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Inleiding 

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

en kwaliteitsverbetering voor de Vlaamse woonzorgcentra. Dankzij het Vlaams indicatorenproject 

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

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

aspecten van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.  

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

tijdstippen en op een gestandaardiseerde manier zorgvuldig geformuleerde kwaliteitsindicatoren.  

 

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

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

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

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

vanuit woonzorgcentra met elkaar uitgewisseld. 

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

Er zijn drie contexten waarbinnen men indicatoren kan situeren: 

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

% bewoners met onbedoeld gewichtsverlies). 

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

c) Woonzorgcentra vergelijken hun waarden met bevindingen uit internationaal wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

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

contextfactoren.  

 

De set van kwaliteitsindicatoren met betrekking tot kwaliteit van zorg die in de eerste jaarhelft van 2017 

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’. 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.   

 

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

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

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

waarmee geregistreerd wordt. 

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.zorg-en-gezondheid.be/indicatorenprojectwzc. 
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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) werden niet opgenomen in dit rapport omdat de cijfers 

onvoldoende betrouwbaar bleken wegens verschillen in interpretatie van de definitie. De definitie van 

indicator G wordt momenteel herwerkt.  

Meer informatie over deze indicatoren vindt u in de handleiding voor woonzorgcentra. 

Dit rapport focust op de gegevens van 2017 deel 1 (indiendatum 31/07/2017) en rapporteert de 

resultaten voor 779 woonzorgcentra. Onderstaande tabellen geven meer informatie over deze 

woonzorgcentra. Het gaat om een aantal kenmerken op populatieniveau. 

   

Beheersinstantie* 

 

Aantal woonzorgcentra 

Openbaar 214 

Particulier 126 

VZW 439 

 

Provincie 

 

Aantal woonzorgcentra 

West-Vlaanderen 155 

Oost-Vlaanderen 191 

Antwerpen 201 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 138 

Limburg 94 

 

Urbanisatiegraad 

 

Aantal woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 137 

Weinig verstedelijkte gemeenten 120 

Sterk verstedelijkte gemeenten 295 

Stedelijke gemeenten 227 

 

Erkende Capaciteit 

 

Aantal woonzorgcentra 

< 30 22 

30-59 99 

60-89 216 

90-119 214 

> 120 228 
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*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. 

**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 2013-2017 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. 

• 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.  

• 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 of gelijk aan 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 

 

RVT-aandeel** 

 

Aantal woonzorgcentra 

geen RVT erkenning 76 

< 50 % 151 

50-74 % 446 

75 % of meer 106 
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woonzorgcentra. 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). Af en toe worden ook gemiddelde waarden weergegeven. Er dient 

hierbij rekening gehouden te worden 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 in 2016 en 2017 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. In dit rapport wordt per indicator nagegaan of er sprake is van beduidende 

verschillen tussen 2016 en 2017. Gezien we slechts beschikken over data van 2 jaargangen is 

een uitspraak over een eventuele tijdsevolutie niet mogelijk. Het verifiëren van een tijdsevolutie 

gebeurt voor resultaten van minstens 4 opeenvolgende jaargangen. De verschillen in dit rapport 

wijzen niet noodzakelijk op een trend, maar kunnen evengoed een tijdelijke fluctuatie 

weerspiegelen. 

• 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. 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 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 (beheersinstantie, 

provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel). Hierbij wordt telkens rekening 

gehouden met alle woonzorgcentrum kenmerken. 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 RVT-aandeel van de woonzorgcentra. 

• Voor elke indicator werden de resultaten voorgelegd aan 2 experten. Hun input werd samengevat 

in een addendum als duiding en interpretatie van de bevindingen voor de desbetreffende indicator. 
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• 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 Overzicht van de resultaten 

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

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

verdeling van de indicatoren weergegeven. Daarnaast vindt u bij hoeveel bewoners deze indicator 

gemiddeld aanwezig was en het percentage woonzorgcentra met een nulmeting of de afwezigheid van 

de indicator bij alle bewoners.  

 

* Interpretatie gemiddelde a.d.h.v. indicator A1: 2,9 % van de bewoners hadden op 20 april een decubituswonde categorie 2 

t.e.m. 4. 

** Interpretatie WZC met nulmeting a.d.h.v. indicator A1:  24,7 % van de woonzorgcentra registreerden geen enkele bewoner 

met decubituswonden categorie 2 t.e.m. 4. 

 
 
  

Indicator Korte verklaring P20 P50 
(Mediaan) 

P80 Gemiddelde *  % WZC met 
nulmeting ** 

A1 Decubitus cat. 2 of 
meer 

0,0 2,0 4,2 2,9 24,7 

A2 Decubitus cat. 2 of 
meer ontstaan in 

WZC 

0,0 1,3 3,0 1,7 34,5 

B1 Onbedoeld 
gewichtsverlies  

5% of meer 

0,0 2,9 6,5 4,2 20,0 

C1 1 of meer 
valincidenten 

7,7 11,7 16,4 12,3 1,3 

C2 2 of meer 
valincidenten 

1,2 3,1 5,1 3,4 12,4 

D4 Fysieke fixatie 
overdag 

9,4 19,2 29,9 20,5 2,7 

D5 Fysieke fixatie  

's nachts 

27,1 43,1 57,4 42,5 1,3 

D6 Bedhekken 
overdag 

1,7 6,7 14,9 8,9 14,1 

D7 Bedhekken  

's nachts 

26,1 41,4 55,1 40,8 1,6 

D8 Gordel overdag 0,0 2,6 7,8 4,2 32,6 

D9 Gordel 's nachts 0,0 0,0 2,0 1,2 64,0 

E1 Medicijnincident 0,0 0,0 3,0 1,9 51,2 

I1 Plan voor zorg 
rond levenseinde 

19,4 45,6 75,0 48,3 3,6 
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3 Indicator A: decubituswonden 

3.1 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. 
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3.2 RESULTATEN INDICATOR A  

3.2.1 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) 

 

776 van de 779 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator A1 en A2 (99,6  %). 

 

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

indicator 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 2017 en 

vervolgens voor 2016 en 2017. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2017 kunnen we het volgende concluderen: 

 

• 74.249 bewoners waren aanwezig op 20 april 2017 in de woonzorgcentra (som van alle noemers). 

• 2,9 % van hen had op 20 april een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 (totale gemiddelde) terwijl 

deze bij 1,7 % van de bewoners ontstonden in het woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

• 192 van de woonzorgcentra (24,7 %) registreerden geen enkele bewoner met decubituswonden 

en 268 van de woonzorgcentra (34,5 %) registreerden geen enkele bewoner met 

decubituswonden ontstaan in de woonzorgcentra.  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 2 % of minder van de bewoners een doorligwonde op 20 

april (P50 of mediaan). Dit percentage was 1,3 % wanneer enkel de doorligwonden ontstaan in de 

woonzorgcentra in rekening gebracht werden.  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 4,2 % of minder van de bewoners een doorligwonde op 20 april 

(P80) en 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 4,2 % en 3% respectievelijk. 

 

3.2.2 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator A1 en A2 

We observeren een verschil tussen 2016 en 2017 voor indicator A1 en A2 waarbij een lichte daling 

te zien is in het percentage bewoners met decubituswonden in 2017 ten opzichte van 2016. Gezien 

we slechts beschikken over data van 2 jaargangen wijst dit niet noodzakelijk op een trend, maar 

kan dit evengoed een tijdelijke fluctuatie weerspiegelen. 

 

3.2.3 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 beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-

aandeel wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met decubituswonden (A1) en decubituswonden 

ontstaan in het woonzorgcentrum (A2) in functie van: 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met 

decubituswonden (A1 en A2) blijkt hoger in openbare en VZW woonzorgcentra.  

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

decubituswonden (A1 en A2) blijkt hoger in West- en Oost-Vlaanderen en Limburg in 

vergelijking met de andere provincies. 

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

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

urbanisatiegraad, capaciteit en RVT-aandeel.  
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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 april 2017 (A2) 

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

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

A1 en A2 waarden weer (P20, P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

 

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

Gemiddeld 2,9 % van de bewoners had een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 op 20 april 2017 

terwijl deze bij gemiddeld 1,7 % van de bewoners ontstond in het woonzorgcentrum. Aangenomen 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 A1 A2 A1 A2 A1 A2  

Openbaar 0,9 0,0 2,3 1,4 4,0 3,1 214 

Particulier 0,0 0,0 1,0 0,0 3,3 2,2 125 

VZW 0,0 0,0 2,1 1,3 4,3 3,1 437 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Antwerpen 0,0 0,0 1,3 0,9 3,6 2,5 200 

Limburg 1,0 0,0 2,4 1,5 4,5 2,7 94 

Oost-Vlaanderen 0,0 0,0 2,6 1,7 4,3 3,3 190 

Vlaams-Brabant & 

Brussel HG 

0,0 0,0 1,6 1,0 3,2 2,5 137 

West-Vlaanderen 0,8 0,0 2,7 1,7 4,5 3,9 155 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Landelijk 0,0 0,0 2,0 1,3 4,6 2,8 136 

Weinig verstedelijkt 0,0 0,0 1,9 1,1 4,2 3,1 119 

Stedelijk 0,3 0,0 2,3 1,3 4,1 3,2 295 

Sterk verstedelijkt  0,0 0,0 1,7 1,1 3,8 3,0 226 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

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

30-59 0,0 0,0 2,2 0,0 4,7 3,2 97 

60-89 0,0 0,0 1,6 1,4 4,1 3,0 215 

90-120 0,0 0,0 2,0 1,1 4,2 3,3 214 

>120 0,7 0,0 2,2 1,4 3,9 2,9 228 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Geen erkenning 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 2,2 75 

<50% 0,0 0,0 2,2 1,4 4,2 3,1 151 

50-74% 0,0 0,0 2,0 1,3 4,0 3,0 444 

75% of meer 0,8 0,0 2,5 1,5 4,4 3,3 106 
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dat de classificatie van decubitus goed gekend is door degene die de observaties uitvoert, zijn dit 

gunstige resultaten. 

Een vergelijking van de huidige cijfers met internationale cijfers vraagt om waakzaamheid omdat 

men internationaal in de noemer typisch het aantal personen weergeeft die positief scoren op risico 

op decubitus. Op die manier worden cijfers tussen 5 en 8% gerapporteerd.  Gezien onze indicator 

in de noemer eenvoudigweg alle bewoners meeneemt, ongeacht hun risicoscore, meten we een 

ander percentage dat natuurlijkerwijs lager ligt. Indien een letsel niet is ontstaan in het 

woonzorgcentrum, is het goed om na te gaan waar de letsels dan wel zijn ontstaan. Minimale 

ontwikkeling van decubitusletsels kan door bvb. hielen te liften, wisselhoudingen toe te passen, 

vermijden van langdurig zitten en specifieke steunoppervlakken te gebruiken.  

Centra met een zeer hoog risico populatie zullen bijna per definitie slechter scoren dan centra met 

een lager aantal zwaar zorgbehoevenden. Dit blijkt ook duidelijk in de analyses. Bij de interpretatie 

van eigen cijfers kan elk woonzorgcentrum de risicoprofielen van zijn bewoners en de 

preventiemaatregelen die werden genomen in rekening brengen. Conclusies trekken omtrent de 

verschillen tussen de provincies en beheersinstantie is moeilijk gezien er geen voor de hand 

liggende verklaringen voor zijn.  
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4 Indicator B: onbedoeld gewichtsverlies 

4.1 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. 
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4.2 RESULTATEN INDICATOR B  

4.2.1 B1 – Percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 5 % of meer van het 

eigen lichaamsgewicht in de afgelopen maand 

 

764 van de 779 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator B1 (98,1 %). 

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

waarden zijn voor indicator B1 voor deze woonzorgcentra. 

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

indicator B1 aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuren geven de mediaan (P50) en andere 

percentielen van de verdeling van de B1 waarden weer (P5, P20, P80, P95), eerst in 2017 en 

vervolgens voor 2016 en 2017.  
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2017 kunnen we het volgende concluderen: 

 

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

gewicht te verliezen (som van alle noemers). 

• 4,2 % van hen had onbedoeld gewichtsverlies in de afgelopen maand (totale gemiddelde). 

• 153 van de woonzorgcentra (20,0 %) registreerden geen enkele bewoner met onbedoeld 

gewichtsverlies 

• In de helft van alle woonzorgcentra had 2,9 % of minder van de bewoners onbedoeld 

gewichtsverlies (P50 of mediaan).  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 6,5 % 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 6,5 %.  

 

4.2.2 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator B1 

Op basis van het beperkt aantal beschikbare jaargangen, 2016 en 2017, weerhouden we geen 

verschil in het percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies tussen de beide jaargangen. 

 

4.2.3 Relatie tussen woonzorgcentra kenmerken en indicator B1 

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

beschikbare woonzorgcentra kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende 

capaciteit en RVT-aandeel wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

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

woonzorgcentrum in functie van 

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

onbedoeld gewichtsverlies blijkt hoger in Antwerpen en Vlaams-Brabant & Brussel HG 

in vergelijking met de andere provincies. 

o de urbanisatiegraad waarin het woonzorgcentrum is gelegen. Het percentage 

bewoners met onbedoeld gewichtsverlies blijkt toe te nemen naargelang de 

urbanisatiegraad van het woonzorgcentrum toeneemt.  

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

onbedoeld gewichtsverlies blijkt toe te nemen met de erkende capaciteit van het 

woonzorgcentrum.  

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

woonzorgcentrum in functie van de kenmerken beheersinstantie en RVT-aandeel. 
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% bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer (B1) volgens de kenmerken 

beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel: Onderstaande 

tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de B1 waarden weer (P20, 

P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

 

  

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 1,4 3,4 7,4 212 

Particulier 0,0 2,9 6,7 126 

VZW 0,0 2,7 6,2 426 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 1,1 3,5 7,1 200 

Limburg 0,0 2,5 6,7 93 

Oost-Vlaanderen 0,0 2,9 6,3 188 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 0,8 3,4 7,7 131 

West-Vlaanderen 0,0 2,4 5,4 152 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijk 0,0 2,0 5,3 136 

Weinig verstedelijkt 0,0 2,2 5,4 118 

Stedelijk 1,2 3,1 7,2 288 

Sterk verstedelijkt 1,0 3,5 6,7 222 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 0,0 0,0 0,0 22 

30-59 0,0 2,2 6,3 97 

60-89 0,0 2,8 6,2 211 

90-120 1,1 2,7 6,4 210 

>120 1,7 3,9 7,2 224 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 0,0 0,7 5,6 72 

<50% 1,1 3,2 7,5 150 

50-74% 1,3 3,2 6,3 438 

75% of meer 0,0 2,2 5,7 104 
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4.2.2 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator B1 

 

Gemiddeld had slechts 4.2% van de bewoners een onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer over de 

periode van 1 maand. Opvallend is dat de P20 0% bedraagt. Dit houdt in dat 20% van de 

woonzorgcentra geen enkele bewoner met onbedoeld gewichtsverlies registreerde. In de helft van de 

woonzorgcentra had 2.9% of minder van de bewoners een onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer. 

Een aantal woonzorgcentra springen er in negatieve zin uit. Benchmarking kan deze instellingen 

toelaten daaruit conclusies te trekken en waar nodig maatregelen te nemen om hun score te verbeteren.  

 

Internationaal wordt een gewichtsverlies van 5% of meer van het eigen lichaamsgewicht over 6 tot 12 

maanden als klinisch relevant gezien. Bewoners die op huidig criterium dat slechts op 1 maand 

betrekking heeft dus positief scoren, zijn duidelijk een hoge risicogroep voor acuut verlies aan 

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

aandoeningen. Onderzoek toont aan dat er een stijging is van de mortaliteit in de 6 maanden na het 

gewichtsverlies. In sommige studies spreekt men zelfs van een toename van kans tot overlijden van 4 

keer binnen het jaar. Gerichte aanpak is dus noodzakelijk. 

 

Waar vergelijking mogelijk is, liggen de cijfers in de lijn met internationale studies (gemiddeld tussen 

1.3% - 8%). 

Dit jaar rapporteerde een hoger percentage woonzorgcentra deze indicator in vergelijking met 2016. De 

gemiddelde cijfers zijn vergelijkbaar tussen de 2 jaargangen. De P95 is wel beduidend lager in 2017 in 

vergelijking met 2016.  

 

Het eventueel optreden van onbedoeld gewichtsverlies heeft niet steeds en niet enkel te maken met 

een mogelijke mindere kwaliteit van verzorging. Meerdere factoren, in de eerste plaats medische 

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

steeds ten volle worden teniet gedaan door een optimale zorg. Daarnaast wordt in onderzoek gewezen 

op de impact die een rouwperiode heeft op gewichtsverlies bij ouderen.  

Het beleid stopt niet bij registratie. Sensibilisatie rond onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding en 

preventie ervan blijven noodzakelijk. 
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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 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 

 

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. 
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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) 

 
777 van de 779 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator C1 en C2 (99,7 %). 

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 2017 en 

vervolgens voor 2016 en 2017. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in mei 2017 kunnen we het volgende 

concluderen: 

 

• 76.657 bewoners waren minstens één ligdag aanwezig in de woonzorgcentra in de maand mei 

(som van alle noemers). 

• 12,3 % van hen had één of meer geregistreerde valincidenten in de maand mei (totale gemiddelde) 

waarvan gemiddeld 8,9 % van de bewoners eenmalig gevallen is en gemiddeld 3,4 % van de 

bewoners twee of meer geregistreerde valincidenten had. 

• 10 van de woonzorgcentra (1,3 %) registreerden geen enkele bewoner met één of meer 

valincidenten en 96 van de woonzorgcentra (12,4 %) registreerden geen enkele bewoner met 

twee of meer valincidenten.  

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

valincidenten (P20) terwijl dit 1,2 % was voor twee of meer valincidenten.  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 11,7 % of minder van de bewoners één of meer 

geregistreerde valincidenten (P50 of mediaan) en 3,1 % of minder van de bewoners twee of meer 

geregistreerde valincidenten.  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 16,4 % of minder van de bewoners één of meer geregistreerde 

valincidenten (P80) en 5,1 % 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 16,4 % en 

5,1 % respectievelijk.  

 

5.2.2 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator C1 en C2 

We observeren een verschil tussen 2016 en 2017 voor indicator C1 waarbij een lichte stijging te 

zien is in het percentage bewoners met één of meer valincidenten in 2017 ten opzichte van 2016. 

Dit verschil is niet zichtbaar voor twee of meer valincidenten. Gezien we slechts beschikken over 

data van 2 jaargangen wijst dit niet noodzakelijk op een trend, maar kan het bovenstaande verschil 

evengoed een tijdelijke fluctuatie weerspiegelen. 

 

 

5.2.3 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 

beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel wanneer rekening 

gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

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

meer valincidenten (C2) in een woonzorgcentrum in functie van: 
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o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met 

valincidenten (C1 en C2) blijkt toe te nemen met de erkende capaciteit van het 

woonzorgcentrum. 

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met twee of meer valincidenten (C2) in functie 

van: 

o de provincie. Het percentage bewoners met twee of meer valincidenten (C2) blijkt 

hoger te liggen in Antwerpen en lager in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant & 

Brussel HG. 

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

in functie van de kenmerken beheersinstantie, urbanisatiegraad en RVT-aandeel voor beide 

categorieën van valincidenten (C1 en C2). Voor het % bewoners met één of meer valincidenten 

(C1) zijn er geen beduidende verschillen in functie van de provincie.  
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% bewoners met een of meer valincidenten in de maand mei 2017 (C1) en met twee of meer 

valincidenten in de maand mei 2017 (C2) volgens de kenmerken beheersinstantie, provincie, 

urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel: Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en 

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

voorstelling zie appendix) 

 

 
 

 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 C1 C2 C1 C2 C1 C2  

Openbaar 8,0 1,2 12,1 3,0 15,7 4,7 213 

Particulier 6,2 1,0 11,7 3,1 16,2 5,7 125 

VZW 8,0 1,3 11,6 3,1 16,7 5,3 439 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Antwerpen 8,2 1,5 12,5 3,6 16,7 5,8 200 

Limburg 7,3 1,2 12,5 3,1 16,7 5,2 94 

Oost-Vlaanderen 7,6 1,3 11,0 3,1 15,9 5,2 191 

Vlaams-Brabant & 

Brussel HG 

7,2 0,9 11,1 2,7 16,1 4,7 137 

West-Vlaanderen 8,3 1,3 12,2 2,7 15,9 4,6 155 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Landelijk 7,0 1,2 12,0 3,1 16,7 4,9 137 

Weinig verstedelijkt 6,8 1,4 11,1 2,9 15,0 5,0 120 

Stedelijk 8,2 1,3 11,8 3,3 16,8 5,3 295 

Sterk verstedelijkt  7,7 1,1 12,2 2,9 15,9 5,2 225 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

<30 0,0 0,0 8,2 0,0 17,4 5,6 22 

30-59 5,1 0,0 10,8 2,6 16,7 5,1 98 

60-89 7,4 1,3 11,3 3,0 16,5 5,4 215 

90-120 8,2 1,1 11,7 3,1 16,1 4,9 214 

>120 9,2 1,7 12,4 3,3 16,2 5,1 228 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Geen erkenning 4,3 0,0 10,4 2,5 14,8 5,0 76 

<50% 7,8 1,4 12,2 3,1 16,7 5,7 151 

50-74% 8,2 1,3 12,0 3,2 16,5 5,2 444 

75% of meer 6,7 1,2 11,0 2,5 15,3 4,2 106 
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5.2.4 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator C 

 

Gemiddeld 12,3 % van de bewoners had één of meer valincidenten en 3,4 % had twee of meer 

geregistreerde valincidenten. De mediaan ligt op 11,7 % voor één of meer valincidenten en op 3,1 % 

voor twee of meer valincidenten. Deze cijfers kunnen als basis gebruikt worden voor WZC om het eigen 

valpreventiebeleid te gaan evalueren en bij te sturen om zo het kwaliteitsbeleid te verbeteren rekening 

houdend met mogelijks beïnvloedende factoren.  

 

De scores op de indicatoren C1 en C2 kunnen moeilijk vergeleken worden met internationale literatuur 

gezien men internationaal meestal cijfers weergeeft op jaarbasis. Een recente studie in Duitse 

woonzorgcentra rapporteerde een geschatte incidentie van 1,6 valincidenten per bewonersjaar (Rapp 

et al, 2012).  Deze incidentie neemt echter nog toe tot 6,2 valincidenten per bewonersjaar voor bewoners 

met cognitieve stoornissen zoals dementie (Gibson et al, 2008).  

Met een gemiddelde van 12,3 % voor enkelvoudige valpartijen positioneren de Vlaamse WZC zich wat 

hoger ten opzichte van 10 % in Nederland (cijfers van 2015). In Nederland worden ook valgerelateerde 

karakteristieken en preventie-initiatieven opgenomen wat een mogelijke verklaring kan zijn voor de 

verschillen. Door de koppeling van de valincidenten aan deze karakteristieken en initiatieven kreeg 

reflectie en remediëring mogelijks meer sturend potentieel doorheen de tijd. Het is niet uitgesloten dat 

door de uitgebreidere informatie men reeds gerichte remediëringen heeft kunnen realiseren zodat men 

ondanks de mogelijke profielwijziging van de ouderen toch nog onder het Vlaamse incidentiecijfer blijft. 

 

In Nederland is er een stijgende tendens in valincidenten over de afgelopen 5 tot 6 jaren. Voor 

Vlaanderen kan men op basis van de 2 metingen nog geen uitspraak van een dergelijke tendens doen, 

maar we zien wel een lichte toename van 2016 naar 2017. Mogelijke verklaringen voor zo’n toename 

zijn dat bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de bewoners is toegenomen en dat samen met 

leeftijdsgebonden begeleidende co-morbiditeiten dit factoren zijn die de valincidentie doen stijgen.   

 

Bij de interpretatie van de valincidenten kan er rekening gehouden worden met verschillende factoren 

die het percentage bewoners met valincidenten in WZC kunnen beïnvloeden. Beïnvloedende factoren 

zijn onder andere de zorgafhankelijkheid van de bewoner, bepaalde aandoeningen en/of inname van 

medicatie. Het is ook niet uitgesloten dat er een relatie bestaat tussen fysieke fixatie en valincidenten. 

We weten uit internationale literatuur dat zorgverleners bewoners vaak fixeren om op deze wijze 

valincidenten te voorkomen. Ten laatste moet er ook rekening gehouden worden met het 

registratiebeleid in het WZC. Het is mogelijk dat WZC waar men systematischer registreert, hogere 

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

aan geregistreerde valincidenten betekent dus niet noodzakelijk mindere kwaliteit.  

 

Uit een vrij recente systematische review blijkt dat evaluatie van indicator C2 minstens zo belangrijk is 

als die van indicator C1 (Vlaeyen et al, 2015).  

Dankzij de verbanden met beschikbare WZC-kenmerken zoals capaciteit, RVT-aandeel, … kunnen we 

sommige gegevens beter kaderen.  
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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. 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 (20, 

21 en 22 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 (20, 

21 en 22 februari) 

 
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 
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• Noemer: aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling (20, 

21 en 22 februari) 

 
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 (20, 

21 en 22 februari) 

 
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 (20, 

21 en 22 februari) 

 
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 (20, 

21 en 22 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. 
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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) 

 

772 van de 779 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D4, D6 en D8 (99,1  %). 

 

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). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2017 kunnen we het volgende concluderen 

wat betreft fixatie overdag: 

 

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

noemers). 

• 20,5 % van hen kreeg minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag (totale 

gemiddelde), bij 8,9% werd het bedhekken minstens 1 keer overdag toegepast en bij 4,2 % werd 

de gordel toegepast. 

• 21 van de woonzorgcentra (2,7 %) registreerden dat ze geen fixatie overdag toepassen, terwijl 

109 van de woonzorgcentra (14,1 %)  het bedhekken niet toepassen en 252 van de 

woonzorgcentra (32,6 %) de gordel overdag niet toepassen.  

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

middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag tijdens de drie-dagen-telling (P20), 1,7% 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 19,2 % 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 6,7 % of minder van de bewoners het bedhekken 

toegepast overdag en 2,6 % of minder gebruikte de gordel. 

• In 4 op de 5 woonzorgcentra kreeg 29,9 % of minder van de bewoners minstens 1 van de 9 

middelen tot fysieke fixatie toegepast overdag tijdens de drie-dagen-telling (P80), terwijl dit 14,9% 

was voor het bedhekken en 7,8 % 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 

29,9 %, 14,9 % en 7,8 %.  

 

6.2.2 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator D4, D6 en D8 

We observeren een verschil tussen 2016 en 2017 voor indicator D4 en D6. Hierbij is een daling te 

zien in het percentage bewoners met fysieke fixatie overdag in het algemeen en met het bedhekken 

(D4 en D6). Dit verschil is niet zichtbaar voor fixatie overdag met de gordel (D8). Gezien we slechts 

beschikken over data van 2 jaargangen wijst dit niet noodzakelijk op een trend, maar kan dit 

evengoed een tijdelijke fluctuatie weerspiegelen. 

 

 

6.2.3 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 beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, 

erkende capaciteit en RVT-aandeel wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra 

kenmerken? 
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• 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 het RVT-aandeel. Het percentage bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie 

overdag (D4), minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken overdag (D6) en met 

minstens 1 keer de toepassing van de gordel overdag (D8)  blijkt te stijgen in functie 

van het RVT-aandeel. 

• 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 beheersinstantie van het woonzorgcentrum. 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 openbare en VZW woonzorgcentra.  

o de provincie waarin 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 lager in Antwerpen en Limburg en hoger in West-

Vlaanderen in vergelijking met de andere provincies.  

• Er is een beduidend verschil in het % bewoners met minstens 1 keer de toepassing van de gordel 

overdag (D8) in een woonzorgcentrum in functie van: 

o de urbanisatiegraad van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met 

minstens 1 keer de toepassing van de gordel overdag (D8) blijkt hoger in landelijke 

gemeenten.  

• Er zijn geen beduidende verschillen 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 de erkende 

capaciteit. Er zijn geen beduidende verschillen 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 de urbanisatiegraad. Er zijn geen beduidende verschillen in het 

% bewoners met minstens 1 keer de toepassing van de gordel overdag (D8) in een 

woonzorgcentrum in functie van de provincie en de beheersinstantie.  
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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 februari 2017 volgens de kenmerken 

beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel: Onderstaande 

tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de D4, D6 en D8 waarden 

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

 

 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 D4 D6 D8 D4 D6 D8 D4 D6 D8  

Openbaar 14,4 2,6 0,0 21,6 8,4 3,4 31,0 16,2 8,3 212 

Particulier 5,6 0,0 0,0 13,6 3,4 2,3 23,2 10,1 7,9 125 

VZW 9,2 1,7 0,0 19,1 7,4 2,3 30,5 15,4 7,3 435 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Antwerpen 6,7 1,4 0,0 15,1 4,0 2,6 24,8 9,4 7,2 198 

Limburg 9,5 1,6 0,0 16,2 6,5 4,7 26,7 11,7 9,5 93 

Oost-Vlaanderen 9,4 2,5 0,0 20,0 8,5 1,8 30,4 16,7 6,7 190 

Vlaams-Brabant 

& Brussel HG 

9,2 0,0 0,0 19,0 5,3 2,4 27,6 14,0 6,0 137 

West-Vlaanderen 14,7 4,3 0,0 24,9 10,0 3,7 35,3 20,3 8,5 154 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Landelijk  9,7 2,4 0,0 21,5 7,5 4,8 33,3 16,2 9,2 137 

Weinig 

verstedelijkt 

9,7 2,2 0,0 19,7 7,8 2,3 30,9 16,5 9,7 118 

Stedelijk 9,2 1,6 0,0 17,7 6,5 2,2 28,7 12,8 6,9 293 

Sterk 

verstedelijkt 

9,3 1,2 0,0 19,2 6,1 2,5 28,4 15,5 6,9 224 

Erkende 

Capaciteit 

P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

<30 0,0 0,0 0,0 6,8 3,9 0,0 20,8 17,9 5,3 22 

30-59 7,9 0,0 0,0 17,6 6,3 2,3 30,6 17,1 9,3 99 

60-89 9,7 1,6 0,0 19,3 7,5 2,5 31,3 15,4 7,8 213 

90-120 9,5 1,8 0,0 20,1 6,6 3,2 29,2 13,4 7,9 212 

>120 10,7 2,4 0,0 19,2 7,0 2,6 28,9 12,8 7,1 226 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Geen erkenning 1,6 0,0 0,0 8,3 2,8 0,0 20,0 11,8 4,0 74 

<50% 8,9 1,0 0,0 15,3 4,5 2,0 23,2 11,6 6,0 151 

50-74% 11,1 2,2 0,0 20,0 7,5 3,2 30,3 15,3 8,2 441 

75% of meer 16,7 3,9 0,0 25,3 10,6 4,2 34,2 19,6 10,3 106 
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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) 

 

772 van de 779 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator D5, D7 en D9 (99,1 %). 

 

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). 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2017 kunnen we het volgende concluderen 

wat betreft fixatie ‘s nachts: 

 

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

noemers). 

• 42,5 % van hen kreeg ‘s nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast (totale 

gemiddelde) bij 40,8 % werd het bedhekken minstens 1 keer ‘s nachts toegepast en bij 1,2 % werd 

de gordel toegepast. 

• 10 van de woonzorgcentra (1,3 %) registreerden dat ze ‘s nachts geen fixatie toepassen, terwijl 

12 van de woonzorgcentra (1,6 %) ‘s nachts het bedhekken niet toepassen en 494 van de 

woonzorgcentra (64,0 %) ‘s nachts de gordel niet toepassen.  

• In 1 op de 5 woonzorgcentra kreeg 27,1% of minder van de bewoners ‘s nachts minstens 1 van 

de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling (P20), 26,1 % of minder 

kreeg het bedhekken toegepast.  

• In de helft van alle woonzorgcentra kreeg 43,1 % 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 41,4 % of minder van de bewoners het bedhekken 

toegepast ’s nachts.  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra kreeg 57,4 % 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 55,1 % 

was voor het bedhekken en 2 % 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 

57,4 %, 55,1 % en 2 %.  

 

6.3.2 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator D5, D7 en D9 

We observeren een verschil tussen 2016 en 2017 voor indicator D5, D7 en D9. Hierbij is in 2017 

een daling te zien in het percentage bewoners voor alle vormen van fysieke fixatie ’s nachts (D5, 

D7 en D9). Gezien we slechts beschikken over data van 2 jaargangen wijst dit niet noodzakelijk op 

een trend, maar kan dit evengoed een tijdelijke fluctuatie weerspiegelen. 

 

 

6.3.3 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 beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, 

erkende capaciteit en RVT-aandeel 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), 

minstens 1 keer de toepassing van het bedhekken ‘s nachts (D7), en minstens 1 keer de 

toepassing van de gordel ‘s nachts (D9) in een woonzorgcentrum in functie van: 
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o het RVT-aandeel. Het percentage bewoners met minstens 1 keer fysieke fixatie ’s 

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

minstens 1 keer de toepassing van de gordel ’s nachts (D9) blijkt te stijgen in functie 

van het RVT-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 lager in Antwerpen en hoger in West-Vlaanderen in 

vergelijking met de andere provincies. Het percentage bewoners met minstens 1 keer 

de toepassing van de gordel ‘s nachts (D9) blijkt hoger in Limburg in vergelijking met 

de andere provincies. 

• 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 de beheersinstantie van 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) blijkt hoger in openbare en VZW woonzorgcentra.  

o de urbanisatiegraad van 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) blijkt hoger in landelijke gemeenten.  

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

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

de toepassing van de gordel ‘s nachts (D9) in een woonzorgcentrum 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 de 

beheersinstantie en de urbanisatiegraad. 
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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 februari 2017 volgens de kenmerken 

beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel: Onderstaande 

tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de D5, D7 en D9 waarden 

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

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal WZC 

 D5 D7 D9 D5 D7 D9 D5 D7 D9  

Openbaar 35,2 33,0 0,0 48,3 46,2 0,0 59,2 57,5 2,1 212 

Particulier 20,2 18,8 0,0 33,3 31,7 0,0 49,0 47,5 2,8 125 

VZW 26,8 26,2 0,0 43,1 41,3 0,0 56,4 54,9 1,6 435 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Antwerpen 24,5 22,2 0,0 36,0 35,1 0,0 52,1 50,4 1,3 198 

Limburg 26,6 23,9 0,0 42,6 39,5 0,6 57,1 55,8 3,6 93 

Oost-Vlaanderen 28,4 26,5 0,0 44,4 43,2 0,0 56,1 54,5 1,4 190 

Vlaams-Brabant 

& Brussel HG 

27,7 25,0 0,0 41,9 40,5 0,0 53,3 51,2 2,3 137 

West-Vlaanderen 39,6 36,3 0,0 52,5 51,0 0,0 63,4 60,8 2,8 154 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Landelijk 29,8 28,6 0,0 48,4 47,9 0,0 61,6 61,3 2,6 137 

Weinig 

verstedelijkt 

26,3 25,2 0,0 43,9 42,8 0,0 58,0 56,0 1,4 118 

Stedelijk 26,7 25,5 0,0 41,3 39,5 0,0 55,7 53,3 2,3 293 

Sterk 

verstedelijkt 

27,4 26,5 0,0 41,3 40,1 0,0 55,4 53,4 1,8 224 

Erkende 

Capaciteit 

P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

<30 0,0 0,0 0,0 33,6 27,5 0,0 66,7 60,0 4,2 22 

30-59 25,5 23,1 0,0 40,0 38,2 0,0 62,8 60,0 3,1 99 

60-89 28,1 26,8 0,0 43,3 41,3 0,0 56,5 55,7 1,6 213 

90-120 29,0 28,3 0,0 45,6 43,9 0,0 58,0 56,2 1,9 212 

>120 27,7 26,3 0,0 42,2 40,7 0,0 55,8 52,1 1,8 226 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal  WZC 

Geen erkenning 7,5 5,6 0,0 25,3 23,1 0,0 45,8 42,1 0,0 74 

<50% 25,3 23,8 0,0 36,5 34,3 0,0 47,3 45,5 1,3 151 

50-74% 30,8 29,5 0,0 44,4 43,0 0,0 57,1 55,8 2,3 441 

75% of meer 43,4 41,4 0,0 55,4 54,0 0,0 65,5 64,8 2,7 106 
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6.3.4 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator D 

 

Er bestaat een grote variabiliteit tussen de indicatoren. Gemiddeld één op vijf bewoners (20,5%) wordt 

overdag gefixeerd, ongeveer 9% met behulp van een bedhekken en 4,2% met behulp van een gordel, 

wat een invasieve maatregel is. Bovendien wordt er vooral ‘s nachts gefixeerd (42,5%) en dit 

voornamelijk door middel van het bedhekken (40,8%) wat nog steeds een hoge prevalentie is. Het 

gebruik van de gordel overdag (4,2%) is hoger dan ’s nachts (1,2%).  

Over het algemeen is er een dalende trend van het gebruik van fysieke fixatie overdag (bedhekken) en 

’s nachts (bedhekken en gordel). Een relatief laag percentage van woonzorgcentra is fixatievrij (“waarbij 

er geen enkele indicator aanwezig was, zowel overdag als ’s nachts”).  

 

Meer dan waarschijnlijk wijst de grote variabiliteit in de cijfers op effectieve verschillen in het fixatiebeleid 

gehanteerd door de deelnemende woonzorgcentra. De cijfers tonen aan dat het mogelijk is om het 

gebruik van fysieke fixatie middelen te reduceren; en in sommige gevallen zelfs tot nul te herleiden. 

 

Een “afkapwaarde” plakken op hoogstaande kwaliteit – voldoende kwaliteit – onvoldoende kwaliteit is 

moeilijk. Fixatie helemaal uitsluiten is waarschijnlijk onmogelijk, gegeven het risicoprofiel van sommige 

bewoners. De resultaten tonen echter wel aan dat minstens 20% van de woonzorgcentra erin slagen 

het aantal gefixeerde bewoners overdag onder 10% te houden (indicator D4); en ’s nachts onder 28% 

(indicator D5). 

 

De prevalentie van fysieke fixatie in woonzorgcentra varieert naargelang de gebruikte definitie, studie 

opzet, onderzoekspopulatie ed.  en ‘bemoeilijkt’ onderlinge internationale vergelijkingen. Bij 

internationale studies in woonzorgcentra evalueert men het gebruik van fixatiemiddelen soms over 

langere, maar soms ook over kortere periodes dan de 3 dagen die in deze registratie gebruikt worden; 

of worden andere datacollectie technieken en/of operationaliseringen voor fixatie gebruikt. 

Internationaal ziet men in het voorkomen van het gebruik van fixatie in woonzorgcentra een variatie in 

de prevalenties “tussen” verschillende landen; maar ook “binnen” de landen zelf (cf. aan de huidige 

registratie). Het opleidingsniveau van het zorgpersoneel en het al dan niet bestaan van een specifieke 

wetgeving m.b.t. het gebruik van fysieke fixatie beïnvloedt eveneens sterk de verschillen in 

internationale prevalenties. Globaal genomen zijn er dus landen waar men het beter doet dan in 

Vlaanderen, maar er zijn ook landen waar men het slechter doet. Volgens een recente studie variëren 

de ranges tussen verschillende landen tussen 26 en 68% (Estévez-Guerra et al. 2017). De algemene 

prevalentie in de Vlaamse woonzorgcentra is lager maar er is wel een relatief grote spreiding van de 

verschillende indicatoren (met uitzondering van indicator D4 en D9).    

 

Het besluitvormingsproces om over te gaan naar fixatie is een zeer complex gegeven waarbij men 

rekening moet houden met een complex geheel van factoren (zoals persoons- en context gebonden 

factoren maar ook multidisciplinair overleg…). Het gebruik van andere fysieke fixatiemiddelen nader 

bekijken (bijvoorbeeld het gebruik van een voorzettafel) kan bijkomend inzicht geven in het gebruik van 

fysieke fixatie in de woonzorgcentra.   
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7 Indicator E: medicijnincidenten 

7.1 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. 
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7.2 RESULTATEN INDICATOR E  

7.2.1 E – Percentage bewoners met medicijnincidenten 

 
774 van de 779 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator E (99,4 %). 

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

indicator E aanneemt voor alle woonzorgcentra. De figuren geven de mediaan (P50) en andere 

percentielen van de verdeling van de E waarden weer (P5, P20, P80, P95), eerst in 2017 en vervolgens 

voor 2016 en 2017. 
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Spreiding van indicator E: % bewoners met medicijnincidenten

0 5 10 15

% bewoners met medicijnincidenten

0

100

200

300

400
A
a
n
ta
l 
w
o
o
n
z
o
rg
c
e
n
tr
a



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
12.06.2018 Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2017 deel 1 47/106 

 

 

Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2017 kunnen we het volgende concluderen: 

 

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

• 1,9 % van hen had te maken met een geregistreerd medicijnincident (totale gemiddelde). 

• 396 van de woonzorgcentra (51,2 %) registreerden geen enkele bewoner met een 

medicijnincident.  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 3 % 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 %.  

 

7.2.2 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator E 

Op basis van het beperkt aantal beschikbare jaargangen, 2016 en 2017, weerhouden we geen 

verschil in het percentage bewoners met medicijnincidenten tussen de beide jaargangen. 
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7.2.3 Relatie tussen woonzorgcentra kenmerken en indicator E  

Zijn er beduidende verschillen in medicijnincidenten in een woonzorgcentrum in functie van de 

beschikbare woonzorgcentra kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende 

capaciteit en RVT-aandeel wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

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

in functie van: 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met  

medicijnincidenten blijkt hoger in openbare woonzorgcentra.  

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

woonzorgcentrum in functie van de kenmerken provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit 

en RVT-aandeel. 
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% bewoners met medicijnincidenten tussen 14 en 20 juni 2017 (E) volgens de kenmerken 

beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel: Onderstaande 

tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen van de verdeling van de E waarden weer (P20, 

P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

 

  

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 0,0 0,9 3,9 214 

Particulier 0,0 0,0 2,6 124 

VZW 0,0 0,0 2,7 436 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 0,0 0,0 3,2 198 

Limburg 0,0 0,0 3,5 94 

Oost-Vlaanderen 0,0 0,0 2,2 191 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 0,0 0,0 2,9 136 

West-Vlaanderen 0,0 1,1 3,8 155 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijk 0,0 0,0 3,3 136 

Weinig verstedelijkt 0,0 0,0 2,8 120 

Stedelijk 0,0 0,6 3,0 295 

Sterk verstedelijkt 0,0 0,0 2,9 223 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 0,0 0,0 0,0 22 

30-59 0,0 0,0 2,6 97 

60-89 0,0 0,0 3,4 216 

90-120 0,0 0,0 2,4 213 

>120 0,0 0,8 3,3 226 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 0,0 0,0 2,1 75 

<50% 0,0 0,6 3,7 150 

50-74% 0,0 0,7 2,9 444 

75% of meer 0,0 0,0 2,8 105 
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7.2.4 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator E 

 

Indicator E geeft het percentage bewoners weer waarvoor in een periode van 7 dagen een 

medicijnincident werd geregistreerd. Medicijnincidenten zijn fouten bij het toedienen van medicatie aan 

een bewoner, die niet veroorzaakt worden door de bewoner zelf. Uit de gegevens blijkt dat voor 1,9% 

van de bewoners in de betreffende periode een medicijnincident werd geregistreerd (totale gemiddelde). 

In 80% van de woonzorgcentra was het percentage bewoners waarvoor een medicijnincident werd 

geregistreerd lager dan 3%; in 20% was dat hoger dan 3%; in 5% van de woonzorgcentra zelfs hoger 

dan 8,7%. Daartegenover staat dat in 51,2% van de woonzorgcentra geen enkel medicijnincident werd 

geregistreerd.  

 

In de literatuur is slechts beperkte informatie hierover voorhanden. Szczepura et al. (2011) vermeldt dat 

2.289 potentiële medicijnincidenten geregistreerd waren voor 345 bewoners tijdens een 

observatieperiode van 3 maanden; 90% van de bewoners werden blootgesteld aan minstens één fout. 

De methodologie van deze studie verschilt echter sterk van de methodologie van het huidige project, 

waardoor vergelijking van de verzamelde data niet mogelijk is. Bovendien zijn de zeer goede resultaten 

in het huidige mogelijks toe te schrijven aan onderregistratie. Toch betekenen bovenstaande cijfers ook 

dat er zich in bijna de helft van de woonzorgcentra één of meerdere medicijnincidenten voordoen per 

week. Dit blijft een aandachtspunt, zeker omdat het correct toedienen van medicatie essentieel is, niet 

alleen voor de effectiviteit van de behandeling, maar ook voor de veiligheid van de bewoners.  

 

Uit bijkomende analyses blijkt dat het percentage bewoners met medicijnincidenten hoger is in openbare 

dan in private woonzorgcentra of woonzorgcentra die beheerd worden vanuit een vzw. In de recent 

gefinaliseerde Come On studie (opdrachtgever RIZIV) werd eveneens een verschil vastgesteld tussen 

de verschillende beheersinstanties wat betreft onoordeelkundig voorschrijven bij de nullijn-meting. Ook 

hier was de kans op een onoordeelkundig geneesmiddel groter in een openbaar woonzorgcentrum dan 

in andere types woonzorgcentra.  

 

Ook het elektronisch voorschrift en geautomatiseerde medicatieaflevering kunnen een invloed hebben. 

Verder kan men het verschil tussen chronische of acute medicatie bekijken, of zelfs een onderscheid 

maken tussen medicatieklassen (bv. het vergeten van een obstipatiemiddel is potentieel minder ernstig 

dan het vergeten van een antistollingsmiddel). De experten geven aan dat er meer vormen van 

medicijnincidenten bestaan, namelijk (1) een medicijn kan verkeerd voorgeschreven en correct gegeven 

worden, (2) een medicijn kan niet voorgeschreven en toch gegeven worden of (3) een medicijn kan 

correct voorgeschreven en verkeerd gegeven worden (bv. een ander medicijn dat gegeven werd i.p.v. 

het voorgeschreven medicijn). Bovendien is de remediëring anders voor een medicijnincident waarbij 

een medicijn op een verkeerd tijdstip wordt gegeven dan voor het toedienen van een verkeerd medicijn.  
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8 Indicator I: plan voor zorg rond levenseinde 

8.1 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 20 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 20 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. 
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8.2 RESULTATEN INDICATOR I  

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

 

777 van de 779 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator I (99,7 %).  

 

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 2017 en vervolgens 

voor 2016 en 2017.  
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Spreiding van indicator I: % bewoners met plan voor zorg rond levenseinde
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2017 kunnen we het volgende concluderen: 

 

• 74.194 bewoners waren aanwezig op 20 maart 2017 in de woonzorgcentra (som van alle 

noemers). 

• 48,3 % van hen had een plan voor de zorg rond het levenseinde op 20 maart (totale gemiddelde). 

• 28 van de woonzorgcentra (3,6 %) registreerden dat geen enkele van de bewoners een plan voor 

de zorg rond levenseinde had. 

• In 1 op de 5 woonzorgcentra had 19,4 % of minder van de bewoners een plan voor de zorg rond 

het levenseinde op 20 maart (P20).  

• In de helft van alle woonzorgcentra had 45,6 % of minder van de bewoners een plan voor de zorg 

rond het levenseinde op 20 maart (P50 of mediaan).  

• In 4 op de 5 woonzorgcentra had 75 % 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 75 %.  

8.2.2 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator I 

We observeren een verschil tussen 2016 en 2017 voor indicator I waarbij een stijging te zien is in 

het percentage bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde in 2017 ten opzichte van 

2016. Gezien we slechts beschikken over data van 2 jaargangen wijst dit niet noodzakelijk op een 

trend, maar kan dit evengoed een tijdelijke fluctuatie weerspiegelen. 
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8.2.3 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 beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, 

erkende capaciteit en RVT-aandeel 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 

in een woonzorgcentrum in functie van: 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met  een 

plan voor de zorg rond levenseinde blijkt hoger in openbare en VZW woonzorgcentra.  

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

een plan voor de zorg rond levenseinde blijkt hoger in West-Vlaanderen en Antwerpen 

in vergelijking met de andere provincies. 

o het RVT-aandeel. Het percentage bewoners met een plan voor de zorg rond 

levenseinde blijkt te stijgen in functie van het RVT-aandeel.  

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

levenseinde in een woonzorgcentrum in functie van de kenmerken urbanisatiegraad en erkende 

capaciteit. 
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% bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde op 20 maart 2017 (I) volgens de 

kenmerken beheersinstantie, provincie, urbanisatiegraad, erkende capaciteit en RVT-aandeel: 

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

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

 

  

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 22,7 50,7 75,0 213 

Particulier 10,1 32,9 73,2 126 

VZW 21,6 45,9 75,6 438 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 24,4 54,6 79,9 200 

Limburg 15,8 39,1 72,7 94 

Oost-Vlaanderen 17,1 44,1 71,4 191 

Vlaams-Brabant & Brussel HG 13,0 40,3 72,9 137 

West-Vlaanderen 26,0 54,8 81,8 155 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijk 19,3 44,9 72,2 137 

Weinig verstedelijkt 16,9 45,8 73,2 120 

Stedelijk 20,6 44,7 75,0 294 

Sterk verstedelijkt 19,5 47,7 80,3 226 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 4,3 43,9 83,3 22 

30-59 12,8 43,1 82,6 99 

60-89 19,7 45,4 70,0 214 

90-120 21,4 46,7 79,1 214 

>120 22,4 46,0 75,3 228 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 3,1 19,3 63,2 75 

<50% 15,4 33,7 71,3 151 

50-74% 22,6 47,6 74,1 445 

75% of meer 37,5 63,7 84,6 106 
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8.2.4 Addendum bij de resultaten: interpretatie van de cijfers voor indicator I 

Er is een enorme spreiding voor deze kwaliteitsindicator. Een deel van de WZC lijkt een beleid te hebben 

rond vroegtijdige zorgplanning (VZP) waarbij dit bijna standaard gebeurt met (nieuwe) bewoners. Bij 

een niet klein deel van de WZC is dit nog in veel te kleine mate aanwezig. In het algemeen is er dus 

nog een weg te gaan. Deze spreiding is verontrustend en is een aandachtspunt. Gegeven het belang 

van vroegtijdige zorgplanning in voorzieningen waar het overgrote deel van de bewoners uiteindelijk zal 

sterven en dan in grote meerderheid nog op niet plotse manier, is duidelijk dat de bestaande scores 

geen eindpunt kunnen vormen. Om deze reden is deze indicator ook een waardevolle indicator om de 

zorg op een hoger niveau te krijgen. Dat inspanningen kunnen lonen, blijkt uit de stijging in de registratie 

van de indicator tussen 2016 en 2017.  

 

De percentages liggen hoger in openbare en VZW-woonzorgcentra. Met betrekking tot de regionale 

factor ‘provincie’ rijst de vraag in welke mate externe initiatieven (vb. het Zorgbedrijf in de provincie 

Antwerpen) een rol spelen. Het positief verband met het RVT-aandeel kan mogelijks verklaard worden 

door het arbeidsintensieve karakter van gedegen vroegtijdige zorgplanning, en de waarschijnlijkheid dat 

een hoger RVT-aandeel met zwaardere zorgbehoeften overeenstemt (die de urgentie van VZP 

verhogen maar het daarom niet gemakkelijker maken). 

 

Het is moeilijk om de gegevens internationaal/sectoraal te vergelijken omdat de meeste studies niet op 

een identieke manier meten (voor zowel teller als noemer). Studies die wel focussen op alle bewoners 

van woonzorgcentra richten zich meestal enkel op wilsverklaringen i.p.v. op vroegtijdige zorgplanning. 

De cijfers lijken aan te geven dat VZP sterk is toegenomen in de laatste jaren in België. Een studie in 

België van De Gendt et al. (2013) vond dat 52% van alle overlijdens in WZC een of ander VZP plan 

had. In het sectorrapport is de noemer veel breder (alle bewoners) en de tellers strikter (de 3 criteria). 

Het gemiddelde in het rapport van 48,3% lijkt dus een verbetering.  

 

Dat aan de drie genoemde criteria (tegelijk) voldaan moet zijn vormt zeker een goede, waarschijnlijk 

zelfs de beste maatstaf. Toch staat de kwaliteit van de geregistreerde vroegtijdige zorgplanning ter 

discussie. Er blijken bijvoorbeeld een aantal voorzieningen 100% te scoren. Niettegenstaande de 

criteria voor zorgplan levenseinde nu duidelijk zijn uitgelegd, is het eenvoudig om aan te duiden dat 

hieraan voldaan is.  
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Appendix 

9.1 FUNNELPLOTS 

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. 

 

 

 

 
  

Extreme waarde: 86% 

geobserveerde waarde voor 

een woonzorgcentrum 

Extreme waarden: 100% 
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9.2 VISUALISATIE VAN DE RELATIE TUSSEN WOONZORGCENTRA KENMERKEN EN 

INDICATOR 

9.2.1 Indicator A 
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9.2.2 Indicator B 
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9.2.3 Indicator C 
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9.2.4 Indicator D 
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9.2.5 Indicator E 
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9.2.6 Indicator I 
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9.3 RELATIE TUSSEN WOONZORGCENTRA KENMERKEN EN INDICATOREN 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de samenhang van de verschillende indicatoren 

met de diverse beschikbare kenmerken van de woonzorgcentra. Donkerblauwe velden wijzen op 

beduidende verschillen in de indicator naargelang het overeenkomstige kenmerk. Deze beduidende 

verschillen houden stand wanneer de andere woonzorgcentra kenmerken in rekening gebracht worden.  

 

Indicator Korte verklaring Beheers-
instantie 

Provincie Urbanisatie-
graad 

Erkende 
Capaciteit 

RVT-
Aandeel 

A1 Decubitus cat 2 of 
meer 

      

A2 Decubitus cat 2 of 
meer ontstaan in 

WZC 

     

B1 Onbedoeld 
gewichtsverlies 5% 

of meer 

     

C1 1 of meer 
valincidenten 

     

C2 2 of meer 
valincidenten 

     

D4 Fysieke fixatie 
overdag 

     

D5 Fysieke fixatie 's 
nachts 

     

D6 Bedhekken 
overdag 

     

D7 Bedhekken 's 
nachts 

     

D8 Gordel overdag      

D9 Gordel 's nachts      

E1 Medicijnincident      

I1 Plan voor zorg rond 
levenseinde 

     


