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Voorwoord

Voor u ligt de studie “Kwetsbaarheidsonderzoek: detectie van drempels voor zelfstandig wonen van ouderen.” 

Ouderen waren altijd al een belangrijke doelgroep voor lokale besturen, de vergrijzing doet dit belang alleen nog 

maar toenemen. Eén van de uitdagingen bestaat uit de detectie van de zelfstandig wonende ouderen die de weg naar 

de zorgverlening (nog) niet vonden. 

Het kwetsbaarheidsinstrument van het Steunpunt Data&Analyse kan op dit vlak een antwoord bieden. Het Steunpunt 

Data&Analyse stelt dit door de Vrije Universiteit Brussel ontwikkelde instrument ter beschikking van de lokale bestu-

ren en staat in voor de wetenschappelijk verantwoorde uitrol ervan. 

De voorbije drie jaar pasten een tiental lokale besturen het instrument al toe. Dit leverde de lokale besturen een 

schat aan informatie op voor de uitwerking van een concreet aanbod op maat van de gemeente, een buurt of een 

wijk. De gegevens werden vervolgens gebundeld tot een unieke, provinciale analyse. Want nooit eerder werd de 

kwetsbaarheid bij zelfstandig wonende ouderen op een zo grote schaal gescreend. Dit leverde waardevolle informa-

tie op over de drempels voor zelfstandig wonen van ouderen.

Toch is dit meer dan een wetenschappelijke analyse: trouw aan de ambitie van de Provincie om beleidsgericht 

relevant te zijn, besteedt de studie ook aandacht aan het concrete praktijkwerk. Welke acties werden met andere 

woorden al in de praktijk uitgetest en kunnen inspireren?

Het kwetsbaarheidsinstrument is maar één van de projecten waar het Steunpunt Data&Analyse op inzet. Want dit 

Steunpunt Data&Analyse wil met sociaal-wetenschappelijk onderzoek en kwantitatieve omgevingsanalyses bijdragen 

tot goed onderbouwde beleidsbeslissingen, niet alleen voor provinciale diensten, maar evenzeer voor lokale bestu-

ren, een belangrijke stakeholder van de Provincie. 

Deze studie, met aandacht voor de doelgroep ouderen, is illustratief voor hoe het Steunpunt Data&Analyse inspeelt 

op de vraag van lokale besturen. 

Ik wens u een boeiende lectuur en hoop dat dit document u inspireert voor het lokale beleid.

Jean de Béthune, 

Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
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Inleiding

In 2004 startten de Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool Gent op vraag van de provincie West-Vlaan-
deren met een onderzoek naar de noden en behoe� en van 60-plussers in onze samenleving. Na ruim 10 
jaar onderzoek brachten de ouderenbehoe� eonderzoeken (Belgian Aging Studies) de leefsituatie van meer 
dan 65.000 Vlaamse thuiswonende ouderen in kaart. De hieruit opgebouwde dataset is de basis voor di-
verse onderzoekslijnen m.b.t. het ouder worden in Vlaanderen. 

Eén van de onderzoekslijnen is een onderzoek naar kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen. De vaststelling 
dat 6,4% van de thuiswonende ouderen zorgtekorten rapporteert1, hee�  aanleiding gegeven tot het ontwik-
kelen van een multidimensionaal kwetsbaarheidsinstrument. Het instrument kreeg de naam CFAI, wat staat 
voor Comprehensive Frailty Assessment Instrument. Het percentage dat zorgtekorten rapporteert, toont 
immers aan dat er ondanks het gebruik van meetinstrumenten in de zorg, er nog altijd een groep ouderen is 
die onder de radar blij� , en dus kwetsbaar is zonder gedetecteerd te worden. Het kwetsbaarheidsinstrument 
hee�  dus als primair doel hier een antwoord op te bieden, met name: het detecteren van kwetsbare oude-
ren in de thuissituatie en het blootleggen van de domeinen waarop de oudere kwetsbaar is. Wanneer 
er iemand gedetecteerd wordt als kwetsbaar, kunnen er vanuit diverse instanties gericht acties ondernomen 
worden om de kwetsbaarheidssituatie aan te pakken. Daarnaast biedt het instrument, wanneer de resultaten 
geaggregeerd worden naar het niveau van de gemeente (of deel gemeente/wijk), ook de mogelijkheid om 
binnen een gemeente of wijk te detecteren waar een verhoogde prevalentie is van kwetsbaarheid. Uit de ou-
derenbehoe� eonderzoeken werd al geleerd dat het lokale een heel belangrijke parameter is in het ouderen-
beleid. Op lokaal niveau screenen biedt zo inzicht in de problematiek, maar biedt tevens kansen om die aan 
te pakken, door bijvoorbeeld het potentieel aan laag kwetsbaren aan te spreken.

Dit rapport draagt ook zijn steentje bij om tot een beter inzicht te komen in de factoren die kunnen bij-
dragen tot multidimensionale kwetsbaarheid. Gelet op de vergrijzing die zich nu al doorzet en pas de ko-
mende jaren op volle snelheid zal komen, is het de verwachting dat, mede ten gevolge van de beleidsoptie 
om ouderen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen, het aandeel kwetsbare thuiswonende ouderen zal 
toenemen. Inzicht hebben in de factoren die bijdragen aan multidimensionale kwetsbaarheid en de drem-
pels die het langer thuis wonen kunnen bemoeilijken, is een noodzaak om beleidsmatig de juiste koers te 
kunnen bepalen en zo te komen tot een e�  ciënt (preventie)beleid met de daaraan gekoppelde acties. 

Tot slot kan het instrument ook dienen om kwetsbaarheid bij ouderen te monitoren en zo niet alleen de 
evoluties inzake kwetsbaarheid en haar deelcomponenten in kaart te brengen, maar ook de e� ectiviteit 
van mogelijke interventies te bepalen. 

1 De Witte, Bu� el, De Donder, Dury, & Verté, 2010
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bij ouderen. Een problematiek die alsmaar uitdagender wordt in onze vergrijzende samenleving. Met de 
resultaten van dit rapport willen we ondersteuning bieden aan eenieder die met en voor ouderen werkt. 
Anderzijds bieden de resultaten ook een kapstok voor de gemeenten die beleid willen voeren rond kwets-
bare thuiswonende ouderen. Men kan immers antwoorden vinden op vragen als: In welke mate gaan de 
globale conclusies op voor de ouderen in de eigen gemeente? Of omgekeerd, welke accenten legt het lo-
kaal bestuur best bij het aanpakken van kwetsbaarheid bij ouderen?

Daarnaast willen we met deze publicatie ook de brug maken van theorie naar praktijk. Dit wordt uitge-
werkt in deel 2 van deze publicatie. Hoe hebben de onderzoeksresultaten voor elk deelnemend bestuur 
kunnen bijdragen tot het huidig ouderenbeleid binnen de gemeente? Deze informatie werd verzameld 
tijdens een rondetafelgesprek waarbij elk lokaal bestuur dat het onderzoek reeds uitvoerde, werd uitgeno-
digd. Op het einde van de publicatie beschrijven project� ches diverse acties gericht op ouderen die in de 
betre� ende gemeenten werden uitgerold en geven we een aantal aanbevelingen en aandachtspunten mee 
bij het uitdenken en uitvoeren van een ouderenbeleid. 

Dit rapport is het werk van heel wat mensen, teveel om ze allemaal op te noemen. We willen alvast een 
oprecht dankwoord richten aan iedereen die dit onderzoek op welke wijze dan ook mogelijk maakte!

Het multidimensionaal kwetsbaarheidsinstrument, dat het resultaat is van een analyse van data uit de 
ouderenbehoe� eonderzoeken, werd ook getoetst aan de Tilburg Frailty indicator, een instrument waarvan 
reeds bewezen is dat het kwetsbaarheid meet, en hee�  zo haar validiteit bewezen. De sterkte van het 
kwetsbaarheidsinstrument t.a.v. reeds bestaande instrumenten om kwetsbaarheid te meten, is het feit dat 
het een zeer beknopte vragenlijst betre�  die in principe door de respondenten zelf ingevuld kan worden. 
Dit maakt screening op grotere schaal mogelijk. Het kwetsbaarheidsinstrument is ook vernieuwend in die 
zin dat er voor het eerst 4 dimensies van kwetsbaarheid in rekening gebracht worden. Daar waar bij de 
klassieke benadering van kwetsbaarheid men vaak vertrekt bij een medisch georiënteerde benadering met 
veel aandacht voor de � sieke problemen, vertrekt men vanuit het kwetsbaarheidsinstrument (CFAI) van 
een meer holistische benadering waarbij er gelijkwaardige aandacht is voor alle domeinen van kwetsbaar-
heid. Met het instrument (CFAI) worden dus zowel de � sieke, psychische, sociale als de omgevingscompo-
nent van kwetsbaarheid gemeten. Het is de eerste keer dat een omgevingscomponent toegevoegd wordt 
aan kwetsbaarheid, want het is noodzakelijk om bij een beleid dat zich focust op ageing in place, rekening 
te houden met de plaats waar iemand woont. 

Het kwetsbaarheidsinstrument werd dan ook gebruikt voor dit onderzoek. Ondertussen kregen, verspreid 
over de 8 deelnemende West-Vlaamse gemeenten2, in totaal 4 956 ouderen een vragenlijst aangeboden. In 
tegenstelling tot het ouderenbehoe� eonderzoek, werd er geen steekproef getrokken uit de populatie maar 
werden alle personen bevraagd die vielen binnen de gewenste lee� ijdscategorie3. Het gaat immers in de 
eerste plaats om een detectie-instrument waarbij de focus ligt op de detectie van thuiswonende, hulpbe-
hoevende ouderen die de weg naar de hulpverlening nog niet vonden of op preventie van kwetsbaarheid. 
Het instrument werd samen met een aantal andere vragen in een vragenlijst gegoten. 

Gecoördineerd door de OCMW’ s van deze lokale besturen zorgde een groep van vrijwilligers voor het 
verdelen en ophalen van de vragenlijsten. Het Steunpunt Data&Analyse van de provincie West-Vlaanderen 
verwerkte de gegevens voor elke gemeente afzonderlijk. Door het samenvoegen van de gegevens van deze 
8 gemeenten bekomen we een dataset van 3 286 ouderen die de vragenlijst volledig correct invulden. Met 
deze dataset gingen we aan de slag om voorliggend rapport te schrijven.

Met deel 1 van deze studie willen we enerzijds inzicht verwerven in de problematiek van kwetsbaarheid 

2  De bevraging van de ouderen aan de hand van het kwetsbaarheidsinstrument gebeurde op vraag van het lokaal bestuur zelf. 
Het Steunpunt Data&Analyse van de Provincie West-Vlaanderen nam hierin een ondersteunende rol aan. 

3  In eerste instanti e richt het kwetsbaarheidsonderzoek zich op de 80-plussers maar afh ankelijk van de scope van het beleid 
kan hiervan afgeweken worden. Zo werden ook jongere ouderen bevraag (65-79-jarigen) in het kader van preventi eve acti es. 
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Analyse 
van de respons

1

1.1 Deelnemende gemeenten

Tabel

1 AANTAL TE BEVRAGEN OUDEREN EN RESPONS PER GEMEENTE
Leeftijds-
categorie

Totaal aantal 
te bevragen 
ouderen
(doelpopulatie)

Respons 
(onderzoeks- 
populatie)

% Respons 

Harelbeke 
Hulste

80 jaar 
en ouder 177 140 79,1

Kortrijk
Kortrijk Noord
Kortrijk Zuid
Marke
Heule

80 jaar 
en ouder

734
138
67
479
111

612
108
44
367
93

83,4

Zedelgem
Loppem

75 jaar 
en ouder 409 360 88,0

Menen
Nieuwe Tuinwijk
Barakken

80 jaar 
en ouder

289
142
147

217
126
91

75,1

Middelkerke 85 jaar 
en ouder 789 381 48,3

Moorslede 80 jaar 
en ouder 745 546 73,3

Veurne 65-79 
jarigen 1.694 943 55,7

Zuienkerke 80 jaar 
en ouder 119 87 73,1

Totaal 4.956 3.286 66,3

De doelpopulatie van het kwetsbaarheidsonderzoek bestaat uit alle ouderen die vallen binnen de voor-
opgestelde lee� ijdscategorie die door de gemeente vastgelegd werd. Elke thuiswonende persoon die qua 

4 Onderzoekspopulatie/doelpopulatie*100
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1.2 Proportionele deelname van de gemeente in de totale dataset

Tabel

2 AANDEEL VRAGENLIJSTEN NAAR GEMEENTE IN DE TOTALE DATASET 
Aantal vragenlijsten % vragenlijsten per gemeente

Harelbeke 140 4,3

Kortrijk 612 18,6

Zedelgem 360 11,0

Menen 217 6,6

Middelkerke 381 11,6

Moorslede 546 16,6

Veurne 943 28,7

Zuienkerke 87 2,6

Totaal 3.286 100,0

Zoals we net zagen in tabel 1 opteerde men in Harelbeke, Kortrijk, Zedelgem en Menen ervoor om slechts 
een deel van de gemeente onder de loep te nemen, zijnde een of meerdere wijken of een deelgemeente. In 
Moorslede, Veurne, Middelkerke en Zuienkerke liep de bevraging over de ganse gemeente. Dit, en het feit 
dat niet elke gemeente evenveel ouderen telt, zorgt ervoor dat de spreiding over de gemeenten heen niet 
evenredig verdeeld is. In Veurne werden in totaal 943 ouderen bevraagd. Op de totale dataset is dit goed 
voor 28,7% van alle bevraagde ouderen. Kortrijk komt op de 2de plaats met een aandeel van 18,6% op de 
totale dataset. De ouderen uit Moorslede maken 16,6% van de dataset uit. Zedelgem en Middelkerke zijn 
elk goed voor 11% van de dataset.

Menen is goed voor 6,6% van de dataset en Harelbeke, die het onderzoek enkel in Hulste voerde, verte-
genwoordigt 4,3% van de hele dataset. En tot slot is Zuienkerke de gemeente met het laagste aantal be-
vraagde ouderen in de totale dataset. Zuienkerke maakt hiermee 2,6% van de totale dataset uit. 

lee� ijd tot de doelgroep behoort, krijgt een vragenlijst aangeboden aangezien de primaire doelstelling 
van het onderzoek de detectie van kwetsbare thuiswondende ouderen is. Er wordt met andere woorden 
niet met een steekproef gewerkt. De doelpopulatie is dus niet in elke gemeente identiek. In Veurne, waar 
men inzet op preventie, werd de lee� ijdsgrens aangepast en werden alle 65-79-jarigen bevraagd. Ook in 
Loppem paste men de lee� ijdsgrens aan en kregen alle personen van 75 jaar of ouder een vragenlijst. Mid-
delkerke verhoogde net de lee� ijdsgrens. Daar werd gefocust op alle personen van 85 jaar of ouder. Voor 
een aantal analyses moet uiteraard rekening gehouden worden met deze lee� ijdsverschillen.

Tabel 1 gee�  enerzijds voor elke gemeente hoeveel ouderen er thuis wonen, binnen de vooropgestelde 
lee� ijdscategorie, en dus een vragenlijst kregen (=doelpopulatie) en anderzijds gee�  de tabel de respons 
(=onderzoekspopulatie). In totaal omvatte de doelpopulatie 4.956 personen wonend in één van de 8 deel-
nemende gemeenten. Uiteindelijk werden 3.286 vragenlijsten ingevuld, wat neerkomt op een gemiddelde 
respons van 66,3%.

In Moorslede, Veurne, Middelkerke en Zuienkerke werden alle ouderen over gans de gemeente bevraagd. 
In Harelbeke beperkte het onderzoek zich tot de wijk Hulste. In Kortrijk werden 4 gebieden onder de loep 
genomen: Kortrijk Noord, Kortrijk Zuid, Marke en Heule. Voor Zedelgem lag de focus op de deelgemeente 
Loppem. En tot slot omvatte het onderzoek in Menen 2 wijken: Barakken en de Nieuwe Tuinwijk. 

De respons is niet voor elke gemeente gelijk. In Loppem was de respons het hoogst. Daar vulde 88% van 
de ouderen de vragenlijst in. Ook in Kortrijk verkreeg men een respons van 83,4%. In Veurne en Middel-
kerke lag de respons lager met respectievelijk 56% voor Veurne en 48,3% voor Middelkerke. Voor de ove-
rige gemeenten ligt de respons tussen de 70% en 80%.
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1.3 Kenmerken van de respondent

1.3.1 Geslacht

Tabel

3 RESPONDENTEN NAAR GESLACHT
Aantal responden-
ten (onderzoeks-
populatie)

Percentage 
respondenten

% in totale 
populatie
(doelpopulatie)

Man 1.435 43,7 43,9

Vrouw 1.798 54,7 56,1

Missing 53 1,6

Totaal 3.286 100,0 100,0

43,7% van de respondenten is man en 54,7% is vrouw. 1,6% (53 respondenten) vulde deze vraag niet in.

De hogere levensverwachting bij vrouwen verklaart waarom het aandeel vrouwen iets hoger ligt dan het 
aandeel mannen. Ook binnen de werkelijke populatie vinden we een hoger aandeel vrouwen.

1.3.2 Leeftijd

Tabel

4 RESPONDENTEN NAAR LEEFTIJD
Aantal respondenten
(onderzoeks-
populatie)

Percentage 
respondenten

% in totale 
populatie
(doelpopulatie)

< 75 jaar 644 19,6 29,1

75-84 jaar 1.453 44,2 34,3

≥ 85 jaar 1.067 32,5 36,6

Missing 122 3,7

Totaal 3.286 100,0 100,0

Ondanks het feit dat de lee� ijdsgrenzen niet in elke gemeente gelijk zijn (zie Tabel 1, p.15), kunnen alle 
vragenlijsten samengebracht worden in één globale dataset aangezien alle respondenten exact dezelfde 
vragen voorgeschoteld kregen die noodzakelijk zijn om kwetsbaarheid in kaart te brengen. 

Dankzij het groot aantal respondenten in Veurne, waar gefocust werd op preventie en dus een jongere 
lee� ijdscategorie werd gehanteerd, kunnen we bovendien 3 lee� ijdscategorieën onderscheiden: de <75-ja-
rigen, de 75-84-jarigen en de 85-jarigen of ouder.

19,6% van de respondenten is jonger dan 75 jaar.5 44,2% is tussen de 75 en 84 jaar en 32,5% is 85 jaar of 
ouder. Voor 3,7% (122 respondenten) is de lee� ijd niet gekend.

1.3.3 Huishoudtype

Tabel

5 RESPONDENTEN NAAR HUISHOUDTYPE
Aantal responden-
ten (onderzoeks-
populatie)

Percentage 
respondenten

% in totale 
populatie
(doelpopulatie)

Alleenwonend 1.184 36,0 37,5

Samenwonend 2.028 61,7 62,5

Niet gekend 74 2,3

Totaal 3.286 100,0 100,0

36% van de respondenten is een alleenwonend persoon. 61,7% van de respondenten woont samen met de 
partner of een andere persoon. Voor 2,3% (74 respondenten) is het huishoudtype niet gekend.

5  Deze wonen dus in Veurne of Loppem.
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1.3.4 Woningtype

Tabel

6 RESPONDENTEN NAAR WONINGTYPE
Aantal respondenten Percentage respondenten 

Appartement 481 14,6

Alleenstaande 
woning 1.252 38,1

Rijwoning/halfopen 1.430 43,5

Niet gekend 123 3,7

Totaal 3.286 100,0

43,5% van de respondenten woont in een rijwoning of halfopen bebouwing. Dit is het merendeel van de 
respondenten. 38,1% woont in een alleenstaande woning en 14,6% in een appartement. Deze laatsten 
maken de kleinste groep uit. Voor 3,7% (123 respondenten) is het woningtype niet gekend.

1.3.5 Eigendomsstatuut
De vraag of men eigenaar dan wel huurder is van de woning werd enkel in Loppem en Hulste gesteld. In 
totaal betre�  het 500 respondenten. In Loppem maakte men bovendien het onderscheid tussen huurder 
op de private huurmarkt en sociale huurder.

Tabel

7 RESPONDENTEN NAAR EIGENDOMSSTATUUT
Aantal respondenten Percentage respondenten 

Eigenaar 426 85,2

Huurder 64 12,8

Missing 10 2,0

Totaal 500 100,0

85,2% van de respondenten is eigenaar van de woning en 12,8% is huurder. 
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Kwetsbaar-
heidsscore 

2

De vragen uit het kwetsbaarheidsonderzoek stellen ons in staat om een kwetsbaarheidsscore te berekenen 
die toelaat te oordelen in welke mate iemand kwetsbaar is. We onderscheiden hierbij 3 categorieën: niet 
kwetsbare, mild kwetsbare en zeer kwetsbare personen. De opdeling in deze 3 categorieën van kwetsbaar-
heid gebeurde op basis van statistische berekeningen uitgevoerd door de VUB aan de hand van een uitge-
breide oefening op een ruime dataset van het ouderenbehoe� eonderzoek.6

Kwetsbaarheid omvat hier 4 deelcomponenten. Bij de ontwikkeling van het multidimensionaal kwetsbaar-
heidsinstrument (CFAI) stonden de onderzoekers erop elk domein even veel gewicht toe te kennen en dit 
in tegenstelling tot andere instrumenten die kwetsbaarheid meten, waarbij de � sieke component door-
gaans het meeste aandacht krijgt. Volgende domeinen behoren tot kwetsbaarheid:

de � sieke kwetsbaarheid: In welke mate is de persoon nog in staat verschillende lichamelijke activi-
teiten uit te voeren?

de sociale kwetsbaarheid: Hoe groot is het niet-professionele netwerk waarop de persoon een beroep 
kan doen indien er zich iets voordoet en in welke mate voelt de persoon zich sociaal vereenzaamd?

de psychische kwetsbaarheid: Hoe goed voelt de persoon zich in zijn vel en in welke mate voelt de 
persoon zich mentaal sterk genoeg om problemen aan te pakken? Deze component bestaat uit 2 deel-
componenten: emotionele vereenzaming en het psychisch welbevinden.

de omgevingscomponent: Zijn de woning en de woonomgeving voldoende aangepast? Het opnemen 
van een omgevingscomponent maakt het gebruikte kwetsbaarheidsinstrument uniek in zijn soort. 

Door de 4 componenten van kwetsbaarheid samen te nemen, kunnen we een totale kwetsbaarheidsscore 
berekenen. Deze gee�  weer in welke mate de respondenten kwetsbaar zijn. Ook voor de 4 deelcomponen-
ten afzonderlijk kan een score berekend worden. Alle scores, dus totaalscore en de scores voor de vier 
domeinen, kunnen ingedeeld worden in ‘niet kwetsbaar’, ‘mild kwetsbaar’ en ‘zeer kwetsbaar’.

Aangezien sommige respondenten een of meerdere vragen niet invulden, was het niet altijd mogelijk om 
een kwetsbaarheidsscore te berekenen. Informatief geven we daarom telkens het aantal en percentage 
niet gekende gegevens weer, aangezien dit per deelcomponent kan verschillen. Zo is het steeds duidelijk 
over welk aantal ouderen we uitspraken doen. 

6 Voor meer informatie over de achterliggende methodologie en statistiek: De Witte, N., Hoeyberghs, L.J., Verté, E., De Donder, 
L., Dierckx, E., Verté, D., Kempen, G.I.J.M., Schols, J.M.G.A. (2018). The comprehensive frailty assessment instrument enables to 
detect multidimensional frailty in community dwelling older people. Healthy Aging Research, 7(13). doi: 10.12715/har.2018.7.13

 Of kan contact opgenomen worden met het Steunpunt Data&Analyse: data.analyse@west-vlaanderen.be 
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2.1 Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

8 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE
Aantal 
respondenten

Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.108 33,7 45,0

Mild kwetsbaar 773 23,5 31,4

Zeer kwetsbaar 580 17,7 23,6

Totaal 2.461 74,9 100,0
Niet gekend 825 25,1
Absoluut totaal 3.286 100,0

Niet alle respondenten vulden het kwetsbaarheidsinstrument volledig in. Voor 825 respondenten kon geen 
totale kwetsbaarheidsscore berekend worden omdat één of meerdere vragen blanco werden gelaten. In 
totaal kregen 2.461 respondenten (of 74,9% van alle respondenten) een kwetsbaarheidsscore. 45% van 
alle respondenten is niet kwetsbaar. 31,4% is mild kwetsbaar en 23,6% van de respondenten is zeer 
kwetsbaar. In absolute cijfers betre�  het 580 ouderen die zeer kwetsbaar scoren. 

Gezien het feit dat voor 25% van de respondenten geen totale kwetsbaarheidsscore kon berekend worden, 
mogen we veronderstellen dat het aantal kwetsbare ouderen in werkelijkheid nog hoger ligt, want het niet 
invullen van één vraag uit het kwetsbaarheidsinstrument leidt ertoe dat de respondent geen totaalscore 
kan krijgen. We mogen dan ook gerust het percentage zeer kwetsbare ouderen (23,6%) extrapoleren naar 
de totale doelpopulatie (de 4.956 ouderen). In dat geval zijn er dus 1.170 zeer kwetsbare ouderen.7

2.2 De vier componenten van kwetsbaarheid

2.2.1 Psychische component
Met het meten van de psychische component trachten we in kaart te brengen in welke mate de oudere zich 
mentaal goed voelt. Ervaart deze depressieve gevoelens, angst, onzekerheid? Anderzijds peilen we in dit 
domein ook naar gevoelens van emotionele vereenzaming. Tijdens de ontwikkeling van het instrument is 
gebleken dat deze component het meeste bijdraagt aan de totaalscore van kwetsbaarheid. 

7 Door te extrapoleren naar de totale doelpopulati e kunnen we berekenen wat het geschatt e aantal zeer kwetsbare ouderen 
zou zijn indien alle ouderen de vragenlijst volledig hadden ingevuld.

Tabel

9 PSYCHISCHE COMPONENT
Aantal 
respondenten

Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.729 52,6 61,2

Mild kwetsbaar 756 23,0 26,7

Zeer kwetsbaar 342 10,4 12,1

Totaal 2.827 86,0 100,0
Niet gekend 459 14,0
Absoluut totaal 3.286 100,0

Voor het berekenen van de kwetsbaarheidsscore op psychisch vlak komen 2.827 vragenlijsten in aanmer-
king. Dit betekent dat we een score konden berekenen voor 86% van alle respondenten. 

We stellen vast dat meer dan 6 op de 10 respondenten niet kwetsbaar is op psychisch vlak (61,2%). 
26,7% van de respondenten is mild kwetsbaar en 12,1% is zeer kwetsbaar. In absolute cijfers komt dit 
neer op 342 psychisch zeer kwetsbare personen. De percentages met betrekking tot psychische kwetsbaar-
heid komen goed overeen met de percentages die in ander onderzoek op een veel grotere dataset gevon-
den werden en tonen de validiteit van dit onderzoek aan8.

Voor 14% van de ouderen kon echter geen score berekend worden. Extrapoleren we het percentage zeer 
kwetsbare ouderen op psychisch vlak (12,1%) naar de totale doelpopulatie (de 4.956 ouderen) dan kun-
nen we spreken van minstens 600 psychisch kwetsbare ouderen in de onderzochte gemeenten.

Hieronder bekijken we deze component iets meer in detail. 

Voor de vragen die peilen naar emotionele vereenzaming antwoordt 27,1% van de respondenten regelmatig een 
leegte om zich heen te voelen. 26,4% mist mensen om zich heen en 16,9% voelt zich vaak in de steek gelaten. 

Op het vlak van het psychisch welbevinden gee�  9,7% van de respondenten aan zich ongelukkig of depres-
sief te voelen. 10,4% van de ondervraagden hee�  het gevoel niks meer waard te zijn en 10,8% hee�  het 

8 De Witte N., Campens J., De Donder L., Dierckx E., Rammelaere S., Verté D. (2016). Oudere mensen blijven langer thuis wonen. 
https://sociaal.net/achtergrond/oudere-mensen-blijven-langer-thuis-wonen/
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gevoel het zel� ertrouwen te verliezen. Tot slot gee�  12,2% van de respondenten aan constant onder span-
ning te staan en meent 12,4% problemen niet meer aan te kunnen. 

2.2.2 Sociale component
De sociale component van kwetsbaarheid schetst in welke mate de ouderen beschikken over een sociaal 
(hulp)netwerk indien er zich problemen voordoen en in welke mate zij op dat netwerk een beroep (kun-
nen) doen. Hierbij moeten we echter het feit indachtig zijn dat oudere individuen eens ze met problemen 
gecon� onteerd worden, niet noodzakelijk onmiddellijk hun sociaal netwerk aanspreken. Een vaak gehoor-
de opmerking bij ouderen is bijvoorbeeld: “ik wil mijn zoon/dochter hier niet mee lastig vallen, ze hebben 
het al druk genoeg”. 

Tabel

10 SOCIALE COMPONENT
Aantal 
respondenten

Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 831 25,3 29,8

Mild kwetsbaar 1.518 46,2 54,4

Zeer kwetsbaar 444 13,5 15,9

Totaal 2.793 85,0 100,0
Niet gekend 493 15,0
Absoluut totaal 3.286 100,0

Voor het berekenen van de kwetsbaarheidsscore op sociaal vlak komen 2.793 vragenlijsten in aanmerking. 
Dit is 85% van alle respondenten. 

29,8% van de respondenten is niet kwetsbaar op sociaal vlak. Het aandeel respondenten dat mild kwets-
baar is, is voor deze component het hoogst. 54,4% van de respondenten scoort mild kwetsbaar op de 
sociale component. 15,9% van de respondenten is zeer kwetsbaar op sociaal vlak. In absolute cijfers 
komt dit neer op 444 zeer kwetsbare respondenten. Zij duidden weinig tot geen personen aan op wie ze 
een beroep (kunnen) doen indien ze problemen hebben. Als we dit percentage extrapoleren naar de totale 
doelpopulatie dan komt dit neer op 788 sociaal kwetsbare ouderen in de onderzochte gemeenten.

Bekijken we sociale vereenzaming meer in detail dan zien we dat 23,9% van de respondenten onvoldoen-
de mensen kent waarop ze volledig vertrouwen. 17% van de respondenten gee�  aan onvoldoende mensen 
te kennen om in geval van nood op terug te vallen. 19,3% zegt onvoldoende mensen te hebben waarmee 
ze zich verbonden voelen.

85,7% van de respondenten kan op iemand uit de omgeving een beroep doen voor hulp bij huishoude-
lijke activiteiten (2.816 respondenten). Op de vraag op wie ze een beroep kunnen doen, antwoordt 45,6% 
van de respondenten dat ze zich hiervoor op de partner kunnen beroepen. Een bijna even groot aandeel 
(45,3%) richt zich tot de dochter. 38,5% kan voor hulp bij huishoudelijke activiteiten een beroep doen op 
de zoon. 

27,4% van de respondenten kan bij een buur terecht. Buren spelen dus een niet te onderschatten rol in 
potentiele zorgondersteuning. Maar ook op de schoondochter kan men een beroep doen voor huishoudelij-
ke hulp (22,1%). Een even groot aandeel kan ook rekenen op de kleinkinderen.

In afnemende volgorde kunnen de respondenten ook een beroep doen op: een ander familielid (19%), de 
schoonzoon (18,2%), een vriend/vriendin (15,9%) en als laatste een broer/zus (11,2%). Dat vrienden en 
broers/zussen minder vaak vernoemd worden, hangt samen met het feit dat deze personen vaak tot de-
zelfde lee� ijdscategorie behoren als de respondent zelf en dus enerzijds evenzeer hulpbehoevend kunnen 
zijn. Anderzijds zorgt de hoge lee� ijd mogelijks voor reeds overleden vrienden, broers of zussen. 

Niet onbelangrijk is de groep van ouderen die aangee�  op niemand een beroep te kunnen doen indien ze 
voor bepaalde tijd hulp nodig hebben bij huishoudelijke activiteiten: 9,1% (o� el 300 respondenten) 
gee�  aan op niemand een beroep te kunnen doen. Geëxtrapoleerd naar de totale doelpopulatie, komt 
dit neer op 542 ouderen die op niemand een beroep kunnen doen. Voor de volledigheid merken we nog op 
dat 170 respondenten (5,3%) deze vraag niet invulden. 

2.2.3 Fysieke component
De � sieke component meet in welke mate de ouderen nog in staat zijn om bepaalde lichamelijke activi-
teiten uit te voeren en indien zij hinder ondervinden, sinds hoe lang zij hinder ondervinden (minder dan 3 
maand of langer dan 3 maand). 
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Tabel

11 FYSIEKE COMPONENT
Aantal 
respondenten

Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.839 56,0 62,7

Mild kwetsbaar 595 18,1 20,3

Zeer kwetsbaar 499 15,2 17,0

Totaal 2.933 89,3 100,0
Niet gekend 353 10,7
Absoluut totaal 3.286 100,0

Voor het berekenen van de kwetsbaarheidsscore op lichamelijk vlak komen 2.933 vragenlijsten in aanmer-
king. Dit is 89,3% van alle respondenten.

We stellen vast dat 62,7% van de respondenten � siek niet kwetsbaar is. Zij ondervinden met andere 
woorden in het dagelijks leven geen of nauwelijks lichamelijke beperkingen. 

20,3% van de respondenten is mild kwetsbaar en kan sinds recentelijk (≤ 3 maanden) één of meerdere 
lichamelijke activiteiten niet meer uitvoeren. 17% van de respondenten is zeer kwetsbaar op lichamelijk 
vlak. Dit betekent dat zij hinder ondervinden bij het uitvoeren van meerdere lichamelijke activiteiten en 
dit al langer dan 3 maanden. In absolute cijfers betre�  het hier 499 � siek zeer kwetsbare personen. Geëx-
trapoleerd naar de totale doelpopulatie, komt dit neer op 843 � siek zeer kwetsbare ouderen. 

38,7% van de respondenten ondervindt problemen met het buigen, tillen of bukken. Concreet betekent dit 
dat ook het uitvoeren van (kleine) dagelijkse huishoudelijke activiteiten hierdoor in het gedrang komt. 
Voor 29,1% van de respondenten is deze beperking reeds langer dan 3 maand aanwezig. 

38,9% ondervindt problemen met het oplopen van een heuvel of trap. Voor meer dan 31,7% is dit reeds 
langer dan 3 maanden het geval. A� ankelijk van het woningtype zal het niet meer kunnen oplopen van 
enkele trappen mogelijks een probleem opleveren. Immers, in rijwoningen is de kans dat een trap leidt 
naar de slaapvertrekken groter dan in een appartement. Sommige ouderen vertonen anticipatief gedrag. 
Zo vinden we bij de appartementsbewoners het grootste aandeel personen terug dat problemen onder-

vindt met het oplopen van enkele trappen (48,6%). Naar alle waarschijnlijkheid is een deel van deze 

respondenten net naar dit woningtype verhuisd omwille van deze � sieke beperking. Omgekeerd vinden we 
bij de bewoners van een alleenstaande woning het laagste aandeel personen terug dat moeilijkheden on-
dervindt met het oplopen van een trap (36,2%). Voor de respondenten wonend in een rijwoning gaat het om 
37,8% van de respondenten. Desalniettemin is er toch een niet onbelangrijk deel thuiswonende ouderen dat 
aangee�  moeilijkheden te ondervinden met trappen lopen en in een potentieel onaangepaste woning woont. 
De vraag stelt zich dan naar de volhoudtijd van deze situatie en naar mogelijke oplossingen om het probleem 
aan te pakken.

35,5% van de ouderen gee�  aan moeilijkheden te ondervinden met het maken van een wandeling in de 
buurt. Dit impliceert vaak dat deze respondenten niet meer zelf naar de winkel in de buurt kunnen stap-
pen. Voor 27,4% van de respondenten is dit langer dan 3 maanden. Deze personen zijn dus met andere 
woorden a� ankelijk van vervoer en/of anderen om zich te bevoorraden. 

23,5% van de respondenten ondervindt problemen met minder inspannende activiteiten zoals het legen 
van een brievenbus. Voor 18,9% is dit sinds meer dan 3 maanden een probleem

2.2.4 Omgevingscomponent
De omgevingscomponent gee�  een beeld in welke mate de woning en de woonomgeving (wijk) waarin 
ouderen wonen voldoende aangepast zijn. Hier moeten we een kanttekening maken. We maken immers 
gebruik van de perceptie van ouderen zelf aangaande hun woning en woonomgeving en niet op basis van 
objectieve en door experten vastgestelde mankementen. Ouderen hebben vaak al heel lang in dezelfde 
woning en woonomgeving gewoond en zijn er dermate mee vertrouwd dat ze vergroeid zijn met de man-
kementen ervan. Derhalve kunnen we stellen dat de hieronder geformuleerde percentages mogelijks een 
onderschatting zijn van de reële situatie. 

Tabel

12 OMGEVINGSCOMPONENT
Aantal 
respondenten

Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.746 53,1 59,8

Mild kwetsbaar 851 25,9 29,1

Zeer kwetsbaar 323 9,8 11,1

Totaal 2.920 88,9 100,0
Niet gekend 366 11,1
Absoluut totaal 3.286 100,0
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Voor het berekenen van de kwetsbaarheidsscore op de omgevingscomponent komen 2.920 vragenlijsten 
in aanmerking. Dit is 88,9% van alle respondenten.

59,8% van de respondenten scoort niet kwetsbaar. 29,1% van de respondenten is mild kwetsbaar en 
11,1% van de respondenten is zeer kwetsbaar op de omgevingscomponent. In absolute cijfers betre�  
het hier 323 zeer kwetsbare personen. Geëxtrapoleerd naar de totale doelpopulatie komt dit neer op 550 
kwetsbare ouderen. 

Kijken we meer in detail waarmee de respondenten het meest problemen ondervinden voor hun woon-
omgeving dan zien we dat 17,9% van de ouderen aangee�  onvoldoende comfort in de woning te ervaren. 
11,6% van de respondenten zegt dat de woning moeilijk warm te stoken is. 10,4% vindt dat de woning in 
slechte staat verkeert of slecht onderhouden is. En voor 9,7% van de respondenten is de woning niet ge-
riefelijk genoeg. Tot slot gee�  11,3% aan dat de wijk hen niet bevalt. 

2.3 Conclusie 

45% van alle respondenten die de volledige vragenlijst invulden, scoort niet kwetsbaar. 31,4% is mild 
kwetsbaar. 23,6% van de respondenten is zeer kwetsbaar. In absolute cijfers betre�  het 580 ouderen. 
Geëxtrapoleerd naar de totale doelpopulatie (4.956 personen), komt dit neer op 1.170 zeer kwetsbare ou-
deren.

Bekijken we de verschillende deelcomponenten van kwetsbaarheid, dan stellen we vast dat kwetsbaarheid 
zich niet op elke deelcomponent even sterk uit. Dit is een heel belangrijke vaststelling die ook in ander 
onderzoek reeds gedaan werd. Totale kwetsbaarheid is meer dan de som der delen. Het is met andere 
woorden noodzakelijk om niet enkel naar de totaalscore te kijken, maar ook naar de scores op de deelcom-
ponenten. 

De sociale component telt de kleinste groep niet kwetsbare personen. 29,8% van de respondenten is niet 
kwetsbaar op sociaal vlak. Voor de overige componenten ligt het aandeel niet kwetsbare personen een 
stuk hoger. Op de omgevingscomponent scoort 59,8% van de respondenten niet kwetsbaar. Ook voor de 
� sieke en de psychische component is dit meer dan de hel�  van de respondenten (resp. 62,7% en 61,2%). 

In de categorie mild kwetsbaar valt vooral het hoog aandeel respondenten op sociaal vlak op: 5 op de 10 
is matig sociaal kwetsbaar (54,4%). Ook hier zien we een groot verschil met de overige drie componenten 
waar het aandeel mild kwetsbare personen een heel stuk lager ligt.

Kijken we naar het aandeel respondenten dat zeer kwetsbaar is dan zien we het hoogste aandeel op � siek 
vlak. 17% van de ouderen is zeer kwetsbaar op � siek vlak. Op de 2de plaats komt de sociale component 
met 15,9% zeer kwetsbare respondenten. 12,1% van de respondenten is zeer kwetsbaar op psychisch vlak. 
Het laagste aandeel zeer kwetsbare respondenten is voor de omgevingscomponent, die telt 11,1% zeer 
kwetsbare personen.

Er van uitgaande dat niet alleen de zeer kwetsbare maar ook de mild kwetsbare personen een potentiële 
aandachtsgroep zijn bij het aanpakken van kwetsbaarheid, komen we tot de conclusie dat kwetsbaarheid 
op sociaal vlak de grootste groep kwetsbare individuen oplevert (70,3%). Op de 2de plaats komt de om-
gevingscomponent (40,2%). De psychische en de � sieke component hebben beiden het kleinste aandeel 
mild en zeer kwetsbare personen (resp. 38,8% en 37,3%). 

Dergelijke resultaten geven de richting voor de aanpak van kwetsbaarheid. Hierbij komen twee zaken 
naar boven. Ten eerste is enkel kijken naar de totaalscore, zonder aandacht te hebben voor de scores op 
de deelcomponenten onvoldoende. Ten tweede hoe�  het niet te betekenen dat kwetsbaarheid binnen een 
domein ook moet opgelost worden met interventies binnen datzelfde domein. Zo zou het bijvoorbeeld 
kunnen dat psychische kwetsbaarheid kan aangepakt worden door in te zetten op de sociale component.
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De verschillen 
in kwetsbaarheid

3

In wat volgt onderzoeken we of er verschillen zijn tussen de respondenten naar:

 geslacht

 lee� ijd

 huishoudtype

 woningtype

 eigendomsstatuut

Naast het weergeven van de verschillen gaan we ook na of deze verschillen statistisch gezien signi� cant 
zijn. We doen m.a.w. een extra toets om na te gaan of de gevonden verschillen daadwerkelijk voorkomen 
in de doelpopulatie of eerder het resultaat zijn van toeval. Is het gevonden verschil signi� cant dan kunnen 
we met een grotere zekerheid stellen dat het statistisch verschil in kwetsbaarheid tussen de vergeleken 
groepen ook daadwerkelijk bestaat.

Leeswijzer voor de tabellen: We willen de kwetsbaarheid vergelijken tussen verschillende categorieën zoals 
bijvoorbeeld mannen en vrouwen. 

Per categorie wordt het aantal en aandeel personen vermeld voor elke klasse van kwetsbaarheid (‘niet’, ‘mild’ 
en ‘zeer kwetsbaar’). We vergelijken telkens dezelfde kwetsbaarheidsklasse tussen de verschillende categorie-
en. Voor het gemak worden deze in de tabel ook steeds met eenzelfde kleur aangeduid: groen = niet kwetsbaar; 
wit = mild kwetsbaar en oker = zeer kwetsbaar. 

In onderstaande tabellen lezen we dus dat 17,5% van de mannelijke respondenten zeer kwetsbaar is. Voor de 
vrouwelijke respondenten ligt het aandeel zeer kwetsbare personen hoger nl. 28,7%. We vergelijken hiervoor 
dus de oker gekleurde cellen met elkaar. 
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3.1 Naar geslacht

Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

13 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE NAAR GESLACHT
Mannen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 557 38,8 49,9

Mild kwetsbaar 364 25,4 32,6

Zeer kwetsbaar 195 13,6 17,5

Totaal 1.116 77,8 100,0
Niet gekend 319 22,2
Absoluut totaal 1.435 100,0

Vrouwen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 546 30,4 40,8

Mild kwetsbaar 409 22,7 30,5

Zeer kwetsbaar 384 21,4 28,7

Totaal 1.339 74,5 100,0
Niet gekend 459 25,5
Absoluut totaal 1.798 100,0

Globaal genomen zijn vrouwelijke ouderen kwetsbaarder dan hun mannelijke lee� ijdsgenoten. Het groot-
ste verschil vinden we bij de zeer kwetsbare personen waar het aandeel vrouwen hoger ligt dan het aan-
deel mannen (28,7% t.o.v. 17,5%). Ook bij de niet kwetsbare personen is het verschil duidelijk: vrouwen 
zijn minder vaak niet kwetsbaar dan mannen (40,8% t.o.v. 49,9%). In de categorie mild kwetsbaar is het 
verschil tussen man en vrouw minder uitgesproken (30,5% t.o.v. 32,6%). 

De gevonden verschillen in kwetsbaarheid tussen oudere mannen en vrouwen zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,000) waarbij vrouwen kwetsbaarder scoren. Deze resultaten liggen terug in lijn met resultaten uit 
internationaal onderzoek met betrekking tot kwetsbaarheid waaruit ook bleek dat vrouwen kwetsbaarder 

zijn dan mannen. 

Psychische component

Tabel

14 PSYCHISCHE COMPONENT NAAR GESLACHT
Mannen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 826 57,6 65,3

Mild kwetsbaar 313 21,8 24,7

Zeer kwetsbaar 126 8,8 10,0

Totaal 1.265 88,2 100,0
Niet gekend 170 11,8
Absoluut totaal 1.435 100,0

Vrouwen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 896 49,8 57,6

Mild kwetsbaar 443 24,6 28,5

Zeer kwetsbaar 216 12,0 13,9

Totaal 1.555 86,5 100,0
Niet gekend 243 13,5
Absoluut totaal 1.798 100,0

Ook op psychisch vlak scoren vrouwen kwetsbaarder dan mannen. Zowel voor de zeer kwetsbare als voor 
de mild kwetsbare categorie vinden we een groter aandeel vrouwelijke dan mannelijke respondenten. 
13,9% van de vrouwelijk ouderen is zeer kwetsbaar op psychisch vlak. Voor de mannen ligt het aandeel 
psychisch zeer kwetsbare personen op 10%. Ook bij de mild kwetsbare personen ligt voor de vrouwen het 
aandeel hoger: 28,5% van de vrouwelijke respondenten is mild kwetsbaar op psychisch vlak. Voor de man-
nen gaat het om 24,7% van de ondervraagden. 

De gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen op psychisch vlak zijn statistisch signi� cant. 
(sig=0,000)
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Sociale component

Tabel

15 SOCIALE COMPONENT NAAR GESLACHT
Mannen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 393 27,4 31,4

Mild kwetsbaar 655 45,6 52,3

Zeer kwetsbaar 204 14,2 16,3

Totaal 1.252 87,2 100,0
Niet gekend 183 12,8
Absoluut totaal 1.435 100,0

Vrouwen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 435 24,2 28,4

Mild kwetsbaar 859 47,8 56,0

Zeer kwetsbaar 240 13,3 15,6

Totaal 1.534 85,3 100,0
Niet gekend 264 14,7
Absoluut totaal 1.798 100,0

Uit bovenstaande tabel blijkt het verschil tussen mannen en vrouwen op de sociale component minder 
duidelijk: mannen scoren vaker dan vrouwen zeer kwetsbaar terwijl in de categorie mild kwetsbaar het 
aandeel vrouwen hoger ligt dan het aandeel mannen.

De gevonden verschillen tussen beide geslachten zijn ook niet statistisch signi� cant. Concreet betekent dit 
dat mannen en vrouwen niet verschillen naar sociale kwetsbaarheid. Dit neemt niet weg dat globaal geno-
men 15,9% van de ouderen sociaal zeer kwetsbaar is (2.2.2 Sociale component, p.26)!

Fysieke component

Tabel

16 FYSIEKE COMPONENT NAAR GESLACHT
Mannen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 894 62,3 68,3

Mild kwetsbaar 250 17,4 19,1

Zeer kwetsbaar 165 11,5 12,6

Totaal 1.309 91,2 100,0
Niet gekend 126 8,8
Absoluut totaal 1.435 100,0

Vrouwen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 936 52,1 58,0

Mild kwetsbaar 345 19,2 21,4

Zeer kwetsbaar 332 18,5 20,6

Totaal 1.613 89,7 100,0
Niet gekend 185 10,3
Absoluut totaal 1.798 100,0

20,6% van de vrouwelijke ondervraagden is zeer kwetsbaar op � siek vlak. Dit is 1 vrouw op 5. Voor de 
mannelijke respondenten ligt het aandeel zeer kwetsbare personen een stuk lager (12,6%). Omgekeerd ligt 
het aandeel niet kwetsbare personen hoger voor de mannen dan voor de vrouwen (68,3% t.o.v. 58,0%).

Het verschil tussen mannen en vrouwen op � siek vlak is statistisch gezien signi� cant (sig=0,000) waar-
door we concluderen dat vrouwelijke ouderen vaker dan hun mannelijke lee� ijdsgenoten � siek kwetsbaar 
zijn. Enerzijds hee�  dit te maken met de hogere levensverwachting bij vrouwen dan bij mannen, en kwets-
baarheid stijgt naarmate de lee� ijd stijgt. Maar anderzijds hebben vrouwen ook wel een lagere gezonde
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levensverwachting dan mannen.9 Anders gezegd: de mannen die de hogere lee� ijden bereiken, zijn vaker 
niet kwetsbare mannen. Ook de eigen resultaten tonen dit aan: binnen de oudste lee� ijdscategorie zien 
we bij de mannelijke respondenten 32,3% zeer kwetsbare respondenten terwijl dit bij de vrouwelijke res-
pondenten 43,7% bedraagt.

Omgevingscomponent

Tabel

17 OMGEVINGSCOMPONENT NAAR GESLACHT
Mannen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 802 55,9 61,1

Mild kwetsbaar 377 26,3 28,7

Zeer kwetsbaar 134 9,3 10,2

Totaal 1.313 91,5 100,0
Niet gekend 122 8,5
Absoluut totaal 1.435 100,0

Vrouwen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 937 52,1 58,7

Mild kwetsbaar 470 26,1 29,4

Zeer kwetsbaar 189 10,5 11,8

Totaal 1.596 88,8 100,0
Niet gekend 202 11,2
Absoluut totaal 1.798 100,0

Voor de omgevingscomponent zien we een veel minder uitgesproken verschil tussen mannen en vrouwen 
dan bij de andere componenten van kwetsbaarheid. Het aandeel zeer en mild kwetsbare vrouwen ligt net 
iets hoger dan het aandeel mannen binnen deze categorieën maar deze verschillen zijn statistisch niet 

9 Volksgezondheidenzorg.info (2019): https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/
 cijfers-context/huidige-situatie#node-gezonde-levensverwachting-naar-geslacht, RIVM: Bilthoven, 9 juli 2019.

 signi� cant. Concreet betekent dit dat er geen verschil is tussen de kwetsbaarheid van mannen en vrouwen 
op de omgevingscomponent. Dit mag echter niet beletten om aandacht te hebben voor het feit dat er in 
totaal wel sprake is van 11,1% kwetsbare ouderen op de omgevingscomponent (zie 2.2.4 Omgevingscom-
ponent, p.29). 

Conclusie kwetsbaarheid naar geslacht

Vrouwen scoren globaal genomen vaker kwetsbaar dan mannen. Het aandeel zeer kwetsbare vrouwen ligt 
hoger dan het aandeel zeer kwetsbare mannen terwijl het aandeel niet kwetsbare vrouwen juist lager ligt. 
In de categorie mild kwetsbaar is het verschil tussen mannen en vrouwen geringer.

Kijken we naar de deelcomponenten van kwetsbaarheid dan stellen we vast dat vrouwen kwetsbaarder 
zijn op psychisch en � siek vlak. Het aandeel niet kwetsbare vrouwen ligt voor beide deelcomponenten 
lager dan het aandeel mannen terwijl het aandeel zeer kwetsbare vrouwen juist hoger ligt. Het grootste 
verschil zien we op � siek vlak. Zo blijkt 1 op de 5 vrouwelijke ouderen � siek zeer kwetsbaar te zijn terwijl 
dit voor de mannen 1 op de 10 is.

Deze verschillen zijn statistisch signi� cant.

Voor de sociale en de omgevingscomponent vinden we geen signi� cant verschil tussen vrouwen en mannen.

3.2 Naar leeftijd

Zoals eerder aangegeven onder punt 1.1 Deelnemende gemeenten werd niet in alle gemeenten dezelfde 
lee� ijdsgroep bevraagd (zie Tabel 1, p.15). In Veurne werden de 65-74-jarigen bevraagd, in Loppem de 
ouderen van 75 jaar en ouder en in Middelkerke de ouderen van 85 jaar of ouder. In de overige gemeenten 
werden alle personen van 80 jaar of ouder bevraagd. 

Dankzij het groot aantal respondenten in Veurne tellen we voldoende respondenten om ook een categorie 
<75 jaar te maken. Zodoende kunnen we drie groepen onderscheiden: de <75-jarigen, de 75-84-jarigen en 
de ouderen van 85 jaar of ouder.
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Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

18 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE NAAR LEEFTIJD
<75- jarigen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 374 58,1 72,2

Mild kwetsbaar 106 16,5 20,5

Zeer kwetsbaar 38 5,9 7,3

Totaal 518 80,4 100,0
Niet gekend 126 19,6
Absoluut totaal 644 100,0

75-84-jarigen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 494 34,0 45,4

Mild kwetsbaar 376 25,9 34,6

Zeer kwetsbaar 217 14,9 20,0

Totaal 1.087 74,8 100,0
Niet gekend 366 25,2
Absoluut totaal 1.453 100,0

84-plussers Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 213 20,0 26,1

Mild kwetsbaar 283 26,5 34,7

Zeer kwetsbaar 320 30,0 39,2

Totaal 816 76,5 100,0
Niet gekend 251 23,5
Absoluut totaal 1.067 100,0

Bovenstaande tabellen tonen mooi aan dat de kans op kwetsbaarheid toeneemt naarmate de lee� ijd stijgt. 
Het aandeel niet kwetsbare personen neemt af naarmate de respondenten ouder worden terwijl het aan-
deel zeer kwetsbare personen juist toeneemt naarmate de lee� ijd stijgt. 

Voor de <75-jarigen bedraagt het aandeel niet kwetsbare personen 72,2%. Voor de 75-84-jarigen daalt 
het aandeel niet kwetsbare personen naar 45,4% en voor de 84-plussers daalt dit verder tot 26,1%. Om-
gekeerd zien we een duidelijke toename bij de zeer kwetsbare personen naarmate we in een hogere leef-
tijdscategorie terecht komen: 7,3% zeer kwetsbare personen voor de <75-jarigen, 20% voor de 
75-84-jarigen en 39,2% voor de 84-plussers.

Deze verschillen zijn bovendien statistisch gezien signi� cant waardoor we kunnen besluiten dat de kans 

op kwetsbaarheid duidelijk toeneemt naarmate de lee� ijd stijgt. Deze resultaten liggen in lijn met de re-
sultaten uit eerder onderzoek.
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Psychische component

Tabel

19 PSYCHISCHE COMPONENT NAAR LEEFTIJD
<75- jarigen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 481 74,7 79,6

Mild kwetsbaar 58 9,0 9,6

Zeer kwetsbaar 65 10,1 10,8

Totaal 604 93,8 100,0
Niet gekend 40 6,2
Absoluut totaal 644 100,0

75-84-jarigen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 770 53,0 61,8

Mild kwetsbaar 333 22,9 26,7

Zeer kwetsbaar 143 9,8 11,5

Totaal 1.246 85,8 100,0
Niet gekend 207 14,2
Absoluut totaal 1.453 100,0

84-plussers Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 441 41,3 47,7

Mild kwetsbaar 354 33,2 38,3

Zeer kwetsbaar 130 12,2 14,1

Totaal 925 86,7 100,0
Niet gekend 142 13,3
Absoluut totaal 1.067 100,0

Op psychisch vlak zien we dat de kwetsbaarheid toeneemt naarmate de lee� ijd stijgt. Het aandeel niet 
kwetsbare personen neemt af per stijgende lee� ijdscategorie terwijl het aandeel mild en zeer kwetsbare
personen toeneemt. 10,8% van de <75-jarigen is zeer kwetsbaar. Voor de 75-84-jarigen ligt het aandeel 
zeer kwetsbare personen iets hoger namelijk 11,5%. In de oudste lee� ijdscategorie bedraagt het aandeel 
zeer kwetsbare personen 14,1%. 

Hoewel de gevonden verschillen in psychische kwetsbaarheid naar lee� ijd statistisch signi� cant (sig= 
0,000) zijn, is de stijging niet zo spectaculair als bij de algehele gevoelens van kwetsbaarheid. Dit werd 
ook reeds in vorig onderzoek bevestigd, met name dat de invloed van de lee� ijd veel minder groot is bij 
psychische kwetsbaarheid dan bij de � sieke component.10

10 De Witte N., Campens J., De Donder L., Dierckx E., Rammelaere S., Verté D. (2016). Oudere mensen blijven langer thuis wonen. 
https://sociaal.net/achtergrond/oudere-mensen-blijven-langer-thuis-wonen/


