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Feedbackrapport woon- en zorgcentra 2015 

1. Inleiding 

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

woon- en zorgcentra (WZC). De eerste basis datacollectie heeft vorig jaar plaatsgevonden, dit jaar 

vond de eerste opvolgbevraging plaats. Hierna is het de bedoeling om deze residenten nog 

gedurende twee  jaar verder op te volgen. 

Dit jaar namen 65 WZC’s deel en in totaal werden 1066 bewoners geïncludeerd; ze waren allen 

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

gezonde bewoners werd een vragenlijst samen met enkele gevalideerde meetschalen afgenomen, bij 

de anderen werd enkel informatie via verpleegkundigen verkregen. Daarnaast stelden de WZC’s 

tevens een basis aan administratieve gegevens ter beschikking. Het onderzoek werd uitgevoerd door 

vier student-onderzoekers verbonden aan de Universiteit Antwerpen. 

 

2. Beschrijving van de residenten 

2.1. Globale beschrijving 

De totale onderzoekspopulatie bestond uit 1066 residenten. De onderstaande flowchart verduidelijkt 

dat niet voor alle 1066 bevraagde residenten een totaal pakket aan gegevens beschikbaar was. Bijna 

één derde van het cohort was overleden bij deze tweede meting. Actieve deelname aan het 

onderzoek werd geweigerd door de residenten of door hun familie in 19 % van de gevallen. Tijdens 

de baseline meting werden 389 bewoners volledig bevraagd en tijdens de meting van dit afgelopen 

jaar daalde dit aantal naar 227. Tijdens dit tweede jaar zijn bij 472 residenten verpleegkundige 

vragenlijsten afgenomen. Deze verpleegkundige vragenlijsten werden afgenomen bij alle residenten 

die hiervoor toestemming gaven, dus zowel bij cognitief gave als dementerende bewoners. 



Ageing@nursinghome Feedbackrapport  zomer 2015 

Pagina | 3  
 

 

Figuur 1. Flowchart type deelname van onderzoekspopulatie. 
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In tabel 1 staan een aantal kenmerken van de totale populatie. 

 

Kenmerken van de populatie 2014 2015 

Type deelname (%) 

(n=1066) 

Bevraging resident 36,6 21,4 

Bevraging familie 29,2 - 

Bevraging verpleegkundige - 23,0 

Enkel administratieve data 28,4 19,3 

Resident overleden 5,8 29,5 

Geen follow-up  - 6,8 

Zorgplanning aanwezig (%) 22,1 41,2 

ADL*-score mean (range) 15,8 (6-24) 15,2 (6-24) 

KATZ desoriëntatie in tijd en plaats** (%) 47,3 67,7 

MMSE*** mean (SD) 24,4 (4,3) 21,7 (5,9) 

Leeftijd mean (range) 84,2 (65-105) 85,0 (65-102) 

Geslacht (%) Vrouw 65,4 67,8 

Man 34,6 32,2 

Chronische medicatie mean (range) 8,6 (0-23) 9,1 (1-23) 

  Tabel 1. Kenmerken totale populatie. 

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

  kleden, transfer/verplaatsingen, toiletbezoek, continentie en eten) met een 

  score gaande van 6 tot 24; 

** Op basis van de twee KATZ-items ‘desoriëntatie in tijd en plaats’. Een resident 

wordt als gedesoriënteerd beschouwd vanaf een score van 6 of meer; 

  ***MMSE = Mini-Mental State Examination: hoe lager de score, hoe slechter het 

                               cognitief  functioneren van de resident. 

  



Ageing@nursinghome Feedbackrapport  zomer 2015 

Pagina | 5  
 

2.2. Evolutie van de gegevens die voor alle residenten beschikbaar zijn 

2.2.1. Beschrijving van de overleving na één jaar 

Bij het follow-up onderzoek bleek 24 % van de residenten overleden. Dit wordt weergegeven 

in een overlevingscurve in figuur 2. Er is in deze cohort een significant verschil in overleving 

tussen mannen en vrouwen waarbij mannen eerder sterven dan vrouwen. Er was weinig 

verschil in overleving per leeftijdscategorie. 
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2.2.2. Hospitalisatie 

Sinds opname werd 33,2 % van de residenten minstens één keer gehospitaliseerd 

(ziekenhuisopname met minimum één overnachting). Hiervan verbleef 25,9 % exact één keer in het 

ziekenhuis en 7,3 % meer dan één keer in het ziekenhuis. Per keer verbleef een gehospitaliseerde 

resident gemiddeld 7,3 dagen in het ziekenhuis. Eén resident verbleef aaneensluitend 293 dagen in 

het ziekenhuis. 

 

2.2.3. Beschrijving zorgplanning 

Bij de baseline bevraging had 22,1 % van de residenten een schriftelijke zorgplanning voor het 

levenseinde opgesteld. Dit evolueerde in het tweede jaar tot 41,8 %. 

Ook de artsen stellen bij residenten richtlijnen op voor de medische behandeling bij het levenseinde. 

Bij opname was dit aanwezig bij 14,4 % van de residenten, in het tweede jaar evolueerde dit tot 

38,5 %. 

 

2.2.4. 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. 

Bij opname nam 86,4 % van de residenten minstens één geneesmiddel op chronische basis, dit 

evolueerde in jaar 2 tot 91,3 %, waar het gemiddeld aantal geneesmiddelen evolueerde van 8,6 tot 

9,1. De maximale inname bedroeg 23 chronische geneesmiddelen per resident per dag. 

In jaar 2 nam 14,3 % minstens één acuut geneesmiddel in en 29,6 % van de residenten kon een 

geneesmiddel krijgen zo nodig. 

Polyfarmacie werd gerekend vanaf vijf geneesmiddelen of meer. Bij opname kwam dit voor bij 82,0 % 

van de residenten en dit evolueerde in jaar 2 tot 86,3 %, waar bij 42,9 % sprake was van excessieve 

polyfarmacie (d.i. meer dan tien chronische medicijnen). 

 

 

 

 

 



Ageing@nursinghome Feedbackrapport  zomer 2015 

Pagina | 7  
 

2.2.5. 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 15,2; 

 Deze score varieerde per WZC van gemiddeld 11,8 tot 20,3. 

 

2.2.6. 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 gedesoriënteerd beschouwd wanneer de score 

voor deze twee items samen 6 of meer bedroeg. 

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

desoriëntatie in tijd en plaats 47,3 %. Dit evolueerde in het tweede jaar tot 67,7 %, gaande van 

rusthuizen met 10,4 tot rusthuizen met 89,6 % van hun residenten met desoriëntatie. 
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2.3. Gegevens vanuit de verpleegkundige bevraging (n=472) 

2.3.1. Duiding 

Vanwege het veel voorkomend geval van dementie bij de te bevragen residenten en de 
onmogelijkheid om op vragen te antwoorden, werd vanaf dit jaar bijkomend beroep gedaan op 
de verpleegkundigen van het WZC om een aantal vragen in plaats van de resident te 
beantwoorden. De verpleegkundigen beantwoordden deze vragen eveneens voor alle residenten 
die hiervoor toestemming gaven. De vragen die door de verpleegkundigen werden beantwoord, 
zijn onder te verdelen in drie categorieën namelijk zintuiglijke problemen, zorgproblemen en 
gedragsproblemen. 

2.3.2. Zintuiglijke problemen (aflopend gesorteerd) 
 

 Slikproblemen: 23,6 % 

 Zichtproblemen: 15,6 % (ondanks het gebruiken van een bril) 

 Kauwproblemen: 12,2 % 

 Gehoorproblemen: 9,3 % (ondanks het gebruiken van een hoorapparaat) 
 

2.3.3. Zorgproblemen (aflopend gesorteerd) 
 

 Incontinent:  55,0 % 

 Hoog valrisico: 39,3 % 

 Chronische pijn: 36,2 % 

 Constipatie:  27,6 % 

 Insomnia:  12,9 % 

 Te zwaar (BMI > 30): 11,6 % 

 Te mager (BMI < 18): 11,1 % 

 Decubitus:  5,4 % 
 

2.3.4. Gedragsproblemen 
 
Gedragsproblemen werden gescoord aan de hand van de frequentie en de ernst (1 = licht, 
2 = matig en 3 = ernstig). Gedrag wordt als problematisch beschouwd bij een score van 6 of 
meer (= ernstig gedragsprobleem dat voorkomt minstens 1 x per week).  Onderstaand 
wordt het percentage van residenten gegeven die een gedragsprobleem vertonen.  Globaal 
gezien vertonen 32 % van de residenten ernstige gedragsproblemen. 

 

 Agitatie:   14,8 % 

 Depressie:   12,9 % 

 Angst:   10,9 % 

 Labiliteit:   10,4 % 

 Apathie:   10,2 % 

 Slaapstoornissen:  10,0 % 

 Repetitief gedrag:  9,5 % 

 Wanen:   8,9 % 

 Eetgedrag:   8,2 % 

 Ontremd gedrag:  7,4 % 

 Hallucinaties:  6,3 % 

 Euforie:   2,2 % 
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2.4. Evolutie van de gegevens die voor de groep van compleet bevraagde 
residenten (n=227) beschikbaar zijn 

2.4.1. 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 met een ‘ja’ of een ‘neen’ kunnen worden beantwoord 

waarna per item een gewogen totaalscore wordt berekend. Hoe hoger de eindscore, hoe slechter het 

zelfbeeld gezondheid. 

In figuur 3 is te zien dat residenten voor zowel de totale NHP-score als voor alle subschalen hoger 

scoorden in vergelijking met de baseline. Dat wil zeggen dat de levenskwaliteit voor alle domeinen 

achteruitging en significant verslechterde voor de totaalscore van NHP, subschaal emotionele reactie 

en subschaal sociale isolatie. 

 

Figuur 3. Evolutie in kwaliteit van leven: NHP (n=227). 
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2.4.2. Beschrijving depressie 

Het risico op depressie werd gemeten aan de hand van de Geriatric Depression Scale (GDS 8). 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. 

Bij opname was de gemiddelde score voor al deze residenten samen 4,3. Deze score evolueerde dit 

jaar naar 4,6; gaande van totaalscores van 0 tot totaalscores van 8. Depressieve symptomen 

(GDS8 > 3) evolueerde van 21,4 % bij opname naar 27,7 % bij de bevraging van dit jaar. 

 

2.4.3. Beschrijving autonomie en privacy 

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

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

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

Autonomie werd – met uitzondering van de inrichting van de kamer – eerder laag gescoord. 

Residenten hadden een hogere autonomie-wens dan wat hen mogelijk werd gemaakt. De inrichting 

van de kamer kon wel zeer autonoom worden bepaald, residenten gaven aan dat ze dat ook 

belangrijk vonden. 

Privacy scoorde globaal hoog met gelijklopende waarden tussen de mogelijkheid en de belangrijkheid 

van deze mogelijkheid. 

 

Figuur 4. Ervaren autonomie en privacy van residenten. 

 Autonomie  

 Privacy  



Ageing@nursinghome Feedbackrapport  zomer 2015 

Pagina | 11  
 

2.4.4. Sociaal functioneren 

Het sociaal functioneren is weergegeven in tabel 2. Aan recreatieve activiteiten werd als 

groepsactiviteit het vaakst deelgenomen. Bij buitenactiviteiten gold dit voor een 

buurtwandeling/winkelen. 

In vergelijking met de bevraging bij opname, is de deelname aan groepsactiviteiten en 

buitenactiviteiten toegenomen. 

 

Groepsactiviteiten*  % Bezoek  % 

Deelname groepsactiviteit n=155 72,8 Kinderen  93,9 

     Recreatief 80,0 Andere familieleden 75,1 

     Beweging 62,6 Vroegere buren/kennissen 70,9 

     Kerkviering 48,4 Kleinkinderen 85,9 

     Andere 44,5 Medebewoners 31,8 

     Groepsgesprek 40,0 Niet inwonende partner 29,1 

Individuele activiteiten*  % Sociale omgang  % 

TV kijken 92,5 Heeft goed contact met hulpverleners  98,6 

Lezen 67,6 Heeft voldoende contact met familie 87,3 

Denkspellen 29,2 Heeft goed contact met medebewoners 86,9 

Andere 17,9 Sociaal belemmerd (gehoorproblemen) 20,7 

Naaien, breien, knutselen 13,7 Kan iets voor medebewoners betekenen 41,5 

  Sociaal belemmerd (zichtproblemen) 7,9 

Activiteiten buiten WZC*  %   

Buiten komen n=177 83,1   

     Buurtwandeling/winkelen 91,5   

     Familiebezoek 53,7   

     Groepsactiviteiten 10,7   

     Kapper 6,2   

     Bankzaken 5,6   

Tabel 2. Beschrijving sociaal functioneren (n=227). 

* 48,6 % van de residenten neemt minder dan wekelijks deel aan een activiteit in het WZC 


