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5.2.1 De mantelzorger
Voor deze analyses selecteerden we die respondenten die aangaven mantelzorger te zijn. Het is de eerste 
keer dat mantelzorg en kwetsbaarheid met elkaar in verband gebracht en onderzocht worden.

Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

48 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE VOOR DE MANTELZORGERS

Totale kwetsbaarheid
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 81 34,5 47,1

Mild kwetsbaar 62 26,4 36,0

Zeer kwetsbaar 29 12,3 16,9

Totaal 172 73,2 100,0
Niet gekend 63 26,8
Absoluut totaal 235 100,0

In totaal zijn 235 respondenten zelf mantelzorger. Voor 172 onder hen kon een totale kwetsbaarheidsscore 
berekend worden. 

Opmerkelijk is het feit dat er ook onder de mantelzorgers zeer kwetsbare personen zijn. 16,9% van de res-
pondenten die aangeven zelf mantelzorger te zijn, scoort zeer kwetsbaar. Tellen we daar nog eens de mild 
kwetsbare personen bij dan zien we dat het aandeel niet kwetsbare mantelzorgers zelfs minder dan 50% 
bedraagt. 

Vergeleken met de kwetsbaarheidsscores voor de totale populatie ouderen (zie 2.1 De totale kwetsbaar-
heidsscore, p.24) zijn de mantelzorgers iets minder kwetsbaar, maar het verschil is opmerkelijk klein (45% 
niet kwetsbare ouderen in de totale populatie t.o.v. 47,1% niet kwetsbare mantelzorgers). Dit wijst nog-
maals naar een aanpak gericht op preventie en vroegdetectie.

Psychische component

Tabel

49 PSYCHISCHE COMPONENT VOOR DE MANTELZORGERS

Psychisch
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 118 50,2 58,4

Mild kwetsbaar 58 24,7 28,7

Zeer kwetsbaar 26 11,1 12,9

Totaal 202 86,0 100,0
Niet gekend 33 14,0
Absoluut totaal 235 100,0

Ook hier zien we dat een niet onbelangrijk deel van de mantelzorgers zelf psychisch matig tot zeer kwets-
baar is. Meer dan 40% van de mantelzorgers onder de ouderen scoort zelf mild tot zeer kwetsbaar op deze 
component.

Mantelzorg brengt extra taken en verantwoordelijkheden mee waardoor de mantelzorger soms zelf onder 
druk komt te staan en zijn of haar welbevinden hierdoor in het gedrang komt. Deze druk op de mantelzor-
ger kan er in sommige gevallen juist de oorzaak van zijn dat het psychisch welbevinden van de mantelzor-
ger aangetast wordt. Dit is volledig in lijn met ander onderzoek dat stelt dat hoewel mantelzorgers veel 
positieve e� ecten ervaren van hun mantelzorg (erkenning, voldoening, …) sommigen hun mantelzorgrela-
tie als psychisch zwaar ervaren.
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Sociale component

Tabel

50 SOCIALE COMPONENT VOOR DE MANTELZORGERS

Sociaal 
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 55 23,4 27,9

Mild kwetsbaar 114 48,5 57,9

Zeer kwetsbaar 28 11,9 14,2

Totaal 197 83,8 100,0
Niet gekend 38 16,2
Absoluut totaal 235 100,0

Net zoals bij de totale kwetsbaarheidsscore is het aandeel niet kwetsbare personen op de sociale com-
ponent hier bijzonder laag. Ruim 70% van de mantelzorgers scoort mild tot zeer kwetsbaar op de sociale 
component en dit is een niet te negeren signaal. Net zoals bij de psychische component zou het kunnen 
dat de taak als mantelzorger er net voor zorgt dat er geen tijd meer is voor sociale ontmoetingen. Eerder 
onderzoek toont ook aan dat mantelzorgers ervaren dat zowel de familiale relaties maar ook de relaties 
met vrienden onder druk komen te staan.21 Het gegeven mantelzorger te zijn, kan hier net de sociale 
kwetsbaarheid verhogen. De meeste taken en ontmoetingen vinden plaats binnen de mantelzorgrelatie. 
Het is dan maar af te wachten in welke mate het sociale netwerk terug kan aangesproken worden eens de 
mantelzorgrelatie om welke reden dan ook ten einde komt (bv. opname woonzorgcentrum, overlijden,…). 
Het komt er dus op aan de sociale kwetsbaarheid van mantelzorgers op te volgen.

21 Vermeulen, B. é Declercq A. (2011). Mantelzorg, vanzelfsprekend !? Over zorgervaringen en noden van mantelzorgers van kwetsba-
re ouderen. Leuven, Steunpunt WVG.

Fysieke component

Tabel

51 FYSIEKE COMPONENT VOOR DE MANTELZORGERS

Fysiek
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 152 64,7 71,0

Mild kwetsbaar 37 15,7 17,3

Zeer kwetsbaar 25 10,6 11,7

Totaal 214 91,1 100,0
Niet gekend 21 8,9
Absoluut totaal 235 100,0

Voor de � sieke component ligt het aandeel niet kwetsbare personen bij de mantelzorgers met 71% vrij 
hoog in vergelijking met de andere componenten. Dit is niet verwonderlijk aangezien de zorg voor anderen 
vaak een � sieke inspanning vergt. Toch stellen we vast dat 11,7% van de mantelzorgers zelf � siek zeer 
kwetsbaar is! Dit is opnieuw een niet te onderschatten percentage. Meer dan één op tien ouderen gee�  
mantelzorg terwijl ze zelf hoog � sisch kwetsbaar zijn. Het spreekt voor zich dat dergelijke mantelzorgers 
moeten gedetecteerd en maximaal ondersteund worden. 
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Omgevingscomponent

Tabel

52 OMGEVINGSCOMPONENT VOOR DE MANTELZORGERS

Omgeving
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 131 55,7 61,5

Mild kwetsbaar 67 28,5 31,5

Zeer kwetsbaar 15 6,4 7,0

Totaal 213 90,6 100,0
Niet gekend 22 9,4
Absoluut totaal 235 100,0

Tot slot stellen we voor de mantelzorgers vast dat 4 op de 10 toch matig of zeer kwetsbaar scoort op de 
omgevingscomponent.

5.2.2 Krijgt mantelzorg
Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

53 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE VOOR DE MANTELZORGONTVANGERS

Totale kwetsbaarheid
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 39 12,7 16,0

Mild kwetsbaar 69 22,5 28,3

Zeer kwetsbaar 136 44,4 55,7

Totaal 244 79,7 100,0
Niet gekend 62 20,3
Absoluut totaal 306 100,0

Meer dan de hel�  van de personen die mantelzorg krijgt, is zeer kwetsbaar. Opmerkelijk hier is het feit dat 

toch 16% van de respondenten die mantelzorg ontvangen niet kwetsbaar blijkt te zijn. Vergeten we hierbij 

niet dat het al dan niet kwetsbaar zijn, hier ingevuld wordt door de eigen perceptie van de oudere! Het 
gaat hier dus niet om een objectieve vaststelling of iemand al dan niet kwetsbaar is. Wat betekent dat een 
oudere hier een score ‘niet kwetsbaar’ kan bekomen door een onderschatting van de werkelijke situatie. In 
dit geval conformeert het individu zich met de situatie en wordt deze niet langer als problematisch gezien, 
terwijl dit voor de buitenwereld wel het geval is. 

Psychische component

Tabel

54 PSYCHISCHE COMPONENT VOOR DE MANTELZORGONTVANGERS

Psychisch
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 113 36,9 41,5

Mild kwetsbaar 105 34,3 38,6

Zeer kwetsbaar 54 17,6 19,9

Totaal 272 88,9 100,0
Niet gekend 34 11,1
Absoluut totaal 306 100,0

Het aandeel ouderen dat mantelzorg krijgt en psychisch zeer kwetsbaar is, ligt 7% hoger dan in de totale 
onderzoekspopulatie (zie 2.2.1 Psychische component, p.24) . Met andere woorden, bij zij die mantelzorg 
krijgen is de psychische kwetsbaarheid hoger dan bij zij die het niet krijgen.
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Sociale component

Tabel

55 SOCIALE COMPONENT VOOR DE MANTELZORGONTVANGERS

Sociaal
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 63 20,6 23,0

Mild kwetsbaar 164 53,6 59,9

Zeer kwetsbaar 47 15,4 17,2

Totaal 274 89,5 100,0
Niet gekend 32 10,5
Absoluut totaal 306 100,0

Voor de respondenten die mantelzorg krijgen, stellen we vast dat het aandeel dat sociaal niet kwetsbaar is 
slechts 23% bedraagt. Voor zij die sociaal zeer kwetsbaar zijn, zien we terug hogere prevalentiecijfers dan 
in de totale onderzoekspopulatie (zie 2.2.2 Sociale component, p.26) Met andere woorden de aanwezig-
heid van een mantelzorger draagt niet automatisch bij tot een daling van de sociale kwetsbaarheid.

Tabel

56 FYSIEKE COMPONENT VOOR DE MANTELZORGONTVANGERS

Fysiek
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 78 25,5 27,7

Mild kwetsbaar 68 22,2 24,1

Zeer kwetsbaar 136 44,4 48,2

Totaal 282 92,2 100,0
Niet gekend 24 7,8
Absoluut totaal 306 100,0

72,3% van de respondenten die mantelzorg ontvangt, hee�  te kampen met � sieke beperkingen. Slechts 
één op vier die mantelzorg ontvangt, is niet � siek kwetsbaar, en bijna de hel�  is zeer kwetsbaar op de 

� sieke component. Voor deze component zien we het grootste verschil met de resultaten voor de totale 

onderzoekspopulatie waar het aandeel zeer kwetsbare respondenten voor de � sieke component 17% be-
draagt (zie 2.2.3 Fysieke component, p.27). 

Omgevingscomponent

Tabel

57 OMGEVINGSCOMPONENT VOOR DE MANTELZORGONTVANGERS

Omgeving
Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 127 41,5 44,6

Mild kwetsbaar 123 40,2 43,2

Zeer kwetsbaar 35 11,4 12,3

Totaal 285 93,1 100,0
Niet gekend 21 6,9
Absoluut totaal 306 100,0

55,5% van de mantelzorgontvangers scoort mild tot zeer kwetsbaar op de omgevingscomponent. Het aan-
deel mild kwetsbare respondenten ligt met 43,2% vrij hoog. 12,3% van de respondenten die mantelzorg 
ontvangt, scoort zeer kwetsbaar op de omgevingscomponent en dit percentage is iets hoger dan we gevon-
den hebben in de totale onderzoekspopulatie (zie 2.2.4 Omgevingscomponent, p.29). 

5.2.3 Mantelzorg naar gezinstype

Tabel

58 MANTELZORG NAAR GEZINSTYPE
Alleenstaanden Samenwonenden

Aantal Percentage 
gekend

Aantal Percentage 
gekend

Is mantelzorger 35 5,8 198 14,9

Krijgt mantelzorg 132 21,9 174 13,1

Geen mantelzorg 435 72,3 956 72,0

Totaal 602 100,0 1 328 100,0
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Bovenstaande tabel laat zien dat samenwonenden vaker dan alleenwonenden mantelzorger zijn, en dat 
alleenwonenden vaker dan samenwonenden mantelzorg krijgen. Dat oudere mantelzorgers vaak gehuwd 
of samenwonend zijn wordt ook bevestigd in ander onderzoek.22 We stellen dan ook vast dat 7 op de 10 
van de oudere mantelzorgers zorg draagt voor de eigen partner (5.2 Mantelzorg, p.88). 

Het aandeel alleenwonenden dat mantelzorg krijgt, ligt hoger dan het aandeel samenwonenden dat man-
telzorg krijgt. 

De gevonden verschillen tussen de alleenwonenden en samenwonenden naar mantelzorg zijn statistisch 
signi� cant (sig=0,000). 

Conclusie mantelzorg

Van de 2.219 ouderen die vragen kregen over mantelzorg is 10,6% zelf mantelzorger. 73,2% van de oudere 
mantelzorgers draagt zorg voor de eigen partner. Hieruit volgend stellen we dan ook vast dat samenwo-
nenden vaker dan alleenwonenden mantelzorger zijn. 

13,8% van de respondenten gee�  aan mantelzorg te ontvangen. De grootste zorgdragers in de mantelzorg 
blijken de (klein)kinderen te zijn. 56% van de mantelzorg wordt verleend door een (klein)kind. De partner 

komt op de 2de plaats met 39,5%.

Het meest kwetsbaar zijn de mantelzorgontvangers op de � sieke component. Meer dan 7 op de 10 van 
de ouderen die mantelzorg ontvangen, hebben � sieke beperkingen (zijn mild tot zeer kwetsbaar). Dit is 
een heel stuk hoger dan het aandeel ouderen uit de totale onderzoekspopulatie dat � siek kwetsbaar is 
(37,3%). 

Alleenwonenden krijgen vaker dan samenwonenden mantelzorg. Deze resultaten wijzen er op dat mantel-
zorg door “derden” (bv. kinderen, buren, niet inwonend familielid) een niet te onderschatten rol speelt. 
Deze vaststelling dient echter wel enigszins genuanceerd te worden in die zin dat de term ‘mantelzorg’ 
vermoedelijk niet door iedereen (h)erkend wordt. Mogelijks wordt het aandeel samenwonenden dat 
mantelzorg krijgt hier onderschat omdat de zorg verleend aan de partner als vanzelfsprekend wordt be-
schouwd en dus niet tot mantelzorg gerekend wordt. In diezelfde lijn kunnen we vermoeden dat het aan-
deel van de partner onder de mantelzorgers in werkelijkheid hoger ligt dan de eerder vermelde 39,5%.

22 Lambotte, D. (2015). Ouderen zijn zelf ook vaak mantelzorgers. In: Belgian Ageing studies. 10 jaar onderzoek voor en door ouderen. 
Brussel, VUB., p. 51.

Opmerkelijk is het feit dat er ook onder de mantelzorgers zeer kwetsbare personen zijn. 16,9% van de res-
pondenten dat aangee�  mantelzorger te zijn, scoort zelf zeer kwetsbaar. Tellen we daar nog eens de mild 
kwetsbare personen bij, dan zien we dat het aandeel niet kwetsbare mantelzorgers zelfs minder dan 50% 
bedraagt. De vraag stelt zich hier of het geven van mantelzorg net de kwetsbaarheid van de oudere man-
telzorger niet in de hand kan werken. Bij het uittekenen van een beleid gericht op mantelzorg kan dit een 
extra aandachtspunt zijn. 

5.3 Sociaal contact

Eén van de vragen die een gemeente kon toevoegen was of men voldoende sociaal contact had. 

Tabel

59 VOLDOENDE SOCIAAL CONTACT
Heb je voldoende sociaal contact Aantal Percentage 

Ja 2 808 85,5

Nee 313 9,5

Niet gekend 165 5,0

Totaal 3.286 100,0

85,5% van de respondenten gee�  aan voldoende sociaal contact te hebben. Bijna 1 op de 10 vindt onvol-
doende sociale contacten te hebben.

Het vaakst hebben de respondenten contact met familie. 56% hee�  dagelijks tot meerdere keren per week 
contact met familie. Ook buren leveren heel wat contactmomenten op. 27,2% van de respondenten hee�  
dagelijks tot meerdere keren per week contact met de buren. De groep die aangee�  nooit contact te heb-
ben met buren is hier wel groter: 7,2%. Ook met vrienden hee�  24% van de respondenten dagelijks tot 
meerdere keren per week contact. 3,6% van de ouderen hee�  nooit contact met vrienden.

De huisarts wordt door de meeste respondenten 1 keer per maand of minder geconsulteerd (54,8%). 5,7% 

van de respondenten gee�  aan nooit contact te hebben met de huisarts. 
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Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

60 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE EN VOLDOENDE SOCIAAL CONTACT
Voldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.069 38,1 48,3

Mild kwetsbaar 691 24,6 31,2

Zeer kwetsbaar 454 16,2 20,5

Totaal 2.214 78,8 100,0
Niet gekend 594 21,2
Absoluut totaal 2.808 100,0

Onvoldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 34 10,9 15,5

Mild kwetsbaar 68 21,7 30,9

Zeer kwetsbaar 118 37,7 53,6

Totaal 220 70,3 100,0
Niet gekend 93 29,7
Absoluut totaal 313 100,0

Ouderen die aangeven onvoldoende sociaal contact te hebben, scoren kwetsbaarder dan hun lee� ijdsge-
noten die wel voldoende sociaal contact hebben. Meer dan de hel�  van de respondenten met onvoldoen-
de sociaal contact scoort zeer kwetsbaar (53,6%). Voor de respondenten met voldoende sociaal contact 
bedraagt het aandeel zeer kwetsbare respondenten 20,5%. De gevonden verschillen zijn statistisch sig-
ni� cant (sig=0,000). Met andere woorden, het stimuleren van sociale contacten blijkt belangrijk in een 
beleid dat zich richt op kwetsbaarheid. 

Psychische component

Tabel

61 PSYCHISCHE COMPONENT EN VOLDOENDE SOCIAAL CONTACT
Voldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.628 58,0 64,6

Mild kwetsbaar 639 22,8 25,4

Zeer kwetsbaar 253 9,0 10,0

Totaal 2.520 89,7 100,0
Niet gekend 288 10,3
Absoluut totaal 2.808 100,0

Onvoldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 77 24,6 29,5

Mild kwetsbaar 104 33,2 39,8

Zeer kwetsbaar 80 25,6 30,7

Totaal 261 83,4 100,0
Niet gekend 52 16,6
Absoluut totaal 313 100,0

Ook voor de psychische component stellen we vast dat de kwetsbaarheid hoger ligt bij de respondenten 
die aangeven onvoldoende sociaal contact te hebben. Slechts 29,5% van de respondenten met onvoldoen-
de sociaal contact is niet kwetsbaar. Voor de respondenten die wel menen voldoende sociaal contact te 
hebben, ligt het aandeel psychisch niet kwetsbare respondenten een heel stuk hoger (64,6%). De gevon-
den verschillen zijn statistisch signi� cant (sig=0,000). Sociale contacten hebben dus hun invloed op psy-
chische kwetsbaarheid, of anders gezegd, psychische kwetsbaarheid kan mogelijks via sociale contacten 
aangepakt worden. 
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Sociale component

Tabel

62 SOCIALE COMPONENT EN VOLDOENDE SOCIAAL CONTACT
Voldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 790 28,1 31,7

Mild kwetsbaar 1.377 49,0 55,3

Zeer kwetsbaar 323 11,5 13,0

Totaal 2.490 88,7 100,0
Niet gekend 318 11,3
Absoluut totaal 2.808 100,0

Onvoldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 35 11,2 13,8%

Mild kwetsbaar 112 35,8 44,3%

Zeer kwetsbaar 106 33,9 41,9%

Totaal 253 80,8 100,0
Niet gekend 60 19,2
Absoluut totaal 313 100,0

Niet verwonderlijk zien we bij de respondenten die aangeven onvoldoende sociale contacten te hebben 
dat slechts 13,8% niet kwetsbaar is op sociaal vlak. Maar ook voor de respondenten die zelf vinden vol-
doende sociale contacten te hebben, zien we dat voor de sociale component het aandeel niet kwetsbare 
personen slechts 31,7% bedraagt. Het feit dat personen zelf wel tevreden zijn over de mate van hun soci-
aal contact impliceert dus niet dat zij per de� nitie sociaal niet kwetsbaar kunnen zijn. Dit is nog maar eens 
het bewijs dat kwetsbaarheid een complex gegeven is. De gevonden verschillen zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,000).

Fysieke component

Tabel

63 FYSIEKE COMPONENT EN VOLDOENDE SOCIAAL CONTACT
Voldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1.678 59,8 64,9

Mild kwetsbaar 508 18,1 19,6

Zeer kwetsbaar 400 14,2 15,5

Totaal 2.586 92,1 100,0
Niet gekend 222 7,9
Absoluut totaal 2.808 100,0

Onvoldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 120 38,3 43,5

Mild kwetsbaar 72 23,0 26,1

Zeer kwetsbaar 84 26,8 30,4

Totaal 276 88,2 100,0
Niet gekend 37 11,8
Absoluut totaal 313 100,0

Ook voor de � sieke component stellen we vast dat personen die aangeven onvoldoende sociale contacten 
te hebben vaker matig tot zeer kwetsbaar scoren. Het aandeel � siek zeer kwetsbare personen ligt voor de 
personen die aangeven onvoldoende sociale contacten te hebben 2 keer hoger dan voor de personen die 
vinden voldoende sociaal contact te hebben (30,4% t.o.v. 15,5%).

Hier speelt de � sieke beperking uiteraard een rol. Het onvermogen om zich vlot te verplaatsen naar een 
buur, vriend of familielid beperkt de sociale contacten in die zin dat men meer a� ankelijk van anderen is. 
Waar men zonder � sieke beperkingen op bezoek kan gaan, is men in het geval van � sieke beperkingen 
aangewezen op het ontvangen van bezoek of hee�  men hulp nodig om zich te kunnen verplaatsen. Men 
is dus met andere woorden a� ankelijk van anderen. De gevonden verschillen zijn statistisch signi� cant 
(sig=0,000).
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Omgevingscomponent

Tabel

64 OMGEVINGSCOMPONENT EN VOLDOENDE SOCIAAL CONTACT
Voldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 1 582 56,3 61,3

Mild kwetsbaar 723 25,7 28,0

Zeer kwetsbaar 277 9,9 10,7

Totaal 2.582 92,0 100,0
Niet gekend 226 8,0
Absoluut totaal 2.808 100,0

Onvoldoende 
sociaal contact

Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 129 41,2 47,6

Mild kwetsbaar 103 32,9 38,0

Zeer kwetsbaar 39 12,5 14,4

Totaal 271 86,6 100,0
Niet gekend 42 13,4
Absoluut totaal 313 100,0

Tot slot zien we ook voor de omgevingscomponent een grotere kwetsbaarheid bij de personen die aange-
ven onvoldoende sociale contacten te hebben. Wel zijn de verschillen tussen beide groepen duidelijk min-
der groot dan voor de overige componenten van kwetsbaarheid.

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

Conclusie sociaal contact

Zowel voor de totale kwetsbaarheidsscore als voor elke deelcomponent van kwetsbaarheid stellen we vast 
dat personen die aangeven onvoldoende sociale contacten te hebben vaker kwetsbaar zijn dan hun leef-
tijdsgenoten die voldoende sociaal contact hebben. 

Het ontberen van sociale contacten kan gevolg maar ook oorzaak zijn van een verhoogde kwetsbaarheid. 
Aan de hand van de � sieke kwetsbaarheid kan dit geïllustreerd worden: het � siek onvermogen om zich 
nog buitenhuis vlot te verplaatsen (te voet, met de � ets of de wagen) beperkt de actieradius van de ou-
dere. Een bezoekje brengen aan iemand, een hobby uitoefenen, kunnen louter omwille van de � sieke 
beperking quasi onmogelijk worden wat gevolgen hee�  voor de sociale én psychische gezondheid. Maar 
vermoedelijk werkt dit ook in omgekeerde richting: personen met minder sociale contacten zijn minder ge-
neigd om buiten te komen, waardoor hun � sieke beweging beperkter wordt. Om je buiten te begeven heb 
je immers een doel nodig. Dat kan zijn om naar de winkel te gaan, om een arts te bezoeken maar ook om 
vrienden en kennissen te bezoeken. Als je geen vrienden of kennissen hebt, of die wonen te ver om die te 
bezoeken, heb je geen reden om naar buiten te gaan en kan de � sieke gezondheid dalen. Vooral op oudere 
lee� ijd kan dit een snellere achteruitgang betekenen en zo de � sieke kwetsbaarheid in de hand werken. 

5.4 Vrijetijd

Aan de respondenten uit Kortrijk, Loppem, Menen en Middelkerke werden bijkomend een aantal stellingen 
voorgelegd rond vrijetijdsbesteding:

 Ik heb voldoende mogelijkeden om mijn vrijetijd op een aangename manier door te brengen.

 Ik heb een of meerdere hobby’s.

 Ik verveel mij nooit.
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De originele 5-puntenschaal werd gehercodeerd naar een 2-puntenschaal om zo 2 categorieën te beko-
men: negatief (=helemaal oneens, oneens of neutraal) en positief (=eens of helemaal oneens).

Onderstaande tabellen geven per vraag de verdeling van de respondenten over deze 2 categorieën.

Tabel

65 AANTAL EN AANDEEL RESPONDENTEN NAAR VOLDOENDE AANGENAME VRIJETIJDSBESTEDING

Ik heb voldoende 
mogelijkheden om 
mijn vrijetijd op een 
aangename manier 
door te brengen

Aantal respondenten Percentage respondenten 

Negatief 279 19,2

Positief 1.175 80,8

Totaal 1.454 100,0

Tabel

66 AANTAL EN AANDEEL RESPONDENTEN NAAR HOBBY’S
Ik heb een of 
 meerdere hobby’s Aantal respondenten Percentage respondenten 

Negatief 517 36,2

Positief 910 73,8

Totaal 1.427 100,0

Tabel

67 AANTAL EN AANDEEL RESPONDENTEN NAAR MATE VAN ZICH TE VERVELEN

Ik verveel mij nooit Aantal respondenten Percentage respondenten 

Negatief 455 30,8

Positief 1.023 69,2

Totaal 1.478 100,0

19,2% van de ouderen vindt onvoldoende mogelijkheden te hebben om de vrije tijd op een aangename 
manier door te brengen. Zij antwoordden helemaal oneens, oneens of eens/noch oneens op de stelling.

36,2% van de respondenten gee�  aan geen hobby te hebben. En 30,8% verveelt zich al eens.

In wat volgt verwerken we deze 3 vragen tot een nieuwe component “vrijetijdsbesteding” en gaan we na 
wat dit voor de kwetsbaarheid van de oudere zou kunnen betekenen. 

Zingeving krijgt, binnen onderzoek naar kwetsbaarheid, hoe langer hoe meer de plaats die het verdient. 
De respondenten werden naargelang hun antwoorden op deze 3 stellingen onderverdeeld in 2 groepen: 
enerzijds zij die op elke stelling negatief (helemaal oneens of oneens) of neutraal (eens noch oneens) 
 antwoordden en anderzijds zij die op minstens 1 van de 3 stellingen positief antwoordden (eens of hele-
maal eens). Op die manier verkrijgen we 2 groepen die hun vrijetijd op een andere manier beleven, na-
melijk de personen met een duidelijk negatieve beleving en de personen met een gematigde tot positieve 
vrijetijdsbeleving.

Vrijetijdsbesteding en kwetsbaarheid

Tabel

68 RESPONDENTEN NAAR ERVAREN VRIJETIJDSBESTEDING

Aantal respondenten Percentage respondenten 

Negatief vrijetijd 171 12,2

Positief vrijetijd 1.228 87,8

Totaal 1.399 100,0

In totaal beantwoordden 1.399 respondenten de 3 stellingen rond vrijetijdsbesteding. 12,2% van deze 
respondenten (171 personen) geven hiermee aan geen aangename vrijetijdsbesteding te hebben. Zij ant-
woordden op elke stelling negatief of neutraal.

87,8% van de respondenten belee�  de vrijetijd op een positievere manier. Zij gaven op minstens 1 van de 
3 stellingen een positieve score. 
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Totale kwetsbaarheidsscore

Tabel

69 TOTALE KWETSBAARHEIDSSCORE EN ERVAREN VRIJETIJDSBESTEDING
Negatief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 13 7,6 8,8

Mild kwetsbaar 36 21,1 24,5

Zeer kwetsbaar 98 57,3 66,7

Totaal 147 86,0 100,0
Niet gekend 24 14,0
Absoluut totaal 171 100,0

Positief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 415 33,8 39,8

Mild kwetsbaar 383 31,2 36,8

Zeer kwetsbaar 244 19,9 23,4

Totaal 1042 84,9 100,0
Niet gekend 186 15,1
Absoluut totaal 1228 100,0

Er is een duidelijke samenhang tussen de beleving van de vrijetijdsbesteding en de mate van kwetsbaar-
heid. Het aandeel respondenten dat zeer kwetsbaar is, ligt duidelijk hoger bij de respondenten die hun 
vrijetijdsbesteding negatief ervaren dan bij zij die de vrijetijdsbesteding eerder positief ervaren (66,7% 
t.o.v. 23,4%). Ook wanneer we kijken naar het aandeel niet kwetsbare respondenten zien we dat dit aan-
deel een stuk lager ligt voor ouderen met een negatieve vrijetijdsbesteding (8,8% t.o.v. 39,8%). Het ver-
schil in kwetsbaarheid tussen de respondenten met een negatieve dan wel positieve vrijetijdsbesteding is 
statistisch gezien signi� cant (sig=0,000). Dit gee�  meteen ook richting aan mogelijke interventies inzake 
kwetsbaarheid, waarbij het belangrijk is te zoeken naar mogelijke activiteiten die zingeving bieden. 

Psychische component

Tabel

70 PSYCHISCHE COMPONENT EN ERVAREN VRIJETIJDSBESTEDING
Negatief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 42 24,6 25,9

Mild kwetsbaar 76 44,4 46,9

Zeer kwetsbaar 44 25,7 27,2

Totaal 162 94,7 100,0
Niet gekend 9 5,3
Absoluut totaal 171 100,0

Positief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 720 58,6 61,7

Mild kwetsbaar 359 29,2 30,8

Zeer kwetsbaar 88 7,2 7,5

Totaal 1.167 95,0 100,0
Niet gekend 61 5,0
Absoluut totaal 1.228 100,0

De invloed van zingevende activiteiten op kwetsbaarheid komt mooi tot uiting bij de psychische com-
ponent van kwetsbaarheid. We stellen immers vast dat personen met een negatieve vrijetijdsbesteding 
duidelijk kwetsbaarder scoren. Het aandeel niet kwetsbare personen ligt aanzienlijk lager bij de respon-
denten met een negatieve vrijetijdsbesteding (25,9% t.o.v. 61,7%) terwijl het aandeel zeer kwetsbare 
personen juist hoger ligt (27,2% t.o.v. 7,5%). Het verschil in kwetsbaarheid tussen de respondenten met 
een negatieve dan wel positieve vrijetijdsbesteding is statistisch gezien signi� cant (sig=0,000).
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Sociale component

Tabel

71 SOCIALE COMPONENT EN ERVAREN VRIJETIJDSBESTEDING
Negatief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 22 12,9 13,8

Mild kwetsbaar 88 51,5 55,3

Zeer kwetsbaar 49 28,7 30,8

Totaal 159 93,0 100,0
Niet gekend 12 7,0
Absoluut totaal 171 100,0

Positief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 276 22,5 24,7

Mild kwetsbaar 669 54,5 59,8

Zeer kwetsbaar 173 14,1 15,5

Totaal 1.118 91,0 100,0
Niet gekend 110 9,0
Absoluut totaal 1.228 100,0

Voor de sociale component stellen we eveneens vast dat ouderen met een negatieve vrijetijdsbesteding 
kwetsbaarder scoren dan hun lee� ijdsgenoten met een positievere vrijetijdsbesteding. Ook hier ligt het 
aandeel niet kwetsbare respondenten lager voor de respondenten met een negatieve vrijetijdsbeste-
ding (13,8% t.o.v. 24,7%) terwijl het aandeel zeer kwetsbare respondenten net hoger ligt (30,8% t.o.v. 
15,5%). Het verschil in kwetsbaarheid tussen de respondenten met een negatieve dan wel positieve vrije-
tijdsbesteding is statistisch gezien signi� cant (sig=0,000). Op zich zijn deze resultaten logisch, omdat 
bepaalde zingevende vrijetijdsactiviteiten in groep kunnen uitgevoerd worden. Dit gee�  richting aan orga-
niseren van sociale vrijetijdsactiviteiten voor kwetsbare ouderen. 

Fysieke component

Tabel

72 FYSIEKE COMPONENT EN ERVAREN VRIJETIJDSBESTEDING
Negatief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 47 27,5 28,3

Mild kwetsbaar 49 28,7 29,5

Zeer kwetsbaar 70 40,9 42,2

Totaal 166 97,1 100,0
Niet gekend 5 2,9
Absoluut totaal 171 100,0

Positief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 702 57,2 59,9

Mild kwetsbaar 254 20,7 21,7

Zeer kwetsbaar 215 17,5 18,4

Totaal 1.171 95,4 100,0
Niet gekend 57 4,6
Absoluut totaal 1.228 100,0

Ook voor de � sieke component stellen we duidelijk vast dat de ouderen die een negatieve vrijetijdsbe-
steding hebben, kwetsbaarder zijn. Slechts 28,3% van de ouderen die hun vrijetijd negatief beoordelen, 
is niet kwetsbaar. Voor de respondenten met een positieve vrijetijdsbesteding is dit meer dan de hel�  
(59,9%). In de categorie zeer kwetsbaar zien we een hoger aandeel respondenten met een negatieve 
vrijetijdsbesteding (42,2% t.o.v. 18,4%). Deze verschillen zijn statistisch signi� cant (sig=0,000). De 
nadruk en de uitdaging hier zal liggen op het zoeken naar die activiteiten die wel nog � siek kunnen uit-
gevoerd worden. Mogelijks moet de persoon bij zijn keuze ondersteund worden, kan een nieuwe activiteit 
geselecteerd en geoptimaliseerd worden waardoor het verlies van de vroegere activiteit gecompenseerd 
kan worden. 
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Omgevingscomponent

Tabel

73 OMGEVINGSCOMPONENT EN ERVAREN VRIJETIJDSBESTEDING
Negatief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 

gekend

Niet kwetsbaar 65 38,0 39,4

Mild kwetsbaar 74 43,3 44,8

Zeer kwetsbaar 26 15,2 15,8

Totaal 165 96,5 100,0
Niet gekend 6 3,5
Absoluut totaal 171 100,0

Positief vrijetijd Aantal Percentage Percentage 
gekend

Niet kwetsbaar 628 51,1 52,8

Mild kwetsbaar 448 36,5 37,7

Zeer kwetsbaar 113 9,2 9,5

Totaal 1.189 96,8 100,0
Niet gekend 39 3,2
Absoluut totaal 1.228 100,0

Tot slot vinden we gelijkaardige resultaten voor de omgevingscomponent waarbij de ouderen met een 
negatieve vrijetijdsbesteding er kwetsbaarder uitkomen dan de ouderen met een positievere beleving van 
hun vrijetijd. Deze verschillen zijn statistisch signi� cant (sig= 0,002).

Conclusie vrijetijd en kwetsbaarheid

Wanneer we de respondenten indelen naargelang de beleving van hun vrijetijd, hetzij een negatieve hetzij 

een positieve beleving, dan stellen we duidelijke verschillen vast. Ouderen met een negatieve beleving 
van hun vrijetijdsbesteding scoren kwetsbaarder over gans de lijn. 

Wat we echter niet kunnen aantonen, is de richting van dit verband. Het spreekt voor zich dat de 

 mogelijkheden om een aangename vrijetijdsbesteding te beleven, afnemen naarmate men kwetsbaarder 
wordt. In het bijzonder voor de � sieke component is dit duidelijk. Fysieke beperkingen kunnen een belem-
mering zijn om de hobby (bv. petanque, naaien, zwemmen, …) op zich uit te voeren. En evengoed kan de 
� sieke beperking ook eenvoudigweg verhinderen dat de persoon zich nog naar zijn hobby kan verplaatsen 
(bv. kaartersclub). Voor de overige componenten van kwetsbaarheid is de richting oorzaak-gevolg min-
der duidelijk, in die zin dat deze vermoedelijk in beide richtingen werkt. Psychische kwetsbaarheid (bv. 
gebrek aan zel� ertrouwen) of sociale kwetsbaarheid (ontbreken van een netwerk) kan een belemmering 
zijn om de vrijetijd op een aangename manier door te brengen. Maar het wegvallen van een hobby kan 
(bv. door � sieke beperking) net zo goed de psychische en/of sociale kwetsbaarheid versterken. 
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Conclusie
kwetsbaarheids-
onderzoek
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Met het kwetsbaarheidsonderzoek willen we nagaan in welke mate ouderen kwetsbaar zijn. Onderzoe-
kers van HOGENT en de Vrije Universiteit van Brussel ontwikkelden op basis van de gegevens uit de vele 
ouderenbehoe� eonderzoeken een instrument dat ons in staat moet stellen om kwetsbaarheid op een be-
knopte manier vast te stellen. Het instrument, het Comprehensive Frailty Assessment Instrument (CFAI), 
doorstond de toets aan reeds bestaande kwetsbaarheidsinstrumenten en bewees hiermee haar validiteit. 
De sterkte van het instrument ligt in het feit dat het kan dienen als screeningsinstrument. Door het beperkt 
aantal vragen is het haalbaar om de vragenlijst af te nemen bij alle ouderen en dit in tegenstelling tot de 
andere instrumenten die omwille van hun uitgebreidheid steeds een steekproe� rekking uit de populatie 
vragen. De resultaten van alle ouderen kunnen dus op individueel niveau bekeken worden, maar ook op 
gemeentelijk, wijk- of buurtniveau geclusterd worden. Daarnaast is het kwetsbaarheidsinstrument ook ver-
nieuwend aangezien voor het eerst rekening gehouden wordt met de omgeving waar de oudere woont.

Kwetsbaarheid bestaat uit 4 componenten: een � sieke, psychische, sociale en omgevingscomponent. Voor elke 
respondent werd een totale kwetsbaarheidsscore berekend evenals een score op elk van deze deelcomponenten. 

In voorliggend rapport willen we graag een dieper inzicht verscha� en in kwetsbaarheid (en de deelcompo-
nenten) en de relatie met een aantal socio-demogra� sche indicatoren. Daarnaast zoomen we dieper in op 
de rol van mantelzorg, sociale contacten en zingevende vrijetijdsactiviteiten in relatie tot kwetsbaarheid.

In totaal werden 3.286 vragenlijsten ingevuld, verspreid over 8 gemeenten. In Veurne werden 65-79-ja-
rigen bevraagd. In Loppem lag de lee� ijdsgrens op 75 jaar en in Middelkerke werden net de oudste oude-
ren bevraagd (85-plussers). In alle andere gemeenten bestond de doelgroep uit alle 80-plussers. 

Globale kwetsbaarheid

Door de 4 componenten van kwetsbaarheid samen te nemen kunnen we een globale kwetsbaarheidsscore 
berekenen. Deze gee�  weer in welke mate de respondenten als kwetsbaar kunnen worden beschouwd. De 
respondenten worden op basis van hun score vervolgens ingedeeld in volgende klassen: niet kwetsbaar – 
matig kwetsbaar – zeer kwetsbaar. 

 45% van de respondenten scoort niet kwetsbaar. 31,4% is mild kwetsbaar en 23,6% is zeer kwetsbaar. 
In absolute cijfers komt dit neer op 580 zeer kwetsbare ouderen. Wetend dat niet elke respondent alle 
vragen van het kwetsbaarheidsinstrument invulde, waardoor geen score berekend kon worden (zie 2.1 
Totale kwetsbaarheidsscore, p.24) , gaan we er van uit dat het aantal kwetsbare ouderen in werkelijk-
heid hoger ligt. Extrapoleren we het percentage zeer kwetsbare ouderen naar de totale doelpopulatie 

(de 4.956 ouderen) dan komt dit neer op 1.170 zeer kwetsbare ouderen. 
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 Bekijken we de verschillende deelcomponenten van kwetsbaarheid dan stellen we vast dat kwetsbaar-
heid zich niet op elke deelcomponent even sterk uit. 

 - De sociale component telt de kleinste groep niet kwetsbare personen. 29,8% van de respondenten is 
niet kwetsbaar op sociaal vlak. Voor de andere drie componenten van kwetsbaarheid ligt het aandeel 
niet kwetsbare personen een stuk hoger (meer dan 60%). In die zin kunnen we stellen dat sociale 
kwetsbaarheid het grootste aantal kwetsbare ouderen oplevert. 

 In het bijzonder voor de sociale component is het belangrijk ook de groep mild kwetsbare personen in 
rekening te brengen, gezien de stap van mild kwetsbaar tot zeer kwetsbaar snel kan gaan (bv. zieken-
huisopname of het plotse overlijden van de partner). 

 - Het hoogste aandeel zeer kwetsbare respondenten vinden we terug bij de � sieke component. 17% is 
zeer kwetsbaar op � siek vlak. 

We deden ook verschillende analyses naar de relatie tussen kwetsbaarheid (inclusief subdomeinen) en 
geslacht:

 Vrouwen zijn globaal genomen vaker kwetsbaar dan mannen. 

 Kijken we naar de deelcomponenten van kwetsbaarheid dan stellen we vast dat vrouwen kwetsbaarder 
zijn op psychisch en � siek vlak.

 Het grootste verschil zien we op � siek vlak. Zo blijkt 1 op de 5 vrouwelijke ouderen � siek zeer kwets-
baar te zijn terwijl dit voor de mannen 1 op de 10 is.

Bekijken we kwetsbaarheid in � nctie van lee� ijd, dan kunnen we volgende conclusies trekken:

 Globaal genomen neemt de kwetsbaarheid toe naarmate de lee� ijd stijgt. We vinden dit verschil niet 
alleen voor de globale kwetsbaarheid maar ook voor de verschillende componenten van kwetsbaar-
heid, zij het dat het voor de ene component (� siek) veel duidelijker is dan voor de andere componen-
ten.

Onderzoek met betrekking tot het huishoudtype leverde volgende resultaten op:

 Alleenwonenden zijn vaker kwetsbaar dan samenwonenden. Het is echter 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. 

Ouderen in Vlaanderen wonen vaak jarenlang in een voor hun lee� ijd ongepaste woning en zijn maar 
zelden bereid om te verhuizen. Vandaar dat het interessant is om analyses te doen die de relatie tussen 
kwetsbaarheid en woningtype analyseren.

 Naar woningtype stellen we vast dat de respondenten wonend in een appartement globaal genomen 
het meest kwetsbaar scoren.

 Bekijken we dit op het niveau van de deelcomponenten dan stellen we vast dat de globale conclusie 
niet opgaat voor elke deelcomponent. Op psychisch vlak zien we, statistisch gezien, geen verschil tus-
sen appartementsbewoners en bewoners van een alleenstaande of rijwoning. 

 Op sociaal en � siek vlak scoren de appartementsbewoners het meest kwetsbaar. Bewoners van een 
alleenstaande woning doen het juist beter.

 Voor de omgevingscomponent zien we een andere situatie: appartementsbewoners scoren minder 
vaak zeer kwetsbaar op de omgevingscomponent. De bewoners van een rijwoning scoren hier juist 
vaker kwetsbaar. 

 De resultaten doen besluiten dat het voor kwetsbare ouderen niet enkel een zaak is om een aangepas-
te woning te vinden. Indien een verhuis zich opdringt, gebeurt dit bij voorkeur op tijd en binnen de 
eigen vertrouwde buurt om zo de sociale kwetsbaarheid van het individu niet te verhogen. 

 Tot slot stellen we vast dat ook de gezinssamenstelling een rol kan spelen in het feit of men, ook bij 
een minder aangepast woningtype, kwetsbaar is. In een alleenstaande woning is het voor een alleen-
wonend zeer kwetsbaar persoon moeilijker dan in een appartement of rijwoning. 

Hoewel het instrument gestandaardiseerd is en er dus geen wijzigingen konden aangebracht worden, hadden 
de gemeenten wel de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen. Eén ervan is boodschappen doen.

7 op de 10 ouderen doet nog zelf boodschappen. 32,8% kan dit niet meer zelf. Het vaakst staan de kinde-
ren in voor hulp bij het doen van boodschappen, gevolgd door de partner en vervolgens de buren.

Kwetsbare personen geven vaker aan niet meer zelf boodschappen te kunnen doen. Meer dan de hel�  van 
de personen die zelf geen boodschappen meer doen, scoort zeer kwetsbaar. Het niet meer kunnen doen 
van de boodschappen hangt ook duidelijk samen met de � sieke kwetsbaarheid. Maar ook op psychisch 
vlak wordt hoger gescoord door de personen die zelf geen boodschappen meer kunnen doen. Een warm 
pleidooi dus om ook aan de boodschappendienst een socialer aspect te koppelen of om bij aanpassing van 
de buurt (voetpaden, oversteekplaatsen, rustbanken, …) ook steeds rekening te houden met minder mobie-
le doelgroepen. 
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Een tweede vraag die sommige gemeenten toegevoegd hebben betre�  mantelzorg.

 10,6% van alle respondenten is mantelzorger. 13,8% ontvangt mantelzorg.
Het merendeel van de respondenten dat ook mantelzorger is, verleent deze zorg aan de partner (7 op de 
10). De kinderen verlenen het vaakst zorg, gevolgd door de partner. Maar ook de buren spelen een niet 
onbelangrijke rol in de mantelzorg.

 Alleenwonenden krijgen vaker dan samenwonenden mantelzorg. 

 Personen die mantelzorg ontvangen zijn het meest kwetsbaar op � siek vlak.

 Ook mantelzorgers kunnen kwetsbaar zijn/worden.

Zeker dit laatste resultaat noopt tot actie. Immers, in een beleid dat focust op vermaatschappelijking 
van de zorg en waarbij informele zorgverleners, samen met formele zorgverleners, zorg dragen voor een 
zorgvrager, zijn mantelzorgers van onschatbare waarde. Dat ook zij kwetsbaar kunnen zijn of kwetsbaar 
worden toont de potentiële � agiliteit aan van mantelzorg en meteen ook het belang van preventie, vroeg-
detectie van kwetsbaarheid en het maximaal ondersteunen van mantelzorgers.

Een derde vraag die kon toegevoegd worden behandelde het sociaal contact.

Personen die zelf aangeven onvoldoende sociale contacten te hebben, zijn globaal genomen kwetsbaarder 
dan personen die wel voldoende sociale contacten hebben. We zien dit ook voor elke deelcomponent van 
kwetsbaarheid. We kunnen echter, op basis van dit onderzoek, moeilijk causale relaties leggen. Het ontbe-
ren van sociale contacten kan namelijk gevolg maar ook oorzaak zijn van een verhoogde kwetsbaarheid.

Tenslotte werden ook nog enkele vragen opgenomen met betrekking tot vrije tijd.

Uit onze analyses blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen vrijetijdsbesteding en kwetsbaarheid. Ou-
deren met een negatieve beleving van hun vrijetijdsbesteding zijn kwetsbaarder. Dit gaat op zowel voor de 
globale kwetsbaarheid als voor elke deelcomponent.

In welke richting dit verband loopt, kunnen we echter niet zeggen. Is het de zinvolle vrijetijdsbesteding 

die een bu� er vormt voor kwetsbaarheid (bv. door de sociale contacten, de cognitieve of � sieke inspan-
ningen, ….) of verdwijnen de hobby’s en de interesses wanneer men zeer kwetsbaar wordt? Vermoedelijk 
gaat het in beide richtingen op.

Ongeacht de richting van het verband, is de vaststelling van de band wel belangrijk, in die zin dat het in-
vesteren in voldoende mogelijkheden voor vrijetijd, waarbij rekening gehouden wordt met de beperktere 
mogelijkheden van ouderen (� siek, psychisch, …..) een beschermende factor zou kunnen zijn bij kwets-
baarheid. Dit maakt meteen een mogelijke preventieve aanpak van kwetsbaarheid tastbaar. 

Dit onderzoek is uniek in zijn soort omdat het zich focust op multidimensionale kwetsbaarheid bij thuis-
wonende ouderen. Het unieke is niet alleen dat de omgevingskwetsbaarheid in kaart gebracht werd, maar 
ook dat men in elke gemeente de totale populatie ouderen trachtte te screenen (en men dus niet met een 
steekproef hee�  gewerkt). Ondanks de beknoptheid van het kwetsbaarheidsinstrument (het bestaat uit 
slechts 23 items), is dat echter geen gemakkelijke klus. Toch slaagden heel wat gemeenten in hun opzet. 
Het resultaat is een schat aan informatie waarbij individuele scores met betrekking tot kwetsbaarheid 
kunnen geëvalueerd worden. Deze scores zetten aan tot actie. Indien iemand niet kwetsbaar scoort, zal de 
focus liggen op preventie en opvolging. Inderdaad, ouderen in deze categorie kunnen best op regelmatige 
basis opgevolgd worden en preventieve maatregelen kunnen opgestart worden om te vermijden dat de 
kwetsbaarheid erger wordt. Voor zij in de categorie mild kwetsbaar, komt er naast preventie en opvolging 
ook reductie bij. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de kwetsbaarheid bij deze individuen 
te reduceren. Tenslotte is er nog de groep zeer kwetsbaren die uiteraard met de nodige zorg moeten om-
ringd worden, maar waar tevens ook mogelijkheden bestaan om de kwetsbaarheid te reduceren. Dan rijst 
natuurlijk meteen de vraag hoe. Wel, hier is geen eenvoudig antwoord op te geven. Nogmaals: het on-
derzoek dat hier plaatsvindt is uniek. Vaak focussen onderzoeken zich op hoog kwetsbare groepen en dit 
binnen een bepaald domein (� siek) en probeert men de kwetsbaarheid onder controle te houden, al dan 
niet vanuit een fatalistische grondhouding. Dit onderzoek is anders, het focust zich op de exploratie van 
kwetsbaarheid om er iets aan te doen. Verschillende gemeenten hebben hier al initiatieven genomen. Een 
neerslag van hun projecten kan in de volgende hoofdstukken teruggevonden worden. 

De rode draad is echter dat kwetsbaarheid niet per de� nitie gelijk staat aan a� akeling, maar dat er toch 
vooruitgang kan geboekt worden. Sommige interventies focussen zich net niet op de kwetsbaarheden van 
een individu maar op de domeinen waar men niet kwetsbaar is, juist om deze te versterken en aldus een 
reductie te bekomen binnen het kwetsbare domein. 

Naast deze individuele scores laat het onderzoek ook toe om te clusteren op wijk of gemeentelijk niveau. 
Want ook op dit niveau zijn belangrijke zaken te realiseren. Immers, zoals ook blijkt in de ouderenbe-
hoe� eonderzoeken, zijn er geen twee deelgemeenten of wijken die op elkaar lijken wat betre�  kwetsbaar-
heid. Het is dan ook interessant om geogra� sch na te gaan waar de kwetsbare ouderen zich bevinden. Zo 
kan een cluster van sociaal kwetsbaren in een bepaalde wijk ervoor pleiten dat er initiatieven genomen 
worden die zich richten op kennismaken, ontmoeten en sociale relaties. De ervaringen uit de reeds deel-
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nemende gemeenten tonen ook aan dat een wijkgerichte aanpak soms noodzakelijk is. Niet elk initiatief 
werkt even goed in alle wijken. Dit wordt geïllustreerd in deel 2 van dit rapport. Kennis over het socio-eco-
nomisch pro� el van de wijk en inzicht in kwetsbaarheid en de subdomeinen zoals het zich pro� leert in de 
wijk zijn noodzakelijk om adequate acties uit te kunnen werken. Hetzelfde gaat op voor het niveau van 
de gemeenten: ook tussen de gemeenten zijn er verschillen naar kwetsbaarheid. Dankzij de resultaten 
van dit onderzoek kan nu een benchmark aangereikt worden aan de hand waarvan elke gemeente zich 
kan  positioneren inzake kwetsbaarheid bij ouderen om zo richting te geven aan het beleid. Aangezien het 
onderzoek bevestigt dat kwetsbaarheid een multidimensionaal gegeven is, kunnen de resultaten van het 
kwetsbaarheidsonderzoek bijgevolg ook hun weerslag hebben op het globale beleid en op diverse beleids-
domeinen, denken we in het bijzonder aan het woonbeleid waarbij de resultaten van dit onderzoek kun-
nen bijdragen tot het wegwerken van drempels om op oudere lee� ijd zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Concluderend kunnen we stellen dat we binnen de exploratie van multidimensionale kwetsbaarheid nog 
maar aan het begin staan. We weten al heel wat, maar voor veel zaken, zeker met betrekking tot de oplos-
singen tasten we nog in het duister. Het is echter de taak van alle stakeholders, betrokken bij kwetsbaar-
heid, om er voldoende aandacht aan te besteden en om samen oplossingen te bedenken en uit te werken. 
Gelet op een beleid dat zich richt op vermaatschappelijking van de zorg en dit binnen een vergrijzende 
maatschappij is dit meer dan nodig. De initiatieven die de gemeenten getoond hebben en waarvan dit rap-
port het resultaat is laat hiervoor het beste vermoeden. 



2Deel



125
Kwetsbaarheidsonderzoek   Deel 2
124

Lijst van acties

135  Allo Allo – Telefoondienst

136  Aanpassen vragenlijst voor huisbezoeken

137  Babbel(b)uur

138  Beleid mantelzorg

140  Buren voor buren

141  Buurtgerichte boodschappendienst

142  De Voiture

143  Huisbezoeken bij 80-jarigen

144  Huisbezoeken bij alleenstaande 75-plussers om sociaal isolement op te sporen

147  Huisbezoeken aan zeer kwetsbare inwoners

148  Ka�  eplezier ip ‘t plankier

149  Onderzoek i.f.v. de oprichting van een nieuw dienstencentrum

150  Ontmoetingsnamiddag voor 80-plussers

151  Ontmoetingsnamiddag voor 75-plussers

152  Ouder worden in je buurt

154  Telefoonster

155  Woningaanpassingen – bekendmaking aanbod

Inleiding

Met het volgende deel van de publicatie maken we de brug tussen theorie en praktijk. Een brug die door 
het werkveld vaak eerder als een hindernis wordt beschouwd. We willen dit euvel verhelpen en belichten 
een 17-tal acties (in alfabetische volgorde) die uitgerold werden in één van de 8 onderzochte gemeenten. 

Deze informatie werd verzameld tijdens een rondetafelgesprek (6/6/2019) met alle West-Vlaamse ge-
meenten die het kwetsbaarheidsonderzoek reeds uitvoerden. 

We beginnen dit deel met een aantal algemene bevindingen uit het rondetafelgesprek, en suggereren 
enkele aanbevelingen. Deze hebben enerzijds betrekking op de plaats van het kwetsbaarheidsonderzoek 
binnen een ouderenbeleid en anderzijds op het instrument op zich. 

De acties zelf worden in detail beschreven op afzonderlijke � ches. Op deze � ches krijg je een beschrijving 
van de actie, kan je nagaan waar deze werd uitgevoerd en of het kwetsbaarheidsinstrument hierbij nuttig 
kan zijn. 

Heb je nog bijkomende vragen over een speci� eke actie, dan vind je onderaan de pagina de nodige con-
tactgegevens.

Een oprecht dankwoord, gericht aan de betrokken medewerkers van de gemeenten is hier op zijn plaats. 

Dank je wel!



127

7 De plaats van het 
kwetsbaarheids-
onderzoek binnen 
het ouderenbeleid 

Op de vraag welke de aanleiding was voor het voeren van het kwetsbaarheidsonderzoek geven we hier een 
greep uit de antwoorden:

 “Het kwetsbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project “Hulste bezorgd(t)”. Een 
project uitgerold in de landelijke deelgemeente Hulste, met als doel het bereiken van de thuisgebon-
den en kwetsbare 80-plussers.” (Hulste)

 “Er kwamen signalen uit de seniorenadviesraad dat het aantal senioren erg toeneemt. Via dit onder-
zoek kunnen we de zorgbehoe� en van alle 80-plussers in kaart brengen en onze werking hierop af-
stemmen, eveneens om isolement tegen te gaan.” (Moorslede)

 “Op een studiedag van de Provincie rond buurtgerichte zorg (2017) kregen we de presentatie van dit in-
strument. In het kader van de werking van het dienstencentrum/ Woonzorgproject is het een (blijvende) 
uitdaging kwetsbare mensen op te sporen met het oog op het uitwerken van Zorg Op Maat. In die optiek 
bood het Kwetsbaarheidsonderzoek een mogelijk bruikbaar instrument.” (Veurne)

 “Met het onderzoek hoopten we meer zicht te hebben op de kwetsbaarheid van de ouderen binnen de 
gemeente waar we vanuit de sociale dienst geen contact mee hebben. We willen de drempel naar het 
meldpunt thuiszorg van het OCMW verlagen.” (Zuienkerke)

 “De kwetsbare ouderen in onze gemeente leren kennen en op welke vlakken ze kwetsbaar zijn.” (Gis-
tel)

Aanbeveling: De beslissing om het kwetsbaarheidsonderzoek uit te voeren moet in het verlengde liggen 
van een beleidsbeslissing om een beleid op te zetten m.b.t. kwetsbare ouderen. Het kwetsbaarheidsonder-
zoek is in eerste instantie een detectie-instrument, en zal inzicht bieden in de ouderenpopulatie binnen de 
gemeente: hoeveel kwetsbare ouderen zijn er, waar wonen ze, wat zijn hun kenmerken, waarop moeten we 
gericht acties ontwikkelen. 

Het kwetsbaarheidsinstrument dient niet om een globale ouderenbeleidsvisie te ontwikkelen. Het kan wel 
bijdragen tot het nemen van adequate beslissingen m.b.t. welke acties nuttig/nodig/wenselijk zijn, en het 
kan ook een basis zijn om het (ouderen)beleid bij te sturen.

Een extra aandachtspunt is de timing waarin het onderzoek plaatsvindt binnen de beleidscyclus. Voer het 
onderzoek bij voorkeur uit, nadat het nieuwe beleid een visie rond ouderen hee�  ontwikkeld. Vermijd het 
einde van een legislatuur om te voorkomen dat uitgewerkte acties en ingezette middelen door het nieuwe 
bestuur in vraag gesteld of niet langer ondersteund worden. 
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Het kwetsbaar-
heidsonderzoek: 
praktische 
 aanbevelingen 

8

Het kwetsbaarheidsonderzoek wordt uitgerold op vraag van, maar vooral in samenwerking met de gemeente. 
Het Steunpunt Data&Analyse van de provincie begeleidt het onderzoekstraject ter plaatse, en zorgt voor een 
rapportering, zowel in de vorm van een globaal rapport als in de vorm van individuele resultaten.

8.1 Aanbevelingen voor het uitvoeren van het onderzoek 

 De methodiek van het kwetsbaarheidsonderzoek vraagt een grote tijdsinvestering van het lokaal bestuur 
omdat alle ouderen persoonlijk aangesproken worden om de vragenlijst in te vullen. De ervaringen in 
de deelnemende gemeenten tonen aan dat deze inspanningen lonen. Enerzijds is het aantal ingevulde 
vragenlijsten hoger en anderzijds is het pad al geë� end voor de ouderen om later deel te nemen aan acti-
viteiten, vragen te durven stellen aan het lokaal bestuur/de hulpverlener, … . 
Aanbeveling: Tracht het werk goed in te schatten, zowel voor het eigen personeel als voor de vrijwil-
ligers. Voorzie zeker ruimte in het takenpakket van minstens 1 personeelslid om aan deze opdracht te 
werken. Dit personeelslid hee�  het totaaloverzicht van de stand van zaken van het onderzoek en is bij 
voorkeur ook het centrale aanspreekpunt. Het Steunpunt Data&Analyse kan helpen bij het maken van 
deze inschatting. 

 Het kwetsbaarheidsinstrument is een screeningsinstrument dat tot doel hee�  kwetsbare personen op 
te sporen om hen na de bevraging, indien nodig/gewenst opnieuw te kunnen contacteren. Om dit mo-
gelijk te maken is een minimum aan persoonsgegevens nodig.
Aanbeveling: Bereid het onderzoek goed voor met het oog op het beschermen van de privacy van de 
respondenten en om te voldoen aan de normen van de wetgeving en dit zonder dat hierbij de mogelijk-
heid in het gedrang komt om de kwetsbare respondenten ook te identi� ceren. Zorg er ook voor dat de 
vrijwilligers goed geïnformeerd en zelf overtuigd zijn van de noodzaak om de vragenlijst niet anoniem 
in te vullen. Zo zullen zij de nodige overtuigingskracht aan de dag kunnen leggen wanneer de oudere 
weigert aan het onderzoek mee te werken omwille van privacy issues. 

 De periode van bevragen:
Aanbeveling: De periode van bevraging speelt een rol: de herfst- en winterperiode zijn minder ge-
schikt voor een bevraging van de ouderen (in het bijzonder eind oktober-begin november). Vaak heb-
ben de ouderen in deze periode somberdere gedachten. 

 De respondenten vinden het soms moeilijk de vragen te beantwoorden. De ervaring met bevragingen 
bij deze doelgroep leert ook dat deze doorgaans minder mondig is dan bv. de generatie jongeren. Het 
geven van de eigen mening is minder vanzelfsprekend. Een kleine aanmoediging om dit toch te doen, 
kan hier het verschil maken. 
Aanbeveling: Ga voor een persoonlijke aanpak: laat bij voorkeur een vrijwilliger de vragenlijst per-
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duele aanpak door het lokaal bestuur mogelijk te maken, is een methodiek afgesproken, zodat het lokaal 
bestuur wel die koppeling kan maken tussen ouderen en kwetsbaarheidsscore. 

 Het binnenkomen van de individuele resultaten levert onmiddellijk veel werk voor het lokaal bestuur. 
Vaak worden concrete vragen gesteld die onmiddellijke actie vereisen of de respondenten verwachten 
op zijn minst vrij snel na het afnemen van de vragenlijst een respons van het lokaal bestuur.

 Aanbeveling: Voorzie op voorhand tijd en middelen (in eerste instantie personeelsinzet!) om accuraat 
op deze vragen in te spelen. Ook indien er (nog) geen pasklaar antwoord is, contacteer de betrokken 
persoon en laat weten dat je de vraag/opmerking goed ontvangen hebt. Kijk voor het oplossen van pro-
blemen ook over het muurtje van de eigen dienst heen. 

 Aanbeveling: Ga zo snel als mogelijk aan de slag met de individuele resultaten. In samenspraak met 
het Steunpunt D&A kunnen de individuele scores gefaseerd bezorgd worden (bv. per straat, per 20 
respondenten, …). Het is niet nodig om te wachten tot de totale populatie bevraagd is om reeds aan 
de slag te gaan met de individuele resultaten. Zeker in die gemeenten waar het bevragen van alle 
80-plussers een aantal maanden in beslag kan nemen (door het groot aantal 80-plussers), is een gefa-
seerde werking aangewezen. 

 Elke bevraging creëert verwachtingen bij degenen die de vragenlijst invulden.
 Aanbeveling: Laat de doelgroep niet op zijn honger zitten en koppel binnen een aannemelijke tijd te-

rug bv. via een receptie. Tijdens dit moment kunnen de onderzoeksresultaten bekend gemaakt worden 
en, indien reeds gekend, de speerpunten van het traject dat zal volgen of de acties die op de planning 
staan. Dit is ook het uitgelezen ogenblik om informatie te verstrekken over allerhande thema’s die de 
doelgroep kunnen aanbelangen of om te netwerken en zo dichter bij hen komen te staan.

 Heel speci� ek voor de resultaten van het kwetsbaarheidsonderzoek is het feit dat deze : 
 - een acute nood kunnen aantonen 
 - betrekking hebben op een doelgroep wiens situatie zeer snel kan veranderen
 Aanbeveling: Kort op de bal spelen! De individuele resultaten zijn namelijk maar een beperkte periode 

relevant. Waak erover dat deze individuele resultaten niet verloren gaan. 

 Het lokaal bestuur kan de individuele kwetsbaarheidsscores ook op kaart zetten23 waardoor de sprei-
ding van de meest kwetsbare personen zichtbaar wordt: wonen de meest kwetsbare personen in het 
centrum of net niet? Is er een wijk of deelgemeente die opvallend meer kwetsbare  personen telt?

 Aanbeveling: Werk niet louter aan een generiek ouderenbeleid. Hou er rekening mee dat de ene wijk 
de andere niet is, ook socio-demogra� sch niet. Dit hee�  tot gevolg dat bepaalde acties goed werken in 

23 Het op kaart zetten van de kwetsbaarheidsscores gebeurt niet standaard. Indien het lokaal bestuur dit wenst en in huis niet over de 
mogelijkheden beschikt om deze oefening te doen, dan kan het Steunpunt Data&Analyse dit uitvoeren mits het ondertekenen van 
een verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR.

soonlijk afgeven. In principe is het de bedoeling dat de oudere de vragenlijst alleen invult maar bied 
ook de mogelijkheid aan om bijgestaan te worden door de vrijwilliger. 

8.2 Aanbevelingen voor het werken met de globale resultaten 

 De globale resultaten kunnen gekoppeld worden aan andere beleidsdomeinen. Het hoe�  zich niet te be-
perken tot het ouderenbeleid in het bijzonder of tot projecten die enkel gericht zijn op ouderen.

 Aanbeveling: Koppel de resultaten bijvoorbeeld aan het woonbeleid. Tijdige woningaanpassing zou als 
generiek beleid gevoerd moeten worden. Of aan een beleid m.b.t. het openbaar domein. Goede voet-
paden, rustbanken, …. zijn van groot belang voor ouderen. 

 Wijken, deelgemeenten verschillen van elkaar. Hier zicht op krijgen is noodzakelijk om een aanpak op 
maat voor de wijk uit te werken. 

 Aanbeveling: Het kwetsbaarheidsinstrument, als screeningsinstrument, laat net toe om deze verschil-
len te detecteren. Bij de uitrol kan enkel voor een bepaalde wijk/deelgemeente geopteerd worden, of 
voor een in tijd gefaseerde aanpak. Maak hier gebruik van om een aangepast beleid of gerichte acties 
uit te werken waardoor de inzet van middelen veel e�  ciënter zal zijn. 

 Voldoende terugkoppelen naar de vrijwilligers. Zij hebben zich in grote mate geëngageerd om mee te 
werken aan het onderzoek en verwachten vaak ook te horen wat hun inspanningen opgeleverd hebben. 
Ook met het oog om hen blijvend te betrekken bij de uitwerking van de activiteiten is het investeren in 
een goede band met deze vrijwilligers zeker zinvol.

 Aanbeveling: Investeer in de vrijwilligers: koppel na het onderzoek naar hen terug, blijf hen betrekken. 
Maak ook gebruik van bestaande structuren zoals bv. de seniorenadviesraad: breng hen op de hoogte 
dat het onderzoek uitgevoerd zal worden, betrek hen hierbij, koppel de resultaten terug. Zo kunnen de 
ouderen aanbevelingen geven aan het bestuur en hebben nieuw voorgestelde initiatieven een grotere 
kans op gedragenheid zowel door de ouderen als door het bestuur. 

 De ervaringen uit de deelnemende gemeenten tonen ook aan dat het uitvoeren van het kwetsbaar-
heidsonderzoek een positief nevene� ect kan hebben, in de zin dat de buurt ook meer betrokken wordt 
bij het uitvoeren van de acties.

8.3 Aanbevelingen voor het werken met de individuele resultaten

De gegevens worden door het Steunpunt Data&Analyse anoniem verwerkt. We berekenen met andere 
woorden een kwetsbaarheidsscore per individu, zonder dat we weten over wie het gaat. Om een indivi-
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 Aanbeveling: Ook bij het uitwerken van globale acties is het noodzakelijk om voldoende ruimte te la-
ten voor een individuele aanpak. Zoek naar een oplossing die aanvaardbaar is voor de omgeving maar 
tegelijk ook voldoende gedragen wordt door de oudere zelf. Hou er rekening mee dat ouderen, zeker 
wat de woonsituatie betre� , niet van verandering houden. Ga desnoods op zoek naar de “gulden mid-
denweg”. 

de ene wijk en juist niet of minder goed in een andere wijk. Oog hebben voor deze verschillen en hier-
op anticiperen verhoogt de kans op een succesvolle actie. 

8.4 Aandachtspunten bij het uitwerken van de acties

 Soms hee�  een actie een ander resultaat dan oorspronkelijk bedoeld was. In dit geval is het belangrijk 
te analyseren waarom het uiteindelijke resultaat niet werd bereikt, hoe die onverwachte resultaten tot 
stand zijn gekomen en evalueren of dit wenselijk is. Zo niet bijsturen. 

 Aanbeveling: Heb bij het evalueren van de acties ook oog voor de niet-bedoelde e� ecten! Evalueer 
deze ook en stuur bij waar nodig.

 Bepaalde acties zijn bedoeld om maar een bepaalde periode van het jaar (seizoen/semester) door te 
gaan maar zullen het jaar daarop wel hernomen worden. 

 Aanbeveling: Zorg in de periode dat het project stil ligt voor blijvende aandacht (naamsbekendheid/
logo). Z o kan bij een herhaling van het project de draad onmiddellijk weer opgepikt worden. 

 Zoals elke doelgroep vraagt ook de oudere generatie een speci� eke aanpak om hen adequaat te berei-
ken en te motiveren om deel te nemen aan activiteiten. De tijdsgeest waarin zij opgroeiden is verschil-
lend van de tijdsgeest waarin we vandaag leven. Dit maakt dat zij soms een andere communicatie ge-
woon zijn, andere normen en waarden hanteren die niet uit het oog verloren mogen worden willen we 
deze doelgroep kunnen aanspreken. Een persoonlijke aanpak werkt het best. Flyers in de bus, folders 
aan de balie, a�  ches, … bereiken deze doelgroep niet. 
Aanbeveling: Denk bij het uitwerken van elke activiteit steeds goed na over de wijze waarop je deze 
doelgroep zal aanspreken en betrekken bij activiteiten. Zeker in het bijzonder indien het activiteiten 
zijn met een participatief karakter. Stem de communicatiekanalen of –methodieken steeds af op deze 
speci� eke doelgroep. 

 Een aantal acties zullen als resultaat een product opleveren die, wil het nuttig blijven, ook op regelma-
tige tijdstippen bijgewerkt moet worden.

 Aanbeveling: Hou er rekening mee dat het wenselijk kan zijn om succesvolle acties ook na de voorzie-
ne periode te laten verder lopen, of om deze uit te breiden naar andere wijken. Anticipeer hierop qua 
investering van middelen, ook personeelsinzet. 

 Zoals ook in deel 1 van het rapport aangehaald werd, conformeren personen in een moeilijke situatie 
zich na verloop tijd met deze situatie waardoor deze dan niet langer als problematisch wordt gezien. 
De buitenwereld, de hulpverlening en (familiale) omgeving, ervaart dit echter vaak anders en blij�  de 
situatie wel als problematisch beschouwen. Er is dus een � jne lijn tussen wat de oudere zelf vindt en 
wat de maatschappij (de omgeving) als norm beschouwt. 


