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Inleiding 

 

In welke mate zetten woonzorgcentra (WZC) en groepen van assistentiewoningen 

(GAW) in op gezonde voeding voor bewoners? Welke initiatieven nemen 

voorzieningen om bewoners te stimuleren te bewegen? Zijn er afspraken en regels 

over roken in en rond de voorziening voor bewoners? Zorgt de inrichting van de 

leefruimte ervoor dat bewoners aangemoedigd worden om af en toe eens de benen 

te strekken? Is er zorg en begeleiding voorzien ter bescherming van het mentaal 

welbevinden van bewoners? Dat zijn enkele voorbeelden van indicatoren die bevraagd 

werden in dit rapport. 

 

De indicatorenbevraging woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen is een 

bevraging naar het preventieve gezondheidsbeleid van WZC en GAW in Vlaanderen 

en Brussel. De onderzoekseenheden in deze bevraging zijn de voorzieningen zelf 

(niet de bewoners) en het onderzoeksonderwerp is hun beleid rond preventieve 

gezondheid voor de bewoners. De bevraging werd hoofdzakelijk ingevuld door de 

directie van de voorziening of iemand anders die zicht heeft op het gehele beleid van 

de voorziening. 

 

De indicatorenbevraging, die al jaren uitgevoerd wordt in andere settings zoals 

onderwijs, werk en lokale besturen, wordt nu voor de eerste keer uitgevoerd binnen 

de setting ouderenzorg. Deze bevraging geldt dan ook als nulmeting voor het 

preventieve gezondheidsbeleid voor WZC en GAW. 

De indicatorenbevraging: gezondheidsdoelstelling de Vlaming 

leeft gezonder 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Sinds 1998 legt de 

Vlaamse overheid via die doelstellingen haar prioriteiten en klemtonen voor de 

invulling van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. In 2016 

werden de huidige vier gezondheidsdoelstellingen gelanceerd die gelden voor de 

periode 2017-2021/2025
1

. Die doelstellingen omvatten de volgende topics: 

suïcidepreventie
2

, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken naar kanker en gezonder 

leven.  

 

De gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogt dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft op het vlak van eten, sedentair gedrag, 

lichaamsbeweging, roken, alcohol en illegale drugs. Die gezondheidsdoelstelling 

bundelt de vroegere gezondheidsdoelstellingen (periode 2009-2015) voeding en 

beweging en tabak, alcohol en drugs en voegt daar sedentair gedrag als 

preventiethema aan toe. De zes preventiethema’s uit de doelstelling werden gekozen 

omdat ze een grote maatschappelijke kost betekenen doordat zij een grote ziektelast 

veroorzaken, maar ook omdat er binnen die thema’s nog de meeste 

gezondheidswinst geboekt kan worden.  

 

In de huidige gezondheidsdoelstelling wordt het bevorderen van gezondheid via 

settings of levensdomeinen (bv. werk en onderwijs) geïntroduceerd. Er wordt 

 

1 De doelstellingen gelden voor de periode 2017 t.e.m. 2021, met uitzondering van de doelstelling rond gezond 
leven die tot 2025 loopt. 
2 De gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie werd in 2012 gelanceerd. De overige topics in 2016. 
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opgeroepen om vanuit het belang van een facettenbeleid (health in all policies) meer 

aandacht te hebben voor bepaalde cruciale levensdomeinen (settings), zoals het 

gezin, onderwijs, werk, en de lokale gemeenschap. Bijgevolg worden er binnen de 

gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder ook settinggerichte 

gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. Binnen die settinggerichte doelstellingen 

blijft er aandacht voor zowel het algemene als het thematische gezondheidsbeleid, 

gebaseerd op de voor de setting relevante preventiethema’s.  

De indicatorenbevraging als evaluatie-instrument 

 

Om het preventieve gezondheidsbeleid binnen die verschillende settings in 

Vlaanderen te monitoren, zette het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van 

de Vlaamse overheid en in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol 

en andere Drugs (VAD) een indicatorenbevraging op. De indicatorenbevraging is 

een gegevensverzameling, waarbij er via een vragenlijst met relevante indicatoren 

gepeild wordt naar de kwaliteit van het algemene en het thematische 

gezondheidsbeleid. Het algemene gezondheidsbeleid wordt gemeten aan de hand 

van vier succesfactoren, het thematische gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd 

aan de hand van vier preventiestrategieën (zie verder). Voor het thematische 

gezondheidsbeleid worden de thema’s opgenomen uit de gezondheidsdoelstelling 

de Vlaming leeft gezonder (voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, alcohol 

en illegale drugs), alsook het thema mentaal welbevinden. 

  

Doordat deze bevraging vierjaarlijks herhaald wordt, kunnen ook evoluties in het 

gezondheidsbeleid binnen de verschillende settings in kaart gebracht worden
3

. 

Daardoor kan de indicatorenbevraging gebruikt worden als een basisinstrument voor 

beleidsplanning en -evaluatie, niet enkel op Vlaams niveau maar ook op sectoraal, 

regionaal en lokaal niveau. De resultaten leveren rechtstreeks beleidsadvies op en 

kunnen mee een invulling geven aan het facettenbeleid. Ook de respondenten zelf 

krijgen via de bevraging een blik op de kwaliteit van het gezondheidsbeleid van hun 

specifieke organisatie en kunnen de informatie gebruiken om dat beleid verder uit te 

bouwen.  

De indicatorenbevraging voor de setting ouderenzorg 

 

De settinggerichte gezondheidsdoelstelling binnen de Vlaming leeft gezonder van de 

Vlaamse overheid werd voor de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen als volgt 

geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

 

Deze indicatorenbevraging woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen 

(2020) monitort deze gezondheidsdoelstelling aan de hand van indicatoren van het 

 
3

 De vorige edities van de indicatorenbevraging in de settings onderwijs, werk en lokale besturen 

vonden plaats in 2003, 2006, 2009, 2012 en 2015. Dit is de eerste editie (2020) voor de zorg- en 

welzijnsvoorzieningen waar de setting ouderenzorg deel van uitmaakt. 
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algemeen gezondheidsbeleid voor de bewoners van de voorzieningen van de voorbije 

vier jaren.  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Ouderenzorg werd weerhouden als een van de subsectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen die wel werden bevraagd. Binnen 

de subsetting ouderenzorg werd beslist om alleen woonzorgcentra en groepen van 

assistentiewoningen op te nemen. 

 

Omdat WZC en GAW in deze editie (2020) voor het eerst bevraagd worden, gelden de 

resultaten in dit rapport als nulmeting voor de kwaliteit van het preventieve 

gezondheidsbeleid bij WZC en GAW in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in 

Brussel. 

 

Naast het algemene gezondheidsbeleid wordt het thematische gezondheidsbeleid 

bevraagd. De thema’s opgenomen binnen de gezondheidsdoelstelling de Vlaming 

leeft gezonder werden bevraagd: voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, alcohol 

en illegale drugs. Daarnaast wordt ook het gezondheidsthema mentaal welbevinden 

opgenomen. 

 

 

Thematisch gezondheidsbeleid: vier preventiestrategieën als 

indicatoren 

 

Per gezondheidsthema wordt de kwaliteit van het thematische gezondheidsbeleid 

gemonitord aan de hand van de vier types van preventiestrategieën: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Die strategieën 

worden het best toegepast op verschillende niveaus, zoals het individueel en 

organisatieniveau. De niveaus en strategieën vormen samen een 

gezondheidsmatrix. 

 

Bij educatie informeer je en sensibiliseer je de einddoelgroep (hier: bewoners) en 

intermediairs (hier: vrijwilligers en personeel) over een gezonde leefstijl en versterk 

je hun competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) via informeren, het trainen 

van competenties, en het sensibiliseren en motiveren tot een gezonde leefstijl. 

Voorbeelden van concrete acties zijn een infosessie die wordt gegeven, een folder die 

wordt uitgedeeld of een sensibiliseringscampagne. 

 

Omgevingsinterventies hebben als doel de fysieke en sociale omgeving aan te 

pakken zodat die de gezondheid beschermt en gezond gedrag aanmoedigt. Dit omvat 

het voorzien van de nodige infrastructuur en een gezond aanbod, maar ook het 

inrichten van de omgeving. Voorbeelden van concrete acties zijn het vervangen van 

een snoepautomaat door een aanbod van gezonde dranken en tussendoortjes of het 

verwijderen van asbakken in openbare ruimten. 

 

Afspraken en regels scheppen duidelijkheid over wat er wel/niet verwacht wordt of 

toegelaten is op vlak van gezond en ongezond gedrag. Met regels en afspraken 

worden ook ondersteunende initiatieven georganiseerd die gezond gedrag 

bevorderen of een omgeving gezond inrichten. Voorbeelden van concrete acties, op 

een hoger niveau, zijn het inroepen van een rookverbod, maar ook minder formele 

regels of afspraken kunnen gemaakt worden. 
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Zorg en begeleiding verwijst naar het organiseren en uitvoeren van vroeg-detectie 

(bv. het signaleren van mogelijke mentale moeilijkheden zoals het ervaren van 

eenzaamheid of motorische problemen), vroeg-interventie (bv. ondersteuning bij 

eetmoeilijkheden) en kwaliteitsvolle doorverwijzing naar de zorg voor diegenen die 

dat nodig hebben. 

 

 

Algemeen gezondheidsbeleid: vier succesfactoren als indicatoren 

 

De kwaliteit van het algemene of integrale gezondheidsbeleid wordt ingeschat aan 

de hand van vier succesfactoren: beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid 

en evidence-based werken. 

 

Beleidsmatig werken omvat de integratie en verankering van gezondheid in het 

beleid, het opstellen van plannen en het selecteren van prioriteiten. 

 

Deskundigheid gaat over het opzetten van netwerken met externe partners en het 

verhogen van expertise rond gezondheid via vormingen. 

 

Betrokkenheid gaat over de participatie en het eigenaarschap van de doelgroep en 

van derden met betrekking tot het gezondheidsbeleid binnen de setting (bv. via 

overlegstructuren). 

 

Evidence-based werken betreft ten slotte het uitbouwen van een gezondheidsbeleid 

volgens de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het 

omvat het verzamelen en analyseren van relevante gegevens over de kwaliteit van het 

beleid (bv. wensen en verwachtingen van bewoners), procesbewaking en evaluatie 

van doelstellingen en acties.  

 

Opmaak vragenlijst 

 

Om een indicatorenbevraging op een goede manier te kunnen uitvoeren, is expertise 

over de bestudeerde setting noodzakelijk. Die kennis helpt namelijk bij het 

bepalen van de inhoud van de bevraging, bijvoorbeeld bij het opstellen van relevante 

vragen en antwoordmogelijkheden die aansluiten bij de dagelijkse werking en 

mogelijkheden binnen WZC en GAW en het gebruik van vakjargon. 

 

Voor de eerste versie van de vragenlijst werden de vragenlijsten uit andere settings 

zoals onderwijs, kinderopvang, werk en lokale besturen van de vorige editie uit 2015 

als basis genomen. Samen met een settingexpert zorg en welzijn vanuit Gezond 

Leven en de projectmedewerker/methodoloog van de indicatorenbevraging werden 

die vragenlijsten toegepast op WZC en GAW. Daarnaast werd via overleg met koepel- 

en netwerkorganisaties expertise vanuit de setting zelf toegevoegd. Ook de inbreng 

van terreinwerkers (meestal directie of kwaliteitscoördinator) via bezoeken aan 

voorzieningen waren heel belangrijk voor de verkenning van de setting en de opmaak 

van de eerste versie van de vragenlijst. 

 

De tweede versie van de vragenlijst kwam tot stand dankzij feedback van 

settingexpert zorg en welzijn (vanuit Gezond Leven), experts in de thema’s voeding, 

beweging, sedentair gedrag, roken en mentaal welbevinden (vanuit Gezond Leven), 

experts in de thema’s alcohol en drugs (vanuit het VAD) en een methodologische 
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expert (projectmedewerker indicatorenbevraging Gezond Leven). Zij zorgden voor de 

verder verfijning van de vragenlijst.  

 

In een laatste fase werd de vragenlijst getest bij verschillende WZC en GAW. De 

voorzieningen vulden de vragenlijst in en gaven feedback ter verbetering. Daarbij 

werd vooral gekeken naar de relevantie en helderheid van de vragen en 

antwoordmogelijkheden, naar de leesbaarheid ervan en ten slotte naar de opbouw 

van de vragen. Bij het testen was de methodologische medewerker fysiek aanwezig.  

 

De definitieve versie werd in februari 2020 gelanceerd. Alle WZC en GAW kregen 

een e-mailuitnodiging voor de online vragenlijst. De vragenlijst bestaat voornamelijk 

uit gesloten vragen. 

 

In de indicatorenbevraging woonzorgcentra en groepen van 

assistentiewoningen werden de vragen over het thematische gezondheidsbeleid 

gestructureerd volgens de vier preventiestrategieën (educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) en de vragen over 

het algemeen gezondheidsbeleid volgens de vier succesfactoren (beleidsmatig 

werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-based werken). 

Methodologie 

Populatiebevraging 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zorgde voor een geüpdatete lijst met 

identificatiegegevens van alle WZC en GAW in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, uitgesplitst naar HCO-nummer
4

. Alle WZC en GAW werden 

aangeschreven om deel te nemen aan de indicatorenbevraging. 

Respons  

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen 1.581 voorzieningen, 

waarvan 820 woonzorgcentra en 761 groepen van assistentiewoningen. Van de 1.581 

voorzieningen vulden 152 voorzieningen de vragenlijst in tot en met het eerste thema 

voeding. Uiteindelijk vulden 137 voorzieningen de vragenlijst helemaal tot het 

einde in. Dat geeft een respons rate van 9%. De bevraging werd gelanceerd eind 

februari 2020. Kort daarna werden voorzieningen geconfronteerd met de enorme 

uitdagingen van de corona-uitbraak. De vragenlijst werd dan ook afgesloten om 

voorzieningen niet verder te belasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

 Een HCO-nummer is het uniek identificatienummer dat wordt toegekend op het niveau van een 

voorziening. 
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Tabel 1: Vergelijking verhouding WZC en GAW in Vlaanderen en verhouding WZC en GAW van de steekproef 

Voorzieningstype 
Aantal voorzieingen in 

Vlaanderen (%) 

Aantal deelnemende 

voorzieningen (%) 

Woonzorgcentra 820 (52%) 105 (69%) 

Groepen van assistentiewoningen 761 (48%) 47 (31%) 

Totaal 1.581 (100%) 152 (100%) 

 

 

Interpretatie van de resultaten 

 

Voor een correcte interpretatie van het cijfermateriaal is het belangrijk in het 

achterhoofd te houden dat de cijfers afkomstig zijn van een deel van de totale 

populatie van de Vlaamse WZC en GAW. De hier weergegeven percentages kunnen 

dus niet rechtstreeks geïnterpreteerd kunnen worden als percentages van alle 

Vlaamse voorzieningen. De weergegeven percentages geven enkel de weer in de 

groep van 137 voorzieningen die de vragenlijst volledig invulde.  

 

Er wordt voor elke score van het algemene en thematische gezondheidsbeleid 

nagegaan of er verschillen zijn naargelang voorzieningstype (WZC of GAW). Om 

het verschil op de scores tussen WZC en GAW na te gaan werd gebruik gemaakt 

van ‘Independent Samples t Test’, dit is een parametrische F-test waarbij 

categorische variabelen met twee categorieën vergeleken worden op basis van hun 

gemiddelde.  

Verschillen in score met een significantieniveau p < 0,05 werden opgenomen in de 

rapportage. Bij het onderdeel “invloed van de settingkenmerken” dat opgenomen is 

binnen elk hoofdstuk worden alleen verschillen meegedeeld wanneer die werkelijk 

significant zijn. 
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Beschrijving van de respondenten aan de bevraging 

 

Voorzieningstype 

De dataset bestaat uit 152 voorzieningen: 105 (68%) woonzorgcentra en 47 (32%) 

groepen van assistentiewoningen. 
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Grootte van de voorziening 

De grootte van de voorziening wordt bij woonzorgcentra uitgedrukt in aantal 

bedden, zowel aantal ROB-bedden als aantal RVT-bedden als aantal NAH-bedden. In 

de dataset zijn er 21 kleine WZC (<100 bedden), 33 middelgrote WZC (100-150 

bedden), 19 grote WZC (150-200 bedden) en 32 hele grote WZC (>200 bedden). 
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Algemeen gezondheidsbeleid 

 

Totaalscore voor het algemene gezondheidsbeleid 

 

De totaalscore voor het algemene gezondheidsbeleid wordt gevormd door de scores 

van de vier procescomponenten (= succesfactoren uit de gezondheidsmatrix, nl. 

beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-based werken) op te 

tellen. De succesfactor evidence-based werken weegt minder zwaar (10%) door binnen 

deze score dan de andere succesfactoren (elk 30%). 

  

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

rond het algemeen gezondheidsbeleid invulde, de gemiddelde totaalscore (op 100), 

de mediaan en standaardafwijking en de minimum- en maximumscore. In het 

histogram daaronder zie je de verdeling van de totaalscores van het algemene 

gezondheidsbeleid volgens het aantal deelnemende voorzieningen. 

 

 

N 137 

Gemiddelde 50,67 

Mediaan 53,33 

Standaardafwijking 20,11 

Minimum 6,77 

Maximum 96,75 
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Invloed van de settingkenmerken op het algemene gezondheidsbeleid 

Er is geen verschil tussen WZC en GAW in de mate waarin zij inzetten op het algemene 

gezondheidsbeleid. 

Score voor de succesfactor beleidsmatig werken 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht terug van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent beleidsmatig werken invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de scores op beleidsmatig werken. 

 

 

N 137 

Gemiddelde 4,93 

Mediaan 5,27 

Standaardafwijking 2,08 

Minimum 0,45 

Maximum 9,70 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor beleidsmatige 

aanpak 

Er is geen verschil in de score beleidsmatig werken tussen GAW en WZC. 
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Vragen met betrekking tot de succesfactor beleidsmatige aanpak  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen, met 

uitzondering van de vraag: ‘Heeft uw voorziening financiële middelen gespendeerd 

aan de werking rond (een van) de besproken gezondheidsthema’s?  

 

 

 

Samenvatting van de vragen over de aanwezigheid van schriftelijke regels 

(reglement zoals huisreglement en/of plan zoals kwaliteitshandboek, visie, 

missie) per thema.  

 

Percentage organisaties die volgende gezondheidsthema’s opnemen in hun 

afspraken en regels 

 Voeding Beweging 
Sedentair 

gedrag 

Roken Alcohol Mentaal 

welbevinden 

In een schriftelijk 

reglement 
18% 5% 3% 85% 20% 17%  

In een schriftelijk 

plan 
47% 25% 12% 22% 8% 42%  

Totaal aantal respondenten: 137  

 

Roken wordt het vaakst opgenomen in een schriftelijk reglement, namelijk in 85% van 

de bevraagde voorzieningen. Beweging en sedentair gedrag worden bijna nooit 

opgenomen in een reglement – slechts 5% en 3% van de voorzieningen doen dat. 

 

Mentaal welbevinden (42%) en voeding (47%) worden dan weer het vaakst opgenomen 

in een schriftelijk plan zoals bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek. Alcohol wordt 

slechts in uitzonderlijke gevallen opgenomen in een schriftelijk plan – in 8% van de 

bevraagde voorzieningen. 
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Heeft uw voorziening financiële middelen gespendeerd aan de werking rond 

(een van) de besproken gezondheidsthema’s (voeding, beweging, minder lang 

stilzitten, roken, alcohol, mentaal welbevinden en veerkracht)? Dit kan 

bijvoorbeeld gaan over investering in een gezonde en evenwichtigere voedingsaanbod, 

aankoop van nieuwe bewegingstoestellen, aankoop van materialen, begeleiding bij een 

project … 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 127 
 

93 

Neen 7 
 

5 

Ik weet het niet 3 
 

2 

Totaal aantal respondenten: 137 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Aan welk(e) gezondheidsthema(‘s) zijn er financiële middelen gespendeerd? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Voeding 82 
 

65 

Beweging 105 
 

83 

Minder lang stilzitten 20 
 

16 

Roken 11 
 

9 

Alcohol 8 
 

6 

Mentaal welbevinden en veerkracht 73 
 

57 

Algemeen gezondheidsbeleid 53 
 

42 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Voor een ander gezondheidsthema, vul in: 1 
 

1 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 127 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Bijna alle deelnemende voorzieningen (93%) besteden financiële middelen aan de 

werking rond een van de gezondheidsthema’s. Die vraag werd echter niet opgenomen 

in de scoreberekening. 

Bij de voorzieningen die financiële middelen spenderen, wordt het vaakst geld 

uitgegeven aan zaken rond beweging (85%), voeding (65%), mentaal welbevinden en 

veerkracht (57%) en aan het algemene gezondheidsbeleid (42%). 
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Aan welk aspect(-en) van de besproken gezondheidsthema’s (voeding, 

beweging, minder lang stilzitten, tabak, alcohol, mentaal welbevinden) heeft 

uw voorziening financiële middelen (aanvullend om in orde te zijn met de 

erkenningsvoorwaarden en het kwaliteitsdecreet) besteed? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Consultancy/ondersteuning bij de uitwerking van 

een project 
32 

 
25 

Workshops of infosessies voor bewoners en/of 

hun familie (bv. workshop hoe omgaan met rouw 

en verliesverwerking) 

34 
 

27 

Materiaal en campagnes/acties (bv. affiches, 

werkpakketten …) 
44 

 
35 

Infrastructuur (bv. beweegtoestellen, heraanleg 

tuin ... ) 
101 

 
80 

Innovatie van individueel zorgdossier (bv. 

elektronisch maken) 
74 

 
58 

Niet-fysieke voorzieningen (bv. organiseren van 

een evenement, investeren in gezondere 

voeding) 

58 
 

46 

Personeelsleden aanwerven/aanstellen in een 

functie rond preventieve gezondheidszorg (bv. 

diëtist, psycholoog, bewegingsexpert) 

50 
 

39 

Vorming of nascholing voor personeel 85 
 

67 

Ander, gelieve te specificeren: 

- standaard eiwitverrijking in normaal 

menu voor bewoners die kampen met 

(risico op) ondervoeding 

- O.a. aan het boekje 'Mijn Thuis' om in 

gesprek te gaan over de wensen van de 

bewoners  

2 
 

2 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 127 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Verder wordt er aan tal van zaken – zowel materiële als niet-materiële zaken – budget 

gespendeerd. Zo wordt er geïnvesteerd in infrastructuur, zoals beweegtoestellen of 

de heraanleg van de tuin (80%), aan vorming of nascholing van personeel (67%), aan 

innovatie van het individueel zorgdossier, bv. het elektronisch maken (58%), aan niet-

fysieke voorzieningen, zoals het organiseren van evenementen (46%) en aan de 

aanwerving van personeelsleden in functie van preventieve gezondheidszorg (39%).  
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Op welke van de volgende overlegmomenten is er een terugkerend agendapunt 

geweest rond de besproken gezondheidsthema’s? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op de personeelsvergadering 47 
 

34 

Op multidisciplinair teamoverleg 83 
 

61 

Op overleg met het zorgteam 62 
 

45 

Op een werkgroep rond gezondheid 20 
 

15 

Op een andere werkgroep 47 
 

34 

Op een bewonersvergadering 74 
 

54 

Er is geen agendapunt geweest rond (een van) de 

besproken gezondheidsthema’s op een 

overlegmoment 

4 
 

3 

Ander, gelieve te specificeren: 

- werkgroep maaltijdzorg, werkgroep 

fixatie, overleg met psych. begeleider 

- vergadering maaltijdbeleving 

- hoofdenoverleg 

- gebruikersraad 

- cpbw en OR 

- Commissie voeding, overleg Prezo 

- Afzonderlijke werkgroep 'voeding' 4 

10 
 

7 

Ik weet het niet 9 
 

7 

Totaal aantal respondenten: 137 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bij maar liefst 90% van de deelnemende voorzieningen is er al een terugkerend 

agendapunt geweest rond gezondheid. Gezondheid wordt het vaakst geagendeerd 

op het multidisciplinair teamoverleg (61%), maar komt ook bij ongeveer de helft aan 

bod op een bewonersvergadering (54%) of op een overleg met het zorgteam (45%). 

Deze vraag komt verder ook nog aan bod bij de factor betrokkenheid. 
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Rond welk(e) gezondheidsthema(‘s) is er een agendapunt geweest op het 

overleg? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 89 
 

72 

Beweging 102 
 

82 

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 22 
 

18 

Roken 15 
 

12 

Alcohol 22 
 

18 

Mentaal welbevinden en veerkracht 91 
 

73 

Algemeen gezondheidsbeleid 46 
 

37 

Voor een ander gezondheidsthema, vul in: 

- valpreventie 

- Sexualiteit/intimiteit 2 

- ook voor de medewerkers werken we 

continu aan gezondheid en welzijn. 

4 
 

3 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 124 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wanneer we dan kijken naar de specifieke inhoud van het overleg rond gezondheid, 

zien we dat beweging het vaakst aan bod komt (82%), gevolgd door mentaal 

welbevinden en veerkracht (73%) en gezonde voeding (72%). De overige 

gezondheidsthema’s komen bij veel minder voorzieningen ter sprake. 
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Op basis waarvan kiest uw voorziening doelstellingen binnen de werking rond 

gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens 

over de problematieken met betrekking tot 

gezondheid bij de bewoners 

82 
 

74 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens 

over de wensen en verwachtingen met 

betrekking tot gezondheid bij de bewoners 

67 
 

60 

Op basis van een analyse van onze beginsituatie 

(‘wat ontbreekt om te kunnen spreken van een 

gezondheidsbeleid in onze voorziening?’) 

24 
 

22 

Vanuit de strategische visie van de voorziening 

(bv. kernwaarden) 
69 

 
62 

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit 

woonzorgdecreet, kwaliteitsdecreet, rook- of 

alcoholverbod) 

90 
 

81 

Op basis van aanbevelingen van de overheid 

(Vlaams of provinciaal) 
66 

 
59 

Op basis van het woonzorgdecreet 74 
 

67 

Op basis van voorstellen geformuleerd door 

externen (bv. koepelorganisatie) 
28 

 
25 

Wij formuleren geen doelstellingen binnen onze 

werking rond de gezondheidsthema’s. 
2 

 
2 

Andere, vul in: 0 
 

0 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 111 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De deelnemende voorzieningen kiezen hun doelstellingen binnen de werking rond 

gezondheid op basis van verschillende zaken. Het vaakst baseren ze hun 

doelstellingen op wettelijke richtlijnen (81%). Daarna komen (verzamelde) 

beschikbare gegevens over de problematieken met betrekking tot gezondheid bij de 

bewoners (74%), het woonzorgdecreet (67%), de strategische visie van de voorziening 

(62%) en(verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en verwachtingen bij de 

bewoners (60%). Het minst baseren ze zich op de aanbevelingen van de overheid 

(59%). 

 

Deze vraag komt verder terug bij de factor evidence-based werken. 
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Score voor de succesfactor betrokkenheid 

 

In onderstaande tabel vind je het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent betrokkenheid invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de scores op betrokkenheid. 

 

 

N 137 

Gemiddelde 5,52 

Mediaan 6,01 

Standaardafwijking 2,18 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor betrokkenheid 

Er is geen verschil tussen GAW en WZC in de score voor betrokkenheid. 
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Vragen met betrekking tot de succesfactor betrokkenheid 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 

 

 

Op welke van de volgende overlegmomenten is er een terugkerend agendapunt 

geweest rond de besproken gezondheidsthema’s? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op de personeelsvergadering 47 
 

34 

Op multidisciplinair teamoverleg 83 
 

61 

Op overleg met het zorgteam 62 
 

45 

Op een werkgroep rond gezondheid 20 
 

15 

Op een andere werkgroep 47 
 

34 

Op een bewonersvergadering 74 
 

54 

Er is geen agendapunt geweest rond (één van) de 

besproken gezondheidsthema’s op een 

overlegmoment 

4 
 

3 

Ander, gelieve te specificeren: 

- werkgroep maaltijdzorg, werkgroep 

fixatie, overleg met psych. begeleider 

- vergadering maaltijdbeleving 

- hoofdenoverleg 

- gebruikersraad 

- cpbw en OR 

- Commissie voeding, overleg Prezo 

- Afzonderlijke werkgroep 'voeding' 4 

10 
 

7 

Ik weet het niet 9 
 

7 

Totaal aantal respondenten: 137 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag kwam ook aan bod bij beleidsmatig werken. We sommen hier nog even 

de belangrijkste bevindingen op. 

 

Bij maar liefst 90% van de deelnemende voorzieningen is er al een terugkerend 

agendapunt geweest rond gezondheid. Gezondheid wordt het vaakst geagendeerd 

op het multidisciplinair teamoverleg (61%), maar komt ook bij ongeveer de helft van 

de voorzieningen aan bod op een bewonersvergadering (54%) of op een overleg met 

het zorgteam (45%). 
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Voor welke items zijn leidinggevenden (directie, kwaliteitscoördinator, 

zorgcoördinator) betrokken bij de preventieve werking rond gezondheid voor 

de bewoners? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Adviseren (bv. advies geven over het opstarten 

van een nieuw gezondheidsproject) 
103 

 
83 

2 Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject 

uitgevoerd zal worden) 
103 

 
83 

3 Uitvoeren 55 
 

44 

4 Evalueren 91 
 

73 

5 Niet betrokken 1 
 

1 

- Ik weet het niet 4 
 

3 

Totaal aantal respondenten: 124 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Leidinggevenden, zoals de directie, een kwaliteits- of zorgcoördinator, worden bij de 

grote meerderheid van deelnemende voorzieningen betrokken bij het adviseren 

(83%), plannen (83%) en evalueren (73%) van de preventieve werking rond 

gezondheid. Minder vaak worden zij betrokken bij de uitvoering (44%). 

 

Voor welke items is personeel betrokken bij de preventieve werking rond 

gezondheid voor de bewoners? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Adviseren (bv. advies geven over het opstarten 

van een nieuw gezondheidsproject) 
61 

 
49 

2 Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject 

uitgevoerd zal worden) 
87 

 
70 

3 Uitvoeren 114 
 

92 

4 Evalueren 95 
 

77 

5 Niet betrokken 0 
 

0 

- Ik weet het niet 4 
 

3 

Totaal aantal respondenten: 124 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Personeel wordt binnen bijna elke deelnemende voorziening betrokken bij de 

uitvoering van de preventieve werking rond gezondheid (92%) en bij de grote 

meerderheid ook bij de planning (70%) en evaluatie (77%) ervan. Ongeveer de helft 

geeft aan dat zij (ook) een adviserende rol kunnen opnemen (49%). 
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Voor welke items zijn bewoners betrokken bij de preventieve werking rond 

gezondheid voor de bewoners? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Adviseren (bv. advies geven over het opstarten 

van een nieuw gezondheidsproject) 
43 

 
35 

2 Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject 

uitgevoerd zal worden) 
21 

 
17 

3 Uitvoeren 65 
 

52 

4 Evalueren 82 
 

66 

5 Niet betrokken 7 
 

6 

- Ik weet het niet 8 
 

6 

Totaal aantal respondenten: 124 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Ook bewoners worden in de deelnemende voorzieningen betrokken bij de 

preventieve werking rond gezondheid. Bij de meerderheid evalueren bewoners de 

werking (66%), maar ook tijdens de uitvoering hebben ze inspraak bij ongeveer de 

helft van de voorzieningen (52%). Minder vaak zullen zij echter ingezet worden voor 

advies (35%) of de planning (17%). 

 

 

Voor welke items zijn familieleden en mantelzorgers van bewoners betrokken 

bij de preventieve werking rond gezondheid voor de bewoners? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Adviseren (bv. advies geven over het opstarten 

van een nieuw gezondheidsproject) 
40 

 
32 

2 Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject 

uitgevoerd zal worden) 
23 

 
19 

3 Uitvoeren 43 
 

35 

4 Evalueren 77 
 

62 

5 Niet betrokken 17 
 

14 

- Ik weet het niet 13 
 

10 

Totaal aantal respondenten: 124 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Gelijkaardige cijfers aan die voor bewoners zien we terug voor familie en 

mantelzorgers. Ook zij worden voornamelijk betrokken bij de evaluatie (62%) en 

minder bij advies 32%) en de planning (19%) van de preventieve werking rond 

gezondheid. Bij de uitvoering ervan zijn ze minder betrokken (35%) dan de bewoners. 
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Wie neemt de coördinatie van de werking rond preventie van (een van) de 

besproken gezondheidsthema’s op zich? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur 63 
 

46 

Adjunct directeur / afdelingsdirecteur 24 
 

18 

Kwaliteitscoördinator/zorgcoördinator 77 
 

56 

Stafmedewerker preventieve gezondheid 15 
 

11 

Hoofdverpleegkundige / 

Afdelingsverantwoordelijke 
83 

 
61 

Stafmedewerker animatie 17 
 

12 

Verpleegkundige 27 
 

20 

Arts 18 
 

13 

Kinesist 70 
 

51 

Ergotherapeut 75 
 

55 

Logopedist 11 
 

8 

Psycholoog 24 
 

18 

Niemand 2 
 

1 

Andere functie,  gelieve te specificeren: 

- zorgmanager 

- woonassistent 5 

- we werken steeds multidisciplinair en 

alle projecten worden door iedereen 

uitgedragen 

- We werken met beleidsgroepen (clusters 

in PREZO-kwaliteitssysteem). vb. Cluster 

'lichamelijk welbevinden' werkt rond 

beweging; cluster 'Openbloeien' werkt 

rond psychisch welbevinden. De clusters 

zijn multidisciplinair samengesteld 2 

- stafmedewerker zorg 2 

- diëtiste 4 

- Preventieadviseur 4 

- manager WZC 

- Maatschappelijk werker 

- directeur bewonerszorg 

- coördinerend arts 

23 
 

17 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 137 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De coördinatie van de werking rond preventie van een of meerdere 

gezondheidsthema’s kan door verschillende functies opgenomen worden. Bij 
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ongeveer de helft van de deelnemende voorzieningen gebeurt dit door een 

hoofdverpleegkundige of afdelingsverantwoordelijke (61%), de kwaliteits- of 

zorgcoördinator (56%), een ergotherapeut (55%), een kinesist (51%) of de algemeen 

directeur (46%). 

 

Communiceert uw voorziening over de werking rond de besproken 

gezondheidsthema’s? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, wij communiceren naar de leidinggevenden 

(directie, kaderleden) 
100 

 
73 

Ja, wij communiceren naar het personeel 110 
 

80 

Ja, wij communiceren naar de bewoners 97 
 

71 

Ja, wij communiceren naar de 

familie/mantelzorgers van bewoners 
92 

 
67 

Ja, wij communiceren naar derden (stadsbestuur, 

burgers …) 
24 

 
18 

Wij communiceren niet over ons beleid rond de 

besproken gezondheidsthema’s 
6 

 
4 

Ik weet het niet 11 
 

8 

Totaal aantal respondenten: 137 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De meeste deelnemende voorzieningen communiceren over de werking rond 

gezondheid (82%). Daarbij communiceert de grote meerderheid intern, naar 

leidinggevenden (73%), personeel (80%) en bewoners (71%), maar ook extern naar 

familieleden of mantelzorgers (67%). Een kleine minderheid communiceert naar 

derden, zoals het stadsbestuur (18%). 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Ouderenzorg 27 

Hoe communiceert uw voorziening over dit beleid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, 

folders of brochures 
49 

 
41 

Via het organiseren van infosessies of workshops 29 
 

24 

Via website van de voorziening of andere 

communicatiekanalen (app, sociale media, 

krantje van het WZC, …) 

70 
 

58 

Via een vergadering of bijeenkomst 108 
 

90 

Op een opendeurdag 25 
 

21 

Ander, gelieve te specificeren: 

- via het jaarverslag, via de 

informatiebrochure van de gemeente 

- Via e-mail of verslagen 

- via sociale media zoals facebook, 

LinkedIn en Instagram en Twitter 

- huiskrant bewoners, nieuwsbrief 

medewerkers 

- Gezondheidsthema's worden besproken 

met de huisarts, het personeel of de 

familie. 

5 
 

4 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 120 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De deelnemende voorzieningen die communiceren, doen dat meestal op een 

vergadering of bijeenkomst (90%). Verder gebruikt de meerderheid de website van de 

voorziening of andere communicatiekanalen, zoals sociale media (58%), maar ook 

affiches, stickers, folders of brochures (41%) worden gebruikt.  
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Op welke wijze werden gegevens over problematieken, wensen en 

verwachtingen verzameld door uw voorziening? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via gezondheidstoezichten 18 
 

19 

Via bevraging 67 
 

69 

Via overlegmomenten (bv. bewonersvergadering, 

…) 
95 

 
98 

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus, tijdens 

verzorgingsmomenten,…) 
72 

 
74 

Ander, gelieve te specificeren: 

-  

3 
 

3 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 97 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De doelstellingen voor de werking rond gezondheid worden bij 74% van de 

voorzieningen geformuleerd op basis van gegevens over de problematieken met 

betrekking tot gezondheid bij de bewoners, bij 60% op basis van gegevens over de 

wensen en verwachtingen bij bewoners en bij 22% op basis van een analyse van hun 

beginsituatie, dit wil zeggen: nagaan wat er ontbreekt om te kunnen spreken van een 

gezondheidsbeleid in de voorziening (zie beleidsmatig werken en evidence-based 

werken).  

 

Die drie bronnen worden door bijna iedere voorziening verzameld via 

overlegmomenten, zoals een bewonersvergadering (98%), maar ook een bevraging 

(69%) en individuele meldingen (74%) worden gebruikt. Veel minder vaak wordt er 

echter een beroep gedaan op gezondheidstoezichten (19%). 
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Score voor de succesfactor deskundigheid 

 

De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent deskundigheid invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de scores op deskundigheid. 

 

 

N 137 

Gemiddelde 5,02 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 2,35 

Minimum 0 

Maximum 9,72 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor deskundigheid 

Er is geen verschil in score op deskundigheid tussen WZC en GAW. 
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Vragen met betrekking tot de succesfactor deskundigheid 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op de vragen die peilen naar de 

samenwerking met partners per thema en op de overige onderstaande vragen, met 

uitzondering van de vraag: ‘Heeft er minstens één personeelslid een 

vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid?’ 
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Met wie werkt uw voorziening samen voor volgende gezondheidsthema’s? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

 Voedin

g 

Bewegin

g 

Lang 

stilzitte

n 

Roken Alcoh

ol 

Mentaal 

welbevind

en 

Interne deskundige (diëtist, 

bewegingsdeskundige, 

psycholoog, arts in dienst) 

51% 83% 72% 21% 23% 42% 

Externe deskundige (diëtist, 

bewegingsdeskundige, 

tabacoloog, psycholoog) 

26% 20% 12% 30% / 49% 

Alcohol- en 

drughulpverleningsorganisa

ties 

/ / / / 9% / 

Cateraar 
22% / / / / / 

Sportclubs, sportdiensten of 

sportfederaties 

/ 7% / / / / 

Ouderenteam (Centra voor 

Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG)) 

/ / / / 15% 26% 

Huisarts  
/ / / / 66% 65% 

Preventiewerkers (Centra 

voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG)) 

/ / / 5% 6% 19% 

Het Lokaal 

Gezondheidsoverleg (Logo) 

15% 20% 15% 5% 6% 10% 

Welzijnsorganisaties (bv. 

wijkgezondheidscentra 

1% 2% 2% 0% 1% 3% 

Mutualiteiten 4% 9% 5% 4% 1% 3% 

Gemeente/stad 5% 7% 4% 5% 4% 4% 

Andere WZC/GAW 7% 11% 6% 2% 3% 3% 

Lokaal dienstencentrum 

12% 16% 10% 2% 2% 9% 

Een procesbegeleider (bv. 

(onder)voeding, val – en 

fractuur preventie) 

13% 14% 12% / / / 

Vrijwilligers 
14% 58% 42% 7% 12% 36% 

Familie/mantelzorgers 
20% 37% 36% 15% 22% 31% 

       

Met niemand 18% 2% 10% 42% 16% 7% 

Ik weet het niet 1% 0% 4% 4% 6% 2% 
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De mate van samenwerking met partners verschilt sterk van thema tot thema. We 

lijsten hieronder de belangrijkste bevindingen op.  

  

Bij het thema gezonde voeding zien we dat 51% van de deelnemende voorzieningen 

een eigen diëtist in dienst heeft. 26% verwijst (ook) door naar een externe diëtist. In 

67% van de voorzieningen kan een bewoner terecht bij een diëtist – ofwel binnen de 

voorziening ofwel via doorverwijzing. Ten slotte werkt 22% samen met een cateraar. 

18% werkt met niemand samen voor het thema voeding. 

 

Voor het thema beweging werkt de grote meerderheid van de voorzieningen samen 

met een interne bewegingsdeskundige, zoals een kinesist of ergotherapeut (83%), en 

verwijst 20% (ook) door naar een externe bewegingsdeskundige. Verder worden 

vrijwilligers (58%) en familie of mantelzorgers (37%) soms ingeschakeld. 

 

Rond lang stilzitten werken de meeste voorzieningen ook samen met een interne 

bewegingsdeskundige (72%) en verwijst 12% (ook) door naar een externe specialist. 

Ook voor dat thema worden vrijwilligers (42%) en familie of mantelzorgers (36%) soms 

ingeschakeld. 

 

Voor het thema roken zien we dat maar liefst 42% met niemand samenwerkt. 

Wanneer dit wel gebeurt, doet men het vaakst een beroep op een externe tabakoloog 

(30%), maar ook op een interne arts (21%) kan een beroep worden gedaan. 

 

Voor het thema alcohol werkt de meerderheid van voorzieningen samen met de 

huisarts (66%). In veel mindere mate kan men een beroep doen op een interne 

deskundige (23%). 

 

Ten slotte werken de voorzieningen ook rond mentaal welbevinden samen met 

verschillende partners. Dit niet enkel met een interne deskundige, zoals een 

psycholoog (42%) maar (ook) met externe specialisten (49%) of de huisarts (65%). 

Samenwerking met vrijwilligers (36%) en familie of mantelzorgers (31%) komt iets 

minder vaak voor. 
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Waarvoor werkt uw voorziening samen rond volgende gezondheidsthema’s? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Voeding Beweging Lang 

stilzitten 

Roken Alcohol Mentaal 

welbevinden 

N 

(aantal 

voorzieningen) 

111 134 118 74 107 126 

Informatiemateriaal 

aanreiken (pakketten, 

websites, brochures, 

…) 

43% 47% 43% 20% 14% 34% 

Er wordt 

doorverwezen naar 

deze persoon of 

organisatie 

60% 52% 57% 62% 75% 75% 

Infosessies, 

workshops voor 

(familie/mantelzorgers 

van) bewoners 

25% 22% 9% 1% 2% 19% 

Coaching bij het 

uitwerken van een 

beleid 

33% 26% 19% 1% 5% 17% 

Het geven van 

vorming aan het 

personeel 

52% 52% 35% 10% 16% 44% 

Voor consultvragen bij 

individuele casussen 

45% 38% 31% 37% 41% 50% 

Voor externe 

begeleiding van een 

individuele bewoner 

14% 22% 19% 28% 32% 49% 

Verkrijgen van 

financiële middelen of 

subsidies 

1% 6% 3% 1% 0% 2% 

Gebruik van 

accommodatie en 

infrastructuur 

2% 19% 12% 5% 2% 6% 

Organiseren van 

evenementen 

7% 28% 20% 4% 5% 11% 

Hulp bij dagelijkse 

werking (bv. sociaal 

contact via 

vrijwilligers, 

maaltijdbediening) 

45% 66% 53% / / 29% 

Ik weet het niet. 3% 3% 8% 11% 8% 2% 

 

In deze tabel zijn enkel organisaties opgenomen die ook effectief met iemand of met 

een organisatie samenwerken (zie voorgaande tabel).  

 

In het algemeen wordt voor elk thema voornamelijk doorverwezen naar partners of 

organisaties (voeding: 60%; beweging: 52%; lang stilzitten: 57%; roken: 62%; alcohol: 
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75%; mentaal welbevinden: 75%). Buiten het voorgaande, verschilt de reden voor de 

samenwerking sterk van thema tot thema.  

 

Voor het thema voeding doet men vooral een beroep op partners voor het geven van 

vorming aan personeel (52%), voor consultvragen bij individuele casussen (45%), voor 

hulp bij de dagelijkse werking (45%) en voor het aanreiken van informatiemateriaal 

(43%). 

 

Voor beweging zijn deze cijfers vrij gelijklopend, namelijk: hulp bij de dagelijkse 

werking (66%), het geven van vorming aan personeel (52%), het aanreiken van 

informatiemateriaal (47%) en voor consultvragen bij individuele casussen (38%). 

 

Ook rond lang stilzitten wordt er samengewerkt met partners voor hulp bij de 

dagelijkse werking (53%), maar ook voor het aanreiken van informatiemateriaal (43%) 

en het geven van vorming aan personeel (35%). 

 

Rond roken doet men voornamelijk een beroep op partners voor consultvragen bij 

individuele casussen (37%) en externe begeleiding van een individuele bewoner (28%). 

 

Hetzelfde zien we terug bij het thema alcohol: ook hier werkt men voornamelijk 

samen met partners voor consultvragen bij individuele casussen (41%), maar ook voor 

externe begeleiding van een individuele bewoner (32%).  

 

Ten slotte werkt men rond mentaal welbevinden samen met partners voor tal van 

zaken, waaronder voor consultvragen bij individuele casussen (50%), voor externe 

begeleiding van een individuele bewoner (49%), het geven van vorming aan personeel 

(44%) en het aanreiken van informatiemateriaal (34%). 
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Heeft er minstens één personeelslid een vorming/nascholing gevolgd om te 

werken rond gezondheid? Hiermee bedoelen we personeelsleden die hun kennis 

vertalen naar acties rond preventie van de besproken thema’s in het WZC/GAW. (niet 

opleiding voor reguliere opdrachten van personeel) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 99 
 

72 

Neen 32 
 

23 

Ik weet het niet 6 
 

4 

Totaal aantal respondenten: 137 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Deze vraag werd niet opgenomen in de score voor de factor deskundigheid. 

 

Binnen de grote meerderheid van deelnemende voorzieningen volgde minstens één 

personeelslid een vorming of nascholing om te werken rond gezondheid.  
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Wie heeft een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond preventieve 

gezondheid? Hiermee bedoelen we personeelsleden die hun kennis vertalen naar acties 

rond preventie op het vlak van de besproken thema’s (niet opleiding voor reguliere 

opdrachten van personeel) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur 23 
 

23 

Adjunct directeur / afdelingsdirecteur 14 
 

14 

Kwaliteitscoördinator/zorgcoördinator 44 
 

44 

Stafmedewerker preventieve gezondheid 8 
 

8 

Hoofdverpleegkundige / 

Afdelingsverantwoordelijke 
39 

 
39 

Stafmedewerker animatie 18 
 

18 

Verpleegkundige 22 
 

22 

Arts 9 
 

9 

Kinesist 63 
 

64 

Ergotherapeut 53 
 

54 

Logopedist 15 
 

15 

Psycholoog 24 
 

24 

Administratief personeel 8 
 

8 

Pastoraal/spiritueel zorgteam 18 
 

18 

Vrijwilligers 6 
 

6 

Niemand 0 
 

0 

Andere functie, namelijk: 

- zorgmanager 

- woonassistent 

- Voedingsverantwoordelijke 2 

- Verpleegkundigen en zorgkundigen 4 

- Preventieadviseur 2 

- Logistiek medewerker 

- keukenmedewerker 

- Diëtiste 4 

16 
 

16 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 99 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Deze vorming of nascholing werd gevolgd door personen met uiteenlopende functies, 

waarvan kinesist (64%) de vaakst voorkomende is, gevolgd door ergotherapeut (54%), 

kwaliteits- of zorgcoördinator (44%) en hoofdverpleegkundige of 

afdelingsverantwoordelijke (39%). 
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Rond welk thema is er door minstens één iemand een vorming/nascholing 

gevolgd voor de preventieve werking rond gezondheid van bewoners?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 67 
 

68 

Beweging 73 
 

74 

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 14 
 

14 

Roken 4 
 

4 

Alcohol 4 
 

4 

Mentaal welbevinden en veerkracht 72 
 

73 

Algemeen gezondheidsbeleid 45 
 

45 

Voor een andere dan bovenstaande 

gezondheidsthema’s, namelijk: 

- mondzorg 

- Griepvaccinatie – handhygiëne 

2 
 

2 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 99 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Het merendeel van personen die deze vorming of nascholing volgden, deed dit voor 

de thema’s beweging (74%), mentaal welbevinden en veerkracht (73%) en gezonde 

voeding (68%).  
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Score voor de succesfactor evidence-based werken 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal voorzieningen 

(woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen omtrent 

evidence-based werken invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de scores op evidence-based werken. 

 

 

N 137 

Gemiddelde 4,27 

Mediaan 4,72 

Standaardafwijking 2,77 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor evidence-based 

werken  

Er is geen verschil in score voor evidence-based werken tussen WZC en GAW. 
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Vragen met betrekking tot de succesfactor evidence-based werken  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op de onderstaande vragen. 

 

 

Evalueert uw voorziening zijn werking rond (één van) de besproken 

gezondheidsthema’s? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, we evalueren het geheel gezondheidsbeleid 36 
 

26 

Ja, we evalueren specifieke acties 92 
 

67 

Neen, we voeren geen evaluatie uit 16 
 

12 

Ik weet het niet 5 
 

4 

Totaal aantal respondenten: 137 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

80% van de deelnemende voorzieningen evalueert het gezondheidsbeleid en dan 

voornamelijk specifieke acties (67%). Het gehele gezondheidsbeleid wordt bij minder 

voorzieningen aan evaluatie onderworpen (26%). 
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Op basis waarvan kiest uw voorziening doelstellingen binnen de werking rond 

gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens 

over de problematieken met betrekking tot 

gezondheid bij de bewoners 

82 
 

74 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens 

over de wensen en verwachtingen met 

betrekking tot gezondheid bij de bewoners 

67 
 

60 

Op basis van een analyse van onze beginsituatie 

(‘wat ontbreekt om te kunnen spreken van een 

gezondheidsbeleid in onze voorziening?’) 

24 
 

22 

Wij formuleren geen doelstellingen binnen onze 

werking rond de gezondheidsthema’s. 
2 

 
2 

Andere, vul in: 0 
 

0 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 111 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Deze vraag kwam ook reeds voor bij de factor beleidsmatige aanpak. Hier worden 

echter enkel de eerste drie antwoordcategorieën opgenomen omdat die de factor 

evidence-based werken reflecteren i.e. het verzamelen en analyseren van relevante 

gegevens. 

74% van de voorzieningen kiest doelstellingen op basis van (verzamelde) beschikbare 

gegevens over de problematieken met betrekking tot gezondheid bij de bewoners en 

60% op basis van de (verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en 

verwachtingen van de bewoners. Minder vaak komt het voor dat zij eerst een analyse 

maken van de beginsituatie, en meer specifiek van wat er ontbreekt binnen de 

voorziening om te kunnen spreken van een gezondheidsbeleid (22%). 
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Op welke wijze werden deze gegevens (problematieken, wensen en 

verwachtingen) verzameld door uw voorziening? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via gezondheidstoezichten 18 
 

19 

Via bevraging 67 
 

69 

Via overlegmomenten (bv. bewonersvergadering 

…) 
95 

 
98 

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus, tijdens 

verzorgingsmomenten …) 
72 

 
74 

Ander, gelieve te specificeren: 

- via analyse vanuit de PREZO clusters 

- Jaarverslag 

3 
 

3 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 97 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Deze vraag kwam al aan bod bij de factor betrokkenheid. We sommen hier nog even 

de belangrijkste resultaten op. 

De drie bronnen (zie vorige vraag) worden door bijna iedere voorziening verzameld 

via overlegmomenten, zoals een bewonersvergadering (98%), maar ook een 

bevraging (69%) en individuele meldingen (74%) worden gebruikt. Veel minder vaak 

wordt er echter een beroep gedaan op gezondheidstoezichten (19%). 
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Conclusie voor het algemene gezondheidsbeleid 

 

Een van de belangrijkste instrumenten om het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg te monitoren zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer 

specifiek wordt met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder 

beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor zorg- en 

welzijnsvoorzieningen is de doelstelling als volgt geformuleerd: Tegen 2025 voert 

een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen een preventief 

gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. In dit rapport focussen we specifiek 

op ouderenzorg, namelijk woonzorgcentra (WZC) en groepen van 

assistentiewoningen (GAW), die onder de setting zorg en welzijn vallen. 

 

Omdat de setting ouderenzorg voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij WZC en GAW en kan er dus ook 

geen vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol 

het gezondheidsbeleid is binnen de ouderenzorg. Een gezondheidsbeleid binnen 

WZC en GAW wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er een 

totaalscore is van minstens 20 op 100 én geen enkele componentscore minder 

bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. De score 

mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 

voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum 

geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zo veel mogelijk 

entiteiten (hier: WZC en GAW) boven de minimale norm te krijgen, liever dan dat een 

klein percentage de ideale situatie bereikt. 

 

We zien dat maar liefst 67% van de deelnemende voorzieningen minstens 20 op 100 

haalt op de totaalscore en minstens 2 op 10 op elke componentscore en dus een 

voldoende kwaliteitsvol gezondheidsbeleid heeft. Verder zien we nergens een 

verschil in score tussen de deelnemende woonzorgcentra en groepen van 

assistentiewoningen. 

 

Het opstellen van duidelijke prioriteiten, doelstellingen en planningen is belangrijk 

om gefocust te blijven en georganiseerd te werken. Beleidsmatig werken is daarom 

een eerste belangrijke voorwaarde voor een succesvol gezondheidsbeleid. Op deze 

component scoort maar liefst 85% van de voorzieningen hoger dan 2 op 10. 

Voornamelijk de thema’s roken, voeding en mentaal welbevinden zitten verankerd in 

een schriftelijk reglement of plan bij de deelnemende voorzieningen. De overige 

thema’s (beweging, sedentair gedrag en alcohol) zijn hier grote afwezigen. Verder 

spendeerde zo goed als iedere voorziening financiële middelen aan de werking rond 

gezondheid, en dan voornamelijk voor de thema’s voeding, beweging en mentaal 

welbevinden. Bij de meerderheid van voorzieningen ging het budget naar 

infrastructuur, innovatie van het individueel zorgdossier en naar vorming of 

nascholing van personeel. Voorts kwam de werking rond gezondheid ter sprake op 

verschillende overlegmomenten, zoals een multidisciplinair teamoverleg en een 

bewonersvergadering. Op deze overlegmomenten werden vooral gezonde voeding, 

beweging en mentaal welbevinden geagendeerd. Ten slotte worden de doelstellingen 

binnen de werking rond gezondheid gekozen op basis van verschillende gronden, 

zoals problematieken met betrekking tot de gezondheid van bewoners, hun wensen 

en verwachtingen en wettelijke richtlijnen waaronder het woonzorgdecreet.  
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Naast beleidsmatig werken, vormt betrokkenheid van niet enkel personeel, maar ook 

van de bewoners zelf en hun familie en mantelzorgers een belangrijk onderdeel van 

een goed gezondheidsbeleid. Hierop scoort een zeer hoge 89% meer dan 2 op 10. 

 

Bij de deelnemende voorzieningen worden bewoners betrokken bij de uitvoering en 

evaluatie van het gezondheidsbeleid en komt de werking rond gezondheid aan bod 

op bewonersvergaderingen. Naar bewoners wordt dan ook gecommuniceerd over 

deze werking. Verder worden de doelstellingen van het gezondheidsbeleid gekozen 

op basis van bevragingen van bewoners, overlegmomenten en individuele meldingen 

van bewoners. 

 

Naast de bewoners zelf worden ook familie en mantelzorgers betrokken, zij het in 

veel beperktere mate. Zij krijgen de mogelijkheid (aspecten van) het 

gezondheidsbeleid te evalueren, en naar hen wordt er ook gecommuniceerd over 

deze werking. 

 

Personeel wordt betrokken bij de uitvoering en evaluatie van het gezondheidsbeleid 

en neemt in iets mindere mate een adviserende rol op. Verder komt gezondheid aan 

bod op verschillende overlegmomenten, waaronder het multidisciplinair teamoverleg. 

Ook naar personeel wordt gecommuniceerd over gezondheid. Ten slotte gebeurt de 

coördinatie van de werking rond gezondheid door personeelsleden in verschillende 

functies, waaronder de hoofdverpleegkundige, een kwaliteits- of zorgcoördinator, 

een ergotherapeut en een kinesist.  

 

Ten slotte worden ook leidinggevenden betrokken bij het adviseren, plannen en 

evalueren van het gezondheidsbeleid en wordt er ook naar hen gecommuniceerd over  

de werking rond gezondheid. Verder wordt een coördinerende rol rond gezondheid 

bij veel voorzieningen opgenomen door de algemeen directeur.  

 

Om verder een succesvol gezondheidsbeleid te kunnen uitbouwen, is het inzetten op 

en het verhogen van deskundigheid belangrijk. Daarom is het belangrijk om met 

verschillende partners samen te werken. Hierop scoort maar liefst 88% hoger dan 2 

op 10. Zo werkt de meerderheid van voorzieningen samen met de huisarts, maar ook 

interne en externe deskundigen, familie, mantelzorgers en vrijwilligers worden nauw 

betrokken. Erg opvallend is dat er rond roken veel minder wordt samengewerkt dan 

rond de andere thema’s. Vaak wordt naar externe partners doorverwezen, maar 

voorzieningen kunnen ook een beroep op hen doen voor  onder andere het verkrijgen 

van informatiemateriaal, het geven van vorming aan het personeel, voor 

consultvragen bij individuele casussen en voor hulp bij de dagelijkse werking. Date 

verschilt echter wel sterk overheen de gezondheidsthema’s. Verder heeft er bij de 

meerderheid van voorzieningen minstens één personeelslid een vorming of 

nascholing gevolgd om te kunnen werken rond gezondheid. Meestal is het een 

kinesist of ergotherapeut. De vormingen gaan voornamelijk over gezonde voeding, 

beweging en mentaal welbevinden en veerkracht.  

 

Ten slotte is inzetten op evidence-based werken cruciaal. Bij deze succesfactor 

wordt het gezondheidsbeleid uitgebouwd volgens de best beschikbare informatie 

over doelmatigheid en doeltreffendheid, zowel op het vlak van de analyse van 

gegevens, maar ook op het vlak van de evaluatie van acties. Op deze component 

scoort 72% hoger dan 2 op 10. De meerderheid van deelnemende voorzieningen 

evalueert specifieke acties rond gezondheid, en in mindere mate het gehele 

gezondheidsbeleid. Verder worden de doelstellingen binnen de werking rond 

gezondheid ook evidence-based opgesteld. De doelstellingen worden namelijk 
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grotendeels geformuleerd op basis van de (verzamelde) beschikbare gegevens over 

de problematieken met betrekking tot gezondheid bij bewoners, maar ook op basis 

van hun wensen en verwachtingen.  Meestal werden deze gegevens verzameld door 

een bevraging, op overlegmomenten zoals een bewonersvergadering, maar ook via 

individuele meldingen van bewoners, zoals in een ideeënbus of tijdens 

verzorgingsmomenten. 
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Thema voeding 

 

Met een voedingsbeleid bedoelen we een mix van (laagdrempelige) acties volgens 

vier verschillende strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels 

en zorg en begeleiding. Een voedingsbeleid gaat dus verder dan het aanbod van 

voeding. Bewoners informeren over de voeding, zorg en begeleiding rond voeding 

voor bewoners en afspraken rond die zaken behoren ook tot een voedingsbeleid. 

 

Omdat ondervoeding geen deel uitmaakt van de gezondheidsdoelstelling de Vlaming 

leeft gezonder in 2025, wordt dat thema niet opgenomen in dit rapport. 

Totaalscore voor het voedingsbeleid 

 

De totaalscore voor het voedingsbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 

strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 

en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij het onderdeel 

omgevingsinterventies het zwaarst doorweegt binnen het totaal (40%), gevolgd door 

het onderdeel afspraken en regels (30%). Educatie (15%) en zorg en begeleiding (15%) 

kregen een iets lager gewicht binnen de totaalscore. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

rond gezonde voeding invulde, de gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de totaalscores van het voedingsbeleid volgens het 

totale aantal deelnemende voorzieningen.  

 

 

 

N 152 

Gemiddelde 40,97 

Mediaan 42,43 

Standaardafwijking 12,96 

Minimum 5,63 

Maximum 83,81 
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Invloed van de settingkenmerken op het voedingsbeleid 

 

Woonzorgcentra scoren significant hoger op het voedingsbeleid dan groepen van 

assistentiewoningen. 
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Score voor de strategie educatie 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent educatie rond gezonde voeding invulde, de gemiddelde score (op 10), de 

mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram 

daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op educatie rond voeding. 

 

 

N 152 

Gemiddelde 3,22 

Mediaan 2,35 

Standaardafwijking 2,81 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

Woonzorgcentra scoren significant beter op educatie rond voeding dan groepen van 

assistentiewoningen. 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Ouderenzorg 49 

Op welke manier wordt er in uw voorziening informatie gegeven aan 

(familie/mantelzorgers van) bewoners over voeding? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, 

folders of brochures 
55 

 
36 

Via het organiseren van infosessies, workshops 

over gezonde voeding voor bewoners en/of 

familie 

25 
 

16 

Via het krantje van het centrum 56 
 

37 

Via een vergadering of bijeenkomst 63 
 

41 

Tijdens (het bezorgen van) de maaltijden door 

verpleegkundige, diëtist, of andere deskundige 
47 

 
31 

Via advies door een arts, diëtist of andere 

voedingsdeskundige 
57 

 
38 

Er wordt geen informatie gegeven over gezonde 

voeding aan de (familie/mantelzorgers van) 

bewoners 

34 
 

22 

Andere manieren, omschrijf: 

- via het huiskanaal TV 

- Op het menuvoorstel het gezonde als 

eerste plaatsen... 

- informele uitleg aan bewoners en familie 

- Gebruikersraad en in het restaurant zelf 

- aan familie, vertegenwoordiger via het 

zorgoverleg 

5 
 

3 

Totaal aantal voorzieningen: 152 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Maar liefst 78% van de deelnemende voorzieningen geeft informatie aan bewoners 

over voeding. Hiervoor gebruiken ze een brede waaier aan communicatiekanalen. Bij 

(bijna) 4 op de 10 voorzieningen gebeurt dit zowel door advies door een arts, diëtist 

of andere voedingsdeskundige (38%), of via het gebruik van affiches, stickers, folders 

of brochures (36%), via het krantje van het centrum (37%), en via een vergadering of 

bijeenkomst (41%). Daarnaast geeft ongeveer 1 op 3 ook informatie tijdens (het 

bezorgen van) de maaltijden door verpleegkundige, diëtist, of andere deskundige 

(31%). Het organiseren van infosessies of workshops over gezonde voeding voor 

bewoners en/of mantelzorgers blijkt het minst vaak voor te komen (16%). Infosessies 

zijn nochtans ook een doeltreffende manier om bewoners te informeren, naast 

professioneel advies.  
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent omgevingsinterventies rond gezonde voeding invulde, de gemiddelde score 

(op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 

omgevingsinterventies rond voeding.  

 

 

N 152 

Gemiddelde 4,99 

Mediaan 5,20 

Standaardafwijking 1,17 

Minimum 0 

Maximum 8,33 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

Er is geen significant verschil in de score op omgevingsinterventies tussen 

woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen die voeding aanbieden aan hun 

bewoners. Bij GAW zonder voedingsaanbod was geen scoreberekening mogelijk. 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

De score voor omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 

onderstaande vragen, met uitzondering van de vragen ‘Biedt uw GAW dranken aan?’, 

‘Biedt uw GAW tussendoortjes aan?’, ‘Welke melkproducten zijn dit voornamelijk?’, 

‘Biedt uw GAW boterhammen met beleg aan?’, ‘Via welke weg biedt uw 

woonzorgcentrum boterhammen met beleg aan’, ‘Biedt uw GAW warme maaltijden 

aan?’, en ten slotte ‘Via welke weg biedt uw woonzorgcentrum warme maaltijden 

aan?’  

 

 

 

Biedt uw GAW dranken aan voor de bewoners in assistentiewoningen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bewoners in assistentiewoningen kunnen 

hiervoor terecht in het woonzorgcentrum 
29 

 
62 

Ja, mijn GAW voorziet zelf dranken (bv. in eigen 

cafetaria van GAW) 
15 

 
32 

Neen, maar bewoners in assistentiewoningen 

kunnen hiervoor terecht in het lokaal 

dienstencentrum 

1 
 

2 

Neen 4 
 

9 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 47 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De deelnemende GAW voorzien voornamelijk dranken voor bewoners via het 

woonzorgcentrum (62%). 32% voorziet zelf dranken, bijvoorbeeld in een eigen 

cafetaria van het GAW. 11% geeft aan dat ze geen dranken voorzien. Die 

voorzieningen zijn niet opgenomen in onderstaande tabellen over het 

drankenaanbod. 
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Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar
5

 in uw voorziening voor de 

bewoners? 

- Water 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
1 

 
1 

2 Nooit 0 
 

0 

3 Af en toe 0 
 

0 

4 Eén keer per week 0 
 

0 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
1 

 
1 

6 Elke dag 145 
 

99 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Melk of plantaardig alternatief zonder toegevoegde suiker of zoetstoffen (niet 

voor bij de koffie) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
16 

 
11 

2 Nooit 5 
 

3 

3 Af en toe 3 
 

2 

4 Eén keer per week 1 
 

1 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
1 

 
1 

6 Elke dag 120 
 

82 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 147 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

 

  

 
5

 'Ofwel tijdens de maaltijden, in de cafetaria, in automaat of andere. 
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- Melk of plantaardig alternatief met toegevoegde suiker of zoetstoffen (bv. 

chocomelk) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
9 

 
6 

2 Nooit 4 
 

3 

3 Af en toe 24 
 

16 

4 Eén keer per week 3 
 

2 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
4 

 
3 

6 Elke dag 103 
 

70 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Warme drank (zoals koffie of thee) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
1 

 
1 

2 Nooit 1 
 

1 

3 Af en toe 0 
 

0 

4 Eén keer per week 0 
 

0 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
2 

 
1 

6 Elke dag 143 
 

97 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
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- (Verse) soep 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
2 

 
1 

2 Nooit 3 
 

2 

3 Af en toe 2 
 

1 

4 Eén keer per week 0 
 

0 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
4 

 
3 

6 Elke dag 136 
 

93 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- (Versgeperst) fruitsap 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
8 

 
5 

2 Nooit 12 
 

8 

3 Af en toe 24 
 

16 

4 Eén keer per week 9 
 

6 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
14 

 
10 

6 Elke dag 79 
 

54 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Light of zero frisdranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
24 

 
16 

2 Nooit 5 
 

3 

3 Af en toe 8 
 

5 

4 Eén keer per week 4 
 

3 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
4 

 
3 

6 Elke dag 102 
 

69 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Gesuikerde frisdranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
20 

 
14 

2 Nooit 6 
 

4 

3 Af en toe 8 
 

5 

4 Eén keer per week 4 
 

3 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
6 

 
4 

6 Elke dag 102 
 

69 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Sportdranken of energydranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
40 

 
27 

2 Nooit 78 
 

53 

3 Af en toe 10 
 

7 

4 Eén keer per week 0 
 

0 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
1 

 
1 

6 Elke dag 17 
 

12 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Alcoholische dranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
25 

 
17 

2 Nooit 5 
 

3 

3 Af en toe 19 
 

13 

4 Eén keer per week 3 
 

2 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
4 

 
3 

6 Elke dag 91 
 

62 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Alcoholvrije variant van alcoholische dranken (bv. alcoholvrij bier of wijn) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
12 

 
8 

2 Nooit 6 
 

4 

3 Af en toe 16 
 

11 

4 Eén keer per week 7 
 

5 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
12 

 
8 

6 Elke dag 86 
 

59 

- Ik weet het niet 8 
 

5 

Totaal aantal voorzieningen: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De deelnemende voorzieningen bieden een ruim assortiment van dranken aan. 

Daarbij zitten zowel gezonde als minder gezonde opties.  

Alle voorzieningen op één na (99%), voorzien elke dag water voor de bewoners. Dit is 

een positief resultaat, aangezien de aanbeveling luidt om vooral water te drinken. 

Water wordt dan ook best actief gepromoot t.o.v. de andere, minder gezonde keuzes 

die ook worden aangeboden.  

Verder voorziet de overgrote meerderheid (82%)  elke dag melk of een plantaardig 

alternatief zonder toegevoegde suiker of zoetstoffen. De minder gezonde variant, 

namelijk melk of plantaardige alternatieven met toegevoegde suiker of zoetstoffen, 

zoals chocomelk, worden bij minder voorzieningen elke dag aangeboden (70%). Het 

is positief dat melk of een alternatief zonder suikertoevoeging vaker wordt 

aangeboden dan met suikertoevoeging. 

Verder kunnen bewoners genieten van een warme drank, zoals koffie of thee, bij bijna 

alle voorzieningen (97%) en biedt ook de overgrote meerderheid (93%) elke dag soep 

aan, al dan niet vers.  

Hoewel het aangeraden is om fruitsap niet elke dag aan te bieden, wordt er bij iets 

meer dan de helft van de voorzieningen (54%) elke dag fruitsap, al dan niet 

versgeperst, voorzien. 

De meerderheid van de voorzieningen voorziet elke dag light of zero frisdranken 

(69%) maar ook gewone frisdranken (69%). Dit is een heel hoog cijfer, iets wat we toch 

in de toekomst wat lager zouden willen zien. 

Sportdranken of energiedranken worden daarentegen nooit (53%) aangeboden of 

enkel wanneer de bewoner hier expliciet naar vraagt (27%).  

Waar de voorzieningen dan weer wat slechter op scoren, is op hun aanbod 

alcoholische dranken. De meerderheid (62%) biedt immers elke dag alcoholische 

dranken aan. Maar ook de alcoholvrije varianten, zoals alcoholvrij bier of wijn, worden 

bij de meerderheid elke dag aangeboden (59%). 
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Biedt uw GAW tussendoortjes aan voor de bewoners in assistentiewoningen?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bewoners in assistentiewoningen kunnen 

hiervoor terecht in het woonzorgcentrum 
17 

 
36 

Ja, mijn GAW voorziet zelf tussendoortjes (bv. in 

eigen cafetaria van GAW) 
6 

 
12 

Nee, maar bewoners in assistentiewoningen 

kunnen hiervoor terecht in het lokaal 

dienstencentrum 

4 
 

8 

Neen 20 
 

43 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 47 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In 36% van de deelnemende groepen van assistentiewoningen kunnen bewoners 

terecht in het bijhorende woonzorgcentrum om van een tussendoortje te genieten. 

4% van de GAW voorziet zelf  tussendoortjes. Ongeveer de helft (51%) voorziet echter 

geen tussendoortjes voor bewoners. Zij zijn dan ook niet opgenomen in 

onderstaande tabellen over het aanbod tussendoortjes voor bewoners. 
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Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw voorziening
6

 

voor de bewoners? 

- Vers fruit 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
1 

 
1 

2 Nooit 1 
 

1 

3 Af en toe 8 
 

6 

4 Eén keer per week 8 
 

6 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
26 

 
20 

6 Elke dag 84 
 

66 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 128 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Verse groenten (als tussendoortje) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
12 

 
9 

2 Nooit 44 
 

34 

3 Af en toe 23 
 

18 

4 Eén keer per week 2 
 

2 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
11 

 
9 

6 Elke dag 33 
 

26 

- Ik weet het niet 3 
 

3 

Totaal aantal voorzieningen: 128 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

  

 
6

 Ofwel bij de maaltijden, in de cafetaria, in automaat of andere. 
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- Melkproducten met toevoeging van suiker (zoals pudding of vla of gesuikerde 

yoghurt met fruit) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 2 
 

2 

3 Af en toe 5 
 

4 

4 Eén keer per week 5 
 

4 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
28 

 
22 

6 Elke dag 88 
 

69 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 128 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Melkproducten zonder toevoeging van suiker (zoals yoghurt natuur) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
3 

 
2 

2 Nooit 3 
 

2 

3 Af en toe 5 
 

4 

4 Eén keer per week 7 
 

6 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
23 

 
18 

6 Elke dag 86 
 

67 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 128 0% 20% 40% 60% 80% 
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Welke melkproducten zijn dit voornamelijk? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Mageremelkproducten (laag vetgehalte) 30 
 

24 

Vollemelkproducten (hoog vetgehalte) 25 
 

20 

Beide 64 
 

51 

Ik weet het niet 7 
 

6 

Totaal aantal voorzieningen: 126 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Ongezouten noten (zoals notenmix, cashewnoten, …) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
20 

 
16 

2 Nooit 58 
 

45 

3 Af en toe 34 
 

27 

4 Eén keer per week 0 
 

0 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
2 

 
2 

6 Elke dag 7 
 

6 

- Ik weet het niet 7 
 

6 

Totaal aantal voorzieningen: 128 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Droge koeken (zoals rijstkoeken, peperkoek of granenkoeken) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
10 

 
8 

2 Nooit 6 
 

5 

3 Af en toe 24 
 

19 

4 Eén keer per week 11 
 

9 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
19 

 
15 

6 Elke dag 58 
 

45 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 128 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en ander gebak, 

chocolade, snoeprepen, snoep, speculaas 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
3 

 
2 

2 Nooit 0 
 

0 

3 Af en toe 12 
 

9 

4 Eén keer per week 8 
 

6 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
23 

 
18 

6 Elke dag 82 
 

64 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 128 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Zoute snacks (zoals chips of gezouten nootjes) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
12 

 
9 

2 Nooit 7 
 

6 

3 Af en toe 54 
 

42 

4 Eén keer per week 5 
 

4 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
5 

 
4 

6 Elke dag 44 
 

34 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 128 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Om de kleine honger te stillen, bieden de deelnemende voorzieningen tussendoortjes 

aan. Bij 66% van de voorzieningen kunnen bewoners elke dag genieten van een stukje 

fruit, en bij 20% een paar keer per week. 

Verse groenten zijn echter maar bij 26% van de voorzieningen elke dag beschikbaar 

als tussendoortje, bij 34% echter nooit.  

Ook melkproducten worden aangeboden bij bewoners. Hierbij zijn de ongesuikerde 

zoals yoghurt (67%) bijna even vaak elke dag beschikbaar als de minder gezonde, 

gesuikerde tegenhanger, zoals pudding (69%). De gesuikerde producten worden 

echter het best minder gepromoot. Wanneer de voorzieningen al dan niet gesuikerde 

melkproducten aanbieden, voorziet ongeveer de helft (51%) zowel magere- als 

vollemelkproducten. Verder biedt 24% enkel magere aan, en 20% alleen volle. Het is 

echter aangeraden om zoveel mogelijk vollemelkproducten met een hoog vetgehalte 

aan te bieden. 

Verder bieden iets minder dan de helft (45%) van de GAW en WZC nooit ongezouten 

noten aan bewoners, iets wat nochtans wel een gezonde snack kan zijn.  

De voorzieningen bieden niet altijd even gezonde tussendoortjes aan, zoals koeken 

met chocolade of met vulling, zoals wafels, cake, snoeprepen etc. Die worden bij 

maar liefst 64% van de voorzieningen elke dag aangeboden. De iets gezondere 

variant, namelijk droge koeken zoals rijst-, peper-, of granenkoeken worden bij 45% 

elke dag aangeboden.  

Zoute snacks worden gelukkig bij ‘slechts’ 34% elke dag aangeboden. 42% van de 

voorzieningen voorziet ze maar af en toe.  
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Biedt uw GAW boterhammen met beleg aan voor de bewoners in 

assistentiewoningen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bewoners in assistentiewoningen kunnen 

hiervoor terecht in het woonzorgcentrum 
11 

 
23 

ja, mijn GAW voorziet boterhammen met beleg 

via eigen keuken (bv. zelf naar bakker of winkel 

gaan, online ingrediënten voor broodmaaltijd 

bestellen) 

10 
 

21 

Ja, mijn GAW voorziet boterhammen met beleg 

via traiteur of externe cateraar 
2 

 
4 

Nee, maar bewoners in assistentiewoningen 

kunnen hiervoor terecht in het lokaal 

dienstencentrum 

0  0 

Neen 24 
 

51 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 47 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Van de 47 groepen van assistentiewoningen die deelnamen aan de bevraging, kunnen 

bewoners voor broodmaaltijden bij 23% terecht in het bijhorende WZC. 21% van de 

GAW biedt boterhammen met beleg aan bewoners, los van het WZC. In 54%  van de 

GAW worden er geen broodmaaltijden voorzien. Deze GAW zijn dan ook niet 

opgenomen in onderstaande tabellen met vragen die peilen naar het broodbeleg bij 

broodmaaltijden. 

 

Via welke weg biedt uw woonzorgcentrum boterhammen met beleg aan voor 

de bewoners? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via eigen keuken (bv. zelf naar bakker of winkel 

gaan, online ingrediënten voor broodmaaltijd 

bestellen) 

85 
 

81 

Via traiteur of cateraar 19 
 

18 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 105 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Van de 105 woonzorgcentra die de bevraging invulden, geeft 81% aan dat zij 

broodmaaltijden voorziet via een eigen keuken en geeft 18% aan dat zij die voorzien 

via een traiteur of cateraar. 
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Hebben de bewoners de mogelijkheid om (een van) volgende voedingsopties te 

verkrijgen bij een boterhammenmaaltijd? 

- Bruin, grijs of meergranenbrood 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 0 
 

0 

3 Af en toe 0 
 

0 

4 Eén keer per week 0 
 

0 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
2 

 
2 

6 Elke dag 124 
 

98 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 126 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Groenten (rauw, gegrild) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
25 

 
20 

2 Nooit 17 
 

14 

3 Af en toe 36 
 

29 

4 Eén keer per week 12 
 

10 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
9 

 
7 

6 Elke dag 27 
 

21 

- Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 126 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Fruit (banaan, aardbei, perzik) of fruitmoes ((light)confituur valt hier niet 

onder) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
3 

 
2 

2 Nooit 2 
 

2 

3 Af en toe 14 
 

11 

4 Eén keer per week 5 
 

4 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
21 

 
17 

6 Elke dag 80 
 

64 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 126 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Plantaardig beleg (bv. hummus, paprikaspread, notenpasta) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
52 

 
41 

2 Nooit 38 
 

30 

3 Af en toe 17 
 

13 

4 Eén keer per week 6 
 

5 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
3 

 
2 

6 Elke dag 7 
 

6 

- Ik weet het niet 3 
 

2 

Totaal aantal voorzieningen: 126 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
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- Verse, onbewerkte kip en kalkoen (bv. reepjes gebakken kalkoen, sneetje 

gebakken kipfilet) (bewerkte vleeswaren zoals kippenwit vallen hier niet onder) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
24 

 
19 

2 Nooit 25 
 

20 

3 Af en toe 42 
 

33 

4 Eén keer per week 9 
 

7 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
12 

 
10 

6 Elke dag 11 
 

9 

- Ik weet het niet 3 
 

2 

Totaal aantal voorzieningen: 126 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Plantaardige margarine (niet dierlijk/niet boter) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
13 

 
10 

2 Nooit 7 
 

6 

3 Af en toe 1 
 

1 

4 Eén keer per week 2 
 

2 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
1 

 
1 

6 Elke dag 89 
 

71 

- Ik weet het niet 13 
 

10 

Totaal aantal voorzieningen: 126 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Maar liefst in (bijna) alle bevraagde voorzieningen is er dagelijks bruin, grijs of 

meergranenbrood. 

De voorzieningen zijn echter zeer verdeeld in de mate waarin zij groenten aanbieden 

als beleg bij boterhammen. 1 op de drie geeft het af en toe, 20% alleen wanneer de 

bewoner er expliciet naar vraagt, 21% elke dag, 14% biedt nooit groenten als beleg, 

10% slechts één keer per week en 7% meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag.  

Bijna 2 op de 3 (64%) geeft wel elke dag fruit(moes) als beleg bij boterhammen. 
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Wat echter minder vaak voorkomt, is het aanbieden van plantaardig beleg, zoals 

hummus, paprikaspread of notenpasta. 30% voorziet immers nooit plantaardig beleg 

en 41% voorziet dit enkel wanneer bewoner hier expliciet naar vraagt. 

Het aanbod verse en onbewerkte kip en kalkoen (dus geen kippenwit) verschilt sterk 

tussen voorzieningen. 33% biedt het af en toe aan, 20% zelfs nooit, 19% alleen 

wanneer de bewoner er naar vraagt. 10% dan weer meer dan één keer per week en 

9% elke dag. 

Ten slotte voorziet meer dan 2 op de 3 (71%) elke dag plantaardige margarine. Dat is 

boter die niet van dierlijke oorsprong is. 

 

Biedt uw GAW warme maaltijden aan voor de bewoners in 

assistentiewoningen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bewoners in assistentiewoningen kunnen 

hiervoor terecht in het woonzorgcentrum 
19 

 
40 

Ja, mijn GAW voorziet warme maaltijden via 

eigen keuken 
12 

 
26 

Ja, mijn GAW voorziet warme maaltijden via een 

traiteur of externe cateraar 
13 

 
28 

Nee, maar bewoners in assistentiewoningen 

kunnen hiervoor terecht bij het lokaal 

dienstencentrum 

11 
 

23 

Neen 1 
 

2 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 47 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Van de 47 GAW die de bevraging invulden, geeft 40% aan dat bewoners van 

assistentiewoningen terechtkunnen in het bijhorende WZC voor warme maaltijden. 

26% geeft aan zelf warme maaltijden via een eigen keuken te voorzien en 28% via een 

traiteur of externe cateraar. 25% voorziet echter geen warme maaltijden voor de 

bewoners. Deze zijn dan ook niet opgenomen in onderstaande tabellen over het 

aanbod warme maaltijden. 
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Via welke weg biedt uw woonzorgcentrum warme maaltijden aan voor de 

bewoners? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via eigen keuken 85 
 

81 

Via externe leverancier (bv. traiteur of cateraar) 25 
 

24 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal voorzieningen: 105 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

81% van de 105 deelnemende woonzorgcentra heeft een eigen keuken om warme 

maaltijden te maken. 24% voorziet (ook) warme maaltijden via een traiteur of cateraar. 
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Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen 

aangeboden? 

- Aardappelen en puree van aardappelen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 0 
 

0 

3 Af en toe 5 
 

4 

4 Eén keer per week 0 
 

0 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
64 

 
42 

6 Elke dag 70 
 

46 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Rijst, pasta, couscous 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 0 
 

0 

3 Af en toe 26 
 

19 

4 Eén keer per week 62 
 

44 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
44 

 
31 

6 Elke dag 6 
 

4 

- Ik weet het niet 2 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Gefrituurde aardappelproducten (frieten, kroketten,…) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 4 
 

3 

3 Af en toe 11 
 

7 

4 Eén keer per week 98 
 

65 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
25 

 
16 

6 Elke dag 1 
 

1 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Vis (vet of mager) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 0 
 

0 

3 Af en toe 2 
 

1 

4 Eén keer per week 106 
 

76 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
26 

 
19 

6 Elke dag 4 
 

3 

- Ik weet het niet 2 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Rood vlees (bv. biefstuk, varkenslapje) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 3 
 

2 

3 Af en toe 28 
 

20 

4 Eén keer per week 39 
 

28 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
64 

 
46 

6 Elke dag 3 
 

2 

- Ik weet het niet 3 
 

2 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Wit vlees (gevogelte zoals kip, kalkoen) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
0 

 
0 

2 Nooit 0 
 

0 

3 Af en toe 7 
 

5 

4 Eén keer per week 37 
 

26 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
90 

 
64 

6 Elke dag 3 
 

2 

- Ik weet het niet 3 
 

2 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Plantaardige vleesvervanger zoals peulvruchten (bv. kikkererwten, rode of 

witte bonen), tofu, sojastukjes …  Let op: hiermee bedoelen we geen 

groenteburgers 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
37 

 
26 

2 Nooit 44 
 

31 

3 Af en toe 50 
 

36 

4 Eén keer per week 2 
 

1 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
1 

 
1 

6 Elke dag 4 
 

3 

- Ik weet het niet 2 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

- Volwaardige groenteportie (of een ½ bord) bij de warme maaltijd 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
8 

 
6 

2 Nooit 2 
 

1 

3 Af en toe 2 
 

1 

4 Eén keer per week 1 
 

1 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
21 

 
15 

6 Elke dag 104 
 

74 

- Ik weet het niet 2 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
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- Vers fruit als dessert 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Alleen wanneer bewoner hier expliciet naar 

vraagt 
3 

 
2 

2 Nooit 1 
 

1 

3 Af en toe 11 
 

8 

4 Eén keer per week 19 
 

14 

5 Meer dan één keer per week, maar niet elke 

dag 
67 

 
48 

6 Elke dag 37 
 

26 

- Ik weet het niet 2 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 140 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Aardappelen staan vaak op het menu bij de deelnemende voorzieningen: iets minder 

dan de helft (46%) voorziet elke dag aardappelen of puree, en 42% niet elke dag, maar 

wel meer dan één keer per week. 

Rijst, pasta of couscous worden minder vaak aangeboden: 44% van de bevraagde 

GAW en WZC voorziet ze gemiddeld één keer per week en 31%  meer dan één keer 

per week. Hier werden echter alle soorten rijst, pasta en couscous bevraagd, maar in 

de voedingsdriehoek wordt sterk aangeraden om uitsluitend 

volkorengraanproducten te eten. 

De meerderheid van de voorzieningen serveert één keer per week gefrituurde 

aardappelen zoals frieten en kroketten bij de warme maaltijd. 16% voorziet dit zelfs 

meer dan één keer per week. Er wordt echter aangeraden om zoveel mogelijk 

volkorengraanproducten of aardappelen aan te bieden in plaats van gefrituurde 

aardappelproducten. 

Verder staat vette of magere vis bij 76% van de voorzieningen één keer per week op 

het menu. 

Naast vis, kunnen bewoners ook een stukje vlees bij hun maaltijd krijgen. De minder 

gezonde vleesvariant, namelijk rood vlees zoals biefstuk en varkenslapje, staat bij 

iets  minder dan de helft (46%) meer dan één keer per week op de menu, en bij 28% 

één keer per week. Omdat rood vlees zich in het rode gedeelte van de 

voedingsdriehoek bevindt, is het aangeraden zo weinig mogelijk rood vlees te eten.  

Een betere keuze is wit vlees of vis te eten in de plaats. Het is dus positief om te zien 

dat de meerderheid (64%) aangeeft dat ze meer dan één keer per week wit vlees, zoals 

gevogelte (bv. kip of kalkoen) aanbieden aan bewoners.  

Nog beter is echter om een plantaardige variant aan te bieden, zoals peulvruchten 

(bv. kikkererwten, rode of witte bonen), tofu en sojastukjes. Die bevinden zich in de 

groene zone van de voedingsdriehoek. We zien dat  hier echter nog wel wat werk aan 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
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de winkel is: 36% van de voorzieningen biedt af en toe plantaardige vleesvangers aan 

bewoners en 31% voorziet dit zelfs nooit. 

Een volwaardige groenteportie (oftewel een half bord) is een echte must voor een 

gezonde warme maaltijd. De grote meerderheid van de voorzieningen (74%) voorziet 

dit dan ook elke dag bij de warme maaltijd. 15% geeft dit niet elke dag maar wel meer 

dan één keer per week. Toch raden we sterk aan om echt elke dag een volwaardige 

groenteportie te voorzien. 

Ten slotte geeft ongeveer de helft (48%) niet elke dag maar wel meer dan één keer 

per week vers fruit als dessert bij de maaltijden. 26% geeft dit wel elke dag. 
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Waarop let uw voorziening bij het aanbod voeding en dranken? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Bewust een beperking van minder gezonde 

voedingsmiddelen en dranken opnemen (bv. 

opletten met zoutwaardes of geen/weinig 

bewerkt vlees aanbieden) 

58 
 

39 

Bewust een bevordering van gezonde 

voedingsmiddelen en dranken opnemen (bv. 

voldoende kwaliteitsvolle groenten, elke dag een 

stuk fruit aanbieden) 

107 
 

72 

Er is ruime variatie in het voedingsaanbod (bv. 

door soorten groenten voldoende af te wisselen) 
135 

 
91 

Bij menuplanning of maaltijdbedeling van de 

warme maaltijd wordt rekening gehouden met de 

ideale bordverhouding (1/4de aardappel of 

graanproduct, 1/4de 

vlees/vis/ei/vervangproduct en 1/2de groenten) 

99 
 

67 

Er wordt rekening gehouden met specifieke 

voorkeuren van individuele bewoners (bv. 

voorkeuren worden doorgegeven aan de keuken) 

132 
 

89 

Er is voldoende tijd tussen twee 

maaltijdmomenten voorzien, zodat de bewoner 

de vorige maaltijd rustig kan verteren voor de 

volgende maaltijd er is. 

101 
 

68 

Men kan een dieetmaaltijd verkrijgen (vet-, zout- 

en/of suikerarm) 
139 

 
94 

Recepten zijn aangepast aan de oudere 

doelgroep naar consistentie, portiegrootte en 

extra smaak 

133 
 

90 

Geen van bovenstaande 1 
 

1 

Andere, namelijk: 

- verjaardagsmenu naar keuze van 

bewoners 1x per maand, dieetmaaltijden 

kosten evenveel als de gewone 

maaltijden, dietiste in huis. 

- seizoensgroenten – seizoensfruit 

- logopedie wordt ingeschakeld zo nodig 

om juiste consistentie te bepalen 

- energierijke zelfgemaakte pudding bij 

koffietoer bij specifieke doelgroep van 

bewoners 

- een gezonde, evenwichtige voeding / 

continu gratis aanbod van water 

(waterfonteinen) en koffie/thee 

5 
 

3 

Ik weet het niet 2 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 148 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag peilt met welke zaken voorzieningen rekening houden bij de 

menuplanning. Zaken waar bijna alle voorzieningen op inzetten zijn: dieetmaaltijden 
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voorzien (94%), variatie in het voedingsaanbod voorzien door vaak af te wisselen in 

soorten groenten en eiwitten (91%), de recepten aanpassen aan de oudere doelgroep 

naar consistentie, portiegrootte en extra smaak (90%), en rekening houden met 

specifieke voorkeuren van individuele bewoners door bijvoorbeeld hun voorkeuren 

door te geven aan de keuken (89%).  

 

Iets minder voorzieningen, maar nog steeds de grote meerderheid (72%), geeft aan 

dat ze bewust gezonde voedingsmiddelen bevorderen, door voldoende 

kwaliteitsvolle groenten te voorzien of elke dag een stuk fruit aan te bieden. Ook 

wordt er voldoende tijd tussen twee maaltijdmomenten voorzien bij 68% van de 

voorzieningen, zodat de bewoner de vorige maaltijd rustig kan verteren voor de 

volgende maaltijd er is en wordt er bij 67% rekening gehouden met de ideale 

bordverhouding. Dit is 1/4
e

 aardappelen of graanproducten, 1/4
e

 vlees, vis, ei of een 

vervangproduct en 1/2
e

 groenten. 

 

Ook is het belangrijk om minder gezonde voedingsmiddelen en dranken te beperken, 

bijvoorbeeld door op te letten met zoutwaardes en geen of weinig bewerkt vlees aan 

te bieden. Slechts 39% geeft echter aan dit te doen. 
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Welke initiatieven neemt uw voorziening om gezonde voeding bij de bewoners 

te stimuleren? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In de cafetaria worden gezonde opties gratis of 

goedkoper aangeboden dan minder gezonde 

opties 

2 
 

1 

Bewoners hebben heel de dag door toegang tot 

gratis water, thee en/of koffie 
131 

 
89 

Nudging. 

Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine 

aanpassingen in de omgeving of in 

communicatie, ons gedrag richting gezonde 

keuzes kunnen sturen, bv. fruit duidelijk 

zichtbaar in de leefruimte, voedingswaarde 

weergeven bij maaltijden, groenten worden 

aantrekkelijk gepresenteerd,…) 

48 
 

32 

Geen van bovenstaande 9 
 

6 

Andere, vul in: 

- Zelf koken 

- s'mogens hebben bewoners altijd de 

kans om een stuk fruit te eten. er wordt 

s ' avonds nog een ronde met pudding 

of Yohurt gedaan 

- ook voor residenten die gemalen voedsel 

moeten krijgen worden de verschillende 

onderdelen apart op het bord geschikt 

- n.a.v. Tournee Minerale bieden we 

moctails aan in de cafetaria 

- er wordt aandacht besteed om genoeg 

proteinen en melkproducten te voorzien, 

meerdere malen per week 

- bij avondmaal ligt dagelijks een portie 

rauwe groenten 

- Affiches ter promotie van alcoholvrije 

bieren in de cafetaria af en toe 

themaweek voeding 

8 
 

6 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 148 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Het is positief om te zien dat de overgrote meerderheid (89%) van de deelnemende 

voorzieningen de hele dag door de bewoners toegang geeft tot gratis water, thee 

en/of koffie. Dat is voor woonzorgcentra heel belangrijk, aangezien de doelgroep 

vaak moeite heeft om voldoende water te drinken. Koffie en thee zijn goede 

aanvullingen op de waterconsumptie, op voorwaarde dat geen suiker wordt 

toegevoegd. Verder doet  1 op de 3 voorzieningen aan nudging. Nudges zijn subtiele 

duwtjes die, via kleine aanpassingen in de omgeving of in communicatie, ons gedrag 

richting gezonde keuzes kunnen sturen. 

Slechts 2 voorzieningen bieden in de cafetaria gezonde opties gratis of goedkoper 

aan dan de minder gezonde opties (1%). Hier is er nog veel ruimte voor verbetering. 
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Wordt aan personeel gevraagd het gezonde voorbeeld te geven? Bv. bewoners 

aanmoedigen gezond te eten of zelf geen ongezonde snacks eten in het bijzijn van 

bewoners. 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, het personeel stelt gezond gedrag in het 

bijzijn van bewoners (bv. geen ongezonde 

snacks eten) 

15 
 

10 

Ja, het personeel moedigt bewoners actief aan de 

gezonde keuze te maken 
45 

 
30 

Ja, het personeel spreekt bewoners aan bij 

ongezonde eetgewoontes 
38 

 
25 

Neen 76 
 

50 

Totaal aantal voorzieningen: 152 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In de helft van de deelnemende voorzieningen neemt het personeel geen 

voorbeeldrol op rond voeding (50%). Dat is een hoog cijfer en dat hadden we graag 

toch wat lager gezien. Wel goed is dat bij 30% het personeel de bewoners actief 

aanmoedigt om de gezonde keuze te maken en bij 25% spreekt het personeel 

bewoners aan wanneer zij ongezonde eetgewoontes hebben. Ten slotte stelt 10% van 

het personeel gezond gedrag in het bijzijn van bewoners.  
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Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent afspraken en regels rond gezonde voeding invulde, de gemiddelde score (op 

10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels 

rond voeding.  

 

 

N 152 

Gemiddelde 3,94 

Mediaan 3,75 

Standaardafwijking 2,00 

Minimum 0 

Maximum 8,75 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

Woonzorgcentra scoren significant beter op de strategie afspreken en regels voor 

voeding dan groepen van assistentiewoningen. 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 

 

 

Welke initiatieven neemt uw voorziening om gezonde voeding bij de bewoners 

te stimuleren? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In de cafetaria worden gezonde opties gratis of 

goedkoper aangeboden dan minder gezonde 

opties 

2 
 

1 

Bewoners hebben heel de dag door toegang tot 

gratis water, thee en/of koffie 
131 

 
89 

Geen van bovenstaande 9 
 

6 

Andere, vul in: 

- Zelf koken 

- s'mogens hebben bewoners altijd de 

kans om een stuk fruit te eten. er wordt 

s ' avonds nog een ronde met pudding 

of Yohurt gedaan 

- ook voor residenten die gemalen voedsel 

moeten krijgen worden de verschillende 

onderdelen apart op het bord geschikt 

- n.a.v. Tournee Minerale bieden we 

moctails aan in de cafetaria 

- er wordt aandacht besteed om genoeg 

proteinen en melkproducten te voorzien, 

meerdere malen per week 

- bij avondmaal ligt dagelijks een portie 

rauwe groenten 

- Affiches ter promotie van alcoholvrije 

bieren in de cafetaria af en toe 

themaweek voeding 

8 
 

6 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal voorzieningen: 148 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Hoewel bovenstaande vraag volledig werd opgenomen voor de score voor 

omgevingsinterventies, nemen we voor afspraken en regels de antwoordoptie 

‘nudgen’ niet op. We sommen hier opnieuw deze resultaten nog een keer op: 

Het is positief om te zien dat de overgrote meerderheid (89%) van de deelnemende 

voorzieningen de hele dag door de bewoners toegang geeft tot gratis water, thee 

en/of koffie. Dit is voor woonzorgcentra heel belangrijk, aangezien de doelgroep 

vaak moeite heeft om voldoende water te drinken. Koffie en thee zijn goede 

aanvullingen op de waterconsumptie, op voorwaarde dat geen suiker wordt 

toegevoegd.  

Slechts 2 voorzieningen bieden in de cafetaria gezonde opties gratis of goedkoper 

aan dan de minder gezonde opties. Hier is er nog veel ruimte voor verbetering. 
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Beschikt uw voorziening over afspraken rond gezonde voeding voor de 

bewoners? De afspraken kunnen tussen personeel onderling zijn of tussen 

personeel en bewoners. Bv. een beleid over aanbieden van vers fruit, variabel 

voedingsaanbod. Het gaat niet om individuele afspraken met een bewoner.  

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 

huisregels) 
24 

 
16 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. 

kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning, 

jaaractieplan, visie, missie) 

52 
 

34 

Ja, mondelinge afspraken 75 
 

49 

Ja, de afspraken of regels staan te lezen op 

andere schriftelijk media (bv. flyers, op 

uithangbord) 

18 
 

12 

Neen 23 
 

15 

Totaal aantal voorzieningen: 152 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Een regelgevend kader rond gezonde voeding bestaat bij slechts 15% van de 

deelnemende WZC en GAW (nog) niet. Mondelinge afspraken komen het vaakst voor 

(49%).34% van de voorzieningen hebben (ook) regels en afspraken vervat in een 

schriftelijk plan, zoals het kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning, jaaractieplan, visie 

of missie. Ten slotte heeft 16% regels of afspraken opgenomen in een schriftelijk 

reglement en communiceert 12% de afspraken en regels via schriftelijke media, zoals 

via flyers of op een uithangbord. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent zorg en begeleiding rond gezonde voeding invulde, de gemiddelde score (op 

10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding 

rond voeding.  

 

 

N 152 

Gemiddelde 3,33 

Mediaan 2,89 

Standaardafwijking 1,99 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

Woonzorgcentra scoren significant beter op de strategie zorg en begeleiding rond 

voeding dan groepen van assistentiewoningen. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Kunnen bewoners bij iemand terecht voor advies over voeding
7

? (bv. bewoners 

met kauw- en slikproblemen, ondervoeding, diabetes …) 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij een interne diëtist van de voorziening 41 
 

27 

Ja, bij andere interne deskundige van de 

voorziening (bv. verpleegkundige, logopedie) 
80 

 
53 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe diëtist of 

expertisecentrum 
40 

 
26 

Ja, er wordt doorverwezen naar andere externe 

deskundigen (bv. huisarts, zorgprofessionals of 

ziekenhuizen) 

71 
 

47 

Neen 10 
 

7 

Totaal aantal voorzieningen: 152 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bewoners kunnen bij maar liefst 93% van de WZC en GAW terecht bij iemand voor 

advies over voeding. Bij iets meer dan de helft (53%) is dat een interne deskundige 

(maar geen diëtist) van de voorziening, zoals een verpleegkundige. 27% verwijst wel 

door naar een diëtist binnen de voorziening. 

Ten slotte verwijzen voorzieningen ook door naar externen, zoals een externe diëtist 

of expertisecentrum (26%), of naar andere externe deskundigen, zoals een huisarts 

of ziekenhuizen (47%). 

 

  

 
7

 Hierbij bedoelen we niet of bewoners worden geholpen met eten of potjes te openen. 
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Conclusie voor het voedingsbeleid 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol voedingsbeleid naar bewoners 

is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid rond voeding 

bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën van de 

gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en 

begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van 

losse acties binnen het woonzorgcentrum (WZC) of groepen van assistentiewoningen 

(GAW) naar een samenhangend beleid. Op de voedingsdriehoek kan je een gezond 

voedingsbeleid baseren. 

 

In het algemeen zien we dat de deelnemende WZC significant hoger scoren op het 

voedingsbeleid dan GAW. 

 

Om bewoners te motiveren een gezonde voedingskeuze te maken, is het belangrijk 

om dit gedrag te stimuleren door de individuele competenties (kennis, vaardigheden 

en attitudes) te versterken, onder andere door hen te informeren over gezonde 

voeding. Deze component noemen we ‘educatie’. Hierop scoren de deelnemende 

WZC beduidend beter dan de GAW. De grote meerderheid van voorzieningen 

informeert hun bewoners over gezonde voeding en gebruikt hiervoor een brede 

waaier aan communicatiekanalen, zoals via het krantje van het centrum, via een 

vergadering of bijeenkomst en via advies door een arts, diëtist of andere 

voedingsdeskundige. 

 

 

Omgevingsinterventies vormen voor de voorzieningen een andere belangrijke 

factor voor een succesvol voedingsbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan je 

gezondheid rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. Op 

deze component zien we geen verschil tussen de deelnemende WZC en GAW. De 

voorzieningen nemen verscheidene initiatieven om de keuze voor gezonde voeding 

te stimuleren. Zo bestaat er al een relatief gezond dagelijks aanbod van bv. gratis 

water, ongesuikerde melkproducten, vers fruit, bruin brood, wit vlees en een 

volwaardige groenteportie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de doelgroep 

door bv. een dieetmaaltijd te voorzien, recepten aan te passen aan de oudere 

doelgroep en voldoende variatie in het voedingsaanbod te voorzien. Daarnaast 

bestaat er echter ook nog een ongezonder aanbod, zoals gesuikerde frisdranken, 

gesuikerde melkproducten, koeken, gefrituurde aardappelproducten en rood vlees. 

In de toekomst is het daarom belangrijk om het gezonde aanbod nog verder uit te 

breiden en te promoten, terwijl het ongezondere aanbod wordt afgebouwd. Personeel 

kan hierbij een belangrijke voorbeeldrol nemen door zelf gezond gedrag te stellen in 

het bijzijn van bewoners, of hen actief aan te moedigen om de gezonde keuze te 

maken. Verder is er ook nog veel groeiruimte door in te zetten op nudging. Dit zijn 

subtiele duwtjes die, via kleine aanpassingen in de omgeving of in de communicatie, 

het gedrag richting gezonde keuzes kunnen sturen, zoals het fruit duidelijk zichtbaar 

in de leefruimte zetten.  

 

Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Hierop doen de deelnemende  

WZC het beduidend beter dan GAW. Hoewel er bij de meerderheid afspraken en regels 

aanwezig zijn, werden ze bij veel voorzieningen (nog) niet verankerd in duurzame 

documenten, zoals in een schriftelijk reglement. Mondelinge afspraken zijn 

daarentegen wel aanwezig bij ongeveer de helft. 

 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
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Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo tijdig en kwaliteitsvol 

welbepaalde ziekten of aandoeningen op te merken, zoals ondervoeding, kauw- en 

slikproblemen, en diabetes. Specifiek voor het voedingsbeleid van WZC en GAW houdt 

dit een kwaliteitsvolle verwijzing naar de zorg in, ofwel intern, ofwel naar een externe 

expert, zoals een diëtist. Ook daarop scoren de deelnemende WZC beter dan de GAW. 

Bij de meeste voorzieningen kunnen bewoners bij iemand terecht voor advies over 

voeding. Het vaakst kunnen bewoners hiervoor terecht bij een interne deskundige die 

gespecialiseerd is in voeding, zoals een diëtist, of wordt er doorverwezen naar een 

externe deskundigen, zoals de huisarts. Doorverwijzen naar (externe) diëtisten 

gebeurt echter nog te weinig. 
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Thema beweging 

 

Met beweging worden alle activiteiten bedoeld waarbij energieverbruik en 

spierwerking nodig is. Bewegen is ruimer dan wandelen of deelnemen aan een 

beweeguurtje, ook dagelijkse handelingen horen daarbij. Voorbeelden: groenten 

snijden, de tafel dekken, het bed opmaken, beweegoefeningen, beweegspelen aan 

tafel, zich te voet verplaatsen, tuinieren, fietsen, naar de winkel gaan, zich wassen … 

Er wordt hier niet specifiek gevraagd naar het beleid rond valpreventie, maar eerder 

naar een algemeen bewegingsbeleid. Een bewegingsbeleid kan wel een beleid rond 

valpreventie versterken, want inzetten op beweging is preventief werken aan 

valincidentie en fixatie. 

 

Totaalscore voor het bewegingsbeleid 

 

De totaalscore voor het bewegingsbeleid wordt gevormd door de componentscores 

(= strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, 

afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij het onderdeel 

omgevingsinterventies bij zowel woonzorgcentra als groepen van 

assistentiewoningen het zwaarst doorweegt binnen het totaal (35%), gevolgd door het 

onderdeel zorg en begeleiding (25%). Educatie (20%) en afspraken en regels (20%) 

kregen een iets lager gewicht binnen de totaalscore. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende  

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

rond beweging invulde, de gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de totaalscores op het bewegingsbeleid volgens het 

totale aantal voorzieningen. 

 

 

N 147 

Gemiddelde 48,10 

Mediaan 50,80 

Standaardafwijking 20,43 

Minimum 4,47 

Maximum 96,83 
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Invloed van de settingkenmerken op het bewegingsbeleid 

Woonzorgcentra scoren significant beter op het bewegingsbeleid dan groepen van 

assistentiewoningen. 
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Score voor de strategie educatie 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent educatie rond beweging invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan 

en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de scores op educatie rond beweging. 

 

 

N 147 

Gemiddelde 4,09 

Mediaan 4,12 

Standaardafwijking 2,79 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

Woonzorgcentra scoren significant beter op educatie rond beweging dan groepen van 

assistentiewoningen. 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 
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Op welke manier wordt er in uw voorziening aan (familie/mantelzorgers van) 

bewoners informatie gegeven over beweging
8

? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, 

folders of brochures 
76 

 
52 

Via het organiseren van infosessies of workshops 

over beweging voor bewoners en/of familie 
21 

 
14 

Via het krantje van het centrum 83 
 

57 

Via een vergadering of bijeenkomst 61 
 

42 

Tijdens bewegingsmomenten 80 
 

54 

Via advies door een arts, ergotherapeut, kinesist 

of andere bewegingsdeskundige 
69 

 
47 

Er wordt geen informatie gegeven over beweging 

aan (familie/mantelzorgers) van bewoners 
12 

 
8 

Andere manieren, vul in: 

- week van de valpreventie 2 

- via zorgoverleg 

3 
 

3 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Bijna elke deelnemende voorziening geeft informatie over beweging, waarvoor een 

brede waaier aan communicatiekanalen wordt gebruikt. Doeltreffende manieren die 

vaak gebruikt worden, zijn informatie geven op een vergadering of bijeenkomst 

(42%), tijdens bewegingsmomenten (54%) en via advies door een arts, ergotherapeut, 

kinesist of een andere bewegingsdeskundige (47%). Het organiseren van infosessies 

of workshops over beweging gebeurt echter minder (14%). 

Andere, minder effectieve manieren zijn informatie geven via affiches, stickers, 

folders of brochures (52%) en in het krantje van het centrum (57%).  

 
8

 Hiermee bedoelen we informatie waarom bewegen goed is. Niet voor uitnodigingen voor 

bewegingsactiviteiten of daguitstappen. 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent omgevingsinterventies rond beweging invulde, de gemiddelde score (op 10), 

de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 

omgevingsinterventies rond beweging. 

 

 

N 147 

Gemiddelde 6,33 

Mediaan 6,88 

Standaardafwijking 2,36 

Minimum 0,41 

Maximum 9,55 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

Woonzorgcentra scoren significant beter op de strategie omgevingsinterventies bij 

beweging dan groepen van assistentiewoningen. 

 

 

 

 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Welke faciliteiten zijn beschikbaar in uw voorziening om beweging bij 

bewoners te stimuleren? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Recreatie- of activiteitenruimte 97 
 

66 

Eigen tuin 139 
 

95 

Publiek park/tuin in de directe omgeving 81 
 

55 

Kineruimte 108 
 

74 

Beweegtoestellen binnen (voor spier-, cardio of 

evenwichtsoefeningen) (bv. in kineruimte) 
114 

 
78 

Beweegtoestellen buiten (voor spier-, cardio of 

evenwichtsoefeningen) 
25 

 
17 

Sport-spelmaterialen waarbij beweging nodig is 

(bv. spel met bewegingsoefening, actieve 

videospelen/exergames, actief volksspel zoals 

petanque, balspel …) 

120 
 

82 

Aangepaste fietsen (bv. driewielfiets, elektrische 

duofiets, rolstoeltransportfiets) 
72 

 
49 

Geen van bovenstaande 1 
 

1 

Andere, namelijk: 

- hometrainer 

- duofiets 

2 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Maar liefst 99% van de WZC en GAW die deelnamen aan de bevraging stellen 

faciliteiten beschikbaar voor hun bewoners om beweging te stimuleren. Daarbij heeft 

bijna iedere voorziening een eigen tuin (95%). Daarnaast heeft de grote meerderheid 

ook een kineruimte (74%), sport- en spelmaterialen die aanzetten tot beweging, zoals 

spelen met bewegingsoefeningen, exergames
9

, petanque en een balspel (82%) en 

beweegtoestellen binnenshuis voor spier-, cardio of evenwichtsoefeningen die deel 

uit kunnen maken van de kineruimte (78%). Opvallend is dat slechts 17% zo’n 

beweegtoestellen heeft voor in openlucht. Niet alle voorzieningen hebben een 

kineruimte, 5 WZC en 34 GAW (samen 26%) hebben er geen. Verder heeft de 

meerderheid een recreatie- of activiteitenruimte (66%) en stelt de helft (49%) 

aangepaste fietsen ter beschikking voor bewoners, zoals driewielfiets, elektrische 

duofiets en rolstoeltransportfiets. 

 

 
9

 Exergames of actieve videospellen zijn games die meer fysieke inspanning vereisen dan traditionele 

passieve games (bv. pc-games, handheld-games). Exergames zijn gebaseerd op technologie die 

lichaamsbeweging of reacties registreert om het spel te kunnen spelen. 
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Wat is voorzien in de tuin? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er zijn voldoende zitbanken en schaduwplekken 

in de tuin 
135 

 
97 

Bewoners kunnen werken in de tuin (tuinieren) 83 
 

60 

Bewoners kunnen voor dieren zorgen 40 
 

29 

De tuin is ook toegankelijk voor inwoners / 

kinderen van de gemeente 
79 

 
57 

Andere, vul in: 

- voldoende zitgelegenheid maar nog niet 

voldoende schaduwplekken, hieraan 

werken we 

- revalidatieparcours 

- petanquebaan 

- Mooi en lang wandelpad op het domein 

- Jaarlijkse fruitpluk 2 

- Beweegtoestellen 

7 
 

5 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 139 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De 95% van de voorzieningen met een tuin hebben bijna allemaal (97%) voldoende 

zitbanken en schaduwplekken in de tuin. De meerderheid (60%) laat bewoners 

tuinieren en/of stelt de tuin toegankelijk voor inwoners van de gemeente (57%). Ten 

slotte kunnen bewoners bij 29% van de voorzieningen voor dieren zorgen.   
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Welke middelen zijn aanwezig waardoor bewoners zich zoveel mogelijk 

zelfstandig kunnen verplaatsen? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Voldoende rustplaatsen in en rond de 

voorziening om zelfstandig te wandelen 
135 

 
92 

Wandelroutes of voetgangerscirkel binnen of 

rond de voorziening (bv. aangeduid met bordjes) 
60 

 
41 

Geen van bovenstaande 8 
 

5 

Andere, namelijk: 

- dementievriendelijke wandeling (vooral 

voor bewoner en familie, bewoner en 

medewerker ) 

- steunrail op de muren, loophulpen via 

mutualiteit 

- steunrails op de muren, loophulpen 

3 
 

2 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Bijna iedere voorziening (92%) geeft aan voldoende rustplaatsen in en rond de 

voorziening te hebben zodat bewoners zich zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 

verplaatsen. Een minderheid (41%) heeft ook wandelroutes of een voetgangerscirkel 

binnen of rond de voorziening. 
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Wat doet uw woonzorgcentrum om bewoners te activeren? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Bewoners hebben de mogelijkheid te helpen bij 

huishoudelijke taken (bv. afwas, voorbereiding 

maaltijd, was ophangen) 

85 
 

84 

Bewoners die nog fit genoeg zijn om dagelijkse 

verzorging zelf uit te voeren worden 

aangemoedigd dit zelf te doen, eventueel onder 

begeleiding (bv. zichzelf wassen) 

101 
 

100 

Bewoners hebben inspraak
10

 in hun 

beweegroutines (bv. wel of niet gewassen 

worden) 

88 
 

87 

Bewoners kunnen via de voorziening aangepast 

schoeisel verkrijgen 
66 

 
65 

Bewoners kunnen beroep doen op een busje of 

auto die hen naar de stad, winkel of andere 

locatie brengt (bv. minder mobiele centrale) 

68 
 

67 

Toilet is voorzien in de buurt van de activiteiten 89 
 

88 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Andere, namelijk: 

- stimulatie van bewoners om zelf naar 

lounge te wandelen met hulp van 

rollator ipv. telkens in de rolwagen te 

blijven zitten 

- gemeenschappelijke 

bewegingsactiviteiten (gym, tai chi) 

- collectieve activiteiten en uitstappen 

- bewoners of hun familie krijgen advies 

ivm aangepast schoeisel 

4 
 

4 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 101 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag is enkel van toepassing voor WZC en niet voor GAW, daarom zijn alleen 

de WZC (n=101) opgenomen in deze tabel.  

 

Woonzorgcentra proberen bewoners te activeren in hun dagelijkse routine via tal van 

manieren.  Zo moedigen alle WZC de bewoners aan om hun dagelijkse verzorging zelf 

uit te voeren wanneer zij daar nog fit genoeg voor zijn, eventueel onder begeleiding 

(bijvoorbeeld zichzelf wassen) (100%). Verder hebben bewoners bij de grote 

meerderheid de mogelijkheid om te helpen bij huishoudelijke taken, zoals de afwas, 

de voorbereiding van de maaltijd en de was ophangen (84%), inspraak  in hun 

beweegroutines, zoals al dan niet gewassen worden (87%), en is er een toilet voorzien 

in de buurt waar de activiteiten voor bewoners plaatsvinden (88%). Ten slotte kunnen 

bewoners bij de meerderheid een beroep doen op een busje of auto die hen naar de 

 
10

 Hiermee bedoelen we niet dat bewoners zelf kunnen kiezen wanneer de cafetaria opengaat of 

wanneer zij willen eten. 
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stad, winkel of andere locatie brengt (67%) en kunnen bewoners aangepast schoeisel 

verkrijgen (65%).  

 

Welke initiatieven neemt uw voorziening om beweging bij bewoners te 

stimuleren? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er wordt voor iedere bewoner persoonlijk 

beweegadvies voorzien (bv. via kine beweegplan 

opstellen, bewegingsnorm bepalen voor 

bewoner) 

70 
 

48 

Er worden activiteiten georganiseerd waarbij 

bewoners in beweging komen (bv. spel- of 

sportactiviteiten, wandelactiviteiten, 

animatieactiviteiten) 

134 
 

91 

Er wordt bewust ingezet op beweging als 

valpreventie en als preventie van fysieke fixatie 
101 

 
69 

Spelvormen en bewegingsactiviteiten aan tafel 106 
 

72 

Personeel gaat deelnemers op de kamer of 

woning halen voor bewegingsactiviteiten 
105 

 
71 

Er worden intergenerationele projecten 

georganiseerd waarbij bewoners in beweging 

komen (bv. spel- of sportactiviteiten, 

wandelactiviteiten, animatieactiviteiten) 

99 
 

67 

Geen van bovenstaande 4 
 

3 

Andere, vul in: 

- onze instellingshond zorgt ook voor 

extra beweging, vb hem uitlaten 

- Fit-O-meter in het WZC 

- Bv. turnles met leerlingen van de lagere 

of middelbare school in de buurt. 2 

- bij enkele bewoners komt de kine langs 

5 
 

3 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

De deelnemende voorzieningen nemen tal van initiatieven om beweging bij bewoners 

te stimuleren. Het meest frequent worden er activiteiten georganiseerd waarbij 

bewoners in beweging komen, zoals spel-, sport-, wandel- en animatieactiviteiten 

(91%). Daarnaast wordt er bij velen ook bewust ingezet op beweging ter preventie 

van vallen en als preventie van fysieke fixatie (69%), worden er spelvormen een 

bewegingsactiviteiten aan tafel georganiseerd (72%), gaat personeel deelnemers op 

de kamer of woning halen voor bewegingsactiviteiten (71%) en worden er 

intergenerationele projecten georganiseerd waarbij bewoners in beweging komen 

(67%). Ten slotte voorziet ongeveer de helft voor iedere bewoner persoonlijk 

beweegadvies door bijvoorbeeld via de kinesist een beweegplan op te stellen en een  

bewegingsnorm te bepalen voor bewoners (48%). 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Ouderenzorg 101 

Hoe vaak worden er activiteiten (bv. spel- of sportactiviteiten, wandelactiviteiten, 

animatieactiviteiten) georganiseerd om beweging te stimuleren bij bewoners? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Dagelijks 39 
 

27 

Meerdere keren per week 60 
 

41 

Wekelijks 25 
 

17 

Maandelijks 7 
 

5 

Af en toe (minder dan maandelijks) 8 
 

5 

Nooit 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Het is positief om te zien dat 41% van de voorzieningen meerdere keren per week 

een activiteit organiseert om beweging te stimuleren bij bewoners. Iets minder vaak 

komt het voor dat deze activiteiten dagelijks (27%) of wekelijks (17%) georganiseerd 

worden. Ten slotte geven gelukkig slechts enkele aan deze activiteiten maandelijks 

(5%), af en toe (5%) en nooit (1%) te organiseren. 

 

 

Neemt personeel
11

 een voorbeeldrol op naar de bewoners rond voldoende 

bewegen?  

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, personeel doet mee aan de 

bewegingsactiviteiten of voert de oefeningen 

mee uit 

76 
 

52 

Ja, personeel moedigt bewoners aan voldoende 

te bewegen 
104 

 
71 

Ja, personeel spreekt bewoners die niet 

voldoende bewegen hierop aan 
60 

 
41 

Neen 10 
 

7 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Voor beweging is er ook voor het personeel een voorbeeldrol weggelegd bij maar 

liefst 93% van de deelnemende voorzieningen. Meestal moedigt het personeel 

bewoners aan om voldoende te bewegen (71%), maar het personeel doet zelf ook mee 

aan bewegingsactiviteiten of voert de oefeningen mee uit (52%) of spreekt bewoners 

aan die niet voldoende bewegen (41%). 

 
11

 Iedereen van het personeel, dus zowel verpleegkundigen, administratief personeel, leidinggevenden, 

kine, logo … 
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Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent afspraken en regels rond beweging invulde, de gemiddelde score (op 10), de 

mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram 

daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels rond 

beweging. 

 

 

N 147 

Gemiddelde 2,51 

Mediaan 1,67 

Standaardafwijking 2,52 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

Woonzorgcentra scoren significant beter op de strategie afspraken en regels voor 

beweging dan groepen van assistentiewoningen. 

 

 

 

 

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 
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Beschikt uw voorziening over afspraken over beweging? 

Dit zijn bv. afspraken die bewegen bij de bewoners moeten aanmoedigen, zoals het 

dagelijks organiseren van een bewegingsmoment, tweemaandelijks gaan winkelen 

met bewoners … De afspraken kunnen tussen personeel/vrijwilligers onderling zijn 

of tussen personeel/vrijwilliger en alle bewoners. Het gaat niet om individuele 

afspraken met een bewoner. 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 

huisregels) 
7 

 
5 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. 

kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning, 

jaaractieplan, visie, missie) 

37 
 

25 

Ja, mondelinge afspraken 77 
 

52 

Ja, de afspraken of regels staan te lezen op 

andere schriftelijke media (bv. flyers, op 

uithangbord) 

38 
 

26 

Neen 43 
 

29 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Een regelgevend kader rond beweging bij bewoners bestaat bij 71% van de 

voorzieningen. Afspraken worden vooral mondeling gecommuniceerd (52%), maar bij 

de minderheid zijn ze (ook) opgenomen in een schriftelijk plan (25%) en staan ze 

(ook) te lezen op andere schriftelijke media, zoals flyers of op een uithangbord (26%).  

Slechts 5% heeft beweging opgenomen in een schriftelijk reglement, wat nochtans 

aan te raden is.  
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent zorg en begeleiding rond beweging invulde, de gemiddelde score (op 10), 

de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding 

rond beweging. 

 

 

N 147 

Gemiddelde 5,10 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 2,64 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

Woonzorgcentra scoren significant beter op de strategie zorg en begeleiding van 

bewoners bij beweging dan groepen van assistentiewoningen. 

 

 

 

 

 

Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Welke initiatieven neemt uw voorziening om bewoners die zich niet zelfstandig 

kunnen verplaatsen (bv. bewoners met dementie of met zware zorgbehoefte) in 

beweging te brengen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er wordt extra personeel ingezet voor 

begeleiding bij beweging 
56 

 
55 

Er zijn geen extra initiatieven voor bewoners die 

zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen 
16 

 
16 

Andere initiatieven, namelijk: 

- zitturnen, theratrainer, sportraam met 

kartroltherapie, zitfiets, 

- we zetten vrijwilligers in om deze 

residenten naar de activiteiten te 

brengen 

- we hebben wekelijks fitness 

- via vrijwilligerswerking 12 

- tovertafel, tactiele oefeningen 

- stappen met kine, bewoners brengen tot 

bij de bewegingsactiviteiten 

- samenwerking tussen de verschillende 

discipilines 

- passieve mobilisatie en beweging in bed 

of relaxstoel 

- passieve kine bij niet mobiele bewoners 

- Is afhankelijk van bewoner tot bewoner 

en van wat de bewoner zelf wenst te 

doen. 2 

- Hoort bij de huidige taen van de 

medewerkers, wij voorzien hiervoor 

geen extra's 

- extra bewegingsmomenten bij bewoners 

die altijd in een rolwagen zitten 

- extra aandacht door kiné en ergo 3 

- Er worden vrijwilligers ingezet voor 

begeleiding bij beweging  

- Er worden bv. vrijwilligers ingezet om 

minder mobiele bewoners/bewoners met 

dementie naar de markt te kunnen gaan. 

- deze mensen sluiten ook aan bij 

bewegingsactiviteiten, ook 

bewegingsactiviteiten worden 

georganiseerd op de leefgroep 

- dagelijks turnen 

- Alle medewerkers in termen van zinvolle 

dagbesteding stimuleren, vrijwilligers, 

stagiaires... 2 

- aangepaste hulpmiddelen 2 

38 
 

38 

Ik weet het niet 5 
 

5 

Totaal aantal respondenten: 101 0% 20% 40% 60% 80% 
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Bovenstaande vraag is enkel van toepassing op woonzorgcentra (N=101). 84% van de 

voorzieningen geeft aan dat zij extra initiatieven nemen om bewoners die zich niet 

zelfstandig kunnen verplaatsen in beweging te brengen. Het merendeel hiervan geeft 

aan dat zij extra personeel hiervoor inzetten (56%). Ten slotte werden er veel 

initiatieven opgesomd door de invullers zelf (38%). Opvallend hierbij is dat heel wat 

respondenten aangeven dat ze hiervoor samenwerken met vrijwilligers. 

 

 

Is er ondersteuning gerelateerd aan beweging voorzien voor bewoners? Hierbij 

gaat het om expertise bij specifieke problemen of vragen van bewoners. Bv. welke 

oefeningen uitvoeren bij bepaalde fysieke klachten. 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij bewegingsdeskundige van de voorziening 

(bv. ergo, kine) 
108 

 
74 

Ja, bij andere interne deskundige van de 

voorziening (bv.  arts, verpleegkundige) 
53 

 
36 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe 

bewegingsdeskundige (bv. kine, ergo) of 

expertisecentrum 

46 
 

31 

Ja, er wordt doorverwezen naar andere externe 

deskundigen (bv. huisarts, zorgprofessionals of 

ziekenhuizen) 

48 
 

33 

Neen 16 
 

11 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bewoners kunnen bij 11% van de deelnemende voorzieningen niet terecht voor 

ondersteuning rond beweging. Die groep bestaat volledig uit GAW, wat betekent dat 

35% van de bevraagde GAW naar geen enkele zorgprofessional doorverwijst voor 

bewegingsgerelateerde problemen van bewoners, wat toch wel vrij hoog is.  

 

Daarnaast hebben maar liefst 74% van WZC en GAW zelf een bewegingskundige in 

huis, zoals een ergotherapeut of een kinesist, wat we alleen maar kunnen toejuichen. 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat alle WZC zo’n interne bewegingsdeskundige 

in huis hebben. Dat in contrast met GAW, waar dit maar voor 22% het geval is. 

 

Verder geeft ongeveer 1 op de 3 aan dat bewoners met bewegingsproblemen (ook) 

terechtkunnen bij een andere interne deskundige, zoals een arts of verpleegkundige 

(36%). Ten slotte wordt er (ook) doorverwezen naar een externe bewegingskundige 

of expertisecentrum (31%) of naar een andere externe deskundige, zoals de huisarts 

(33%). 
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Conclusie voor het bewegingsbeleid 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol bewegingsbeleid naar 

bewoners is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid rond 

beweging bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier 

verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Het is een 

langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties 

binnen het woonzorgcentrum (WZC) of groepen van assistentiewoningen (GAW) naar 

een samenhangend beleid. De bewegingsdriehoek is onontbeerlijk om een sterke 

visie en beleid rond beweging op te baseren. 

  

In het algemeen zien we dat WZC significant hoger scoren op het bewegingsbeleid 

dan GAW.  

  

Om bewoners te motiveren meer te bewegen, is het belangrijk om dit gedrag te 

stimuleren door de individuele competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) te 

versterken, onder andere door hen te informeren over beweging. Deze component 

noemen we educatie. Daarop scoren WZC beduidend beter dan GAW. Bijna elke 

voorziening informeert bewoners over beweging en dit op verschillende manieren. 

Zo wordt er informatie gegeven via het krantje van het centrum, via affiches, tijdens 

een vergadering of bijeenkomst, tijdens bewegingsmomenten of door een 

deskundige. 

  

Omgevingsinterventies vormen voor de voorzieningen eveneens een belangrijke 

factor voor een succesvol bewegingsbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan je 

gezondheid rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. Ook 

op deze component scoren WZC beduidend beter dan GAW. De voorzieningen 

proberen beweging bij bewoners via tal van manieren te stimuleren. Zo is er vaak 

sport- en spelmateriaal aanwezig, hebben ze een eigen tuin, zijn er beweegtoestellen 

en zijn er voldoende rustplaatsen in en rond de voorziening om zelfstandig te 

wandelen. Niet enkel structurele en materiële maatregelen worden genomen, 

bewoners worden daarenboven ook aangemoedigd om hun dagelijkse verzorging zelf 

uit te voeren, hebben inspraak in hun beweegroutines of kunnen helpen bij 

huishoudelijke taken. Bij de meerderheid van voorzieningen worden meermaals per 

week tal van activiteiten georganiseerd en moedigt het personeel bewoners ook aan 

om voldoende te bewegen. 

  

Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Ook hierop doen WZC het 

beduidend beter dan GAW. Hoewel de meerderheid van voorzieningen beschikt over 

afspraken en regels, zijn die vaak nog niet verankerd in een schriftelijk reglement of 

plan. Vaak worden de afspraken en regels mondeling meegedeeld. 

  

Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo tijdig en kwaliteitsvol 

welbepaalde ziekten of aandoeningen zoals rugklachten te vermijden. Specifiek voor 

het bewegingsbeleid van WZC en GAW houdt dit een kwaliteitsvolle verwijzing naar 

de zorg in, ofwel intern, ofwel naar een externe expert, zoals een kinesist. Wederom 

doen de deelnemende woonzorgcentra het op dit vlak doorgaans beter dan GAW. Om 

bewoners van woonzorgcentra die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen in 

beweging te brengen, wordt er bij de meerderheid ingezet op extra personeel of 

wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Verder kunnen bewoners bij de meeste 

voorzieningen terecht bij iemand voor advies over beweging. Vaak is dat een interne 

bewegingsdeskundige, zoals een ergotherapeut of kinesist, maar ongeveer 1 op de 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
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3 geeft aan (ook) een interne deskundige zoals een verpleegkundige in huis te hebben 

bij wie bewoners terecht kunnen, en/of door te verwijzen naar externe deskundigen 

of expertisecentra, al dan niet gespecialiseerd in beweging. 
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Thema lang stilzitten 

 

 

Met lang stilzitten of sedentair gedrag bedoelen we alle activiteiten die uitgevoerd 

worden in een zittende of liggende houding buiten de slaaptijd én die gekenmerkt 

worden door een laag energieverbruik, zoals televisiekijken. Lang stilzitten en 

beweging worden beide beïnvloed door andere factoren en zijn bijgevolg 

onafhankelijke gezondheidsthema’s. Dit betekent dat ouderen toch een sedentaire 

levensstijl kunnen hebben, ook als ze wel aan de gezondheidsaanbeveling beweging 

voldoen, namelijk 150 min. per week aan matige intensiteit bewegen door 

bijvoorbeeld dagelijks ergo te volgen, maar verder vooral zittend de dag 

doorbrengen,. 

Totaalscore voor het beleid rond lang stilzitten 

 

De totaalscore voor het beleid rond (minder) lang stilzitten wordt gevormd door de 

componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, 

waarbij het onderdeel omgevingsinterventies bij zowel woonzorgcentra als groepen 

van assistentiewoningen het zwaarst doorweegt binnen het totaal (35%), gevolgd 

door het onderdeel zorg en begeleiding (25%). Educatie (20%) en afspraken en regels 

(20%) kregen een iets lager gewicht binnen de totaalscore. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

rond lang stilzitten invulde, de gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de totaalscores op het beleid rond lang stilzitten 

volgens het totale aantal voorzieningen. 

 

 

N 144 

Gemiddelde 29,41 

Mediaan 27,84 

Standaardafwijking 19,57 

Minimum 0 

Maximum 95,33 
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Invloed van de settingkenmerken op het beleid rond lang stilzitten 

Woonzorgcentra scoren significant beter op het beleid rond lang stilzitten dan 

groepen van assistentiewoningen. 
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Score voor de strategie educatie 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

over educatie rond lang stilzitten invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan 

en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de scores op educatie rond lang stilzitten. 

 

 

N 144 

Gemiddelde 2,42 

Mediaan 1,18 

Standaardafwijking 2,71 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

. Tussen woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen is er geen verschil in 

score op educatie rond lang stilzitten. 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Op welke manier wordt er in uw voorziening aan (familie/mantelzorgers van) 

bewoners informatie gegeven over minder lang stilzitten? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, 

folders of brochures 
37 

 
26 

Via het organiseren van infosessies of workshops 

over lang stilzitten voor bewoners en/of familie 
9 

 
6 

Via het krantje van het centrum 48 
 

33 

Via een vergadering of bijeenkomst 31 
 

22 

Tijdens bewegingsmomenten 63 
 

44 

Via advies door een arts, ergotherapeut, kinesist 

of andere bewegingsdeskundige 
42 

 
29 

Er wordt geen informatie gegeven over lang 

stilzitten aan (familie/mantelzorgers) van 

bewoners 

40 
 

28 

Andere manieren, vul in: 0  0 

Totaal aantal respondenten: 147 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

72% van de deelnemende voorzieningen geeft informatie over minder lang stilzitten 

aan de bewoners, en gebruikt daarvoor verschillende communicatiekanalen  en -

momenten zoals beweegmomenten in (44%), advies door een arts, ergotherapeut, 

kinesist of andere bewegingsdeskundige (29%), een vergadering of bijeenkomst 

(22%), maar ook infosessies of workshops rond lang stilzitten (6%). Vooral die laatste 

manier wordt amper (al) gebruikt. 

 

Minder effectieve manieren worden ook gebruikt: informatie geven via affiches, 

stickers, folders of brochures (26%) en het krantje van het centrum (33%). 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent omgevingsinterventies rond lang stilzitten invulde, de gemiddelde score (op 

10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 

omgevingsinterventies rond lang stilzitten. 

 

 

N 144 

Gemiddelde 3,34 

Mediaan 3,00 

Standaardafwijking 2,37 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

Woonzorgcentra scoren significant beter op de strategie omgevingsinterventies rond 

lang stilzitten dan groepen van assistentiewoningen. 

 

 

 

 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Welke faciliteiten en aanbod zet uw voorziening in om het lang stilzitten bij 

bewoners te beperken of voldoende te onderbreken? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Faciliteiten die de mogelijkheid geven om staand 

tv te kijken, te lezen … in de privé-kamer van de 

bewoners (bv. statafel met ondersteuning, 

looprek) 

25 
 

17 

Faciliteiten die de mogelijkheid geven om staand 

tv te kijken, te lezen,… in de 

gemeenschappelijke ruimtes (bv. statafel met 

ondersteuning) 

6 
 

4 

Spelmaterialen voor spel in staande houding als 

alternatief voor tv kijken (kickertafel, biljart, 

darts …) 

48 
 

33 

Herinrichting of voorzien van meer 

beweegruimte in de privé-kamer van bewoners 
33 

 
23 

Herinrichting of voorzien van meer 

beweegruimte in de gemeenschappelijke ruimtes 

voor bewoners 

55 
 

38 

Geen van bovenstaande 57 
 

40 

Andere, namelijk: 

- kinesessie en activiteiten 

- bewoners naar zetels brengen tijdens 

rustmomenten ipv in leefgroep blijven 

zitten 

- bewoners stimuleren om minstens 4x 

per dag naar de lounge te komen voor 

de maaltijdenmomenten én ook voor 

animatie activiteiten 

3 
 

2 

Totaal aantal respondenten: 144 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Enkel een kleine meerderheid van deelnemende voorzieningen geeft aan dat er 

faciliteiten zijn en/of er een aanbod beschikbaar is om lang stilzitten bij bewoners te 

beperken of voldoende te onderbreken (60%). Hiervoor wordt er het vaakst een 

herinrichting of meer beweegruimte voorzien in de gemeenschappelijke ruimtes voor 

bewoners (38%), maar er zijn ook spelmaterialen voor een spel in staande houding 

als alternatief voor tv-kijken, zoals een kickertafel, biljart of darts (33%). Verder geeft 

ook een kleine minderheid aan dat er een herinrichting of meer beweegruimte 

voorzien is in de privé-kamer van bewoners (23%). Faciliteiten om bv. staand tv te 

kijken of te lezen, zijn vaak nog afwezig (4%). 
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Welke van onderstaande maatregelen werden door uw woonzorgcentrum 

genomen om lang stilzitten bij de bewoners te beperken of voldoende te 

onderbreken? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Vrijheidsbeperkende maatregelen door fysieke 

fixatie en psychofarmaca worden herleid tot een 

minimum 

94 
 

95 

Bewoners worden aangemoedigd zelf 

water/thee/koffie te halen (bv. koffie halen is in 

een gemeenschappelijke ruimte) 

40 
 

40 

Extra bewegingstussendoortjes op de privé-

kamer worden actief aangemoedigd door het 

personeel (bv. afstandsbediening wat verder te 

leggen) 

20 
 

20 

Geen van bovenstaande 2 
 

2 

Andere, namelijk: 

- verplaatsing naar activiteiten 

- te voet al dan niet met rollator naar de 

leefruimte voor maaltijden, activiteit,...  

- bewoners worden aangemoedigd om 

naar activiteiten te gaan.  

- Bewegingsactiviteiten organiseren, 

wekelijks gaan zwemmen en wandeling 

naar zwembad 

- Bewoners stimuleren om zelf naar de 

zithoek te stappen in plaats van 

vervoerd te worden 

- alle bewoners gaan 4x per dag naar de 

lounge voor de maaltijdmomenten + 

worden gestimuleerd om ook nog 

tussenin naar de animatie tegaan 

5 
 

5 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 144 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Vele voorzieningen herleiden vrijheidsbeperkende maatregelen zoals fysieke fixatie 

en psychofarmaca tot een minimum (95%). Verder geeft een minderheid aan dat 

bewoners aangemoedigd worden om zelf water, thee of koffie te halen in bv. de 

gemeenschappelijke ruimte (40%) of dat extra bewegingstussendoortjes op de privé-

kamer aangemoedigd worden door het personeel (20%). 
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Neemt personeel een voorbeeldrol op naar bewoners rond niet lang stilzitten 

of het zitten voldoende te onderbreken? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, personeel doet mee aan de activiteiten of 

voert de oefeningen mee uit 
66 

 
46 

Ja, personeel moedigt bewoners aan niet te lang 

stil te zitten 
56 

 
39 

Ja, personeel spreekt bewoners die vaak lang 

stilzitten hierop aan 
45 

 
31 

Neen 34 
 

24 

Totaal aantal respondenten: 144 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bij 76% van de deelnemende voorzieningen wordt er ook ingezet op de voorbeeldrol 

van het personeel naar bewoners rond minder lang stilzitten of om het zitten 

voldoende te onderbreken. Zo kan het personeel meedoen aan de activiteiten of de 

oefeningen mee uitvoeren (46%), de bewoners aanmoedigen om niet lang te zitten 

(39%), maar ook bewoners aanspreken die vaak lang stilzitten (31%). 

 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De onderstaande tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent afspraken en regels rond lang stilzitten invulde, de gemiddelde score (op 

10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels 

rond lang stilzitten. 

 

 

N 144 

Gemiddelde 1,31 

Mediaan 0 

Standaardafwijking 2,09 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

Er is geen significant verschil tussen woonzorgcentra en groepen van 

assistentiewoningen in score voor afspraken en regels rond lang stilzitten. 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Beschikt uw voorziening over afspraken over minder lang stilzitten van de 

bewoners? Dit betreft het aanmoedigen om het lang stilzitten op regelmatige 

tijdstippen te onderbreken. De afspraken kunnen tussen personeel/vrijwilligers 

onderling zijn of tussen personeel/vrijwilliger en alle bewoner. Bv. opgevolgen of 

bewoners niet de hele dag stilzitten. Het gaat niet om individuele afspraken met 

een bewoner. 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 

huisregels) 
4 

 
3 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. 

kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning, 

jaaractieplan, visie, missie) 

16 
 

11 

Ja, mondelinge afspraken 56 
 

39 

Ja, de afspraken of regels staan te lezen op 

andere schriftelijke media (bv. flyers, op 

uithangbord) 

11 
 

8 

Neen 80 
 

56 

Totaal aantal respondenten: 144 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Een regelgevend kader rond lang stilzitten bij bewoners is bij de meerderheid van 

deelnemende voorzieningen (nog) niet aanwezig (56%). Wanneer er wel dergelijke 

afspraken en regels zijn, worden ze vaak mondeling gecommuniceerd (39%), maar 

zijn ze niet verankerd in een schriftelijk reglement (3%) of schriftelijk plan (11%) en 

staan ze ook bij slechts enkelen te lezen op andere schriftelijke media zoals flyers of 

op een uithangbord (8%).  

 

---  
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent zorg en begeleiding rond lang stilzitten invulde, de gemiddelde score (op 

10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding 

rond lang stilzitten. 

 

 

N 144 

Gemiddelde 4,18 

Mediaan 4,29 

Standaardafwijking 3,02 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

Woonzorgcentra bieden significant meer ondersteuning rond lang stilzitten voor 

bewoners dan groepen van assistentiewoningen. 

 

 

 

 

 

  



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Ouderenzorg 124 

Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Is er ondersteuning gerelateerd aan minder lang stilzitten voorzien voor 

bewoners? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij bewegingsdeskundige van de voorziening 

(bv. ergo, kine) 
95 

 
66 

Ja, bij andere interne deskundige van de 

voorziening (bv.  arts, verpleegkundige) 
46 

 
32 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe 

bewegingsdeskundige (bv. kine, ergo) of 

expertisecentrum 

31 
 

22 

Ja, er wordt doorverwezen naar andere externe 

deskundigen (bv. huisarts, zorgprofessionals of 

ziekenhuizen) 

28 
 

19 

Neen 35 
 

24 

Totaal aantal respondenten: 144 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Bewoners kunnen bij 76% van de deelnemende voorzieningen terecht voor 

ondersteuning rond lang stilzitten. Het vaakst is er een bewegingsdeskundige, zoals 

een kinesist of ergotherapeut, aanwezig binnen de voorziening (66%), wat positief is. 

Verder geeft de minderheid aan dat bewoners voor ondersteuning terecht kunnen bij 

een andere deskundige die niet gespecialiseerd is, zoals een arts of verpleegkundige, 

of wordt er doorverwezen naar zowel een externe bewegingsdeskundige of 

expertisecentrum (22%) of een andere externe deskundige, zoals de huisarts of 

ziekenhuizen (19%). 
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Conclusie voor het beleid rond lang stilzitten 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol beleid rond lang stilzitten naar 

bewoners is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid rond 

lang stilzitten bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier 

verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Het is een 

langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties 

binnen het woonzorgcentrum (WZC) of groepen van assistentiewoningen (GAW) naar 

een samenhangend beleid. De bewegingsdriehoek vormt de basis voor een beleid 

rond lang stilzitten.  

 

In het algemeen zien we dat WZC significant hoger scoren op het beleid rond lang 

stilzitten dan GAW.  

 

Om bewoners te motiveren minder lang stil te zitten of het stilzitten voldoende te 

onderbreken, is het belangrijk om dat gedrag te stimuleren door de individuele 

competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) te versterken, onder andere door 

hen te informeren omtrent lang stilzitten. Deze component noemen 

we educatie. Daarop zien we geen verschil in score tussen WZC en GAW. De 

meerderheid van voorzieningen informeert bewoners omtrent lang stilzitten en dit 

op verschillende manieren. Zo wordt er informatie gegeven via het krantje van het 

centrum, affiches, tijdens een vergadering of bijeenkomst, tijdens 

bewegingsmomenten of door een deskundige. Waar er nog groeipotentieel zit, is in 

het organiseren van infosessies of workshops over lang stilzitten. Die efficiënte 

manier komt immers zeer weinig voor. 

 

Omgevingsinterventies vormen voor de voorzieningen eveneens een belangrijke 

factor voor een succesvol beleid rond lang stilzitten. Door de omgeving aan te 

pakken, kan je gezondheid rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of 

bevestigen. Ook op deze component scoren WZC beduidend beter dan GAW. Een 

kleine meerderheid van voorzieningen probeert lang stilzitten bij bewoners via tal 

van manieren te beperken of voldoende te onderbreken. Zo wordt er in de 

gemeenschappelijke ruimte (maar minder vaak in de privéruimte) meer beweegruimte 

voorzien en is er spelmateriaal aanwezig voor een spel in staande houding, zoals 

biljart en darts. Naast die materiële en structurele omgevingsfactoren, worden 

vrijheidsbeperkende maatregelen zoals fysieke fixatie en psychofarmaca herleid tot 

een minimum, worden bewoners aangemoedigd om zelf water, koffie of thee te halen 

en moedigt het personeel bewoners ook aan om voldoende te bewegen, onder andere 

door zelf mee te doen aan activiteiten. 

 

Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Daarop zien we geen 

beduidend verschil in score tussen WZC en GAW. Een regelgevend kader rond lang 

stilzitten ontbreekt bij de kleine meerderheid. Wanneer er daarenboven wel dergelijke 

afspraken en regels zijn, zitten ze vaak (nog) niet verankerd in een schriftelijk plan 

of reglement en worden ze enkel mondeling meegedeeld.  

 

Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo tijdig en kwaliteitsvol 

welbepaalde ziekten of aandoeningen gerelateerd aan lang stilzitten te vermijden, 

zoals rugklachten. Specifiek voor het beleid rond lang stilzitten van WZC en GAW 

omvat dit een kwaliteitsvolle verwijzing naar de zorg, ofwel intern, ofwel naar een 

externe expert, zoals een ergotherapeut. Daarop scoren de deelnemende 

woonzorgcentra beter dan de GAW. Bewoners kunnen in de meeste voorzieningen 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
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terecht bij iemand voor ondersteuning. Vaak is dat een interne 

bewegingsdeskundige, zoals een ergotherapeut of kinesist, maar ongeveer 1 op de 

3 geeft aan (ook) een interne deskundige zoals een verpleegkundige in huis te 

hebben bij wie bewoners terecht kunnen. Ten slotte wordt er bij een minderheid (ook) 

doorverwezen naar externe deskundigen of expertisecentra, al dan niet 

gespecialiseerd in beweging.  
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Thema roken 

Totaalscore voor het rookbeleid  

 

De totaalscore voor het rookbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 

strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 

en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij het onderdeel 

omgevingsinterventies het zwaarst doorweegt (35%). Afspraken en regels evenals 

zorg en begeleiding wegen iets minder zwaar door (elk 25%), gevolgd door educatie 

(15%). 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

rond roken invulde, de gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de totaalscores op het rookbeleid volgens het totale 

aantal voorzieningen. 

 

 

N 141 

Gemiddelde 40,25 

Mediaan 42,68 

Standaardafwijking 16,69 

Minimum 0 

Maximum 79,66 
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Invloed van de settingkenmerken op het rookbeleid  

Woonzorgcentra scoren significant beter op het rookbeleid dan groepen van 

assistentiewoningen. 

 

 

 

Score voor de strategie educatie 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent educatie rond roken invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de scores op educatie rond roken. 

 

 

N 141 

Gemiddelde 1,51 

Mediaan 1,67 

Standaardafwijking 1,40 

Minimum 0 

Maximum 6,47 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

Tussen woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen is er geen significant 

verschil in score op educatie rond roken. 

 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Op welke manier wordt aan (familie/mantelzorgers van) bewoners in uw 

voorziening informatie gegeven over roken en stoppen met roken? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, 

folders of brochures 
26 

 
18 

Via het organiseren van infosessies of workshops 

over roken en stoppen met roken voor bewoners 

en/of familie 

0  0 

Via het krantje van het centrum 7 
 

5 

Via een vergadering of bijeenkomst 13 
 

9 

Tijdens activiteiten met bewoners 12 
 

9 

Via advies door een arts of rookstopbegeleider 

(bv. tabacoloog) 
11 

 
8 

Er wordt geen informatie gegeven over roken en 

stoppen met roken aan (familie/mantelzorgers) 

van bewoners 

84 
 

60 

Andere manieren, vul in: 

- persoonlijk gesprek 

- bij opname van de bewoner 

- via personeel 4 

6 
 

4 

Totaal aantal respondenten: 141 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Slechts 40% van de deelnemende voorzieningen geeft informatie over roken en 

stoppen met roken. Bij de (weinige) voorzieningen waar dit gebeurt, wordt die 

informatie het vaakst verstrekt via affiches, stickers, folders of brochures (18%), wat 

toch een minder effectieve manier is om bewoners te bereiken. Beter zou dit gebeuren 

via het organiseren van infosessies of workshops, wat in geen enkele voorziening het 

geval is, of via advies door een arts of rookstopbegeleider zoals een tabakoloog (8%). 
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Worden regels en afspraken over roken actief gecommuniceerd naar 

bewoners? Actief communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. 

het reglement. Het gaat niet om regels naar personeel. 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt actief gecommuniceerd naar 

bewoners 
74 

 
79 

Neen, er wordt niet actief gecommuniceerd 17 
 

18 

Er zijn geen regels en afspraken over roken 3 
 

3 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 94 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag is enkel van toepassing voor WZC en niet voor GAW. Die laatste zijn 

daarom niet opgenomen in deze tabel. 

 

Door het actief communiceren van afspraken en regels, worden bewoners ook 

geïnformeerd over roken en stoppen met roken. Op dat vlak doen de WZC het goed: 

de grote meerderheid geeft aan dat er actief gecommuniceerd wordt over roken 

(79%). 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

 

In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen  (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent omgevingsinterventies rond roken invulde, de gemiddelde score (op 10), de 

mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram 

daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op omgevingsinterventies rond 

roken. 

 

 

N 141 

Gemiddelde 4,20 

Mediaan 4,34 

Standaardafwijking 2,04 

Minimum 0 

Maximum 8,46 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

Woonzorgcentra scoren significant hoger op omgevingsinterventies rond roken dan 

groepen van assistentiewoningen. 

 

 

 

 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Wat is van toepassing voor de afzonderlijke rookkamer 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

De afzonderlijke rookkamers zijn vlot bereikbaar 

voor alle bewoners 
59 

 
61 

De rook uit de afzonderlijke rookkamers komt 

niet terecht in de andere binnenruimtes 
39 

 
40 

De afzonderlijke rookkamer heeft een ander 

verluchtingssysteem dan de ruimtes waarin niet 

gerookt wordt 

35 
 

36 

De afzonderlijke rookkamer is in openlucht (men 

moet hiervoor naar buiten gaan) 
26 

 
27 

De afzonderlijke rookkamer is half in openlucht 

(de rookkamer is buiten maar is direct 

verbonden met het gebouw van het WZC, men 

moet dus niet eerst naar buiten gaan) 

13 
 

13 

Er is geen afzonderlijke rookkamer aanwezig in 

on WZC 
15 

 
14 

Ik weet het niet 3 
 

3 

Totaal aantal respondenten: 97 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In deze vraag zijn enkel de WZC (n=97) opgenomen. 

 

86% van de WZC die de bevraging invulden, heeft een afzonderlijke rookkamer. Bij 

61% is die vlot bereikbaar voor de bewoners. 

 

Bij een rookkamer is het belangrijk dat de rook niet naar de andere ruimtes gaat. Een 

rookkamer verliest (deels) zijn nut wanneer het ventilatiesysteem niet goed werkt of 

wanneer het ventilatiesysteem verbonden is met andere ruimtes. Slechts 40% van de 

bevraagde WZC heeft een afzonderlijke rookkamer waarvan de rook niet in andere 

binnenruimtes terechtkomt. 36% heeft een afzonderlijke rookkamer met een 

verluchtingssysteem dat niet verbonden is met andere ruimtes. 

 

Verder heeft 13% een afzonderlijke rookkamer in openlucht die meteen bereikbaar is 

via het gebouw van het WZC - men moet niet naar buiten gaan om de rookkamer te 

bereiken. 27% heeft (ook) een rookkamer in openlucht waarbij men wel eerst naar 

buiten moet gaan. Hoewel dat in andere settings zoals bedrijven het meest 

aangeraden is, is het bij WZC wettelijk niet toegelaten om alleen een rookkamer in 

openlucht te hebben. Een rookkamer in openlucht wordt wel nog steeds gezien als 

extraatje voor bewoners die buiten willen roken. Het gaat hier specifiek om een 

rookkamer en niet om een aangeduide rookplaats. Zie hiervoor twee vragen verder: 

‘Wat is buiten (in openlucht) voorzien op het terrein van uw voorziening?  
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Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent de (mondelinge of 

schriftelijke) afspraken of regels over roken in uw voorzienging worden 

overtreden door personeel? 

 (Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 40 
 

43 

2 Zelden 33 
 

35 

3 Soms 11 
 

12 

4 Vaak 8 
 

9 

- Ik weet het niet 2 
 

2 

Totaal aantal respondenten: 94 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In deze tabel zijn alleen de WZC opgenomen die regels of afspraken hebben omtrent 

roken. GAW kunnen immers geen regels opleggen in de assistentiewoning van 

bewoners omdat het gaat om een privéruimte. Daarnaast gaven 3 WZC aan dat er 

geen afspraken en regels zijn over roken.  

De (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels over roken in de voorziening 

worden bij 43% nooit overtreden door het personeel. Bij 35% gebeurt dit zelden, bij 

12% soms en 9% geeft aan dat de afspraken of regels vaak worden overtreden door 

het personeel. 

 

Wat is buiten (in openlucht) voorzien op het terrein van uw voorziening?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er is buiten een afgesloten en afgedekte 

rookplaats voorzien (zoals een rookcabine) 
38 

 
27 

Er is een aangeduide rookplaats in openlucht 

voorzien, niet afgedekt of afgesloten 
62 

 
44 

Geen van bovenstaande 41 
 

29 

Totaal aantal respondenten: 141 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In deze vraag zijn zowel GAW als WZC opgenomen. In beide voorzieningstypes is het 

mogelijk om een rookplaats of rookcabine in openlucht te voorzien voor de bewoners. 

71% van de deelnemende voorzieningen heeft buiten een rookplaats. Bij 27% van de 

voorzieningen is die afgesloten en afgedekt, zoals een rookcabine. 44% heeft een 

aangeduide rookplaats in openlucht, maar deze is niet afgedekt of afgesloten. 
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Bewoners worden aangemoedigd om: 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Niet te roken wanneer personeel aanwezig is in 

de privékamer of de privéwoning 
37 

 
26 

Niet in de privékamer of privéwoning te roken 86 
 

61 

In een afzonderlijke rookkamer te roken 59 
 

42 

Niet voor de ingang van de voorziening te roken 45 
 

32 

Buiten te roken op een speciaal daarvoor 

aangelegde plaats (én deze plaats is niet aan een 

ingang) 

60 
 

43 

Buiten te roken in een rookcabine 12 
 

9 

Geen van bovenstaande 13 
 

9 

Andere, nameljk: 

- veplicht om de rookkamer te gebruiken 

en geen andere locatie 

- te stoppen met roken, personeel spreekt 

hen aan 4 

- Roken in het gebouw is verboden 

- buiten te roken maar wel aan een ingang 

- Buiten te roken (plaats aan ingang of in 

de tuin) 

- buiten te roken 3 

11 
 

8 

Totaal aantal respondenten: 141 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Deze vraag wordt zowel hier bij de strategie omgevingsinterventies als bij afspraken 

en regels opgenomen in de scoreberekening. Bij regels en afspraken verwijst deze 

vraag naar de bepalingen van het reglement en de afspraken daarin die gemaakt 

worden omtrent roken. Bewoners aanmoedigen tot niet of minder roken hoort ook 

tot het creëren van een sociale omgeving die roken ontmoedigt en beschouwen we 

daarom ook als een omgevingsinterventie. 

Wettelijk gezien kunnen woonzorgcentra geen rookverbod uitvaardigen in de 

privékamer van bewoners, maar wanneer woonzorgcentra een volwaardige 

rookkamer voorzien die vlot bereikbaar is voor de bewoners, kan er wel een 

rookverbod in de privékamer opgelegd worden. De rookruimte moet zich ook in het 

gebouw bevinden zodat bewoners niet verplicht worden om buiten te roken
12

. 61% 

geeft aan dat bewoners aangemoedigd worden om niet te roken in de privékamer of 

-woning, en 26% wanneer personeel aanwezig is in de privékamer of -woning. Bij 42% 

worden bewoners aangemoedigd in een afzonderlijke rookkamer te roken. 

Aanmoedigen om niet te roken voor een ingang van het gebouw is belangrijk voor de 

uitstraling van de voorziening, namelijk als plek die inzet op niet-roken en een 

rookvrije omgeving. Dit gebeurt bij 32% van de voorzieningen. Verder geeft 43% aan 

dat bewoners aangemoedigd worden om buiten te roken op een speciaal daarvoor 

 
12

 Bron: ministeriële brief van 29 juli 2009. 
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aangelegde plaats die niet aan de ingang ligt en 9% om buiten te roken in een 

rookcabine. 

 

Neemt uw voorziening of personeel een voorbeeldrol op naar de bewoners wat 

betreft roken? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, personeel wordt gevraagd niet te roken in het 

bijzijn van bewoners (bv. in de rookruimte of in 

de rookcabine van bewoners) 

75 
 

53 

Ja, rokend personeel wordt door de voorziening 

aangemoedigd te stoppen met roken (bv. 

voorziening betaalt rookstophulp van 

werknemers terug) 

22 
 

16 

Ja, personeel moedigt bewoners aan om een 

rookstoppoging te doen via rookstophulp 

(erkende rookstopbegeleider/tabacoloog) 

16 
 

11 

Ja, personeel moedigt bewoners aan te stoppen 

met roken door hierover met hen in gesprek te 

gaan 

30 
 

21 

Neen 46 
 

33 

Personeel rookt niet 11 
 

8 

Totaal aantal respondenten: 141 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In 8% van de voorzieningen rookt het personeel niet. Die groep bestaat volledig uit 

GAW, met een pak minder personeel dan WZC. 

Het is belangrijk dat het personeel niet rookt in het bijzijn van de bewoners en dat 

het personeel wordt aangemoedigd om te stoppen. Zo geeft het personeel het goede 

voorbeeld en dragen zij bij aan het creëren van een sociale omgeving van niet-roken. 

De resultaten geven aan dat bij 53% van de voorzieningen het personeel wordt 

gevraagd om niet te roken in het bijzijn van bewoners en bij 16% dat rokend personeel 

wordt aangemoedigd om te stoppen met roken. 

Ten slotte moedigt personeel bij enkele voorzieningen de bewoners ook aan om een 

rookstoppoging te doen via rookstophulp (11%) of hierover met hen in gesprek te 

gaan (21%). 
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Score voor de strategie afspraken en regels 

 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent afspraken en regels rond roken invulde, de gemiddelde score (op 10), de 

mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram 

daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels rond 

roken. 

 

 

N 141 

Gemiddelde 4,78 

Mediaan 5,56 

Standaardafwijking 2,37 

Minimum 0 

Maximum 8,33 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

Er kan geen vergelijking gemaakt worden tussen WZC en GAW omdat vier van de vijf 

vragen voor de scoreberekening niet van toepassing zijn op GAW. 

 

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Beschikt uw woonzorgcentrum over een reglement of afspraken voor bewoners 

over roken in en rond het centrum (los van het wettelijk rookverbod)? De 

afspraken kunnen tussen personeel/vrijwilligers onderling zijn of tussen 

personeel/vrijwilliger en alle bewoners. Het gaat niet om individuele afspraken met 

een bewoner. 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 

huisregels) 
83 

 
86 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. 

kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning, 

jaaractieplan, visie, missie) 

21 
 

22 

Ja, mondelinge afspraken 21 
 

22 

Ja, de afspraken of regels staan te lezen op 

andere schriftelijke media (bv. flyers, op 

uithangbord) 

7 
 

7 

Nee, maar we beroepen ons op een externe bron 

(bv. strafrecht) 
1 

 
1 

Neen 1 
 

1 

Ik weet het niet 2 
 

2 

Totaal aantal respondenten: 97 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In deze tabel zijn alleen de WZC opgenomen omdat GAW geen regels kunnen 

opleggen over roken in de privéwoning van bewoners. 

 

Een regelgevend kader rond roken in en rond het centrum voor bewoners is aanwezig 

bij maar liefst 96% van de woonzorgcentra die de bevraging invulden. Bij de meeste 

zitten de afspraken en regels goed verankerd in een schriftelijk reglement (86%), wat 

we alleen maar kunnen toejuichen. Bij 22% zijn ze (ook) opgenomen in een schriftelijk 

plan en/of zijn er mondelinge afspraken. Ten slotte geeft 7% aan dat bewoners de 

afspraken of regels kunnen lezen op andere schriftelijke media, zoals flyers of een 

uithangbord. 
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Is de e-sigaret opgenomen in deze (mondelinge, schriftelijke) afspraken en 

regels? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 12 
 

13 

Neen, maar gaan we nog doen 18 
 

19 

Neen, omdat we de wetgeving hierrond 

onvoldoende kennen 
10 

 
11 

Neen, zullen we ook niet doen. 2 
 

2 

Neen, en ik weet niet of we het nog gaan doen 47 
 

51 

Ik weet het niet 5 
 

5 

Totaal aantal respondenten: 93 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

E-sigaretten worden door deze leeftijdsgroep niet of zelden gebruikt. Bijgevolg heeft 

slechts 13% van de bevraagde WZC de e-sigaret opgenomen in hun mondelinge of 

schriftelijke afspraken en regels. 

 

 

Op welke plaatsen kunnen bewoners roken volgens het schriftelijk reglement, 

externe bron of mondelinge afspraken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Roken kan zowel in afzonderlijke rookkamer als 

in de privékamer 
3 

 
3 

Roken kan in de privékamer van de bewoners 13 
 

14 

Roken kan enkel in een afzonderlijke 

rookkamer(s)
13

  
77 

 
82 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 94 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wettelijk gezien kunnen woonzorgcentra roken niet verbieden in de privékamer van 

bewoners, maar wanneer ze een volwaardige rookkamer voorzien die vlot bereikbaar 

is voor de bewoners, kan roken wel verboden worden in de privékamer. De 

rookruimte moet zich ook in het gebouw bevinden zodat bewoners niet verplicht 

worden om buiten te roken
14

. 

 

Roken kan bij 82% van de WZC enkel in een afzonderlijke rookkamer, ofwel binnen 

het gebouw, ofwel vlot bereikbaar via de directe uitgang van het gebouw. 14% geeft 

aan dat roken kan in de privékamer van de bewoners, en slechts enkelen dat roken 

in zowel een afzonderlijke rookkamer als in de privékamer mogelijk is. 

 
13

 De rookkamer is ofwel binnen het gebouw ofwel bereikbaar via directe uitgang van het gebouw. 

14

 Bron: ministeriële brief van 29 juli 2009. 
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Worden bewoners aangesproken wanneer zij de regels of afspraken 

overtreden? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bewoners worden aangesproken 76 
 

81 

Neen 18  19 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 94 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wanneer bewoners de regels of afspraken rond roken overtreden, worden zij bij 81% 

van de woonzorgcentra hierop aangesproken. 

 

 

Bewoners worden aangemoedigd om: 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Niet te roken wanneer personeel aanwezig is de 

privékamer of de privéwoning 
37 

 
26 

Niet in privékamer of privéwoning te roken 86 
 

61 

In een afzonderlijke rookkamer te roken 59 
 

42 

Niet voor de ingang van de voorziening te roken 45 
 

32 

Buiten te roken op een speciaal daarvoor 

aangelegde plaats (én deze plaats is niet aan een 

ingang) 

60 
 

43 

Buiten te roken in een rookcabine 12 
 

9 

Geen van bovenstaande 13 
 

9 

Andere, nameljk: 

- veplicht om de rookkamer te gebruiken 

en geen andere locatie 

- te stoppen met roken, personeel spreekt 

hen aan 4 

- Roken in het gebouw is verboden 

- buiten te roken maar wel aan een ingang 

- Buiten te roken (plaats aan ingang of in 

de tuin) 

- buiten te roken 3 

11 
 

8 

Totaal aantal respondenten: 141 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag werd ook opgenomen bij de strategie omgevingsinterventies. Hier lijsten 

we kort nog even de belangrijkste bevindingen op. 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Ouderenzorg 142 

61% van de WZC en GAW die de bevraging invulden, geeft aan dat bewoners 

aangemoedigd worden om niet te roken in de privékamer of -woning, en 26% wanneer 

personeel aanwezig is in de privékamer of -woning. Bij 42% worden bewoners 

aangemoedigd in een afzonderlijke rookkamer te roken. 

Aanmoedigen om niet te roken voor een ingang van het gebouw is belangrijk voor de 

uitstraling van de voorziening, namelijk als plek die inzet op niet-roken en een 

rookvrije omgeving. Dit gebeurt bij 32% van de voorzieningen. Verder geeft 43% aan 

dat bewoners aangemoedigd worden om buiten te roken op een speciaal daarvoor 

aangelegde plaats die niet aan de ingang ligt en 9% om buiten te roken in een 

rookcabine. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

 

De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent zorg en begeleiding rond roken invulde, de gemiddelde score (op 10), de 

mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram 

daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding rond 

roken. 

 

 

N 141 

Gemiddelde 4,48 

Mediaan 4,00 

Standaardafwijking 3,27 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

Tussen WZC en GAW is er geen verschil in score op zorg en begeleiding rond roken. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Kan een bewoner van uw voorziening bij iemand terecht voor hulpverlening en 

ondersteuning bij het stoppen met roken? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij tabakoloog van de voorziening 0  0 

Ja, bij arts van de voorziening 43 
 

31 

Ja, bij andere hulpverlener van de voorziening 

(bv. verpleegkundige) 
46 

 
33 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe 

rookstopbegeleider (bv. tabacoloog) of 

expertisecentrum 

34 
 

24 

Ja, er wordt doorverwezen naar andere externe 

deskundige (bv. huisarts, zorgprofessionals of 

ziekenhuizen) 

63 
 

45 

Neen 32 
 

23 

Totaal aantal respondenten: 141 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Bewoners kunnen bij 77% van de deelnemende voorzieningen terecht voor 

hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken. Het vaakst worden 

bewoners hiervoor doorverwezen naar een externe deskundige die niet 

gespecialiseerd is rookstopbegeleiding, zoals de huisarts (45%). Bij 24% gebeurt de 

doorverwijzing rechtstreeks naar een externe rookstopbegeleider, de tabakoloog, of 

expertisecentrum. Bewoners kunnen ook intern terecht voor hulpverlening bij een 

arts (31%) of een andere hulpverlener, zoals een verpleegkundige (33%).  
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Conclusie voor het rookbeleid 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol rookbeleid naar bewoners is 

een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk rookbeleid bestaat uit 

laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën van 

de gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg 

en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert 

van losse acties binnen het woonzorgcentrum (WZC) of groepen van 

assistentiewoningen (GAW) naar een samenhangend beleid. 

 

In het algemeen zien we dat woonzorgcentra hoger scoren op het rookbeleid dan 

groepen van assistentiewoningen. 

 

Om bewoners te motiveren om niet te roken of te stoppen met roken, is het belangrijk 

om dit gedrag te stimuleren door de individuele competenties (kennis, vaardigheden 

en attitudes) te versterken, onder andere door hen te informeren omtrent roken, niet 

enkel in het kader van preventie, maar ook ter ondersteuning bij het stoppen met 

roken. Deze component noemen we educatie. Daarop zien we geen verschil tussen 

WZC en GAW. De meeste voorzieningen geven geen informatie over (stoppen met) 

roken. Dat kan nochtans makkelijk opgenomen worden in het krantje van het 

centrum, tijdens activiteiten met bewoners, of nog beter: via het organiseren van 

infosessies of workshops, eventueel door een arts of tabakoloog. Wel worden 

bewoners bij de meeste WZC geïnformeerd over de afspraken en regels.  

 

Omgevingsinterventies vormen voor de voorzieningen eveneens een belangrijke 

factor voor een succesvol rookbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan je 

gezondheid rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. 

Hierop scoren WZC significant beter dan GAW. Bij de meeste WZC worden bewoners 

aangemoedigd om niet te roken in de privékamer of -woning. De meeste WZC hebben 

dan ook een afzonderlijke rookkamer die bij de meerderheid vlot bereikbaar is voor 

alle bewoners. Ook in de openlucht is er bij de meerderheid een rookplaats voorzien, 

die evenwel niet afgedekt of afgesloten is. Het personeel kan ook een belangrijke rol 

spelen in het ontmoedigen van roken bij bewoners. Zo worden personeelsleden bij 

ongeveer de helft van de voorzieningen gevraagd om niet te roken in het bijzijn van 

bewoners en overtreden zij zelden of nooit de regels omtrent roken.  

Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. De meeste WZC hebben 

afspraken of regels vastgelegd over roken in of rond het centrum die sterk verankerd 

zijn in een schriftelijk reglement. Hierin zit de e-sigaret bij de meerderheid niet vervat, 

wat logisch is aangezien e-sigaretten niet of zelden gebruikt worden door ouderen. 

Volgens de afspraken en regels mogen de bewoners bij de meeste WZC enkel in een 

afzonderlijke rookkamer roken en niet in de privékamer en worden zij er ook op 

aangesproken wanneer ze de afspraken of regels overtreden. 

Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo hulpverlening en 

ondersteuning te bieden bij het stoppen met roken, en zo gerelateerde ziekten of 

aandoeningen te voorkomen. Specifiek voor het rookbeleid van WZC en GAW houdt 

dit een kwaliteitsvolle verwijzing naar de zorg in, ofwel intern, ofwel naar een externe 

expert, zoals een tabakoloog. Meestal worden bewoners doorverwezen naar een 

externe deskundige, zoals de huisarts, wanneer ze hulpverlening of ondersteuning 

rond (stoppen met) roken nodig hebben. Die kan hen dan doorverwijzen naar een 

tabakoloog. 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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Thema alcohol 

 

Totaalscore voor het alcoholbeleid 

 

De totaalscore voor het alcoholbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 

strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 

en regels, en zorg en begeleiding) op te tellen. Iedere component kreeg een even 

groot gewicht binnen de totaalscore (25%). 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

rond alcohol invulde, de gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan en 

standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de totaalscores op het alcoholbeleid volgens het totale 

aantal voorzieningen. 

 

 

 

N 140 

Gemiddelde 32,80 

Mediaan 33,00 

Standaardafwijking 14,04 

Minimum 2,31 

Maximum 72,17 
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Invloed van de settingkenmerken op het alcoholbeleid  

Woonzorgcentra scoren significant beter op het alcoholbeleid dan groepen van 

assistentiewoningen. 
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Score voor de strategie educatie 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

over educatie rond alcohol(gebruik) invulde, de gemiddelde score (op 10), de 

mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram 

daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op educatie rond alcohol(gebruik). 

 

 

N 140 

Gemiddelde 0,80 

Mediaan 0 

Standaardafwijking 1,27 

Minimum 0 

Maximum 7,55 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

Tussen GAW en WZC is er geen verschil in score op educatie rond alcohol. 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 

 

 

Op welke manier wordt er in uw voorziening informatie gegeven aan 

(familie/mantelzorgers van) bewoners over alcohol? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, 

folders of brochures 
11 

 
8 

Via het organiseren van infosessies of workshops 

over alcohol voor bewoners en/of familie 
3 

 
2 

Via het krantje van het centrum 4 
 

3 

Via een vergadering of bijeenkomst 18 
 

13 

Tijdens activiteiten met bewoners 13 
 

9 

Via advies door een arts of psycholoog 27 
 

19 

Er wordt geen informatie gegeven alcohol aan 

(familie/mantelzorgers) van bewoners 
69 

 
49 

Andere manieren, vul in: 

- Via gerichte informatie aan medewerkers 

cafetaria 

- individueel overleg 3 

- Individueel gesprek met familie 

- enkel indien nodig bij individuele 

bewoner 

6 
 

4 

Totaal aantal respondenten: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Slechts 51% van de deelnemende voorzieningen geeft informatie over alcohol. Bij die 

voorzieningen, wordt de informatie het vaakst verstrekt via advies door een arts of 

psycholoog (19%) of op een vergadering of bijeenkomst (13%). Hoewel dat goede 

manieren zijn om informatie over te brengen, hadden we die cijfers toch graag wat 

hoger gezien. 
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Worden regels en afspraken over alcohol actief gecommuniceerd naar 

bewoners? Actief communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. 

het reglement. Het gaat niet om regels naar personeel. 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt actief gecommuniceerd naar 

bewoners 
22 

 
16 

Neen 49 
 

36 

Er zijn geen regels of afspraken over alcohol 64  47 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 135 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In deze tabel zijn alleen voorzieningen opgenomen die dranken voorzien aan 

bewoners. 

Door het actief communiceren van afspraken en regels, worden bewoners ook 

geïnformeerd omtrent alcohol(gebruik). De meeste voorzieningen geven echter aan 

dat er geen afspraken of regels zijn omtrent alcohol, waardoor hierover ook niet 

gecommuniceerd kan worden naar bewoners (47%). Van de voorzieningen die wel 

dergelijke afspraken of regels hebben, communiceert slechts 16% actief naar de 

bewoners; 36% doet dat niet. 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent omgevingsinterventies rond alcohol(gebruik) invulde, de gemiddelde score 

(op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 

omgevingsinterventies op alcohol(gebruik). 

 

 

N 140 

Gemiddelde 3,81 

Mediaan 3,75 

Standaardafwijking 2,21 

Minimum 0 

Maximum 8,33 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

WZC scoren significant beter op de strategie omgevingsinterventies in het 

alcoholbeleid dan GAW. 

 

 

 

 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Welke maatregelen treft uw voorziening om alcoholgebruik bij bewoners te 

ontmoedigen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er is geen alcohol beschikbaar in de voorziening 6 
 

4 

Er zijn geen automaten beschikbaar met 

alcoholische dranken 
87 

 
64 

In de cafetaria zijn alleen op bepaalde vaste 

momenten alcoholische dranken beschikbaar 
56 

 
41 

Op momenten dat er alcohol beschikbaar is 

worden er steeds ook aantrekkelijke alcoholvrije 

alternatieven voorzien 

69 
 

51 

Niet alcoholische dranken en alcoholvrije 

alternatieven worden goedkoper aangeboden 
9 

 
7 

Nudging. 

Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine 

aanpassingen in de omgeving of in 

communicatie, ons gedrag richting gezonde 

keuzes kunnen sturen. Bv. alcoholvrije 

alternatieven of niet-alcoholische dranken zijn 

duidelijk zichtbaar in de cafetaria of worden 

aantrekkelijk gepresenteerd, aankoopactie rond 

alcoholvrije alternatieven …) 

5 
 

4 

Geen van bovenstaande 16 
 

12 

Andere, gelieve te specificeren 

- Er wordt enkel bij feestdagen zoals 

Kerstmis, Nieuwjaar en Pasen een Porto 

naast appelsiensap voorgesteld. 

- Actie Tournee Minerale 

2 
 

1 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 135 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

5 GAW voorzien geen dranken aan bewoners – zij zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Hoewel slechts 5% van de deelnemende voorzieningen geen alcohol ter beschikking 

stelt, voorziet ongeveer de helft wel aantrekkelijke alcoholvrije alternatieven (51%). 

Verder geeft de meerderheid van de voorzieningen aan dat er geen automaten met 

alcoholische dranken zijn (64%) en de minderheid dat in de cafetaria enkel op 

bepaalde, vaste momenten alcohol gegeven wordt (41%). Waar bijna geen enkele 

voorziening op inzet, en wat nochtans wel effectief kan zijn, is het goedkoper 

aanbieden van alcoholvrije alternatieven en niet-alcoholische dranken  (7%) en op 

nudging (4%). Dat zijn subtiele duwtjes die, via kleine aanpassingen in de omgeving 

of in de communicatie, ons gedrag richting gezonde keuzes kunnen sturen. 

Voorbeelden hiervan zijn alcoholvrije alternatieven of niet-alcoholische dranken 

duidelijk zichtbaar stellen in de cafetaria of aantrekkelijk presenteren. 
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Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent de (mondelinge of 

schriftelijke) afspraken of regels over alcohol drinken in uw voorzienging 

worden overtreden door personeel? 

 (Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 44 
 

62 

2 Zelden 26 
 

37 

3 Soms 0 
 

0 

4 Vaak 0 
 

0 

- Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 71 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In deze tabel zijn enkel de voorzieningen opgenomen die dranken aanbieden aan 

bewoners en ook afspraken en regels hebben over alcohol(gebruik). Hierdoor 

verliezen we 69 voorzieningen. 

De (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels over alcohol(gebruik) in de 

voorziening worden bij die groep nooit (62%) of zelden (37%) overtreden door het 

personeel.  

 

Spoort uw voorziening bewoners aan niet (overmatig) te drinken? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, personeel (of vrijwilliger) moedigt bewoners 

aan niet-alcoholische dranken of alcoholvrije 

alternatieven te drinken i.p.v. alcoholische 

dranken 

39 
 

28 

Ja, personeel (of vrijwilliger) spreekt bewoners 

aan wanneer zij overmatig alcohol drinken 
95 

 
68 

Ja, bewoners met risico tot overmatig alcohol 

drinken worden opgevolgd. Bv. bewoners die 

zich eenzaam voelen. 

104 
 

74 

Ja, er worden extra betekenisvolle activiteiten 

voorzien voor bewoners met risico tot overmatig 

drinken 

7 
 

5 

Geen van bovenstaande 22 
 

16 

Andere, omschrijf: 0  0 

Totaal aantal respondenten: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag telt ook mee voor de score op de strategie afspraken en regels. 

84% van de deelnemende voorzieningen sporen hun bewoners op verschillende 

manieren aan om niet (overmatig) te drinken. Het vaakst gebeurt dat door bewoners 
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op te volgen die een risico lopen op overmatig alcoholgebruik (74%), gevolgd door 

de bewoners aan te spreken wanneer zij te veel drinken (68%). Het komt minder vaak 

tot bijna niet voor dat het personeel (of vrijwilligers) bewoners aanmoedigt om niet-

alcoholische dranken of alcoholvrije alternatieven te drinken (28%) of dat extra 

betekenisvolle activiteiten worden voorzien voor bewoners met risico op overmatig 

drinken (5%).  

 

 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent afspraken en regels rond alcohol(gebruik) invulde, de gemiddelde score op 

10, de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels 

rond alcohol(gebruik). 

 

 

N 140 

Gemiddelde 3,34 

Mediaan 2,85 

Standaardafwijking 1,65 

Minimum 0 

Maximum 7,84 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

WZC scoren net iets beter op de strategie afspraken en regels rond alcohol(gebruik) 

dan GAW. 

 

 

 

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 
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Beschikt uw voorziening over een reglement of bestaan er afspraken over 

alcohol voor de bewoners? De afspraken kunnen tussen personeel/vrijwilligers 

onderling zijn of tussen personeel en alle bewoners. Het gaat niet om individuele 

afspraken met een bewoner. 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 

huisregels) 
26 

 
19 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. 

kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning, 

jaaractieplan, visie, missie) 

10 
 

7 

Ja, mondelinge afspraken 42 
 

31 

Ja, de afspraken of regels staan te lezen op 

andere schriftelijke media (bv. flyers, op 

uithangbord) 

6 
 

4 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron 

(bv. strafrecht, wetgeving) 
12 

 
9 

Neen 46 
 

34 

Ik weet het niet 6 
 

4 

Totaal aantal respondenten: 135 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

5 GAW voorzien geen alcoholische dranken aan bewoners en zijn dan ook niet 

opgenomen in deze tabel. 

 

Een regelgevend kader rond alcohol(gebruik) voor bewoners is aanwezig bij slechts 

53% van de deelnemende voorzieningen, wat erg weinig is. Wanneer er wel dergelijke 

afspraken of regels zijn, worden ze vaak mondeling gecommuniceerd (31%). Een 

verankering in beleidsdocumenten, zoals een schriftelijk reglement (19%) of plan (7%) 

komt niet vaak voor. Ten slotte geeft 4% aan dat bewoners de afspraken of regels 

kunnen lezen op andere schriftelijke media, zoals flyers of op een uithangbord. 
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Wat stelt het reglement /plan of wat stellen de mondelinge afspraken over 

alcohol voor bewoners? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Overmatig gebruik van alcoholische dranken is 

niet toegelaten in de gemeenschappelijke 

ruimtes 

37 
 

52 

Bewoners onder invloed van alcohol zijn niet 

toegelaten in de gemeenschappelijke ruimtes 
12 

 
17 

Er staat een limiet op het aantal alcoholische 

dranken die het personeel of vrijwilliger aanbiedt 

aan bewoners 

29 
 

41 

Geen van bovenstaande 11 
 

15 

Andere, gelieve te specificeren 

- personen met verleden van 

alcoholmisbruik worden alcohol ontzegd 

na indicatie hiervoor door de huisarts 

- Individuele afspraken, geen onderscheid 

gemeenschappelijke ruimtes/privéruimte 

- veiligheid van bewoner staat centraal 

- Enkel alcoholische dranken voorzien 

waar er toezicht is van het personeel. 

- bij overmaat drinken afraden 

- Alcoholgebruik is toegestaan voor zover 

dit geen storend gedrag met zich 

meebrengt x 4 

- Alcohol is in beperkte mate toegestaan 

op de kamer van de bewoner, zolang er 

geen overmatig gebruik is. 

- Alcohol gebruik is toegestaan voor zover 

dit geen storend gedrag met zich 

meebrengt 

10 
 

14 

Ik weet het niet 1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 71 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

5 GAW voorzien geen dranken aan bewoners en zijn dan ook niet opgenomen in deze 

tabel. 64 voorzieningen (zowel GAW als WZC) (47%) voorzien wel dranken, maar 

hebben geen afspraken en regels over alcohol voor de bewoners – ook zij zijn niet 

opgenomen in deze tabel. 

Bij ongeveer de helft van de deelnemende voorzieningen is overmatig gebruik van 

alcoholische dranken niet toegelaten in de gemeenschappelijke ruimtes (52%), iets 

minder vaak staat er een limiet op het aantal alcoholische dranken dat het personeel 

of vrijwilligers aanbieden aan bewoners (41%). Ten slotte geeft een kleine minderheid 

aan dat bewoners onder invloed van alcohol niet toegelaten zijn in de 

gemeenschappelijke ruimtes (17%). 
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Worden bewoners aangesproken wanneer zij de afspraken en regels over 

alcohol overtreden? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bewoners worden aangesproken 55 
 

41 

Neen 16 
 

12 

Er zijn geen regels of afspraken over alcohol 64 
 

47 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 135 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

47% van de bevraagde voorzieningen heeft geen afspraken of regels over alcohol, 

waardoor ze bewoners ook niet aanspreken. Wanneer er wel dergelijke afspraken of 

regels zijn, worden bewoners die ze overtreden vaker wel (41%) dan niet (12%) 

aangesproken. 

 

 

Spoort uw voorziening bewoners aan niet (overmatig) te drinken? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, personeel (of vrijwilliger) moedigt bewoners 

aan niet-alcoholische dranken of alcoholvrije 

alternatieven te drinken i.p.v. alcoholische 

dranken 

39 
 

28 

Ja, personeel (of vrijwilliger) spreekt bewoners 

aan wanneer zij overmatig alcohol drinken 
95 

 
68 

Ja, bewoners met risico tot overmatig alcohol 

drinken worden opgevolgd. B v. voor bewoners 

die zich eenzaam voelen. 

104 
 

74 

Ja, er worden extra betekenisvolle activiteiten 

voorzien voor bewoners met risico tot overmatig 

drinken 

7 
 

5 

Geen van bovenstaande 22 
 

16 

Andere, omschrijf: 0  0 

Totaal aantal respondenten: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag staat ook bij omgevingsinterventies. We sommen hier nog even de 

belangrijkste bevindingen op. 

84% van de deelnemende voorzieningen spoort de bewoners op verschillende 

manieren aan om niet (overmatig) te drinken. Het vaakst gebeurt dit door bewoners 

op te volgen die een risico lopen op overmatig alcoholgebruik (74%), gevolgd door 

de bewoners aan te spreken wanneer zij te veel drinken (68%). Het komt minder vaak 

tot bijna niet voor dat personeel (of vrijwilligers) bewoners aanmoedigt om niet-

alcoholische dranken of alcoholvrije alternatieven te drinken (28%) of dat extra 
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betekenisvolle activiteiten voorzien worden voor bewoners met risico op overmatig 

drinken (5%).  

 

Zijn er in uw voorziening procedures voorzien voor het optreden bij 

gedragsproblemen (bv. roepen) als gevolg van overmatig alcoholgebruik?  

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures 

voor problemen als gevolg van een acuut 

probleem van overmatig alcoholgebruik 

9 
 

6 

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures 

voor problemen als gevolg van een 

alcoholafhankelijkheidsprobleem 

11 
 

8 

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures 

maar treden wel op bij problemen als gevolg van 

een acuut probleem van overmatig 

alcoholgebruik 

99 
 

71 

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures 

maar treden wel op bij problemen als gevolg van 

een alcoholafhankelijkheidsprobleem 

96 
 

69 

Neen, wij treden niet op bij problemen als gevolg 

van alcoholgebruik 
5 

 
4 

Totaal aantal respondenten: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Bijna elke deelnemende voorziening treedt op wanneer er gedragsproblemen zijn ten 

gevolge van alcoholgebruik (96%). Meestal zijn er echter geen vastgelegde 

procedures, maar treedt men wel op bij problemen als gevolg van een acuut probleem 

van overmatig drinken (71%) of wanneer er zich een alcoholafhankelijkheidsprobleem 

stelt (69%). Formeel vastgelegde procedures voor acute problemen (6%) of 

afhankelijkheidsproblemen (8%) zijn vaak nog grote afwezigen. 
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Zijn er in uw voorziening procedures voorzien voor het optreden bij medische 

problemen (bv. in combinatie met medicatie) als gevolg van overmatig 

alcoholgebruik? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures 

voor problemen als gevolg van een acuut 

probleem van overmatig alcoholgebruik 

8 
 

6 

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures 

voor problemen als gevolg van een 

alcoholafhankelijkheidsprobleem 

7 
 

5 

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures 

maar treden wel op bij problemen als gevolg van 

een acuut probleem van overmatig 

alcoholgebruik 

102 
 

73 

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures 

maar treden wel op bij problemen als gevolg van 

een alcoholafhankelijkheidsprobleem 

89 
 

64 

Neen, wij treden niet op bij problemen als gevolg 

van alcoholgebruik 
10 

 
7 

Totaal aantal respondenten: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Hetzelfde stramien als bij de vorige vraag over gedragsproblemen zien we terug bij 

het optreden ingeval van medische problemen als gevolg van overmatig 

alcoholgebruik.  

Bijna elke deelnemende voorziening treedt op wanneer er zich medische problemen 

stellen ten gevolge van alcoholgebruik (93%). Meestal zijn er echter geen vastgelegde 

procedures, maar treedt men wel op bij problemen als gevolg van een acuut probleem 

van overmatig drinken (73%) of wanneer er zich een alcoholafhankelijkheidsprobleem 

stelt (64%). Formeel vastgelegde procedures voor acute problemen (6%) of 

afhankelijkheidsproblemen (5%) zijn ook hier vaak nog grote afwezigen. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent zorg en begeleiding rond alcohol(gebruik) invulde, de gemiddelde score (op 

10), de mediaan, standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding 

rond alcohol(gebruik). 

 

 

N 140 

Gemiddelde 5,17 

Mediaan 4,29 

Standaardafwijking 2,93 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

WZC scoren significant hoger op zorg en begeleiding rond alcohol(gebruik) voor 

bewoners dan GAW. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Kan een bewoner van uw voorziening bij iemand terecht voor hulpverlening en 

ondersteuning bij alcoholproblemen? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij psycholoog, arts van de voorziening 40 
 

29 

Ja, bij andere hulpverlener van de voorziening 

(bv. verpleegkundige of vertrouwenspersoon) 
80 

 
57 

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe 

expert (bv. psycholoog) of expertisecentrum 
47 

 
34 

Ja, er wordt doorverwezen naar andere externe 

deskundige (bv. huisarts, zorgprofessionals of 

ziekenhuizen) 

92 
 

66 

Neen 8 
 

6 

Totaal aantal respondenten: 140 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bewoners met alcoholproblemen kunnen bij bijna elke deelnemende voorziening 

terecht voor hulpverlening en ondersteuning (94%). Het vaakst wordt er 

doorverwezen naar een externe deskundige die niet gespecialiseerd is, zoals de 

huisarts (66%), die dan uiteraard kan doorverwijzen naar experts in 

alcoholproblematiek. De directe externe verwijzing naar zo’n expert, zoals een 

psycholoog of expertisecentrum, gebeurt bij 34% van de voorzieningen. Binnenshuis 

kunnen bewoners ook terecht voor hulpverlening of ondersteuning. 29% van de 

voorzieningen heeft een psycholoog of arts, en 57% een andere hulpverlener, zoals 

een verpleegkundige of vertrouwenspersoon. 
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Conclusie voor het alcoholbeleid 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol alcoholbeleid naar bewoners is 

een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk alcoholbeleid bestaat uit 

laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën van 

de gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg 

en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert 

van losse acties binnen het woonzorgcentrum (WZC) of groepen van 

assistentiewoningen (GAW) naar een samenhangend beleid.  

  

In het algemeen zien we dat woonzorgcentra hoger scoren op het alcoholbeleid dan 

groepen van assistentiewoningen.  

  

Om risicovol alcoholgebruik bij bewoners te reduceren, is het in eerste instantie 

belangrijk om dit gedrag te ontmoedigen door de individuele competenties (kennis, 

vaardigheden en attitudes) te versterken, onder andere door hen te informeren en 

sensibiliseren omtrent alcoholgebruik. Deze component noemen we educatie. Hierop 

zien we geen verschil tussen WZC en GAW. De meeste voorzieningen geven jammer 

genoeg geen informatie over alcohol(gebruik) en over de regels en afspraken 

hieromtrent. Deze onderwerpen kunnen nochtans makkelijk opgenomen worden in 

het krantje van het centrum, tijdens activiteiten met bewoners, of nog beter: via 

infosessies of workshops.  

  

Omgevingsinterventies vormen voor de voorzieningen eveneens een belangrijke 

factor voor een succesvol alcoholbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan 

je gezondheid rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of 

bevestigen. Op deze strategie scoren WZC significant beter dan GAW. Bij ongeveer de 

helft van de voorzieningen worden er vaak aantrekkelijke alcoholvrije alternatieven 

voorzien en bij de meerderheid zijn er geen automaten met alcoholische dranken. 

Ook worden bewoners met risico op overmatig alcoholgebruik opgevolgd. Ook voor 

personeel en vrijwilligers is hier een belangrijke (voorbeeld)rol weggelegd. Zij 

overtreden zelden tot nooit de regels over alcohol en zullen bewoners ook 

aanspreken wanneer ze te veel drinken. 

 

Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Ook hierop scoren WZC beter 

dan GAW. Slechts de helft van de voorzieningen heeft een regelgevend kader rond 

alcohol(gebruik), dat vaak niet verankerd is in schriftelijke documenten, maar 

daarentegen mondeling overgeleverd wordt. Bij voorzieningen met (schriftelijke of 

mondelinge) afspraken is overmatig gebruik van alcoholische dranken vaak niet 

toegelaten in de gemeenschappelijke ruimtes en staat er een limiet op het aantal 

alcoholische dranken. Wanneer bewoners de afspraken en regels over alcoholgebruik 

overtreden of wanneer ze overmatig drinken, worden zij hier meestal op 

aangesproken. Daarnaast worden bewoners met risico tot overmatig alcoholgebruik 

ook opgevolgd bij veel voorzieningen. Ten slotte hebben veel voorzieningen geen 

formeel vastgelegde procedures voor gedrags- of medische problemen ten gevolge 

van een acuut probleem van overmatig drinken of van een afhankelijkheidsprobleem, 

maar zullen ze wel optreden. 

 

Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo tijdig en op een 

kwaliteitsvolle manier hulpverlening en ondersteuning te bieden bij problemen met 

alcoholgebruik. Op deze component scoren WZC ook beter dan GAW. Meestal worden 

bewoners doorverwezen naar een externe deskundige, zoals de huisarts, wanneer ze 

hulpverlening of ondersteuning nodig hebben bij alcoholproblemen. Ook kunnen ze 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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bij de meerderheid terecht bij een hulpverlener van de voorziening, zoals een 

verpleegkundige of vertrouwenspersoon. 
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Thema mentaal welbevinden en veerkracht 

 

Mentaal welbevinden of ‘goed in je vel zitten’ geeft weer hoe een bewoner zijn of 

haar geestelijke gezondheid beleeft. 

 

Veerkracht draagt in belangrijke mate bij tot meer mentaal welbevinden. Het is het 

vermogen je aan te passen aan stress of tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit 

te komen. 

Totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden 

 

De totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden wordt gevormd door de 

componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, 

waarbij het onderdeel omgevingsinterventies het zwaarst doorweegt binnen het 

totaal (35%), gevolgd door het onderdeel zorg en begeleiding (25%). Educatie en 

afspraken en regels kregen een iets lager gewicht binnen de totaalscore (elk 20%). 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

rond mentaal welbevinden invulde, de gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan 

en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 

weerspiegelt de verdeling van de totaalscores op het beleid rond mentaal 

welbevinden volgens het totale aantal voorzieningen. 

 

 

N 138 

Gemiddelde 50,36 

Mediaan 50,78 

Standaardafwijking 18,48 

Minimum 3,89 

Maximum 100 

 

 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Ouderenzorg 168 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op het beleid rond mentaal 

welbevinden 

Woonzorgcentra scoren significant beter op het beleid rond mentaal welbevinden dan 

groepen van assistentiewoningen. 
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Score voor de strategie educatie 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent educatie rond mentaal welbevinden invulde, de gemiddelde score (op 10), 

de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op educatie rond 

mentaal welbevinden. 

 

 

N 138 

Gemiddelde 3,03 

Mediaan 2,94 

Standaardafwijking 2,45 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

Er is geen verschil tussen WZC en GAW, in de mate waarin zij inzetten op educatie 

rond mentaal welbevinden. 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Op welke manier wordt er in uw voorziening informatie gegeven aan 

(familie/mantelzorgers van) bewoners over mentaal welbevinden en 

veerkracht? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, 

folders of brochures 
37 

 
27 

Via het organiseren van infosessies of workshops 

over mentaal welbevinden en veerkracht voor 

bewoners en/of familie 

16 
 

12 

Via het krantje van het centrum 56 
 

41 

Via een vergadering of bijeenkomst 62 
 

45 

Tijdens activiteiten met bewoners 65 
 

47 

Via advies door een arts, psycholoog of andere 

deskundige 
36 

 
26 

Er wordt geen informatie gegeven over mentaal 

welbevinden en veerkracht aan 

(familie/mantelzorgers van) bewoners 

23 
 

17 

Ik weet het niet 4 
 

3 

Andere manieren, vul in: 

- bv meedoen aan de week geestelijke 

gezondheid 

1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 138 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meerderheid van de deelnemende voorzieningen geeft informatie over mentaal 

welbevinden en veerkracht (80%). Bij iets minder dan de helft gebeurt dat via het 

krantje van het centrum (41%), via een vergadering of bijeenkomst (45%) of tijdens 

activiteiten met bewoners (47%). Beter is echter via advies door een arts, psycholoog 

of andere deskundige (26%) of via het organiseren van infosessies of workshops 

(12%), wat echter slechts bij de minderheid voorkomt.  
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent omgevingsinterventies rond mentaal welbevinden invulde, de gemiddelde 

score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. 

Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 

omgevingsinterventies rond mentaal welbevinden. 

 

 

N 138 

Gemiddelde 7,25 

Mediaan 7,22 

Standaardafwijking 1,82 

Minimum 1,11 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

WZC scoren significant beter op de strategie omgevingsinterventies ter bevordering 

van het mentaal welbevinden van bewoners dan GAW. 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vragen. 

 

 

Hoe ondersteunt uw voorziening het mentaal welbevinden en veerkracht van 

bewoners? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er wordt tijd voorzien voor personeel of 

vrijwilligers om praatjes te slaan met bewoners 

(bv. over hoe ze zich voelen, wat er in hun 

dagelijks leven gebeurt) 

118 
 

86 

Er wordt ingezet op sociale binding tussen de 

bewoners 
115 

 
83 

Er wordt ingezet op sociale binding tussen 

bewoners en personeel 
96 

 
70 

Voor bewoners met dementie wordt er gewerkt 

met reminiscentie (het bewust ophalen van 

herinneringen a.d.h.v. verschillende materialen 

zoals muziek en foto's') 

93 
 

67 

Er wordt informeel extra aandacht gegeven aan 

bewoners met rouw- en verlieservaringen. Bv. 

overlijden van partner, bevriende medebewoner 

of verdriet vanwege het verlaten van de 

thuisomgeving. 

106 
 

78 

Er is een werking rond rouw- en 

verlieservaringen. Bv. overlijden van partner, 

bevriende medebewoner of verdriet vanwege het 

verlaten van de thuisomgeving. 

47 
 

34 

Geen van bovenstaande 4 
 

3 

Andere, gelieve te specificeren: 

- Boekje 'Mijn Thuis' om gewoonten, 

wensen en andere persoonlijke zaken 

van de bewoner te weten te komen. 

Bewoners kunnen dit boekje invullen en 

hierover in gesprek gaan met de 

medewerkers. 

1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 138 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bijna iedere deelnemende voorziening neemt initiatieven om het mentaal 

welbevinden en veerkracht van hun bewoners te ondersteunen. Zo voorzien personeel 

of vrijwilligers tijd om praatjes te slaan met bewoners (86%), wordt er ingezet op 

sociale binding tussen de bewoners onderling (83%) maar ook tussen bewoners en 

personeel (70%). Ook wordt er voor bewoners met dementie gewerkt met 

reminiscentie: het bewust ophalen van herinneringen aan de hand van verschillende 

materialen zoals muziek en foto’s (67%). Hoewel een werking rond rouw- en 

verlieservaringen van bewoners vaak (nog) niet aanwezig is (34%), wordt er wel 

informeel extra aandacht gegeven aan bewoners met zulke ervaringen (78%). 
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Welke activiteiten organiseert uw voorziening ter ondersteuning van het 

mentaal welbevinden en veerkracht voor bewoners? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Bewoners beslissen mee over essentiële zaken 

binnen de voorziening 
92 

 
67 

Er wordt structureel ruimte voorzien voor 

activiteiten die bewoner aangeeft als waardevol 

voor zijn/haar zelfbeschikking 

106 
 

77 

Er worden intergenerationele activiteiten
15

 

georganiseerd Bv. animatieactiviteiten of 

huiswerkbegeleiding met kinderen uit de buurt. 

109 
 

79 

Bewoners helpen bij huishoudelijke taken. Bv. 

koffie zetten, maaltijd bereiden, helpen in lokaal 

dienstencentrum. 

89 
 

65 

Er worden activiteiten georganiseerd waar 

bewoners hun kennis en vaardigheden delen met 

anderen. Bv. vertelavond. 

85 
 

62 

Er wordt ingezet op betekenisvolle activiteiten op 

maat van de bewoner 
114 

 
83 

Geen van bovenstaande 4 
 

3 

Andere, gelieve te specificeren: 

-  

1 
 

1 

Totaal aantal respondenten: 138 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Daarnaast organiseren de meeste deelnemende voorzieningen (97%) ook activiteiten 

ter ondersteuning van het mentaal welbevinden en veerkracht van bewoners. Zo 

kunnen bewoners meebeslissen over essentiële zaken binnen de voorziening (67%) 

of helpen bij huishoudelijke taken (65%) en wordt er structurele ruimte voorzien voor 

activiteiten die bewoners waardevol vinden voor hun zelfbeschikking (77%). Ook 

worden er intergenerationele activiteiten georganiseerd, zoals animatieactiviteiten of 

huiswerkbegeleiding met kinderen uit de buurt (79%) of activiteiten waarbij bewoners 

hun kennis en vaardigheden delen met anderen, zoals een vertelavond (62%) of meer 

specifiek kunnen er betekenisvolle activiteiten georganiseerd worden op maat van de 

bewoner (83%). 

 

 
15

 Samenwerking met de buurt, scholen, kinderopvang, tekenacademie … 
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Welke elementen heeft uw voorziening ter bevordering van mentaal 

welbevinden en veerkracht bij bewoners? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Veel groen in de omgeving 110 
 

80 

Groen of planten in het gebouw 74 
 

54 

Ruimtes die uitnodigen tot samenzitten en 

babbelen 
132 

 
96 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Andere, gelieve te specificeren: 

- Tuin en terras 

- onze setting heeft overal veel ramen 

waardoor er altijd veel licht is en een 

open gevoel is. ons WZC kijkt uit op de 

wellingtongolfbaan en de zee waardoor 

er een vakantiegevoel gecreerd wordt 

- we hebben ons Bewonersparlement 

waardoor bewoners inspraak hebben en 

ons project aandachtspersonen 

- huiselijke sfeer, decoratie 4 

- activiteiten op maat 

- gemeenschappelijk terras, 

petanquebaan, gemeenschappelijke 

plaats met brievenbussen 

- Huisdieren (bv. kat en/of vogels op de 

afdelingen) 2 

11 
 

8 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 138 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Naast activiteiten en initiatieven, heeft elke deelnemende voorziening nog wel meer 

elementen die het mentaal welbevinden en de veerkracht ten goede komen. Veel 

groen in de omgeving (80%), groen of planten in het gebouw (54%) of ruimtes die 

uitnodigen tot samenzitten en babbelen (96%), bevorderen allemaal het mentaal 

welbevinden en de veerkracht van bewoners. 
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Score voor de strategie afspraken en regels 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totaal aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent afspraken en regels rond mentaal welbevinden invulde, de gemiddelde score 

(op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 

histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels 

rond mentaal welbevinden. 

 

 

N 138 

Gemiddelde 3,01 

Mediaan 1,67 

Standaardafwijking 3,05 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

Er is geen verschil tussen WZC en GAW, in de mate waarin zij inzetten op afspraken 

en regels rond mentaal welbevinden voor bewoners. 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

Beschikt uw voorziening over een reglement/plan of afspraken over mentaal 

welbevinden en veerkracht? De afspraken kunnen tussen personeel onderling zijn 

of tussen personeel en alle bewoners. Het gaat niet om individuele afspraken met 

een bewoner. 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 

huisregels) 
23 

 
17 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. 

kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning, 

jaaractieplan, visie, missie) 

57 
 

41 

Ja, mondelinge afspraken 47 
 

34 

Ja, de afspraken of regels staan te lezen op 

andere schriftelijke media (bv. flyers, op 

uithangbord) 

18 
 

13 

Neen 46 
 

33 

Totaal aantal respondenten: 138 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

De meerderheid van deelnemende voorzieningen heeft afspraken of regels over 

mentaal welbevinden en veerkracht (67%). Meestal zitten die verankerd in een 

schriftelijk plan (41%), maar ze kunnen (ook) mondeling van aard zijn (34%). Een 

minderheid geeft aan dergelijke afspraken of regels opgenomen te hebben in een 

schriftelijk reglement (17%) of dat bewoners ze kunnen lezen via andere schriftelijke 

media, zoals in flyers of op een uithangbord (13%). 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 

voorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen) dat de vragen 

omtrent zorg en begeleiding rond mentaal  welbevinden invulde, de gemiddelde 

score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. 

Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en 

begeleiding rond mentaal welbevinden. 

 

 

N 138 

Gemiddelde 5,16 

Mediaan 5,71 

Standaardafwijking 2,87 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

WZC zetten significant meer in op zorg en begeleiding voor het mentaal welbevinden 

van bewoners dan GAW. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande vraag. 

 

 

Hebben bewoners de mogelijkheid om via uw voorziening psychologische 

ondersteuning te verkrijgen? 

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij psycholoog van de voorziening 28 
 

20 

ja, bij arts van de voorziening 36 
 

26 

Ja, bij andere hulpverlener van de voorziening 

(bv. verpleegkundige, vertrouwenspersoon) 
78 

 
57 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe 

psycholoog of expertisecentrum 
83 

 
60 

Ja, er wordt doorverwezen naar andere externe 

deskundige (bv. huisarts, zorgprofessionals of 

ziekenhuizen) 

82 
 

59 

Er is mogelijkheid tot cliëntparticipatie (bv. 

buddysysteem) 
20 

 
15 

Neen 12 
 

9 

Totaal aantal respondenten: 138 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bewoners die psychologische ondersteuning wensen, kunnen hiervoor bij bijna elke 

voorziening terecht (91%). Het vaakst wordt er doorverwezen naar een externe 

psycholoog of expertisecentrum (60%) of naar een andere externe deskundige, zoals 

de huisarts (59%). Daarnaast kunnen bewoners ook binnenshuis terecht voor 

ondersteuning. Meestal is dat bij een andere hulpverlener, zoals een verpleegkundige 

of vertrouwenspersoon (57%), maar bij een minderheid is hiervoor (ook) een 

psycholoog (20%) of arts (26%) aanwezig. Ten slotte geeft 15% aan dat 

cliëntparticipatie, zoals een buddysysteem, mogelijk is. Op dat vlak is er dus nog 

groeipotentieel voor voorzieningen, aangezien dat toch een vrij laagdrempelige 

manier is voor bewoners om steun te vinden.   
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Conclusie voor het beleid rond mentaal welbevinden 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol beleid rond mentaal 

welbevinden naar bewoners is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. 

Een sterk beleid rond mentaal welbevinden bestaat uit laagdrempelige acties 

volgens vier verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Het is een 

langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties 

binnen het woonzorgcentrum (WZC) of groepen van assistentiewoningen (GAW) naar 

een samenhangend beleid. 

   

In het algemeen zien we dat woonzorgcentra hoger scoren op het beleid rond mentaal 

welbevinden dan groepen van assistentiewoningen.   

   

Om het mentaal welbevinden en de veerkracht van bewoners te versterken, is het in 

eerste instantie belangrijk de individuele competenties (kennis, vaardigheden en 

attitudes) te versterken, onder andere door hen te informeren en sensibiliseren 

omtrent mentaal welbevinden. Deze component noemen we educatie. Hierop zien we 

geen verschil tussen WZC en GAW. De meerderheid van de voorzieningen geven 

informatie over mentaal welbevinden. Vaak gebeurt dit via het krantje van het 

centrum, op een vergadering of bijeenkomst, of tijdens activiteiten met bewoners. 

Meer doeltreffende strategieën, zoals advies door een arts, psycholoog of andere 

deskundige, of via infosessies of workshops, komen echter minder vaak voor. 

   

Omgevingsinterventies vormen voor de voorzieningen eveneens een belangrijke 

factor voor een succesvol beleid rond mentaal welbevinden. Door de omgeving aan 

te pakken, kan je gezondheid rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken 

of bevestigen. Op deze strategie scoren WZC significant beter dan GAW. In de eerste 

plaats zijn de voorzieningen zo ingericht dat ze het mentaal welbevinden en de 

veerkracht van bewoners stimuleren, bv. met veel groen in het gebouw of in de 

omgeving en door ruimtes zo in te richten dat ze uitnodigen tot samenzitten en 

babbelen. Daarnaast organiseren ze tal van initiatieven en activiteiten om mentaal 

welbevinden te bevorderen. Zo nemen personeel en vrijwilligers de tijd om praatjes 

te slaan, is er aandacht voor bewoners met rouw- en verlieservaringen, wordt er 

ingezet op sociale binding tussen bewoners onderling en met het personeel, worden 

er (intergenerationele) activiteiten georganiseerd op maat van bewoners waarbij 

bewoners ook hun kennis en vaardigheden kunnen delen met anderen … 

  

Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Hierop zien we geen verschil 

tussen WZC en GAW. De meerderheid van de voorzieningen hebben afspraken of 

regels over mentaal welbevinden en veerkracht. Hoewel de verankering hiervan in 

schriftelijke documenten bij de meeste nog ontbreekt, zitten afspraken en regels wel 

al vaak verankerd in een schriftelijk plan of worden ze (ook) mondeling overgeleverd.  

  

Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo tijdig en op een 

kwaliteitsvolle manier psychologische ondersteuning te verkrijgen.  Op deze 

component scoren WZC beter dan GAW. Meestal worden bewoners doorverwezen 

naar een externe deskundige, zoals de huisarts of een psycholoog, wanneer ze 

psychologische ondersteuning wensen. Ook kunnen ze bij de meerderheid terecht bij 

een hulpverlener van de voorziening zelf, zoals een verpleegkundige of 

vertrouwenspersoon. Cliëntparticipatie heeft zijn weg echter (nog) niet gevonden in 

de woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen, terwijl dat toch een vrij 

laagdrempelige manier is voor bewoners om steun te vinden. 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid

