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Invulformulier gemeenteprofiel vallen 
 

Vooraleer je van start gaat met het BOEBS-project, is het belangrijk om aan te tonen waarom 

werken rond valpreventie bij ouderen precies zo belangrijk is voor jouw gemeente. Want om 

de lokale partners warm te maken, is er waarschijnlijk meer nodig dan enkel een voorstelling 

van het BOEBS-project. Ze moeten ook overtuigd worden van de ernst van het valprobleem, 

het belang van een oudervriendelijke gemeente en de winst om specifiek te werken rond 

valpreventie. 

 

Dit invulformulier helpt je om cijfers te verzamelen voor jouw gemeente. Soms is het moeilijk 

om over alles actuele cijfers te verkrijgen. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat 

het doel van de cijfers is om te overtuigen iets rond valpreventie te doen.  
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1. OUDEREN  

 

1.1 Ouderen in België 

 

Aantal 65-plussers in België 20131 1.993.838 

Aantal 80-plussers in België 2013 1 
597.889 

 

1.2 Ouderen in Vlaanderen 

 

Aantal 65-plussers in Vlaanderen 20132 1.200.965  

Aandeel 65-plussers in Vlaanderen 20132 18,8 % 

Aantal 80-plussers in Vlaanderen 20132 351.211 

Aandeel 80-plussers in Vlaanderen 20132 5,5 % 

 

 

Verwacht aantal 65-plussers in Vlaanderen tegen 20203 1 350 000 

Verwacht aantal 80-plussers in Vlaanderen tegen 20203 351.211 + 84. 
000 = 435.211 

 

  

                                                           
1 http://bestat.economie.fgov.be/BeStat/BeStatMultidimensionalAnalysis?loadDefaultId=1149 
2 Gemeentelijke profielschetsen: stand van de bevolking – bevolkingsstructuur ouderen 
3 http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ouderen/Documents/ouderenbeleidsplan2010-2014_def.pdf 
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1.3 Ouderenafhankelijkheidsratio 

 

 De ouderenafhankelijkheidsratio is een cijfer waarmee wordt uitgedrukt hoeveel ouderen 

er staan tegenover leden in de bevolking die een beroeps actieve leeftijd hebben. Kortom, 

het is een coëfficiënt om de vergrijzing van de bevolking te meten. In 2012 was dit 

26,6%, en telde de Vlaamse bevolking dus 26 ouderen 'buiten arbeidsleeftijd' per 100 

personen 'op arbeidsleeftijd' (20-64-jarigen). Tegen 2060 zal dit cijfer stijgen tot een 

waarde van ongeveer 44,4%. Dit betekent dat er tegenover 100 beroep actieve personen, 

44 ouderen staan die niet werken4 

 

 

1.4 Ouderen in jouw gemeente?  

 

Alle cijfers over de bevolking in je gemeente, vind je op www.lokalestatistieken.be. Via deze 

link kan je kant-en-klare rapporten en bijhorende kaarten opvragen.  

 

Naast kant-en-klare rapporten kan voor elke gemeente een gemeentelijke profielschets 

worden opgevraagd. De meest recente gemeentelijke profielschetsen zijn ook rechtstreeks 

te vinden hier.  

 

Kies per provincie de gewenste gemeente en klik daarna op OK 

 

 

                                                           
4 http://statbel.fgov.be/nl/binaries/For_Pop_1260_10467_N%20print_tcm325-224707.pdf : 

Bevolkingsvooruitzichten 2012-2060 
 

http://www.lokalestatistieken.be/
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokaal_gemprofiel_pdf.htm
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/For_Pop_1260_10467_N%20print_tcm325-224707.pdf
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Zoek de pagina ‘bevolkingsstructuur – Aantal ouderen’ in de inhoudstafel 

 

 
 

Je komt op onderstaande pagina terecht: 

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokaal_gemprofiel_pdf.htm 
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Lees af in de bovenstaande tabel 

 

Aantal 65-plussers in onze gemeente in 201X ……………………
……. 

Aandeel (%) 65-plussers in onze gemeente in 201X ……………………
……. 

Aantal 80-plussers in onze gemeente in 201X ……………………
……. 

Aandeel 80 (%)-plussers in onze gemeente in 201X ……………………
……. 

 

In de toekomst  

 

Bevolkingsprojecties zijn schattingen over de bevolking voor de komende jaren m.b.t. sterfte,  

vruchtbaarheid en migratie per geslacht en per leeftijd. De gemeente kan op deze manier 

inschatten hoeveel ouderen er in de toekomst in de gemeente zullen zijn. Dit cijfer kan 

gebruikt worden om aan te tonen waarom het belangrijk is om rond valpreventie te werken 

en om zich voor te bereiden naar de toekomst. Cijfers rond bevolkingsprojecties voor elke 

gemeente zijn te vinden hier. 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-12-bevolkingsprojecties.aspx
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Kies het tabblad ‘Inwoners’ onderaan de Excel tabel 

 

 
 

Navigeer naar regel 290 (65-79) en 291 (80+) ter hoogte van kolom AA  (projectie voor 

2020) 

 

 
 

 

Verwacht aantal 65-plussers in de gemeente tegen 2020 (regel 290 

+291 thv kolom AA met elkaar optellen geeft samen het totaal aantal 
65+-ers) 

………………….……. 

Verwacht aantal 80-plussers in de gemeente tegen 2020 (regel 291 thv 
kolom AA) 

……………………..… 

 

 

 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-12-bevolkingsprojecties.aspx 

Kies jouw gemeente uit 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-12-bevolkingsprojecties.aspx
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1.5 Is jouw gemeente een leeftijdsvriendelijke gemeente? 

 

 Een algemene omgevingsanalyse (ruimer dan valpreventie) doen rond het lokaal 

ouderenbeleid in je gemeente, zegt vaak heel wat meer over de huidige situatie. 

Daarvoor kan je de leidraad ‘Omgevingsanalyse lokaal ouderenbeleid’ van de VVSG 

invullen.  

Je vindt deze leidraad hier, bij de link ‘ouderen’.  

 Een tweede leidraad om na te gaan of jouw gemeente algemeen voldoende rekening 

houdt met de oudere inwoners, is de ‘checklist voor een leeftijdsvriendelijke gemeente’ 

van de Vlaamse ouderenraad. Vul de checklist voor jouw gemeente in via hier.  

 Uiteraard is het mogelijk dat een (recente) dergelijke analyse al beschikbaar is in je 

gemeente, bijvoorbeeld in het kader van een seniorenbeleidsplan. Raadpleeg dit plan en 

neem relevante cijfers ook mee in de presentatie van het ouderenprofiel in je gemeente, 

tijdens de eerste vergadering van BOEBS.  

 

2. VALPROBLEEM  

 

2.1 Voorkomen5  

 

Voorkomen = het aantal valpartijen die voorkomen in de periode van 1 jaar in Vlaanderen 

 

 33% ofwel 1 op 3 ouderen valt minstens 1 keer per jaar 

Bv. in Leuven vallen jaarlijks 5229 ouderen op een totaal van 15846 

 Het risico op vallen neemt toe met de leeftijd 

 30 % van de vrouwen valt, tegenover 15 % van de mannen. 

Kortom vrouwen vallen vaker 

 Bij ouderen met dementie kan het percentage vallende ouderen oplopen tot 66 %. 

Extra aandacht voor vallen bij deze doelgroep is dus belangrijk 

 25% van de vallende ouderen valt 2 of meerdere keren per jaar wat 1 op 4 vallende 

ouderen is 

Opgelet: dit gaat om 25% van de ouderen die minstens 1x/jaar vallen, dus bv. in 

Leuven vallen 1307 ouderen meer dan één keer per jaar ofwel 25% van 5229.  

 

 Specifieke cijfers die het aantal valincidenten per gemeente aanduiden, zijn op 

Vlaams niveau niet voorhanden.  

                                                           
5 http://www.valpreventie.be/Zorg/Valproblematiek/Incidentie.aspx 

http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Planlastvermindering/Pages/omgevingsanalyse.aspx
http://www.ouderenweek.be/2012/checklist1.pdf
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Valincidentie voor het Vlaams gewest6 22 %  

 

 

 

 

2.2 Gevolgen van een val7 

 

 Overlijden: Een ‘onvrijwillig letsel’ is de 5de doodsoorzaak bij 75-plussers waarbij 

valincidenten de belangrijkste oorzaak zijn van dit onvrijwillig letsel. 

 Fysiek letsel: Bij ongeveer 50% van de ouderen resulteert een valincident in 

een fysiek letsel. Bv. In Leuven zullen dus ongeveer 2614 ouderen een fysiek letsel 

oplopen door hun val. 

 Psychologische gevolgen: 32 % tot 63 % van de ouderen is bang om opnieuw te 

vallen. Een iets lager aantal ouderen houdt er psychologische gevolgen aan over, 

bij benadering 45%. 

 Opname: thuiswonende ouderen die vallen worden 2 tot 3 maal 

vaker opgenomen in een rusthuis, RVT of woonzorgcentrum. 

 Economische gevolgen: recente cijfers geven een totaalbedrag van  

€ 1.150.000.000 weer, gespendeerd aan ouderen die voor een ongeval op de 

dienst spoedgevallen werden opgenomen. Hierbij werd 44 % toegeschreven aan 

valincidenten.  

 

Aantal ouderen met een breuk of een fractuur ten gevolge van 
niet-intentioneel vallen in Vlaanderen8 

56 % 

 

 Beperkingen bij thuiswonende ouderen in Vlaanderen9:  

 

Aantal Vlaamse ouderen die beperkt zijn bij het uitvoeren van 
basisactiviteiten (wassen, aankleden, eten…) in het dagelijkse 
leven 

79,2% 

Aantal Vlaamse ouderen die beperkt zijn bij het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten en persoonlijke verzorging 

31,5% 

                                                           
6 Bron: gezondheidsenquête 2008, https://www.wiv-
isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/6_Health%20society_Elderly_2008_tab_layout_NL.pdf  
7http://www.valpreventie.be/Zorg/Valproblematiek/Gevolgen.aspx  
8 https://www.wiv-
isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/6_Health%20society_Elderly_2008_tab_layout_NL.pdf  
9 Gezondheidsenquête 2008: https://www.wiv-
isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/3_Health%20Status_Elderly_2008_NL.pdf  

https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/6_Health%20society_Elderly_2008_tab_layout_NL.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/6_Health%20society_Elderly_2008_tab_layout_NL.pdf
http://www.valpreventie.be/Zorg/Valproblematiek/Gevolgen.aspx
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/6_Health%20society_Elderly_2008_tab_layout_NL.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/6_Health%20society_Elderly_2008_tab_layout_NL.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/3_Health%20Status_Elderly_2008_NL.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r6/3_Health%20Status_Elderly_2008_NL.pdf
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3. DETERMINANTEN VAN VALLEN 

Binnen het BOEBS-project wordt vooral gefocust op bewegings- en omgevingsinterventies, 

waarvan bewezen is dat ze een positieve invloed op de daling van het aantal valincidenten 

hebben. Voor de volgende gegevens kunnen geen lokale cijfers opgevraagd worden, en 

geven we daarom enkele Vlaamse cijfers mee. 

 

3.1 Lichaamsbeweging 

 

Vele onderzoeken hebben de positieve effecten van regelmatige lichaamsbeweging op de 

daling van het valrisico aangetoond10. Het zorgt voor het onderhouden of versterken van 

evenwicht, spierkracht en mobiliteit. Er wordt aan ouderen aangeraden om elke dag minstens 

30 minuten aan (matige) lichaamsbeweging te doen.  

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de lichaamsbeweging van ouderen per gemeente. 

Om een idee te geven van de lichaamsbeweging bij de Vlaamse ouderen, vind je hieronder 

cijfergegevens uit de Vlaamse gezondheidsenquête die werd afgenomen bij de Vlaamse 

ouderen11.  

 

Aandeel 65-plussers in Vlaanderen met te weinig 
lichaamsbeweging 

89% 

Aandeel 65-plussers dat minstens 30 minuten per dag aan 
lichaamsbeweging (matig tot intensief) besteedt 

35%  

Aandeel 75-plussers dat minstens 30 minuten per dag aan 
lichaamsbeweging (matig tot intensief) besteedt 

Vrouwen: 15% 
Mannen: 16%  

Aandeel 65-plussers dat minstens eenmaal per week aan 
lichaamsbeweging doet in hun vrije tijd 

Vrouwen: 16% 
Mannen: 32% 

Aandeel 75-plussers dat minstens eenmaal per week aan 
lichaamsbeweging doet in hun vrije tijd 

9% 

Aandeel 65-plussers dat niet aan sport doet 48,3% 

Aandeel 75-plussers dat niet aan sport doet 65,2% 

Aandeel van de 65-plussers dat alleen maar sedentaire 
activiteiten12 doet (en dus het aandeel Vlaamse ouderen die een 

37% 

                                                           
10 Garber et al., 2011; Powell et al., 2011; Kahn et al., 2012;  
11 Tafforeau J. (2008). Gezondheidsenquête. België: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. https://www.wiv-
isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r2/3.lichaamsbeweging_r2.pdf 
12 Een persoon met een sedentaire leefstijl is iemand die te weinig beweegt, die met andere woorden inactief is. 
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gezondheidsrisico loopt door gebrek aan enige vorm van 
lichaamsbeweging in hun vrije tijd) 

Aandeel van de 75-plussers dat alleen maar sedentaire activiteiten 
doet (en dus het aandeel Vlaamse ouderen dat een 
gezondheidsrisico loopt door gebrek aan enige vorm van  
lichaamsbeweging in hun vrije tijd) 

53% 

 

Tip:  

 Recreatief wandelen en fietsen zijn de meest populaire bewegingsvormen bij 65-

plussers13.  

 Bevraag de ouderen in je gemeente naar hun mate van lichaamsbeweging door 

middel van de beweegtest, die beschikbaar is op www.boebs.be bij het 

activiteitenaanbod.  

 Vraag de gegevens specifiek voor jouw gemeente op bij de sportraad of gemeentelijke 

sportdienst, trefpunten van Okra, S-sport of Bloso.  

 Je vindt de gegevens van lokale afdelingen op: 

 Okra: http://www.okra.be/page?page=okrainjebuurt2010; 

 S-sport: www.s-sport.be; 

 Bloso: http://www.bloso.be/CENTRA/Pages/default.aspx. 

 

3.2 Omgeving  

 

3.2.1 THUISOMGEVING  

De meeste valpartijen bij ouderen gebeuren in en rond het eigen huis. In Vlaanderen wonen 

84% van alle 65-plussers in een eengezinswoning. Slechts 5% woont in een 

woonzorgcentrum, en daarnaast woont 1% van alle 65-plussers in een alternatieve 

woonvorm (kangoeroewoning/groepswonen).  

 

Gegevens over de woonsituatie van ouderen in je gemeente zijn te vinden via hier.  

 

Navigeer naar ‘resultaten van de huishoudensprojecties’ en selecteer jouw gemeente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 De Fré B, De Martelaer K, Philippaerts R, Scheerder J, Lefevre J. (2009). Sportparticipatie en fysieke (in)activiteit van de 

Vlaamse bevolking: huidige situatie en seculaire trend (2003– 2009). In Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyse van 
de participatiesurvey. Leuven/Den Haag: Acco. 

http://www.boebs.be/
http://www.okra.be/page?page=okrainjebuurt2010
http://www.s-sport.be/
http://www.bloso.be/CENTRA/Pages/default.aspx
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-12-bevolkingsprojecties.aspx
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Selecteer regel 25 (jaar 2014) en tel kolom P & Q op om het totaal aantal alleenwonende 

mannen te kennen 65+. Doe hetzelfde voor de vrouwen 65+ tel kolom X en Y op. 

 

 
 

 

Aantal alleenwonende mannen (kolom P&Q) en vrouwen (kolom 
X&Y) 65-plussers optellen in de gemeente in jaartal x 

………………………. 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-12-bevolkingsprojecties.aspx 
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Aantal alleenwonende mannen (kolom Q) en vrouwen (kolom Y) 
80-plussers optellen in de gemeente 

………………………. 

Verwacht aantal alleenwonende mannen (kolom P&Q) en vrouwen 
(kolom X&Y) 65-plussers optellen in de gemeente tegen 2020 (thv 
regel 31) 

………………………. 

Verwacht aantal alleenwonende 80-plussers in de gemeente tegen 
2020 (thv regel 31) 

………………………. 

 

 

Verder kan je ook opzoeken wat het aantal plaatsen in woonzorgcentra per 100 65-

plussers. Surf hiervoor naar hier 

 

 

Navigeer naar ‘aantal gerealiseerde plaatsen in woonzorgcentra per 100 inwoners 65 jaar 

of ouder per gemeente, Vlaams Gewest, 2012: druk op onderliggende cijfers 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=31716 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=31716
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Zoek jouw gemeente en lees af 

 

 

3.2.2 PUBLIEKE OMGEVING  

 

Ook de publieke omgevingsfactoren zijn belangrijk bij het voorkomen van valincidenten. De 

straat, de buurt, de nabije leefomgeving, … het is het eerste waarmee ouderen in aanraking 

komen wanneer ze hun woning verlaten. Een valvriendelijke omgeving creëren kan door 

bijvoorbeeld de toegankelijkheid van openbare gebouwen te vergroten, te zorgen voor de 

aanwezigheid van voldoende rustplaatsen, veilige voetpaden, aangepaste drempels, 

voldoende lange wachttijden aan oversteeklichten of voorzien van goed verlichte straten.  

 

Hoe tevreden zijn de bewoners over de publieke omgeving in jouw gemeente? Ga dit na hier, 

bij de subpagina ‘mobiliteit’ via leefbaarheid.  

 

 
Tevredenheid over de voetpaden in uw gemeente 
 

 
………………………%. 

 
Tevredenheid over de fietspaden in uw gemeente 
 

 
………………………%. 

 
Tevredenheid over het aanbod van openbaar vervoer in uw 
gemeente 
 

 
………………………% 

Aantal plaatsen in woonzorgcentra per 100 65-plussers ………………………. 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
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Ga de algemene omgevingsfactoren voor een oudervriendelijke gemeente na op (checklist 

van de Vlaamse ouderenraad) of raadpleeg de omgevingsanalyse van de VVSG via, bij de 

link ‘ouderen’. Deze checklist kan een hulp zijn om te zien waar er leemtes zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouderenweek.be/2012/checklist1.pdf
http://www.ouderenweek.be/2012/checklist1.pdf
http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Planlastvermindering/Pages/omgevingsanalyse.aspx

