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Infographics sectorrapport 2018 deel 2 

  



ONBEDOELD GEWICHTSVERLIES

De indicator onbedoeld gewichts-
verlies (OG) geeft het percentage
bewoners die onbedoeld 10%
of meer van hun lichaams-
gewicht verliezen over een 
periode van 6 maanden.

In Vlaamse woonzorgcentra 2018

786 woonzorgcentra (WZC) 
in Vlaanderen registreerden
onbedoeld gewichtsverlies.

55.845 bewoners werden 
opgenomen in deze
registratie.

4,4% van alle bewoners
had onbedoeld gewichts-
verlies over een periode
van 6 maanden.

Bovenvermelde waarden en verbanden zijn niet gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijd, geslacht en zorgbehoevendheid van de bewoners in de woonzorgcentra. Uit-
spraken gelden voor de volledige sector van Vlaamse woonzorgcentra en niet voor individuele woonzorgcentra. Ook worden geen uitspraken gedaan over oorzakelijke verbanden.
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Het percentage bewoners met OG 
is lager in VZW’s dan in private
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tussen OG en RVT-aandeel.

Er is geen beduidend verband 
tussen OG en erkende capaciteit.
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INFLUENZA VACCINATIE BIJ HET ZORGPERSONEEL

De indicator influenza vaccinatie 
(IVA) geeft het percentage zorg-
personeel gevaccineerd tegen
influenza waarbij de vaccinatie 
betaald werd door het woon-
zorgcentrum.

In Vlaamse woonzorgcentra 2018

Er is een gemiddelde 
stijging van ongeveer 
2,0% per jaar in de 
periode 2014-2018. 

802 woonzorgcentra (WZC) 
in Vlaanderen registreerden
vaccinatie bij het personeel.

49.743 zorgpersoneelsleden
werden opgenomen in deze
registratie.

50,9% van het zorgpersoneel 
werd gevaccineerd tegen
influenza op kosten van het
woonzorgcentrum.

Bovenvermelde waarden en verbanden zijn niet gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijd, geslacht en zorgbehoevendheid van de bewoners in de woonzorgcentra. Uit-
spraken gelden voor de volledige sector van Vlaamse woonzorgcentra en niet voor individuele woonzorgcentra. Ook worden geen uitspraken gedaan over oorzakelijke verbanden.
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PLAATS VAN OVERLIJDEN

De indicator plaats van overlijden
(PVO) geeft het percentage
bewoners die stierven in het
woonzorgcentrum ten opzichte
van alle overleden bewoners.

In Vlaamse woonzorgcentra 2018

Er is geen beduidende
verandering in de 
periode 2014-2018. 

800 woonzorgcentra (WZC) 
in Vlaanderen registreerden
overlijdens in het WZC.

24.162 overlijdens werden
opgenomen in deze 
registratie.

79,2% van alle overlijdens
vond plaats in het woon-
zorgcentrum.

Bovenvermelde waarden en verbanden zijn niet gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijd, geslacht en zorgbehoevendheid van de bewoners in de woonzorgcentra. Uit-
spraken gelden voor de volledige sector van Vlaamse woonzorgcentra en niet voor individuele woonzorgcentra. Ook worden geen uitspraken gedaan over oorzakelijke verbanden.
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VRIJWILLIGERSWERK

De indicator vrijwilligerswerk (VW)
geeft het aantal uren gepresteerd
vrijwilligerswerk in het voorbije 
kalenderjaar per woongelegen-
heid. Enkel geregistreerde
vrijwilligers met een vrijwilligers-
contract worden beschouwd. 

In Vlaamse woonzorgcentra 2018

Er is een gemiddelde stijging
van ongeveer 1u per jaar en
per woongelegenheid in de 
periode 2015-2018.

660 openbare en VZW woon-
zorgcentra (WZC) in Vlaa nderen 
registreerden vrijwilligerswerk.

Bovenvermelde waarden en verbanden zijn niet gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijd, geslacht en zorgbehoevendheid van de bewoners in de woonzorgcentra. Uit-
spraken gelden voor de volledige sector van Vlaamse woonzorgcentra en niet voor individuele woonzorgcentra. Ook worden geen uitspraken gedaan over oorzakelijke verbanden.
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1 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.  

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

Er zijn drie contexten waarbinnen men indicatoren kan situeren:  

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

% bewoners met onbedoeld gewichtsverlies). 

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

c) Woonzorgcentra vergelijken hun waarden met bevindingen uit internationaal wetenschappelijk 

onderzoek.  

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

contextfactoren.  

De set van kwaliteitsindicatoren met betrekking tot kwaliteit van zorg die in de tweede jaarhelft van 2018 

zijn gemeten, worden in dit rapport voorgesteld. De gerapporteerde cijfers 1  zijn gebaseerd op de 

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

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

zorgverleners en zorgorganisaties’. Het traject dat hieraan voorafging omvat het op punt stellen van de 

definities van de kwaliteitsindicatoren, het ontwikkelen van een procedure voor statistische controle op 

de ingegeven cijfers en het opschonen van de data. Dit alles gebeurt in een dynamische context en in 

wisselwerking met de betrokken partners die het proces steeds meer vormgeven. 

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

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

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

zorgvuldigheid waarmee geregistreerd wordt. 

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

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

https://www.zorg-en-gezondheid.be/handleiding-over-kwaliteitsindicatoren-voor-woonzorgcentra
https://www.zorg-en-gezondheid.be/handleiding-over-kwaliteitsindicatoren-voor-woonzorgcentra
https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-indicatorenproject-voor-woonzorgcentra-vip-wzc
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2 Hoe deze cijfers lezen? 

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

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

zorgpersoneel), H (overlijdensplaats) en Y (vrijwilligerswerk).  

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

Dit rapport focust op de gegevens van 2018 deel 2 (indiendatum 31/01/2019) en rapporteert de 

resultaten voor 804 woonzorgcentra uitgezonderd voor indicator Y waar enkel resultaten gerapporteerd 

worden van 660 openbare en VZW woonzorgcentra. Onderstaande tabellen beschrijven een aantal 

kenmerken op het niveau van de woonzorgcentra. 

 

RVT-aandeel* Aantal woonzorgcentra 

geen RVT erkenning 75 

< 50 % 100 

50-74 % 522 

75% of meer 107 

Erkende Capaciteit Aantal woonzorgcentra 

< 30 18 

30-59 101 

60-89 228 

90-119 217 

> 120 240 

Beheersinstantie** Aantal woonzorgcentra 

Openbaar 219 

Privaat 137 

VZW 448 

Provincie Aantal woonzorgcentra 

Antwerpen 204 

Limburg 100 

Oost-Vlaanderen 194 

Vlaams-Brabant en Brussel HG 145 

West-Vlaanderen 161 

  

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

Landelijke gemeenten 137 

Weinig verstedelijkte gemeenten 116 

Sterk verstedelijkte gemeenten 223 

Stedelijke gemeenten 328 

 

*RVT-aandeel duidt op het aandeel erkende woongelegenheden voor zwaar zorgbehoevende bewoners. Dit cijfer geeft een 
indicatie van het zorgzwaarteprofiel van de populatie bewoners in het woonzorgcentrum, alhoewel dit cijfer kan verschillen van 
het effectieve aandeel zwaar zorgbehoevende bewoners in het woonzorgcentrum op het ogenblik van de registratie (het aantal 
RVT-gerechtigden). Vanaf 1 januari 2019 werd de term ‘rust- en verzorgingstehuis’ (RVT) vervangen door ‘woonzorgcentrum met 
een bijkomende erkenning’. Gezien de resultaten in dit publieksrapport echter nog betrekking hebben op een bevraging van en 
gegevens uit 2018, wordt in dit rapport de toen operationele term ‘RVT’ nog gebruikt. 

**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. 

 

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

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

zijn gedurende de periode van 2013-2018 verder op punt gesteld. Ook de manier van meten 

maakte nog een evolutie door in diverse centra. Vanaf 2015 deel 2 (indiendatum 31/01/2016) 

werden dankzij een gerichte analyse van de data een aantal foutieve waarden gedetecteerd. De 

betreffende woonzorgcentra werden hierover geïnformeerd per e-mail zodat zij deze waarden 

tijdens de validatiefase konden corrigeren.  

 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 dan dit getal. Deze spreidingswaarden 

zijn minder onderhevig aan extreme waarden of uitschieters die mogelijks verkeerdelijk 

geregistreerde waarden weergeven. De visualisering van verschillende goed gekozen 

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



lik aub 

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

11.12.2019                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2018 deel 2 7/49 

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

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

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

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

uitschieters.  

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

waarden visueel voorgesteld door histogrammen die het aantal woonzorgcentra over de 

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

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

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

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

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

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

beschouwd als een uitschieter. 

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

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

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

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

gebeurt voor resultaten van minstens 4 opeenvolgende jaargangen. Enkel de laatste 5 jaren 

worden in deze tijdsevolutie geanalyseerd.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te verwerpen.  

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

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

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

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

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

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

toevallige variatie in de bewonersgroep. De funnelplot heeft als meerwaarde dat ze toelaat 

rekening te houden met die natuurlijke variatie bij het bekijken van waarden op zekere afstand van 

het gemiddelde.  
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 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 woonzorgcentrumkenmerken. We observeren bijvoorbeeld 

provinciale verschillen in het % bewoners met decubituswonden. Kunnen we deze verschillen 

echter weerhouden als beduidende verschillen na controle voor de andere woonzorgcentrum 

kenmerken? Provinciale verschillen worden misschien veroorzaakt door grote verschillen tussen 

de provincies in bijvoorbeeld het RVT-aandeel van de woonzorgcentra. 

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

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

Vanaf 1 januari 2019 werd de term ‘rust- en verzorgingstehuis’ (RVT) vervangen door 

‘woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning’. Gezien de resultaten in dit publieksrapport 

echter nog betrekking hebben op een bevraging van en gegevens uit 2018, wordt in dit rapport de 

toen operationele term ‘RVT’ nog gebruikt. In de publieksrapporten van 2019 zal de nieuwe, 

actueel geldende terminologie worden gebruikt. 

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

vertegenwoordigers van de overheid, koepelorganisaties, woonzorgcentra en onderzoekers. 

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

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

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

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

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

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

percentage woonzorgcentra met een nulmeting of de afwezigheid van de indicator.  

 

 
* Interpretatie gemiddelde a.d.h.v. indicator B2: 4,4 % van alle betrokken bewoners hadden onbedoeld gewichtsverlies van 10% of meer over een periode van 6 maanden  

** Interpretatie woonzorgcentra met nulmeting a.d.h.v. indicator B2:  21,1 % van de woonzorgcentra registreerden geen enkele bewoner met gewichtsverlies van 10% of 
meer over een periode van 6 maanden 

 

  

Indicator Omschrijving P20 

(%) 

P50 

(Mediaan)(%) 

P80 

(%) 

Gemiddelde * 

(%)  

% WZC met 

nulmeting ** 

B2 Onbedoeld 

gewichtsverlies 10% 

of meer 

0,0 3,4 7,0 4,4 21,1 

F Influenza vaccinatie bij 

zorgpersoneel 

32,6 51,0 71,4 50,9 1,5 

H Plaats van overlijden 69,6 80,0 88,5 79,2 0,1 

Y Vrijwilligerswerk  

(u / woongelegenheid) 

16,0 33,3 59,4 39,3 2,1 
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4 Indicator B2: onbedoeld gewichtsverlies 

4.1 DEFINITIE INDICATOR B2 

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.  

 

 

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

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

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

en éénmaal in oktober) 

 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. 

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HandleidingKwaliteitsindicatoren_versie1%208.pdf
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4.2 RESULTATEN INDICATOR B2  

4.2.1 B2 – Percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 10% of meer in de 
afgelopen 6 maanden 

 

786 van de 804 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator B2 (97,8 %). 

 

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

indicator B2 aanneemt voor alle woonzorgcentra. Ze tonen de mediaan (P50) en andere percentielen 

van de verdeling van de B2 waarden (P5, P20, P80, P95), eerst in 2018 en vervolgens voor de jaren 

2016, 2017 en 2018.  
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2018 observeren we het volgende: 

 

 55.845 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 van 10% of meer in de afgelopen maand (totale 

gemiddelde). 

 166 van de woonzorgcentra (21,1%) registreerden geen enkele bewoner met onbedoeld 

gewichtsverlies van 10% of meer.  

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had geen enkele van de bewoners onbedoeld gewichtsverlies van 

10% of meer (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 3,4% of minder van de bewoners onbedoeld 

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

 In 4 op de 5 woonzorgcentra had 7,0 % of minder van de bewoners onbedoeld gewichtsverlies 

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

percentage bewoners met onbedoeld gewichtsverlies minstens 7,0 % is.  

 

4.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator B2 

Zijn er beduidende verschillen in onbedoeld gewichtsverlies tussen woonzorgcentra in 2018 in functie 

van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken RVT-aandeel, erkende capaciteit, beheersinstantie, 

provincie en urbanisatiegraad 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 beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het percentage bewoners met 

onbedoeld gewichtsverlies blijkt lager in VZW-voorzieningen dan private en openbare 

woonzorgcentra. 

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

woonzorgcentrum in functie van de kenmerken RVT-aandeel, erkende capaciteit, provincie en 

urbanisatiegraad.  
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% bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 10% of meer in de afgelopen 6 maanden (B2) 

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

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

verdeling van de B2 waarden weer (P20, P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Geen erkenning 0,0 3,4 7,7 64 

<50% 0,0 3,5 7,4 98 

50-74% 1,1 3,5 6,9 517 

75% of meer 1,1 3,3 7,4 107 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

<30 0,0 0,0 5,0 17 

30-59 0,0 2,9 7,3 99 

60-89 1,3 3,6 6,5 223 

90-119 0,0 3,5 7,4 212 

>120 1,5 3,4 7,0 235 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Openbaar 1,5 4,1 7,7 216 

Privaat 0,0 4,7 7,5 133 

VZW 0,0 3,1 6,2 437 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Antwerpen 0,9 3,4 7,1 202 

Limburg 0,0 3,5 6,5 96 

Oost-Vlaanderen 0,0 3,3 6,5 189 

Vlaams-Brabant en Brussel HG 0,0 3,8 7,7 141 

West-Vlaanderen 1,3 3,6 6,9 158 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 0,0 2,7 6,1 134 

Weinig verstedelijkte gemeenten 1,0 3,2 6,3 113 

Sterk verstedelijkte gemeenten 1,4 3,9 7,1 219 

Stedelijke gemeenten 0,0 3,9 7,4 320 
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4.2.3 Verschillen tussen de jaargangen voor indicator B2 

De definitie van indicator B2 werd voor de metingen in 2016 herwerkt. Er wordt nu gekeken naar het 

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

enkel de gegevens sinds 2016 geanalyseerd worden. 

We observeren geen beduidende verschillen tussen de jaargangen 2016 (mediaan: 4,1%), 2017 

(mediaan: 3,7%) en 2018 (mediaan: 3,4%) voor het percentage bewoners met onbedoeld 

gewichtsverlies. 
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5 Indicator F: Influenza vaccinatie bij het zorgpersoneel 

5.1 DEFINITIE INDICATOR F 

 

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

de mogelijke infectieziekten die van belang zijn. De bewoners worden typisch jaarlijks gevaccineerd 

tegen griep, maar het infectiegevaar schuilt evenzeer in het contact met de medewerkers die 

ziektekiemen van buitenaf kunnen binnenbrengen. 

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

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

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

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

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

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

vaccinatiegraad. 

 

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

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

werd tegen influenza en waarbij de vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum  

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

december 

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

 

  

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

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

 

802 van de 804 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator F (99,8 %). 

 

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

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

de verdeling van de F waarden (P5, P20, P80, P95), eerst in 2018 en vervolgens voor de jaren 2014 

t.e.m. 2018. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2018 observeren we het volgende: 

 49.743 zorgpersoneelsleden hadden een contract op 1 december 2018 (som van alle noemers). 

 50,9 % van hen werd gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

 12 woonzorgcentra (1,5 %) registreerden dat niemand van het zorgpersoneel gevaccineerd  werd 

waarbij de vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum. 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra werd 32,6 % of minder van de zorgpersoneelsleden gevaccineerd 

waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra werd 51,0 % of minder van de zorgpersoneelsleden 

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

 In 4 op de 5 woonzorgcentra werd 71,4 % of minder van de zorgpersoneelsleden gevaccineerd 

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

resterende 1 op de 5 woonzorgcentra het percentage gevaccineerde zorgpersoneelsleden 

minstens 71,4 % is.  

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

 

5.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator F 

Zijn er beduidende verschillen in de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel tussen woonzorgcentra in 

2018 in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken RVT-aandeel, erkende capaciteit, 

beheersinstantie, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle 

woonzorgcentra kenmerken? 

 Er zijn beduidende verschillen in het % zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen influenza waarbij 

vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum in functie van: 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. De vaccinatiegraad van het 

zorgpersoneel blijkt hoger in VZW-voorzieningen en lager in openbare woonzorgcentra. 

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

Vlaanderen en lager in Limburg dan in de andere provincies. 

 Er zijn geen beduidende verschillen in het % zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen influenza 

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

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

woonzorgcentrum (F) volgens de kenmerken RVT-aandeel, erkende capaciteit, beheersinstantie, 

provincie en urbanisatiegraad. Onderstaande tabel geeft de mediaan (P50) en andere percentielen 

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

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Geen erkenning 23,8 51,2 77,8 74 

<50% 27,1 46,9 67,4 100 

50-74% 33,0 50,9 69,8 521 

75% of meer 36,8 52,9 74,7 107 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

<30 31,6 55,3 85,7 18 

30-59 32,4 51,1 77,3 101 

60-89 33,3 52,7 71,4 228 

90-119 34,5 51,9 74,7 215 

>120 31,2 47,8 64,4 240 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Openbaar 30,6 42,1 65,3 219 

Privaat 26,5 47,4 66,7 137 

VZW 38,2 56,4 74,6 446 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Antwerpen 31,5 50,0 71,4 204 

Limburg 27,4 43,9 65,4 100 

Oost-Vlaanderen 33,3 50,2 67,7 194 

Vlaams-Brabant en Brussel HG 33,3 51,4 70,9 143 

West-Vlaanderen 37,4 57,0 77,0 161 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 33,3 54,7 72,6 137 

Weinig verstedelijkte gemeenten 35,4 52,1 73,8 116 

Sterk verstedelijkte gemeenten 30,6 50,0 70,6 221 

 Stedelijke gemeenten 33,6 50,8 71,4 328 
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5.2.3 Tijdsevolutie indicator F 

785 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens drie maal.  

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

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

over de periode 2014-2018 met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,95 %.  

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

functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken RVT-aandeel, erkende capaciteit, 

beheersinstantie, provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle 

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

beschikbare woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

 Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2014-2018 in % 

zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum in functie van: 

o het RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. De vaccinatiegraad van het 

zorgpersoneel is lager in de woonzorgcentra zonder RVT-erkenning.  

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

vaccinatiegraad van het zorgpersoneel waarbij vaccinatie betaald werd door het 

woonzorgcentrum het hoogst terwijl deze het laagst is in de grootste woonzorgcentra. 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. De vaccinatiegraad van het 

zorgpersoneel blijkt hoger in VZW-voorzieningen. De gemiddelde jaarlijkse stijging in 

vaccinatiegraad is hoger in de private woonzorgcentra ten opzichte van de openbare 

en VZW-voorzieningen. De private voorzieningen vertonen hierbij een inhaaloperatie 

ten opzichte van de openbare voorzieningen.  

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

het zorgpersoneel waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum hoger in 

West-Vlaanderen dan in de andere provincies. 

 Er zijn geen beduidende verschillen over de periode van 2014-2018 in het % zorgpersoneelsleden 

gevaccineerd tegen influenza waarbij vaccinatie betaald werd door het woonzorgcentrum in 

functie van het kenmerk urbanisatiegraad. 

Bij 586 van de 785 of 74,6 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens driemaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging. Bovendien vertonen woonzorgcentra met een lagere score 

in 2014 gemiddeld een sterkere stijging van deze indicator dan woonzorgcentra met een hogere score 

in 2014. 
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6 Indicator H: Plaats van overlijden 

6.1 DEFINITIE INDICATOR H 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

plaats van overlijden (woonzorgcentrum, ziekenhuis, elders). 

 

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

 

  

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

6.2.1 H – Percentage overleden bewoners met als overlijdensplaats het 
woonzorgcentrum 

 

800 van de 804 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator H (99,5 %). 

 

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

indicator H aanneemt voor alle woonzorgcentra. Deze tonen de mediaan (P50) en andere percentielen 

van de verdeling van de H waarden (P5, P20, P80, P95), eerst in 2018 en vervolgens voor de jaren 

2014 t.e.m. 2018. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2018 observeren we het volgende: 

 

 24.162 bewoners overleden in 2018 (som van alle noemers). 

 79,2 % van hen overleed in het woonzorgcentrum (totale gemiddelde). 

 1 woonzorgcentrum (0,1 %) registreerde geen enkele overleden bewoner met het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats. 

 In 1 op de 5 woonzorgcentra had 69,6 % of minder van de overleden bewoners het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats (P20).  

 In de helft van alle woonzorgcentra had 80,0 % of minder van de overleden bewoners het 

woonzorgcentrum als overlijdensplaats (P50 of mediaan).  

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

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

woonzorgcentra het percentage overleden bewoners met als overlijdensplaats het 

woonzorgcentrum minstens 88,5 % is. 
 

6.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator H 

Zijn er beduidende verschillen in de plaats van overlijden tussen woonzorgcentra in 2018 in functie van 

de beschikbare woonzorgcentra kenmerken RVT-aandeel, erkende capaciteit, beheersinstantie, 

provincie en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

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

overlijdensplaats in functie van: 

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

aandeel van het woonzorgcentrum. 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Zo blijkt het % overleden bewoners 

met het woonzorgcentrum als overlijdensplaats lager in private woonzorgcentra. 

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

Limburg en hoger in Antwerpen dan in de andere provincies. 

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

overlijdensplaats in functie van het kenmerk erkende capaciteit en urbanisatiegraad.   
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% overleden bewoners met het woonzorgcentrum als overlijdensplaats (H) volgens de kenmerken 

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

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

P80). (Voor visuele voorstelling zie appendix) 

RVT-aandeel P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Geen erkenning 50,0 75,0 88,0 71 

<50% 67,3 77,5 84,5 100 

50-74% 71,4 80,0 88,2 522 

75% of meer 71,4 82,4 91,0 107 

Erkende Capaciteit P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

<30 50,0 72,2 100,0 16 

30-59 61,5 76,9 88,6 100 

60-89 66,7 78,3 87,9 227 

90-119 72,7 82,1 89,2 217 

>120 72,0 80,0 87,9 240 

Beheersinstantie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Openbaar 72,7 80,0 87,5 219 

Privaat 62,8 75,9 83,8 135 

VZW 69,7 81,5 89,3 446 

Provincie P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Antwerpen 75,0 83,1 89,8 204 

Limburg 62,5 72,5 85,7 98 

Oost-Vlaanderen 70,0 80,2 88,2 194 

Vl.-Brabant en Brussel HG 66,7 78,9 88,2 143 

West-Vlaanderen 70,6 79,4 88,2 161 

Urbanisatiegraad P20 P50 (Mediaan) P80 Aantal woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 66,7 80,0 88,9 136 

Weinig verstedelijkte gemeenten 71,5 80,8 88,1 115 

Sterk verstedelijkte gemeenten 70,0 81,1 89,3 222 

Stedelijke gemeenten 68,4 79,2 87,5 327 
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6.2.3 Tijdsevolutie indicator H 

783 woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens drie maal.  

Een tijdsanalyse over de periode 2014-2018 van de gemiddelde waarden toont dat er geen beduidende 

verschillen zijn in het % bewoners dat overlijdt in het woonzorgcentrum. Ten opzichte van de 

tijdsanalyse over de periode 2013-2017 die wel een licht stijgende trend vertoonde, suggereert dit een 

stabilisatie van het percentage bewoners dat overlijdt in het woonzorgcentrum.  

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

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

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

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

beschikbare woonzorgcentra kenmerken verwijzen we naar de appendix. 

 

Er zijn beduidende verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode van 2014-2018 in het % 

bewoners dat overlijdt in het woonzorgcentrum in functie van: 

o het RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. Het % bewoners dat overlijdt in het 

woonzorgcentrum blijkt te stijgen met het RVT-aandeel. In woonzorgcentra zonder 

erkenning is er een beduidende jaarlijkse stijging te zien in tegenstelling tot de 

woonzorgcentra met erkenning waar we geen stijging observeren. 

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

woonzorgcentrum blijkt lager in kleine woonzorgcentra (<30 woongelegenheden).  

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het % bewoners dat overlijdt in het 

woonzorgcentrum blijkt lager in private voorzieningen.  

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

het woonzorgcentrum blijkt hoger in Antwerpen en lager in Limburg dan in de andere 

provincies.  

o de urbanisatiegraad van het woonzorgcentrum. Zo blijkt het % bewoners dat overlijdt 

in het woonzorgcentrum lager in stedelijke gemeenten.  
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7 Indicator Y: Vrijwilligerswerk 

7.1 DEFINITIE INDICATOR Y 

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

dienstverlening in het woonzorgcentrum. Deze indicator biedt natuurlijk maar een beperkt beeld in het 

diverse profiel dat veel vrijwilligers hebben en de vele diverse taken die zij kunnen opnemen. 

Vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum is belangrijk omdat het toont in welke mate een 

woonzorgcentrum erin slaagt lijnen naar de externe gemeenschap te leggen. Dit biedt een aanvulling 

op de professionele zorgverlening, maar geeft bewoners ook de kans om sociale contacten te blijven 

hebben met mensen buiten het woonzorgcentrum.  

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

vrijwilligerscontract. Informele vrijwilligers worden niet meegenomen in de berekening. 

 

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

 Teller: aantal uren gepresteerd vrijwilligerswerk in het voorbije kalenderjaar 

 Noemer: aantal woongelegenheden in het woonzorgcentrum 

 

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

 

  

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

7.2.1 Y – Jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per woongelegenheid 

 

795 van de 804 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen registreerden indicator Y (98,9 %). In de verdere 

resultaten worden enkel de gegevens van 660 openbare en VZW voorzieningen weergegeven gezien 

de 135 private woonzorgcentra in principe geen vrijwilligersuren kunnen registreren.  

 

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

indicator Y aanneemt voor openbare en VZW woonzorgcentra. Deze tonen de mediaan (P50) en andere 

percentielen van de verdeling van de Y waarden (P5, P20, P80, P95), eerst in 2018 en vervolgens voor 

de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018. 
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Uit de gegevens die de woonzorgcentra registreerden in 2018 observeren we het volgende: 

 

 In totaal werden 2.735.098 uren vrijwilligerswerk geregistreerd in 2018 in openbare en VZW 

woonzorgcentra (som van alle tellers). 

 Het gemiddelde aantal uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid in 2018 is 39,3 (gemiddelde 

van alle verhoudingen). 

 14 openbare of VZW woonzorgcentra (5,5 %) registreerden dat er geen vrijwilligerswerk werd 

gepresteerd.  

 1 op de 5 woonzorgcentra had 16,0 of minder jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per 

woongelegenheid (P20).  

 De helft van alle woonzorgcentra had 33,3 of minder jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per 

woongelegenheid (P50 of mediaan).  

 4 op de 5 woonzorgcentra had 59,4 of minder jaarlijks gepresteerde vrijwilligersuren per 

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

jaarlijks gepresteerde uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid minstens 59,4 is. 
 

7.2.2 Relatie tussen kenmerken woonzorgcentra en indicator Y 

Zijn er beduidende verschillen in uren vrijwilligerswerk tussen woonzorgcentra in 2018 in functie van de 

beschikbare woonzorgcentra kenmerken RVT-aandeel, erkende capaciteit, beheersinstantie, provincie 

en urbanisatiegraad wanneer rekening gehouden wordt met alle woonzorgcentra kenmerken? 

 Er zijn beduidende verschillen in het jaarlijks aantal uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid in 

een woonzorgcentrum in functie van: 

o het RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. Zo blijkt het jaarlijks aantal uren 

vrijwilligerswerk per woongelegenheid te stijgen met het RVT-aandeel. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het aantal vrijwilligersuren per 

woongelegenheid is lager in woonzorgcentra met 30-59 en >120 woongelegenheden. 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het aantal vrijwilligersuren per 

woongelegenheid is hoger in openbare woonzorgcentra ten opzichte van VZW 

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

vrijwilligersuren per woongelegenheid is hoger in landelijke gemeenten. 

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

een woonzorgcentrum in functie van het kenmerk provincie.  
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Jaarlijks aantal vrijwilligersuren per woongelegenheid (Y) volgens de kenmerken RVT-aandeel, 

erkende capaciteit, beheersinstantie, provincie en urbanisatiegraad. Onderstaande tabel geeft de 

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

visuele voorstelling zie appendix) 

RVT-aandeel P20 P50 

(Mediaan) 

P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Geen erkenning 2,0 14,0 34,3 48 

<50% 9,1 22,6 44,4 71 

50-74% 18,8 35,8 62,9 448 

75% of meer 20,4 39,8 76,2 93 

Erkende Capaciteit P20 P50 

(Mediaan) 

P80 Aantal 

woonzorgcentra 

<30 9,3 27,5 154,3 9 

30-59 7,3 27,4 57,6 68 

60-89 18,1 38,9 73,8 189 

90-119 17,6 34,7 55,7 183 

>120 15,6 30,4 53,5 211 

Beheersinstantie P20 P50 

(Mediaan) 

P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Openbaar 20,6 37,1 66,8 217 

VZW 13,9 32,0 56,3 443 

Provincie P20 P50 

(Mediaan) 

P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Antwerpen 17,1 36,2 58,6 166 

Limburg 15,6 41,6 65,4 78 

Oost-Vlaanderen 16,7 31,3 54,9 163 

Vlaams-Brabant en Brussel 

HG 

11,2 26,9 60,4 109 

West-Vlaanderen 19,5 35,6 64,0 144 

Urbanisatiegraad P20 P50 

(Mediaan) 

P80 Aantal 

woonzorgcentra 

Landelijke gemeenten 19,9 41,2 71,1 116 

Weinig verstedelijkte 

gemeenten 

18,8 39,0 64,1 99 

Sterk verstedelijkte 

gemeenten 

15,1 31,0 54,2 168 

Stedelijke gemeenten 13,9 31,2 54,8 277 
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7.2.3 Tijdsevolutie indicator Y 

628 openbare en VZW woonzorgcentra registreerden deze indicator minstens drie maal.  

Een tijdsanalyse van de gemiddelde waarden toont dat het aantal jaarlijks gepresteerde uren 

vrijwilligerswerk per woongelegenheid een licht stijgende trend vertoont over de periode 2015-2018 met 

een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1 uur per woongelegenheid.  

Zijn er beduidende verschillen in het aantal jaarlijks gepresteerde uren vrijwilligerswerk per 

woongelegenheid over de gemeten periode in functie van de beschikbare woonzorgcentra kenmerken 

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

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

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

 Er zijn beduidend verschillen tussen de woonzorgcentra over de periode 2015-2018 in het aantal 

jaarlijks gepresteerde uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid in functie van: 

o het RVT-aandeel van het woonzorgcentrum. Het aantal jaarlijks gepresteerde uren 

vrijwilligerswerk per woongelegenheid blijkt hoger te zijn in woonzorgcentra met 75% 

of meer RVT-aandeel ten opzichte van de andere woonzorgcentra. 

o de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum. Het aantal jaarlijks gepresteerde 

uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid blijkt hoger in voorzieningen met een 

capaciteit van 60-89 plaatsen. 

o de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. Het aantal jaarlijks gepresteerde uren 

vrijwilligerswerk per woongelegenheid blijkt hoger in openbare voorzieningen dan in 

VZW voorzieningen.  

 Er zijn geen beduidende verschillen over de periode van 2014-2018 in het aantal jaarlijks 

gepresteerde uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid in functie van de kenmerken provincie 

en urbanisatiegraad. 

Bij 491 van de 628 of 78 % van de woonzorgcentra die deze indicator minstens driemaal registreerden 

meten we een gemiddelde jaarlijkse stijging.  
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8 Appendix 

8.1 FUNNELPLOTS 

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

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

gemiddelde weer (som van alle tellers / som van alle noemers). Groene stippellijnen daarrond geven 

weer binnen welke afstand van het gemiddelde men 99% van de observaties met eenzelfde noemer 

zou verwachten, als er geen systematische verschillen zijn tussen de woonzorgcentra (99% predictie-

interval). Waarden binnen deze lijnen kunnen als natuurlijke variatie beschouwd worden en waarden 

buiten de groene stippellijnen als mogelijk afwijkend van wat verwacht wordt. Hoe kleiner het aantal 

betrokken bewoners/zorgpersoneelsleden/woongelegenheden, hoe groter de kans dat het resultaat 

beïnvloed wordt door toevallige variatie.  

 

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

 

 

  

 

geobserveerde waarde voor een 

woonzorgcentrum 
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8.2 VISUALISATIE VAN DE RELATIE TUSSEN WOONZORGCENTRA KENMERKEN EN 

INDICATOR 

8.2.1 Indicator B2 
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8.2.2 Indicator F 
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8.2.3 Indicator H 

   

  

 
 



lik aub 

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

11.12.2019                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2018 deel 2 38/49 
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8.2.4 Indicator Y  
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8.3 VISUALISATIE VAN DE TIJDSEVOLUTIE VOLGENS DE VERSCHILLENDE 

WOONZORGCENTRA KENMERKEN (ZONDER CORRECTIE VOOR DE ANDERE 

WOONZORGCENTRA KENMERKEN) 

8.3.1 Indicator F 
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8.3.2 Indicator H 

  

 

 

 

 



lik aub 

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

11.12.2019                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2018 deel 2 45/49 

 

 

 

 



lik aub 

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

11.12.2019                             Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: kwaliteitsindicatoren 2018 deel 2 46/49 
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8.3.3 Indicator Y 
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