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Inleiding 

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

en kwaliteitsverbetering voor de Vlaamse woonzorgcentra. Dankzij het Vlaams Indicatorenproject 

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

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

aspecten van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.  

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

tijdstippen en op een gestandaardiseerde manier zorgvuldig geformuleerde kwaliteitsindicatoren.  

 

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

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

het best geplaatst om de evolutie in hun eigen cijfers te duiden.  

Verschillen tussen centra worden door meerdere factoren bepaald. Naast de kwaliteit van de zorg 

beïnvloeden ook het zorgprofiel van de bewoners en hun ruimere context het resultaat van het 

woonzorgcentrum. Sommige indicatoren, zoals valincidenten, zijn slechts kort waarneembaar. 

Onvermijdelijk worden de geregistreerde aantallen dan mee bepaald door de intensiteit van observatie 

en de mogelijkheden van monitoring waarover het woonzorgcentrum beschikt. De lezer dient hiermee 

rekening te houden bij de interpretatie van de spreiding van de resultaten over de woonzorgcentra. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

geven.   

 

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

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

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

zorgvuldigheid waarmee geregistreerd wordt. 

 

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

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-indicatorenproject-voor-woonzorgcentra-vip-wzc
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1 Hoe deze cijfers lezen? 

In dit rapport vindt u cijfers voor heel Vlaanderen voor kwaliteitsindicatoren A (decubituswonden), B1 

(onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer van het eigen lichaamsgewicht), C (valincidenten), D 

(fysieke fixatie), E (medicijnincidenten) en I (plan voor de zorg rond het levenseinde). De resultaten voor 

indicator G (medicatiegebruik) zijn onvoldoende betrouwbaar wegens verschillen in interpretatie van de 

definitie. Daarom wordt deze indicator niet gerapporteerd in dit publieksrapport*. Meer informatie over 

deze indicatoren vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra 1.7. 

Dit rapport focust op de gegevens van 2016 deel 1 (indiendatum 31/07/2016) en rapporteert de 

resultaten voor 756 woonzorgcentra. Onderstaande tabellen geven meer informatie over deze 

woonzorgcentra. Het gaat om een aantal kenmerken op populatieniveau. 

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

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

hiermee rekening te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*In de individuele rapporten wordt indicator G wel gerapporteerd zodat de woonzorgcentra aan de slag kunnen met hun cijfers. 

 
Beheersinstantie 

 
Aantal woonzorgcentra 
 

Openbaar 218 

Particulier 119 

VZW 419 

  

 
Provincie 

 
Aantal woonzorgcentra 

West-Vlaanderen 153 

Oost-Vlaanderen 191 

Antwerpen 195 

Vlaams-Brabant 130 

Limburg 87 

  

 
Urbanisatiegraad 

 
Aantal 
woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 132 

Weinig verstedelijkte gemeenten 117 

Sterk verstedelijkte gemeenten 226 

Stedelijke gemeenten 281 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
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**RVT-aandeel duidt op het aandeel woongelegenheden voor zwaar zorgbehoevende bewoners. Dit cijfer geeft een indicatie 

van het zorgzwaarteprofiel van de populatie bewoners in het woonzorgcentrum, alhoewel dit cijfer kan verschillen van het 

effectieve aandeel zwaar zorgbehoevende bewoners in het woonzorgcentrum op het ogenblik van de registratie. 

 

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

 De definities van sommige indicatoren zijn voor de periode van 2013-2015 verder op punt 

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

2015 deel 2 (indiendatum 31/01/2016) werden dankzij een gerichte analyse van de data een 

aantal foutieve waarden gedetecteerd. De betreffende woonzorgcentra werden hierover 

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

Vanaf 2016 zijn alle indicatoren ook verplicht te registreren. 

 Er is nog weinig vergelijkingsmateriaal in Vlaanderen (vergelijking tegenover 

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

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

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

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

aanzetten tot grondigere evaluatie en kwaliteitsacties door de woonzorgcentra zelf.  

 Men moet verder in rekening brengen dat woonzorgcentra die een constructief 

registratiebeleid voeren en dus zeer nauwkeurig registreren mogelijk hogere percentages 

bekomen voor sommige indicatoren dan woonzorgcentra die minder systematisch registreren. 

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

niet noodzakelijk mindere kwaliteit voor deze indicatoren. 

 De resultaten worden per indicator getoond via vertrouwde figuren die vergelijkbaar zijn met 

de figuren in de individuele feedbackrapporten. Deze figuren (gebaseerd op boxplots) 

 
Erkende Capaciteit 

 
Aantal 
woonzorgcentra 

< 30 27 

30-59 100 

60-89 213 

90-119 199 

> 120 217 

 
RVT-aandeel** 

 
Aantal 
woonzorgcentra 

geen RVT erkenning 84 

< 50 % 116 

50-74 % 450 

75 % of meer 106 
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visualiseren de verdeling van de geobserveerde waarden en tonen hoe deze variëren over de 

woonzorgcentra. Op de figuren worden goed gekozen percentielen aangeduid die de spreiding 

van de indicator helpen beschrijven. Een percentiel ‘Px’ is een getal zodanig dat x % van de 

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

geven echter geen aanduiding van de nauwkeurigheid van de metingen die samenhangt met 

het aantal betrokken bewoners, wat wel het geval is in de funnelplots (zie hieronder). 

 In het huidige rapport 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 (zie 

appendix). Deze grafiek toont hoe de spreiding van de indicatorwaarden groter wordt 

naarmate er minder observaties in de meting betrokken zijn. Hoe kleiner het aantal betrokken 

bewoners, hoe groter de kans dat het resultaat beïnvloed wordt door toevallige variatie in de 

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

de grootte van het woonzorgcentrum bij het nagaan 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. Bij elke indicator vindt u meer uitleg om de interpretatie te 

helpen nuanceren.  

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

gebruikerscommissie met vertegenwoordigers van de overheid, koepelorganisaties, 

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

meetmethodes en werkwijze verder te verfijnen of aan te passen aan een evoluerende context.  
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2 Indicator A: decubituswonden 

2.1 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 april aanwezig was in het woonzorgcentrum en dat een 

decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald heeft 

 Noemer: aantal bewoners dat op 20 april aanwezig was in het woonzorgcentrum  

 

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

 Teller: aantal bewoners dat op 20 april 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 april 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 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
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2.2 RESULTATEN INDICATOR A  

2.2.1 A1 – Percentage bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 

 

750 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator A1 (99,2 %). 

 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator A1 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de A1 waarden weer (P5, P20, P80, P95). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

 72.247 bewoners waren aanwezig op 20 april 2016 in de woonzorgcentra (som van alle noemers). 

 2,8 % van hen had op 20 april een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 (totale gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had geen enkele bewoner een doorligwonde op 20 april (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 2,2 % of minder van de bewoners een doorligwonde 

op 20 april (P50 of mediaan).  

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

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

bewoners met een doorligwonde gelijk is aan of hoger is dan 4,5 %.   
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2.2.2 A2 – Percentage bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 ontstaan in 

het woonzorgcentrum 

 

750 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator A2 (99,2 %).  

 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator A2 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de A2 waarden weer (P5, P20, P80, P95). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

 72.247 bewoners waren aanwezig op 20 april 2016 in de woonzorgcentra (som van alle noemers). 

 1,9 % van hen had op 20 april een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 ontstaan in het 

woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had geen enkele bewoner een doorligwonde ontstaan in het 

woonzorgcentrum (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 1,4 % of minder van de bewoners een doorligwonde 

ontstaan in het woonzorgcentrum (P50 of mediaan).  

 In 4 op de 5 woonzorgcentra had 3,3 % of minder van de bewoners een doorligwonde 

ontstaan in het woonzorgcentrum (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 

woonzorgcentra het percentage bewoners met een doorligwonde ontstaan in het 

woonzorgcentrum gelijk is aan of hoger is dan 3,3 %.  

 

 

2.2.3 Opmerkingen bij de interpretatie van indicator A 

Het percentage bewoners met decubituswonden in een woonzorgcentrum wordt wellicht door 

verschillende factoren beïnvloed. Om deze indicator gepast te interpreteren houdt men idealiter 

rekening met de corresponderende eigenschappen van de bewoners, bijvoorbeeld met hun 

zorgprofiel. Het risico op doorligwonden stijgt wanneer een bewoner immobiel, bedlegerig of 

palliatief wordt en bepaalde aandoeningen kunnen bijdragen tot een verhoogd risico op 

doorligwonden. Wanneer voorzieningen voornamelijk gezonde en mobiele ouderen huisvesten, is 

het decubitusrisico kleiner. Mogelijk zijn er nog andere kenmerken van de bewoners die deze 

indicator beïnvloeden.   
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3 Indicator B: onbedoeld gewichtsverlies 

3.1 DEFINITIE INDICATOR B 

 

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

verschillende redenen. Gewichtsverlies kan veroorzaakt worden door uiteenlopende problematieken. 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

Indicator B1 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

 Teller: aantal bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer van het eigen 

lichaamsgewicht in de afgelopen maand (de bewoners worden éénmaal gewogen in maart en 

éénmaal in april) 

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

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

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

niet gewogen kunnen worden).  

 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 RESULTATEN INDICATOR B  

3.2.1 B1 – Percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 5 % of meer van het 
eigen lichaamsgewicht in de afgelopen maand 

 

707 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator B1 (93,5 %). 

47 woonzorgcentra registreerden geen tellers voor deze indicator, waardoor er geen gerapporteerde 

waarden zijn voor indicator B1 voor deze woonzorgcentra. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
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Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator B1 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de B1 waarden weer (P5, P20, P80, P95).  
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

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

gewicht te verliezen (som van alle noemers). 

 4,4 % van hen had onbedoeld gewichtsverlies in de afgelopen maand (totale gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had 0,7 % of minder van de bewoners onbedoeld 

gewichtsverlies (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 3,0 % of minder van de bewoners onbedoeld 

gewichtsverlies (P50 of mediaan).  

 In 4 op de 5 woonzorgcentra had 6,9 % of minder van de bewoners onbedoeld 

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

percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies gelijk is aan of hoger is dan 6,9 %.  

 

 

3.2.2 Opmerkingen bij de interpretatie van indicator B 

 

Het percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies in een woonzorgcentrum wordt wellicht door 

verschillende factoren beïnvloed. Om deze indicator gepast te interpreteren houdt men idealiter 

rekening met de corresponderende eigenschappen van de bewoners, bijvoorbeeld met hun zorgprofiel.  

 

Verschillende medische aandoeningen kunnen bijdragen tot een verhoogd risico op gewichtsverlies en 

eventueel ook op ondervoeding. Mogelijk zijn er nog andere kenmerken van de bewoners die deze 

indicator beïnvloeden.  
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4 Indicator C: Valincidenten  

4.1 DEFINITIE INDICATOR C 

Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Bij bewoners in een woonzorgcentrum zou het 

mogelijk gaan om 50-70% van de bewoners die minstens één keer per jaar ten val komt 

(www.valpreventie.be). 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 psychische en sociale problemen: 

valangst en het zich terugtrekken uit de omgeving.  

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 mei 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 mei twee of meer valincidenten heeft gehad  

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

woonzorgcentrum 

 

 

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 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valpreventie.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
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4.2 RESULTATEN INDICATOR C  

4.2.1 C1 – Percentage bewoners met één of meer valincidenten in de afgelopen maand 

 
754 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator C1 (99,7 %). 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator C1 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de C1 waarden weer (P5, P20, P80, P95). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

 74.673 bewoners waren minstens één ligdag aanwezig in de woonzorgcentra in de maand mei 

(som van alle noemers). 

 12,0 % van hen had één of meer geregistreerde valincidenten in de maand mei (totale 

gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had 7,3 % of minder van de bewoners één of meer 

geregistreerde valincidenten (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 11,6 % of minder van de bewoners één of meer 

geregistreerde valincidenten (P50 of mediaan).  

 In 4 op de 5 woonzorgcentra had 15,9 % of minder van de bewoners één of meer 

geregistreerde valincidenten (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 

woonzorgcentra het percentage bewoners met één of meer geregistreerde valincidenten 

gelijk is aan of hoger is dan 15,9 %.  
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4.2.2 C2 – Percentage bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand 

 

754 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator C2 (99,7 %). 

 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator C2 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de C2 waarden weer (P5, P20, P80, P95). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

 74.673 bewoners waren minstens één ligdag aanwezig in de woonzorgcentra in de maand mei 

(som van alle noemers). 

 3,4 % van hen had twee of meer geregistreerde valincidenten in de maand mei (totale 

gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had 1,3 % of minder van de bewoners twee of meer 

geregistreerde valincidenten (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 3,0 % of minder van de bewoners twee of meer 

geregistreerde valincidenten (P50 of mediaan).  

 In 4 op de 5 woonzorgcentra had 5,3 % of minder van de bewoners twee of meer 

geregistreerde valincidenten (P80). Dit betekent dat in de resterende 1 op de 5 

woonzorgcentra het percentage bewoners met twee of meer geregistreerde valincidenten 

gelijk is aan of hoger is dan 5,3 %.  

 

 

 

 

4.2.3 Opmerkingen bij de interpretatie van indicator C 

 

Het percentage bewoners met valincidenten in een woonzorgcentrum wordt wellicht door verschillende 

factoren beïnvloed. Om deze indicator gepast te interpreteren houdt men idealiter rekening met de 

corresponderende eigenschappen van de bewoners, bijvoorbeeld met hun zorgprofiel. Bepaalde 

aandoeningen en/of inname van medicatie kunnen de kans op valincidenten verhogen. Mogelijk zijn er 

nog andere kenmerken van de bewoners die deze indicator beïnvloeden.  

 

Factoren die onder controle zijn van het woonzorgcentrum en kunnen leiden tot valincidenten zijn 

bijvoorbeeld slechte lichtinval en infrastructuur. 

 

Men moet ook in rekening brengen dat woonzorgcentra die een constructief registratiebeleid hebben en 

dus zeer nauwkeurig alle bewoners met valincidenten registreren mogelijk hogere percentages 

bekomen dan woonzorgcentra die minder systematisch registreren. Een hoger percentage aan 

geregistreerde valincidenten betekent dus niet noodzakelijk mindere kwaliteit.. 

 

 

Meer informatie over valpreventie is te vinden op de website van het expertisecentrum val- en 

fractuurpreventie Vlaanderen: www.valpreventie.be. 

 

 

 

 

 
  

http://www.valpreventie.be/
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5 Indicator D: fysieke fixatie 

5.1 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. Onderzoek heeft intussen echter aangetoond dat deze motivatie 

onterecht is. Door géén vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen, stijgt het aantal valincidenten 

nauwelijks en doen er zich ook minder ernstige valletsels voor (Evans e.a., 1997; Capezutti e.a., 1999;  

Neufeld e.a., 1999).  

 

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 

(18,19 en 20 februari) 
 

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 

(18,19 en 20 februari) 

 
Indicator D6 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

 Teller: aantal bewoners dat overdag het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling 

 Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling 

(18,19 en 20 februari) 
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Indicator D7 geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100): 

 Teller: aantal bewoners dat ‘s nachts het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-

telling 

 Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling 

(18,19 en 20 februari) 

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

 Teller: aantal bewoners dat overdag 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 

(18,19 en 20 februari) 

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

 Teller: aantal bewoners dat ‘s nachts 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 

(18,19 en 20 februari) 

 

 

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 intrusiever 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 1.7. 

 

 

Opmerking: vermits er een aantal onduidelijkheden waren bij de interpretatie van de definitie van deze 

indicator moeten de cijfers met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
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5.2 RESULTATEN INDICATOR D  

5.2.1 D4 – Percentage bewoners met fysieke fixatie overdag 

 

746 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D4 (98,7 %). 

 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator D4 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de D4 waarden weer (P5, P20, P80, P95). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

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

noemers). 

 22,3 % van hen kreeg minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag (totale 

gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra kreeg 11,5 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 9 

middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag tijdens de drie-dagen-telling (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra kreeg 21,0 % 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 4 op de 5 woonzorgcentra kreeg 31,3 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 9 

middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag tijdens de drie-dagen-telling (P80). Dit betekent 

dat in de resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het percentage bewoners dat minstens 1 van 

de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg overdag gelijk is aan of hoger is dan 31,3 

%.  
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5.2.2 D5 – Percentage bewoners met fysieke fixatie ’s nachts 

 

746 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D5 (98,7 %). 

 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator D5 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de D5 waarden weer (P5, P20, P80, P95). 

 

 

 

 

 

 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
31.01.2017 Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2016 deel 1 25/39 

Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

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

noemers). 

 44,5 % van hen kreeg minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast ‘s nachts (totale 

gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra kreeg 29,3 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 9 

middelen tot fysieke fixatie toegepast ‘s nachts tijdens de drie-dagen-telling (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra kreeg 45,0 % of minder van de bewoners minstens 1 van 

de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast ‘s nachts tijdens de drie-dagen-telling (P50 of 

mediaan).  

 In 4 op de 5 woonzorgcentra kreeg 58,0 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 9 

middelen tot fysieke fixatie toegepast ‘s nachts tijdens de drie-dagen-telling (P80). Dit 

betekent dat in de resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het percentage bewoners dat 

minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg ‘s nachts gelijk is aan of 

hoger is dan 58,0 %.  
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5.2.3 D6 – Percentage bewoners met fysieke fixatie d.m.v. bedhekken overdag 

 

746 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D6 (98,7 %). 

 

 
 
 
 
 
 

5.2.4 D7 – Percentage bewoners met fysieke fixatie d.m.v. bedhekken ’s nachts 

 

746 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D7 (98,7 %). 
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5.2.5 D8 – Percentage bewoners met fysieke fixatie d.m.v. gordel overdag 

 

746 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D8 (98,7 %). 

 

 
 
 

5.2.6 D9 – Percentage bewoners met fysieke fixatie d.m.v. gordel ’s nachts 

 

746 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D9 (98,7 %). 

 

 
 

 

5.2.7 Opmerkingen bij de interpretatie van indicator D 

Het percentage bewoners bij wie vrijheidsbeperkende middelen worden toegepast in een 

woonzorgcentrum wordt wellicht door verschillende factoren beïnvloed. Om deze indicator gepast te 

interpreteren houdt men idealiter rekening met de corresponderende eigenschappen van de bewoners, 

bijvoorbeeld met hun zorgprofiel. Woonzorgcentra zijn verplicht een duidelijk beleid en procedure op te 

maken voor het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.   
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6 Indicator E: medicijnincidenten 

6.1 DEFINITIE INDICATOR E 

Bewoners in een woonzorgcentrum hebben vaak medicatie nodig ter ondersteuning van meerdere 

(chronische) aandoeningen. Een correct gebruik van medicatie is dan ook van groot belang. Fout 

medicatiegebruik kan immers leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Deze indicator beschrijft 

medicijnincidenten die kunnen voorvallen tijdens het toedienen van medicatie.  

 

Voor deze indicator spreekt men van medicijnincidenten van zodra één van volgende zaken heeft 

plaatsgevonden: 

 Medicijn(en) niet gegeven 

 Verkeerde dosering gegeven 

 Medicijn(en) op verkeerd tijdstip gegeven 

 Verkeerde toedieningswijze 

 Verkeerd medicijn(en) gegeven 

 

Merk op dat medicijnincidenten door toedoen van de bewoner zelf voor deze indicator niet worden 

meegerekend als een medicijnincident. Ook fouten bij het klaarzetten en controleren van de medicatie 

tellen niet mee voor deze indicator. 

 

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

 Teller: aantal bewoners dat in de afgelopen zeven dagen (14-20 juni) te maken had met minimaal 

één medicijnincident 

 Noemer: aantal bewoners dat ergens tijdens de zeven dagen (14-20 juni) geobserveerd werd 

(het is niet nodig dat de bewoner alle zeven dagen aanwezig is in het woonzorgcentrum), 

bewoners die hun eigen medicatie beheren of waarbij dit volledig door de familie gebeurt tellen 

niet mee 

 

Indien door het woonzorgcentrum op een constructieve manier wordt omgegaan met meldingen van 

medicijnincidenten kan deze indicator aanzetten tot een leercultuur waarin fouten worden gezien als 

kansen om bij te leren en de organisatie te verbeteren zodat medicijnincidenten tegelijk goed 

geregistreerd én beperkt worden.  

 

 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra 1.7. 

 

 

 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
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6.2 RESULTATEN INDICATOR E  

6.2.1 E – Percentage bewoners met medicijnincidenten 

 
751 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator E (99,3 %). 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator E 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de E waarden weer (P5, P20, P80, P95). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

 73.490 bewoners werden gedurende zeven dagen geobserveerd (som van alle noemers). 

 2,3 % van hen had te maken met een geregistreerd medicijnincident (totale gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had geen enkele bewoner te maken met een geregistreerd 

medicijnincident tijdens de observatieperiode van zeven dagen (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 0,7 % of minder van de bewoners te maken met een 

geregistreerd medicijnincident tijdens de observatieperiode van zeven dagen (P50 of 

mediaan).  

 In 4 op de 5 woonzorgcentra had 3,5 % of minder van de bewoners te maken met een 

geregistreerd medicijnincident tijdens de observatieperiode van zeven dagen (P80). Dit 

betekent dat in de resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het percentage bewoners dat te 

maken had met een geregistreerd medicijnincident gelijk is aan of hoger is dan 3,5 %.  

 

6.2.2 Opmerkingen bij de interpretatie van indicator E 

 

Het percentage bewoners dat te maken heeft met medicijnincidenten in een woonzorgcentrum wordt 

wellicht door verschillende factoren beïnvloed. Om deze indicator gepast te interpreteren houdt men 

idealiter rekening met de corresponderende eigenschappen van de bewoners, bijvoorbeeld met hun 

zorgprofiel. Woonzorgcentra met een groot aantal zwaar zieke bewoners met complexe 

medicatieschema’s hebben eventueel meer kans op een groter percentage bewoners met 

medicijnincidenten. Mogelijk zijn er nog andere kenmerken van de bewoners die deze indicator 

beïnvloeden.  

 

Factoren die onder controle zijn van het woonzorgcentrum en het aantal medicijnincidenten kunnen 

verminderen zijn bijvoorbeeld een goede organisatie van het beheer en toediening van medicatie. 

 

Men moet ook in rekening brengen dat woonzorgcentra die een goed registratiebeleid hebben wat 

medicijnincidenten betreft en zeer nauwkeurig alle bewoners met medicijnincidenten registreren 

mogelijk hogere percentages bekomen dan woonzorgcentra die minder systematisch registreren. Een 

hoger percentage aan geregistreerde medicijnincidenten betekent dus niet noodzakelijk mindere 

kwaliteit. 
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7 Indicator I: plan voor zorg rond levenseinde 

7.1 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 21 maart 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 21 maart 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. 

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. 

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

levenseinde. 

 

 

Meer details over deze indicator vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingQindicatoren_versie1%207%201_2016%20%283%29.pdf
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7.2 RESULTATEN INDICATOR I  

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

 

749 van de 756 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator I (99,0 %).  

 

Onderstaande tabel en figuur geven een samenvatting van de waarden (percentages) die indicator I 

aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuur geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de 

verdeling van de I waarden weer (P5, P20, P80, P95).  
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2016 kunnen we het volgende concluderen: 

 

 71.838 bewoners waren aanwezig op 21 maart 2016 in de woonzorgcentra (som van alle 

noemers). 

 43,8 % van hen had een plan voor de zorg rond het levenseinde op 21 maart (totale gemiddelde). 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had 15,7 % of minder van de bewoners een plan voor de zorg 

rond het levenseinde op 21 maart (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 40,0 % of minder van de bewoners een plan voor de 

zorg rond het levenseinde op 21 maart (P50 of mediaan).  

 In 4 op de 5 woonzorgcentra had 70,8 % of minder van de bewoners een plan voor de zorg 

rond het levenseinde op 21 maart (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 70,8 %.  

 

 

7.2.2 Opmerkingen bij de interpretatie van indicator I 

 

Het percentage bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde in een woonzorgcentrum 

wordt wellicht door verschillende factoren beïnvloed. Men verwacht dat de factoren die dit percentage 

beïnvloeden voor een belangrijk deel onder controle liggen van het woonzorgcentrum vermits het 

woonzorgcentrum instaat voor het organiseren van de palliatieve zorg. Het is echter niet uitgesloten dat 

corresponderende eigenschappen van de bewoners ook een rol spelen.  
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Appendix 

 

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

voor de indicator tegenover de noemer van de indicator. De rode lijn geeft het totale gemiddelde weer 

(som van alle tellers / som van alle noemers). 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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