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Situering 

 

Het Vlaamse Parlement keurde op 21 april 2004 het decreet houdende 'de stimulering van een 

inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen' goed. Via dit decreet wil 

men de participatie van ouderen aan het lokale beleid stimuleren, vandaar de naam 'het 

participatiedecreet'.  

 

Gemeenten op hun beurt worden gestimuleerd om een ouderenbeleidsplan op te stellen. 

Hiervoor zijn reeds heel wat gemeenten aan de slag gegaan. Daarvoor hebben zij echter 

cijfermateriaal nodig dat niet voor handen was. Het West-Vlaams Overleg Adviesraden van 

Ouderen (WOAS) en het provinciebestuur West-Vlaanderen constateerden dat de gemeenten en 

de ouderenadviesraden vragende partij waren voor ondersteuning bij de opmaak van een 

ouderenbeleidsplan.  

 

Als antwoord hierop werd een ouderenbehoeftenonderzoek ontwikkeld door de Vrije Universiteit 

Brussel en de Hogeschool Gent, samen met de provincie West-Vlaanderen. De vragenlijst omvat 

vele thema's zoals huisvesting, buurtkenmerken, mobiliteit, eenzaamheid, onveiligheid, 

hulpverlening, gezondheid, maatschappelijke participatie, ... waarop een lokaal bestuur haar 

beleid dan zou kunnen baseren. Alvorens noden te kunnen oplossen, moet men ze immers eerst 

kennen. De data werd verzameld door een uniek systeem van peer-research. Dat betekent dat 

de enquêtes verzameld werden door 'peers' of leeftijdsgenoten van de respondenten. Voor dit 

ouderenbehoeftenonderzoek betekent dit dat de data verkregen werd via gestandaardiseerde 

vragenlijsten, die afgenomen werden bij ouderen en waar de enquêteurs bovendien zelf senior 

waren. Dit systeem van peer-research zorgt voor een zeer hoge first-responsgraad. Tussen de 

65% en 85% van de ouderen die gevraagd werden om de vragenlijst in te vullen, hebben dit 

ook gedaan. Dit is temeer een zeer hoog cijfer wanneer we weten dat de vragenlijst maar liefst 

24 bladzijden bedroeg. 

 

Het resultaat van dit ouderenbehoeftenonderzoek is een zeer ruime Vlaamse dataset, die op 

verschillende niveaus bruikbaar is, namelijk op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. 

Binnen elke gemeente realiseerde men een proportioneel gestratificeerde steekproef, zowel 

naar leeftijd als naar geslacht. Wanneer de enquêteurs bij één van hun respondenten geen 

gehoor kregen, kregen zij een gelijkaardig vervangadres toegewezen opdat de representativiteit 

gewaarborgd zou blijven. Met andere woorden, de cijfers zijn steeds representatief op 

gemeentelijk niveau.  

 

Het rapport dat voorligt gaat in op de beschikbare gemeentelijke gegevens. Dit rapport 

beschrijft de leefomstandigheden en noden van 60-plussers in de gemeente. Hierin gaat de 

aandacht niet enkel uit naar ouderen als behoeftigen, maar ook en vooral naar ouderen als 

actieve actoren in de maatschappij die bijdragen aan de constructie van de samenleving. De 

gemeente wordt vergeleken met West-Vlaanderen en Vlaanderen. Voor West-Vlaanderen en 

Vlaanderen wordt een benchmark gebruikt. Dit is een steekproef van de beschikbare West-

Vlaamse en Vlaamse data. Er wordt telkens een jaar lang gewerkt met dezelfde West-Vlaamse 

en Vlaamse steekproef, daarna wordt een nieuwe steekproef genomen zodat de nieuwe 

gegevens van nieuw ingestapte gemeenten eveneens worden opgenomen.  

 

Voorliggend rapport werd opgesteld door het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie West-

Vlaanderen, dit in nauwe samenwerking met Nico Dewitte van Hogeschool Gent. 
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Methodologie 

 

1. Dataverzameling 

 

Wanneer een gemeente besluit te participeren aan het onderzoek, wordt binnen de gemeente 

een stuurgroep opgericht die verantwoordelijk is voor de uitwerking en opvolging van het 

project. De stuurgroep bestaat uit de onderzoeksbegeleider van de provincie, leden van de 

plaatselijke ouderenadviesraad, een ambtenaar (van de gemeente of het OCMW) en de 

beleidsverantwoordelijke van de gemeente. 

Via een rekruteringscampagne worden dan enquêteurs gezocht die met de vragenlijsten kunnen 

rondgaan. Een belangrijke stap in deze campagne is het betrekken van sleutelfiguren. De rol 

van de sleutelfiguren is de rekrutering van enquêteurs. Sleutelfiguren zijn bij voorkeur dan ook 

mensen met een grote kennissenkring binnen de ouderen, zijn actief in 

ouderenaangelegenheden of de ouderenzorg. De sleutelfiguren gaan dus op zoek naar ouderen 

die willen enquêteren. 

Eenmaal er voldoende vrijwilligers gevonden zijn, krijgt de enquêteur een korte scholing. Daarin 

worden richtlijnen gegeven over de inhoud van de vragenlijst en de manier waarop men de 

vragenlijsten moet verdelen. Daarna draagt de enquêteur de verantwoordelijkheid voor het 

verspreiden en ophalen van een aantal vragenlijsten. Nadat uiteindelijk alle vragenlijsten terug 

binnengebracht zijn, worden de data ingetikt door een personeelslid van de gemeente of het 

OCMW of een vrijwilliger in speciaal daartoe gecreëerde software.  

 

2. Steekproef 

 

Binnen elke gemeente wordt een proportioneel gestratificeerde steekproef gerealiseerd, zowel 

naar leeftijd als geslacht. Wanneer de enquêteurs bij één van hun respondenten geen gehoor 

gekregen, kregen zij een gelijkaardig vervangadres toegewezen, opdat de representativiteit niet 

in het gedrang zou komen. De cijfers zijn dus steeds representatief op gemeentelijk niveau. De 

grootorde van de cijfers echter, maakt het mogelijk om ook provincies met elkaar te 

vergelijken. De soms, zeer grote verschillen tussen de verschillende gemeenten lijken te 

verdwijnen, wanneer we ze aggregeren op een hoger niveau, bijvoorbeeld dat van de provincie. 

Vandaar dat wij hier opteren voor een vergelijking tussen de twee metingen in de gemeente en 

een vergelijking met de benchmark van de provincie en van Vlaanderen. 

 

3. Meetmodel 

 

De behoeften van ouderen zijn echter niet eenduidig vast te stellen door middel van een 

eenvoudige meting. Daarom wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van meerdere dimensies, 

die samen een beeld geven van de behoeften van ouderen. Elke dimensie wordt op haar beurt 

gemeten aan de hand van subdimensies. Een subdimensie kan nog verder opgesplitst worden in 

items die gemeten worden aan de hand van vragen. De opsplitsing van subdimensies naar 

items is niet bij alle dimensies het geval. Bijgevolg komt elke subdimensie of elk item (indien 

verdere opsplitsing) overeen met één vraag(onderdeel) uit de vragenlijst. Volgende figuur geeft 

het meetmodel weer. 
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4. Schaalconstructies 

 

De vragenlijst bestaat uit zeer veel verschillende items. Voor de leesbaarheid/hanteerbaarheid 

van de data werden verschillende items gecombineerd tot  schalen. 

 

Schaalconstructie onaangepastheid van de woning 

 

Om deze schaal te construeren werden alle scores op de items van vraag 18 opgeteld. De 

bekomen individuele scores werden vervolgens in klassen ingedeeld. Een score van 16 werd 

ingedeeld in de klasse geen onaangepastheid, een score tussen de 17 en de 28 als matige 

onaangepastheid en een score vanaf 29 als ernstig onaangepast. Deze indeling is vrij stringent 

maar is een indicator voor potentiële problemen in de woning bij het ouder worden. 

 

Schaalconstructie buurtbetrokkenheid 

 

Om deze schaal te construeren hebben we gebruik gemaakt van de volgende 7 vragen. “Hoe 

vaak hebt u contact met mensen die in uw wijk wonen?” (vraag 23) “Hoe ervaart u dit contact?” 

(vraag24)  “Hoe prettig vindt u het over het algemeen om in uw wijk te wonen?” (vraag 26) 

“Hoe betrokken voelt u zich bij hetgeen in uw wijk gebeurt?” (vraag 27) “Hoe vaak gaat u op 

bezoek bij/ ontvangt u bezoek van / hebt u telefonisch contact met buren of mensen uit de 

wijk?” (vraag 36 nr.7) “Hoe tevreden bent u over de contacten met de buren of mensen uit de 

wijk?” (vraag 37 nr.9) en “Vindt u dat er in uw wijk voldoende wordt georganiseerd voor 

mensen, ouder dan 60 jaar?” (vraag 30). Alle scores op deze vragen werden gesommeerd en de 

individuele totaalscores werden ingedeeld in klassen. Een score tussen de 7 en 17.5 duidt op 

‘geen tot weinig’ buurtbetrokkenheid. Een score van 17,6 tot 20,5 duidt op matige 

buurtbetrokkenheid en scores vanaf 20,6 duiden op hoge buurtbetrokkenheid. 
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Schaalconstructie eenzaamheid 

 

Om eenzaamheid te meten ligt de nadruk op het verschil tussen wat iemand wenst op vlak van 

intimiteit en interpersoonlijke affectie, en wat iemand heeft op dat vlak. Hoe groter dat verschil, 

hoe groter de eenzaamheid. 10 items van vraag 35 werden weerhouden om een schaal te 

construeren. De schaal werd onderverdeeld in twee klassen: geen tot matige 

eenzaamheidsgevoelens (scores 1 t.e.m. 28) en ernstige eenzaamheidsgevoelens (scores 29 

t.e.m. 50). Deze laatste groep kan niet uit de situatie van eenzaamheid geraken zonder 

professionele hulp. 

 

Schaalconstructie onveiligheidsgevoelens 

 

De schaal om de onveiligheidsgevoelens te meten werd geconstrueerd op basis van de eerste 8 

items van vraag 32. De schaal wordt onderverdeeld in drie klassen: laag (scores 1 t.e.m. 2,5), 

matig (scores 2,51 t.e.m. 3,5) en hoog (3,50 t.e.m. 5).  

 

Schaalconstructie verhuisgeneigdheid 

 

Om de verhuisgeneigdheid te meten maken we gebruik van de items 3,4,5,6,7 en 9 van vraag 

20. We vroegen aan de respondenten: “Hoe staat u ten opzichte van de volgende 

mogelijkheden”, waarna 6 woonvormen gegeven worden. De respondenten konden steeds 

kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden: uiterst negatief, eerder negatief, noch negatief noch 

positief, eerder positief en uiterst positief. Vervolgens werden de individuele scores in klassen 

ingedeeld: een score van 1 duidt op ‘geen verhuisgeneigdheid’ een score hoger dan 1 duidt op 

verhuisgeneigdheid bij de respondent. 

 

Schaalconstructie tekorten in de wijk. 

 

Op basis van de vraag “Welke van de onderstaande voorzieningen zijn onvoldoende aanwezig in 

uw wijk?” (vraag 29) wordt een schaal geconstrueerd die alle items uitgezonderd de items 17 

en 26 bevat, om zo de onaangepastheid van de wijk weer te geven. Deze schaal wordt 

onderverdeeld in drie subdimensies: tekorten in wijk i.f.v. basisvoorzieningen, tekorten in de 

wijk i.f.v. cultuur en ontspanning en tekorten in de wijk ifv mobiliteit.  De schaal varieert tussen 

1 en 2. Hoe dichter bij twee, hoe meer tekorten er in de wijk zijn. 

 

Schaalconstructie uitgebreidheid van het netwerk 

 

Om de uitgebreidheid van het netwerk van ouderen te meten, werd hen de volgende vraag 

gesteld: “Hoe vaak gaat u op bezoek bij / ontvangt u bezoek van / hebt u telefonisch contact 

met …?”. Daarna worden 7 groepen van mensen voorgesteld. De ouderen konden telkens 

kiezen uit 6 antwoordmogelijkheden: nooit, minder dan 1 maal per maand, maandelijks, 1 à 2 

maal per week, (bijna) dagelijks en niet van toepassing. Dit is vraag 36 uit de vragenlijst. Met 

de respondenten die 'niet van toepassing' geantwoord hebben wordt geen rekening gehouden. 

Vanaf het moment dat de oudere voor een persoon maandelijks geantwoord heeft, wordt deze 

meegenomen in de berekening van de totale netwerkgrootte. Hoe groter het getal, hoe 

uitgebreider het netwerk. 

 

Schaalconstructie ouderdomsbeeld 

 

Om het ouderdomsbeeld bij ouderen na te gaan vroegen we hun mening over 11 uitspraken. 

Deze uitspraken peilen naar het idee dat ouderen hebben over de maatschappelijke visie op oud 

worden of ouderen en naar het gevoel van de ouderen of ze al dan niet gediscrimineerd worden 

omwille van hun leeftijd. Deze uitspraken gaan over medezeggenschap van ouderen, het al dan 

niet meer meetellen en de benadeling van ouderen in de samenleving. Dit is vraag 44 uit de 

vragenlijst. De respondenten konden telkens kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden, namelijk 

helemaal oneens, mee oneens, noch mee oneens / noch mee eens, mee eens en helemaal mee 
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eens. De totaalscore varieert van 1 tot 5. Hoe hoger de score, hoe meer men het gevoel heeft 

gediscrimineerd te worden omwille van de leeftijd. 

 

 

Schaalconstructie activiteitsgraad 

 

Deze dimensie wordt gemeten aan de hand van volgende vraag: “Hoe vaak beoefent u 

volgende activiteiten?” (vraag 50). Vervolgens worden allerlei activiteiten opgesomd. De items 

1 en 6 tem 15 vormen samen deze dimensie. De vijf antwoordmogelijkheden zijn: nooit, zelden, 

ongeveer maandelijks, ongeveer wekelijks en meer dan 1 maal per week. Aldus wordt een score 

bekomen tussen de 1 en de 5. Hoe dichter de score bij de vijf ligt, hoe actiever men is. 

 

Schaalconstructie gezondheid 

Om de gezondheidstoestand te meten maken we gebruik van een module van de MOS (Medical 

Outcome Scale). De respondent moet hierin aangeven in welke mate hij/zij beperkingen 

ondervindt in een aantal gezondheidsfacetten. De antwoordmogelijkheden voor deze vraag 

waren helemaal niet beperkt, minder dan 3 maand beperkt en langer dan 3 maand beperkt. 

Deze antwoordmogelijkheden werden vervolgens volgens de richtlijnen gerecodeerd tot niet 

beperkt en  beperkt. Het betreft hier vraag 38 van uit de vragenlijst. 

 

Schaalconstructie ervaren problemen 

 

Om deze schaal te construeren hebben we gebruik gemaakt van de 14 items van vraag 49. Er 

werd een totaalscore berekend. Hoe hoger, hoe meer problemen men ervaart (max score = 5). 

Bovendien werden voor de drie subdimensies ook scores op 5 berekend. De subdimensies zijn 

kwetsbaarheid (items 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8) maatschappelijke participatie (items 9, 10, 11) en 

onveiligheid (items 5, 13 en 14). Alle scores van deze subdimensies variëren tussen de 1 en 2.  

 

Schaalconstructie cultuurparticipatie 

 

De mate waarin ouderen culturele evenementen bijwonen, wordt gemeten aan de hand 

van  vraag 69 (items 1 tem 4, 8 tem 12, 14, 15 en 18 tem 20). De vraag klinkt als volgt: “Hoe 

vaak woont u onderstaande culturele evenementen bij?”. De ouderen kunnen kiezen tussen: 

nooit, één keer per jaar, meerdere keren per jaar, één keer per maand en meerdere keren per 

maand. Alle individuele items werden gehercodeerd 0 = nooit en 1= min 1x per jaar. 

Vervolgens werden de individuele scores gesommeerd. Deze scores werden in drie klassen 

ingedeeld: 0 = nooit, 1&2= passant en 3 of hoger dan 3= frequente participant. 

 

Schaalconstructie belemmeringen voor het bijwonen van activiteiten van een 

vereniging 

 

Om de belemmeringen om lid te worden van een vereniging te analyseren hebben we een 

schaal geconstrueerd die alle items van vraag 53 bevat. Deze schaal bevat twee subdimensies. 

De eerste subdimensie wordt gevormd door de organisatiespecifieke belemmeringen en bevat 

de items 5, 6, 8, 9, 11 en 13. De tweede dimensie bevat de persoonsgebonden belemmeringen 

en bevat de items 1, 2, 3, 4, 7, 10 en 12. Voor de totale schaal als de subdimensies geldt een 

score van maximaal 5.  Hoe hoger de score, hoe meer men belemmerd is.  

 

5. Significantieniveau 

 

Voor de verdere statistische analyses werd er telkens  gebruik gemaakt van een 

significantieniveau van 0.05 of 5%. 
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Beschrijving van de steekproef 

In een eerste deel van de analyse wordt de steekproef besproken. De steekproef werd zo 

getrokken dat het aandeel mannen en vrouwen in de steekproef overeenkomt met het 

werkelijke aandeel in de bevolking. Ook naar leeftijd werden de verhoudingen in de populatie 

gerespecteerd.  

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de socio-demografische kenmerken van de 

respondenten. Achtereenvolgens komen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat, 

inkomen en rondkomen met het inkomen aan bod. Deze kenmerken worden vergeleken met de 

resultaten van andere metingen zoals bv. de benchmarks van de provincie en van Vlaanderen. 

 

 

 

Geslachtsverdeling 

 

 

Tabel 1: Geslacht van de respondenten 

  

  

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

v5 

geslacht 

man 48,8% 43,0% 44,9% 
 

vrouw 51,2% 57,0% 55,1% 
 

 

 

48,8% van de respondenten zijn mannen, 51,2% zijn vrouwen. In de steekproef zitten iets 

meer vrouwen dan mannen. Dit komt overeen met de bevolkingsstatistieken, waarin we zien 

dat bij het ouder worden de vrouwen proportioneel meer voorkomen dan mannen.  

 

Wanneer we de man-vrouw-verdeling van de respondenten in Deerlijk vergelijken met de 

aandelen in de benchmarks zien we een klein verschil, maar dit verschil blijkt niet groot genoeg 

om van een significant verschil te spreken.  

 

 

Grafiek 1: Geslachtsverdeling ifv andere metingen 
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Leeftijd en leeftijdsklassen 

 

In vraag 4 vraagt men naar de leeftijd van de respondent. Tevens hebben we het antwoord op 

deze vraag gebruikt om de gemiddelde leeftijd te berekenen. We hebben, op basis hiervan, drie 

leeftijdsklassen gecreëerd, 60 tot 69 jaar, 70 tot 79jaar en 80+. 

 

 

Gemiddelde leeftijd 

 

 

Tabel 2: gemiddelde leeftijd in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL  

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde  

leeftijd 73,06 71,56 71,39 

 

 

 

De gemiddelde leeftijd van de bevraagde ouderen bedraagt 73 jaar. 

De gemiddelde leeftijd van de 60-plussers in Deerlijk ligt hoger dan de gemiddelde leeftijd van 

de ouderen in de provincie en in Vlaanderen. 

 

Leeftijdsklassen 

 

 

Tabel 3: Leeftijdsklassen in vergelijking met andere metingen 

 

  

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

 60-69 41,0% 43,8% 46,2% 
 

70-79 35,9% 37,1% 34,4% 
 

80+ 23,2% 19,2% 19,4% 
 

 

41% van de ouderen is tussen 60 en 69 jaar oud, 35,9% is tussen 70 en 79 jaar en 23,2% van 

de ouderen is ouder dan 80 jaar. 

Dit verschilt niet significant van West-Vlaanderen en Vlaanderen. 
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Grafiek 2: Leeftijdsklassen in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

In de volgende analyses beschrijven we twee indicatoren van de socio-econonmische status van 

de respondenten, met name het opleidingsniveau en het hoofdberoep. 

 

Opleidingsniveau 

 

Voor deze analyse hebben we op basis van de vraag 8 vier opleidingsniveaus gecreëerd. 

 

Tabel 4: Opleidingsniveau 

 Deerlijk 2011 

opleiding max lager onderwijs 37,1% 

max lagere humaniora 32,5% 

max hogere humaniora 16,1% 

hoger onderwijs 14,3% 

 

 

 

37,1% van de ouderen heeft enkel het lager onderwijs gevolgd, 32,5% heeft maximum een 

diploma lager secundair gevolgd, 16,1% van de ouderen heeft een diploma hoger secundair. 

14,3% van de ouderen heeft een diploma hoger/universitair onderwijs.  

Een lage opleidingsgraad van de senioren betekent geenszins dat deze groep enkel 

laaggeschoolde jobs uitgeoefend heeft. 
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Opleidingsniveau in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 5: opleidingsniveau in vergelijking met ander metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

opleiding max lager onderwijs 37,1% 43,9% 42,5% 
 

max lagere humaniora 32,5% 31,6% 28,7% 
 

max hogere humaniora 16,1% 14,8% 17,5% 
 

hoger onderwijs 14,3% 9,7% 11,3% 
 

 

 

De ouderen van Deerlijk verschillen significant van de gemiddelde senior uit West-Vlaanderen, 

maar niet van de gemiddelde senior uit Vlaanderen. Er zijn meer senioren in Deerlijk die een 

diploma hoger onderwijs, hogere humaniora en lagere humaniora hebben dan de gemiddelde 

senior uit West-Vlaanderen. 

 

Grafiek 3: Opleidingsniveau in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Hoofdberoep 

 

Naast opleidingsniveau bepaalt ook het beroep de socio-economische status van de ouderen.  

  



 

 

14 

 

 

Tabel 6: hoofdberoep 

 Deerlijk 2011 

hoofdberoep ongeschoolde arbeider 18,8% 

geschoolde arbeider 19,0% 

hulp van zelfstandige 4,5% 

lager bediende 4,8% 

hoger bediende 7,7% 

andere loontrekkende 8,9% 

landbouwer 3,6% 

vrij beroep 5,1% 

ondernemingsleider 3,0% 

groothandelaar ,3% 

andere zelfstandige 4,8% 

huisvrouw/man 19,6% 

 

 

Bijna 2 oudere op 5 waren (geschoold of ongeschoold) arbeider. Ruim 30% van de ouderen was 

(hoger of lager) bediende. Ruim 13% van de ouderen behoort tot de groep ‘zelfstandigen, vrije 

beroepen en ondernemingen’. 

3,6% van de ouderen is/was landbouwer. 

Een op vijf van de ouderen is huisman/huisvrouw geweest. 

 

Hoofdberoep in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 7: hoofdberoep in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

hoofdberoep ongeschoolde 

arbeider 

18,8% 13,4% 12,4% 

 

geschoolde 

arbeider 

19,0% 14,2% 13,3% 

 

hulp van 

zelfstandige 

4,5% 5,0% 3,8% 

 

lager bediende 4,8% 6,2% 8,2% 
 

hoger bediende 7,7% 9,8% 15,0% 
 

andere 

loontrekkende 

8,9% 6,1% 6,7% 

 

landbouwer 3,6% 7,5% 4,0% 
 

vrij beroep 5,1% 3,3% 3,7% 
 

ondernemingsleider 3,0% 1,1% 1,4% 
 

groothandelaar ,3% ,7% ,6% 
 

andere zelfstandige 4,8% 7,7% 6,4% 
 

huisvrouw/man 19,6% 24,9% 24,4% 
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In vergelijking met de benchmarks verschilt de gemiddelde senior uit Deerlijk significant van de 

gemiddelde senior uit West-Vlaanderen en Vlaanderen. Deerlijk telt een hoger aandeel 

ongeschoolde arbeiders, een lager aandeel (zowel hoger als lager) bedienden en een hoger 

aandeel ‘andere loontrekkende’. 

Het aandeel ‘landbouwers’ is in Deerlijk lager dan in Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

Ook het aandeel huisman/huisvrouw is in Deerlijk kleiner dan in Vlaanderen en West-

Vlaanderen.  

 

 

Burgerlijke staat 

 

 

Tabel 8: Burgerlijke staat 

 
Deerlijk 

2011 

burgerlijke 

staat 

gehuwd 72,6% 

nooit gehuwd 2,6% 

gescheiden 3,7% 

samenwonend 1,1% 

weduw(e) naar 19,9% 

 

72,65% van de ouderen is gehuwd, 2,6% van de ouderen is nooit gehuwd. 

Bijna 4% van de ouderen is gescheiden. 

1,1% van de ouderen is samenwonend. 

Bijna 1 op 5 is weduw(e)naar. 

 

Burgerlijke staat In vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 9: Burgerlijke staat in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 

BM_WV

L BM_VL  

burgerlijke staat gehuwd 72,6% 70,1% 69,2% 
 

nooit gehuwd 2,6% 3,7% 3,3% 
 

gescheiden 3,7% 2,2% 3,1% 
 

samenwonend 1,1% 2,2% ,9% 
 

weduw(e) naar 19,9% 21,7% 23,4% 
 

 

 

Wanneer we de Deerlijk vergelijken met de benchmarks zien we geen grote verschillen. De 

verschillen zijn ook niet statistisch significant.  

 

Partnerschap 

 

Op basis van de aangeduide burgerlijke staat werden de respondenten onderverdeeld in 2 

klassen, namelijk met of zonder partner. Kloosterlingen werden niet meegenomen in deze 

verwerking. 
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Tabel 10: partnerschap in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

partner partner 73,8% 72,4% 70,1% 
 

geen partner 26,2% 27,6% 29,9% 
 

 

Bij drie kwart van de ouderen in Deerlijk woont samen met een partner. 

 

Op vlak van partnerschap verschillen senioren uit Deerlijk niet sterk van de gemiddelde senior 

uit West-Vlaanderen en Vlaanderen. 

 

Grafiek 4: partnerschap in vergelijking met andere metingen 

 
 

Kinderen 

 

In volgende analyses bekijken we of de respondenten kinderen hebben en zo ja, hoeveel. 

Kinderen vormen immers de belangrijkste mantelzorgers. 

 

Kinderen in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 11: kinderen in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

 geen 

kinderen 

5,0% 9,5% 9,2% 

 

kinderen 95,0% 90,5% 90,8% 
 

 

Met deze vraag peilden we naar het aantal kinderen dat de respondenten hebben. Er werd 

expliciet gevraagd naar het aantal kinderen in leven. 

 

95% van de ouderen in Deerlijk heeft kinderen.  

 

In vergelijking met de gemiddelde senior uit West-Vlaanderen en Vlaanderen zien we in Deerlijk 

dat meer senioren kinderen hebben.  



 

 

17 

 

 

 

Grafiek 5: kinderen in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Inkomen 

 

Om het inkomen te schatten maken we gebruik van de vraag 71. Voor de duidelijkheid werd het 

inkomen ingedeeld in drie klassen: 500-999€, 1000-1499€ en meer dan 1500€.. 

 

Tabel 12: inkomen 

 Deerlijk 2011 

inkomen 500-999€ 6,8% 

1000-1499€ 43,7% 

>1500€ 49,4% 

 

 

 

6,8% van de ouderen beschikt over een inkomen van minder dan 1000 euro. 43,7% beschikt 

over een inkomen tussen 1.000 en 1.500 euro en bijna de helft van de ouderen beschikt over 

een inkomen boven de 1.500 euro. 

 

 

Tabel 13: inkomen in vergelijking met andere metingen 

 

 Deerlijk 

2011 

BM_WVL BM_VL 

Inkomen  

500-999€ 6,8% 32,9% 24,7% 

1000-1499€ 43,7% 36,4% 35,0% 

>1500€ 49,4% 30,7% 40,3% 
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Wanneer we het beschikbaar inkomen van ouderen in Deerlijk vergelijken met dat van de 

gemiddelde senior in West-Vlaanderen en Vlaanderen, dan stellen we vast dat in Deerlijk het 

aandeel ouderen dat met minder dan 1.000 euro moet rondkomen veel kleiner is dan in West-

Vlaanderen en Vlaanderen. Het aandeel ouderen met een beschikbaar inkomen van meer dan 

1.500 euro is hoger in Deerlijk (49%) dan in West-Vlaanderen (31%) en Vlaanderen (38%).  

 

 

Grafiek 6: inkomen in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Rondkomen met het inkomen 

 

 

Naast het werkelijke inkomen werd ook gevraagd of de respondenten vonden of ze al dan niet 

kunnen rondkomen met hun inkomen (subjectieve beoordeling).  

 

 

Tabel 14: Rondkomen met het inkomen 

 Deerlijk 2011 

Rondkomen 

met 

inkomen 

moeilijk 40,9% 

makkelijk 59,1% 

 

 

41% van de ouderen zegt moeilijk rond te komen met het beschikbaar inkomen, 59% van de 

ouderen komt makkelijk rond. 
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Tabel 15: Rondkomen met het inkomen in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

Rondkomen 

met 

inkomen 

moeilijk 40,9% 40,2% 38,1% 
 

makkelijk 59,1% 59,8% 61,9% 
 

 

 

In vergelijking met de andere metingen merken we geen statistisch verschil tussen de 

gemiddelde senior uit Deerlijk, West-Vlaanderen en Vlaanderen wat betreft het al dan niet 

makkelijk rondkomen met het inkomen. 

 

 

 

Grafiek 7: rondkomen met het inkomen in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

Tot slot van deze steekproefbeschrijving worden een aantal kenmerken met elkaar 

gecombineerd.  

 

Tabel 16: leeftijdsklassen in functie van geslacht 

  

geslacht 

man vrouw 

Leeftijdsklassen  60-69 52,4% 47,6% 

70-79 53,3% 46,7% 

80+ 35,1% 64,9% 

 

 

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel vrouwen toe. Bij de ouderen onder de 80 is zijn 

er iets meer mannen dan vrouwen. In de leeftijdsgroep boven de 80 zien we echter een hele 

andere verhouding: slechts 35% van de 80-plussers in Deerlijk is mannelijk, 65% is vrouwelijk. 
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Grafiek 8: leeftijdsklassen in functie van geslacht 

 
 

 

Tabel 17: leeftijdsklassen in functie van partnerschap 

 partner geen partner 

Leeftijdsklassen  60-69 85,4% 14,6% 

70-79 74,0% 26,0% 

80+ 52,5% 47,5% 

 

 

Naarmate de leeftijd stijgt, daalt het aandeel ouderen dat samenwoont met een partner. Nog 

net iets meer dan de helft van de 80-plussers woont nog samen met een partner. 

 

Grafiek 9: leeftijdsklassen in functie van partnerschap 
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Tabel 18: leeftijdsklassen in functie van het inkomen 

  

inkomen 

500-

999€ 

1000-

1499€ >1500€ 

Leeftijdsklassen  60-69 3,6% 33,0% 63,4% 

70-79 7,3% 47,9% 44,8% 

80+ 12,7% 58,2% 29,1% 

 

 

 

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel ouderen dat over een beperkter inkomen 

beschikt, toe. In de leeftijdsgroep 60-69 jaar heeft 3,6% van de ouderen een beschikbaar 

inkomen onder de 1.000 euro. Bij de 80-plussers bedraagt dit aandeel 12,7%. Omgekeerd 

beschikt 63,4 van de 60-69-jarigen over een inkomen boven de 1.500 euro, bij de 80-plussers 

is dit aandeel slechts 29,1%.  

 

 

Grafiek 10: leeftijdsklassen in functie van inkomen 

 
 

Tabel 19: leeftijdsklassen in functie van rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met 

inkomen 

moeilijk makkelijk 

Leeftijdsklassen  60-69 36,1% 63,9% 

70-79 40,2% 59,8% 

80+ 50,8% 49,2% 
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Er is geen verband tussen leeftijd en rondkomen met het inkomen. Het verschil tussen de 60 tot 

69-jarigen enerzijds en de 70 tot 79-jarigen anderzijds is niet zo groot. Enkel bij de 80-plussers 

zien we een iets groter verschil. 

 

Grafiek 11: leeftijdsklassen in functie van rondkomen met het inkomen 

 
 

 

Inkomensklassen ifv rondkomen met het inkomen 

 

 

Tabel 20: inkomensklassen in functie van rondkomen met het inkomen 

  

inkomen 

500-999€ 

1000-

1499€ >1500€ 

Rondkomen 

met 

inkomen  

moeilijk 12,8% 58,7% 28,4% 

makkelijk 2,7% 31,5% 65,8% 

 

 

Er is wel een verband tussen beschikbaar inkomen en het subjectieve gevoel van rondkomen 

met het inkomen: naarmate het inkomen hoger ligt, daalt het aandeel ouderen dat zegt moeilijk 

rond te komen. 
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Grafiek 12: inkomensklassen in functie van rondkomen met het inkomen 
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Bespreking van de resultaten 

Thema 1: Woonsituatie en buurt 

 

Binnen dit thema behandelen we 4 dimensies, namelijk onaangepastheid van de woning, 

buurtbetrokkenheid, verhuisgeneigdheid en onaangepastheid van de wijk.  

 

1. Basiscomfort in de woning en onaangepastheid van de woning 

 

1.1 Feitelijke situatie 

 

 

Basiscomfort van de woning 

 

Tabel 21: Bad of douche 

 
Deerlijk 

2011 

bad/ douche in 

woning 

ja 98,3% 

neen 1,7% 

 

 

Tabel 22: Centrale verwarming 

 
Deerlijk 

2011 

centrale verwarming 

in woning 

ja 79,4% 

neen 20,6% 

 

 

Tabel 23: Toilet in de woning 

 Deerlijk 2011 

toilet in woning ja 98,0% 

neen 2,0% 

 

 

Tabel 24: Telefoon 

 
Deerlijk 

2011 

telefoon in woning ja 98,3% 

neen 1,7% 

 

 

Tabel 25: Rookdetector 

 
Deerlijk 

2011 

rookdetector in 

woning 

ja 39,8% 

neen 60,2% 
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Bovenstaande tabellen geven aan in welke mate ouderen over basiscomfort in hun woning 

beschikken. 

98,3% van de ouderen heeft een bad/douche in de woning, 98% heeft een toilet in de woning. 

Centrale verwarming is aanwezig bij 79,4% van de ouderen. 

98,3% van de ouderen beschikt over een telefoon. 

Als laatste comfortelement werd gepeild naar de aanwezigheid van een rookdetector: slechts 

39,8% van de ouderen heeft een rookdetectie in huis. 

 

 

Basiscomfort van de woning: bad of douche in vergelijking met andere metingen 

 

Enkel statistisch significante verschillen worden hieronder vermeld.  

 

 

Basiscomfort van de woning: centrale verwarming in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 26: Centrale verwarming in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

centrale verwarming 

in woning 

ja 79,4% 73,0% 81,2% 
 

neen 20,6% 27,0% 18,8% 
 

 

 

Het aandeel ouderen dat over centrale verwarming beschikt ligt in Deerlijk hoger dan het West-

Vlaamse gemiddelde, maar lager dan het Vlaamse gemiddelde. 

 

Grafiek 13: Centrale verwarming in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Tabel 27: Telefoon in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

telefoon in woning ja 98,3% 96,8% 96,2% 
 

neen 1,7% 3,2% 3,8% 
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Ouderen in Deerlijk hebben niet significant vaker een telefoon in de woning dan de gemiddelde 

senior uit West-Vlaanderen of Vlaanderen. 

 

Grafiek 14: Telefoon in vergelijking met andere metingen 

 
 

Basiscomfort van de woning: rookdetector in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 28: Rookdetector in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

rookdetector in 

woning 

ja 39,8% 23,0% 22,8% 
 

neen 60,2% 77,0% 77,2% 
 

 

 

Het aandeel ouderen dat over een rookdetectie in de woning beschikt, ligt in Deerlijk veel hoger 

dan gemiddeld in Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

 

  



 

 

27 

 

Grafiek 15: Rookdetector in vergelijking met andere metingen 
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1.2 Onaangepastheid van de woning 

 

Deze dimensie wordt gemeten aan de hand van vraag 18 uit de vragenlijst waarin aan de 

ouderen een reeks onaangepastheden aan de woning werden voorgelegd en hen werd 

gevraagd: ‘Welke uitspraken zijn van toepassing op uw woning?’. Men kon kiezen uit 5 

mogelijke antwoorden gaande van helemaal niet van toepassing tot helemaal van toepassing. 

Om meer inzicht te geven in de cijfers werden de totaalscores van deze 16 items ingedeeld in 

drie klassen: geen, matige en ernstige onaangepastheid. Wanneer we op de schaal een 

totaalscore van 16  hebben, dan is er geen sprake van een onaangepaste woning. Scores 

tussen de 17 en 28 wijzen op een matige onaangepastheid en bij scores boven de 29 hebben 

we te maken met een ernstige onaangepastheid van de woning. Deze indeling is vrij stringent 

maar is een indicator voor potentiële problemen in de woning bij het ouder worden. 

 

Hieronder geven we de verschillende items van onaangepastheid v an de woning terug. 

1. Woning is te groot 

2. Woning is te klein 

3. Woning verkeert in slechte staat/slecht onderhouden 

4. Ik moet trappen doen om de woning te betreden 

5. De drempels zijn te hoog (binnen of buiten de woning) 

6. Er zijn trappen in de woning 

7. Ik moet trappen doen om naar het toilet te gaan 

8. Woning is te duur 

9. Woning is inbraakgevoelig 

10. Woning is weinig geriefelijk  

11. Woning is te gehorig (slechte geluidsisolatie) 

12. Woning is moeilijk warm te stoken 

13. Er is onvoldoende comfort in de woning 

14. De wijk bevalt niet 

15. Afstand tot voorzieningen (vb winkel, bank, ...) is te groot 

16. Afstand tot de kinderen is te groot 

 

Onaangepastheid van de woning 

 

Tabel 29: Onaangepastheid van de woning 

 
Deerlijk 

2011 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 16,1% 

matige 51,5% 

ernstige 32,4% 

 

 

16,1% van de ouderen beschikt over een woning die aangepast is. 51,5% van de ouderen 

beschikt over een woning die matig onaangepast is. Ruim 30% van de ouderen beschikt over 

een woning die ernstig onaangepast is. 
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Onaangepastheid van de woning in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 30: Onaangepastheid van de woning in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 16,1% 14,9% 16,0% 
 

matige 51,5% 47,6% 46,1% 
 

ernstige 32,4% 37,5% 37,9% 
 

 

Er is geen statistisch significant verschil merkbaar tussen Deerlijk en de twee benchmarks wat 

betreft de onaangepastheid van de woning. 

 

Grafiek 16: Onaangepastheid van de woning in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

 

Onaangepastheid van de woning op itemniveau en in vergelijking met andere metingen 

 

In onderstaande tabel worden de individuele items die de schaal ’onaangepastheid van de 

woning’ uitmaken, besproken. Er werd voor elk item een score berekend. Hoe hoger de score, 

hoe onaangepaster de woning van de ouderen (maximale score van 5). 
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Tabel 31: Onaangepastheid van de woning op itemniveau en in vergelijking met 

andere metingen 

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL  

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde  

woning is te groot 1,90 1,95 1,95 
 

woning is te klein 1,55 1,53 1,47 
 

woning is in slechte staat/ 

slecht onderhouden 

1,40 1,35 1,42 

 

ik moet trappen doen om de 

woning te betreden 

1,58 1,51 1,66 

 

de drempels zijn te hoog 

(binnen of buiten) 

1,42 1,31 1,41 

 

er zijn trappen in de woning 2,91 2,78 2,91  

ik moet trappen doen om naar 

het toilet te gaan 

1,42 1,29 1,43 

 

woning is te duur 1,41 1,48 1,51 
 

woning is inbraakgevoelig 1,82 1,87 1,82  

woning is weinig geriefelijk 1,43 1,46 1,50  

woning is te gehorig (slechte 

geluidsisolatie) 

1,68 1,65 1,70 

 

woning is moeilijk warm te 

stoken 

1,70 1,67 1,70 

 

er is onvoldoende comfort in 

de woning 

1,46 1,61 1,56 

 

de wijk bevalt me niet 1,35 1,42 1,47 

 

afstand tot voorzieningen 

(winkel, bank,...) is te groot 

2,00 1,92 2,07 

 

afstand tot kinderen is te 

groot 

1,82 1,82 1,82 

 

 

 

Ouderen in Deerlijk moeten vaker dan senioren uit West-Vlaanderen trappen doen om de 

woning te betreden. In vergelijking met Vlaanderen moeten senioren uit West-Vlaanderen dan 

weer minder vaak trappen doen.  

 

Ouderen in Deerlijk vinden vaker dan senioren uit West-Vlaanderen dat de drempels (binnen of 

buiten) te hoog zijn. Met de senioren uit Vlaanderen is er geen verschil.  

 

Een laatste significant verschil betreft de trappen om naar het toilet te gaan. Ouderen uit 

Deerlijk geven vaker dan ouderen uit West-Vlaanderen dat ze trappen moeten doen om naar 

het toilet te gaan.  

 

Voor de andere items merken we geen significant verschil op tussen senioren uit Deerlijk, West-

Vlaanderen en Vlaanderen.  

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In wat volgt gaan we na welke kenmerken van de respondenten een invloed hebben op de 

onaangepastheid van de woning. 
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Opeenvolgend worden volgende kenmerken besproken: leeftijd, geslacht, het al dan niet 

hebben van een  partner, kinderen, inkomen al dan niet verhuisd zijn de voorbije 10 jaar, 

ouderdom van de woning, eenzaamheid, zorgafhankelijkheid en onveiligheidsgevoelens. 

 

Telkens bespreken we enkel de kenmerken die een significant verschil opleveren.  

 

Deze kenmerken bespreken enkel de situatie in Deerlijk, en niet in West-Vlaanderen of 

Vlaanderen. 

 

De onaangepastheid van de woning wordt in Deerlijk niet beïnvloed door het geslacht of door 

het al dan niet afhankelijk zijn voor persoonlijke verzorging. Deze tabellen worden dus niet 

meegegeven in onderstaande analyse. 

 

 

Onaangepastheid van de woning ifv de leeftijdsklasse 

 

Tabel 32: Onaangepastheid van de woning in functie van de leeftijdsklasse 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 14,3% 13,7% 23,4% 

matige 53,4% 52,9% 45,3% 

ernstige 32,3% 33,3% 31,3% 

 

 

Leeftijd heeft geen invloed op de mate van de onaangepastheid van de woning.  

 

Grafiek 17: Onaangepastheid van de woning in functie van de leeftijdsklasse 
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Onaangepastheid van de woning op itemniveau en ifv de leeftijdsklasse 

 

Tabel 33: Onaangepastheid van de woning op itemniveau en functie van de 

leeftijdsklasse 

 
60-69 70-79 80+ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

v1801 woning is te groot 1,85 1,98 1,86 

v1802 woning is te klein 1,39 1,84 1,41 

v1803 woning is in slechte 

staat/ slecht onderhouden 

1,26 1,69 1,25 

v1804 ik moet trappen doen 

om de woning te betreden 

1,52 1,76 1,41 

v1805 de drempels zijn te 

hoog (binnen of buiten) 

1,29 1,62 1,39 

v1806 er zijn trappen in de 

woning 

3,13 2,91 2,45 

v1807 ik moet trappen doen 

om naar het toilet te gaan 

1,29 1,75 1,17 

v1808 woning is te duur 1,32 1,52 1,44 

v1809 woning is 

inbraakgevoelig 

1,88 1,83 1,66 

v1810 woning is weinig 

geriefelijk 

1,28 1,63 1,42 

v1811 woning is te gehorig 

(slechte geluidsisolatie) 

1,57 1,92 1,52 

v1812 woning is moeilijk 

warm te stoken 

1,68 1,75 1,69 

v1813 er is onvoldoende 

comfort in de woning 

1,28 1,73 1,42 

v1814 de wijk bevalt me niet 1,30 1,45 1,31 

v1815 afstand tot 

voorzieningen (winkel, 

bank,...) is te groot 

1,89 2,01 2,20 

v1816 afstand tot kinderen 

is te groot 

1,75 1,99 1,67 

 

 

 

 

In bovenstaande tabel zijn de scores van de items terug te vinden naargelang de 

leeftijdscategorie van de senioren (hoe hoger de score, hoe onaangepaster de woning van de 

ouderen).  

 

Bij een aantal van de items merken we geen verschil naargelang de leeftijdsgroep: woning is te 

groot, ik moet trappen doen om de woning te betreden, de drempels zijn te hoog, de woning is 

te duur, woning is inbraakgevoelig, woning is moeilijk warm te stoken, wijk bevalt mij niet, 

afstand tot de voorzieningen is te groot en de afstand tot de kinderen is te groot.  

 

Op een aantal punten is de score verschillend naargelang de leeftijdsgroep. Vooral de 70 tot 79-

jarigen lijken een hogere score te hebben om deze items. De 70 tot 79-jarigen vinden vaker dat 

de woning te klein is dan de andere senioren, ze vinden vaker dat hun woning in slechte staat 
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of slecht onderhouden is. 70 tot 79-jarigen moeten meer trappen doen om naar het toilet te 

gaan, vinden vaker dat hun woning weinig geriefelijk is, vinden vaker dat hun woning te gehorig 

is en vinden vaker dat er onvoldoende comfort in de woning is. Enkel voor het item ‘er zijn 

trappen in de woning’ zien we dat de 60 tot 69-jarigen slechter scoren.  

 

 

 

 

Onaangepastheid van de woning ifv partnerschap 

 

Tabel 34: Onaangepastheid van de woning in functie van partnerschap 

  

partner 

partner 

geen 

partner 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 15,6% 16,2% 

matige 50,4% 55,4% 

ernstige 33,9% 28,4% 

 

 

 

Er is geen significant verschil tussen ouderen met een partner en ouderen zonder partner voor 

wat betreft de onaangepastheid van de woning. 

 

Grafiek 18: Onaangepastheid van de woning in functie van partnerschap 
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Onaangepastheid van de woning op itemniveau en ifv partnerschap 

 

Tabel 35: Onaangepastheid van de woning om itemniveau en in functie van 

partnerschap 

  

partner 

partner geen partner 

Gemiddelde Gemiddelde 

v1801 woning is te groot 1,86 2,03 

v1802 woning is te klein 1,54 1,58 

v1803 woning is in slechte staat/ slecht 

onderhouden 

1,41 1,39 

v1804 ik moet trappen doen om de woning te 

betreden 

1,58 1,57 

v1805 de drempels zijn te hoog (binnen of 

buiten) 

1,45 1,35 

v1806 er zijn trappen in de woning 2,95 2,81 

v1807 ik moet trappen doen om naar het toilet 

te gaan 

1,46 1,31 

v1808 woning is te duur 1,42 1,42 

v1809 woning is inbraakgevoelig 1,82 1,81 

v1810 woning is weinig geriefelijk 1,43 1,42 

v1811 woning is te gehorig (slechte 

geluidsisolatie) 

1,68 1,69 

v1812 woning is moeilijk warm te stoken 1,71 1,69 

v1813 er is onvoldoende comfort in de woning 1,48 1,41 

v1814 de wijk bevalt me niet 1,40 1,22 

v1815 afstand tot voorzieningen (winkel, 

bank,...) is te groot 

2,04 1,89 

v1816 afstand tot kinderen is te groot 1,91 1,55 

 

 

Er is maar één item waar er een significant verschil terug te vinden is: senioren met een 

partner vinden vaker dan senioren zonder partner dat de afstand tot de kinderen te groot is. 

 

 

Onaangepastheid van de woning ifv inkomensklasse 

 

Tabel 36: Onaangepastheid van de woning ifv inkomen 

  

inkomen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 35,3% 19,2% 13,3% 

matige 41,2% 45,5% 51,7% 

ernstige 23,5% 35,4% 35,0% 
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Tussen inkomensklasse en onaangepastheid van de woning werd geen significant verband 

vastgesteld. 

 

Grafiek 19: Onaangepastheid van de woning ifv inkomen 
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Onaangepastheid van de woning op itemniveau en ifv inkomen 

 

Tabel 37: Onaangepastheid van de woning om itemniveau en in functie van het 

inkomen 

 
500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

woning is te groot 1,82 1,94 1,95 

woning is te klein 1,53 1,48 1,63 

woning is in slechte staat/ 

slecht onderhouden 

1,53 1,44 1,32 

ik moet trappen doen om de 

woning te betreden 

1,53 1,53 1,60 

de drempels zijn te hoog 

(binnen of buiten) 

1,53 1,41 1,45 

er zijn trappen in de woning 1,71 2,74 3,22 

ik moet trappen doen om 

naar het toilet te gaan 

1,24 1,41 1,46 

woning is te duur 1,59 1,43 1,38 

woning is inbraakgevoelig 1,94 1,89 1,83 

woning is weinig geriefelijk 1,53 1,53 1,37 

woning is te gehorig (slechte 

geluidsisolatie) 

1,76 1,80 1,63 

woning is moeilijk warm te 

stoken 

1,76 1,67 1,66 

er is onvoldoende comfort in 

de woning 

1,59 1,39 1,52 

de wijk bevalt me niet 1,53 1,38 1,32 

afstand tot voorzieningen 

(winkel, bank,...) is te groot 

2,18 2,13 1,91 

afstand tot kinderen is te 

groot 

2,00 1,83 1,87 

 

 

 

Er is maar op één item een significant verschil teruggevonden: hoe hoger het inkomen hoe 

vaker er trappen zijn in de woning. 

 

 

Onaangepastheid van de woning ifv rondkomen inkomen 

 

Tabel 38: Onaangepastheid van de woning in functie van rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

Onaangepastheid van de 

woning 

geen 17,5% 18,3% 

matige 42,7% 55,6% 

ernstige 39,8% 26,1% 
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Ouderen die makkelijk rondkomen wonen minder vaak in een ernstig onaangepaste woning dan 

ouderen die moeilijk rondkomen. 

 

 

Grafiek 20: Onaangepastheid van de woning in functie van rondkomen met het 

inkomen 
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Onaangepastheid van de woning op itemniveau en ifv rondkomen inkomen 

 

Tabel 39: Onaangepastheid van de woning om itemniveau en in functie van 

rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

Gemiddelde Gemiddelde 

v1801 woning is te groot 1,95 1,86 

v1802 woning is te klein 1,50 1,64 

v1803 woning is in slechte staat/ slecht 

onderhouden 

1,48 1,33 

v1804 ik moet trappen doen om de woning te 

betreden 

1,49 1,59 

v1805 de drempels zijn te hoog (binnen of 

buiten) 

1,51 1,37 

v1806 er zijn trappen in de woning 2,79 2,97 

v1807 ik moet trappen doen om naar het toilet 

te gaan 

1,39 1,39 

v1808 woning is te duur 1,52 1,32 

v1809 woning is inbraakgevoelig 1,88 1,79 

v1810 woning is weinig geriefelijk 1,45 1,39 

v1811 woning is te gehorig (slechte 

geluidsisolatie) 

1,79 1,55 

v1812 woning is moeilijk warm te stoken 1,91 1,54 

v1813 er is onvoldoende comfort in de woning 1,39 1,48 

v1814 de wijk bevalt me niet 1,48 1,24 

v1815 afstand tot voorzieningen (winkel, 

bank,...) is te groot 

2,24 1,78 

v1816 afstand tot kinderen is te groot 1,98 1,71 

 

 

Drie items zijn hier van belang. Een eerste significante verschil werd gevonden bij het item 

‘woning is moeilijk warm te stoken’: ouderen die moeilijk rondkomen ervaren hier meer 

problemen dan ouderen die makkelijk rondkomen. Een tweede item gaat over de wijk: ouderen 

die moeilijk rondkomen vinden vaker dan ouderen die makkelijk rondkomen dat de wijk hen 

niet bevalt. Een derde item gaat over de afstand tot voorzieningen: ouderen die moeilijk 

rondkomen vinden die vaker te ver dan ouderen die makkelijk rondkomen. 
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Onaangepastheid van de woning ifv 'de afgelopen 10 jaar verhuisd' 

 

Tabel 40: Onaangepastheid van de woning ifv 'de afgelopen 10 jaar verhuisd' 

  

verhuisd afgelopen tien 

jaar 

ja neen 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 25,0% 14,8% 

matige 60,7% 50,8% 

ernstige 14,3% 34,5% 

 

 

Bovenstaande verschillen zijn niet significant. Er dient opgemerkt te worden dat er maar 34 

personen in de bevraging opgenomen zijn die in de afgelopen 10 jaar verhuisd zijn, waardoor er 

kleine aantallen zijn in deze 3 categorieën van onaangepastheid van de woning. Voor 

significantietoetsen dienen er grotere aantallen te zijn.  

 

 

Grafiek 21: Onaangepastheid van de woning ifv 'de afgelopen 10 jaar verhuisd' 

 
 

 

Onaangepastheid van de woning ifv de ouderdom van de woning 

 

Tabel 41: Onaangepastheid van de woning ifv de ouderdom van de woning 

Onaangepastheid 

van de woning 

Gemiddelde 

ouderdom woning 

geen 39 jaar 

matige 45 jaar 

ernstige 52 jaar 

Total 46 jaar 
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Hoe ouder de woning is, hoe onaangepaster de woning.  

 

Onaangepastheid van de woning ifv zorgafhankelijkheid: v4102 hulp voor huishouden 

 

Tabel 42: Onaangepastheid van de woning ifv hulp voor huishouden  

  

hulp voor huishouden 

ja neen 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 16,7% 14,4% 

matige 36,7% 55,9% 

ernstige 46,7% 29,7% 

 

 

Ouderen die hulp krijgen voor het huishouden hebben vaker een ernstig onaangepaste woning.  

 

Grafiek 22: Onaangepastheid van de woning ifv hulp voor huishouden 

 
 

Onaangepastheid van de woning ifv zorgafhankelijkheid:v4103 hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen 

 

Tabel 43: Onaangepastheid van de woning ifv hulp voor persoonlijke verplaatsingen  

  

hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 10,9% 15,7% 

matige 39,1% 54,2% 

ernstige 50,0% 30,1% 
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Personen die hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsingen hebben vaker een ernstig 

onaangepaste woning: de helft van de ouderen die hulp nodig hebben voor persoonlijke 

verplaatsingen woont in een ernstig onaangepaste woning. Bij de ouderen die geen hulp nodig 

hebben bij persoonlijke verplaatsingen is dit 30%. 

 

 

Grafiek 23: Onaangepastheid van de woning ifv hulp voor persoonlijke verplaatsingen  

 
 

 

Onaangepastheid van de woning ifv eenzaamheid 

 

Om eenzaamheid te meten ligt de nadruk op het verschil tussen wat iemand wenst op vlak van 

intimiteit en interpersoonlijke affectie, en wat iemand heeft op dat vlak. Hoe groter dat verschil, 

hoe groter de eenzaamheid. 10 items van vraag 35 werden weerhouden om een schaal te 

construeren. De schaal werd onderverdeeld in twee klassen: geen tot matige 

eenzaamheidsgevoelens (scores 1 t.e.m. 28) en ernstige eenzaamheidsgevoelens (scores 29 

t.e.m. 50).  

 

Tabel 44: Onaangepastheid van de woning ifv eenzaamheid  

  

eenzaamheid 

geen tot 

matige ernstige 

Onaangepastheid 

van de woning 

geen 16,5% 8,5% 

matige 52,7% 45,8% 

ernstige 30,8% 45,8% 

 

 

 

Ouderen die ernstig eenzaam zijn wonen meer in een woning die ernstig onaangepast is dan 

ouderen die niet of beperkt eenzaam zijn. 
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Grafiek 24: Onaangepastheid van de woning ifv eenzaamheid 

 
 

 

 

Onaangepastheid van de woning ifv onveiligheidsgevoelens 

 

De schaal om de onveiligheidsgevoelens te meten werd geconstrueerd op basis van de eerste 8 

items van vraag 32. De schaal wordt onderverdeeld in drie klassen: laag (scores 1 t.e.m. 2,5), 

matig (scores 2,51 t.e.m. 3,5) en hoog (3,50 t.e.m. 5).  

 

Tabel 45: Onaangepastheid van de woning ifv onveiligheid  

  

onveiligheidsgevoelens 

laag matig ernstig 

Onaangepastheid 

van de woning  

geen 28,8% 10,3% 12,5% 

matige 57,6% 56,1% 45,8% 

ernstige 13,6% 33,6% 41,7% 

 

Onveiligheidsgevoelens en onaangepastheid van de woning zijn aan elkaar gelinkt. Ouderen die 

zich ernstig onveilig voelen, wonen meer in een woning die ernstig onaangepast is. Ouderen die 

zich niet onveilig voelen, wonen meer in een aangepaste woning. 
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Grafiek 25: Onaangepastheid van de woning ifv onveiligheid  
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2. Buurtbetrokkenheid 

 

De dimensie buurtbetrokkenheid wordt gemeten aan de hand van de volgende 7 vragen. “Hoe 

vaak hebt u contact met mensen die in uw wijk wonen?” (vraag 23) “Hoe ervaart u dit contact?” 

(vraag24)  “Hoe prettig vindt u het over het algemeen om in uw wijk te wonen?” (vraag 26) 

“Hoe betrokken voelt u zich bij hetgeen in uw wijk gebeurt?” (vraag 27) “Hoe vaak gaat u op 

bezoek bij/ ontvangt u bezoek van / hebt u telefonisch contact met buren of mensen uit de 

wijk?” (vraag 36 nr.7) “Hoe tevreden bent u over de contacten met de buren of mensen uit de 

wijk?” (vraag 37 nr.9) en “Vindt u dat er in uw wijk voldoende wordt georganiseerd voor 

mensen, ouder dan 60 jaar?” (vraag 30).Alle scores op deze vragen werden gesommeerd en de 

individuele totaalscores werden ingedeeld in klassen. Een score tussen de 7 en 17.5 duidt op 

‘geen tot weinig’ buurtbetrokkenheid. Een score van 17.6 tot 20.5 duidt op matige 

buurtbetrokkenheid en scores vanaf 20.6 duiden op hoge buurtbetrokkenheid. 

 

 

Buurtbetrokkenheid 

 

Tabel 46: Buurtbetrokkenheid 

 
Deerlijk 

2011 

buurtbetrokkenheid geen 27,8% 

matig 34,7% 

veel 37,6% 

 

 

27,8% van de ouderen ervaart geen buurtbetrokkenheid, 34,7% voelt zich matig betrokken op 

de wijk en 37,6% van de ouderen ervaart veel buurtbetrokkenheid. 

 

 

Buurtbetrokkenheid in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 47: Buurtbetrokkenheid in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

buurtbetrokkenheid geen 27,8% 33,7% 31,8% 
 

matig 34,7% 37,5% 37,3% 
 

veel 37,6% 28,9% 30,9% 
 

 

 

Wanneer we de senioren van Deerlijk vergelijken met  de gemiddelde senior uit West-

Vlaanderen zien we dat er sprake is van een significant verschil. De groep die zich sterk 

vetrokken voelt met zijn buurt is veel groter in Deerlijk dan in West-Vlaanderen. Met West-

Vlaanderen is het verschil niet significant. 
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Grafiek 26: Buurtbetrokkenheid in vergelijking met andere metingen 

  
 

 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

Bij onderstaande tabellen worden enkel de gegevens van Deerlijk gebruikt. Hier wordt de 

buurtbetrokkenheid getoetst aan de hand van verschillende kenmerken (zoals bv. leeftijd en 

geslacht). Er zijn weinig kenmerken die samenhangen met de buurtbetrokkenheid. Volgende 

kenmerken leveren geen significante verschillen naar buurtbetrokkenheid toe: leeftijd, geslacht, 

partner, verhuisd de voorbije 10 jaar, hulp voor persoonlijke verzorging krijgen, hulp voor 

persoonlijke verplaatsingen en de onveiligheidsgevoelens.  

 

 

Buurtbetrokkenheid ifv inkomen 

 

Tabel 48: Buurtbetrokkenheid in functie van inkomen 

  

inkomen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

buurtbetrokkenheid geen 30,0% 32,5% 20,7% 

matig 0,0% 36,1% 38,7% 

veel 70,0% 31,3% 40,5% 

 

Ouderen die minder dan 1.000 euro per maand hebben voelen zich veel meer betrokken in hun 

buurt. 

Ouderen die een inkomen hebben van 1.000 tot 1.499 euro per maand, voelen zich het minst 

betrokken bij hun buurt. 

 

 

  



 

 

46 

 

Grafiek 27: Buurtbetrokkenheid in functie van inkomen 

  
 

 

Buurtbetrokkenheid ifv rondkomen met het inkomen 

 

 

Tabel 49: Buurtbetrokkenheid in functie van rondkomen met het inkomen 

 

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

buurtbetrokkenheid geen 37,5% 21,3% 

matig 35,0% 36,8% 

veel 27,5% 41,9% 

 

 

Ook met betrekking tot het rondkomen met het inkomen is er een significant verschil: ouderen 

die aangeven makkelijk  rond te komen met het inkomen geven aan veel betrokken te zijn met 

de buurt. 

 

Grafiek 28: Buurtbetrokkenheid in functie van rondkomen met het inkomen 
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Buurtbetrokkenheid ifv zorgafhankelijkheid: v4102 hulp voor huishouden 

 

 

Tabel 50: Buurtbetrokkenheid ifv zorgafhankelijkheid: v4102 hulp voor huishouden 

  

hulp voor huishouden 

ja neen 

buurtbetrokkenheid geen 42,5% 25,1% 

matig 30,0% 35,7% 

veel 27,5% 39,2% 

 

 

Ouderen die hulp nodig hebben in het huishouden zijn minder betrokken op de buurt. Ouderen 

die geen hulp nodig hebben voor het huishouden zijn meer betrokken op de buurt. 

 

Grafiek 29: Buurtbetrokkenheid ifv zorgafhankelijkheid: v4102 hulp voor huishouden 

 
 

Buurtbetrokkenheid ifv eenzaamheid 

 

 

Tabel 51: Buurtbetrokkenheid ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheid 

geen tot 

matige ernstige 

buurtbetrokkenheid geen 24,9% 40,0% 

matig 33,0% 42,2% 

veel 42,1% 17,8% 
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Er is een relatie tussen eenzaamheid en buurtbetrokkenheid. Ouderen die ernstige 

eenzaamheidsgevoelens hebben zijn veel minder betrokken op de buurt dan ouderen die weinig 

tot geen eenzaamheidsgevoelens hebben.  

 

Grafiek 30: Buurtbetrokkenheid ifv eenzaamheid 
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3. Verhuizen en verhuisgeneigdheid 

 

Eerst gaan we na hoeveel ouderen de afgelopen 10 jaar verhuisd zijn. Vervolgens komt 

verhuisgeneigdheid aan bod. We stelden de ouderen volgende vraag: “Bent u in de afgelopen 

10 jaar verhuisd?”. 

 

3.1 Feitelijke situatie 

 

Verhuisd afgelopen 10 jaar 

 

Tabel 52: Verhuisd de afgelopen 10 jaar 

 
Deerlijk 

2011 

verhuisd afgelopen 

tien jaar 

ja 10,1% 

neen 89,9% 

 

 

10% van de ouderen is in de periode van 10 jaar voor de bevraging verhuisd. 

 

 

Verhuisd afgelopen 10 jaar in vergelijking met andere metingen 

 

 

Tabel 53: Verhuisd afgelopen 10 jaar in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

verhuisd afgelopen 

tien jaar 

ja 10,1% 17,5% 14,0% 
 

neen 89,9% 82,5% 86,0% 
 

 

De senioren uit Deerlijk zijn minder verhuisd de afgelopen 10 jaar dan de gemiddelde senior uit 

West-Vlaanderen en uit Vlaanderen.  
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Grafiek 31: Verhuisd de afgelopen 10 jaar in vergelijking met andere metingen 

  
 

 

3.2 Verhuisgeneigdheid 

 

Om de verhuisgeneigdheid te meten maken we gebruik van de items 3,4,5,6,7 en 9 van vraag 

20. We vroegen aan de respondenten: “Hoe staat u ten opzichte van de volgende 

mogelijkheden”, waarna 6 woonvormen gegeven worden. De respondenten konden steeds 

kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden: uiterst negatief, eerder negatief, noch negatief noch 

positief, eerder positief en uiterst positief. Vervolgens werden de individuele scores in klassen 

ingedeeld: een score van 1 duidt op ‘geen verhuisgeneigdheid’, een score hoger dan 1 duidt op 

verhuisgeneigdheid bij de respondent. 

 

Hieronder herhalen we kort nog eens de items van deze vraag. 

1. woning laten zoals ze is 

2. woning aanpassen aan de behoeften 

3. verhuizen naar een aangepaste woonvorm 

4. verhuizen naar een rusthuis/ rust- en verzorgingstehuis 

5. verhuizen naar een aangepaste bejaardenwoning in de buurt 

6. inwonen bij de kinderen 

7. samenwonen met een aantal senioren 

8. zelfstandig thuiswonend 

9. verhuizen naar een serviceflat 
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Tabel 54: Verhuisgeneigdheid 

 
Deerlijk 

2011 

verhuisgeneigdheid geen 47,0% 

wel 53,0% 

 

 

47% van de ouderen vertoont geen bereidheid om te verhuizen, 53% van de ouderen vertoont 

wel een zekere mate van verhuisgeneigdheid. 

 

 

Verhuisgeneigdheid in vergelijking met andere metingen 

 

 

Tabel 55: Verhuisgeneigdheid in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL  

verhuisgeneigdheid geen 47,0% 47,2% 43,3% 
 

wel 53,0% 52,8% 56,7% 
 

 

 

De verhuisgeneigdheid in Deerlijk verschilt niet van de verhuisgeneigdheid van de ouderen in 

West-Vlaanderen, maar wel van de ouderen in Vlaanderen. We zien dat de verhuisgeneigdheid 

hoger ligt in Vlaanderen dan in Deerlijk en West-Vlaanderen. 

 

Grafiek 32: Verhuisgeneigdheid in vergelijking met andere metingen 
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Verhuisgeneigdheid op itemniveau en ifv de benchmarks 

 

 

 

Tabel 56: Verhuisgeneigdheid op itemniveau en in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL  

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde  

v2003 verhuizen naar 

aangepaste 

woonvorm 

1,72 1,65 1,66 

 

v2004 verhuizen naar 

rusthuis/ rvt 

1,49 1,48 1,50 

 

v2005 verhuizen naar 

aangepaste 

bejaardenwoning in 

de buurt 

1,64 1,55 1,56 

 

v2006 inwonen bij 

kinderen 

1,31 1,33 1,47 

 

v2007 samenwonen 

met een aantal 

senioren, met 

gescheiden 

woonvertrekken 

1,34 1,43 1,50 

 

v2009 verhuizen naar 

serviceflat 

2,03 1,94 1,96 

 

 

 

Hierboven zijn de scores terug te vinden van de items. Hoe hoger de score, hoe groter de 

verhuisgeneigdheid (maximale score: 5) 

 

Wanneer we Deerlijk vergelijken met de benchmarks zien we dat ouderen uit Deerlijk minder 

geneigd zijn om bij de kinderen te gaan inwonen dan de gemiddelde senior uit West-Vlaanderen 

en Vlaanderen. Ook gaan samenwonen met een aantal senioren met gescheiden 

woonvertrekken zien senioren uit Deerlijk minder zitten dan de gemiddelde senior uit West-

Vlaanderen en Vlaanderen. 

 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

Voor volgende analyses gebruiken we enkel de data van Deerlijk. Enkel de 

onveiligheidsgevoelens spelen een rol bij de verhuisgeneigdheid. Andere kenmerken spelen 

geen rol en worden niet weergegeven.  

 

 

Verhuisgeneigdheid ifv onveiligheidsgevoelens 

 

 

Tabel 57: Verhuisgeneigdheid in functie van onveiligheidsgevoelens 

  

Onveiligheidsgevoelens 

laag matig ernstig 

verhuisgeneigdheid geen 63,6% 38,9% 39,8% 

wel 36,4% 61,1% 60,2% 
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Naarmate senioren zich onveiliger voelen, zijn ze meer bereid om te verhuizen. 

 

Grafiek 33: Verhuisgeneigdheid in functie van onveiligheidsgevoelens 
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4. Tekorten in de wijk 

Een laatste dimensie binnen het thema ‘woonsituatie en buurt’ betreft het uitrustingsniveau van 

de wijk. Op basis van de vraag “Welke van de onderstaande voorzieningen zijn onvoldoende 

aanwezig in uw wijk?” (vraag 29) wordt een schaal geconstrueerd, die alle items (uitgezonderd 

de items 17 en 26) bevat, om zo de tekorten in de wijk weer te geven. Deze schaal wordt 

onderverdeeld in drie subdimensies: tekorten in de wijk ifv basisvoorzieningen, tekorten in de 

wijk ifv culturele voorzieningen en tekorten in de wijk ifv mobiliteit.  

De waarde van de scores variëren tussen 1 en 2. Hoe dichter de waarde bij 2,  hoe meer 

tekorten ervaren worden.  

 

We geven hieronder nogmaals de verschillende items van deze vraag.  

 

1. Kruidenierszaak 

2. Bank 

3. Kapper 

4. Apotheek 

5. Huisarts 

6. Slager 

7. Bakker 

8. Rustbanken 

9. Openbare 

toiletten 

10. Openbaar vervoer 

11. Bushalte 

12. Dienstencentrum 

13. Sporthal 

14. Zwembad 

15. Bibliotheek 

16. Buurt- of 

wijkcentrum 

17. Verlichting 

18. Mobiele winkel 

19. Cinema 

20. Theater 

21. Postkantoor 

22. Kerk  

23. Café 

24. Groen/park 

25. Oversteekplaatse

n 

 

 

Tekorten in de wijk 

 

Tabel 58: Tekorten in de wijk 

 
Deerlijk 

Gemiddelde 

Aangepastheid van de wijk 1,30 

Aangepastheid van de wijk 

_culturele voorziening 

1,30 

Aangepastheid van de wijk 

_basisvoorzieningen 

1,28 

Aangepastheid van de wijk 

_mobiliteit 

1,33 

 

Wanneer we de scores bekijken over de ervaren tekorten in de wijk, dan stellen we vast dat 

senioren eerder weinig tekorten ervaren: alle scores liggen dichter bij 1 dan bij 2. 

Meest tekorten worden ervaren mbt mobiliteit, minst tekorten worden ervaren mbt 

basisvoorzieningen. 
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Tekorten in de wijk in vergelijking met andere metingen 

 

Tabel 59: tekorten in de wijk in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk BM_WVL BM_VL 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Aangepastheid van de wijk 1,30 1,20 1,27 

Aangepastheid van de wijk 

_culturele voorziening 

1,30 1,18 1,28 

Aangepastheid van de wijk 

_basisvoorzieningen 

1,28 1,19 1,25 

Aangepastheid van de wijk 

_mobiliteit 

1,33 1,26 1,30 

 

Wanneer we Deerlijk vergelijken met de benchmarks, dan stellen we vast dat de ouderen in 

Deerlijk meer tekorten ervaren dan ouderen in West-Vlaanderen en Vlaanderen. Deze 

vaststelling geldt voor de drie subdimensies. 

 

 

Tabel 60: Tekorten in de wijk ifv basisvoorzieningen ivm andere metingen 

 

 
Deerlijk BM_WVL BM_VL 

 %  %  % 

v2901 in wijk 

onvoldoende: 

kruidenierszaak 

neen 66,6% 70,1% 64,4% 

ja 33,4% 29,9% 35,6% 

v2902 in wijk 

onvoldoende: bank 

neen 62,5% 74,0% 70,2% 

ja 37,5% 26,0% 29,8% 

v2903 in wijk 

onvoldoende: kapper 

neen 75,3% 83,3% 78,8% 

ja 24,7% 16,7% 21,2% 

v2904 in wijk 

onvoldoende: apotheek 

neen 68,6% 80,8% 79,7% 

ja 31,4% 19,2% 20,3% 

v2905 in wijk 

onvoldoende: huisarts 

neen 71,6% 83,8% 81,0% 

ja 28,4% 16,2% 19,0% 

v2906 in wijk 

onvoldoende: slager 

neen 75,9% 81,4% 72,4% 

ja 24,1% 18,6% 27,6% 

v2907 in wijk 

onvoldoende: bakker 

neen 72,9% 83,5% 77,0% 

ja 27,1% 16,5% 23,0% 

v2918 in wijk 

onvoldoende: mobiele 

winkel 

neen 75,6% 81,4% 73,2% 

ja 24,4% 18,6% 26,8% 

v2921 in wijk 

onvoldoende: postkantoor 

neen 67,9% 74,0% 68,0% 

ja 32,1% 26,0% 32,0% 

v2922 in wijk 

onvoldoende: kerk 

neen 77,9% 88,7% 81,7% 

ja 22,1% 11,3% 18,3% 

v2923 in wijk 

onvoldoende: café 

neen 73,6% 86,8% 79,2% 

ja 26,4% 13,2% 20,8% 
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Bovenstaande tabel geeft aan dat er in Deerlijk meer senioren zijn die aangeven dat er tekorten 

in de wijk zijn in functie van basisvoorzieningen. Voor alle items werd er een significant verschil 

teruggevonden.  

 

Tabel 61: Tekorten in de wijk mbt mobiliteit in vergelijking met andere metingen 

 
2011 BM_WVL BM_VL 

 %  %  % 

v2908 in wijk 

onvoldoende: rustbanken 

neen 60,9% 65,7% 61,0% 

ja 39,1% 34,3% 39,0% 

v2909 in wijk 

onvoldoende: openbare 

toiletten 

neen 51,5% 60,3% 58,5% 

ja 48,5% 39,7% 41,5% 

v2910 in wijk 

onvoldoende: openbaar 

vervoer 

neen 67,2% 78,8% 73,1% 

ja 32,8% 21,2% 26,9% 

v2911 in wijk 

onvoldoende: bushalte 

neen 72,2% 78,6% 75,2% 

ja 27,8% 21,4% 24,8% 

v2924 in wijk 

onvoldoende: groen/park 

neen 72,6% 82,8% 75,5% 

ja 27,4% 17,2% 24,5% 

v2925 in wijk 

onvoldoende: 

oversteekplaatsen 

neen 75,3% 78,7% 75,3% 

ja 24,7% 21,3% 24,7% 

 

Senioren uit Deerlijk geven vaker aan dat er onvoldoende openbare toiletten, openbaar vervoer 

en groen en/of parken zijn. Voor de items ‘rustbanken’, ‘bushalte’ en ‘oversteekplaatsen’ was 

het verschil niet significant.  

 

Tabel 62: Tekorten in de wijk mbt ontspanning en cultuur in vergelijking met andere 

metingen 

 
2011 BM_WVL BM_VL 

 %  %  % 

v2920 in wijk 

onvoldoende: theater 

neen 71,2% 79,7% 70,4% 

ja 28,8% 20,3% 29,6% 

v2919 in wijk 

onvoldoende: cinema 

neen 69,2% 76,9% 68,4% 

ja 30,8% 23,1% 31,6% 

v2913 in wijk 

onvoldoende: sporthal 

neen 70,9% 82,6% 74,8% 

ja 29,1% 17,4% 25,2% 

v2914 in wijk 

onvoldoende: zwembad 

neen 58,9% 80,8% 68,2% 

ja 41,1% 19,2% 31,8% 

v2915 in wijk 

onvoldoende: bibliotheek 

neen 72,2% 85,8% 77,1% 

ja 27,8% 14,2% 22,9% 

v2912 in wijk 

onvoldoende: 

dienstencentrum 

neen 69,9% 79,9% 71,1% 

ja 30,1% 20,1% 28,9% 

v2916 in wijk 

onvoldoende: buurt- of 

wijkcentrum 

neen 77,6% 83,9% 75,2% 

ja 22,4% 16,1% 24,8% 
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Senioren uit Deerlijk geven vaker aan dat er onvoldoende theater is, cinema, sporthal, 

zwembad en bibliotheken en dienstencentra zijn.  

Er is echter geen significant verschil wat betreft het buurt- of wijkcentrum. 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

Tekorten in de wijk ifv leeftijdsklasse 

 

 

Tabel 63: Tekorten in de wijk ifv de leeftijdsklassen 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Aangepastheid van de wijk 1,30 1,29 1,33 

Aangepastheid van de wijk 

_culturele voorziening 

1,35 1,24 1,31 

Aangepastheid van de wijk 

_basisvoorzieningen 

1,25 1,30 1,32 

Aangepastheid van de wijk 

_mobiliteit 

1,33 1,32 1,37 

 

60 tot 69-jarigen ervaren de grootste tekorten op vlak van cultuur en ontspanning. 

Wat betreft de andere 2 subdimensies vinden we geen significant verschil terug. 

 

 

Tekorten in de wijk ifv geslacht 

 

 

Tabel 64: tekorten in de wijk ifv geslacht 

  

v5 geslacht 

man vrouw 

Gemiddelde Gemiddelde 

Aangepastheid van de wijk 1,28 1,32 

Aangepastheid van de wijk _culturele 

voorziening 

1,28 1,33 

Aangepastheid van de wijk 

_basisvoorzieningen 

1,28 1,29 

Aangepastheid van de wijk _mobiliteit 1,30 1,37 

 

Vrouwen ervaren meer tekorten op vlak van mobiliteit dan mannen. 
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Tekorten in de wijk ifv zorgafhankelijkheid 

 

 

Tabel 65: Tekorten in de wijk ifv zorgafhankelijkheid: hulp voor persoonlijke 

verzorging 

  

v4101 hulp voor persoonlijke verzorging 

ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde 

Aangepastheid van de wijk 1,42 1,29 

Aangepastheid van de wijk _culturele 

voorziening 

1,39 1,30 

Aangepastheid van de wijk 

_basisvoorzieningen 

1,43 1,27 

Aangepastheid van de wijk _mobiliteit 1,42 1,33 

 

Senioren die hulp krijgen voor persoonlijke verzorging ervaren meer tekorten in de wijk dan 

senioren die geen hulp krijgen. Dit verschil valt te verklaren door het tekort zij ervaren op vlak 

van de basisvoorzieningen. De andere 2 subdimensies leveren geen significant verschil op. 

 

Tabel 66: Tekorten in de wijk ifv zorgafhankelijkheid: hulp voor huishouden 

  

v4102 hulp voor huishouden 

ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde 

Aangepastheid van de wijk 1,39 1,29 

Aangepastheid van de wijk _culturele 

voorziening 

1,35 1,30 

Aangepastheid van de wijk 

_basisvoorzieningen 

1,39 1,27 

Aangepastheid van de wijk _mobiliteit 1,44 1,32 

 

Senioren die hulp krijgen voor het huishouden ervaren meer tekorten in de wijk dan senioren 

die geen hulp krijgen. Wanneer de subdimensies bekeken worden, zien we dat er significante 

verschillen zijn bij de basisvoorzieningen en mobiliteit. Op vlak van cultuur en ontspanning is er 

geen significant verschil.  
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Thema 2 : Gezondheid, zorg en hulpverlening 

 

Binnen dit thema komen de gezondheid, potentieel hulpnetwerk, zorgafhankelijkheid en 

valprevalentie aan bod. 

1. Gezondheid 

 

Om de gezondheidstoestand te meten maken we gebruik van een module van de MOS (Medical 

Outcome Scale). De respondent moet hierin aangeven in welke mate hij/zij beperkingen 

ondervindt in een aantal gezondheidsfacetten. De antwoordmogelijkheden voor deze vraag 

waren ‘helemaal niet beperkt’, ‘minder dan 3 maand beperkt’ en ‘langer dan 3 maand beperkt’. 

Deze antwoordmogelijkheden werden vervolgens volgens de richtlijnen gerecodeerd tot ‘niet 

beperkt’ en ‘beperkt’. Het betreft hier vraag 38 van uit de vragenlijst. 

 

Hieronder geven we de verschillende items van deze vraag weer. 

 

Heeft uw gezondheidstoestand u beperkt in de volgende activiteiten en zo ja, hoe lang al?”. 

1. zware inspannende activiteiten zoals optillen van zware voorwerpen 

2. minder inspannende activiteiten zoals boodschappen dragen 

3. een heuvel oplopen of enkele trappen oplopen 

4. buigen, tillen of bukken 

5. een blokje stappen 

6. eten, aankleden, douchen, een bad nemen of naar het toilet gaan (ADL-activiteiten) 

7. huishoudelijke karweitjes 

 

Gezondheidstoestand  

 

Tabel 67: Gezondheidstoestand 

  

Deerlijk 2011 

% 

v38_01 zware inspanning beperkt 51,4% 

niet beperkt 48,6% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 28,4% 

niet beperkt 71,6% 

v38_03 trappen lopen beperkt 36,1% 

niet beperkt 63,9% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 38,9% 

niet beperkt 61,1% 

v38_05 stappen beperkt 28,9% 

niet beperkt 71,1% 

v38_06 ADL beperkt 15,1% 

niet beperkt 84,9% 

v38_07 huishouden beperkt 21,8% 

niet beperkt 78,2% 
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In Deerlijk zien we dat iets meer dan de helft van de senioren beperking ervaart bij zware 

inspanningen. 28% ervaart beperkingen bij lichte inspanningen. Ruim een derde van de 

senioren ervaart beperkingen bij het trappen lopen. Bijna 4 op de 10 senioren ervaart 

beperkingen bij het buigen en tillen. Bijna 3 op de 10 senioren voelt zich beperkt bij het 

stappen. 15% ervaart beperkingen m.b.t. Activiteiten Dagelijks Leven (ADL).  Tenslotte ervaart 

22% beperkingen met het huishouden. 

 

 

 

Tabel 68: Gezondheidstoestand in vergelijking met andere metingen 

 

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

% % % 

v38_01 zware inspanning beperkt 51,4% 60,4% 56,3% 

niet beperkt 48,6% 39,6% 43,7% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 28,4% 32,9% 30,7% 

niet beperkt 71,6% 67,1% 69,3% 

v38_03 trappen lopen beperkt 36,1% 41,3% 39,9% 

niet beperkt 63,9% 58,7% 60,1% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 38,9% 42,8% 42,8% 

niet beperkt 61,1% 57,2% 57,2% 

v38_05 stappen beperkt 28,9% 30,6% 29,1% 

niet beperkt 71,1% 69,4% 70,9% 

v38_06 ADL beperkt 15,1% 13,7% 15,7% 

niet beperkt 84,9% 86,3% 84,3% 

v38_07 huishouden beperkt 21,8% 21,8% 21,0% 

niet beperkt 78,2% 78,2% 79,0% 

 

 

Wanneer we de gezondheidstoestand van ouderen in Deerlijk vergelijken met de 

gezondheidstoestand van de gemiddelde senior in Vlaanderen en West-Vlaanderen, dan merken 

we slechts bij 1 van de bevraagde aspecten een significant verschil: ouderen in Deerlijk ervaren 

minder beperkingen bij zware inspanningen dan de ouderen in de vergelijkingspopulatie. 

 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

Voor de volgende analyses maken we enkel gebruik van de cijfers van Deerlijk en daar waar er 

significante verschillen terug te vinden zijn. De tabel waarbij de gezondheidstoestand ifv het 

geslacht wordt bekeken, wordt niet opgenomen omdat de verschillen tussen mannen en 

vrouwen niet significant zijn. 
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Gezondheidstoestand ifv de leeftijdsklassen 

 

Tabel 69: Gezondheidstoestand ifv de leeftijdsklassen 

  

v04klas 

60-69 70-79 80+ 

 %  %  % 

v38_01 zware inspanning beperkt 40,0% 56,6% 65,6% 

niet beperkt 60,0% 43,4% 34,4% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 17,7% 29,7% 46,9% 

niet beperkt 82,3% 70,3% 53,1% 

v38_03 trappen lopen beperkt 22,0% 40,0% 57,8% 

niet beperkt 78,0% 60,0% 42,2% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 29,0% 40,0% 56,3% 

niet beperkt 71,0% 60,0% 43,8% 

v38_05 stappen beperkt 15,3% 34,0% 47,6% 

niet beperkt 84,7% 66,0% 52,4% 

v38_06 ADL beperkt 4,8% 17,6% 31,3% 

niet beperkt 95,2% 82,4% 68,8% 

v38_07 huishouden beperkt 10,5% 24,8% 39,1% 

niet beperkt 89,5% 75,2% 60,9% 

 

Naarmate de leeftijd stijgt, vermindert de gezondheidstoestand. We stellen dit vast bij alle 

bevraagde items. Naarmate de leeftijd stijgt daalt voor elk item de groep die niet beperkt is en 

stijgt de groep die beperkingen ervaart. 
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Gezondheidstoestand ifv het inkomen 

 

Tabel 70: Gezondheidstoestand ifv het inkomen 

  

inkomen 

500-999€ 

1000-

1499€ >1500€ 

% % % 

v38_01 zware inspanning beperkt 53,3% 65,0% 40,8% 

niet beperkt 46,7% 35,0% 59,2% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 26,7% 40,6% 21,7% 

niet beperkt 73,3% 59,4% 78,3% 

v38_03 trappen lopen beperkt 31,3% 49,5% 27,5% 

niet beperkt 68,8% 50,5% 72,5% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 43,8% 51,5% 29,2% 

niet beperkt 56,3% 48,5% 70,8% 

v38_05 stappen beperkt 40,0% 41,4% 20,8% 

niet beperkt 60,0% 58,6% 79,2% 

v38_06 ADL beperkt 12,5% 25,0% 10,0% 

niet beperkt 87,5% 75,0% 90,0% 

v38_07 huishouden beperkt 18,8% 34,0% 13,4% 

niet beperkt 81,3% 66,0% 86,6% 

 

 

Wanneer we de gezondheidstoestand vergelijken naargelang het inkomen, zien we voor al deze 

items een significant verschil. Uit deze cijfers  blijkt dat ouderen die een inkomen van 1.000 tot 

1.499 euro hebben, veel meer beperkingen ervaren dan senioren die in een hogere of lagere 

inkomenscategorie zitten.  
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Gezondheidstoestand ifv rondkomen met het inkomen 

 

Naast het feitelijk beschikbaar inkomen bekijken we ook nog het subjectieve inkomen; in welke 

mate hebben ouderen het gevoel dat ze rondkomen met het inkomen. 

 

Tabel 71: Gezondheidstoestand: zware inspanning ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

% % 

v38_01 zware inspanning beperkt 68,6% 42,0% 

niet beperkt 31,4% 58,0% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 40,8% 21,3% 

niet beperkt 59,2% 78,7% 

v38_03 trappen lopen beperkt 48,5% 28,5% 

niet beperkt 51,5% 71,5% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 56,3% 29,3% 

niet beperkt 43,7% 70,7% 

v38_05 stappen beperkt 41,2% 22,8% 

niet beperkt 58,8% 77,2% 

v38_06 ADL beperkt 23,1% 9,3% 

niet beperkt 76,9% 90,7% 

v38_07 huishouden beperkt 36,9% 12,8% 

niet beperkt 63,1% 87,2% 

 

 

Voor elk item m.b.t. de gezondheidstoestand zien we dat ouderen in Deerlijk die makkelijk 

rondkomen, in veel mindere mate beperkingen ervaren dan senioren die moeilijk rondkomen. 

 

Gezondheidstoestand ifv ‘ verhuisd afgelopen 10j’ 

 

Vervolgens gaan we na of ouderen die afgelopen 10jaar verhuisd zijn een betere of slechtere 

gezondheid hebben dan ouderen die niet verhuisd zijn. 
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Tabel 72: Gezondheidstoestand: zware inspanning ifv 'verhuisd afgelopen 10j' 

  

v21 verhuisd afgelopen tien jaar 

ja neen 

% % 

v38_01 zware inspanning beperkt 65,5% 49,8% 

niet beperkt 34,5% 50,2% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 45,2% 26,4% 

niet beperkt 54,8% 73,6% 

v38_03 trappen lopen beperkt 51,6% 33,7% 

niet beperkt 48,4% 66,3% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 45,2% 38,2% 

niet beperkt 54,8% 61,8% 

v38_05 stappen beperkt 32,3% 28,2% 

niet beperkt 67,7% 71,8% 

v38_06 ADL beperkt 19,4% 14,8% 

niet beperkt 80,6% 85,2% 

v38_07 huishouden beperkt 35,5% 20,0% 

niet beperkt 64,5% 80,0% 

 

 

Er is een relatie tussen ‘zich beperkt voelen bij lichte inspanningen’, ‘zich beperkt voelen bij de 

trappen op te lopen’ en ‘zich beperkt voelen t zijn bij het huishouden’ en verhuisd zijn de 

voorbije 10 jaar. Ouderen die verhuisd zijn in een periode van 10 jaar voor de bevraging voelen 

zich meer beperkt in het uitvoeren van lichte activiteiten, de trappen oplopen of het 

huishouden. 
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Gezondheidstoestand ifv zorgafhankelijkheid 

 

Tabel 73: Gezondheidstoestand: zware inspanning ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

N % % % % % % 

v38_01 zware 

inspanning 

beperkt 80,6% 47,1% 81,0% 43,7% 75,5% 46,3% 

niet 

beperkt 

19,4% 52,9% 19,0% 56,3% 24,5% 53,7% 

v38_02 lichte 

inspanning 

beperkt 66,7% 22,9% 59,3% 20,3% 65,3% 20,7% 

niet 

beperkt 

33,3% 77,1% 40,7% 79,7% 34,7% 79,3% 

v38_03 trappen 

lopen 

beperkt 75,0% 31,0% 61,0% 30,2% 73,5% 28,9% 

niet 

beperkt 

25,0% 69,0% 39,0% 69,8% 26,5% 71,1% 

v38_04 buigen, 

tillen 

beperkt 80,6% 32,9% 67,8% 31,4% 71,4% 32,2% 

niet 

beperkt 

19,4% 67,1% 32,2% 68,6% 28,6% 67,8% 

v38_05 stappen beperkt 69,4% 23,0% 55,2% 22,2% 61,2% 22,2% 

niet 

beperkt 

30,6% 77,0% 44,8% 77,8% 38,8% 77,8% 

v38_06 ADL beperkt 59,5% 8,6% 45,8% 7,2% 44,0% 9,1% 

niet 

beperkt 

40,5% 91,4% 54,2% 92,8% 56,0% 90,9% 

v38_07 

huishouden 

beperkt 63,9% 16,0% 58,6% 12,7% 55,1% 15,2% 

niet 

beperkt 

36,1% 84,0% 41,4% 87,3% 44,9% 84,8% 

 

 

Ouderen die zorgafhankelijk zijn (zowel wat betreft voor persoonlijke verzorging, voor het 

huishouden en voor persoonlijke verplaatsingen) ervaren meer beperkingen bij zware 

inspanningen, lichte inspanningen, bij trappen lopen, bij buigen en tillen, bij het stappen, bij 

ADL en bij het huishouden.  

Met andere woorden: ouderen die over een slechtere gezondheid beschikken, krijgen ook vaker 

hulp. 
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Gezondheidstoestand ifv eenzaamheid 

 

Tabel 74: Gezondheidstoestand ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheid 

geen tot matige ernstige 

% % 

v38_01 zware inspanning beperkt 47,1% 70,0% 

niet beperkt 52,9% 30,0% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 24,7% 43,3% 

niet beperkt 75,3% 56,7% 

v38_03 trappen lopen beperkt 32,4% 52,5% 

niet beperkt 67,6% 47,5% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 34,8% 53,3% 

niet beperkt 65,2% 46,7% 

v38_05 stappen beperkt 25,2% 41,7% 

niet beperkt 74,8% 58,3% 

v38_06 ADL beperkt 11,6% 26,7% 

niet beperkt 88,4% 73,3% 

v38_07 huishouden beperkt 17,0% 38,3% 

niet beperkt 83,0% 61,7% 

 

 

 

Ouderen die over een slechtere gezondheid beschikken, zijn in meerdere mate eenzaam dan 

ouderen die niet over een slechte gezondheid beschikken. We stellen dit vast voor alle items die 

samen de gezondheidstoestand uitmaken.  
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Gezondheidstoestand ifv onveiligheid 

 

Tabel 75: Gezondheidstoestand ifv onveiligheid 

  

onveiligheid 

laag matig ernstig 

% % % 

v38_01 zware inspanning beperkt 44,6% 39,2% 65,5% 

niet beperkt 55,4% 60,8% 34,5% 

v38_02 lichte inspanning beperkt 31,8% 20,6% 32,8% 

niet beperkt 68,2% 79,4% 67,2% 

v38_03 trappen lopen beperkt 39,4% 24,3% 43,6% 

niet beperkt 60,6% 75,7% 56,4% 

v38_04 buigen, tillen beperkt 38,5% 29,4% 46,6% 

niet beperkt 61,5% 70,6% 53,4% 

v38_05 stappen beperkt 32,8% 23,5% 30,2% 

niet beperkt 67,2% 76,5% 69,8% 

v38_06 ADL beperkt 11,8% 8,8% 21,6% 

niet beperkt 88,2% 91,2% 78,4% 

v38_07 huishouden beperkt 21,2% 15,8% 26,7% 

niet beperkt 78,8% 84,2% 73,3% 

 

 

Als laatste element van de gezondheidstoestand wordt bekeken in welke mate er een relatie is 

tussen gezondheidstoestand en onveiligheidsgevoelens. Hier kunnen we stellen dat mensen die 

beperkingen ervaren bij zware inspanningen, trappen lopen, buigen/tillen en ADL zich onveiliger 

voelen dan ouderen die geen beperkingen ervaren op deze items.  

Het al dan niet beperkingen ervaren bij lichte inspanningen, stappen en bij het huishouden 

voelen zich niet significant meer onveilig dan ouderen die geen beperkingen ervaren. 
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2. Potentieel hulpnetwerk 

 

Om het potentieel hulpnetwerk van de ouderen te kunnen meten, vroegen we aan hen: “Stel 

dat u voor een bepaalde tijd de activiteiten die u gewoonlijk doet in het huishouden niet zou 

kunnen uitvoeren, op wie kan u dan een beroep doen?”.  

 

De oudere kon aangeven of hij/zij die hulp denkt te ontvangen van: 

1. Echtgenoot 

2. Dochter/zoon 

3. Schoondochter/-zoon 

4. Kleinkind 

5. Zus/broer 

6. Andere familielid 

7. Buur 

8. Vriend/kennis 

 

Bovendien kon de oudere ook aangeven of hij verwacht van niemand hulp te krijgen. 

 

Potentieel hulpnetwerk: kunnen op niemand een beroep doen ifv andere metingen 

 

Tabel 76: Percentage dat op niemand een beroep kan doen ifv andere metingen 

 Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL  

v4011 beroep doen 

 op: niemand 

ja 2,9% 2,6% 2,4% 
 

neen 97,1% 97,4% 97,6% 
 

 

 

 

Met  vraag 40.11 peilen we hoe groot het percentage ouderen is dat denkt dat wanneer er een 

hulpvraag komt van hen uit, zij op niemand een beroep kunnen doen. 

3% van de ouderen in Deerlijk zegt dat ze bij een hulpvraag op niemand een beroep kunnen 

doen. 

Dit is een gelijkaardig percentage aan dat van de gemiddelde senior uit West-Vlaanderen en 

Vlaanderen. 
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Grafiek 34: Percentage dat op niemand een beroep kan doen ifv andere metingen 

 
 

 

Potentieel hulpnetwerk: grootte van het netwerk ivm de benchmarks 

 

Tabel 77: grootte van het potentieel netwerk in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL  

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde  

Grootte potentieel hulpnetwerk 4,50 4,03 3,94 
 

 

 

Met deze analyse peilen we naar de grootte van het potentieel zorgnetwerk. We hebben via 

vraag 40.1 tot 40.10 aan de respondenten gevraagd op wie ze in geval van zorgvraag een 

beroep zouden kunnen doen. De antwoordmogelijkheden werden gerecodeerd (neen werd 0) en 

dan gesommeerd. Aldus krijgen we een beeld over op hoeveel mensen de respondenten denken 

een beroep te kunnen doen in geval van een zorgvraag.  

 

De grootte van het potentiële hulpnetwerk van de ouderen in Deerlijk is 4,5. Dit wil zeggen dat 

de ouderen in Deerlijk op gemiddeld 4,5 mensen een beroep kunnen doen, in geval ze zelf niet 

meer kunnen instaan voor de dagdagelijkse taken. 

 

De senior in Deerlijk heeft ook een significant groter potentieel hulpnetwerk dan de gemiddelde 

senior in West-Vlaanderen en Vlaanderen.  

 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Zo leveren enkele kenmerken geen significante verschillen op mbt 

het potentieel zorgnetwerk (zowel het hebben van een potentieel hulpnetwerk als de grootte 

ervan): geslacht, inkomen, het rondkomen met het inkomen en het verhuisd zijn de afgelopen 

10 jaar. 
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Leeftijdsklasse 

 

Tabel 78: percentage dat op niemand een beroep kan doen in functie van de 

leeftijdsklasse 

  

leeftijdsklassen 

Totaal 60-69 70-79 80+ 

v4011 beroep doen 

op: niemand 

ja 2,0% 4,1% 2,9% 2,9% 

neen 98,0% 95,9% 97,1% 97,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

2,9% van de ouderen stellen dat ze op niemand een beroep kunnen doen als ze tijdelijk de 

huishoudelijke taken niet meer kunnen opnemen. Dit aandeel verschilt nauwelijks naargelang 

de leeftijdsgroepen. 

 

 

Grafiek 35: Percentage dat op niemand een beroep kan doen in functie van de 

leeftijdsklasse 

 
 

 

Tabel 79: grootte van het zorgnetwerk ifv de leeftijdsklasse 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Grootte potentieel hulpnetwerk  4,66 4,66 3,76 

 

Er is geen significant verschil tussen grootte van het hulpnetwerk en leeftijd.  
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Partnerschap 

 

 

Tabel 80: Percentage dat op niemand een beroep kan doen ifv partnerschap 

  

partner 

Totaal partner 

geen 

partner 

v4011 beroep doen 

op: niemand 

ja 2,0% 3,6% 2,4% 

neen 98,0% 96,4% 97,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Er is geen significant verschil tussen ouderen met een partner en ouderen zonder partner voor 

wat betreft het op niemand een beroep kunnen doen bij een eventueel zorgvraag.  

 

Grafiek 36: Percentage dat op niemand een beroep kan doen ifv partnerschap 

 
 

 

Tabel 81: Grootte van het potentieel hulpnetwerk ifv partnerschap 

  

partner 

partner geen partner 

Gemiddelde Gemiddelde 

Grootte potentieel hulpnetwerk 4,83 3,52 

 

 

Het al dan niet hebben van een partner zorgt er niet voor dat dat ouderen meer op iemand 

beroep kunnen doen (zie vorige tabel), maar ouderen met een partner hebben significant meer 

personen die tot hun potentieel zorgnetwerk behoren. Bij senioren met een partner bedraagt 

het potentieel zorgnetwerk 4,8 personen, bij ouderen zonder partner bedraagt het potentieel 

hulpnetwerk gemiddeld 3,5 personen. 
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3. Zorgafhankelijkheid 

De derde dimensie binnen het thema ‘objectieve gezondheid en zorg’ is de zorgafhankelijkheid: 

in welke mate zijn ouderen afhankelijk van hulp voor persoonlijke verzorging, hulp voor het 

huishouden en hulp voor persoonlijke verplaatsing. 

 

 

Tabel 82: Zorgafhankelijkheid  

 
Deerlijk 2011 

% 

v4101 hulp voor persoonlijke verzorging ja 13,0% 

neen 87,0% 

v4102 hulp voor huishouden ja 20,3% 

neen 79,7% 

v4103 hulp voor persoonlijke verplaatsingen ja 16,1% 

neen 83,9% 

 

13% van de ouderen in Deerlijk is afhankelijk van hulp voor persoonlijke verzorging. 1 oudere 

op 5 is afhankelijk van hulp voor het huishouden. 16% is afhankelijk voor hulp voor 

persoonlijke verplaatsingen.  

 

Tabel 83: Zorgafhankelijkheid in vergelijking met andere metingen 

 

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

% % % 

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

ja 13,0% 12,4% 11,4% 

neen 87,0% 87,6% 88,6% 

v4102 hulp voor 

huishouden 

ja 20,3% 24,1% 24,7% 

neen 79,7% 75,9% 75,3% 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 16,1% 21,0% 21,7% 

neen 83,9% 79,0% 78,3% 

 

 

Voor deze 3 vormen van zorgafhankelijkheid zijn er geen significante verschillen tussen de 

senioren van Deerlijk, de gemiddelde senior uit West-Vlaanderen en de gemiddelde senior uit 

Vlaanderen. 

 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Twee kenmerken leveren geen significante verschillen op: het al 

dan niet verhuisd zijn de afgelopen 10 jaar en de onveiligheidsgevoelens. 
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Leeftijdsklassen 

 

Tabel 84: Zorgafhankelijkheid ifv de leeftijdsklassen 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

% % % 

v4101 hulp voor 

persoonlijke verzorging 

ja 6,7% 13,9% 23,3% 

neen 93,3% 86,1% 76,7% 

v4102 hulp voor 

huishouden 

ja 13,3% 17,6% 37,0% 

neen 86,7% 82,4% 63,0% 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 6,7% 15,7% 34,2% 

neen 93,3% 84,3% 65,8% 

 

 

Er is een significant verschil tussen zorgafhankelijkheid en leeftijdsklasse. 

Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt het aandeel ouderen dat zorg nodig heeft. De 80-plussers zijn 

het meest zorgafhankelijk. Bijna 25% van de 80-plussers heeft hulp nodig voor persoonlijke 

verzorging, 37% heeft hulp nodig voor het huishouden en 34% heeft hulp nodig voor 

persoonlijke verplaatsingen. 

 

Geslacht 

 

Tabel 85: Zorgafhankelijkheid ifv geslacht 

  

geslacht 

man vrouw 

% % 

v4101 hulp voor persoonlijke 

verzorging 

ja 11,4% 15,1% 

neen 88,6% 84,9% 

v4102 hulp voor huishouden ja 16,1% 23,9% 

neen 83,9% 76,1% 

v4103 hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 10,7% 20,8% 

neen 89,3% 79,2% 

 

 

Bij ‘hulp voor persoonlijke verzorging’ en ‘hulp in het huishouden’ is er geen relatie met het 

geslacht: mannen hebben niet meer hulp nodig dan vrouwen. 

Bij ‘hulp voor persoonlijke verplaatsingen’ is er wel een significant verschil. Vrouwen hebben 

significant meer hulp nodig dan de mannen. 
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Partnerschap 

 

Tabel 86: Zorgafhankelijkheid ifv partnerschap 

  

partner 

partner geen partner 

% % 

v4101 hulp voor persoonlijke verzorging ja 11,2% 18,5% 

neen 88,8% 81,5% 

v4102 hulp voor huishouden ja 17,2% 28,4% 

neen 82,8% 71,6% 

v4103 hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 12,9% 24,7% 

neen 87,1% 75,3% 

 

Er is een significant verband tussen partnerschap en zorgafhankelijkheid. Ouderen met een 

partner hebben minder hulp nodig voor het huishouden en minder hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen dan ouderen zonder een partner.  

 

Kinderen 

 

Tabel 87: Zorgafhankelijkheid: hulp persoonlijke verzorging ifv kinderen 

 

geen 

kinderen kinderen 

% % 

v4101 hulp voor persoonlijke 

verzorging 

ja 26,7% 12,2% 

neen 73,3% 87,8% 

v4102 hulp voor huishouden ja 40,0% 18,8% 

neen 60,0% 81,3% 

v4103 hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 26,7% 15,6% 

neen 73,3% 84,4% 

 

Ouderen met kinderen hebben significant minder hulp nodig voor het huishouden dan ouderen 

zonder kinderen. Voor hulp voor persoonlijke verzorging en hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen is er geen significant verschil.  
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Inkomen 

 

Tabel 88: Zorgafhankelijkheid ifv inkomensklasse 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

% % % 

v4101 hulp voor 

persoonlijke verzorging 

ja 20,0% 17,8% 6,2% 

neen 80,0% 82,2% 93,8% 

v4102 hulp voor 

huishouden 

ja 26,7% 27,1% 11,6% 

neen 73,3% 72,9% 88,4% 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 26,7% 24,3% 8,5% 

neen 73,3% 75,7% 91,5% 

 

Wanneer we het feitelijk beschikbaar inkomen bekijken, dan stellen we vast dat ouderen in de 

hoogste inkomensklasse (>1.500 euro) minder zorgafhankelijk zijn dan senioren die een lager 

inkomen hebben. 

 

Rondkomen met het inkomen 

 

Tabel 89: Zorgafhankelijkheid ifv rondkomen met inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

% % 

v4101 hulp voor persoonlijke 

verzorging 

ja 16,7% 9,6% 

neen 83,3% 90,4% 

v4102 hulp voor huishouden ja 25,9% 16,8% 

neen 74,1% 83,2% 

v4103 hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 21,3% 12,6% 

neen 78,7% 87,4% 

 

 

Wat betreft het rondkomen met het inkomen en de zorgafhankelijkheid zien we dat er enkel een 

significant verschil is wat betreft de hulp voor persoonlijke verplaatsingen. 

 

Ouderen die makkelijk rondkomen hebben minder hulp nodig voor persoonlijke verplaatsingen 

dan ouderen die moeilijk rondkomen.  
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Eenzaamheid 

 

Tabel 90: Zorgafhankelijkheid ifv eenzaamheid  

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

 %  % 

v4101 hulp voor persoonlijke 

verzorging 

ja 11,1% 19,4% 

neen 88,9% 80,6% 

v4102 hulp voor huishouden ja 16,7% 32,3% 

neen 83,3% 67,7% 

v4103 hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen 

ja 14,5% 25,8% 

neen 85,5% 74,2% 

 

 

Er is een significant verband tussen zorgafhankelijkheid en eenzaamheid. 

Ouderen die hulp nodig hebben bij het huishouden en hulp nodig hebben voor persoonlijke 

verplaatsingen, zijn meer ernstig eenzaam, dan ouderen die geen zorg nodig hebben. Bij hulp 

voor persoonlijke verzorging is het verschil eerder aan toeval te wijten en is het verschil niet 

significant. 
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4. Vallen 

Met vraag 39 peilen we naar de valfrequentie bij de respondent gedurende de afgelopen 12 

maanden. 

De oudere kon aangeven hoeveel maal hij het afgelopen jaar gevallen was. De 

keuzemogelijkheden waren 

Niet, één keer, twee keer, drie keer, vier keer, meer dan vier keer. 

 

Tabel 91: Prevalentie van vallen 

 
Deerlijk 2011 

% 

v39 Afgelopen twaalf maanden 

gevallen 

neen 72,3% 

één keer 16,5% 

twee keer 6,2% 

drie keer 2,2% 

vier keer 0,9% 

meer dan vier keer 1,9% 

 

 

Wanneer we het valgedrag van de ouderen in Deerlijk bekijken, zie we dat ruim 7 ouderen op 

10 niet gevallen is het voorbije jaar. 16,5% is één keer gevallen in het voorbije jaar. 6,2% is 

twee keer gevallen in het voorbije jaar. 1 senior op 20 is het afgelopen jaar minstens 3 keer 

gevallen.  

 

Tabel 92: Prevalentie van vallen in vergelijking met andere metingen  

 

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

% % % 

v39 Afgelopen twaalf 

maanden gevallen 

neen 72,3% 74,1% 72,7% 

één keer 16,5% 14,5% 13,6% 

twee keer 6,2% 5,1% 6,7% 

drie keer 2,2% 3,1% 3,9% 

vier keer 0,9% 0,7% 1,0% 

meer dan vier 

keer 

1,9% 2,4% 2,2% 

 

Er is geen verschil in valgedrag tussen de senioren uit Deerlijk, West-Vlaanderen en 

Vlaanderen.  

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Het geslacht, het inkomen en de mate van de 

onveiligheidsgevoelens hebben geen invloed op het vallen. 
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Tabel 93: Prevalentie van vallen ifv de leeftijdsklassen 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

% % % 

v39 Afgelopen twaalf 

maanden gevallen 

neen 73,7% 78,1% 60,0% 

één keer 19,0% 10,5% 21,4% 

twee keer 2,9% 6,1% 12,9% 

drie keer 2,2% 1,8% 2,9% 

vier keer ,7% 0,0% 2,9% 

meer dan vier 

keer 

1,5% 3,5% 0,0% 

 

Vooral de 80-plussers zijn een risicogroep wat betreft het vallen.  

40% van de 80-plussers is in de 12 maand voor de bevraging minstens 1 keer gevallen. Bij 60 

tot 69-jarigen bedraagt dit aandeel 26,3%. 

De frequentie van het vallen neemt daarentegen niet zo sterk toe: bij de 60 tot 69-jarigen zien 

we dat 4,4% minstens 3 keer gevallen is het voorbije jaar. Bij de 70 tot 79-jarigen bedraagt dit 

aandeel 5,3% en bij de 80-plussers 5,8%. 

 

Tabel 94: Prevalentie van vallen ifv geslacht 

  

geslacht 

man vrouw 

% % 

v39 Afgelopen twaalf 

maanden gevallen 

neen 79,7% 66,0% 

één keer 11,8% 20,4% 

twee keer 4,6% 7,4% 

drie keer 2,0% 2,5% 

vier keer 0,0% 1,9% 

meer dan vier 

keer 

2,0% 1,9% 

 

Mannen zijn talrijker terug te vinden in de categorie ‘niet gevallen in het afgelopen jaar’ dan 

vrouwen. Maar bij het minstens 3 keer vallen in het afgelopen jaar is er geen verschil meer te 

merken tussen mannen en vrouwen.  
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Tabel 95: Prevalentie van vallen ifv partnerschap 

  

partner 

partner geen partner 

 %  % 

v39 Afgelopen twaalf 

maanden gevallen 

neen 74,8% 64,6% 

één keer 16,8% 15,9% 

twee keer 5,0% 9,8% 

drie keer 2,1% 2,4% 

vier keer 0,0% 3,7% 

meer dan vier keer 1,3% 3,7% 

 

Ouderen met een partner vallen significant minder dan ouderen zonder partner. 

 

 

Tabel 96: Prevalentie van  vallen ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

 %  % 

v39 Afgelopen twaalf 

maanden gevallen 

neen 66,4% 80,1% 

één keer 18,6% 14,3% 

twee keer 8,8% 3,1% 

drie keer 1,8% 1,2% 

vier keer ,9% ,6% 

meer dan vier keer 3,5% ,6% 

 

Ouderen die makkelijk rondkomen zijn talrijker aanwezig in de categorie ‘niet gevallen in het 

afgelopen jaar’ dan ouderen die moeilijk rondkomen. 

 

 

Tabel 97: Prevalentie van  vallen ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

% % % % % % 

v39 Afgelopen 

twaalf 

maanden 

gevallen 

neen 47,4% 75,4% 49,2% 77,6% 44,9% 77,1% 

één keer 15,8% 17,0% 21,3% 15,8% 24,5% 15,4% 

twee keer 21,1% 4,5% 16,4% 4,1% 20,4% 4,0% 

drie keer 0,0% 1,9% 3,3% 1,2% 0,0% 2,0% 

vier keer 5,3% ,4% 3,3% ,4% 4,1% ,4% 

meer dan 

vier keer 

10,5% ,8% 6,6% ,8% 6,1% 1,2% 
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Ouderen die hulp nodig hebben voor persoonlijke verzorging vallen meer dan ouderen die geen 

hulp nodig hebben voor persoonlijke verzorging. Ouderen die hulp nodig hebben voor het 

huishouden vallen meer dan ouderen die geen hulp nodig hebben voor het huishouden. 

Ouderen die hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsing vallen meer dan ouderen die 

geen hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsing. 

 

 

Tabel 98: Prevalentie van vallen ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot 

matige ernstige 

 %  % 

v39 Afgelopen twaalf 

maanden gevallen 

neen 73,3% 67,2% 

één keer 17,8% 10,3% 

twee keer 6,1% 8,6% 

drie keer 1,6% 3,4% 

vier keer ,4% 3,4% 

meer dan vier 

keer 

,8% 6,9% 

 

 

Er is een significant verband tussen frequentie van vallen en eenzaamheid. Ouderen die ernstig 

eenzaam zijn vallen meer dan ouderen die niet tot matig eenzaam zijn. Opvallend is ook het 

hoge aandeel dat regelmatig gevallen is het afgelopen jaar. 13,7% van de ouderen zich ernstig 

eenzaam voelen zijn minstens 3 keer gevallen het afgelopen jaar. Bij ouderen die zich niet 

ernstig eenzaam voelen is dit 2,8%.   
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5. Informatiegaring 

 

Met deze vraag willen we nagaan bij wie de respondenten te rade zouden gaan indien ze 

informatie willen over dienstverlening/financiële tegemoetkomingen. Men kon aangeven of men 

te rade zou gaan bij zijn kinderen, kleinkinderen, buren, familie, gemeente, OCMW, mutualiteit 

en huisdokter. 

 

 

 

Informatiegaring bij kinderen 

 

Tabel 99: Informatiegaring bij kinderen 

 

Deerlijk 

2011 

% 

v67_01  informatie 

dienstverlening: 

kind(eren) 

ja 54,7% 

neen 45,3% 

 

 

55% van de ouderen zegt bij de kinderen terecht te kunnen voor informatie over de 

beschikbare dienstverlening. 

 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

Er is geen significant verschil gevonden tussen de informatiegaring bij kinderen enerzijds en 

leeftijd, geslacht of inkomen anderzijds. 

 

 

Informatiegaring bij kleinkinderen 

 

 

Tabel 100: Informatiegaring bij kleinkinderen 

 

Deerlijk 

2011 

% 

v67_02  informatie 

dienstverlening: 

kleinkind(eren) 

ja 15,8% 

neen 84,2% 

 

 

Kleinkinderen zijn voor ouderen niet echt een bron van informatie over de dienstverlening. 

Amper 16% van de ouderen zegt bij hun kleinkinderen terecht te kunnen als ze informatie over 

dienstverlening nodig hebben. 

 

 

Gecombineerde kenmerken 

Leeftijd van de ouderen heeft geen invloed op het al dan niet terechtkunnen bij de 

kleinkinderen over de dienstverlening. Er is geen verband tussen informatiegaring bij 

kleinkinderen en geslacht. Ook is er geen verband tussen het inkomen en informatiegaring bij 

kleinkinderen. 
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Informatiegaring bij buren 

 

 

Tabel 101: Informatiegaring bij de buren 

 

 

Deerlijk 

2011 

 % 

v67_03  informatie 

dienstverlening: 

buren 

ja 9,3% 

neen 90,7% 

 

Net zoals de kleinkinderen zijn buren voor ouderen niet vaak een bron van informatie over de 

dienstverlening (9,3%). 

 

 

 

Informatiegaring bij familie 

 

Tabel 102: Informatiegaring bij familie 

 

Deerlijk 

2011 

% 

v67_04  informatie 

dienstverlening: 

familie 

ja 21,1% 

neen 78,9% 

 

 

21,1% van de ouderen kan bij familie terecht voor informatie over de dienstverlening. 

 

 

Informatiegaring bij gemeente 

 

Tabel 103: Informatiegaring bij gemeente 

 

Deerlijk 

2011 

% 

v67_05  informatie 

dienstverlening: 

gemeente 

ja 35,1% 

neen 64,9% 

 

 

35,1% van de ouderen vindt de gemeente een belangrijke bron van informatie over de 

dienstverlening. 
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Informatiegaring bij OCMW 

 

Tabel 104: Informatiegaring bij het OCMW 

 

Deerlijk 

2011 

% 

v67_06  informatie 

dienstverlening: 

OCMW 

ja 34,1% 

neen 65,9% 

 

 

Het OCMW is in gelijkaardige mate een bron voor informatieverwerving dan de gemeente= 

34,1% van de senioren gaat naar OCMW om informatie te verkrijgen omtrent de 

dienstverlening.  

 

 

Informatiegaring bij mutualiteit 

 

 

Tabel 105: Informatiegaring bij mutualiteit 

 

Deerlijk 

2011 

% 

v67_07  informatie 

dienstverlening: 

mutualiteit 

ja 66,6% 

neen 33,4% 

 

 

De mutualiteit blijkt voor veel ouderen een belangrijke bron voor informatie over de 

dienstverlening. 2 ouderen op 3 zeggen bij de mutualiteit aan te kloppen als ze informatie nodig 

hebben. 

 

Wat betreft de informatiegaring bij de mutualiteit, is er geen relatie met de leeftijd, het geslacht 

of het inkomen van de ouderen. 

 

 

Informatiegaring bij huisdokter 

 

Tabel 106: Informatiegaring bij de huisdokter 

 

Deerlijk 

2011 

Column N 

% 

v67_08  informatie 

dienstverlening: 

huisdokter 

ja 53,9% 

neen 46,1% 

 

 

58,6% van de ouderen kan bij de huisarts terecht voor informatie over de dienstverlening. 

 

Er is geen verband tussen leeftijd, geslacht of inkomen enerzijds en informatiegaring bij de 

huisdokter anderzijds. 
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Thema 3 : Welbevinden 

 

Binnen dit thema werden de scores berekend voor 7 dimensies, namelijk uitgebreidheid van het 

netwerk, eenzaamheid, negatieve psychologische beleving, negatieve stemmingsstoornissen, 

ervaren problemen, onveiligheidsgevoel en ouderdomsbeeld. 

 

1. Uitgebreidheid van het netwerk 

Om de uitgebreidheid van het netwerk van ouderen te meten, werd hen de volgende vraag 

gesteld: “Hoe vaak gaat u op bezoek bij / ontvangt u bezoek van / hebt u telefonisch contact 

met …?”. Daarna worden 7 groepen van mensen voorgesteld. De ouderen konden telkens 

kiezen uit 6 antwoordmogelijkheden: nooit, minder dan 1 maal per maand, maandelijks, 1 à 2 

maal per week, (bijna) dagelijks en niet van toepassing. Dit is vraag 36 uit de vragenlijst. Met 

de respondenten die 'niet van toepassing' geantwoord hebben wordt geen rekening gehouden. 

Vanaf het moment dat de oudere voor een persoon maandelijks geantwoord heeft, wordt deze 

meegenomen in de berekening van de totale netwerkgrootte. De totaalscore varieert tussen 1 

en 5. Hoe groter het getal, hoe uitgebreider het netwerk. 

 

De personen die tot het netwerk behoren waren: 

1. Partner 

2. Kinderen 

3. Kleinkinderen 

4. Broers/zussen 

5. Ouders 

6. Andere familieleden 

7. Vrienden en kennissen 

8. Buren en mensen uit de wijk 

 

 

 

 

Tabel 107: Uitgebreidheid van het netwerk in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Uitgebreidheid netwerk 4,10 3,91 4,00 

 

 

 

De uitgebreidheid van het netwerk bedraagt 4,10.  

 

Wanneer we het netwerk in Deerlijk vergelijken met het netwerk van ouderen in de 

vergelijkingspopulatie, dan stellen we geen significante verschillen vast. 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. 
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Tabel 108: Uitgebreidheid van het netwerk ifv partnerschap 

  

partner 

partner geen partner 

Gemiddelde Gemiddelde 

Uitgebreidheid netwerk 4,27 3,61 

 

Ouderen met een partner hebben een uitgebreider netwerk dan ouderen zonder partner. 

 

Tabel 109: Uitgebreidheid van het netwerk ifv inkomen 

  

inkomensklasse 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Uitgebreidheid 

netwerk 

3,44 3,88 4,51 

 

Hoe hoger het inkomen, hoe uitgebreider het netwerk van de ouderen. 

 

Tabel 110: Uitgebreidheid van het netwerk ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

Gemiddelde Gemiddelde 

Uitgebreidheid netwerk 3,94 4,51 

 

Ouderen die makkelijk rondkomen hebben een uitgebreider netwerk dan ouderen die moeilijk 

rondkomen. 

 

Tabel 111: Uitgebreidheid van het netwerk ifv 'verhuisd afgelopen 10j' 

  

v21 verhuisd afgelopen tien jaar 

ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde 

Uitgebreidheid netwerk 3,29 4,15 

 

Het netwerk van ouderen die niet verhuisd zijn de voorbije tien jaar is uitgebreider dan diegene 

die wel verhuisd zijn de voorbije 10 jaar. 

 

Tabel 112: Uitgebreidheid van het netwerk ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

Gemiddelde Gemiddelde 

Uitgebreidheid netwerk 4,37 3,05 

 

 

Ouderen die ernstig eenzaam zijn, hebben een beperkter netwerk dan ouderen die niet of 

slechts beperkt eenzaam zijn. 
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2. Eenzaamheid 

 

De eerste 10 items van vraag 35 uit de vragenlijst werden gebruikt om de dimensie 

„eenzaamheid te construeren. Enkele voorbeelden zijn: “Ik mis een echt goede vriend of 

vriendin”; “Ik mis gezelligheid om mij heen”; “Ik voel me vaak in de steek gelaten”. De 

respondenten konden kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden, namelijk helemaal oneens, mee 

oneens, noch mee oneens / noch mee eens, mee eens en helemaal mee eens. Om eenzaamheid 

te meten ligt de nadruk op het verschil tussen wat iemand wenst op vlak van intimiteit en 

interpersoonlijke affectie, en wat iemand heeft op dat vlak. Hoe groter dat verschil, hoe groter 

de eenzaamheid. 10 items van vraag 35 werden weerhouden om een schaal te construeren. De 

schaal werd onderverdeeld in twee klassen: geen tot matige eenzaamheidsgevoelens (scores 1 

t.e.m. 28) en ernstige eenzaamheidsgevoelens (scores 29 t.e.m. 50). Deze laatste groep kan 

niet uit de situatie van eenzaamheid geraken zonder professionele hulp. 

 

Hieronder geven we de items van deze vraag terug. 

 

1. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes 

terecht kan.  

2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin. 

3. Ik ervaar een leegte om mij heen. 

4. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen. 

5. Ik mis gezelligheid om mij heen. 

6. Ik vind mijn kennissenkring te beperkt. 

7. Ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen. 

8. Er zijn voldoende mensen met wie ik mij verbonden voel. 

9. Ik mis mensen om mij heen. 

10. Ik voel mij vaak in de steek gelaten. 

 

 

Tabel 113: Eenzaamheid 

 

Deerlijk 

2011 

 % 

eenzaamheidsklassen geen tot 

matige 

80,0% 

ernstige 20,0% 

 

 

20% van de ouderen kampt met ernstige eenzaamheidsgevoelens. Dit betekent dat 20% van de 

ouderen professionele hulp nodig heeft om uit de situatie van eenzaamheid te geraken. 

 

 

Tabel 114: Eenzaamheid in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

% % % 

eenzaamheidsklassen geen tot 

matige 

80,0% 82,7% 80,6% 

ernstige 20,0% 17,3% 19,4% 
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Het aandeel ernstig eenzamen is in Deerlijk gelijkaardig aan het aandeel in Vlaanderen en 

West-Vlaanderen. 

 

Grafiek 37: Eenzaamheid in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. 

Zo spelen leeftijd, geslacht, het al dan niet hebben van een partner of kinderen, het al dan niet 

verhuisd zijn de voorbije 10 jaar en de onveiligheidsgevoelens geen rol bij 

eenzaamheidsgevoelens.  

 

 

Tabel 115: Eenzaamheid ifv inkomen 

  

inkom 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

 %  %  % 

eenzaamheidsklassen geen tot 

matige 

81,3% 68,5% 86,3% 

ernstige 18,8% 31,5% 13,7% 

 

 

Er is een significant verband tussen eenzaamheid en inkomen. 

Vooral ouderen die een inkomen van 1.000 tot 1.500 euro ter beschikking hebben, hebben 

ernstige eenzaamheidsgevoelens. 
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Grafiek 38: Eenzaamheid ifv inkomen 

 
 

Tabel 116: Eenzaamheid ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

% % 

eenzaamheidsklassen geen tot matige 73,9% 84,7% 

ernstige 26,1% 15,3% 

 

 

Ook het subjectieve inkomen geeft een significant verschil weer. Ouderen die moeilijk 

rondkomen, zijn meer ernstig eenzaam dan ouderen die makkelijk rondkomen. 
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Grafiek 39: Eenzaamheid ifv rondkomen met het inkomen 

 
 

 

 

Tabel 117:Eenzaamheid ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

% % % % % % 

Eenzaamheids

klassen 

geen tot 

matige 

68,4% 80,6% 66,1% 82,3% 68,0% 81,3% 

ernstige 31,6% 19,4% 33,9% 17,7% 32,0% 18,7% 

 

 

Er is een significant verband tussen eenzaamheid en zorgafhankelijkheid. Ouderen die hulp 

krijgen bij het huishouden en ouderen die hulp krijgen voor persoonlijke verplaatsingen voelen 

zich meer ernstig eenzaam dan ouderen die deze hulp niet hebben.  
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3. Negatieve psychologische beleving 

In dit thema komt de negatieve psychologische beleving van ouderen aan bod. We gebruiken 

hiervoor vraag 34 uit de vragenlijst. Deze stelt: “Wanneer u de afgelopen weken in 

beschouwing neemt, in welke mate bent u het dan eens met volgende uitspraken?”. Er worden 

vervolgens 6 uitspraken gegeven, bijvoorbeeld “Ik slaap slecht en lig vaak wakker door 

kopzorgen” en “Ik heb het gevoel dat ik mijn zelfvertrouwen verlies”. De respondenten konden 

kiezen uit volgende mogelijkheden om te antwoorden: helemaal niet, niet meer dan gewoonlijk, 

meer dan gewoonlijk en opvallend meer dan gewoonlijk.  

 

Wat de bespreking in dit hoofdstukje betreft, beperken we ons tot het geven van 

prevalentiecijfers: In welke mate komen de negatieve gevoelens voor bij ouderen in Deerlijk?  

 

Tabel 118: Negatieve psychologische beleving: "ik slaap slecht en lig vaak wakker 

door kopzorgen" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3401 ik slaap slecht en lig 

vaak wakker door kopzorgen 

helemaal niet 38,7% 

niet meer dan gewoonlijk 46,4% 

meer dan gewoonlijk 10,6% 

opvallend meer dan gewoonlijk 4,3% 

 

4 ouderen op 10 liggen helemaal niet wakker door kopzorgen. 15% van de ouderen zegt meer 

en opvallend meer dan gewoonlijk wakker te liggen door kopzorgen. 

 

Tabel 119: Negatieve psychologische beleving: "ik voel mij ongelukkig en depressief" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3402 ik voel me ongelukkig of 

depressief 

helemaal niet 66,9% 

niet meer dan gewoonlijk 26,8% 

meer dan gewoonlijk 5,6% 

opvallend meer dan gewoonlijk 0,7% 

 

 

De grote meerderheid van de ouderen voelt zich niet ongelukkig of depressief. 

6,3% van de ouderen voelt zich meer of opvallend meer ongelukkig of depressief. 

 

Tabel 120: Negatieve psychologische beleving: “ik heb het gevoel dat ik m’n 

zelfvertrouwen verlies” 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3403 ik heb het gevoel dat ik 

m'n zelfvertrouwen verlies 

helemaal niet 65,6% 

niet meer dan gewoonlijk 26,5% 

meer dan gewoonlijk 7,6% 

opvallend meer dan gewoonlijk 0,3% 
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65,6% van de ouderen heeft helemaal niet het gevoel z’n zelfvertrouwen te verliezen. Circa8% 

geeft aan meer dan gewoonlijk het gevoel te hebben z’n zelfvertrouwen te verliezen. 

 

Tabel 121: Negatieve psychologische beleving: "ik heb het gevoel dat ik de problemen 

niet aankan" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3404 ik heb het gevoel dat ik 

de problemen niet aankan 

helemaal niet 64,9% 

niet meer dan gewoonlijk 27,5% 

meer dan gewoonlijk 6,0% 

opvallend meer dan gewoonlijk 1,7% 

 

Op de vraag ‘ik heb het gevoel dat ik de problemen niet aankan’, antwoordt het gros van de 

ouderen negatief. 

7,7% van de ouderen vindt dat hij/zij de problemen niet aankan. 

 

 

Tabel 122: Negatieve psychologische beleving: "ik heb het gevoel dat ik constant 

onder spanning sta" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3405 ik heb het gevoel dat ik 

constant onder spanning sta 

helemaal niet 59,9% 

niet meer dan gewoonlijk 28,5% 

meer dan gewoonlijk 11,3% 

opvallend meer dan gewoonlijk 0,3% 

 

 

Wat het aspect ‘spanning’ betreft, antwoordt 60% negatief, en 28,5% antwoordt ‘niet meer dan 

gewoonlijk’. 

Ruim 10% van de ouderen geeft aan meer dan gewoonlijk/opvallend meer dan gewoonlijk 

onder spanning te staan. 

 

 

Tabel 123: Negatieve psychologische beleving: "ik heb het gevoel niks meer waard te 

zijn" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3406 ik heb het gevoel niks 

meer waard te zijn 

helemaal niet 70,2% 

niet meer dan gewoonlijk 22,2% 

meer dan gewoonlijk 5,6% 

opvallend meer dan gewoonlijk 2,0% 

 

 

7,6% van de ouderen hebben het gevoel niets meer waard te zijn. 

De overgrote meerderheid van de ouderen heeft dit gevoel niet.  
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4. Negatieve stemmingsstoornissen 

Met deze analyses willen we nagaan hoe het gesteld is met de negatieve stemmingsstoornissen 

van de respondenten. Hiertoe gebruiken we de antwoorden op de vraag 35_12 tem v35_17. We 

vroegen de respondent aan te duiden in welke mate men het eens was met een aantal 

uitspraken die betrekking hebben op negatieve stemmingsstoornissen. 

 

 

Tabel 124: Negatieve stemmingsstoornissen: "ik voelde mij de laatste tijd vaak 

nerveus" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3512 ik voelde mij de laatste 

tijd vaak nerveus 

 helemaal oneens 51,4% 

mee oneens 16,8% 

noch eens/noch oneens 15,2% 

mee eens 13,3% 

helemaal eens 3,2% 

 

16,5% van de ouderen is het eens met de uitspraak ‘ik voelde me de laatste tijd vaak nerveus’. 

 

Tabel 125: Negatieve stemmingsstoornissen: "ik voelde mij de laatste tijd kalm en 

rustig" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3513 ik voelde mij de laatste 

tijd kalm en rustig 

helemaal oneens 24,1% 

mee oneens 10,8% 

noch eens/noch oneens 23,2% 

mee eens 29,5% 

helemaal eens 12,4% 

 

 

Wanneer de vraag positief gesteld wordt, met name ‘ik voel me kalm en rustig’ dan antwoordt 

bijna de helft hier positief op. 

23,2% van de ouderen vindt dat deze uitspraak niet van toepassing is op hen. 

 

Tabel 126: Negatieve stemmingsstoornissen: "ik voelde mij de laatste tijd 

neerslachtig en somber" 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v3514 ik voelde mij de laatste 

tijd neerslachtig en somber 

 helemaal oneens 56,2% 

mee oneens 17,8% 

noch eens/noch oneens 18,7% 

mee eens 5,7% 

helemaal eens 1,6% 

  



 

 

93 

 

Op de vraag of ouderen zich ‘neerslachtig en somber voelen’, antwoordt ruim 7% positief. 

 

Tabel 127: Negatieve stemmingsstoornissen: "ik voelde mij de laatste tijd zo somber 

dat niks mij kon opvrolijken" 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v3515 ik voelde mij de laatste 

tijd zo somber dat niks mij kon 

opvrolijken 

 helemaal oneens 62,9% 

mee oneens 20,0% 

noch eens/noch oneens 13,0% 

mee eens 2,5% 

helemaal eens 1,6% 

 

 

Op de vraag ‘ik voelde me de laatste tijd zo neerslachtig dat niets me kon opvrolijken’ 

antwoordt 4% van de ouderen positief. 

 

 

Tabel 128: Negatieve stemmingsstoornissen: "ik voelde mij onlangs helemaal van 

slag omdat ik kritiek kreeg" 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v3516 ik voelde mij onlangs 

helemaal van slag omdat ik 

kritiek kreeg 

 helemaal oneens 65,1% 

mee oneens 18,4% 

noch eens/noch oneens 10,5% 

mee eens 3,8% 

helemaal eens 2,2% 

 

 

6% van de ouderen vindt dan de omschrijving ‘ik voelde mij onlangs helemaal van slag omdat 

ik kritiek kreeg’ op hen van toepassing is.  

 

Tabel 129: Negatieve stemmingsstoornissen: "de laatste tijd verveel ik mij vaak" 

 
Deerlijk 2011 

% 

v3517 de laatste tijd verveel ik 

me vaak 

 helemaal oneens 67,9% 

mee oneens 12,7% 

noch eens/noch oneens 12,1% 

mee eens 5,1% 

helemaal eens 2,2% 

 

 

 

Er is slechts een beperkte groep ouderen die zich verveelt: 7,3% van de ouderen vindt dat de 

uitspraak ‘ik verveel me vaak’ op hen van toepassing is. 80,6% van de ouderen vindt dat deze 

uitspraak niet van toepassing is op hen. 
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5. Problemen 

Voor deze meting gebruiken we de gegevens van vraag 49. We hebben met de score op de 

items een schaal geconstrueerd. Binnen deze schaal zijn er een aantal subdimensies: 

kwetsbaarheid, maatschappelijke participatie in de directe omgeving en subjectieve 

onveiligheid. Hoe hoger de score, hoe meer problemen de senioren ervaren.  

De subdimensie kwetsbaarheid omvat de volgende items: afhankelijkheid van derden, gebrek 

aan zorg, vervoersproblemen, gezondheidsproblemen, eenzaamheid/vereenzaming, financiële 

problemen en huisvestingsproblemen. 

De dimensie ‘maatschappelijke participatie gericht op de onmiddellijke omgeving omvat de 

volgende items: gebrek aan informatie en voorlichting, onvoldoende 

ontspanningsmogelijkheden in de wijk, onvoldoende inspraakmogelijkheden. 

De subdimensie onveiligheid omvat de items: onveiligheid in het verkeer, angst voor roof, 

diefstal, inbraak in de woning, angst om lastig gevallen te worden op straat. 

 

Tabel 130: Ervaren problemen 

 
Deerlijk 2011 

Gemiddelde 

problemen 1,52 

kwetsbaarheid 1,24 

maatschappelijke participatie 1,65 

Subjectieve onveiligheid 1,83 

 

 

De ouderen in Deerlijk halen een score van 1,52 op de schaal van ervaren problemen. 

De hoogste score halen ze op de subdimensie ‘onveiligheid’, de laagste score op de dimensie 

‘kwetsbaarheid’. 

 

Tabel 131:Ervaren problemen in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,52 1,61 1,69 

kwetsbaarheid 1,24 1,34 1,36 

maatschappelijke 

participatie 

1,65 1,70 1,81 

Subjectieve 

onveiligheid 

1,83 1,89 1,99 

 

Senioren uit Deerlijk ervaren minder problemen dan de gemiddelde senior uit West-Vlaanderen 

en Vlaanderen. Dit verschil vinden we terug bij de 3 subdimensies.  

 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Enkel het geslacht en het al dan niet hebben van een partner bleek 

niet samen te hangen met het ervaren van problemen. 
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Tabel 132: Ervaren problemen ifv de leeftijdsklasse 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,48 1,57 1,54 

kwetsbaarheid 1,16 1,28 1,35 

maatschappelijke 

participatie 

1,64 1,71 1,57 

Subjectieve onveiligheid 1,76 1,90 1,83 

 

In zijn totaliteit is er geen significant verschil tussen ouderen van de verschillende 

leeftijdsgroepen. 

Op subdimensie-niveau stellen we wel een verschil vast: hoe ouder men wordt, hoe meer 

problemen er mbt kwetsbaarheid vastgesteld worden. 

 

 

Tabel 133: Ervaren problemen ifv inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,87 1,61 1,43 

kwetsbaarheid 1,60 1,37 1,15 

maatschappelijke 

participatie 

1,73 1,74 1,57 

Subjectieve 

onveiligheid 

2,27 1,89 1,74 

 

Hoe meer ouderen verdienen, hoe minder problemen ze ervaren. Deze problemen manifesteren 

zich op vlak van kwetsbaarheid en onveiligheid.  

 

 

Tabel 134: Ervaren problemen ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,70 1,39 

kwetsbaarheid 1,40 1,14 

maatschappelijke participatie 1,76 1,55 

Subjectieve onveiligheid 2,03 1,67 

 

Net zoals bij het feitelijk inkomen merken we dat personen die makkelijk rondkomen minder 

problemen ervaren dan personen die moeilijk rondkomen. Deze problemen manifesteren zich 

eveneens op vlak van kwetsbaarheid en onveiligheid. 
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Tabel 135: Ervaren problemen ifv 'verhuisd afgelopen 10j' 

  

v21 verhuisd afgelopen tien jaar 

ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,33 1,55 

kwetsbaarheid 1,33 1,24 

maatschappelijke participatie 1,30 1,68 

Subjectieve onveiligheid 1,67 1,85 

 

 

Voor de subdimensie ‘maatschappelijk participatie’ is er een relatie tussen ervaren problemen 

en verhuisd de voorbije 10 jaar. Ouderen die de voorbije 10 jaar verhuisd zijn, ervaren meer 

problemen mbt maatschappelijke participatie. 

 

 

Tabel 136: Ervaren problemen ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,74 1,50 1,76 1,47 1,89 1,46 

kwetsbaarheid 1,71 1,19 1,60 1,17 1,72 1,16 

maatschappelijke 

participatie 

1,81 1,63 1,82 1,61 1,83 1,61 

Subjectieve 

onveiligheid 

1,97 1,82 2,11 1,77 2,17 1,77 

 

 

Er is een significant verband tussen ‘ervaren problemen’ en hulp voor persoonlijke verzorging’. 

Ouderen die hulp nodig hebben voor persoonlijke verzorging ervaren meer problemen dan 

ouderen die geen hulp nodig hebben voor persoonlijke verzorging. Dit is vooral merkbaar mbt 

de subdimensie ‘kwetsbaarheid’. Voor de subdimensies ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en 

‘onveiligheid’ is er geen significant verschil. 

 

Er is een significant verband tussen ‘ervaren problemen’ en hulp voor het huishouden. 

Ouderen die hulp nodig hebben voor het huishouden ervaren meer problemen dan ouderen die 

geen hulp nodig hebben voor het huishouden. Het verband tussen beiden geldt voor de 

subdimensies kwetsbaarheid en onveiligheid. 

  

Er is een significant verband tussen ‘ervaren problemen’ en hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen. 

Ouderen die hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsingen  ervaren meer problemen dan 

ouderen die geen hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsingen. 

Het verband tussen beiden geldt voor de subdimensies kwetsbaarheid en onveiligheid. 
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Tabel 137: Ervaren problemen ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,44 1,83 

kwetsbaarheid 1,16 1,59 

maatschappelijke 

participatie 

1,54 2,05 

Subjectieve 

onveiligheid 

1,77 2,07 

 

Ouderen die ernstig eenzaam zijn ervaren meer problemen dan ouderen die niet of in beperkte 

mate eenzaam zijn. Er werd een significant verband vastgesteld voor de drie subdimensies van 

ervaren problemen. 

 

 

Tabel 138: Ervaren problemen ifv onveiligheid 

  

onveiligheidsklassen 

laag matig ernstig 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

problemen 1,36 1,50 1,63 

kwetsbaarheid 1,15 1,22 1,31 

maatschappelijke 

participatie 

1,56 1,57 1,76 

Subjectieve 

onveiligheid 

1,59 1,77 2,01 

 

 

Er is een verband tussen ervaren problemen en onveiligheidsgevoelens: hoe sterker de 

onveiligheidsgevoelens, hoe meer problemen de ouderen ervaren. Dit significant verband werd 

teruggevonden bij de subdimensie ‘onveiligheid’. 
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5.1 Kwetsbaarheid 

 

 

Binnen de schaal problemen is er een subschaal kwetsbaarheid. In de volgende analyses 

exploreren we de resultaten voor deze subschaal op itemniveau. Het gaat over de items 1, 2, 3, 

4, 6, 7 en 8: afhankelijkheid van derden, gebrek aan zorg, vervoersproblemen, 

gezondheidsproblemen, eenzaamheid/vereenzaming, financiële problemen en 

huisvestingsproblemen. 

 

 

Tabel 139: Ervaren problemen: kwetsbaarheid:v4901 eenzaamheid vereenzaming 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4901 eenzaamheid vereenzaming nooit 69,6% 

zelden 12,5% 

soms 14,9% 

vaak 3,0% 

 

 

69,6% van de ouderen ervaart nooit eenzaamheidsproblemen. 12,5% voelt zich soms eenzaam. 

14,9% van de ouderen voelt zich vaak eenzaam en 3% van de ouderen voelt zich vaak 

eenzaam. 

 

 

Tabel 140: Ervaren problemen: kwetsbaarheid:v4902 huisvestingsproblemen 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4902 huisvestingsproblemen nooit 92,9% 

zelden 4,1% 

soms 2,0% 

vaak 1,0% 

 

 

De overgrote meerderheid van de ouderen (92,9%) ervaart nooit huisvestingsproblemen: 7,1% 

van de ouderen heeft zelden, soms of vaak huisvestingsproblemen. 

 

 

Tabel 141: Ervaren problemen: kwetsbaarheid:v4903 gezondheidsproblemen 

 
Deerlijk 2011 

Column N % 

v4903 gezondheidsproblemen nooit 25,0% 

zelden 31,8% 

soms 32,8% 

vaak 10,5% 
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Amper een vierde van de ouderen zegt nooit gezondheidsproblemen te hebben. 

Ruim 3 op de 10 ouderen wordt zelden met gezondheidsproblemen geconfronteerd. 

32,8% van de ouderen wordt soms met gezondheidsproblemen geconfronteerd en 10,5% van 

de ouderen wordt vaak met gezondheidsproblemen geconfronteerd. 

 

 

Tabel 142:Ervaren problemen: kwetsbaarheid:v4904 hulpbehoevendheid/ 

afhankelijkheid van derden 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4904 hulpbehoevendheid/ afhankelijkheid 

van derden 

nooit 61,1% 

zelden 22,0% 

soms 10,8% 

vaak 6,1% 

 

 

61% van de ouderen is nooit hulpbehoevend/afhankelijk van derden. 

22% van de ouderen zegt zelden geconfronteerd te worden met hulpbehoevendheid. 

11% van de ouderen is soms afhankelijk van derden. Tenslotte is ook 6% van de ouderen vaak 

afhankelijk van hulp van derden. 

 

 

Tabel 143: Ervaren problemen: kwetsbaarheid:v4906 financiële problemen 

 
Deerlijk 2011 

% 

v4906 financiële problemen nooit 69,9% 

zelden 20,3% 

soms 6,8% 

vaak 3,0% 

 

7 op de 10 ouderen heeft nooit financiële problemen. 1 op 5 heeft zelden financiële problemen. 

7% van de ouderen heeft soms financiële problemen en 3% van de ouderen heeft vaak 

financiële problemen. 

 

 

Tabel 144:Ervaren problemen: kwetsbaarheid:v4907 gebrek aan zorg 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4907 gebrek aan zorg nooit 79,1% 

zelden 16,2% 

soms 4,1% 

vaak 0,7% 

 

 

8 op de 10 ouderen ervaart geen probleem door gebrek aan zorg. 

16,2% ervaart zelden een gebrek aan zorg. 4,1% van de ouderen ervaart soms een gebrek aan 

zorg. Minder dan 1% van de ouderen ervaart vaak een gebrek aan zorg.  
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Tabel 145: Ervaren problemen: kwetsbaarheid:v4908 vervoersproblemen 

 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4908 vervoersproblemen nooit 79,1% 

zelden 12,8% 

soms 6,1% 

vaak 2,0% 

 

Een laatste item onder de noemer kwetsbaarheid zijn de vervoersproblemen. Ook hier is de 

overgrote meerderheid positief: 79% van de ouderen ervaart nooit een vervoersprobleem. 

Voor 12,8% van de ouderen komen vervoersproblemen zelden voor. 

6,1% van de ouderen heeft soms een vervoersprobleem en 2% van de ouderen heeft vaak een 

vervoersprobleem. 

 

 

5.2 Maatschappelijke participatie 

 

Binnen de schaal problemen is er een subschaal maatschappelijke participatie. In de volgende 

analyses exploreren we de resultaten voor deze subschaal op itemniveau. Het gaat over de 

items 9,10 en 11 : gebrek aan informatie en voorlichting, onvoldoende 

ontspanningsmogelijkheden in de wijk, onvoldoende inspraakmogelijkheden. 

 

Tabel 146: Ervaren problemen: maatschappelijke participatie:v4909 onvoldoende 

gezelligheid- en ontspanningsmogelijkheden in de wijk 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4909 onvoldoende gezelligheids- en 

ontspanningsmogelijkheden in de wijk 

nooit 63,2% 

zelden 23,6% 

soms 9,5% 

vaak 3,7% 

 

 

63,2% van de ouderen ervaart geen gebrek aan gezelligheid- en ontspanningsmogelijkheden in 

de wijk. 

3,7% ervaart vaak een gebrek aan ontspanningsmogelijkheden in de wijk, 9,5% van de 

ouderen ervaart soms een tekort aan ontspanningsmogelijkheden in de wijk. 

 

 

Tabel 147: Ervaren problemen: maatschappelijke participatie:v4910 onvoldoende 

inspraakmogelijkheden 

 
Deerlijk 2011 

% 

v4910 onvoldoende inspraakmogelijkheden nooit 59,1% 

zelden 24,3% 

soms 13,9% 

vaak 2,7% 
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Bijna 60% ervaart nooit problemen mbt onvoldoende inspraakmogelijkheden. Bijna 14% van de 

ouderen antwoordt ‘soms’ en 2,7% antwoordt ‘vaak’ op de vraag of er een gebrek is aan 

inspraakmogelijkheden. 

 

 

Tabel 148: Ervaren problemen: maatschappelijke participatie:v4911 gebrek aan 

informatie en voorlichting 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4911 gebrek aan informatie en 

voorlichting 

nooit 49,0% 

zelden 28,0% 

soms 17,2% 

vaak 5,7% 

 

 

Een laatste item betreft gebrek aan informatie en voorlichting. Hier antwoordt bijna 23% dat ze 

soms of vaak problemen ervaren. 

 

 

5.3 Onveiligheid 

 

De derde subschaal binnen de schaal problemen is de subschaal onveiligheid. In de volgende 

analyses exploreren we de resultaten voor deze subschaal op itemniveau. Het gaat over de 

items 5, 13 en 14: onveiligheid in het verkeer, angst voor roof, diefstal, inbraak in de woning, 

angst om lastig gevallen te worden op straat. 

 

 

Tabel 149: Ervaren problemen: onveiligheid: v4905 onveiligheid in het verkeer 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4905 onveiligheid in het verkeer nooit 50,3% 

zelden 22,6% 

soms 20,6% 

vaak 6,4% 

 

 

50,3% van de ouderen werd nog nooit geconfronteerd met onveiligheid in het verkeer. 

Dit betekent dus dat circa de helft van de ouderen al eens of meerder keren geconfronteerd 

werd met onveiligheid in het verkeer. 20,6% van de ouderen antwoordde ‘soms’ en 6,4% 

antwoordde ‘vaak’ op de vraag of ze al geconfronteerd werden met onveiligheid. 
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Tabel 150: Ervaren problemen: onveiligheid: v4913 angst voor roof, diefstal of 

inbraak in de woning 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4913 angst voor roof, diefstal of inbraak 

in de woning 

nooit 41,4% 

zelden 27,1% 

soms 26,8% 

vaak 4,7% 

 

 

Ook angst voor roof, diefstal of inbraak in de woning blijkt voor ouderen een reëel probleem. 

Bijna 60% van de ouderen wordt hier zelden, soms of vaak mee geconfronteerd.  

 

Tabel 151: Ervaren problemen: onveiligheid: v4914 angst te worden lastig gevallen op 

straat 

 
Deerlijk 2011 

 % 

v4914 angst te worden lastig gevallen op 

straat 

nooit 51,2% 

zelden 25,8% 

soms 20,0% 

vaak 3,1% 

 

 

Een laatste probleem betreft de angst om lastig gevallen te worden op straat. Ook hier stellen 

we vast dat een bijna de helft van de ouderen in mindere of meerdere mate met deze angst 

geconfronteerd wordt.  
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6. Onveiligheidsgevoel 

Om het onveiligheidsgevoel van de ouderen te meten, kregen de respondenten acht uitspraken 

voorgeschoteld (vraag 32: “In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?”). Enkele 

voorbeelden zijn: “Het is vandaag de dag te onveilig om 's avonds op straat te komen” en “'s 

Avonds en 's nachts doe ik de deur niet open als er gebeld wordt”. De respondenten konden 

steeds kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden: helemaal oneens, mee oneens, noch mee oneens 

/ noch mee eens, mee eens en helemaal mee eens. Op basis van de antwoorden werd een 

schaal geconstrueerd. De schaal wordt onderverdeeld in drie klassen: laag (scores 1 t.e.m. 

2,5), matig (scores 2,51 t.e.m. 3,5) en hoog (3,50 t.e.m. 5).  

 

De items die bevraagd worden om onveiligheidsgevoelens te meten zijn: 

1. het is vandaag de dag te onveilig om op straat te komen 

2. het is vandaag de dag te onveilig om kinderen alleen op straat te laten 

3. ik kom nog weinig alleen buiten omdat ik schrik heb overvallen/bestolen te worden 

4. 's avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn 

5. de laatste 10 jaar zijn de straten onveiliger geworden 

6. 's avonds en 's nachts doe ik de deur niet open als er gebeld wordt 

7. in deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe 

8. als ik met vakantie ga, durf ik mijn huis niet onbewaakt achter te laten 

 

Tabel 152: Onveiligheid 

 
Deerlijk 2011 

 % 

onveiligheidsklassen laag 27,1% 

matig 34,1% 

ernstig 38,7% 

 

 

27,1 % van de ouderen voelt zich maar in zeer beperkte mate onveilig. 

34,1% van de ouderen voelt zich matig onveilig. 

38,7% van de ouderen voelt zich ernstig onveilig. 

 

 

 

Tabel 153: Onveiligheid in vergelijking met andere metingen 

 

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

%  %  % 

onveiligheidsklassen laag 27,1% 15,5% 19,3% 

matig 34,1% 38,7% 34,4% 

ernstig 38,7% 45,8% 46,3% 

 

 

 

In vergelijking met de benchmarks merken we een significant verschil. 
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In vergelijking met Vlaanderen en West-Vlaanderen voelt een groter aandeel ouderen in 

Deerlijk zich beperkt onveilig. 

Het aandeel ouderen dat zich ernstig onveilig voelt, is beduidend lager in Deerlijk dan in West-

Vlaanderen en Vlaanderen. 

 

 

Grafiek 40: Onveiligheid in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Er zijn weinig kenmerken die significante verschillen opleveren: 

enkel het subjectieve inkomen hangt samen met onveiligheidsgevoelens. Leeftijd, geslacht, 

partnerschap, het hebben van kinderen, het inkomen, de zorgafhankelijkheid , het verhuisd zijn 

de voorbije 10 jaar en de eenzaamheidsgevoelens hebben allemaal weinig tot geen invloed op 

de onveiligheidsgevoelens. 

 

 

 

Tabel 154: Onveiligheid ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

 %  % 

onveiligheidsklassen laag 27,7% 27,3% 

matig 22,3% 42,4% 

ernstig 50,0% 30,3% 

 

 

Het subjectieve inkomen zorgt voor een significant verschil: ouderen die zeggen moeilijk rond 

te komen ervaren veel meer ernstige onveiligheidsgevoelens dan ouderen die aangeven 

makkelijk rond te komen. 
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Grafiek 41: Onveiligheid ifv rondkomen met het inkomen 
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7. Ouderdomsbeeld 

Om het ouderdomsbeeld bij ouderen na te gaan werd hun mening gevraagd over 11 uitspraken. 

Deze uitspraken peilen naar het idee dat ouderen hebben over de maatschappelijke visie op oud 

worden of ouderen en naar het gevoel van de ouderen of ze al dan niet gediscrimineerd worden 

omwille van hun leeftijd. Deze uitspraken gaan over medezeggenschap van ouderen, het al dan 

niet meer meetellen en de benadeling van ouderen in de samenleving. Dit is vraag 44 uit de 

vragenlijst. De respondenten konden telkens kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden, namelijk 

helemaal oneens, mee oneens, noch mee oneens / noch mee eens, mee eens en helemaal mee 

eens. De totaalscore varieert van 1 tot 5. Hoe hoger de score, hoe meer men het gevoel heeft 

gediscrimineerd te worden omwille van de leeftijd. 

 

Hieronder geven we de items weer die het ouderdomsbeeld meten: 

 

1. Als de tijden slechter worden, zijn het al gauw de ouderen die aan het kortste eind 

trekken.  

2. Ouderen vormen een aparte groep in de maatschappij met eigen belangen.  

3. De samenleving is vooral gericht op jongeren, met de belangen van ouderen wordt 

weinig rekening gehouden. 

4. Sommige mensen doen alsof ik de maatschappij niets meer te bieden heb, nu ik ouder 

ben. 

5. Ik heb het gevoel dat ouderen tegenwoordig niet meer meetellen.  

6. Over wat er voor ouderen gebeurt zouden ouderen veel meer te vertellen moeten 

hebben.  

7. Sinds ik ouder ben, merk ik regelmatig dat men me niet meer serieus neemt. 

8. Vergeleken met andere ouderen heb ik het heel goed getroffen.  

9. Ik heb het gevoel dat ouderen worden achtergesteld of benadeeld ten opzichte van 

andere mensen uit de groep. 

10. Ik heb er moeite mee om tot de ouderen te behoren. 

11. De ouderen van nu hebben het moeilijker dan de ouderen vroeger. 

 

 

Tabel 155: Ouderdomsbeeld in vergelijking met andere metingen 

 

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

ouderdomsbeeld 2,25 2,29 2,30 

 

 

Met een globale score van 2,25 kunnen we stellen dat het ouderdomsbeeld van ouderen in 

Deerlijk redelijk positief is.  

 

Wanneer we de score van Deerlijk vergelijken met de scores van West-Vlaanderen en 

Vlaanderen, stellen we geen significant verschil vast.  

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Weinig kernmerken hangen samen met het ouderdomsbeeld. Zo 
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speelt leeftijd, geslacht, partnerschap en het al dan niet verhuisd zijn de voorbije 10 jaar geen 

rol. 

 

 

Tabel 156: Ouderdomsbeeld ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

Gemiddelde Gemiddelde 

ouderdomsbeeld 2,48 2,09 

 

 

Het subjectieve inkomen speelt wel een rol bij het ouderdomsbeeld. Ouderen die moeilijk 

rondkomen hebben een hogere score dan ouderen die makkelijk rondkomen. Ouderen die 

moeilijk rondkomen hebben dus een negatiever ouderdomsbeeld. 

 

 

Tabel 157: Ouderdomsbeeld ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde 

Gemiddeld

e 

Gemiddeld

e Gemiddelde Gemiddelde 

ouderdomsbeel

d 

2,29 2,25 2,27 2,25 2,45 2,22 

 

 

Ouderen die hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsingen hebben een negatiever 

ouderdomsbeeld. 

Bij de 2 andere categorieën van zorgafhankelijkheid (hulp voor het huishouden en hulp voor 

persoonlijke verzorging) merken we geen verschil in ouderdomsbeeld. 

 

Tabel 158: Ouderdomsbeeld ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot 

matige ernstige 

Gemiddelde Gemiddelde 

ouderdomsbeeld 2,17 2,56 

 

Ouderen die ernstig eenzaam zijn hebben een negatiever ouderdomsbeeld. 

 

Tabel 159: Ouderdomsbeeld ifv onveiligheid 

  

onveiligheidsklassen 

laag matig ernstig 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

ouderdomsbeeld 2,04 2,20 2,40 

 

Tot slot bekijken we nog de relatie tussen onveiligheidsgevoelens en ouderdomsbeeld. 

Naarmate de onveiligheidsgevoelens toenemen, hebben de ouderen een negatiever 

ouderdomsbeeld. 
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Thema 4: Maatschappelijke participatie 

 

Binnen dit thema gaan we dieper in op volgende onderwerpen: activiteitsgraad, participatie aan 

het verenigingsleven,  het vrijwilligerswerk, de seniorenverenigingen en cultuurparticipatie.   

1. Activiteitsgraad 

 

Om de activiteitsgraad van de respondenten te meten hebben we gebruik gemaakt van vraag 

50 uit de vragenlijst. We hebben de totale activiteitsgraad berekend door de alle items te 

sommeren en te delen door het aantal items, met uitzondering van de items 2 tem 5. Aldus 

bekomen we een score op 5. Hoe actiever de respondent, hoe dichter de score 5 zal benaderd 

worden. Vervolgens hebben we enkele subdimensies berekend: ontspanning en ontmoeting: op 

café of uit eten gaan, reizen en uitstapjes maken, winkelen voor genoegen, luisteren naar radio 

of muziek, wandelen of fietsen (items 1, 6,7,9 14) zelfrealisatie: opleiding of cursus volgen, 

computer of internet gebruiken, naar toneel, film, sport- of cultuurevenementen gaan (10, 11, 

12, 15) en doe-het-zelf-activiteiten: tuinieren, herstellingen in huis  (items 8 en 13).  

Om de score ook op 5 te zetten en vergelijkbaar te maken met de totaalscore werd hier ook de 

totaalscore van de subdimensie telkens gedeeld door het aantal items. 

 

Tabel 160: Activiteitsgraad 

 
Deerlijk 2011 

Gemiddelde 

activiteiten 2,50 

act ifv ontspanning 2,83 

act. ifv zelfrealisatie 2,04 

act ifv doe het zelf 2,63 

 

 

De totaalscore voor de activiteitsgraad bedraagt 2,50. 

Activiteiten die te maken hebben met ontspanning en ontmoeting worden meest beoefend, 

activiteiten die te maken hebben met zelfrealisatie worden minst beoefend. 

Tabel 161: Activiteitsgraad in vergelijking met andere metingen 

 

Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,50 2,35 2,46 

act ifv ontspanning 2,83 2,81 2,85 

act. ifv zelfrealisatie 2,04 1,81 1,91 

act ifv doe het zelf 2,63 2,34 2,52 

 

In vergelijking met de benchmarks merken we significantie verschillen. 

Ouderen in Deerlijk oefenen meer activiteiten uit dan de gemiddelde senior in West-Vlaanderen 

en Vlaanderen. 

Wanneer we de analyse op subdimensieniveau maken, stellen we een grotere activiteitsgraad 

vast in Deerlijk voor ‘activiteiten ifv zelfrealisatie en voor ‘activiteiten ifv doe het zelf’. Voor 
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‘activiteiten ifv ontspanning en ontmoeting’ is er geen verschil tussen ouderen in Deerlijk en 

ouderen in de vergelijkingspopulaties. 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. 

 

Tabel 162: Activiteitsgraad ifv de leeftijdsklassen 

  

v04klas 

60-69 70-79 80+ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,82 2,45 1,94 

act ifv ontspanning 3,16 2,82 2,24 

act. ifv zelfrealisatie 2,40 1,88 1,59 

act ifv doe het zelf 2,93 2,75 1,88 

 

 

De activiteitsgraad van ouderen is zeer sterk leeftijdsgebonden: naarmate de leeftijd stijgt, 

daalt de activiteitsgraad. We stellen deze evolutie vast voor de drie subdimensies. 

 

Tabel 163: Activiteitsgraad ifv geslacht 

  

v5 geslacht 

man vrouw 

Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,58 2,43 

act ifv ontspanning 2,86 2,83 

act. ifv zelfrealisatie 2,08 2,00 

act ifv doe het zelf 3,00 2,31 

 

Mannen beoefenen vaker activiteiten uit ifv doe-het-zelf dan vrouwen. De andere dimensies 

verschillen niet significant. 

 

 

Tabel 164: Activiteitsgraad ifv partnerschap 

  

partner 

partner geen partner 

Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,59 2,24 

act ifv ontspanning 2,89 2,69 

act. ifv zelfrealisatie 2,15 1,72 

act ifv doe het zelf 2,77 2,26 
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Senioren met een partner hebben een hogere activiteitsgraad dan senioren zonder partner. We 

stellen dit ook vast voor de subdimensies ‘activiteiten ifv zelfrealisatie’ en ‘activiteiten ifv doe-

het-zelf’. 

 

Tabel 165: Activiteitsgraad ifv het inkomen 

  

inkom 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 1,88 2,19 2,96 

act ifv ontspanning 2,31 2,58 3,24 

act. ifv zelfrealisatie 1,24 1,66 2,56 

act ifv doe het zelf 2,12 2,32 3,07 

 

 

Er is een significant verband tussen activiteitsgraad en inkomen. Naarmate de ouderen over een 

hoger inkomen beschikken, is de activiteitsgraad hoger. Dit geldt voor de totaalscore, en dit 

geldt bovendien ook voor de 3 subdimensies. 

 

Tabel 166: Activiteitsgraad ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen  

moeilijk makkelijk 

Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,35 2,64 

act ifv ontspanning 2,67 2,99 

act. ifv zelfrealisatie 1,84 2,24 

act ifv doe het zelf 2,51 2,75 

 

 

Ook bij het subjectieve inkomen merken we een significant verband: ouderen die makkelijk 

rondkomen hebben een hogere activiteitsgraad dan ouderen die moeilijk rondkomen. Dit geldt 

voor de subdimensies ‘activiteiten ifv ontspanning en ontmoeting’ en ‘activiteiten ifv 

zelfrealisatie’. 

Tabel 167: Activiteitsgraad ifv 'verhuisd afgelopen 10 jaar' 

  

v21 verhuisd afgelopen tien jaar 

ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,37 2,52 

act ifv ontspanning 2,60 2,87 

act. ifv zelfrealisatie 2,04 2,05 

act ifv doe het zelf 2,07 2,71 
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Er is 1 significant verband teruggevonden bij het al dan niet verhuisd zijn de afgelopen 10 jaar, 

nl. ‘activiteiten ifv doe-het-zelf’. Ouderen die verhuisd zijn in de periode van 10 jaar voor de 

bevraging, oefenen minder doe-het-zelf-activiteiten uit. Voor de activiteiten in functie van 

ontspanning en ontmoeting en voor de activiteiten in functie van zelfrealisatie merken we geen 

verschil. 

Tabel 168: Activiteitsgraad ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 1,78 2,64 2,05 2,66 1,81 2,67 

act ifv 

ontspanning 

2,09 2,98 2,37 2,99 2,05 3,03 

act. ifv 

zelfrealisatie 

1,50 2,16 1,83 2,15 1,52 2,19 

act ifv doe het 

zelf 

1,63 2,81 1,78 2,89 1,73 2,85 

 

 

De zorgafhankelijkheid heeft een duidelijk effect op de activiteitsgraad. Ouderen die afhankelijk 

zijn voor zorg (zowel voor persoonlijke verzorging, het huishouden als voor persoonlijke 

verplaatsingen), zijn minder actief dan personen die niet zorgafhankelijk zijn. 

Dit geldt eveneens voor de 3 subdimensies. 

Tabel 169: Activiteitsgraad ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,57 2,36 

act ifv ontspanning 2,89 2,74 

act. ifv zelfrealisatie 2,13 1,84 

act ifv doe het zelf 2,65 2,70 

 

 

Bij ouderen die ernstig eenzaam zijn, vinden we een significant verschil terug op vlak van 

activiteiten in functie van zelfrealisatie. Enkel voor deze subdimensie zien we dat ouderen die 

ernstige eenzaamheidsgevoelens hebben, een lagere activiteitsgraad hebben.  
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Tabel 170: Activiteitsgraad ifv onveiligheid 

  

onveiligheidsklassen 

laag matig ernstig 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

activiteiten 2,24 2,66 2,52 

act ifv ontspanning 2,57 2,99 2,91 

act. ifv zelfrealisatie 1,81 2,15 2,09 

act ifv doe het zelf 2,58 2,93 2,41 

 

 

Ouderen die zich matig onveilig voelen hebben een hogere activiteitsgraad dan de ouderen die 

zich niet of ernstig onveilig voelen. Deze vaststellingen vinden we eveneens terug bij de drie 

subdimensies.  
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2. Participatie in verenigingen 

 

Om de participatie in verengingen te meten maken we gebruik van vraag 51. De items werden 

gehercodeerd naar 0 (geen lid) en 1 (lid) en dan gesommeerd, met uitzondering van item 4 

(mutualiteit). Hoe hoger de score hoe hoger de participatiegraad. De bekomen score is dus het 

gemiddeld aantal verenigingen waarvan men lid is. 

 

Hieronder geven we een overzicht van welke verenigingen men kon aanduiden of men er al dan 

niet lid van was. 

 

1. een milieu- of natuurvereniging 

2. een fanclub 

3. een vereniging die gehandicapten, bejaarden, kansarmen,… helpt 

4. een vereniging voor (amateur-) kunstbeoefening (koor, toneel, literatuur, dans) 

5. een hobbyclub (koken, naaien, postzegels verzamelen, wijnproeven,…) 

6. een vrouwenbeweging (KAV, SVV,…) 

7. een socio-culturele vereniging (KWB, Davidsfonds, Vermeylenfonds, Masereelfonds,…) 

8. een sportvereniging of –club (ook wandelen, schaken,…) 

9. een politieke vereniging of partij 

10. een religieuze of kerkelijke vereniging (parochiaal werk,…) 

11. een wijk- of buurtcomité, carnaval- of feestverenigingen 

12. een vereniging die ijvert voor internationale vrede/ontwikkeling Derde Wereldlanden 

13. een vakbond, een middenstandsorganisatie, een beroepsvereniging of een organisatie 

van werkgevers of zelfstandigen 

14. een gemeentelijke adviesraad/schoolraad/… 

15. een gezinsvereniging (Gezinsbond,…) 

16. een groepering in een plaatselijk café (sjoelbak, vogelpik, spaarkas, duiven,…) 

17. Het Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige brandweer,… 

18. een vereniging voor gepensioneerden 

19. de witte comités 

20. een zelfhulpgroep 

21. een jeugdbeweging of jeugdvereniging 

 

 

 

Tabel 171: Participatie in verenigingen in vergelijking met andere metingen 

  

 
Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Participatie in verenigingen 2,02 1,88 1,78 
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Ouderen in Deerlijk zijn gemiddeld van 2,02 verenigingen lid. De participatie aan het 

verenigingsleven verschilt in Deerlijk niet significant van deze van de gemiddelde senior uit 

West-Vlaanderen en Vlaanderen. 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Voor leeftijd, geslacht, partnerschap, rondkomen met het inkomen, 

verhuisd zijn de afgelopen 10 jaar en onveiligheidsgevoelens merken we geen significante 

verschillen. 

 

 

Tabel 172: Participatie in verenigingen ifv het inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Participatie in verenigingen 1,50 1,76 2,59 

 

Het al dan niet participeren aan het verenigingsleven is inkomensafhankelijk: naarmate de 

ouderen over een groter inkomen beschikken, neemt het aantal verenigingen waarvan men lid 

is, toe. 

 

Tabel 173: Participatie in verenigingen ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

Participatie 

in 

verenigingen 

1,43 2,13 1,63 2,15 1,30 2,19 

 

Enkel wanneer ouderen hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsingen neemt het aantal 

verenigingen waarvan men is, af. Bij de andere vormen van zorgafhankelijkheid is er geen 

significant verschil.  

Tabel 174: Participatie in verenigingen ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

Gemiddelde Gemiddelde 

Participatie in verenigingen 2,22 1,48 

 

Er is een significant verband tussen eenzaamheid en participatie in verenigingen. Ouderen die 

ernstig eenzaam zijn, participeren minder aan het verenigingsleven. 
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3. Belemmeringen voor bijwonen activiteiten van een vereniging 

 

De belemmeringen voor het bijwonen van activiteiten van een vereniging worden in kaart 

gebracht door middel van vraag 53. Om de globale belemmeringen om lid te worden van een 

vereniging te analyseren hebben we een schaal geconstrueerd die alle items van vraag 53 

bevat. Deze schaal bevat twee subdimensies. De eerste subdimensie wordt gevormd door de 

organisatiespecifieke belemmeringen en bevat de items 5 (activiteiten spreken niet aan), 6 

(sfeer is niet gezellig), 8 (niet op de hoogte), 9 (geen interesse), 11 (activiteiten zijn vaak ’s 

avonds) en 13 (heb ik nooit gedaan). De tweede dimensie bevat de persoonsgebonden 

belemmeringen en bevat de items 1 (gezondheidsproblemen), 2 (vervoersproblemen), 3 (geen 

tijd), 4 (zorg voor iemand), 7 (niemand om mee samen te gaan), 10 (te duur) en 12 (angst om 

op straat te komen. Zowel voor de totale schaal als voor de subdimensies geldt een score van 

maximaal 5. Hoe hoger de score, hoe meer men belemmerd is.  

 

Tabel 175: Belemmeringen deelname activiteiten vereniging 

 
Deerlijk 2011 

Gemiddelde 

belemmeringen 2,25 

organisatie specifieke belemmeringen 2,36 

persoonsgebonden belemmeringen 2,21 

 

 

De score op de schaal voor belemmeringen bedraagt 2,25. Persoonsgebonden belemmeringen 

komen iets meer voor dan organisatiespecifieke belemmeringen. 

 

Tabel 176: Belemmeringen deelname activiteiten van verenigingen: analyse op 

itemniveau 

 

  % 

v5301 niet naar activiteiten 

verenigingen door 

gezondheidsproblemen 

onbelangrijk 44,1% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

24,3% 

belangrijk 31,6% 

v5302 niet naar activiteiten  

verenigingen door 

vervoersproblemen 

onbelangrijk 65,4% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

20,9% 

belangrijk 13,7% 

v5303 niet naar activiteiten 

verenigingen door gebrek aan 

tijd 

onbelangrijk 57,0% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

28,5% 

belangrijk 14,4% 

v5304 niet naar activiteiten  

verenigingendoor zorg voor 

iemand 

onbelangrijk 55,9% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

24,0% 

belangrijk 20,2% 

v5305 niet naar activiteiten  

verenigingen omdat ze niet 

aanspreken 

onbelangrijk 47,9% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

27,8% 

belangrijk 24,3% 



 

 

116 

 

 
v5306 niet naar activiteiten  

verenigingen omdat sfeer 

gezelligheid niet aanspreekt 

onbelangrijk 52,5% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

29,7% 

belangrijk 17,9% 

v5307 niet naar activiteiten  

verenigingen omdat er 

niemand is om mee samen te 

gaan 

onbelangrijk 57,8% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

24,7% 

belangrijk 17,5% 

v5308 niet naar activiteiten  

verenigingen omdat men niet 

op de hoogte is 

onbelangrijk 51,0% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

32,7% 

belangrijk 16,3% 

v5309 niet naar activiteiten  

verenigingen omdat er geen 

interesse is 

onbelangrijk 53,6% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

28,9% 

belangrijk 17,5% 

v5310 niet naar activiteiten  

verenigingen wegens te duur 

onbelangrijk 62,4% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

29,7% 

belangrijk 8,0% 

v5311 niet naar activiteiten  

verenigingen omdat ze 's 

avonds zijn 

onbelangrijk 46,5% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

26,4% 

belangrijk 27,1% 

v5312 niet naar activiteiten  

verenigingen omdat er angst is 

op straat te komen 

onbelangrijk 59,7% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

25,5% 

belangrijk 14,8% 

V5313 niet naar activiteiten 

verenigingen gaan omdat ik 

dat nog nooit gedaan heb 

onbelangrijk 55,9% 

noch onbelangrijk/noch 

belangrijk 

33,8% 

belangrijk 10,3% 

 

 

De belangrijkste persoonsgebonden redenen die ouderen aanhalen om niet naar de activiteiten 

van de verenigingen te gaan zijn gezondheidsproblemen (31,6%) en de zorg voor iemand 

anders (20,2%). 

De belangrijkste organisatiespecifieke belemmeringen zijn: activiteiten gaan ’s avonds door 

(27,1%) en de activiteiten spreken niet aan (24,3%). 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Enkel leeftijd, het inkomen en de onveiligheidsgevoelens 

beïnvloeden het al dan niet ervaren van belemmeringen voor het deelnemen aan activiteiten.  
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Tabel 177: Belemmeringen deelname activiteiten verenigingen ifv de leeftijdsklassen 

  

v04klas 

60-69 70-79 80+ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

belemmeringen 2,34 2,18 2,18 

organisatie specifieke 

belemmeringen 

2,55 2,23 2,16 

persoonsgebonden 

belemmeringen 

2,26 2,16 2,17 

 

 

Enkel voor organisatiespecifieke belemmeringen merken we een significant verschil. Hoe jonger 

men is, hoe meer organisatiespecifieke belemmeringen men aangeeft. 

 

Tabel 178: Belemmeringen deelname activiteiten van verenigingen ifv het inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

belemmeringen 1,75 2,27 2,34 

organisatie specifieke 

belemmeringen 

1,92 2,22 2,61 

persoonsgebonden 

belemmeringen 

1,92 2,26 2,25 

 

 

Hoe hoger het inkomen, hoe vaker men organisatiespecifieke belemmeringen aanhaalt als 

redenen om niet te participeren aan de activiteiten van de verenigingen waar men lid van is. 

 

Tabel 179:Belemmeringen deelname activiteiten van verenigingen ifv onveiligheid 

  

onveiligheidsklassen 

laag matig ernstig 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

belemmeringen 1,92 2,37 2,38 

organisatie specifieke 

belemmeringen 

2,07 2,53 2,42 

persoonsgebonden 

belemmeringen 

1,94 2,27 2,36 

 

 

Er is een significant verband tussen belemmeringen deelname aan activiteiten van verenigingen 

en onveiligheidsgevoelens: naarmate de onveiligheidsgevoelens toenemen, halen de ouderen 

ook meer redenen aan om niet aan de activiteiten van de verenigingen deel te nemen. 
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4. Seniorenverenigingen 

 

Met de vragen 55 (kent met seniorenverenigingen), 56 (is men er lid van) en 57 (wil men lid 

worden) peilen we naar de kennis, het lidmaatschap en het potentieel lidmaatschap van 

seniorenverenigingen. Deze verschillende items worden hieronder achtereenvolgens 

geanalyseerd.  

 

4.1 .Kennis met betrekking tot seniorenverenigingen 

 

 

 

Tabel 180: Kennis van seniorenverenigingen in vergelijking met ander metingen 

 Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

v55 weet van bestaan van 

ouderenverenigingen af 

ja 88,5% 87,3% 86,6% 

neen 11,5% 12,7% 13,4% 

 

Bijna 9 ouderen op de 10 weet van het bestaan af van ouderenverenigingen. Ruim 10% weet 

niet van het bestaan af van ouderenverenigingen. 

Wanneer we de kennis van het bestaan van ouderenverenigingen in Deerlijk vergelijken met de 

benchmarks, dan merken we geen significant verschil. 

Grafiek 42: Kennis van seniorenverenigingen in vergelijking met ander metingen 

 

 
 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Er is geen verband tussen de kennis van seniorenverenigingen 

enerzijds en leeftijd, geslacht, partnerschap en het al dan niet verhuisd zijn de afgelopen 10 

jaar anderzijds. 
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Tabel 181: Kennis van seniorenverenigingen ifv inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

v55 weet van bestaan van 

ouderenverenigingen af 

ja 94,1% 84,3% 94,5% 

neen 5,9% 15,7% 5,5% 

 

 

Er is een verband tussen het inkomen en de kennis over het bestaan van ouderenverenigingen. 

Senioren die een inkomen van 1.000 tot 1.499 euro ter beschikking hebben, zijn minder op de 

hoogte van het bestaan van ouderenverenigingen. 

Grafiek 43: Kennis van seniorenverenigingen ifv inkomen 

 
 

Tabel 182: Kennis van seniorenverenigingen ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met het inkomen  

moeilijk makkelijk 

v55 weet van bestaan van 

ouderenverenigingen af 

ja 86,4% 93,3% 

neen 13,6% 6,7% 

 

Er is ook een significant verband tussen subjectief inkomen en kennis van de 

seniorenverenigingen. Ouderen die makkelijk rondkomen zijn meer op de hoogte van het 

bestaan van ouderenverenigingen. 
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Grafiek 44: Kennis van seniorenverenigingen ifv rondkomen met het inkomen 

 
 

 

 

 

Tabel 183: Kennis van seniorenverenigingen ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

v55 weet van bestaan van 

ouderenverenigingen af 

ja 90,5% 81,4% 

neen 9,5% 18,6% 

 

 

Ouderen die ernstig eenzaam zijn, kennen veel minder de seniorenverenigingen dan ouderen 

die niet of matig eenzaam zijn. 
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Grafiek 45: Kennis van seniorenverenigingen ifv eenzaamheid 
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4.2. Lidmaatschap van seniorenverenigingen 

 

 

 

Tabel 184: Lidmaatschap van seniorenverenigingen in vergelijking met andere 

metingen 

 Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

v56 bent u lid van vereniging 

voor senioren 

ja 48,8% 37,9% 29,1% 

neen 51,3% 62,1% 70,9% 

 

Bij de bevraging antwoordde bijna de helft van de ouderen dat ze lid zijn van een 

seniorenvereniging. 

In vergelijking met de gemiddelde senior in West-Vlaanderen en de gemiddelde senior in 

Vlaanderen is de senior in Deerlijk vaker lid van een seniorenvereniging. 

Grafiek 46: Lidmaatschap van seniorenverenigingen  

 
 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. 
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Tabel 185: Lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

v56 bent u lid van vereniging voor 

senioren 

ja 56,8% 44,9% 

neen 43,2% 55,1% 

 

 

Ouderen die moeilijk rondkomen zijn vaker aangesloten bij een ouderenvereniging dan senioren 

die makkelijk rondkomen. 

 

Grafiek 47: Lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv rondkomen met het inkomen 
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4.3. Potentieel lidmaatschap seniorenverenigingen 

 

Tabel 186:Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen 

 Deerlijk 2011 

v57 toekomstig lid 

seniorenvereniging 

nee 30,4% 

ik denk het niet 25,2% 

ja misschien 24,8% 

ja 19,6% 

 

 

19,6% van de ouderen zegt lid te zullen worden van een seniorenvereniging. 24,8% zegt 

misschien lid te zullen worden. Iets meer dan de helft van de ouderen zegt geen of 

waarschijnlijk geen lid te zullen worden. 

 

 

Tabel 187: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen in vergelijking met 

andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

v57 toekomstig lid 

seniorenvereniging 

nee 30,4% 43,4% 40,7% 

ik denk het 

niet 

25,2% 21,6% 23,6% 

ja misschien 24,8% 18,7% 22,6% 

ja 19,6% 16,3% 13,1% 

 

In vergelijking met de benchmarks kunnen we stellen dat de situatie in Deerlijk verschilt van de 

West-Vlaamse en Vlaamse situatie. In Deerlijk is een groter aandeel van de senioren dat 

positiever staat ten opzichte van een toekomstig lidmaatschap dan andere senioren. 
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Grafiek 48: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen in vergelijking met 

andere metingen 

 
Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Enkele kenmerken houden geen verband met het potentieel 

lidmaatschap: partnerschap, rondkomen met het inkomen, eenzaamheidsgevoelens en het al 

dan niet verhuisd zijn de voorbije 10 jaar.  

 

Tabel 188: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv de leeftijdsklassen 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

v57 toekomstig lid 

seniorenvereniging 

nee 20,7% 30,1% 49,2% 

ik denk het niet 26,7% 25,8% 21,3% 

ja misschien 33,6% 20,4% 14,8% 

ja 19,0% 23,7% 14,8% 

 

 

Er is een relatie tussen potentieel lidmaatschap en leeftijd. 

We stellen vast dat jongsenioren (60 tot 69-jarigen) sterker vertegenwoordigd zijn in de 

‘twijfelgroep’. Ruim 60% twijfelt om lid te worden (‘ik denk het niet’ en ‘ja misschien’). 

Daarnaast zijn er relatief veel mensen die positief staan tegen een (mogelijke) lidmaatschap: 

meer dan de helft van de jongsenioren denkt lid te worden of misschien lid te worden in de 

toekomst. 
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Bij de 70 tot 79-jarigen zien we dat het aandeel personen dat zegt niet lid te zullen worden van 

een seniorenvereniging veel groter is dan bij de jongsenioren. 3 op de 10 ouderen zegt geen lid 

te zullen worden van een seniorenvereniging.  

Bij de 80-plussers zegt reeds bijna de helft geen lid te zullen worden. Het aandeel ouderen dat 

expliciet nee zegt neemt toe naarmate men ouder wordt. 

 

Grafiek 49: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv de leeftijdsklassen 

 
 

Tabel 189: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv geslacht 

  

v5 geslacht 

man vrouw 

v57 toekomstig lid 

seniorenvereniging 

nee 26,7% 32,3% 

ik denk het niet 19,8% 30,8% 

ja misschien 33,6% 16,5% 

ja 19,8% 20,3% 

 

 

Vrouwen staan negatiever ten opzichte van een mogelijke lidmaatschap bij een 

seniorenvereniging. Ruim 63% van de vrouwen geeft aan dat ze geen lid of niet denken om lid 

te zullen worden van een seniorenvereniging. Bij de mannen is dat 46,5%.  
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Grafiek 50: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv geslacht 

 
 

Tabel 190: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

v57 toekomstig lid 

seniorenvereniging 

nee 28,6% 37,2% 17,6% 

ik denk het niet 21,4% 19,1% 27,8% 

ja misschien 14,3% 21,3% 34,3% 

ja 35,7% 22,3% 20,4% 

 

 

Er is een verband tussen inkomen en potentieel lidmaatschap. 

Vooral de senioren die een inkomen van 1.000 tot 1.499 euro ter beschikking hebben, zijn 

minder geneigd om lid te zullen worden van een seniorenvereniging. Ruim 56% staat eerder 

negatief tegen een potentieel lidmaatschap bij een seniorenvereniging.  Bij de senioren die een 

inkomen van 500 tot 999 euro hebben is dit 50% en bij de senioren die meer dan 1.500 euro 

hebben is dit ruim 45%.  

Bij de senioren die maandelijks meer dan 1.500 euro ter beschikking hebben, zien we een 

grotere groep die twijfelt: ruim 62% weet nog niet of hij/zij al dan niet lid zal worden.  
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Grafiek 51: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv inkomen 

 
 

 

Tabel 191: Potentieel lidmaatschap van seniorenverenigingen ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

v57 

toekomstig lid 

seniorenveren

iging 

nee 41,4% 28,5% 40,8% 27,4% 51,2% 25,9% 

ik denk het 

niet 

24,1% 24,6% 28,6% 23,6% 24,4% 24,5% 

ja 

misschien 

20,7% 25,9% 22,4% 26,0% 17,1% 26,9% 

ja 13,8% 21,1% 8,2% 23,1% 7,3% 22,7% 

 

 

Er is een verband gevonden tussen hulp voor persoonlijke verplaatsingen en potentieel 

lidmaatschap van seniorenverenigingen: ouderen die zelf niet kunnen instaan voor persoonlijke 

verplaatsingen zijn veel minder geneigd om zich lid te maken van een seniorenvereniging.  

Bij andere vormen van zorgafhankelijkheid werd geen verband teruggevonden.  
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5. Vrijwilligerswerk en potentieel netwerk vrijwilligers 

 

Om het vrijwilligerswerk te analyseren bekijken we vraag 58 uit de vragenlijst. 

Het rekruteringspotentieel voor vrijwilligers wordt geanalyseerd op basis van vraag 58bis. 

 

We vroegen de respondent: ‘Doet u vrijwilligerswerk?’ om na te gaan welk percentage van de 

ouderen aan vrijwilligerswerk doet. Verder vroegen we of men in de toekomst vrijwilligerswerk 

zou willen doen. Men kon aangeven: Neen, ik denk het niet, ja misschien en ja. 

 

5.1.Vrijwilligerswerk 

 

 

 

Tabel 192: Vrijwilligerswerk in vergelijking met andere metingen 

 Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

v58 doet u vrijwilligerswerk? ja 22,1% 17,5% 15,3% 

neen 77,9% 82,5% 84,7% 

 

In Deerlijk verricht ruim 22% van de ouderen een of andere vorm van vrijwilligerswerk. 

In Deerlijk zien we een grotere groep vrijwilligers dan gemiddeld in West-Vlaanderen en 

Vlaanderen. 

 

Grafiek 52: Vrijwilligerswerk in vergelijking met andere metingen 

 
 

  



 

 

130 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Zo worden het vrijwilligerswerk in combinatie met leeftijd, geslacht, 

partnerschap, rondkomen met het inkomen, verhuisd zijn en onveiligheid niet getoond in dit 

onderdeel. 

 

 

 

Tabel 193: Vrijwilligerswerk ifv inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

v58 doet u vrijwilligerswerk? ja 5,9% 15,9% 33,9% 

neen 94,1% 84,1% 66,1% 

 

Hoe hoger het maandelijks inkomen hoe meer kans dat een oudere vrijwilligerswerk doet. 

 

Grafiek 53: Vrijwilligerswerk ifv inkomen 

 
 

 

Tabel 194: Vrijwilligerswerk ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

v58 doet u 

vrijwilligerswerk

? 

ja 8,8% 24,9% 14,8% 24,9% 6,7% 26,0% 

nee

n 

91,2% 75,1% 85,2% 75,1% 93,3% 74,0% 

 

 

Wat zorgafhankelijkheid betreft, stellen we vast dat ouderen die afhankelijk zijn voor hulp voor 

persoonlijke verzorging en hulp voor persoonlijke verplaatsing, minder vrijwilligerswerk 

verrichten.  
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Er is geen verband bij zorgafhankelijkheid voor hulp in het huishouden. 

 

 

Tabel 195: Vrijwilligerswerk ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

v58 doet u vrijwilligerswerk? ja 25,2% 12,5% 

neen 74,8% 87,5% 

 

Ouderen die zich ernstig eenzaam voelen, doen veel minder aan vrijwilligerswerk dan ouderen 

die zich weinig tot niet eenzaam voelen.  

 

Grafiek 54: Vrijwilligerswerk ifv eenzaamheid 
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5.2.Rekruteringspotentieel vrijwilligers 

 

Tabel 196: Potentieel vrijwilligerswerk 

 Deerlijk 2011 

v58bis toekomst vrijwilligerswerk te 

verrichten 

nee 50,0% 

ik denk het niet 32,0% 

ja misschien 16,7% 

ja 1,3% 

 

 

Aan de ouderen die op het moment van de bevraging geen vrijwilligerswerk verrichtten, werd 

gevraagd of ze verwachten in de toekomst vrijwilligerswerk uit te voeren (= potentieel 

vrijwilligerswerk). 18% van deze ouderen antwoordden positief. 82% antwoordde negatief. 

 

Tabel 197: Potentieel vrijwilligerswerk in vergelijking met andere metingen 

 
Deerlijk 

2011 BM_WVL BM_VL 

v58bis toekomst 

vrijwilligerswerk te 

verrichten 

nee 50,0% 51,9% 50,3% 

ik denk het niet 32,0% 31,6% 33,2% 

ja misschien 16,7% 15,3% 16,0% 

ja 1,3% 1,2% ,5% 

 

De groep ouderen die verwacht vrijwilligerswerk te doen is in Deerlijk gelijkaardig aan West-

Vlaanderen en Vlaanderen. 

Grafiek 55: Potentieel vrijwilligerswerk in vergelijking met andere metingen 
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Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Er is geen relatie tussen rekruteerbaar zijn voor het 

vrijwilligerswerk en geslacht, partnerschap, rondkomen met het inkomen, verhuisd zijn in de 

voorbije 10 jaar, eenzaamheid of onveiligheidsgevoelens. 

 

Tabel 198: Potentieel vrijwilligerswerk ifv de leeftijdsklassen 

  

v04klas 

60-69 70-79 80+ 

v58bis toekomst 

vrijwilligerswerk te 

verrichten 

nee 29,8% 58,5% 73,1% 

ik denk het niet 39,4% 31,7% 19,2% 

ja misschien 29,8% 8,5% 5,8% 

ja 1,1% 1,2% 1,9% 

 

 

Er is een relatie tussen leeftijd en rekruteerbaar zijn voor het vrijwilligerswerk. Jongere senioren 

(60-69jaar) denken meer dat ze, indien ze gevraagd worden, zich zullen inzetten voor het 

vrijwilligerswerk. 

Grafiek 56: Potentieel vrijwilligerswerk ifv de leeftijdsklassen 
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Tabel 199: Potentieel vrijwilligerswerk ifv inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

v58bis toekomst 

vrijwilligerswerk te 

verrichten 

nee 50,0% 60,9% 33,8% 

ik denk het niet 35,7% 29,9% 38,8% 

ja misschien 7,1% 9,2% 26,3% 

ja 7,1% 0,0% 1,3% 

 

 

Er is een relatie tussen inkomen en potentieel vrijwilligerswerk: ouderen met een beschikbaar 

inkomen van meer dan 1.500 euro verwachten meer dat ze in de toekomst vrijwilligerswerk 

zullen verrichten.  

Opmerkelijk is wel dat bij de groep die een inkomen van 500 tot 999 euro het grootste aandeel 

personen zit die zekerder is om in de toekomst vrijwilligerswerk te verrichten (7,1%). 

 

 

 

 

 

Grafiek 57: Potentieel vrijwilligerswerk ifv inkomen 

 
 

 

  



 

 

135 

 

Tabel 200: Potentieel vrijwilligerswerk ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

v58bis 

toekomst 

vrijwilligers

werk te 

verrichten 

nee 74,1% 46,0% 71,4% 44,3% 74,4% 44,1% 

ik denk het 

niet 

22,2% 34,4% 14,3% 37,4% 20,5% 35,6% 

ja misschien 3,7% 18,0% 11,9% 17,2% 5,1% 18,6% 

ja 0,0% 1,6% 2,4% 1,1% 0,0% 1,7% 

 

 

 

 

Er is een relatie tussen zorgafhankelijkheid en potentieel vrijwilligerswerk. 

Ouderen die hulp nodig hebben voor persoonlijke verzorging verwachten dat ze geen 

vrijwilligerswerk zullen opnemen. 

 

Er is een relatie tussen zorgafhankelijkheid en potentieel vrijwilligerswerk: ruim 85% van de 

ouderen die hulp nodig hebben voor het huishouden verwachten dat ze geen vrijwilligerswerk 

zullen opnemen. 

 

Er is een relatie tussen zorgafhankelijkheid en potentieel vrijwilligerswerk: 95% van de ouderen 

die hulp nodig hebben voor persoonlijke verplaatsingen verwachten dat ze geen 

vrijwilligerswerk zullen opnemen. Van de groep ouderen die geen hulp nodig heeft voor 

persoonlijke verplaatsing verwacht 80% dat ze geen vrijwilligerswerk zullen doen. 
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6. Bijwonen culturele activiteiten 

 

De mate waarin ouderen culturele evenementen bijwonen, wordt gemeten aan de hand van 

vraag 69 (items 1 tem 4, 8 tem 12, 14, 15 en 18 tem 20). De vraag klinkt als volgt: “Hoe vaak 

woont u onderstaande culturele evenementen bij?”. De ouderen kunnen kiezen tussen: nooit, 

één keer per jaar, meerdere keren per jaar, één keer per maand en meerdere keren per 

maand. Alle individuele items werden gehercodeerd 0= nooit en 1= min 1x per jaar. Vervolgens 

werden de individuele scores gesommeerd. Deze scores werden in drie klassen ingedeeld: 0 = 

nooit, 1&2= passant en 3 of hoger dan 3= frequente participant. 

 

De respondenten hadden de keuze uit volgende culturele activiteiten: 

1. klassiek theater 

2. hedendaags theater 

3. comedy 

4. cabaret 

5. klassiek ballet 

6. hedendaagse dans 

7. performances 

8. klassieke muziek 

9. folk/wereldmuziek 

10. kleinkunst 

11. Vlaamse muziek 

12. jazz 

13. rock/pop/hiphop 

14. opera 

15. operette 

16. commerciële film 

17. niet-commerciële film (alternatieve film) 

18. kunst met educatieve functie 

19. klassieke kunsten (schone kunsten) 

20. hedendaagse kunst 

21. wijkfeest, kermis,… 

 

Tabel 201:  Bijwonen culturele activiteiten 

 
Deerlijk 

2011 

cultuurparticipatie nooit 49,0% 

passant 20,9% 

frequente 

participant 

30,1% 

 

 

49% van de ouderen woont nooit een culturele activiteit bij. 

20,9% is een passant, wat inhoudt dat ze minstens 1 keer per jaar, maar minder dan 

maandelijks een culturele activiteit bijwonen. 

30,1 van de ouderen is een frequente participant, dit betekent dat ze minstens 1 keer per 

maand een culturele activiteit bijwonen. 
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Tabel 202: Bijwonen culturele activiteiten in vergelijking met andere metingen 

 Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

cultuurparticipatie nooit 49,0% 48,9% 46,7% 

passant 20,9% 22,2% 19,4% 

frequente 

participant 

30,1% 29,0% 33,9% 

 

 

Er zijn geen significante verschillen tussen de senioren uit Deerlijk, West-Vlaanderen en 

Vlaanderen. 

 

Grafiek 58: Bijwonen culturele activiteiten in vergelijking met andere metingen 

 
 

 

Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. Geslacht, partnerschap, het al dan niet verhuisd zijn de afgelopen 

10 jaar en onveiligheidsgevoelens spelen geen rol bij cultuurparticipatie. 

 

Tabel 203: Bijwonen culturele activiteiten ifv de leeftijdsklassen 

  

leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

cultuurparticipatie nooit 36,7% 56,6% 61,5% 

passant 22,7% 18,2% 21,5% 

frequente 

participant 

40,6% 25,3% 16,9% 
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Er is een significant verband tussen leeftijdsklassen en cultuurparticipatie. Naarmate de leeftijd 

stijgt, neemt ook het aandeel ouderen dat nooit een culturele activiteit bijwoont toe. Ouderen in 

de jongste leeftijdsklassen participeren meer aan het cultuurleven. 

 

 

Grafiek 59: Bijwonen culturele activiteiten ifv de leeftijdsklassen 

 
 

Tabel 204: Bijwonen culturele activiteiten ifv het inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

cultuurparticipatie nooit 87,5% 62,7% 34,4% 

passant 6,3% 22,5% 18,0% 

frequente participant 6,3% 14,7% 47,7% 

 

 

Er is wel een relatie tussen inkomen en cultuurparticipatie. Naarmate het inkomen stijgt is de 

groep ouderen die nooit participeert kleiner en is de groep ouderen die frequent participeert 

groter.  
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Grafiek 60: Bijwonen culturele activiteiten ifv het inkomen 

 
 

Tabel 205: Bijwonen culturele activiteiten ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met inkomen 

moeilijk makkelijk 

cultuurparticipatie nooit 58,5% 42,5% 

passant 17,9% 21,9% 

frequente participant 23,6% 35,6% 

 

 

Ouderen die makkelijk rondkomen participeren meer aan culturele activiteiten dan ouderen die 

moeilijk rondkomen. 

 

  



 

 

140 

 

Grafiek 61: Bijwonen culturele activiteiten ifv rondkomen met het inkomen 

 
 

 

Tabel 206: Bijwonen culturele activiteiten ifv zorgafhankelijkheid 

 

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

Cultuur-

participatie 

nooit 72,4% 45,5% 64,7% 44,6% 79,1% 42,7% 

passant 6,9% 22,4% 15,7% 21,9% 7,0% 23,2% 

frequente 

participant 

20,7% 32,2% 19,6% 33,5% 14,0% 34,0% 

 

 

Er is een significant verband tussen zorgafhankelijkheid en cultuurparticipatie. Ouderen die 

afhankelijk zijn van zorg participeren minder dan ouderen die niet afhankelijk zijn van zorg. We 

stellen dit vast voor zowel hulp bij persoonlijke verzorging en persoonlijke verplaatsing als voor 

hulp voor het huishouden. 

 

 

Tabel 207: Bijwonen culturele activiteiten ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot 

matige ernstige 

cultuurparticipatie nooit 45,8% 63,5% 

passant 21,3% 19,2% 

frequente 

participant 

32,9% 17,3% 
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Ouderen die ernstig eenzaam zijn, participeren minder aan culturele activiteiten dan ouderen 

die zich niet of slechts beperkt eenzaam voelen. 

 

Grafiek 62: Bijwonen culturele activiteiten ifv eenzaamheid 
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7. Internetgebruik 

 

Om het internetgebruik te analyseren gebruiken we vraag 65 uit de vragenlijst. De 

respondenten hadden de mogelijkheid om aan te geven hoe vaak ze het internet gebruiken 

(nooit tot meer dan twee maal per dag). Op basis van deze antwoorden hebben we twee 

groepen gecreëerd. Een groep zelden/nooit (nooit, minder dan wekelijks en wekelijks) en een 

groep vaak/zeer vaak (dagelijks, twee maal per dag, meer dan twee maal per dag). 

Vervolgens komen de redenen van het internetgebruik aanbod. Dit is vraag 66 uit de 

vragenlijst. 

 

 

7.1 Internetgebruik 

 

 

Tabel 208: Internetgebruik in vergelijking met andere metingen 

 Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

internetgebruik nooit tot wekelijks 64,0% 57,6% 63,5% 

dagelijks 36,0% 42,4% 36,5% 

 

36% van de ouderen gebruikt dagelijks het internet, 64% gebruikt het internet in mindere mate 

of niet. 

 

In vergelijking met de benchmarks merken we ook een groot verschil: de ouderen in Deerlijk 

maken meer gebruik van het internet dat de gemiddelde senior in West-Vlaanderen. Met 

Vlaanderen merken we geen verschil. 

 

Grafiek 63: Internetgebruik Internetgebruik in vergelijking met andere metingen 
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Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk en indien er 

significante verschillen zijn. 

 

Tabel 209: Internetgebruik ifv de leeftijdsklassen 

  

v04klas 

60-69 70-79 80+ 

internetgebruik nooit tot wekelijks 45,1% 74,1% 84,8% 

dagelijks 54,9% 25,9% 15,2% 

 

 

Er is een relatie tussen internetgebruik en leeftijd: naarmate de leeftijd stijgt, neemt ook het 

aandeel niet gebruikers of beperkte gebruikers toe en daalt het aandeel frequente gebruikers. 

 

Grafiek 64: Internetgebruik ifv de leeftijdsklassen 

 

 
 

 

Tabel 210:Internetgebruik ifv partnerschap 

  

partner 

partner geen partner 

internetgebruik nooit tot wekelijks 58,7% 79,7% 

dagelijks 41,3% 20,3% 

 

Er is een relatie tussen internetgebruik en partnerschap. Senioren met een partner gebruiken 

meer het internet.  
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Grafiek 65: Internetgebruik ifv partnerschap 

 

 

 
 

 

 

Tabel 211: Internetgebruik ifv het inkomen 

  

inkomensklassen 

500-999€ 1000-1499€ >1500€ 

internetgebruik nooit tot wekelijks 100,0% 79,2% 45,3% 

dagelijks 0,0% 20,8% 54,7% 

 

 

Naarmate het inkomen stijgt, neemt ook het aandeel dagelijkse gebruikers van het internet toe. 

Bij de ouderen waarvan het inkomen onder de 1.000 euro ligt, zijn er zelfs geen dagelijkse 

gebruikers. 
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Grafiek 66: Internetgebruik ifv inkomen 

 

 
 

 

Tabel 212: Internetgebruik ifv rondkomen met het inkomen 

  

Rondkomen met het inkomen 

moeilijk makkelijk 

internetgebruik nooit tot wekelijks 72,2% 57,1% 

dagelijks 27,8% 42,9% 

 

 

Ouderen die makkelijk rondkomen met hun inkomen gebruiken meer dagelijks het internet. 
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Grafiek 67: Internetgebruik ifv rondkomen met het inkomen 

 

 

 
 

Tabel 213: Internetgebruik ifv zorgafhankelijkheid 

  

v4101 hulp voor 

persoonlijke 

verzorging 

v4102 hulp voor 

huishouden 

v4103 hulp voor 

persoonlijke 

verplaatsingen 

ja neen ja neen ja neen 

internetgebruik nooit tot 

wekelijks 

77,8% 60,5% 74,5% 59,8% 86,7% 58,2% 

dagelijks 22,2% 39,5% 25,5% 40,2% 13,3% 41,8% 

 

Ouder die zorgafhankelijk zijn gebruiken minder het internet. Dit geldt voor de drie vormen van 

zorgafhankelijkheid. 

 

 

Tabel 214: Internetgebruik ifv eenzaamheid 

  

eenzaamheidsklassen 

geen tot matige ernstige 

internetgebruik nooit tot wekelijks 59,7% 75,0% 

dagelijks 40,3% 25,0% 

 

 

Uit de tabel kunnen we afleiden dat ouderen die ernstig eenzaam in mindere mate frequente 

gebruiker van het internet zijn.  
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Grafiek 68: Internetgebruik ifv eenzaamheid 
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7.2 Waarvoor gebruikt men het internet? 

 

In de volgende analyses gaan we na waartoe men het internet gebruikt. 

 

Tabel 215: Waarvoor gebruikt met het internet?  

 

 Deerlijk 2011 

v6601 internet om te surfen en info op te 

zoeken 

ja 79,3% 

neen 20,7% 

v6602 e mail 
ja 68,6% 

neen 31,4% 

v6603 contact met overheid 
ja 19,8% 

neen 80,2% 

v6604 contact met kind kleinkind 
ja 35,2% 

neen 64,8% 

 

 

Ouderen die het internet gebruiken, doen dit in bijna 80% van de gevallen om te surfen en 

informatie op te zoeken.  

Bijna 70% gebruikt het internet om te mailen. 

Bijna 1 op 5 gebruikt internet om contact met de overheid te hebben. 

Ruim een derde van de ouderen gebruikt internet om contact te hebben met de kinderen en/of 

kleinkinderen. 

 

 

 

Tabel 216: Waarvoor gebruikt men het internet in vergelijking met andere metingen 

 Deerlijk 2011 BM_WVL BM_VL 

v6601 internet om te 

surfen en info op te 

zoeken 

ja 79,3% 82,1% 74,3% 

neen 
20,7% 17,9% 25,7% 

v6602 e mail ja 68,6% 65,6% 64,3% 

neen 31,4% 34,4% 35,7% 

v6603 contact met 

overheid 

ja 19,8% 11,6% 45,1% 

neen 80,2% 88,4% 54,9% 

v6604 contact met kind 

kleinkind 

ja 35,2% 44,6% 46,0% 

neen 64,8% 53,4% 54,0% 

 

Het aandeel ouderen dat internet gebruikt om informatie op te zoeken is hoger in Deerlijk dan 

in Vlaanderen, maar ligt iets lager dan in West-Vlaanderen. 

 

Het gebruik van het internet om te mailen is hoger in Deerlijk dan in de benchmarks Vlaanderen 

en West-Vlaanderen. 

Ook wat betreft het gebruik van het internet om contact te hebben met de overheid ligt hoger 

in Deerlijk dan in West-Vlaanderen en Vlaanderen. 

 

In Deerlijk gebruikt ruim 35% van de ouderen het internet om contact te hebben met kinderen 

en kleinkinderen. Dit aandeel ligt in Deerlijk lager dan in Vlaanderen en West-Vlaanderen.  
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Gecombineerde kenmerken 

 

In onderstaande analyses maken we enkel gebruik van de data van Deerlijk. Enkel bij de 

leeftijdsklassen was er een significant verband terug te vinden. 

 

 

Tabel 217: Waarvoor gebruikt met het internet ifv leeftijdsklassen 

 

 leeftijdsklassen 

60-69 70-79 80+ 

v6601 internet om te surfen en 

info op te zoeken 

ja 73,0% 89,3% 77,3% 

neen 27,0% 10,7% 22,7% 

v6602 e mail 
ja 64,9% 81,5% 59,1% 

neen 35,1% 18,5% 40,9% 

v6603 contact met overheid 
ja 35,1% 14,8% 0,0% 

neen 64,9% 85,2% 100,0% 

v6604 contact met kind 

kleinkind 

ja 47,4% 28,6% 22,7% 

neen 52,6% 71,4% 77,3% 

 

 

Er werd één enkel significant verband teruggevonden: naarmate de leeftijd stijgt gebruikt men 

minder het internet om contact te hebben met de overheid. 
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Thema 5: Tevredenheid met betrekking tot gemeentelijke dienstverlening 

 

In deze reeks analyses bekijken we de tevredenheid over de dienstverleningen binnen de 

gemeente. Eerst bekijken we de totale tevredenheid door middel van een somscore. De globale 

tevredenheid krijgt een score op 100. indien deze score lager is dan 40, is er sprake van 

ontevredenheid. Wanneer ouderen de gemeentelijke dienstverlening tussen de 40 en de 60 

scoren, hebben ze een neutraal oordeel over de dienstverlening. Vanaf een score van 60 is er 

sprake van tevredenheid. 

Vervolgens bekijken we de evolutie van de tevredenheid voor de verschillende items. De 

dienstverleningen worden ingedeeld in: gemeente, OCMW, politie, cultuur en bibliotheek, 

recreatie en sport, mobiliteit en huisvuil en containerpark.  

 

  

Globale tevredenheid 

De score voor de tevredenheid met de dienstverlening binnen de gemeente in Deerlijk bedraagt 

70,60. Hiermee zet Deerlijk een behoorlijk resultaat neer. De senioren in Deerlijk zijn globaal 

genomen tevreden over de gemeentelijke dienstverlening.  

In wat volgt worden de diverse dienstverleningen van nabij bekeken.  

 

1. Tevredenheid dienstverlening gemeentebestuur 

Tabel 218: Tevredenheid dienstverlening gemeentebestuur 

  

 

Deerlijk 2011 

 % 

v6801 openingsuren gemeentelijke 

diensten 

ontevreden 7,9% 

tevreden 92,1% 

v6802 toegankelijkheid gemeentelijke 

diensten 

ontevreden 10,2% 

tevreden 89,8% 

v6803 dienstverlening gemeentelijke 

diensten 

ontevreden 6,7% 

tevreden 93,3% 

v6804 houding ambtenaar van de 

gemeente 

ontevreden 6,3% 

tevreden 93,7% 

 

 

 

92% van de ouderen is tevreden over de openingsuren van de gemeentelijke diensten.  

90% van de ouderen is tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten.  

93,3% van de ouderen is tevreden over de dienstverlening van de gemeentelijke diensten. Ook 

wat betreft de tevredenheid over de houding van de ambtenaren zijn ouderen in Deerlijk 

tevreden. 
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2. Tevredenheid over de dienstverlening OCMW 

Tabel 219: Tevredenheid over de dienstverlening OCMW 

  

 

Deerlijk 2011 

 % 

v6805 openingsuren OCMW diensten ontevreden 5,8% 

tevreden 94,2% 

v6806 toegankelijkheid OCMW 

diensten 

ontevreden 8,2% 

tevreden 91,8% 

v6807 dienstverlening OCMW diensten ontevreden 5,2% 

tevreden 94,8% 

v6808 houding ambtenaar OCMW ontevreden 5,9% 

tevreden 94,1% 

 

 

94,2% van de ouderen is tevreden over de openingsuren van de OCMW-diensten.  

Ook met betrekking tot de toegankelijkheid van de OCMW-diensten is er een zeer grote 

tevredenheid (91,8%).  

94,8% van de ouderen is tevreden over de dienstverlening van het OCMW. 

Ook met betrekking tot de houding van de ambtenaren van het OCMW kunnen we dezelfde 

conclusie trekken: de overgrote meerderheid van de ouderen is tevreden (94,1%). 

  

3. Tevredenheid over de politie 

Tabel 220: Tevredenheid over de politie 

  

 

Deerlijk 2011 

 % 

v6809 dienstverlening politie ontevreden 7,6% 

tevreden 92,4% 

v6810 zichtbaarheid van de politie op 

straat 

ontevreden 18,4% 

tevreden 81,6% 

 

 

92,4% van de ouderen is tevreden over de dienstverlening van de politie.  

Ruim 80% van de ouderen is tevreden over de zichtbaarheid van de politie (blauw op straat).  
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4. Tevredenheid over cultuurbeleid en bibliotheek 

Tabel 221: Tevredenheid over cultuurbeleid en bibliotheek 

  

 

Deerlijk 2011 

 % 

v6812 cultuurbeleid ontevreden 3,1% 

tevreden 96,9% 

v6813 toegankelijkheid bibliotheek ontevreden 3,4% 

tevreden 96,6% 

v6814 aanbod bibliotheek ontevreden 3,5% 

tevreden 96,5% 

v6815 dienstverlening in bibliotheek ontevreden 2,4% 

tevreden 97,6% 

 

 

Bijna 97% van de ouderen is tevreden over het cultuurbeleid. 96,6% van de ouderen is 

tevreden over de toegankelijkheid van de bibliotheek.  

Over het aanbod van de bibliotheek is de overgrote meerderheid (96,5%) van de ouderen 

tevreden.  

Een laatste aspect van het bibliotheekbeleid betreft de dienstverlening in de bibliotheek. Ook 

hier weer is de overgrote groep van ouderen tevreden over de dienstverlening. 

 

5. Tevredenheid over recreatie en sport 

Tabel 222: Tevredenheid over recreatie en sport 

  

 

Deerlijk 2011 

 % 

v6816 groeninfrastructuur in de 

gemeente 

ontevreden 17,0% 

tevreden 83,0% 

v6820 sport en recreatiemogelijkheden 

voor senioren 

ontevreden 7,9% 

tevreden 92,1% 

 

 

83% van de ouderen is tevreden over de groeninfrastructuur in de gemeente. 

Wat de sport- en recreatiemogelijkheden voor senioren betreft, merken we dat ruim 90% 

tevreden is.  

 

  



 

 

153 

 

6. Tevredenheid over mobiliteit 

Tabel 223: Tevredenheid over mobiliteit 

  

 

Deerlijk 2011 

 % 

v6817 staat van de voetpaden ontevreden 40,7% 

tevreden 59,3% 

v6818 verkeersveiligheidsbeleid in de 

gemeente 

ontevreden 17,5% 

tevreden 82,5% 

v6819 aanbod openbaar vervoer ontevreden 21,7% 

tevreden 78,3% 

 

59,3% van de ouderen is tevreden over de staat van de voetpaden.  

4 op 10 ouderen in Deerlijk geeft aan niet tevreden te zijn over de staat van de voetpaden. 

82,5% van de ouderen is tevreden over het verkeersveiligheidsbeleid.  

78,3% van de ouderen is tevreden over het openbaar vervoer.  

 

7. Tevredenheid over huisvuil en containerpark 

Tabel 224: Tevredenheid over huisvuil en containerpark 

  

 

Deerlijk 2011 

% 

v6821 huisvuilophaling ontevreden 2,4% 

tevreden 97,6% 

v6822 frequentie huisvuilophaling ontevreden 2,9% 

tevreden 97,1% 

v6823 kwaliteit huisvuilzakken ontevreden 11,5% 

tevreden 88,5% 

v6824 openingsuren containerpark ontevreden 6,3% 

tevreden 93,7% 

v6825 toegankelijkheid containerpark ontevreden 7,0% 

tevreden 93,0% 

v6826 dienstverlening in het 

containerpark 

ontevreden 10,3% 

tevreden 89,7% 

 

 

Bijna 98% van de ouderen is tevreden over de huisvuilophaling.  

97% van de ouderen is tevreden over de frequentie van de huisvuilophaling.  

88,5% is tevreden over de kwaliteit van de huisvuilzakken.  

93,7% van de ouderen is tevreden over de openingsuren van het containerpark.  

93% van de ouderen is tevreden over de toegankelijkheid van het containerpark.  
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Een laatste element gaat over de dienstverlening in het containerpark. Daar is bijna 9 op de 10 

tevreden over. 
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Samenvatting  

 

Deerlijk is niet de enige stad waar de ouderen bevraagd werden. De optelsom van alle enquêtes 

leverde een databestand met gegevens over meer dan 50.000 ouderen. Deze databank stelt 

ons in staat om ook de gegevens van Deerlijk te vergelijken met de gegevens van de senior in 

West-Vlaanderen en de senior in Vlaanderen. 

 

Na een uitgebreide beschrijving van de steekproef, behandelt dit rapport 5 grote thema’s. 

 

Thema 1 gaat over de woonsituatie en de buurt. In dit hoofdstuk komen volgende 

onderwerpen aan bod: basiscomfort in de woning en onaangepastheid van de woning, 

buurtbetrokkenheid, verhuizen en verhuisgeneigdheid en tekorten in de wijk. 

Het basiscomfort van de woningen van ouderen is van een redelijk niveau en is vergelijkbaar 

met de West-Vlaamse en Vlaamse situatie. Enkel op het vlak van aanwezigheid van centrale 

verwarming scoort Deerlijk beter dan West-Vlaanderen, maar onder het Vlaamse gemiddelde. 

De in het onderzoek gehanteerde schaal voor onaangepastheid van de woning is zeer streng en 

kan beschouwd worden als een indicator voor potentiële problemen. Op basis van deze schaal 

concluderen we dat 32,4% van de ouderen in Deerlijk beschikt over een woning die ernstig 

onaangepast is. Globaal genomen is er geen verschil tussen Deerlijk en het gemiddelde in 

Vlaanderen en West-Vlaanderen. De aanwezigheid van trappen en drempels verklaren veel van 

de vastgestelde ‘problemen’. 

Ruim een derde van de senioren is sterk betrokken op de buurt, een derde matig betrokken en 

iets minder dan 30% van de ouderen is niet betrokken op de buurt. Vooral het inkomen en de 

eenzaamheid spelen een rol bij de mate van buurtbetrokkenheid. De laagste en de hoogste 

inkomens zijn meest betrokken op de buurt, de middengroep (1000-1499 euro) is minst 

betrokken op de buurt. Naarmate men makkelijker rondkomt met het inkomen, wordt de 

buurtbetrokkenheid groter. Ernstig eenzame ouderen voelen zich minder betrokken op de buurt. 

Ouderen in Deerlijk zijn minder vaak verhuisd in vergelijking met Vlaanderen en West-

Vlaanderen. 47% van de ouderen willen niet verhuizen, ook niet als het wat moelijker gaat. 

Hiermee scoort Deerlijk gelijk aan Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

De senior in Deerlijk is minder tevreden over het uitrustingsniveau van de wijk dan gemiddeld 

genomen in West-Vlaanderen en Vlaanderen. Dit geldt zowel voor de basisvoorzieningen, de 

culturele voorzieningen als voor de mobiliteitsvoorzieningen. 

 

 

Thema 2 behandelt de gezondheid van de ouderen. In dit thema komen objectieve 

gezondheid, potentieel hulpnetwerk, zorgafhankelijkheid, valprevalentie en informatiegaring 

ivm dienstverlening aan bod. 

De objectieve gezondheid is afhankelijk van de leeftijd, inkomen en effectieve verhuis 

gedurende de laatste 10 jaar. Naarmate ouderen ouder worden, ervaren ze meer 

gezondheidsproblemen. De ouderen die een inkomen genieten tussen 1000 en 1499 euro, 

ervaren meer gezondheidsproblemen. Ouderen die verhuisd zijn, ervaren meer 

gezondheidsproblemen dan ouderen die niet verhuisd zijn.  

3% van de ouderen in Deerlijk zegt op niemand een beroep te kunnen doen in geval er zich 

problemen voordoen. Hiermee scoort Deerlijk gelijk aan West-Vlaanderen en Vlaanderen. De 

grootte van het potentieel hulpnetwerk bedraagt 4,5. Hiermee kan de senior in Deerlijk op meer 

mensen een beroep doen in geval van nood dan gemiddeld genomen in Vlaanderen en West-

Vlaanderen. 

13% van de ouderen heeft hulp nodig voor persoonlijke verzorging, 20% van de ouderen heeft 

hulp nodig voor het huishouden en 16% heeft hulp nodig voor verplaatsingen. Ook hier wijkt 

Deerlijk niet af van Vlaanderen en West-Vlaanderen. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de 

zorgafhankelijkheid toe. Vrouwen zijn meer afhankelijk van hulp voor persoonlijke 

verplaatsingen dan mannen, ouderen zonder partner zijn meer afhankelijk van zorg dan 

ouderen met een partner. Ouderen die kinderen hebben, zijn minder afhankelijk voor hulp in 

het huishouden. Hoe hoger het inkomen, hoe minder zorg er wordt gevraagd. Tenslotte is er 

een sterk verband tussen eenzaamheid en zorgafhankelijkheid.  
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In een laatste onderdeeltje wordt aandacht besteed aan de prevalentie van vallen. 28% van de 

ouderen is het afgelopen jaar minstens 1 keer gevallen. Net zoals bij de gezondheidstoestand, 

neemt het risico op vallen toe naarmate de leeftijd stijgt. Vrouwen lopen een groter risico dan 

mannen. 

 
 

 

Het derde thema behandelt het welbevinden van ouderen. In dit thema wordt aandacht 

besteed aan de uitgebreidheid van het netwerk, eenzaamheid, negatieve psychologische 

beleving, negatieve stemmingsstoornissen, ervaren problemen, onveiligheidsgevoel en 

ouderdomsbeeld. 

Ouderen in Deerlijk komen frequent in contact met andere mensen. De contactfrequentie is 

groter bij mensen met een partner, dan mensen zonder partner. Naarmate het inkomen hoger 

is, heeft de senior in Deerlijk meer contacten met familie, buren, vrienden. Mensen die verhuisd 

zijn in de 10 jaar voor de bevraging hebben een minder uitgebreid netwerk. 

20% van de ouderen in Deerlijk ervaart ernstige eenzaamheid. Dit betekent dat ze zonder 

professionele hulp niet uit deze situatie van eenzaamheid kunnen geraken. Het hebben van een 

partner en/of kinderen maakt hierbij geen verschil.  

39% van de ouderen in Deerlijk ervaart ernstige onveiligheidsgevoelens. In vergelijking met 

Vlaanderen en West-Vlaanderen ervaren de senioren in Deerlijk minder onveiligheidsgevoelens.  

 

Het vierde thema behandelt de maatschappelijke participatie van ouderen. In dit thema 

gaan we dieper in op de activiteitsgraad, de participatie in verenigingen, belemmeringen voor 

het bijwonen van activiteiten van verenigingen, participatie in seniorenverenigingen, 

vrijwilligerswerk, cultuurparticipatie en internetgebruik. 

Ouderen in Deerlijk zijn actiever dan de gemiddelde senior in West-Vlaanderen en Vlaanderen. 

Dit geldt voor activiteiten in functie van zelfrealisatie en voor doe-het-zelf-activiteiten. 

Naarmate de leeftijd stijgt, daalt de activiteitsgraad. Mannen beoefenen vaker activiteiten dan 

vrouwen. Het hebben van een partner heeft een positieve invloed op de activiteitsgraad. Het 

inkomen heeft een invloed op de activiteitsgraad: ouderen die over een groter inkomen 

beschikken, zijn actiever. Ouderen die zorgafhankelijk zijn, hebben een lagere activiteitsgraad. 

Eenzaamheid heeft slechts een beperkte invloed op de activiteitsgraad, het onveiligheidsgevoel 

heeft daarentegen wel een invloed: naarmate ouderen zich meer onveilig voelen, doen ze 

minder activiteiten. 

Ouderen in Deerlijk zijn lid van gemiddeld 2 verenigingen. Lidmaatschap aan verenigingen is 

niet leeftijdsgebonden. Ook het hebben van een partner heeft geen invloed. Naarmate het 

inkomen stijgt, stijgt ook het aantal verenigingen waarvan men lid is. Dit geldt echter niet voor 

het lidmaatschap aan seniorenverenigingen: daar speelt inkomen geen rol.  

49% van de ouderen in Deerlijk is lid van een seniorenvereniging, 44% verwacht lid te worden. 

De participatie aan de seniorenverenigingen ligt veel hoger in Deerlijk dan in gemiddeld 

genomen in Vlaanderen en West-Vlaanderen.  

22% van de senioren verricht vrijwilligerswerk. Hiermee scoort Deerlijk hoger dan Vlaanderen 

en West-Vlaanderen. 18% van de ouderen denkt in de toekomst vrijwilligerswerk te doen.  

Als laatste werd ook de cultuurparticipatie onder de loep genomen. De helft van de ouderen 

participeert in meerdere of mindere mate aan het cultuuraanbod. Hiermee scoort Deerlijk op 

hetzelfde niveau als West-Vlaanderen en Vlaanderen. De jongste leeftijdsgroep en de hogere 

inkomensgroep participeert meer aan cultuur.   

 

Het laatste thema behandelt de tevredenheid met de gemeentelijke dienstverlening. 

 

De analyses in het rapport werpen een licht op de leefsituatie van de ouderen, en maken het 

ook mogelijk om de vragen, noden, behoeften waarmee ouderen, of een deel van de ouderen, 

geconfronteerd worden, te definiëren. Op basis hiervan kan de gemeente/OCMW een 

ouderenbeleidsplan onderbouwen.  

 

 


