47,5 66,7 83,3 65,1 0,5 

H Plaats van overlijden 74,2 83,1 90,9 82,0 0,0 

I1_1 Plan voor zorg rond 

levenseinde 

25,7 57,4 84,7 55,6 2,2 

I3 Voorstel 

vertegenwoordiger aan 

te duiden 

31,5 67,7 97,5 64,6 1,7 

I4 Bevraging wensen rond 

levenseinde 

37,0 66,7 90,6 63,8 0,6 

I5 Opmaken plan rond 

levenseinde 

33,3 62,1 87,0 61,0 0,4 
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4 Indicator A: decubituswonden 

4.1 DEFINITIE INDICATOR A  

 

Decubitus is de medische term voor "drukletsel" of "doorligwonde". Door de inwerking van druk-, schuif- 

en wrijfkrachten of een combinatie van factoren krijg je een afsterven van weefsel. Al naargelang de 

ernst van de wonde, spreken we van categorie 1 (beginnend) tot categorie 4 (ernstig).  

 

Decubituswonden zijn niet alleen pijnlijk, ze zijn ook moeilijk behandelbaar en geven op langere termijn 

aanleiding tot een verminderde gezondheid en kwaliteit van leven. De behandeling ervan is ook intensief 

en duur, waardoor preventie des te belangrijker is. Bewoners van een woonzorgcentrum zijn kwetsbaar 

en zeker wanneer zij immobiel of bedlegerig worden, stijgt het risico op doorligwonden.  

 

Inspanningen ter preventie van decubituswonden vormen een belangrijk element van kwaliteitsvolle 

zorg in een woonzorgcentrum.  

 

Indicator A1 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat op 20 augustus 2020 aanwezig was in het woonzorgcentrum en dat 

een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald heeft 

• Noemer: aantal bewoners dat op 20 augustus 2020 aanwezig was in het woonzorgcentrum  

 

Indicator A2 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat op 20 augustus 2020 aanwezig was in het woonzorgcentrum en dat 

een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald heeft die ontstaan is in het woonzorgcentrum 

• Noemer: aantal bewoners dat op 20 augustus 2020 aanwezig was in het woonzorgcentrum 

Indicator A2 betreft een subgroep van indicator A1. Bij het interpreteren van deze indicator is het voor 

individuele woonzorgcentra belangrijk om indicator A1 met indicator A2 te vergelijken: inzetten op een 

preventief beleid als woonzorgcentrum heeft immers geen effect op decubitus die elders ontstaat. 

Daarom is het van belang mee in rekening te brengen of de wonde wel of niet in het woonzorgcentrum 

is ontstaan.  

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra. 

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingKwaliteitsindicatoren_versie1%208.pdf
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4.2 RESULTATEN INDICATOR A  

4.2.1 Percentage bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 (A1) en 
percentage bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 ontstaan in het 
woonzorgcentrum (A2) 

 

738 van de 823 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator A1 en A2 (89,7 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de spreiding en de waarden (percentages) die 

indicatoren A1 en A2 aannemen voor alle woonzorgcentra. De figuren geven de mediaan (P50) en 

andere percentielen van de verdeling van de A1 en A2 waarden weer (P5, P20, P80, P95), eerst in 2020 

en vervolgens voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2020 kunnen we het volgende concluderen: 

 

• 68.348 bewoners waren aanwezig op 20 augustus 2020 in de woonzorgcentra (som van alle 

noemers). 
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• 2,5 % van hen had op 20 augustus 2020 een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 (totale 

gemiddelde) terwijl deze bij 1,8 % van de bewoners ontstonden in het woonzorgcentrum (totale 

gemiddelde). 

• 216 van de woonzorgcentra (29,3 %) registreerden geen enkele bewoner met decubituswonden 

en 290 van de woonzorgcentra (39,3 %) registreerden geen enkele bewoner met decubitus-

wonden ontstaan in de woonzorgcentra.  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 1,8 % of minder van de bewoners een doorligwonde op 

20 augustus 2020 (P50 of mediaan). Dit percentage was 1,2 % wanneer enkel de doorligwonden 

ontstaan in de woonzorgcentra in rekening gebracht werden.  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 4,4 % of minder van de bewoners een doorligwonde op 20 

augustus 2020 (P80) en 3,3 % indien enkel de doorligwonden ontstaan in de woonzorgcentra in 

rekening gebracht werden. Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het 

percentage bewoners met een doorligwonde en met een doorligwonde ontstaan in de 

woonzorgcentra gelijk is aan of hoger is dan 4,4 % en 3,3 % respectievelijk. 
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4.2.2 Relatie tussen woonzorgcentra kenmerken en indicator A1 en A2 

Zijn er beduidende verschillen in decubituswonden categorie 2 t.e.m. 4 (A1) en decubituswonden 

ontstaan in het woonzorgcentrum (A2) in een woonzorgcentrum in functie van de beschikbare 

woonzorgcentra kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en 

zorgzwaarte wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

• Er zijn geen beduidende verschillen in het % bewoners met decubituswonden (A1) en  

decubituswonden ontstaan in het woonzorgcentrum (A2) in functie van de kenmerken BE WZC-

aandeel, provincie, urbanisatiegraad en zorgzwaarte.   
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% bewoners met decubituswonden van categorie 2 of meer (A1) en % bewoners met decubituswonden 

van categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum op 20 augustus 2020 (A2) volgens de 

kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en zorgbehoevendheid: 

Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de A1 en A2 

waarden weer (P20, P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

  

BE WZC-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 A1 A2 A1 A2 A1 A2  

Geen erkenning 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,6 64 

<50% 0,0 0,0 1,4 0,9 3,3 2,7 72 

50-74% 0,0 0,0 2,0 1,3 4,6 3,4 484 

75% of meer 0,0 0,0 2,0 1,2 4,8 3,4 118 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

<30 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 3,8 17 

30-59 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 2,6 90 

60-89 0,0 0,0 1,6 1,4 4,3 3,3 195 

90-120 0,0 0,0 1,8 1,1 4,7 3,4 213 

>120 0,8 0,0 2,2 1,6 4,5 3,3 223 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Antwerpen 0,0 0,0 1,7 1,1 4,0 2,7 191 

Limburg 0,0 0,0 1,7 1,3 4,3 3,2 85 

Oost-Vlaanderen 0,0 0,0 1,9 1,1 4,0 3,0 178 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 0,0 0,0 1,5 1,1 4,0 3,1 130 

West-Vlaanderen 0,0 0,0 2,2 1,5 5,1 4,5 154 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Landelijk 0,0 0,0 1,5 1,0 4,3 3,2 129 

Weinig verstedelijkt 0,0 0,0 1,7 1,0 3,7 2,8 106 

Sterk verstedelijkt  0,0 0,0 1,5 1,1 4,6 3,3 204 

Stedelijk 0,0 0,0 2,2 1,4 4,6 3,4 299 

Zorgzwaarte P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Lichte zorgbehoevendheid 0,0 0,0 1,2 0,8 3,4 2,7 120 

Lichte tot matige 

zorgbehoevendheid 

0,0 0,0 1,9 1,1 4,3 3,1 150 

Matige zorgbehoevendheid 0,0 0,0 1,9 1,3 4,4 3,3 197 

Matige tot zware 

zorgbehoevendheid 

0,0 0,0 1,5 1,0 4,5 2,5 125 

Zware zorgbehoevendheid 0,0 0,0 2,6 1,7 4,9 4,2 146 
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4.2.3 Tijdsevolutie indicator A2 

678 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens viermaal.  

Een tijdsanalyse van de gemiddelde waarden toont geen duidelijke verschillen in het % bewoners met 

decubituswonden van categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum over de periode 2017-2020 

(daling van 0,1 %).  

Zijn er beduidende verschillen in het % bewoners met decubituswonden van categorie 2 of meer 

ontstaan in het woonzorgcentrum over de gemeten periode in functie van de beschikbare 

woonzorgcentra kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie en urbanisatiegraad 

wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? Voor een visuele voorstelling 

van de tijdsevolutie in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de 

appendix. 

• Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2017-2020 in % 

bewoners met decubituswonden van categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum in 

functie van: 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Zo blijkt het % bewoners met 

decubituswonden van categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum hoger in 

West-Vlaanderen dan in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en Brussel 

Hoofdstedelijk geweest. 

• Er zijn geen beduidende verschillen over de periode van 2017-2020 in het % bewoners met 

decubituswonden van categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum in functie van het 

kenmerk BE WZC-aandeel, erkende capaciteit en urbanisatiegraad. 

 

Bij 397 van de 678 of 58,6 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens viermaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse daling.   
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5 Indicator C: Valincidenten  

5.1 DEFINITIE INDICATOR C 

Uit internationale literatuur blijkt dat 50-70% van de bewoners in een woonzorgcentrum minstens één 

keer per jaar ten val komt  (www.valpreventie.be). Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per 

jaar. Valincidenten kunnen een ernstige impact hebben. Er zijn immers vaak lichamelijke problemen 

mee gemoeid die in ernstige gevallen kunnen leiden tot tijdelijke of blijvende verminderde mobiliteit. 

Daarnaast kunnen valincidenten leiden tot economische maar vooral psychische en sociale problemen 

zoals valangst, sociale isolatie, depressie en zelfs een verminderde kwaliteit van leven.  

Het terugdringen van valincidenten en het vermijden van kwetsuren ten gevolge van valincidenten is 

een belangrijk element van kwaliteitsvolle zorg in een woonzorgcentrum.  

 

Indicator C1 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat in de maand september van 2020 minstens één valincident heeft 

gehad  

• Noemer: aantal bewoners dat in de maand mei minstens één ligdag aanwezig was in het 

woonzorgcentrum  

 

Indicator C2 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat in de maand september van 2020 twee of meer valincidenten heeft 

gehad  

• Noemer: aantal bewoners dat in de maand mei minstens één ligdag aanwezig was in het 

woonzorgcentrum 

 

Een valincident wordt gedefinieerd als zijnde een onverwachte gebeurtenis waarbij de oudere op de 

grond of een lager gelegen niveau terecht komt, los van de impact of de gevolgen van het valincident. 

Zowel meldingen van de bewoner zelf of een derde persoon worden meegeteld.  

Indicator C2 is een subgroep van indicator C1. Indicator C2 geeft weer in hoeverre valincidenten zich 

herhalen bij de bewoners. 

 

 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra. 

  

http://www.valpreventie.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingKwaliteitsindicatoren_versie1%208.pdf
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5.2 RESULTATEN INDICATOR C  

5.2.1 Percentage bewoners met één of meer valincidenten in de afgelopen maand (C1) en 
percentage bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (C2) 

 

747 van de 823 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator C1 en C2 (90,8 %). 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de spreiding en de waarden (percentages) die 

indicator C1 en C2 aannemen voor alle woonzorgcentra. De figuren geven de mediaan (P50) en andere 

percentielen van de verdeling van de C1 en C2 waarden weer (P5, P20, P80, P95), eerst in 2020 en 

vervolgens voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in september 2020 kunnen we het volgende 

concluderen: 

 

• 71.104 bewoners waren minstens één ligdag aanwezig in de woonzorgcentra in de maand 

september 2020 (som van alle noemers). 

• 13,9 % van hen had één of meer geregistreerde valincidenten in de maand september 2020 (totale 

gemiddelde) waarvan gemiddeld 4,3 % van de bewoners twee of meer geregistreerde 

valincidenten had. 

• 12 van de woonzorgcentra (1,6 %) registreerden geen enkele bewoner met één of meer 

valincidenten en 79 van de woonzorgcentra (10,6 %) registreerden geen enkele bewoner met 

twee of meer valincidenten.  

• In 1 op de 5 woonzorgcentra had 8,8 % of minder van de bewoners één of meer geregistreerde 

valincidenten (P20) terwijl dit 1,7 % was voor twee of meer valincidenten.  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 13,4 % of minder van de bewoners één of meer 

geregistreerde valincidenten (P50 of mediaan) en 3,8 % of minder van de bewoners twee of meer 

geregistreerde valincidenten.  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 18,4 % of minder van de bewoners één of meer geregistreerde 

valincidenten (P80) en 6,5 % of minder van de bewoners twee of meer valincidenten. Dit betekent 

dat in de resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het percentage bewoners met één of meer 

geregistreerde valincidenten en twee of meer valincidenten gelijk is aan of hoger is dan 18,4 % en 

6,5 % respectievelijk.  
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5.2.2 Relatie tussen woonzorgcentra kenmerken en indicator C1 en C2 

Zijn er beduidende verschillen in % bewoners met één of meer valincidenten (C1) of twee of meer 

valincidenten (C2) in een woonzorgcentrum in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken 

BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie, zorgzwaarte en urbanisatiegraad wanneer rekening 

gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met één of meer valincidenten (C1) in een 

woonzorgcentrum in functie van: 

o de provincie waar het woonzorgcentrum is gelegen. Het percentage bewoners met 

één of meer valincidenten (C1) blijkt lager in West- en Oost-Vlaanderen in vergelijking 

met Antwerpen. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met één 

of meer valincidenten (C1) blijkt hoger te zijn voor woonzorgcentra met een grotere 

erkende capaciteit in vergelijking met deze met een zeer kleine erkende capaciteit 

(<30). 

o de zorgzwaarte van de bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum. Het % bewoners 

met één of meer valincidenten (C1) daalt met de toenemende mate van 

zorgbehoevendheid.  

• Er zijn geen beduidende verschillen in het % bewoners met valincidenten in een woonzorgcentrum 

in functie van het kenmerk urbanisatiegraad en BE WZC-aandeel voor beide categorieën van 

valincidenten (C1 en C2). Voor het % bewoners met twee of meer valincidenten (C2) zijn er geen 

beduidende verschillen in provincie en zorgzwaarte. De verschillen in functie van de erkende 

capaciteit onduidelijk. 

  



lik aub 

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

7.04.2021                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2020 31/142 

 

% bewoners met een of meer valincidenten in de maand september 2020 (C1) en met twee of meer 

valincidenten in de maand september 2020 (C2) volgens de kenmerken BE WZC-aandeel, erkende 

capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en zorgbehoevendheid: Onderstaande tabel geeft de mediaan 

(P50) en andere percentielen van de verdeling van de C1 en C2 waarden weer (P20, P80). (Voor visuele 

voorstelling zie appendix) 

  

BE WZC-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 C1 C2 C1 C2 C1 C2  

Geen erkenning 6,5 0,0 14,2 3,6 21,4 5,9 64 

<50% 10,1 1,8 13,0 4,2 19,2 7,6 74 

50-74% 8,8 1,7 13,4 3,8 18,1 6,5 490 

75% of meer 8,5 1,2 13,7 3,5 17,9 5,8 119 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

<30 4,0 0,0 5,9 0,0 16,7 5,0 17 

30-59 6,7 0,0 13,8 3,2 21,4 6,1 89 

60-89 8,6 1,5 13,5 3,9 19,3 7,1 200 

90-120 9,1 2,0 13,3 3,8 18,3 6,4 217 

>120 9,7 1,9 13,5 3,7 17,5 6,2 224 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Antwerpen 9,9 2,0 14,6 4,1 19,7 7,3 194 

Limburg 8,6 1,5 13,7 3,7 18,5 6,4 87 

Oost-Vlaanderen 8,1 1,5 12,7 3,7 17,5 5,9 180 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 9,4 1,6 13,5 3,7 19,1 6,6 130 

West-Vlaanderen 8,3 1,8 12,6 3,4 16,7 5,8 156 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Landelijk 7,8 1,2 12,7 3,4 17,8 6,0 130 

Weinig verstedelijkt 8,0 1,7 13,6 3,4 19,2 7,7 106 

Sterk verstedelijkt  9,2 1,9 13,4 3,8 18,9 6,7 208 

Stedelijk 9,1 1,8 13,6 3,8 18,0 6,2 303 

Zorgzwaarte P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Lichte zorgbehoevendheid 9,7 1,6 14,3 3,9 20,3 6,5 121 

Lichte tot matige 

zorgbehoevendheid 

10,3 2,0 13,6 3,9 19,7 7,2 151 

Matige zorgbehoevendheid 8,1 1,6 13,0 3,8 16,8 6,6 199 

Matige tot zware 

zorgbehoevendheid 

8,8 1,5 13,6 3,8 18,5 6,3 127 

Zware zorgbehoevendheid 8,3 1,6 12,7 3,3 17,2 6,0 149 
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5.2.3 Tijdsevolutie indicator C1 

685 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens viermaal.  

Een tijdsanalyse van de gemiddelde waarden toont geen beduidende verschillen in  het % bewoners 

met één of meer valincidenten over de periode 2017-2020 (daling van 0,05 %). 

Zijn er beduidende verschillen in het % bewoners met één of meer valincidenten over de gemeten 

periode in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken BE WZC-aandeel, erkende 

capaciteit, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra 

kenmerken? Voor een visuele voorstelling van de tijdsevolutie in functie van de beschikbare 

woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

• Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2017-2020 in % 

bewoners met één of meer valincidenten in functie van: 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. In woonzorgcentra met zeer kleine 

erkende capaciteit (<30) is er een daling te zien in het % bewoners met één of meer 

valincidenten terwijl dit niet het geval is in woonzorgcentra met een zeer hoge erkende 

capaciteit (>120).de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het % 

bewoners met één of meer valincidenten blijkt hoger in Antwerpen in vergelijking met 

West-Vlaanderen.  

o de urbanisatiegraad waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Hoe hoger de 

urbanisatiegraad hoe hoger het % bewoners met één of meer valincidenten. 

• Er zijn geen beduidende verschillen over de periode van 2017-2020 in het % bewoners met één 

of meer valincidenten in functie van het kenmerk BE WZC-aandeel. 

 

Bij 293 van de 685 of 42,8 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens viermaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging.  

  



lik aub 

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

7.04.2021                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2020 33/142 

 

6 Indicator D: fysieke fixatie 

6.1 DEFINITIE INDICATOR D 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vaak ingrepen ter bescherming van de bewoner, of om een 

(medische) behandeling mogelijk te maken. De meest gehanteerde motivatie voor de inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen is valpreventie: door de bewoner te beperken in zijn vrijheid, hoopt 

men dat die minder ten val komt.  

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen hebben een grote impact. Ze kunnen niet enkel leiden tot fysieke 

letsels, maar zorgen soms ook voor psychologische gevolgen (zoals angst en onrust). Fysieke fixatie 

van bewoners roept ook ethische vragen op. Door het opnemen van deze indicator in het Vlaams 

indicatorenproject woonzorgcentra groeit de bewustwording omtrent fysieke fixatie hopelijk verder, wat  

kan leiden tot verbeteracties.  

 

De definitie van deze indicator werd voor de metingen in 2016 volledig herwerkt. Er wordt nu een 

onderscheid gemaakt tussen fysieke fixatie overdag en ’s nachts. Daarnaast worden ook aparte 

indicatoren opgevraagd die fixatie d.m.v. een bedhekken of gordel onderscheiden, dit zowel overdag 

als ’s nachts. 

 

Indicator D4 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast 

kreeg tijdens de drie-dagen-telling 

• Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling (14, 

15 en 16 september 2020) 

 

Indicator D5 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat ‘s nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast 

kreeg tijdens de drie-dagen-telling 

• Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling (14, 

15 en 16 september 2020) 
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Indicator D6 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat overdag minstens 1 keer het bedhekken toegepast kreeg tijdens 

de drie-dagen-telling 

• Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling (14, 

15 en 16 september 2020) 

 

Indicator D7 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat ‘s nachts minstens 1 keer het bedhekken toegepast kreeg tijdens 

de drie-dagen-telling 

• Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling (14, 

15 en 16 september 2020) 

 

Indicator D8 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat overdag minstens 1 keer de gordel (in zetel en/of bed) toegepast 

kreeg tijdens de drie-dagen-telling 

• Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling (14, 

15 en 16 september 2020) 

 

Indicator D9 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

• Teller: aantal bewoners dat ‘s nachts minstens 1 keer de gordel (in zetel en/of bed) toegepast 

kreeg tijdens de drie-dagen-telling 

• Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling (14, 

15 en 16 september 2020) 

 

Elke reden van de maatregel en elke tijdspanne van de maatregel worden meegeteld. Zodra er één 

keer een middel tot fysieke vrijheidsbeperking werd toegepast tijdens de drie-dagen-telling, telt deze 

bewoner mee voor registratie. 

 

Indicatoren D6 en D8 zijn een subgroep van indicator D4. Indicatoren D7 en D9 zijn een subgroep van 

indicator D5. Het apart registreren van fysieke fixatie overdag en ’s nachts geeft een genuanceerder 

beeld. Fixatie d.m.v. het bedhekken wordt vaak toegepast en heeft ook een hoge aanvaardbaarheid. 

De gordel is een ingrijpend middel met een lagere aanvaardbaarheid. Bij het interpreteren van indicator 

D is het voor individuele woonzorgcentra belangrijk de resultaten van de indicatoren D4-D9 samen te 

bekijken. 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra.  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingKwaliteitsindicatoren_versie1%208.pdf


lik aub 

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

7.04.2021                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2020 35/142 

 

6.2 RESULTATEN INDICATOR D OVERDAG 

6.2.1 Percentage bewoners met fysieke fixatie overdag door middel van 1 van de 9 
middelen (D4), door middel van het bedhekken (D6), of door middel van een gordel 
(D8) 

 

739 van de 823 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D4, D6 en D8 (89,8 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de spreiding en de waarden (percentages) die 

indicator D4, D6 en D8 aannemen voor alle woonzorgcentra. De figuren geven de mediaan (P50) en 

andere percentielen van de verdeling van de D4, D6 en D8 waarden weer (P5, P20, P80, P95), eerst in 

2020 en vervolgens voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. 

 

 

 



lik aub 

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

7.04.2021                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2020 36/142 

 

 

 

 



lik aub 

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

7.04.2021                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2020 37/142 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2020 kunnen we het volgende concluderen 

wat betreft fixatie overdag: 

 

• 67.841 bewoners waren alle drie de dagen aanwezig tijdens de drie-dagen-telling (som van alle 

noemers). 

• 16,5 % van hen kreeg minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag (totale 

gemiddelde), bij 7,3 % werd het bedhekken minstens 1 keer overdag toegepast en bij 3,7 % werd 

de gordel toegepast. 

• 27 van de woonzorgcentra (3,7 %) registreerden dat ze geen fixatie overdag toepassen, terwijl 

107 van de woonzorgcentra (14,5 %) het bedhekken niet toepassen en 252 van de 

woonzorgcentra (34,1 %) de gordel overdag niet toepassen.  

• In 1 op de 5 woonzorgcentra kreeg 6,3 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 9 

middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag tijdens de drie-dagen-telling (P20), 1,3 % of minder 

kreeg het bedhekken toegepast. In minstens 1 op de 5 woonzorgcentra kreeg geen enkel van de 

bewoners de gordel overdag toegepast. 

• In de helft van alle woonzorgcentra kreeg 14,9 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 

9 middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag tijdens de drie-dagen-telling (P50 of mediaan). In 

de helft van alle woonzorgcentra kreeg 5,1 % of minder van de bewoners het bedhekken 

toegepast overdag en 2,4 % of minder gebruikte de gordel. 

• In 4 op de 5 woonzorgcentra kreeg 25,0 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 9 

middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag tijdens de drie-dagen-telling (P80), terwijl dit 12,3 % 

was voor het bedhekken en 7,4 % voor de gordel. Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 

woonzorgcentra het percentage bewoners dat minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie, 

het bedhekken of de gordel toegepast kreeg overdag respectievelijk gelijk is aan of hoger is dan 

25,0 %, 12,3 % en 7,4 %.  
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6.2.2 Relatie tussen woonzorgcentra kenmerken en indicator D4, D6 en D8 

Zijn er beduidende verschillen in het gebruik van fysieke fixatie overdag in een woonzorgcentrum in 

functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, 

provincie, zorgzwaarte en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra 

kenmerken? 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie overdag (D4), 

minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken overdag (D6) en minstens 1 keer de toepassing 

van de gordel overdag (D8) in een woonzorgcentrum in functie van: 

o de zorgzwaarte van de bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum. Het % bewoners 

met minstens 1 keer fysieke fixatie overdag (D4), minstens 1 keer de toepassing van 

het bedhekken overdag (D6) en minstens 1 keer de toepassing van de gordel overdag 

(D8) in een woonzorgcentrum blijkt toe te nemen met toenemende mate van 

zorgbehoevendheid.  

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie overdag (D4) 

en minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken overdag (D6) in een woonzorgcentrum in 

functie van: 

o de provincie waar het woonzorgcentrum is gelegen. Het percentage bewoners met 

minstens 1 keer fysieke fixatie overdag (D4) en minstens 1 keer de toepassing van het 

bedhekken overdag (D6) blijkt hoger in West- en Oost-Vlaanderen in vergelijking met 

Antwerpen en Limburg. West-Vlaanderen is ook hoger dan Vlaams-Brabant en Brussel 

Hoofdstedelijk gewest (D4). Daarnaast is Oost-Vlaanderen ook hoger dan Vlaams-

Brabant en Brussel Hoofdstedelijk gewest voor het % bewoners met minstens 1 keer 

de toepassing van bedhekken overdag (D6). 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie overdag (D4) 

in een woonzorgcentrum in functie van: 

o het BE WZC-aandeel. Het % bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie overdag 

(D4) blijkt toe te nemen in functie van het BE WZC-aandeel. 

• Er zijn geen beduidende verschillen voor het % bewoners met minstens 1 keer de toepassing van 

het minstens 1 keer fysieke fixatie overdag (D4) in een woonzorgcentrum in functie van erkende 

capaciteit en urbanisatiegraad. Er zijn geen beduidende verschillen voor het % bewoners met 

minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken overdag (D6) in een woonzorgcentrum in 

functie van BE WZC-aandeel en urbanisatiegraad. Het verschil voor erkende capaciteit is 

onduidelijk. Er zijn geen beduidende verschillen voor het % bewoners met minstens 1 keer de 

toepassing van de gordel overdag (D8) in een woonzorgcentrum in functie van BE WZC- aandeel 

en provincie. Het verschil voor erkende capaciteit is onduidelijk. 
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% bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie overdag (D4), minstens 1 keer fysieke fixatie door 

middel van het bedhekken overdag (D6) en minstens 1 keer fysieke fixatie door middel van de 

gordel overdag (D8) gedurende de drie-dagen telling in september 2020 volgens de kenmerken 

BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en zorgbehoevendheid: 

Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de D4, 

D6 en D8 waarden weer (P20, P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

 

 

BE WZC-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D4 D6 D8 D4 D6 D8 D4 D6 D8  

Geen erkenning 1,8 0,0 0,0 8,8 3,6 1,3 21,2 11,3 8,2 64 

<50% 2,6 0,0 0,0 7,0 2,1 1,2 15,9 5,7 3,9 74 

50-74% 7,7 1,5 0,0 15,3 5,1 2,5 25,0 12,7 7,2 482 

75% of meer 10,5 3,2 0,0 20,0 7,9 3,8 31,6 15,1 9,6 119 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D4 D6 D8 D4 D6 D8 D4 D6 D8  

<30 0,0 0,0 0,0 11,8 5,0 3,8 25,0 16,7 12,5 17 

30-59 6,9 0,0 0,0 14,6 6,1 2,3 28,5 15,9 7,9 90 

60-89 7,2 1,3 0,0 14,5 5,1 1,8 24,0 12,0 7,7 199 

90-120 5,5 1,1 0,0 15,2 4,8 2,9 25,5 13,0 7,8 213 

>120 6,8 1,7 0,0 15,3 5,2 2,4 24,1 10,8 6,1 220 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D4 D6 D8 D4 D6 D8 D4 D6 D8  

Antwerpen 4,8 0,8 0,0 11,4 3,3 2,3 20,7 7,5 7,0 190 

Limburg 4,7 0,0 0,0 12,3 4,4 2,5 21,5 9,9 7,0 85 

Oost-Vlaanderen 8,6 2,0 0,0 18,2 7,2 2,0 26,7 15,7 6,7 179 

Vlaams-Brabant & 

Brussel HG 

4,6 1,4 0,0 13,5 4,9 1,7 24,4 10,2 6,0 130 

West-Vlaanderen 8,8 2,3 0,0 18,9 7,9 3,2 31,3 17,2 9,6 155 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D4 D6 D8 D4 D6 D8 D4 D6 D8  

Landelijk  8,0 1,6 0,0 16,7 6,0 3,4 28,1 14,3 9,6 129 

Weinig verstedelijkt 6,5 2,6 0,0 16,5 5,7 2,0 25,0 14,0 7,7 107 

Sterk verstedelijkt 6,1 1,0 0,0 13,9 4,6 2,3 24,6 11,1 6,3 206 

 Stedelijk 5,4 1,2 0,0 14,5 5,0 2,0 24,0 11,8 6,7 297 
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Zorgzwaarte P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D4 D6 D8 D4 D6 D8 D4 D6 D8  

Lichte 

zorgbehoevendheid 

3,2 0,8 0,0 8,9 2,9 0,9 16,7 7,6 4,6 121 

Lichte tot matige 

zorgbehoevendheid 

3,3 0,0 0,0 10,2 3,6 1,6 18,9 7,5 4,5 152 

Matige 

zorgbehoevendheid 

8,8 1,4 0,0 16,0 6,4 3,3 25,0 12,9 8,5 195 

Matige tot zware 

zorgbehoevendheid 

9,5 2,3 0,0 20,0 7,0 2,7 28,8 15,9 8,6 125 

Zware 

zorgbehoevendheid 

12,1 2,8 0,0 20,4 8,0 3,9 29,8 16,1 8,8 146 
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6.2.3 Tijdsevolutie indicator D4 

675 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens viermaal.  

Een tijdsanalyse van de gemiddelde waarden toont dat het % bewoners dat overdag fysieke fixatie 

toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling een stijgende trend vertoont over de periode 2017-2020 

met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 0,6 %.  

Zijn er beduidende verschillen in het % bewoners dat overdag fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de 

drie-dagen-telling over de gemeten periode in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken 

BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt 

met alle woonzorgcentra kenmerken? Voor een visuele voorstelling van de tijdsevolutie in functie van 

de beschikbare woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

• Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2017-2020 in % 

bewoners dat overdag fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling in functie 

van: 

o het BE WZC-aandeel van het woonzorgcentrum. Het % bewoners dat overdag fysieke 

fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling blijkt te stijgen met BE WZC-

aandeel.  

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het % bewoners dat overdag 

fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling blijkt hoger in West-

Vlaanderen dan in de andere provincies.  

o de urbanisatiegraad van het woonzorgcentrum. Het % bewoners dat overdag fysieke 

fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling blijkt hoger in landelijke gemeenten 

in vergelijking met sterk verstedelijkte en stedelijke gemeenten. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het % bewoners dat overdag fysieke 

fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling blijkt lager bij woonzorgcentra met 

minder dan 60 plaatsen in vergelijking met woonzorgcentra met meer dan 120 plaatsen. 

Bij 184 van de 675 of 27,3 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens viermaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse daling.   
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6.3 RESULTATEN INDICATOR D ‘S NACHTS 

 

6.3.1 Percentage bewoners met fysieke fixatie ’s nachts door middel van 1 van de 9 

middelen (D5), door middel van het bedhekken (D7), of door middel van een gordel 
(D9) 

 

739 van de 823 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D5, D7 en D9 (89,8 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de spreiding en de waarden (percentages) die 

indicator D5, D7 en D9 aannemen voor alle woonzorgcentra. De figuren geven de mediaan (P50) en 

andere percentielen van de verdeling van de D5, D7 en D9 waarden weer (P5, P20, P80, P95), eerst in 

2020 en vervolgens voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2020 kunnen we het volgende concluderen 

wat betreft fixatie ‘s nachts: 

 

• 67.841 bewoners waren alle drie de dagen aanwezig tijdens de drie-dagen-telling (som van alle 

noemers). 

• 34,0 % van hen kreeg ‘s nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast (totale 

gemiddelde), bij 32,7 % werd het bedhekken minstens 1 keer ‘s nachts toegepast en bij 0,6 % 

werd de gordel toegepast. 

• 13 van de woonzorgcentra (1,8 %) registreerden dat ze ‘s nachts geen fixatie toepassen, terwijl 

20 van de woonzorgcentra (2,7 %) ‘s nachts het bedhekken niet toepassen en 585 van de 

woonzorgcentra (79,2 %) ‘s nachts de gordel niet toepassen.  

• In 1 op de 5 woonzorgcentra kreeg 18,5 % of minder van de bewoners ‘s nachts minstens 1 van 

de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling (P20), 17,3 % of minder 

kreeg het bedhekken toegepast.  

• In de helft van alle woonzorgcentra kreeg 34,1 % of minder van de bewoners ‘s nachts minstens 

1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling (P50 of mediaan). 

In de helft van alle woonzorgcentra kreeg 33,1 % of minder van de bewoners het bedhekken 

toegepast ’s nachts.  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra kreeg 49,2 % of minder van de bewoners ‘s nachts minstens 1 van 

de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling (P80), terwijl dit 47,1 % 

was voor het bedhekken en 0,6 % voor de gordel. Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 

woonzorgcentra het percentage bewoners dat ‘s nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke 

fixatie, het bedhekken of de gordel toegepast kreeg respectievelijk gelijk is aan of hoger is dan 

49,2 %, 47,1 % en 0,6 %.  
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6.3.2 Relatie tussen woonzorgcentra kenmerken en indicator D5, D7 en D9 

Zijn er beduidende verschillen in het gebruik van fysieke fixatie ‘s nachts in een woonzorgcentrum in 

functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, 

provincie, zorgzwaarte en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra 

kenmerken? 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie ‘s nachts (D5) 

en minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken ’s nachts (D7) in een woonzorgcentrum in 

functie van:  

o het BE WZC-aandeel. Het percentage bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie ’s 

nachts (D5) en minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken ’s nachts (D7) blijkt 

toe te nemen met het BE WZC-aandeel. 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het percentage bewoners met 

minstens 1 keer fysieke fixatie ‘s nachts (D5) en minstens 1 keer de toepassing van het 

bedhekken ’s nachts (D7) blijkt in West-Vlaanderen hoger dan in de andere provincie 

alsook hoger Oost-Vlaanderen dan in Antwerpen en Limburg 

o de urbanisatiegraad van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met 

minstens 1 keer fysieke fixatie ’s nachts (D5) blijkt hoger in landelijke gemeenten dan 

in sterk verstedelijkte en stedelijke gemeenten. Het percentage bewoners met  

minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken ’s nachts (D7) blijkt hoger in 

landelijke gemeenten dan sterk verstedelijkte en stedelijke gemeenten. Daarnaast is dit 

hoger in weinig verstedelijkte gemeenten dan sterk verstedelijkte gemeenten. 

o de zorgzwaarte van de bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum. Het percentage 

bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie ‘s nachts (D5) en minstens 1 keer de 

toepassing van het bedhekken ’s nachts (D7) stijgt met de toenemende mate van 

zorgbehoevendheid. 

• Het verschil in het % bewoners met minstens 1 keer de toepassing van de gordel ‘s nachts (D9) 

in een woonzorgcentrum in functie van het BE WZC-aandeel is onduidelijk. 

• Er zijn geen beduidende verschillen in het % bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie ‘s 

nachts (D5) en minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken ‘s nachts (D7) in een 

woonzorgcentra in functie van de erkende capaciteit. 

• Er zijn geen beduidende verschillen in het % bewoners met minstens 1 keer de toepassing van 

de gordel ‘s nachts (D9) in een woonzorgcentrum in functie van het erkende capaciteit en de 

urbanisatiegraad; provincie en zorgzwaarte.   
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% bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie ‘s nachts (D5), minstens 1 keer fysieke fixatie 

door middel van het bedhekken ‘s nachts (D7) en minstens 1 keer fysieke fixatie door middel van 

de gordel ‘s nachts (D9) gedurende de drie-dagen telling in september 2020 volgens de 

kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en 

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

verdeling van de D5, D7 en D9 waarden weer (P20, P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

  

BE WZC-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D5 D7 D9 D5 D7 D9 D5 D7 D9  

Geen erkenning 8,3 6,7 0,0 24,4 24,4 0,0 38,3 38,3 0,0 64 

<50% 7,8 6,3 0,0 20,1 19,1 0,0 32,6 31,7 0,0 74 

50-74% 20,7 19,0 0,0 34,7 33,6 0,0 47,4 46,0 0,8 482 

75% of meer 28,1 28,9 0,0 45,6 43,9 0,0 56,0 55,0 0,7 119 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D5 D7 D9 D5 D7 D9 D5 D7 D9  

<30 8,3 4,2 0,0 34,8 34,8 0,0 55,6 52,2 0,0 17 

30-59 16,8 15,8 0,0 35,6 33,3 0,0 55,0 51,7 0,9 90 

60-89 19,7 18,3 0,0 34,2 32,7 0,0 48,1 46,9 0,0 199 

90-120 17,8 16,7 0,0 35,4 33,6 0,0 49,5 49,0 0,0 213 

>120 18,6 18,2 0,0 32,8 32,2 0,0 47,3 45,0 0,7 220 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D5 D7 D9 D5 D7 D9 D5 D7 D9  

Antwerpen 14,4 12,7 0,0 28,0 26,7 0,0 42,9 41,9 0,0 190 

Limburg 13,9 13,1 0,0 28,8 26,8 0,0 44,3 42,4 1,1 85 

Oost-Vlaanderen 22,0 21,2 0,0 36,3 34,8 0,0 49,5 47,3 0,0 179 

Vlaams-Brabant & 

Brussel HG 

18,4 17,6 0,0 32,0 31,1 0,0 47,7 45,6 0,0 130 

West-Vlaanderen 26,4 23,1 0,0 42,9 40,9 0,0 55,7 54,2 1,1 155 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D5 D7 D9 D5 D7 D9 D5 D7 D9  

Landelijk  23,4 21,9 0,0 41,7 40,5 0,0 52,0 51,1 0,6 129 

Weinig verstedelijkt 21,3 20,9 0,0 37,6 36,5 0,0 52,9 49,6 0,0 107 

Sterk verstedelijkt 16,0 14,8 0,0 32,2 30,9 0,0 45,7 44,2 1,1 206 

 Stedelijk 17,7 16,7 0,0 32,1 31,6 0,0 47,4 45,5 0,6 297 
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Zorgzwaarte  P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 D5 D7 D9 D5 D7 D9 D5 D7 D9  

Lichte 

zorgbehoevendheid 

9,8 7,8 0,0 22,4 21,9 0,0 36,6 34,8 0,6 121 

Lichte tot matige 

zorgbehoevendheid 

12,5 10,6 0,0 26,6 24,7 0,0 39,0 36,4 0,0 152 

Matige 

zorgbehoevendheid 

23,7 21,9 0,0 35,5 34,1 0,0 48,1 47,3 0,0 195 

Matige tot zware 

zorgbehoevendheid 

21,6 20,5 0,0 41,8 40,7 0,0 51,7 50,0 0,8 125 

Zware 

zorgbehoevendheid 

30,2 28,7 0,0 45,3 43,6 0,0 56,7 55,3 0,9 146 
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6.3.3 Tijdsevolutie indicator D5 

675 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens viermaal.  

Een tijdsanalyse van de gemiddelde waarden toont dat het % bewoners dat ‘s nachts fysieke fixatie 

toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling een dalende trend vertoont over de periode 2017-2020 

met een gemiddelde jaarlijkse daling van 2,7 %.  

Zijn er beduidende verschillen in het % bewoners dat ‘s nachts fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens 

de drie-dagen-telling over de gemeten periode in functie van de beschikbare woonzorgcentra 

kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening 

gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? Voor een visuele voorstelling van de tijdsevolutie 

in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

• Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2017-2020 in % 

bewoners dat ‘s nachts fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling in functie 

van: 

o het BE WZC-aandeel van het woonzorgcentrum. Het % bewoners dat ‘s nachts fysieke 

fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling blijkt te stijgen met BE WZC-

aandeel.  

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het % bewoners dat ‘s nachts 

fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling blijkt hoger in West-

Vlaanderen dan de andere provincies. 

o de urbanisatiegraad van het woonzorgcentrum. Zo blijkt het % bewoners dat ‘s nachts 

fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling hoger in landelijke 

gemeenten dan in sterk verstedelijkte en stedelijke gemeenten..  

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Zo blijkt het % bewoners dat ‘s 

nachts fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling hoger in 

woonzorgcentra met minder dan 30 plaatsen dan in woonzorgcentra met meer dan 120 

plaatsen  

Bij 602 van de 675 of 89,2 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens viermaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse daling..  
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7 Indicator F: Influenza vaccinatie bij het personeel 

7.1 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 typisch 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 personeelsleden dat tijdens het jaar gevaccineerd werd tegen influenza en waarbij 

de vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum  

• Noemer: aantal personeelsleden dat een contract had met het woonzorgcentrum op 31 

december 

Meer details over deze indicator vindt u in de indicatorfiche. 

 

  

https://www.zorgkwaliteit.be/QI_WZC
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7.2 RESULTATEN INDICATOR F  

7.2.1 F – Percentage personeel dat gevaccineerd werd tegen influenza en waarbij de 
vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum 

 

774 van de 823 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator F (94,0 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de spreiding en 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 2020 en vervolgens voor de jaren 2017 

t.e.m. 2020. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2020 observeren we het volgende: 

• 57.233 personeelsleden hadden een contract op 31 december 2020 (som van alle noemers). 

• 65,1 % van hen werd gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

• 4 woonzorgcentra (0,5 %) registreerden dat niemand van het personeel gevaccineerd  werd 

waarbij de vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum. 

• In 1 op de 5 woonzorgcentra werd 47,5 % of minder van de personeelsleden gevaccineerd waarbij 

vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum (P20).  

• In de helft van alle woonzorgcentra werd 66,7 % of minder van de personeelsleden gevaccineerd 

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

• In 4 op de 5 woonzorgcentra werd 83,3 % of minder van de personeelsleden gevaccineerd waarbij 

vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op 

de 5 woonzorgcentra het percentage gevaccineerde personeelsleden minstens 83,3 % is.  
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7.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator F 

Zijn er beduidende verschillen in de vaccinatiegraad van het personeel tussen woonzorgcentra in 2020 

in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken WZC met bijkomende erkenning-aandeel, 

erkende capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en zorgzwaarte wanneer rekening gehouden wordt met 

alle woonzorgcentra kenmerken? 

• Er zijn beduidende verschillen in het % personeelsleden gevaccineerd tegen influenza waarbij 

vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum in functie van: 

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

Vlaanderen in vergelijking met Limburg en Antwerpen. Oost-Vlaanderen blijkt hoger 

dan Antwerpen. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Dit blijkt hoger in woonzorgcentra 

met een zeer kleine erkende capaciteit (<30) in vergelijking met woonzorgcentra met 

een zeer hoge erkende capaciteit (>120). 

o de zorgzwaarte van de bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum. Dit blijkt hoger 

bij zware zorgbehoevendheid en matige tot zware zorgbehoevendheid in vergelijking 

met lichte zorgbehoevendheid. Daarnaast is matige tot zware zorgbehoevendheid 

hoger in vergelijking met lichte tot matige zorgbehoevendheid. 

• Er zijn geen beduidende verschillen in het % personeelsleden gevaccineerd tegen influenza 

waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum in functie van het kenmerk BE WZC-

aandeel en urbanisatiegraad. 
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% personeelsleden gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum (F) volgens de kenmerken WZC met bijkomende erkenning-aandeel, erkende 

capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en zorgbehoevendheid. Onderstaande tabel geeft de mediaan 

(P50) en andere percentielen van de verdeling van de F waarden weer (P20, P80). (Voor visuele 

voorstelling zie appendix) 

WZC met bijkomende erkenning-

aandeel 

P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Geen erkenning 46,2 62,8 87,5 64 

<50% 35,6 57,5 80,0 76 

50-74% 48,2 67,2 83,1 508 

75% of meer 54,3 70,3 83,0 124 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

<30 50,0 88,0 100,0 17 

30-59 48,7 69,0 86,7 93 

60-89 49,1 68,2 85,2 209 

90-119 49,2 65,8 80,8 222 

>120 42,9 63,6 79,9 231 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Antwerpen 41,5 61,9 81,1 198 

Limburg 44,2 59,9 79,2 90 

Oost-Vlaanderen 50,7 70,0 85,1 187 

Vlaams-Brabant en Brussel HG 44,1 68,2 83,0 140 

West-Vlaanderen 56,4 70,3 83,3 157 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Landelijke gemeenten 48,2 68,7 87,0 132 

Weinig verstedelijkte gemeenten 50,0 68,1 80,9 113 

Sterk verstedelijkte gemeenten 42,4 63,7 81,9 216 

 Stedelijke gemeenten 47,9 68,1 83,2 311 

Zorgzwaarte P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Lichte zorgbehoevendheid 35,6 59,5 79,5 124 

Lichte tot matige zorgbehoevendheid 42,4 62,3 83,3 158 

Matige zorgbehoevendheid 48,6 67,6 83,3 207 

Matige tot zware zorgbehoevendheid 55,7 70,4 85,8 132 

Zware zorgbehoevendheid 56,4 69,0 84,0 151 
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7.2.3 Tijdsevolutie indicator F 

718 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens viermaal.  

Een tijdsanalyse van de gemiddelde waarden toont dat het % personeel dat werd gevaccineerd tegen 

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

de periode 2017-2020 met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 4,0 %.  

Zijn er beduidende verschillen in de vaccinatiegraad van het personeel over de gemeten periode in 

functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken WZC met bijkomende erkenning-aandeel, 

erkende capaciteit, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle 

woonzorgcentra kenmerken? Voor een visuele voorstelling van de tijdsevolutie in functie van de 

beschikbare woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

• Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2017-2020 in % 

personeelsleden gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum in functie van: 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. In kleine woonzorgcentra is de 

vaccinatiegraad van het personeel waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum daalt met de toename in het aantal plaatsen met uitzondering van de 

woonzorgcentra met minder dan 30 plaatsen. 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Zo blijkt de vaccinatiegraad van 

het personeel waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum hoger in 

Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk gewest dan West-Vlaanderen. 

o de urbanisatiegraad waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Zo blijkt de 

vaccinatiegraad van het personeel waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum in landelijke gemeenten hoger dan sterk verstedelijkte gemeenten. 

• Er zijn geen beduidende verschillen in het % personeelsleden gevaccineerd tegen influenza 

waarbij vaccinatie betaald werd dor het woonzorgcentrum voor WZC met bijkomende 

erkennings-aandeel.  

Bij 680 van de 718 of 94,7 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens viermaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging.  
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8 Indicator H: Plaats van overlijden 

8.1 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 weergegeven 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 indicatorfiche. 

 

  

https://www.zorgkwaliteit.be/QI_WZC
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8.2 RESULTATEN INDICATOR H  

8.2.1 H – Percentage overleden bewoners met als overlijdensplaats het 
woonzorgcentrum 

 

775 van de 823 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator H (94,2 %). 

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de spreiding en 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 2020 en vervolgens voor de jaren 

2017 t.e.m. 2020. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2020 observeren we het volgende: 

 

• 28.201 bewoners overleden in 2020 (som van alle noemers). 

• 82,0% van hen overleed in het woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

• Geen enkel woonzorgcentrum registreerde geen enkele overleden bewoner met het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats. 

• In 1 op de 5 woonzorgcentra had 74,2 % of minder van de overleden bewoners het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats (P20).  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 83,1% of minder van de overleden bewoners het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats (P50 of mediaan).  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 90,9 % of minder van de overleden bewoners het 

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

woonzorgcentra het percentage overleden bewoners met als overlijdensplaats het 

woonzorgcentrum minstens 90,9 % is. 
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8.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator H 

Zijn er beduidende verschillen in de plaats van overlijden tussen woonzorgcentra in 2020 in functie van 

de beschikbare woonzorgcentra kenmerken WZC met bijkomende erkenning-aandeel, erkende 

capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en zorgzwaarte wanneer rekening gehouden wordt met alle 

woonzorgcentra kenmerken? 

• Er zijn beduidende verschillen in het % overleden bewoners met het woonzorgcentrum als 

overlijdensplaats in functie van: 

o het BE WZC-aandeel. Het % overleden bewoners met het woonzorgcentrum als 

overlijdensplaats blijkt toe te nemen met het BE WZC-aandeel. 

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

Antwerpen hoger dan de andere provincies, Limburg lager dan Oost- en West-

Vlaanderen en West-Vlaanderen hoger dan Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk 

gewest. 

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

overlijdensplaats in functie van het kenmerk erkende capaciteit, urbanisatiegraad en 

zorgzwaarte.  
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% overleden bewoners met het woonzorgcentrum als overlijdensplaats (H) volgens de kenmerken WZC 

met bijkomende erkenning-aandeel, erkende capaciteit, provincie, urbanisatiegraad en 

zorgbehoevendheid. Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de H waarden weer (P20, P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

WZC met bijkomende erkenning-

aandeel 

P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Geen erkenning 66,7 81,6 100,0 63 

<50% 67,9 78,0 86,4 76 

50-74% 75,0 83,3 90,0 509 

75% of meer 77,3 84,8 92,1 125 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

<30 66,7 87,0 100,0 16 

30-59 68,4 80,0 94,7 93 

60-89 72,7 83,3 91,7 209 

90-119 75,6 83,0 90,0 222 

>120 75,6 83,3 89,4 233 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Antwerpen 79,1 86,7 94,1 197 

Limburg 70,0 78,7 84,8 90 

Oost-Vlaanderen 72,7 82,4 89,6 188 

Vl.-Brabant en Brussel HG 71,8 80,0 89,0 140 

West-Vlaanderen 75,0 83,5 91,3 158 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Landelijke gemeenten 72,1 81,0 90,0 133 

Weinig verstedelijkte gemeenten 76,9 84,6 92,3 113 

Sterk verstedelijkte gemeenten 75,0 83,3 91,8 215 

Stedelijke gemeenten 73,7 82,8 89,7 312 

Zorgzwaarte P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

Lichte zorgbehoevendheid 68,8 80,8 89,6 123 

Lichte tot matige 

zorgbehoevendheid 

73,5 82,4 90,2 158 

Matige zorgbehoevendheid 73,9 83,0 90,0 207 

Matige tot zware 

zorgbehoevendheid 

76,2 84,1 91,7 132 

Zware zorgbehoevendheid 76,7 84,2 91,5 153 
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8.2.3 Tijdsevolutie indicator H 

722 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens viermaal.  

Een tijdsanalyse over de periode 2017-2020 van de gemiddelde waarden toont dat een stijgende trend 

in het % bewoners dat overlijdt in het woonzorgcentrum met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,7%.   

Zijn er beduidende verschillen in het percentage bewoners dat overlijdt in het woonzorgcentrum over 

de gemeten periode in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken WZC met bijkomende 

erkenning-aandeel, erkende capaciteit, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden 

wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? Voor een visuele voorstelling van de tijdsevolutie in functie 

van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

 

• Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2017-2020 in het 

% bewoners dat overlijdt in het woonzorgcentrum in functie van: 

o het erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het % bewoners dat overlijdt in het 

woonzorgcentrum blijkt hoger in woonzorgcentra met minder dan 30 plaatsen in 

vergelijking met woonzorgcentra met meer dan 120 plaatsen.  

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het % bewoners dat overlijdt in 

het woonzorgcentrum blijkt hoger in Antwerpen en lager in Limburg dan in de West-

Vlaanderen.  

• Er is geen beduidende verschil over de periode van 2017-2020 in het % bewoners dat overlijdt 

in het woonzorgcentrum in functie van de kenmerken urbanisatiegraad en BE WZC-aandeel. 

Bij 722 van de 722 of 100 %van de woonzorgcentra die deze indicator minstens viermaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging. 
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9 Indicator I: plan voor zorg rond levenseinde 

9.1 DEFINITIE INDICATOR I 

De zorg rond 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. Vroegtijdige planning van de zorg biedt de bewoner de mogelijkheid 

om, in een open dialoog met zijn familie, huisarts en andere zorgverleners, de keuzes in verband met 

de zorg rond het levenseinde te bespreken.  

 

Vroegtijdige zorgplanning houdt meerdere zaken in. Er wordt niet alleen een vertegenwoordiger 

aangewezen, of een wilsverklaring opgesteld. Vroegtijdige zorgplanning houdt vooral een 

communicatieproces in met de bewoner, familie, arts en medewerkers in het woonzorgcentrum. Deze 

indicator geeft een beeld van de mate waarin dit communicatieproces ook wordt ondersteund door een 

neergeschreven, gedocumenteerd plan voor de zorg rond het levenseinde. Goede zorg voor het 

levenseinde houdt in dat er een beleid wordt uitgebouwd op het niveau van het woonzorgcentrum 

enerzijds en dat er voor elke individuele bewoner op maat gemaakte afspraken worden bijgehouden 

anderzijds. 

 

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

• Teller: aantal bewoners dat op 1 juli 2020 aanwezig was in het woonzorgcentrum met een plan 

voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner  

• Noemer: aantal bewoners dat op 1 juli 2020 aanwezig was in het woonzorgcentrum 

 

Er moet voldaan zijn aan àlle drie van de onderstaande criteria: 

1. In het woonzorgcentrum is er een voorstel gedaan aan de bewoner om, indien hij of zij dit wenst, 

een vertegenwoordiger aan te wijzen (Indicator I3). 

2. De wensen van de bewoner met betrekking tot het levenseinde zijn bevraagd. Dit gebeurt in de 

eerste plaats in een gesprek met de bewoner zelf. Enkel indien de bewoner zijn wil niet meer 

kan uitdrukken, worden de wensen m.b.t. levenseinde bevraagd aan de door de bewoner 

aangewezen vertegenwoordiger of aan de vertegenwoordiger zoals bepaald door het 

cascadesysteem (Indicator I4). 

3. Er is een zorgplan opgemaakt op basis van deze bevraagde wensen van de bewoner m.b.t. 

levenseinde (Indicator I5). 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra. 

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingKwaliteitsindicatoren_versie1%208.pdf
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9.2 RESULTATEN INDICATOR I  

9.2.1 I - Percentage bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde 

 

721 van de 823 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator I (87,6 %).  

 

Onderstaande figuren geven een samenvatting van de spreiding en de waarden (percentages) die 

indicator I aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuren geeft de mediaan (P50) en andere 

percentielen van de verdeling van de I waarden weer (P5, P20, P80, P95), eerst in 2020 en vervolgens 

voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020.  
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2020 kunnen we het volgende concluderen: 
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• 66.883 bewoners waren aanwezig op 1 juli 2020 in de woonzorgcentra (som van alle noemers). 

• 55,6 % van hen had een plan voor de zorg rond het levenseinde op 1 juli 2020 (totale gemiddelde). 

I3 64,6 %, I4 63,8 %, I5 61,0 %. 

• 16 van de woonzorgcentra (2,2 %) registreerden dat geen enkele van de bewoners een plan voor 

de zorg rond levenseinde had. I3 12 (1,7 %), I4 4 (0,6 %), I5 3 (0,4 %). 

• In 1 op de 5 woonzorgcentra had 25,7 % of minder van de bewoners een plan voor de zorg rond 

het levenseinde op 1 juli 2020 (P20). I3 31,5 %, I4 37,0 %, I5 33,3 %. 

• In de helft van alle woonzorgcentra had 57,4 % of minder van de bewoners een plan voor de zorg 

rond het levenseinde op 1 juli 2020 (P50 of mediaan). I3 67,7 %, I4 66,7 %, I5 62,1 %. 

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 84,7 % of minder van de bewoners een plan voor de zorg rond 

het levenseinde op 1 juli 2020 (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 woonzorgcentra 

het percentage bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde gelijk is aan of hoger 

is dan 84,7 %. I3 97,5 %, I4 90,6 %, I5 87,0 %. 

 

9.2.2 Relatie tussen woonzorgcentra kenmerken en indicator I  

Zijn er beduidende verschillen in plan voor de zorg rond het levenseinde in een woonzorgcentrum in 

functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, 

provincie, zorgzwaarte en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra 

kenmerken? 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde 

(I1), % bewoners waarbij er een voorstel gedaan is om aan de bewoners, indien hij of zij dit wenst, 

een vertegenwoordiger aan te wijzen (I3), % bewoners waarbij de wensen met betrekken tot het 

levenseinde zijn bevraagd (I4) en % bewoners waarbij een zorgplan is opgemaakt op basis van 

deze bevraagde wensen van de bewoners m.b.t. levenseinde (I5) in een woonzorgcentrum in 

functie van: 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het percentage bewoners met 

een plan voor de zorg rond het levenseinde (I1), % bewoners waarbij er een voorstel 

gedaan is om aan de bewoners, indien hij of zij dit wenst, een vertegenwoordiger aan 

te wijzen (I3) blijkt hoger in Antwerpen dan de andere provincies. Het % bewoners 

waarbij de wensen met betrekken tot het levenseinde zijn bevraagd (I4) blijkt hoger in 

Antwerpen dan Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk gewest. 

Het % bewoners waarbij een zorgplan is opgemaakt op basis van deze bevraagde 

wensen van de bewoners m.b.t. levenseinde (I5) blijkt hoger in Antwerpen in 

vergelijking met Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant en Brussel 

Hoofdstedelijk gewest. 
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• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde 

(I1) en % bewoners waarbij er een voorstel gedaan is om aan de bewoners, indien hij of zij dit 

wenst, een vertegenwoordiger aan te wijzen (I3) in een woonzorgcentrum in functie van: 

o de zorgzwaarte van de bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum. Het percentage 

bewoners met een plan voor de zorg rond levenseinde blijkt toe te nemen met het BE 

WZC-aandeel.  

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners waarbij de wensen met betrekken tot het 

levenseinde zijn bevraagd (I4) en % bewoners waarbij een zorgplan is opgemaakt op basis van 

deze bevraagde wensen van de bewoners m.b.t. levenseinde (I5) in een woonzorgcentrum in 

functie van: 

o het BE WZC-aandeel van het woonzorgcentrum blijkt toe te nemen in functie van het 

BE WZC-aandeel. 

• Er zijn geen beduidende verschillen in het % bewoners met een plan voor de zorg rond het 

levenseinde (I1) en % bewoners waarbij er een voorstel gedaan is om aan de bewoners, indien 

hij of zij dit wenst, een vertegenwoordiger aan te wijzen (I3) in een woonzorgcentrum in functie 

van de kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit en urbanisatiegraad. 

• Er is geen beduidend verschil in het % bewoners waarbij de wensen met betrekken tot het 

levenseinde zijn bevraagd (I4) en % bewoners waarbij een zorgplan is opgemaakt op basis van 

deze bevraagde wensen van de bewoners m.b.t. levenseinde (I5) in een woonzorgcentrum in 

functie van de kenmerken erkende capaciteit, urbanisatiegraad en zorgzwaarte. 
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% bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde op 1 juli 2020 (I) volgens de kenmerken BE WZC-aandeel, erkende capaciteit, provincie, 

urbanisatiegraad en zorgbehoevendheid: Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de I waarden weer (P20, 

P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

  

BE WZC-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5  

Geen erkenning 13,3 22,2 25,4 18,2 47,1 63,0 64,7 55,0 71,0 100,0 100,0 84,6 63 

<50% 19,3 24,3 21,5 19,8 49,4 60,6 58,6 53,1 77,6 92,5 86,8 84,8 70 

50-74% 27,1 32,7 37,6 35,0 58,1 68,2 66,7 61,0 85,4 97,5 91,0 86,8 470 

75% of meer 32,9 36,4 49,4 44,4 65,5 74,7 73,5 69,6 86,2 98,0 88,7 88,0 118 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5  

<30 16,7 26,1 41,2 26,1 39,3 75,6 84,0 65,0 76,0 100,0 100,0 100,0 16 

30-59 26,3 30,2 34,3 28,9 55,8 64,0 67,6 61,0 86,8 98,2 96,8 87,0 89 

60-89 23,4 29,7 37,6 34,8 57,0 62,7 62,9 58,8 82,4 94,5 88,0 84,6 190 

90-120 25,3 31,8 34,4 31,9 61,0 76,1 70,5 67,4 87,1 99,1 92,6 91,5 209 

>120 27,9 32,9 43,2 40,4 58,1 67,7 66,7 62,6 82,8 97,7 88,0 86,3 217 
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Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5  

Antwerpen 37,0 44,8 49,7 42,9 67,8 80,2 74,3 70,7 88,4 100,0 94,0 93,3 186 

Limburg 22,2 26,2 28,9 26,2 48,1 65,6 64,6 51,8 84,5 98,1 91,0 85,4 82 

Oost-Vlaanderen 26,2 31,1 35,6 32,7 52,9 64,0 64,0 55,7 82,7 91,9 89,0 85,1 175 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 22,9 28,2 31,5 27,9 55,4 61,0 59,3 58,2 82,0 93,6 89,3 86,7 126 

West-Vlaanderen 23,1 28,7 40,4 38,0 55,1 66,1 67,0 62,1 82,8 97,1 90,3 87,0 152 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5  

Landelijk 25,6 28,9 32,7 31,3 54,7 66,4 63,4 59,2 82,0 95,6 87,9 83,5 126 

Weinig verstedelijkt 25,3 32,3 37,7 37,0 58,4 68,2 67,6 63,3 83,5 94,7 92,0 88,5 102 

Sterk verstedelijkt 21,5 29,5 34,7 32,6 55,6 66,7 67,0 64,1 85,3 97,4 93,6 91,1 201 

Stedelijk 28,2 32,8 40,0 35,3 58,3 69,5 67,3 62,6 85,5 98,5 90,3 86,8 292 

Zorgzwaarte P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

WZC 

 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5 I1 I3 I4 I5  

Lichte zorgbehoevendheid 15,8 22,2 25,4 23,7 55,0 63,8 65,5 58,8 77,8 95,6 94,8 87,2 118 

Lichte tot matige zorgbehoevendheid 19,2 30,2 31,6 30,2 53,8 63,0 59,0 56,8 84,6 99,1 87,2 86,4 149 

Matige zorgbehoevendheid 30,2 33,3 41,2 35,5 58,8 70,5 67,8 64,4 83,1 96,0 89,3 86,0 188 

Matige tot zware zorgbehoevendheid 26,2 31,7 45,2 39,8 57,9 68,2 68,2 63,2 84,5 100,0 92,8 89,1 123 

Zware zorgbehoevendheid 32,9 42,9 43,6 39,3 61,8 75,7 70,0 66,1 87,3 98,0 90,3 88,0 143 
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9.2.3 Tijdsevolutie indicator I 

661 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens viermaal.  

Een tijdsanalyse van de gemiddelde waarden toont dat het % bewoners met een plan voor de zorg rond 

levenseinde een stijgende trend vertoont over de periode 2017-2020 met een gemiddelde jaarlijkse 

stijging van 1,4 %.  

Zijn er beduidende verschillen in het % bewoners met een plan voor de zorg rond levenseinde over de 

gemeten periode in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken BE WZC-aandeel, erkende 

capaciteit, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra 

kenmerken? Voor een visuele voorstelling van de tijdsevolutie in functie van de beschikbare 

woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

• Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2017-2020 in % 

bewoners met een plan voor de zorg rond levenseinde in functie van: 

o de provincie waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het % bewoners met een plan 

voor de zorg rond levenseinde blijkt hoger in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-

Brabant en Brussel Hoofdstedelijk gewest dan in West-Vlaanderen.  

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het % bewoners met een plan voor 

de zorg rond levenseinde blijkt hoger in woonzorgcentra met minder dan 30 plaatsen 

in vergelijking met woonzorgcentra met meer dan 120 plaatsen. 

• Er zijn geen beduidende verschillen over de periode van 2017-2020 in het % bewoners met één 

of meer valincidenten in functie van het kenmerk  urbanisatiegraad en BE WZC-aandeel. 

 

Bij 418 van de 661 of 63,2 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens viermaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging.  
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10 Appendix 

10.1 FUNNELPLOTS 

Onderstaande funnelplots tonen per indicator voor elk woonzorgcentrum de waarden (percentage 

bewoners) voor de indicator tegenover de noemer van de indicator (het aantal bewoners in het 

woonzorgcentrum). De rode lijn geeft het totale gemiddelde weer (som van alle tellers / som van alle 

noemers). 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 daarbuiten 

als mogelijk afwijkend van wat verwacht wordt. Om de duidelijkheid van de figuur te verhogen worden 

extreme percentages boven de y-as aangeduid met een ster ter hoogte van de noemer van deze 

waarde. 

 

Woonzorgcentra kunnen voor hun eigen gegevens nagaan welke plaats zij innemen in de funnelplot. 
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10.2 VISUALISATIE VAN DE TIJDSEVOLUTIE VOLGENS DE VERSCHILLENDE 

WOONZORGCENTRA KENMERKEN (ZONDER CORRECTIE VOOR DE ANDERE 

WOONZORGCENTRA KENMERKEN) 

10.2.1 Indicator A2 
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10.2.2 Indicator C1 
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10.2.3 Indicator D4 
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10.2.4 Indicator D5 
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10.2.5 Indicator F 
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10.2.6 Indicator H 
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10.2.7 Indicator I1 
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10.3 VISUALISATIE VAN DE RELATIE TUSSEN WOONZORGCENTRA KENMERKEN EN 
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