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Sociale component

Tabel

20 SOCIALE COMPONENT NAAR LEEFTIJD
<75- jarigen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 203 31,5 35,5

Mild kwetsbaar 277 43,0 48,4

Zeer kwetsbaar 92 14,3 16,1

Totaal 572 88,8 100,0
Niet gekend 72 11,2
Absoluut totaal 644 100,0

75-84-jarigen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 380 26,2 30,4

Mild kwetsbaar 693 47,7 55,5

Zeer kwetsbaar 176 12,1 14,1

Totaal 1.249 86,0 100,0
Niet gekend 204 14,0
Absoluut totaal 1.453 100,0

84-plussers Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 226 21,2 24,6

Mild kwetsbaar 526 49,3 57,2

Zeer kwetsbaar 167 15,7 18,2

Totaal 919 86,1 100,0
Niet gekend 148 13,9
Absoluut totaal 1.067 100,0

Ook voor de sociale component zien we een verschil naar lee� ijd. Dit verschil is het grootst voor de niet 
kwetsbare personen. Voor de jongste lee� ijdsklasse (<75-jarigen) bedraagt het aandeel niet kwetsbare 
personen 35,5%. Voor de middelste lee� ijdsklasse (75-84-jarigen) gaat het om 30,4% niet kwetsbare per-
sonen en voor de oudste lee� ijdsklasse daalt het aandeel niet kwetsbare personen verder tot 24,6%. Het 
aandeel sociaal zeer kwetsbare ouderen bedraagt voor de 84-plussers 18,2%. Voor de jongste lee� ijdsca-
tegorie gaat het om 16,1% sociaal zeer kwetsbare personen.

Ook voor de sociale component vinden we een statistisch signi� cant verschil naar lee� ijd. Wel blijkt het 
verschil het grootst voor de niet kwetsbare personen, waarbij jongere ouderen minder vaak sociaal kwets-
baar zijn. Hier kunnen we opnieuw dezelfde bedenking maken als voor de psychische component: de leef-
tijd hee�  een beperkte invloed op sociale kwetsbaarheidsgevoelens.
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Fysieke component

Tabel

21 FYSIEKE COMPONENT NAAR LEEFTIJD
<75- jarigen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 516 80,1 87,3

Mild kwetsbaar 47 7,3 8,0

Zeer kwetsbaar 28 4,3 4,7

Totaal 591 91,8 100,0
Niet gekend 53 8,2
Absoluut totaal 644 100,0

75-84-jarigen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 852 58,6 65,3

Mild kwetsbaar 261 18,0 20,0

Zeer kwetsbaar 192 13,2 14,7

Totaal 1.305 89,8 100,0
Niet gekend 148 10,2
Absoluut totaal 1.453 100,0

84-plussers Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 425 39,8 43,6

Mild kwetsbaar 280 26,2 28,7

Zeer kwetsbaar 269 25,2 27,6

Totaal 974 91,3 100,0
Niet gekend 93 8,7
Absoluut totaal 1.067 100,0

Op lichamelijk vlak speelt lee� ijd duidelijk een grote rol in de mate van kwetsbaarheid. 

87,3% van de <75-jarigen is niet kwetsbaar op � siek vlak. Voor de 75-84-jarigen daalt het aandeel niet 
kwetsbare personen naar 65,3% en voor de 84-plussers ligt het aandeel niet kwetsbaren op 43,6%. Het 
aandeel niet kwetsbare individuen bedraagt bij de oudste lee� ijdsklasse dus nog slechts de hel�  van het 
aandeel niet kwetsbare personen in de jongste lee� ijdsklasse.

Voor de mild en de zeer kwetsbare personen zien we daarentegen een duidelijke toename naargelang de 
lee� ijd stijgt. Het aandeel � siek zeer kwetsbare personen ligt bij de 84-plussers bijna 6 keer hoger dan bij 
de <75-jarigen en 2 keer hoger dan bij de 75-84-jarigen. 

De verschillen op � siek vlak tussen de jongere en de oudere ouderen zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,000). Op zich zijn deze resultaten logisch: naarmate men ouder wordt, stijgt de kans op � sieke 
problemen. Dit resultaat en het resultaat van de vorige twee componenten is meteen een pleidooi om, bij 
het handelen rond kwetsbaarheid, verder te kijken dan alleen maar naar de totaalscore, maar zeker ook de 
scores op subdomeinen van kwetsbaarheid te bestuderen.
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Omgevingscomponent

Tabel

22 OMGEVINGSCOMPONENT NAAR LEEFTIJD
<75- jarigen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 479 74,4 79,7

Mild kwetsbaar 77 12,0 12,8

Zeer kwetsbaar 45 7,0 7,5

Totaal 601 93,3 100,0
Niet gekend 43 6,7
Absoluut totaal 644 100,0

75-84-jarigen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 722 49,7 55,5

Mild kwetsbaar 433 29,8 33,3

Zeer kwetsbaar 147 10,1 11,3

Totaal 1.302 89,6 100,0
Niet gekend 151 10,4
Absoluut totaal 1.453 100,0

84-plussers Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 509 47,7 53,1

Mild kwetsbaar 324 30,4 33,8

Zeer kwetsbaar 125 11,7 13,0

Totaal 958 89,8 100,0
Niet gekend 109 10,2
Absoluut totaal 1.067 100,0

Ook voor de omgevingscomponent zien we een toenemende kwetsbaarheid naarmate de lee� ijd stijgt. Het 
verschil is hier het grootst tussen enerzijds de <75-jarigen en anderzijds de personen van 75 jaar of ouder 
(75-84-jarigen en de 84-plussers). Voor de <75-jarigen bedraagt het aandeel niet kwetsbare personen 
79,7% terwijl dit voor de 75-84-jarigen en de 84-plussers respectievelijk 55,5% en 53,1% bedraagt. Omge-
keerd zien we voor de mild en zeer kwetsbare personen op de omgevingscomponent dat het aandeel een 
stuk lager ligt bij de jongste lee� ijdsklasse in vergelijking met de 2 overige lee� ijdscategorieën, waar de 
percentages dichter bij elkaar aanleunen. 

De verschillen naar lee� ijd in kwetsbaarheid op de omgevingscomponent zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,000), maar ook hier zijn de verschillen voor de zeer kwetsbare personen terug eerder klein te 
 noemen. 

Conclusie kwetsbaarheid naar leeftijd

Globaal genomen neemt de kwetsbaarheid toe naarmate de lee� ijd stijgt. We vinden dit verschil niet al-
leen voor de globale kwetsbaarheidsschaal maar ook voor de verschillende componenten van kwetsbaar-
heid en de resultaten bevestigen de resultaten van internationaal onderzoek naar kwetsbaarheid.

 Voor de � sieke component speelt lee� ijd het duidelijkst een rol: het aandeel niet kwetsbare personen bij 

de 84-plussers bedraagt slechts de hel�  van het aandeel bij de <75-jarigen (43,6% t.o.v. 87,3%) terwijl het 
aandeel zeer kwetsbare personen in de oudste lee� ijdsklasse bijna 6 maal hoger ligt dan bij de jongste 
lee� ijdsklasse (27,6% t.o.v. 4,7%).

Ook voor de psychische component zien we een toenemende kwetsbaarheid naarmate de lee� ijd stijgt, al 
is het verschil tussen de lee� ijdscategorieën hier het duidelijkst merkbaar voor de mild kwetsbare perso-
nen.

Voor de sociale component speelt lee� ijd het sterkst voor de niet kwetsbare personen. Daar zien we de 
grootste verschillen tussen de lee� ijdsklassen. Opmerkelijk is het feit dat het aandeel zeer kwetsbare per-
sonen het laagst ligt bij de 75-84-jarigen (en niet bij de <75-jarigen).

Tot slot zien we ook voor de omgevingscomponent een verschil naar kwetsbaarheid tussen de lee� ijds-
klassen waarbij de <75-jarigen minder kwetsbaar scoren dan de 75-84-jarigen en 84-plussers. Het verschil 
naar kwetsbaarheid op de omgevingscomponent is bovendien duidelijk geringer tussen deze laatst ge-
noemde lee� ijdsklassen.
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Het gegeven dat de kans op kwetsbaarheid duidelijk toeneemt naarmate men ouder wordt, sterkt de aan-
beveling dat niet enkel gefocust moet worden op de 84-plussers. De op vandaag niet kwetsbare jongere 
ouderen, zijn de mild en zeer kwetsbare oudere ouderen van morgen. Vanuit preventief oogpunt is aan-
dacht voor de <85-jarigen zeker opportuun.

3.3 Naar huishoudtype 

 Naar huishoudtype werd een opdeling gemaakt tussen de alleenwonende en de samenwonende respondenten. 
Samenwonend is niet noodzakelijk met een partner, dit kan ook met een broer/zus, kind/kleinkind, …. zijn.

Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

23 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE NAAR HUISHOUDTYPE
Alleenwonend Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 280 23,6 31,9

Mild kwetsbaar 300 25,3 34,1

Zeer kwetsbaar 299 25,3 34,0

Totaal 879 74,2 100,0
Niet gekend 305 25,8
Absoluut totaal 1.184 100,0

Samenwonend Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 824 40,6 52,4

Mild kwetsbaar 470 23,2 29,9

Zeer kwetsbaar 278 13,7 17,7

Totaal 1.572 77,5 100,0
Niet gekend 456 22,5
Absoluut totaal 2.028 100,0

 We stellen vast dat het aandeel niet kwetsbare ouderen hoger ligt bij de samenwonenden dan bij de al-
leenwonenden (52,4% t.o.v. 31,9%). Voor de categorieën mild en zeer kwetsbaar zien we daarentegen een 
hoger aandeel bij de alleenwonenden dan bij de samenwonenden. In de categorie mild kwetsbaar vinden 
we 34,1% alleenwonenden tegenover 29,9% samenwonenden. 34% van de alleenwonenden scoort zeer 
kwetsbaar. Voor de samenwonenden is dit de hel�  (17,7%). 

Het gevonden verschil is statistisch signi� cant (sig=0,000): alleenwonende ouderen hebben een grotere 
kans kwetsbaar te zijn dan samenwonenden.

Psychische component

Tabel

24 PSYCHISCHE COMPONENT NAAR HUISHOUDTYPE
Alleenwonend Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 466 39,4 45,6

Mild kwetsbaar 370 31,3 36,2

Zeer kwetsbaar 186 15,7 18,2

Totaal 1.022 86,3 100,0
Niet gekend 162 13,7
Absoluut totaal 1.184 100,0

Samenwonend Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.252 61,7 69,9

Mild kwetsbaar 385 19,0 21,5

Zeer kwetsbaar 153 7,5 8,5

Totaal 1790 88,3 100,0
Niet gekend 238 11,7
Absoluut totaal 2.028 100,0

Ook op psychisch vlak ligt het aandeel niet kwetsbare personen hoger bij de samenwonenden dan bij de 

alleenwonenden. 69,9% van de samenwonende ouderen is niet kwetsbaar op psychisch vlak t.o.v. 45,6% 
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bij de alleenwonenden. Voor de mild en zeer kwetsbare personen vinden we net het omgekeerde. Met 
36,2% ligt het aandeel mild kwetsbare respondenten hoger bij de alleenwonenden dan bij de samenwo-
nenden (21,5%). Ook voor de categorie zeer kwetsbaar vinden we met 18,2% een hoger aandeel bij de 
alleenwonenden dan bij de samenwonenden (8,5%). Dit verschil is statistisch signi� cant (sig=0,000). 

Sociale component

Tabel

25 SOCIALE COMPONENT NAAR HUISHOUDTYPE
Alleenwonend Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 240 20,3 23,9

Mild kwetsbaar 593 50,1 59,1

Zeer kwetsbaar 170 14,4 16,9

Totaal 1.003 84,7 100,0
Niet gekend 181 15,3
Absoluut totaal 1.184 100,0

Samenwonend Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 588 29,0 33,1

Mild kwetsbaar 918 45,3 51,7

Zeer kwetsbaar 269 13,3 15,2

Totaal 1.775 87,5 100,0
Niet gekend 253 12,5
Absoluut totaal 2.028 100,0

 Ook op sociaal vlak ligt het aandeel niet kwetsbare personen hoger bij de samenwonenden dan bij de al-
leenwonenden. 33,1% van de samenwonende respondenten is niet kwetsbaar op sociaal vlak t.o.v. 23,9% 
bij de alleenwonenden. Omgekeerd ligt met 59,1% sociaal mild kwetsbare respondenten het aandeel ho-
ger bij de alleenwonenden dan bij de samenwonenden (51,7%). Ook voor de sociaal zeer kwetsbare oude-
ren is er een verschil tussen alleenwonenden (16,9%) en samenwonenden (15,2%) al is dit verschil minder 

groot dan voor de mild kwetsbare groep. 

Het verschil tussen alleenwonenden en samenwonenden op sociaal vlak is statistisch signi� cant 
(sig=0,000): alleenwonenden hebben een grotere kans op sociale kwetsbaarheid dan samenwonenden, 
maar het verschil bij de sociaal zeer kwetsbaren is minder hoog dan bij de psychisch zeer kwetsbare ou-
deren. Voor sociale kwetsbaarheid vinden we een verschil van 1,7 procentpunten tussen alleenstaande 
en samenwonende zeer kwetsbare personen. Voor de psychische component bedraagt dit verschil 10 pro-
centpunten.

Fysieke component

Tabel

26 FYSIEKE COMPONENT NAAR HUISHOUDTYPE
Alleenwonend Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 583 49,2 54,7

Mild kwetsbaar 274 23,1 25,7

Zeer kwetsbaar 209 17,7 19,6

Totaal 1.066 90,0 100,0
Niet gekend 118 10,0
Absoluut totaal 1.184 100,0

Samenwonend Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.242 61,24 67,3

Mild kwetsbaar 319 15,73 17,3

Zeer kwetsbaar 285 14,05 15,4

Totaal 1.846 91,03 100,0
Niet gekend 182 8,97
Absoluut totaal 2.028 100,0
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Overeenkomstig met voorgaande resultaten zien we ook voor de � sieke component een grotere kwets-
baarheid bij de alleenwonenden dan bij de samenwonenden. Het aandeel � siek niet kwetsbare ouderen 
dat samenwoont is hoger dan het aandeel niet kwetsbare alleenwonende ouderen (67,3% t.o.v. 54,7%). 
Voor de categorieën mild en zeer kwetsbaar zien we net een hoger aandeel bij de alleenwonenden dan 
bij de samenwonenden. 

Het gevonden verschil tussen alleenwonenden en samenwonenden op � siek vlak is statistisch signi� cant 
(sig=0,000). 

Omgevingscomponent

Tabel

27 OMGEVINGSCOMPONENT NAAR HUISHOUDTYPE
Alleenwonend Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 555 46,9 52,7

Mild kwetsbaar 337 28,5 32,0

Zeer kwetsbaar 162 13,7 15,4

Totaal 1.054 89,0 100,0
Niet gekend 130 11,0
Absoluut totaal 1.184 100,0

Samenwonend Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.180 58,2 63,9

Mild kwetsbaar 507 25,0 27,4

Zeer kwetsbaar 160 7,9 8,7

Totaal 1.847 91,1 100,0
Niet gekend 181 8,9
Absoluut totaal 2.028 100,0

Ook op de omgevingscomponent ligt het aandeel niet kwetsbare personen hoger bij de samenwonenden 
dan bij de alleenwonenden. 63,9% van de samenwonende ouderen is niet kwetsbaar op de omgevings-
component t.o.v. 52,7% bij de alleenwonenden. In de categorie mild kwetsbaar zien we een hoger aan-
deel kwetsbare alleenwonenden dan samenwonenden (32% t.o.v. 27,4%). Dit hoger aandeel bij de alleen-
wonenden zien we eveneens terug bij de zeer kwetsbare groep (15,4% t.o.v. 8,7%).

Het gevonden verschil tussen alleenwonenden en samenwonenden op de omgevingscomponent is statis-
tisch signi� cant (sig=0,000). Voor de zeer kwetsbare respondenten vinden we een verschil van 6,7 pro-
centpunten tussen de alleenstaanden en de samenwonenden.

Conclusie kwetsbaarheid naar huishoudtype

 Alleenwonenden zijn vaker kwetsbaar dan samenwonenden. Zowel voor de globale kwetsbaarheidsschaal 
als voor de afzonderlijke componenten ligt het aandeel niet kwetsbare personen lager bij de alleenwonen-
den terwijl het aandeel mild en zeer kwetsbare personen hoger ligt bij de alleenwonenden. Deze verschil-
len zijn telkens statistisch signi� cant (sig=0,000). 

Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat alleenwonenden vaker ouder zijn. Zo is ook 49,7% van de 
alleenwonende respondenten 80 jaar of ouder terwijl het aandeel ouderen binnen deze lee� ijdscategorie 

voor de samenwonenden 24,2% bedraagt. En onder punt 3.2 Naar lee� ijd stelden we vast dat de kwets-
baarheid stijgt naarmate de lee� ijd stijgt. 

Deze analyses tonen een aantal opmerkelijke resultaten. Zo stellen we vast dat samenwonen geen 100% 
bescherming biedt tegen kwetsbaarheid. Zowel bij de sociale als bij de � sieke component is het verschil 
tussen alleenwonend en samenwonend niet zo groot voor de groep zeer kwetsbare personen.

Het is aanbevelenswaardig niet alleen aandacht te besteden aan de alleenwonenden, die op elk domein 
kwetsbaarder scoren, maar eveneens aan de samenwonenden waarvan toch telkens een groot aandeel ook 
mild kwetsbaar scoort. In het bijzonder op sociaal vlak waar maar liefst 51,7% van de samenwonenden 
mild kwetsbaar scoort. Iemand die mild kwetsbaar scoort op sociaal vlak maar zich toch nog gesterkt weet 
door de aanwezigheid van de partner (en diens netwerk) kan zeer plots overgaan naar de categorie zeer 
kwetsbaar indien deze partner wegvalt (ziekenhuisopname, ster� e, …). 

Extra aandacht moet gaan naar samenwonenden waarbij een van de partners als informele zorgverlener 
zorg draagt voor de nog kwetsbaardere partner. Dit vraagt om regelmatige opvolging, begeleiding, preven-
tie en bijsturing. Het risico bestaat namelijk dat wanneer de informele zorgdrager zelf in de problemen 
komt, er plots sprake is van twee zwaar kwetsbare personen.
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3.4 Naar woningtype

Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

28 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE NAAR WONINGTYPE 
Appartement Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 162 33,7 42,4

Mild kwetsbaar 108 22,5 28,3

Zeer kwetsbaar 112 23,3 29,3

Totaal 382 79,4 100,0
Niet gekend 99 20,6
Absoluut totaal 481 100,0

Alleenstaande 
woning

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 462 36,9 47,7

Mild kwetsbaar 311 24,8 32,1

Zeer kwetsbaar 195 15,6 20,1

Totaal 968 77,3 100,0
Niet gekend 284 22,7
Absoluut totaal 1.252 100,0

Rijwoning Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 476 33,3 43,5

Mild kwetsbaar 349 24,4 31,9

Zeer kwetsbaar 270 18,9 24,7

Totaal 1.095 76,6 100,0
Niet gekend 335 23,4
Absoluut totaal 1.430 100,0

Appartementsbewoners zijn globaal genomen kwetsbaarder dan bewoners van een alleenstaande of rijwo-
ning. Ouderen wonend in een alleenstaande woning scoren globaal genomen beter op de kwetsbaarheids-
schaal. Het verschil is het duidelijkst tussen de appartementsbewoners en de bewoners van alleenstaande 
woningen. 

Het aandeel niet kwetsbare ouderen bedraagt 47,7% voor de bewoners van een alleenstaande woning. 
Voor appartementsbewoners is dit 42,4%. Het aandeel niet kwetsbare respondenten bij de bewoners van 
een rijwoning ligt daar tussenin met 43,5%. Omgekeerd vinden we een lager aandeel zeer kwetsbare per-
sonen bij de bewoners van een alleenstaande woning (20,1%) dan voor appartementsbewoners (29,3%). 
Ook hier scoren de bewoners van een rijwoning met 24,7% daar tussenin.

Een aandachtsgroep is de categorie mild kwetsbaar voor de ouderen wonend in een alleenstaande 
woning of rijwoning. Voor deze groepen ligt het percentage mild kwetsbaren hoger dan voor de apparte-
mentsbewoners!

De verschillen in kwetsbaarheid naar woningtype zijn statistisch signi� cant (sig=0,000).

Bovenstaande resultaten bevestigen het vermoeden dat sommige ouderen de neiging hebben om te ver-
huizen naar een appartement wanneer de kwetsbaarheid toeneemt. Het hoger aandeel mild kwetsbare 

personen bij de bewoners van een alleenstaande of rijwoning doet dan weer vermoeden dat men deze 
verhuis toch zo lang als mogelijk uitstelt. 

Het al dan niet hebben van een partner speelt bijkomend ook duidelijk een rol in de mogelijkheid om nog 
thuis te wonen wanneer men zeer kwetsbaar is. 
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Tabel

29 ZEER KWETSBARE PERSONEN NAAR HUISHOUD- EN WONINGTYPE, PERCENTAGE

Zeer kwetsbaar Alleenwonend Samenwonend

Appartement 61,3% 38,7%

Alleenstaande woning 38,9% 61,1%

Rijwoning 57,8% 42,2%

Het aandeel alleenwonende zeer kwetsbare personen ligt opvallend hoger voor de bewoners van een 
rijwoning (57,8%) en een appartement (61,3%) dan voor de bewoners van een alleenstaande woning 
(38,9%). In appartementen wonen dus verhoudingsgewijs vaker alleenwonenden dan samenwonenden in 
vergelijking met de andere twee woningtypes. Een appartement blijkt in dit opzicht dus vaker de voorkeur 
te genieten voor een alleenwonend zeer kwetsbare persoon dan een rijwoning en zeker een alleenstaande 
woning. 

Deze verschillen zijn statistisch signi� cant (sig=0,000).

Tabel

30 PSYCHISCHE COMPONENT NAAR WONINGTYPE
Appartement Aantal Percentage Percentage 

excl. niet gekend

Niet kwetsbaar 266 55,3 60,6

Mild kwetsbaar 115 23,9 26,2

Zeer kwetsbaar 58 12,1 13,2

Totaal 439 91,3 100,0
Niet gekend 42 8,7
Absoluut totaal 481 100,0

Alleenstaande 
woning

Aantal Percentage Percentage 
excl. niet gekend

Niet kwetsbaar 702 56,1 63,8

Mild kwetsbaar 288 23,0 26,2

Zeer kwetsbaar 110 8,8 10,0

Totaal 1.100 87,9 100,0
Niet gekend 152 12,1
Absoluut totaal 1.252 100,0

Rijwoning Aantal Percentage Percentage 
excl. niet gekend

Niet kwetsbaar 736 51,5 59,1

Mild kwetsbaar 347 24,3 27,8

Zeer kwetsbaar 163 11,4 13,1

Totaal 1.246 87,1 100,0
Niet gekend 184 12,9
Absoluut totaal 1.430 100,0
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Sociale component

Tabel

31 SOCIALE COMPONENT NAAR WONINGTYPE 
Appartement Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 98 20,4 23,3

Mild kwetsbaar 228 47,4 54,3

Zeer kwetsbaar 94 19,5 22,4

Totaal 420 87,3 100,0
Niet gekend 61 12,7
Absoluut totaal 481 100,0

Alleenstaande 
woning

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 313 25,0 28,9

Mild kwetsbaar 592 47,3 54,6

Zeer kwetsbaar 179 14,3 16,5

Totaal 1.084 86,6 100,0
Niet gekend 168 13,4
Absoluut totaal 1.252 100,0

Rijwoning Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 412 28,8 32,6

Mild kwetsbaar 688 48,1 54,5

Zeer kwetsbaar 163 11,4 12,9

Totaal 1.263 88,3 100,0
Niet gekend 167 11,7
Absoluut totaal 1.430 100,0

Op psychisch vlak scoren de bewoners van een alleenstaande woning iets minder kwetsbaar in vergelijking met de 

bewoners van een appartement of rijwoning. Het aandeel niet kwetsbare personen ligt er hoger, terwijl het aandeel 

zeer kwetsbare personen net lager ligt. 

Ongeveer 10% van de bewoners van een alleenstaande woning is zeer kwetsbaar op psychisch vlak. Voor de bewo-

ners van een appartement of rijwoning bedraagt dit aandeel 13%.

Deze verschillen blijken echter niet statistisch signi� cant te zijn (sig>0.05). We kunnen niet met zekerheid stellen dat 

er daadwerkelijk een verschil is naar psychische kwetsbaarheid bij 75-plussers naargelang het type woning waarin ze 

wonen.
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Appartementsbewoners zijn kwetsbaarder op sociaal vlak dan bewoners van een alleenstaande of rijwo-
ning. Het aandeel niet kwetsbare personen is het laagst bij bewoners van appartementen. En omgekeerd 
vinden we een hoger aandeel sociaal zeer kwetsbare personen onder de appartementsbewoners. 22,4% 
van de appartementsbewoners is sociaal zeer kwetsbaar. Voor de bewoners van een rijwoning ligt dit aan-
deel een heel stuk lager (12,9%). De bewoners van een alleenstaande woning situeren zich daartussenin 
(16,5%). Voor de categorie mild kwetsbaar op sociaal vlak zien we geen verschil naar woningtype: voor 
elk woningtype bedraagt het aandeel sociaal mild kwetsbare 75-plussers ongeveer 54%.

De verschillen in sociale kwetsbaarheid bij ouderen naar woningtype zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,000). Een mogelijke verklaring hiervoor is het tijdstip van verhuis naar het appartement, wat in dit 
onderzoek niet meegenomen werd. Het vraagt immers tijd om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen in 
de buurt van de nieuwe woning, in dit geval het appartement. Bij zij die niet verhuizen is het sociaal net-
werk reeds jaren aanwezig. Dit is echter geen pleidooi om ouderen niet aan te zetten om te verhuizen, wel 
integendeel. De verhuis naar een aangepaste woning moet vroeg genoeg gebeuren zodat men voldoende 
tijd hee�  om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen en dit voordat bepaalde klachten, die de ontwikke-
ling ervan zouden kunnen verhinderen, de kop opsteken. Daarnaast zijn deze cijfers een pleidooi om, als 
men toch beslist om te verhuizen, dit in de buurt van het bestaande sociaal netwerk te doen. 

Fysieke component

Tabel

32 FYSIEKE COMPONENT NAAR WONINGTYPE 
Appartement Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 250 52,0 56,2

Mild kwetsbaar 107 22,2 24,0

Zeer kwetsbaar 88 18,3 19,8

Totaal 445 92,5 100,0
Niet gekend 36 7,5
Absoluut totaal 481 100,0

Alleenstaande 
woning

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 748 59,7 65,4

Mild kwetsbaar 216 17,3 18,9

Zeer kwetsbaar 179 14,3 15,7

Totaal 1.143 91,3 100,0
Niet gekend 109 8,7
Absoluut totaal 1.252 100,0

Rijwoning Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 815 57,0 62,6

Mild kwetsbaar 263 18,4 20,2

Zeer kwetsbaar 223 15,6 17,1

Totaal 1.301 91,0 100,0
Niet gekend 129 9,0
Absoluut totaal 1.430 100,0
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 Ook op � siek vlak zien we het laagste aandeel niet kwetsbare personen bij de appartementsbewoners 
(56,2%). Met 65,4% niet kwetsbare personen scoren de bewoners van een alleenstaande woning het best 
op de � sieke component. 

Omgekeerd is het aandeel zeer kwetsbare personen hoger bij de appartementsbewoners. 19,8% van de 
appartementsbewoners is zeer kwetsbaar op � siek vlak. Voor de bewoners van een alleenstaande woning 
is dit 15,7% en voor de bewoners van een rijwoning ligt dit aandeel op 17,1%.

Het grootste verschil in kwetsbaarheid op � siek vlak zien we tussen de bewoners van een appartement en 
de bewoners van een alleenstaande woning. Dit versterkt de hypothese dat personen verhuizen naar een 
appartement wanneer ze kwetsbaarder worden. Het lager aandeel � siek niet kwetsbare personen onder 
de bewoners van een alleenstaande woning doet ook vermoeden dat het voor de bewoners van een alleen-
staande woning moeilijker is om thuis te blijven wonen, met een zelfde graad van � sieke kwetsbaarheid, 
dan in een appartement of rijwoning omdat deze woningen doorgaans meer afgelegen zijn (dus verder van 
buurtwinkels voor dagelijkse boodschappen, geen directe buren, …). 

De verschillen in � sieke kwetsbaarheid bij ouderen naar woningtype zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,019).

Ook hier zien we dat het hebben van een partner een belangrijke rol kan spelen. 

Tabel

33 FYSIEK ZEER KWETSBARE PERSONEN NAAR HUISHOUD- EN WONINGTYPE, PERCENTAGE

Zeer kwetsbaar 
op fysiek vlak Alleenwonend Samenwonend

Alleenstaande woning 33,7% 66,3%

Appartement 47,1% 52,9%

Rijwoning 48,0% 52,0%

Het aandeel alleenwonende � siek zeer kwetsbare personen ligt duidelijk lager voor de alleenstaande 
woningen (33,7%) dan voor de appartementen (47,1%) en de rijwoningen (48%). Voor de alleenstaande 
woningen vinden we 33,7% � sieke kwetsbare alleenwonenden tegenover 66,3% � siek kwetsbare samen-
wonenden. De percentages � siek kwetsbare alleenwonenden en samenwonenden verhouden zich anders 

voor de appartementen en de rijwoningen. Voor deze woningtypes stellen we vast dat deze percentages 

dichter bij elkaar aanleunen. Ook dit versterkt de hypothese dat het wonen in een alleenstaande woning 
in het bijzonder voor alleenwonende � siek kwetsbare personen moeilijker is. Het lager percentage binnen 
deze categorie kan dan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat � siek kwetsbare alleenwonenden 
in een alleenstaande woning sneller moeten verhuizen naar een ander meer aangepast type woning, zijnde 
een appartement of rijwoning. 
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Omgevingscomponent

Tabel

34 OMGEVINGSCOMPONENT NAAR WONINGTYPE 
Appartement Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 315 65,5 70,6

Mild kwetsbaar 101 21,0 22,6

Zeer kwetsbaar 30 6,2 6,7

Totaal 446 92,7 100,0
Niet gekend 35 7,3
Absoluut totaal 481 100,0

Alleenstaande 
woning

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 702 56,1 61,4

Mild kwetsbaar 326 26,0 28,5

Zeer kwetsbaar 116 9,3 10,1

Totaal 1.144 91,4 100,0
Niet gekend 108 8,6
Absoluut totaal 1.252 100,0

Rijwoning Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 705 54,7 54,7

Mild kwetsbaar 414 32,1 32,1

Zeer kwetsbaar 170 13,2 13,2

Totaal 1.289 90,1 100,0
Niet gekend 141 9,9
Absoluut totaal 1.430 100,0

Op de omgevingscomponent scoren appartementsbewoners het best: het aandeel niet kwetsbare perso-
nen ligt er het hoogst terwijl het aandeel zeer kwetsbare personen lager ligt dan voor de bewoners van 
een alleenstaande of rijwoning. 7 op de 10 appartementsbewoners is niet kwetsbaar op de omgevings-
component. Voor de bewoners van een alleenstaande woning is dit 6 op de 10 en voor de bewoners van 
een rijwoning is dit 5 op 10. Op zich is dit opnieuw een pleidooi om op latere lee� ijd naar een aangepaste 
woning, in dit geval een appartement, te verhuizen.

De bewoners van een rijwoning zijn het meest kwetsbaar op de omgevingscomponent. 13,2% van de be-
woners van een rijwoning valt in de categorie zeer kwetsbaar. 

De vaststelling dat de bewoners van een alleenstaande woning toch beter scoren op de omgevingscom-
ponent dan de bewoners van een rijwoning versterkt ook onze voorgaande hypothese dat het voor de 
bewoners van een alleenstaande woning moeilijker is om te blijven wonen in de eigen woning dan voor de 
bewoners van een appartement of rijwoning. Het lager aandeel zeer kwetsbare personen, bij de bewoners 
van een alleenstaande woning dan bij de bewoners van een rijwoning, zou kunnen duiden op het feit dat 
de meest kwetsbare personen wonend in een alleenstaande woning reeds verhuisd zijn.

De verschillen in omgevingskwetsbaarheid bij ouderen naar woningtype zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,000).

Conclusie kwetsbaarheid naar woningtype

 Naar woningtype stellen we vast dat appartementsbewoners vaker zeer kwetsbaar scoren dan bewoners 
van een rij- of alleenstaande woning. Eén van de meest voor de hand liggende verklaring, is het feit dat 
kwetsbare personen hun rij- of alleenstaande woning ruilen voor een appartement omdat deze laatste 
meer aangepast is aan de � sieke nood. Uit eerder onderzoek blijkt dat 25% van de ouderen aangee�  dat 
ze verhuizen omwille van speci� eke gezondheidsproblemen en voor 23,5% zijn huisvestingsproblemen het 
verhuismotief geweest.11 Maar stellen dat het aanbieden van een aangepaste woning de zaligmakende op-
lossing is voor het kwetsbaarheidsprobleem, doet de werkelijkheid echter te kort aan. Bekijken we kwets-
baarheid op het niveau van de deelcomponenten dan stellen we namelijk vast dat de globale conclusie 
niet opgaat voor elke deelcomponent. 

11 De Witte , N., et al. (2012). Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen. Brugge: Vanden Broele.
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Op psychisch vlak zien we, statistisch gezien, geen verschil tussen appartementsbewoners en bewoners 
van een alleenstaande of rijwoning. Maar op sociaal en � siek vlak scoren de appartementsbewoners 
het meest kwetsbaar. Bewoners van een alleenstaande woning doen het juist beter. Voor de omgevings-
component zien we een andere situatie: appartementsbewoners scoren het best op deze component. De 
bewoners van een rijwoning scoren hier juist vaker kwetsbaar. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat de aan-
trekkelijkheid van de woonomgeving de voornaamste reden is om ouderen aan te zetten tot verhuizen.12

Eén van de essentiële aandachtspunten van het lokaal beleid gericht op ouderen moet de toegankelijkheid 
van de woonomgeving zijn. Het wegnemen van drempels in de omgeving (bv. trappen, hellingen, onveilige 
oversteekplaatsen, geen rustbanken, …) kan ouderen aanzetten om meer buiten te komen.13 Ook de We-
reldgezondheidsorganisatie wijst op het belang van een lee� ijdsvriendelijke woonomgeving.14 En de aan-
wezigheid van diensten en winkels in de nabije omgeving vergroot de kans dat ouderen zich dagelijks te 
voet verplaatsen.15 Deze � sieke verplaatsingen dragen op hun beurt ook bij tot een goede � sieke, mentale 
en sociale gezondheid: de andere 3 componenten van kwetsbaarheid. 

Wat we echter niet kunnen aantonen is de oorzaak-gevolg relatie. Gaan kwetsbare personen vaker in een 
appartement wonen of verhoogt het risico op kwetsbaarheid juist door het wonen in een appartement 
(bv. grotere sociale isolatie, verlies van het vertrouwde netwerk door verhuis, …)? 

De resultaten geven een indicatie voor beide hypotheses: het hoger aandeel � siek kwetsbare ouderen in 

appartementen in combinatie met de vaststelling dat appartementsbewoners het wel beter doen op de 
wooncomponent bevestigt de hypothese dat individuen bij een zekere mate van � sieke kwetsbaarheid 
ervoor kiezen om te verhuizen naar een aangepast appartement. Dit wijst op de onaangepastheid van de 
woonomgeving op latere lee� ijd. 

Het hoger aandeel sociaal kwetsbare ouderen in appartementen ligt in lijn met de bevindingen uit ander 
onderzoek dat verhuizen ook net de sociale kwetsbaarheid in de hand kan werken. “Er is een markante 
samenhang tussen het type woning en de mate van sociaal isolement. Wie in een appartement woont, 
maakt meer kans om tot de groep met het hoogste sociale isolement te behoren, terwijl wie in een open 

12 idem

13 Smetcoren, A. (2015). Leeftijdsvriendelijke buurten. In: Belgian Ageing studies. 10 jaar onderzoek voor en door ouderen. Brussel, 
Vrije Universiteit Brussel, p. 38-39. 

14 WHO-Towards an Age-Friendly-World- http://www.who.int/ageing/age-friendly-world

15 Deforche, B. & Van Cauwenberg, j. (2015). Buurtbetrokkenheid cruciaal om “actief” ouder te worden. In: Belgian Ageing studies. 10 
jaar onderzoek voor en door ouderen. Brussel, Vrije Universiteit Brussel, p. 42-43. 

bebouwing lee� , meer kans hee�  om tot de groep met het laagste sociale isolement te behoren.” 16 Daar-
naast betekent verhuizen ook mogelijks een verlies aan sociaal netwerk: buren waarop men een beroep 
kon doen, wonen nu te ver af, evenals de vaste huisarts, de vertrouwde bakker, …. 17 Ook bij kustverlaters, 
is sociaal isolement een vaak aangehaalde reden om te verhuizen. Een van de belangrijkste verhuismotie-
ven voor de ouderen die de kust (terug) verlaten, is de behoe� e aan sociale contacten, eenzaamheid of het 
overlijden van de partner.18 We hebben al eerder aangegeven dat dit wijst op de noodzaak om op tijd te 
verhuizen naar een aangepaste woning, zodat het sociale netwerk opnieuw kan opgebouwd worden in de 
nieuwe omgeving of om het verhuizen te laten plaats vinden binnen de eigen vertrouwde buurt om zo de 
sociale kwetsbaarheid van het individu niet te verhogen. Op die manier kan vermeden worden dat de voor-
delen op � siek vlak van het verhuizen te niet worden gedaan door het verhogen van de kwetsbaarheid op 
sociaal vlak (door het verlies van het sociaal netwerk). 

Deze vaststellingen doen besluiten dat het voor kwetsbare ouderen niet enkel een zaak is om een aange-
paste woning te vinden. Bovendien toont ander onderzoek aan dat drempels in de woning (letterlijk en 
� guurlijk) ouderen er niet noodzakelijk toe aanzetten om de situatie aan te passen. Het merendeel van de 
ouderen wil namelijk in de vertrouwde omgeving blijven wonen en wil niet verhuizen. Een ander oplossing 
om de drempels aan te pakken, is het aanpassen van de woning. Maar ook hiertoe is slechts een beperkt 
aandeel van de ouderen bereid. In hoofdzaak zijn dit bovendien de jongere ouderen. Ook hier dus een 
pleidooi om campagnes gericht op woningaanpassingen in � nctie van het ouder worden ook vanuit pre-
ventief oogpunt te bekijken en dus te focussen op jongere senioren (< 80 jaar). 19

Tot slot stellen we vast dat ook de gezinssamenstelling een rol kan spelen in het feit of men, ook bij een 
minder aangepast woningtype, nog thuis kan blijven. Zo blijken zeer kwetsbare bewoners van een alleen-
staande woning vaker samenwonend te zijn dan voor het woningtype appartement of rijwoning. In een 
alleenstaande woning is het voor een alleenwonend zeer kwetsbaar persoon moeilijker dan in een appar-
tement of rijwoning.

16 KBS (2017). Levenskeuzes op latere leeftijd; Enquête bij meer dan 2000 60-plussers. Samenvatting. Elektronische publicatie: 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170924ND

17 Kesteloot C. & Meys S. (2008). Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel. Leuven: Instituut voor Sociale en Econo-
mische geografi e K.U. Leuven.

18 Vandekerckhove, B., De Luyck, N., Volckaert, E., De Witte, N. & De Decker, P. (2015). Ook de aangespoelden blijven. Woon- en 
zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de kust. Antwerpen-Apeldoor: Garant. 

19 De Witte , N., et al. (2012). Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen. Brugge: Vanden Broele.
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Eenzaamheid4

Eenzaamheid is een thema dat hoe langer hoe meer aandacht krijgt. Eenzaamheid is een gevoel dat ont-
staat wanneer de grootte van het sociale netwerk en de ondervonden steun van het sociale netwerk niet 
voldoen aan de verwachtingen van het individu. Met andere woorden, het individu maakt een evaluatie op 
van zijn/haar sociale netwerk. Is het voldoende groot en krijg ik voldoende steun? Hieruit kunnen we a� ei-
den dat eenzaamheid dus een subjectief gevoel is, dat moeilijk objectief vast te stellen is. Het is niet om-
dat iemands netwerk uit 5 leden bestaat dat er geen gevoelens van eenzaamheid kunnen optreden. Ander-
zijds is het ook niet zo dat iemand met een klein sociaal netwerk per se eenzaam is. Zonder hier te veel in 
detail te willen treden, kunnen we zeggen dat eenzaamheid uit twee componenten bestaat, een sociale en 
een emotionele component. Om eenzaamheid te berekenen maken we gebruik van de eenzaamheidschaal 
van De Jong-Gierveld (2008)20. Deze schaal wordt internationaal erkend als de schaal om eenzaamheid 
te meten. Aan de hand van 6 vragen wordt gepeild naar deze twee componenten. Hieronder geven we de 
vragen weer:

Ik ervaar een leegte om mij heen.
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
Ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.
Er zijn voldoende mensen met wie ik mij verbonden voel.
Ik mis mensen om mij heen.
Ik voel mij vaak in de steek gelaten.

De eerste, vijfde en zesde vraag peilen naar emotionele eenzaamheid. De andere drie vragen peilen naar 
sociale eenzaamheid. Op basis van de individuele scores op de stellingen aan de hand van een vijf-punt 
schaal wordt een totaalscore berekend. Op basis van deze scores worden de individuen ingedeeld in niet 
eenzaam, matig eenzaam en ernstig eenzaam.

Tenslotte moet nog een opmerking met betrekking tot sociaal isolement gemaakt worden. Hoewel de 
begrippen bij elkaar aanleunen hoeven de twee componenten niet onlosmakelijk met elkaar verbonden 
te zijn. Concreet kan het zijn dat een persoon sociaal geïsoleerd is, dus geen sociaal netwerk hee� , maar 
toch geen gevoelens van eenzaamheid ondervindt. Misschien koos deze persoon er bewust voor om niet te 
investeren in een sociaal netwerk, kan niet genoten worden van de aanwezigheid van personen in de om-
geving en is de persoon liever op zichzelf. Met andere woorden, evalueren van de grootte van het sociale 
netwerk en dit linken aan sociaal isolement is te kort door de bocht.

20 De Jongh-Gierveld, J., & van Tilburg, T. (2008). De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid. Tijdschrift 
voor Gerontologie en geriatrie, 39 (1), 4-15.
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4.1 Totale eenzaamheidsscore

Tabel

35 TOTALE EENZAAMHEIDSSCORE
Eenzaamheid Aantal 

respondenten
Percentage Percentage 

gekend

Geen 1.772 53,9 63,4

Matig 845 25,7 30,2

Ernstig 178 5,4 6,4

Totaal 2.795 85,1 100,0
Niet gekend 491 14,9
Absoluut totaal 3.286 100,0

6,4% van de bevraagde ouderen scoort ernstig eenzaam. 30,2% komt in de categorie matig eenzaam terecht.

Concreet betekent dit dus dat 36,6% van de ouderen te kampen hee�  met eenzaamheid. Geëxtrapoleerd 
naar de totale doelpopulatie komt dit neer op 1.814 eenzame ouderen waarvan 317 zeer eenzaam zijn.

4.2 Naar geslacht

Tabel

36 EENZAAMHEIDSSCORE NAAR GESLACHT
Man Aantal Percentage Percentage 

gekend

Geen 825 57,5 65,9

Matig 355 24,7 28,4

Ernstig 72 5,0 5,8

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

Vrouw Aantal Percentage Percentage 
gekend

Geen 940 52,3 61,2

Matig 490 27,3 31,9

Ernstig 106 5,9 6,9

Totaal 1.536 85,4 100,0
Niet gekend 262 14,6
Absoluut totaal 1.798 100,0

Bekijken we of er een verschil is tussen mannen en vrouwen naar mate van eenzaamheid dan zien we dat 
vrouwen vaker eenzaam scoren dan mannen. Het aandeel niet eenzame vrouwelijke ouderen bedraagt 
61,2% terwijl dit voor hun mannelijke lee� ijdsgenoten 65,9% is. Het aandeel matig en ernstig eenzame 
vrouwen ligt telkens iets hoger dan voor de mannen.

6,9% van de vrouwelijke ouderen is zeer eenzaam. Voor de mannen is dit 5,8%. 

Dit verschil is statistisch signi� cant (sig=0,035).

De grotere eenzaamheid bij de vrouwen kan deels verklaard worden door het feit dat vrouwen op oudere 
lee� ijd vaker alleenwonend zijn dan mannen. Zo is 49,2% van de vrouwelijke respondenten alleenwonend 
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terwijl het aandeel alleenwonenden onder de mannelijke respondenten met 20,8% een stuk lager ligt. 

Vergelijken we het verschil tussen mannen en vrouwen op de eenzaamheidsschaal met het verschil tus-
sen beide geslachten op de kwetsbaarheidsschaal dan zien we dat mannen en vrouwen voor deze laatste 
sterker van elkaar a� ijken. 28,7% van de vrouwen scoort zeer kwetsbaar op de kwetsbaarheidsschaal 
terwijl dit voor de mannen 17,5% bedraagt. Dit is een verschil van 11,2 procentpunten. Voor de eenzaam-
heidsschaal vinden we een verschil van 1,1 procentpunt (6,9% zeer kwetsbare vrouwen t.o.v. 5,8% zeer 
kwetsbare mannen). 

4.3 Naar leeftijd

Tabel

37 EENZAAMHEIDSSCORE NAAR LEEFTIJD
<75- jarigen Aantal Percentage Percentage 

gekend

Geen 410 63,7 70,1

Matig 142 22,0 24,3

Eenzaam 33 5,1 5,6

Totaal 585 90,8 100,0
Niet gekend 59 9,2
Absoluut totaal 644 100,0

75-84-jarigen Aantal Percentage Percentage 
gekend

Geen 823 56,6 66,3

Matig 343 23,6 27,6

Eenzaam 75 5,2 6,0

Totaal 1.241 85,4 100,0
Niet gekend 212 14,6
Absoluut totaal 1.453 100,0

84-plussers Aantal Percentage Percentage 
gekend

Geen 504 47,2 54,8

Matig 349 32,7 38,0

Eenzaam 66 6,2 7,2

Totaal 919 86,1 100,0
Niet gekend 148 13,9
Absoluut totaal 1.067 100,0
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Net zoals bij de globale kwetsbaarheidsscore zien we dat de mate van eenzaamheid toeneemt naarmate 
de respondenten ouder worden. Bij de 65-74-jarigen is 7 op de 10 niet eenzaam. Voor de 75-84-jarigen 
gaat het nog om 6 op 10 die niet eenzaam is en voor de 85-jarigen en ouder is dit amper de hel� .

Ook voor de categorieën matig en zeer eenzaam stijgt het aandeel telkens naarmate de lee� ijd stijgt. Voor 
de 85-jarigen en ouder gaat het om 45,2% dat matig tot zeer eenzaam is. 

Het verschil in eenzaamheid naar lee� ijd is statistisch signi� cant (sig=0,000).

4.4 Naar huishoudtype

Tabel

38 EENZAAMHEIDSSCORE NAAR HUISHOUDTYPE
Alleenwonend Aantal Percentage Percentage 

gekend

Geen 515 43,5 50,6

Matig 403 34,0 39,6

Eenzaam 100 8,4 9,8

Totaal 1.018 86,0 100,0
Niet gekend 166 14,0
Absoluut totaal 1.184 100,0

Samenwonend Aantal Percentage Percentage 
gekend

Geen 1.249 61,6 70,8

Matig 439 21,6 24,9

Eenzaam 76 3,7 4,3

Totaal 1.764 87,0 100,0
Niet gekend 264 13,0
Absoluut totaal 2.028 100,0

Samenwonenden zijn duidelijk minder eenzaam dan alleenwonenden. 7 op de 10 samenwonenden zijn 
niet eenzaam terwijl dit voor de alleenwonenden 5 op de 10 is. Ook in de categorie zeer eenzaam scoren 
de alleenwonenden een stuk hoger dan de samenwonenden (9,8% t.o.v. 4,3%). Bijna 1 op 10 alleenwonen-
den is zeer eenzaam. 

Het verschil tussen alleenwonenden en samenwonenden naar eenzaamheid is statistisch gezien signi� cant 
(sig=0,000).
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4.5 Naar woningtype

Tabel

39 EENZAAMHEIDSSCORE NAAR WONINGTYPE
Appartement Aantal Percentage Percentage 

gekend

Geen 259 53,8 60,0

Matig 134 27,9 31,0

Eenzaam 39 8,1 9,0

Totaal 432 89,8 100,0
Niet gekend 49 10,2
Absoluut totaal 481 100,0

Alleenstaande 
woning

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Geen 705 56,3 64,9

Matig 325 26,0 29,9

Eenzaam 57 4,6 5,2

Totaal 1.087 86,8 100,0
Niet gekend 165 13,2
Absoluut totaal 1.252 100,0

Rijwoning Aantal Percentage Percentage 
gekend

Geen 784 54,8 63,6

Matig 370 25,9 30,0

Eenzaam 79 5,5 6,4

Totaal 1.233 86,2 100,0
Niet gekend 197 13,8
Absoluut totaal 1.430 100,0

Naar woningtype vinden we geen opmerkelijk verschil in de mate van eenzaamheid. Het percentage zeer 
eenzame ouderen wonend in een appartement ligt wel iets hoger dan voor de bewoners van een alleen-
staande of rijwoning maar deze verschillen zijn statistisch gezien niet signi� cant.

4.6 Conclusie eenzaamheid

36,6% van de ouderen hee�  wel eens te kampen met eenzaamheid. 6,4% scoort zeer eenzaam. 

Niet verwonderlijk stellen we ook vast dat het aandeel eenzame personen toeneemt naarmate de lee� ijd 
stijgt. Eenzaamheid komt ook iets vaker voor bij de vrouwelijke ouderen dan bij hun mannelijke lee� ijds-
genoten. 

Alleenwonende vrouwen ouder van 85 jaar of ouder hebben de grootste kans op eenzaamheid. Toch focus-
sen projecten die tot doel hebben om de eenzaamheid bij ouderen te doorbreken, dus beter niet enkel op 
deze doelgroep. Zo scoort ook 5,9% van de mannelijke respondenten zeer eenzaam.

Daarnaast zien we ook dat alleenwonende ouderen vaker eenzaam zijn dan samenwonenden. 

Het samenwonen biedt dus een zekere bu� er tegen eenzaamheid maar het feit dat toch 3 op de 10 van de 
samenwonende ouderen matig tot zeer eenzaam zijn, pleit ervoor om bij initiatieven tegen eenzaamheid 
bij ouderen zich niet te beperken tot het aanspreken van alleenwonenden. 

Wetend dat de eenzaamheid ook toeneemt naarmate de lee� ijd stijgt, is het inzetten op preventieve acties 
eveneens zinvol.
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Bijkomende 
vragen

5

Het kwetsbaarheidsinstrument (CFAI) is een gevalideerde schaal, die onder dezelfde vorm in elke deelne-
mende gemeente werd afgenomen. Aanpassingen aan het instrument werden niet toegestaan, aangezien 
dit de validiteit van het instrument zou bedreigen.

Aan de gemeenten werd echter wel de mogelijkheid geboden om naast de standaardvragen van het kwets-
baarheidsinstrument nog (enkele) bijkomende vragen te stellen. Hieronder volgt de analyse van deze bij-
komende vragen.

5.1 Boodschappen doen

In 3 gemeenten werd aan de respondenten gevraagd of zij nog in staat zijn om zelf boodschappen te doen. 
Aan hen die niet meer zelf boodschappen doen, werd bijkomend gevraagd op wie ze een beroep doen. In 
de vraag stonden meerdere personen opgesomd en de respondent kon aanduiden op wie een beroep ge-
daan wordt voor de boodschappen.

In totaal werden 1.059 ouderen bevraagd, wonend in Kortrijk, Loppem of Zuienkerke.

Tabel

40 ZELF BOODSCHAPPEN DOEN
Zelf boodschappen 
doen Aantal Percentage 

Ja 732 69,1

Nee 319 30,1

Niet gekend 8 0,8

Totaal 1.059 100,0

7 op de 10 respondenten gee�  aan zelf nog boodschappen te doen. 3 op de 10 kan dit niet meer zelf.

Onderstaande tabel gee�  weer op wie een beroep gedaan wordt indien men niet meer in staat is om zelf 
nog boodschappen te doen.
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Tabel

41 OP WIE DOET MEN EEN BEROEP INDIEN MEN NIET MEER ZELF BOODSCHAPPEN KAN DOEN

Aantal Percentage 

Partner 93 18,3

Kinderen 209 41,1

Kleinkinderen 41 8,1

Ander familielid 33 6,5

Vrienden/kennissen 30 5,9

Buren 46 9,1

Dienst gezinshulp/familiehulp 42 8,3

Vrijwilliger 7 1,4

Anderen 6 1,2

Boodschappendienst DC 1 0,2

4 op de 10 ouderen die zelf geen boodschappen meer kunnen doen, doen hiervoor een beroep op de 
kinderen. Bij 18,3% van de personen die zelf geen boodschappen doen staat de partner in voor de bood-
schappen. 9% kan hiervoor bij de buren terecht en 8% beroept zich hiervoor op gezinszorg. Een even 
groot aandeel krijgt hulp van de kleinkinderen voor het doen van de boodschappen. Ook andere familiele-
den of vrienden worden ingeschakeld. Zij staan respectievelijk in voor 6,5% en 5,9% van de boodschap-
penhulp. Een minderheid beroept zich op een vrijwilliger of op de boodschappendienst van het diensten-
centrum.

Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

42 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE EN BOODSCHAPPEN DOEN
Zelf 
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 279 38,1 48,9

Mild kwetsbaar 216 29,5 37,9

Zeer kwetsbaar 75 10,2 13,2

Totaal 570 77,9 100,0
Niet gekend 162 22,1
Absoluut totaal 732 100,0

Niet zelf
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 44 13,8 18,3

Mild kwetsbaar 72 22,6 29,9

Zeer kwetsbaar 125 39,2 51,9

Totaal 241 75,5 100,0
Niet gekend 78 24,5
Absoluut totaal 319 100,0

Niet verwonderlijk stellen we vast dat het aandeel zeer kwetsbare personen hoger ligt bij zij die niet meer 
zelf boodschappen kunnen doen dan bij zij die wel nog zelf boodschappen kunnen doen (51,9% t.o.v. 
13,2%). Ook het aandeel niet kwetsbare personen ligt duidelijk lager bij de personen die niet meer zelf 
boodschappen kunnen (18,3% t.o.v. 48,9%).
Opmerkelijk is dat het aandeel mild kwetsbare personen wel hoger ligt bij de personen die zelf nog bood-
schappen kunnen doen dan bij de personen die niet meer zelf boodschappen kunnen doen (37,9% t.o.v. 
29,9%). Deze groep vraagt de nodige aandacht inzake preventie. Het voorkomen dat mensen kwetsbaarder 
worden, zal ervoor zorgen dat zij blijvend boodschappen kunnen doen, of omgekeerd, door het ondersteu-
nen van boodschappen doen, kan het verergeren van kwetsbaarheid misschien uitgesteld worden.

Deze verschillen zijn statistisch signi� cant (sig=0,000).
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Psychische component

Tabel

43 PSYCHISCHE COMPONENT EN BOODSCHAPPEN DOEN
Zelf 
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 416 56,8 63,5

Mild kwetsbaar 188 25,7 28,7

Zeer kwetsbaar 51 7,0 7,8

Totaal 655 89,5 100,0
Niet gekend 10,5
Absoluut totaal 732 100,0

Niet zelf
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 129 40,4 46,7

Mild kwetsbaar 97 30,4 35,1

Zeer kwetsbaar 50 15,7 18,1

Totaal 276 86,5 100,0
Niet gekend 0,4
Absoluut totaal 319 100,0

Dat het niet meer kunnen doen van boodschappen niet enkel gelinkt is aan het � siek onvermogen, blijkt 
uit bovenstaande tabel. Het aandeel psychisch niet kwetsbare ouderen ligt hoger bij de respondenten die 
aangeven zelf nog boodschappen te kunnen doen (63,5% t.o.v. 46,7%) terwijl het aandeel psychisch matig 
en zeer kwetsbare respondenten net hoger ligt bij degene die aangeven niet meer zelf boodschappen te 
kunnen doen. De gevonden verschillen zijn statistisch signi� cant (sig=0,000).

Hierin schuilt een pleidooi om de boodschappendienst niet te verengen tot een praktische dienst, waarbij 
de boodschappen “voor u worden gedaan”, maar deze dienst te verruimen: “de boodschappen worden sa-
men met u gedaan”. Psychisch kwetsbare ouderen hebben het gevoel problemen niet meer aan te kunnen, 
onder spanning te staan, kampen met een verlies aan zel� ertrouwen. Dit kan zich uiten in het niet meer 
kunnen/durven opstellen van een boodschappenlijst, naar de winkel gaan, moeilijkheden met betalen (ze-

ker met het verdwijnen van cash als betalingsmiddel en de snelle opkomst van andere betalingsmodalitei-
ten), … .  Ondersteuning op dit vlak kan dus zinvol zijn. 

Sociale component

Tabel

44 SOCIALE COMPONENT EN BOODSCHAPPEN DOEN
Zelf 
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 158 21,6 25,1

Mild kwetsbaar 381 52,0 60,5

Zeer kwetsbaar 91 12,4 14,4

Totaal 630 86,1 100,0
Niet gekend 102 13,9
Absoluut totaal 732 100,0

Niet zelf
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 63 19,7 23,2

Mild kwetsbaar 165 51,7 60,9

Zeer kwetsbaar 43 13,5 15,9

Totaal 271 85,0 100,0
Niet gekend 48 15,0
Absoluut totaal 319 100,0

In tegenstelling tot de psychische component zien we voor de sociale component geen opmerkelijke ver-
schillen tussen de ouderen die wel nog zelf hun boodschappen kunnen doen en zij die dit niet meer kun-
nen. Ook statistisch gezien blijkt er geen verschil te zijn tussen beide groepen.



Kwetsbaarheidsonderzoek   Deel 1
86 87

Fysieke component

Tabel

45 FYSIEKE COMPONENT EN BOODSCHAPPEN DOEN
Zelf 
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 494 67,5 73,8

Mild kwetsbaar 119 16,3 17,8

Zeer kwetsbaar 56 7,7 8,4

Totaal 669 91,4 100,0
Niet gekend 63 8,6
Absoluut totaal 732 100,0

Niet zelf
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 85 26,6 29,0

Mild kwetsbaar 75 23,5 25,6

Zeer kwetsbaar 133 41,7 45,4

Totaal 293 91,8 100,0
Niet gekend 26 8,2
Absoluut totaal 319 100,0

Niet verwonderlijk vinden we een duidelijke link tussen het al dan niet kunnen doen van boodschappen en 
de � sieke component (bv. de mogelijkheid om nog zelfstandig naar de winkel te gaan). Het aandeel oude-
ren dat � siek niet kwetsbaar is en zelf nog boodschappen kan doen, bedraagt 73,8%. Voor de responden-
ten die aangeven zelf geen boodschappen meer te kunnen doen is 29% niet kwetsbaar op � siek vlak.

En omgekeerd zien we binnen de categorie mild en � siek zeer kwetsbare ouderen duidelijk hogere aande-
len bij de respondenten die aangeven zelf geen boodschappen meer te kunnen doen.
In dit opzicht zijn initiatieven zoals een boodschappendienst zeker zinvol. Maar het niet meer zelfstandig 
boodschappen kunnen doen, is niet enkel te wijten aan de individuele � sieke beperkingen. Ook toeganke-
lijkheid verdient hier de nodige aandacht. Aangepaste voetpaden, veilige oversteekplaatsen, vlakke drem-
pels, … zijn vaak ook hindernissen die het zelfstandig winkelen in de weg staan. 

Omgevingscomponent

Tabel

46 OMGEVINGSCOMPONENT EN BOODSCHAPPEN DOEN
Zelf 
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 345 47,1 51,3

Mild kwetsbaar 261 35,7 38,8

Zeer kwetsbaar 67 9,2 10,0

Totaal 673 91,9 100,0
Niet gekend 59 8,1
Absoluut totaal 732 100,0

Niet zelf
boodschappen doen

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 127 39,8 43,5

Mild kwetsbaar 123 38,6 42,1

Zeer kwetsbaar 42 13,2 14,4

Totaal 292 91,5 100,0
Niet gekend 27 8,5
Absoluut totaal 319 100,0

Ook voor de omgevingscomponent zien we een grotere kwetsbaarheid onder de ouderen die aangeven 
niet meer zelf boodschappen te kunnen doen. Het aandeel niet kwetsbare personen ligt lager terwijl het 
aandeel mild en zeer kwetsbare personen juist hoger ligt dan bij de respondenten die aangeven dat ze wel 
nog zelf boodschappen doen.

Deze verschillen zijn echter minder groot dan voor de overige componenten. Statistisch gezien zijn deze 
wel signi� cant (sig= 0,037). We moeten in dit verband vooral kijken naar de ouderen die aangeven dat 
hun wijk hen niet bevalt. Misschien hee�  dit te maken met het ontbreken/verdwijnen van winkels in de 
buurt.
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Conclusie boodschappen doen

Zoals verwacht stellen we vast dat matig en zeer kwetsbare personen minder vaak aangeven dat ze zelf 
nog hun boodschappen doen dan hun lee� ijdsgenoten die niet kwetsbaar zijn. 

Een meer gedetailleerde blik leert ons wel dat dit niet louter een � siek gegeven is. Naast de � sieke on-
mogelijkheid om zich nog zelfstandig naar de winkel te begeven spelen vermoedelijk nog andere factoren 
mee, zoals bijvoorbeeld het al dan niet kunnen omgaan met geld (en de moderne betalingsmodaliteiten), 
het gebrek aan zel� ertrouwen en daaruit volgend onzekerheid bij het opstellen van een boodschappen-
lijst, omgevingsfactoren zoals de toegankelijke weg naar de winkel, … .

Een warm pleidooi dus om ook aan de boodschappendienst een socialer aspect te koppelen of om bij 
(wegen)werken de kans niet te laten liggen om de in� astructuur meteen ook aan te passen aan kwetsbare 
doelgroepen. 

5.2 Mantelzorg

In de gemeenten Kortrijk, Loppem, Menen, Veurne en Zuienkerke werden de respondenten bevraagd rond 
mantelzorg. In totaal gaat het om 2.219 respondenten. Ze kregen drie opties voorgeschoteld. Ik ben man-
telzorger, ik ontvang mantelzorg of er is geen sprake van mantelzorg.

Tabel

47 AANTAL EN AANDEEL MANTELZORGERS ONDER DE OUDEREN
Mantelzorg Aantal Percentage 

Ik ben mantelzorger 235 10,6

Ik ontvang mantelzorg 306 13,8

Geen mantelzorg 1 396 62,9

Niet gekend 282 12,7

Totaal 2.219 100,0

Van de 2.219 ondervraagden is 10,6% zelf mantelzorger. 13,8% van de ouderen gee�  aan mantelzorg te 
ontvangen. 62,9% is geen mantelzorger en ontvangt ook geen mantelzorg.

Vervolgens werd gevraagd voor wie zij zorg dragen. De respondenten konden meerdere antwoorden aan-
kruisen.

73,2% van de mantelzorgers draagt zorg voor de eigen partner. 7,7% gee�  aan zorg te dragen voor een 
(klein)kind. Iets meer dan 5% draagt zorg voor een ander familielid en een even groot aandeel draagt zorg 
voor de buurman. In Veurne, waar de respondenten jonger zijn (<75 jaar), draagt 5% nog zorg voor de ei-
gen ouders.

Aan zij die mantelzorg ontvangen, vroegen we van wie ze deze ontvangen. Ook hier hadden de 
 respondenten terug verschillende mogelijkheden.

De grootste zorgdragers in de mantelzorg blijken de (klein)kinderen te zijn. 56% van de mantelzorg wordt 
verleend door een (klein)kind. Op de 2de plaats komt de partner die goed is voor 39,5% van de mantel-
zorg. Ook andere familieleden (14,1%) en de buren (8,2%) spelen een niet te onderschatten rol in de man-
telzorg.

In wat volgt bekijken we de kwetsbaarheid van de mantelzorger zelf en van de persoon die de mantelzorg 
ontvangt.
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