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Feedbackrapport woon- en zorgcentra 2014 

1. Inleiding 

Het opzet van dit onderzoek was om een cohort samen te stellen van nieuwe bewoners van Vlaamse 

woon- en zorgcentra (WZC). Na de eerste basis datacollectie, is het de bedoeling om deze residenten 

nog gedurende drie jaar verder op te volgen. 

Er namen 67 WZC’s deel en in totaal werden 1077 nieuwe bewoners geïncludeerd; ze waren allen 

minimum 65 jaar en hun verblijf ving aan tussen september 2013 en februari 2014. Bij mentaal sterke 

bewoners werden een vragenlijst samen met enkele gevalideerde meetschalen afgenomen, bij de 

anderen werd informatie via de familie verkregen. Daarnaast stelden de WZC’s tevens een basis aan 

administratieve gegevens ter beschikking. Het onderzoek werd uitgevoerd door zeven student-

onderzoekers verbonden aan de Universiteit Antwerpen. 

 

2. Kenmerken van de woon- en zorgcentra 

Voor dit onderzoek werden in totaal 67 woon- en zorgcentra bevraagd, waarvan 48 % met een 

OCMW-profiel en 52 % private WZC. De gemiddelde capaciteit betrof 125 bedden (gaande van 60 tot 

335). Alle WZC beschikten over een cafetaria, 94 % over een ontspanningsruimte voor 

georganiseerde activiteiten en bij 69 % was internet aanwezig. 

2.1.1. Beschrijving Patient-Nurse Ratio 

 Over alle WZC samen is gemiddeld één hulpverlener per 2,74 patiënten beschikbaar; 

 Deze waarden gaan van één hulpverlener per 2,02 tot één hulpverlener per 5,22 patiënten; 

 Per shift draagt één hulpverlener zorg voor gemiddeld 8,22 patiënten; 

 Uitgesplitst in zorgkundigen en verpleegkundigen is dit per shift gewogen één zorgkundige 

voor 6,22 en één verpleegkundige voor 10,95 patiënten. 

 

In tabel 1 staan een aantal algemene kenmerken van alle bevraagde woon- en zorgcentra 

weergegeven. 
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Kenmerken WZC 
n=67 
(%) 

Profiel 
publiek 47,8 

privaat 52,2 

Kenmerken WZC 
 

Mean (range) 

Erkende capaciteit (n bedden) 125,5 (60-335) 

RVT (n bedden) 76,9 (32-249) 

% demente residenten (n=58) * 40,2 (1-80) 

% palliatieve residenten (n=47) * 5,6 (0-33) 

Aantal afdelingen 4,1 (1-11) 

Aantal open afdelingen 2,8 (0-8) 

Aantal gesloten afdelingen 1,4 (0-5) 

Aantal bewoners/afdeling 33,2 (8-84) 

Kenmerken WZC 
 

Mean (range) 
Bestaffingsgraad (in FTE **) Hulpverleners 46,2 (7,1-80,5) 

Paramedici 4,4 (0,8-11,6) 

Animatoren 2,1 (0,0-5,0) 

Bestaffingsgraad (n) Vrijwilligers 32,6 (0,0-107,0) 

Kenmerken WZC 
n=67 
(%) 

Geïntegreerde diensten Cafetaria 100,0 

Kapsalon 98,5 

Ontspanningsruimte 94,0 

Televisie/leeszaal 91,0 

Pedicure/manicure 77,3 

Internet 68,7 

Kapel 65,7 

Fitnessruimte 53,7 

Rokersruimte 52,2 

Dienstencentrum 16,4 

Andere (n=59) 42,4 

Tabel 1. Kenmerken woon- en zorgcentra. 

   * Inschatting gemaakt door de directie op basis van de totale rusthuispopulatie 

** FTE = Fulltime equivalent 
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3. Kenmerken van de residenten 

3.1. Globale beschrijving 

Tijdens de periode van de datacollectie (= zes maanden) werden 1077 nieuwe bewoners opgenomen 

in de geïncludeerde WZC. Bij 37 % van deze onderzoekspopulatie werd een volledige vragenlijst 

afgenomen, bij 29 % de verkorte versie, van 28 % werden enkel de administratieve gegevens 

verzameld en 6 % overleed nog voor de bevraging. De voornaamste reden voor het afnemen van de 

verkorte versie was dementie (88 %). Deelname aan het onderzoek werd geweigerd door de 

residenten of door hun familie in 22 % van de gevallen. 

Dat wil dus zeggen dat niet voor alle 1077 bevraagde residenten een totaal pakket aan gegevens 

beschikbaar is. 

 

In tabel 2 staan een aantal kenmerken van de totale populatie. 

 

Kenmerken totale populatie n=1077 

Leeftijd mean (range) 84,2 (65-105) 

Geslacht (%) Vrouw 65,4 

Man 34,6 

Chronische medicatie mean (range) 8,6 (0-23) 

Zorgplanning aanwezig (%) 22,1 

ADL*-score mean (range) 15,8 (6-24) 

Type deelname (%) Gewoon 36,6 

Korte vragenlijst 29,2 

Administratief 28,4 

Overleden 5,8 

  Tabel 2. Kenmerken totale populatie. 

  *ADL = Activiteiten van het Dagelijks Leven (= som van de zes KATZ-scores: wassen, 

   kleden, transfer/verplaatsingen, toiletbezoek, continentie en eten) 
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3.2. Gegevens die voor alle 1077 residenten beschikbaar zijn 

3.2.1. Algemeen 

De gemiddelde leeftijd van de nieuwe bewoners bedroeg 84 jaar en 64 % was van het vrouwelijk 

geslacht. 

3.2.2. Beschrijving farmacotherapie 

Een overzicht van de medicatie werd bekomen rechtstreeks vanuit de medicatiefiches van de 

residenten. Via deze fiches werd alle medicatie ingevoerd in een computerbestand zo konden 

berekeningen worden gemaakt zoals bijv. het aantal geneesmiddelen per resident en ook de vorm 

‘chronisch’ (zonder einddatum), ‘acuut’ (met einddatum) en ‘zo nodig’ werd mee berekend. 

0,5 % van de residenten nam op geen enkele manier geneesmiddelen. 

86,4 % van de residenten nam minstens één geneesmiddel op chronische basis, waarbij het 

gemiddeld aantal geneesmiddelen 8,6 was. De maximale inname was 23 chronische geneesmiddelen 

per resident per dag. 

14,3 % nam minstens één acute geneesmiddelen in en 29,6 % van de residenten kon een 

geneesmiddel krijgen zo nodig. 

Polyfarmacie werd gerekend vanaf vijf geneesmiddelen of meer en dit kwam voor bij 82 % van de 

residenten. 

In figuur 1 staat het resultaat van dit gemiddeld aantal chronische geneesmiddelen grafisch 

weergegeven voor elk WZC apart. U kunt uw eigen instelling en resultaat terugvinden aan de hand 

van uw eigen codenummer. 

3.2.3. Beschrijving mentale toestand 

Mentale achteruitgang werd gemeten door middel van de twee KATZ-items ‘desoriëntatie in tijd’ en 

‘desoriëntatie in plaats’. Deze twee items scoren elk apart van 1 tot 5 (met score ‘5’ als complete 

desoriëntatie in tijd en plaats). Een resident werd als dementerend beschouwd wanneer de score 

voor deze twee items samen 6 of meer bedroeg. 

Over alle rusthuizen samen genomen, was het gemiddeld percentage residenten met mentale 

achteruitgang 47,3 %, gaande van rusthuizen met 1,0 tot rusthuizen met 80 %. 

In figuur 2 staat het resultaat van dit gemiddeld percentage grafisch weergegeven voor elk WZC 

apart. U kunt uw eigen instelling en resultaat terugvinden aan de hand van uw eigen codenummer. 
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3.2.4. Beschrijving zorgplanning 

Aan de hand van drie items werd vroegtijdige zorgplanning bevraagd. De drie items waren de 

aanwezigheid van een vroegtijdig zorgplan, de tevredenheid van de resident hierover en of dit de 

resident een gerust gevoel geeft. 

 Bij 22,1 % van de residenten werd de vroegtijdige zorgplanning besproken in de periode rond 

opname; 

 Binnen deze groep gaf 98,7 % aan tevreden te zijn over dit gesprek; 

 Bij 72,0 % van de residenten heeft het hebben hiervan een gerust gevoel gegeven. 

Wat betreft de inhoud van de zorgplannen is er een onderscheid tussen de inhoud van de 

zorgplanning zoals gewenst door resident en familie enerzijds (residenten geven zelf aan wat ze nog 

willen) en de inhoud van de zorgplanning volgens de richtlijnen van de arts anderzijds (arts schrijft 

voor hoever nog te gaan). 

 Hospitalisatie en reanimatie kwam in beide vormen voor; 

 Geen hospitatisatie werd door de residenten in 50,0 % van de gevallen opgenomen, door de 

arts in 38,3 %; 

 Geen reanimatie werd door de residenten in 55,9 van de gevallen opgenomen, door de arts 

in 69,2 %; 

 Verder werd door de resident nog ‘enkel functiebehoud’ (35,5 %) en ‘enkel comfortzorg’ 

(59,9 %) beschreven; 

 De arts voegde nog ‘geen beademing’ (51,1 %) en ‘geen sondevoeding of perfusie’ (51,1 %) 

toe. 

 

3.2.5. Fysieke toestand en ADL of ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ 

Fysieke achteruitgang kan worden uitgedrukt in onder andere een ADL-score. Deze ADL score wordt 

berekend aan de hand van de verschillende items van de KATZ-schaal waar de mogelijke scores 

(1 tot 4) van de zes verschillende items werden opgeteld. Zo bekomt men een score die kan variëren 

van 6 (beste score) tot 24 (minst goede score). 

 De gemiddelde ADL-score voor alle rusthuizen samen bedroeg 15,8; 

 Deze score varieerde van 11,8 tot 20,3. 

In figuur 3 staat het resultaat van deze gemiddelde totaalscore grafisch weergegeven voor elk WZC 

apart. U kunt uw eigen instelling en resultaat terugvinden aan de hand van uw eigen codenummer. 
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3.3. Gegevens die voor de groep van compleet bevraagde residenten (n=391) 
beschikbaar zijn 

3.3.1. Algemeen 

Gemiddeld behaalde 49 % een diploma lager secundair onderwijs en was 37 % voor het pensioen 

tewerkgesteld als arbeider; 26 % bleef thuis of had geen beroep. De belangrijkste reden voor 

opname was voor 72 % fysieke achteruitgang; 12 % noemde sociaal isolement als belangrijkste 

reden. 

Residenten scoorden 24 op de MMSE en ook hadden ze gemiddeld drie klinische problemen. De 

belangrijkste klinische problemen waren hypertensie (67,5 %), perifeer vaatlijden (30,4 %) en 

diabetes (22,4%). Eveneens gebruikte 79 % een hulpmiddel voor de mobiliteit, droeg 

85 % een bril en had 35 % gehoorproblemen. 

 

In tabel 3 staan een aantal kenmerken van de residenten die volledig konden worden bevraagd. 
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Kenmerken populatie met volledige bevraging n=391 

School gelopen tot leeftijd mean (range) 16,1 (10-42) 

Diploma (%) Geen 1,8 

Lager onderwijs 13,2 

Lager secundair 48,7 

Hoger secundair 26,2 

Hoger niet-universitair 7,5 

Hoger universitair 2,6 

Beroep (%) Arbeider 37,2 

Huisvrouw 25,8 

Bediende 22,7 

Zelfstandige 9,0 

Kader/vrij beroep 1,6 

Arbeidsongeschikt 0,0 

Andere 3,6 

Belangrijkste redenen 

van opname (%) 

Fysieke achteruitgang 71,6 

Toegenomen zorgproblemen 67,9 

Mentale achteruitgang 9,6 

Overbelasting mantelzorger 9,0 

Eigen keuze 16,3 

Sociaal isolement 11,9 

Verlies partner 3,2 

Palliatief 0,5 

Andere 4,1 

Hulpmiddel mobiliteit (%) 79,2 

Gehoorproblemen (%) 35,1 

Bril (%) 85,1 

MMSE*-score mean (SD) 24,4 (4,3) 

Tabel 3. Kenmerken onderzoekspopulatie. 

* MMSE = Mini Mental State Examination 

3.3.2. Beschrijving opnamekenmerken en wachtlijsten 
 

 Vóór opname woonde 61,5 % alleen, 29,0 % woonde samen met partner en 5,9 % woonde in 

bij de kinderen; 

 40,7 % van de residenten werd rechtstreeks vanuit het ziekenhuis in het WZC opgenomen, 

35,1 % kwam van thuis en 10,6 % was reeds in kortverblijf; 

 Gemiddeld stonden bewoners op 1,8 wachtlijsten ingeschreven. Deze waarden lopen uiteen 

van op helemaal geen wachtlijst tot maximaal 10 wachtlijsten; 

 Gemiddeld hebben bewoners 14,2 maanden op een wachtlijst gestaan. Deze waarden lopen 

uiteen van minder dan een maand tot 120 maanden; 

 67,4 % van de residenten heeft inspraak gehad in de keuze van het WZC; 

 84,3 % van de residenten vond het ook belangrijk hierin een keuze te hebben. 
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3.3.3. Beschrijving zelfbeeld gezondheid 

Door middel van de schaal ‘Nottingham Heath Profile’, is het zelfbeeld van de residenten met 

betrekking tot hun eigen gezondheidsbeeld in kaart gebracht. Deze schaal peilt naar zes domeinen 

namelijk energieniveau, pijn, emotioneel reageren, slaap, sociale isolatie en fysieke capaciteiten. 

Deze schaal stelt 45 vragen die telkens een ‘1’ of ‘0’ kunnen scoren. Na een gewogen berekening, 

geeft een totaalscore dichter bij de ‘1’ een goed zelfbeeld van de gezondheid weer, dichter bij de ‘0’ 

is een slecht zelfbeeld. 

De gemiddelde score voor al deze residenten samen bedroeg 0,31; gaande van totaalscores van 0,00 

tot totaalscores van 0,95. 

In figuur 4 staat het resultaat van deze gemiddelde totaalscores grafisch weergegeven voor elk WZC 

apart. U kunt uw eigen instelling en resultaat terugvinden aan de hand van uw eigen codenummer. 

 

3.3.4. Beschrijving depressie 

Het risico op depressie werd gemeten aan de hand van de Geriatric Depression Scale (GDS), type met 

acht vragen. Deze GDS 8 stelt acht vragen en is een screeningsschaal voor depressie. Een score van 

drie of meer kan wijzen op tekenen of aanwezigheid van depressie. 

Deze bevraging kon bij 373 residenten (34,4 %) worden uitgevoerd. De gemiddelde score voor al 

deze residenten samen bedroeg 4,3; gaande van totaalscores van 1 tot totaalscores van 7. 

In figuur 5 staat het resultaat van deze gemiddelde totaalscores grafisch weergegeven voor elk WZC 

apart. U kunt uw eigen instelling en resultaat terugvinden aan de hand van uw eigen codenummer. 

 

3.3.5. Beschrijving autonomie 

Aan de hand van de volledige vragenlijst werden de bewoners ook bevraagd over negen items rond 

autonomie en zelfbeslissing. Ze dienden voor deze negen items telkens te antwoorden of ze de keuze 

hadden (ja-neen), en ook of ze deze keuzemogelijkheid belangrijk vonden (ja-neen).  

Op de meeste items betreffende de keuze antwoordden de bewoners positief. Alleen bij het 

klaarzetten van medicatie, het kiezen van de plaats om hun maaltijd te nuttigen en hun plaats aan 

tafel kon minder dan 50 % vrij kiezen. 

Globaal gezien zijn de resultaten voor wat betreft de belangrijkheid gelijklopend. Enkel voor wat 

betreft de items ‘klaarleggen medicatie’, ‘plaats aan tafel’ en ‘keuze van het WZC’ scoort het belang 

dat residenten hier aan hechten meer dan 10 % hoger dan de keuzemogelijkheid. 

Een overzicht van de positieve scores wordt weergegeven in figuur 6.



Figuren bij het feedbackrapport woon- en 
zorgcentra 2014

Jonas De Wolf
Tinne Dilles
Monique Elseviers
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