
Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid 
ontwikkelde samen met de ouderenzorgsector een 
referentiekader “integrale kwaliteit wonen en zorg” 
voor de Vlaamse woonzorgcentra. Dit referentiekader 
standaardiseert de normen en verwachtingen voor 
kwaliteit en reikt indicatoren aan om die standaarden 
te meten en te evalueren. 

Ook onze vzw startte in 2013 met deze registratie 
om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven 
evalueren. 

Op de volgende pagina’s wordt telkens de 
vergelijking gemaakt met de sectorresultaten van 
2017 aangezien dit de meest recente gegevens zijn. 

Referentiekader integrale kwaliteit wonen en zorg



Decubitus of doorligwonden

De voorbije 5 jaar stellen we vast dat er in onze 
vzw steeds minder doorligwonden optreden. Sinds 
2 jaar wordt in april bij maximum 1% van onze 
bewoners een doorligwonde geregistreerd, in 
2013 was dit nog bijna 4,8% . Dankzij deze daling 
blijven we net zoals het voorbije jaar behoren tot 
de categorie van Vlaamse woonzorgcentra met het 
minste aantal bewoners met decubitus. Een analyse 
toont aan dat de vastgestelde doorligwonden vooral 
wonden waren die gemakkelijker ontstonden en 
moeilijker heelden omwille van extreme magerheid 
en spierverlies (cachexie), arterieel vaatlijden en 
bedlegerigheid.

Onbedoelde gewichtsafname

Elk jaar wordt nagekeken hoeveel bewoners 5% of 
meer van hun gewicht onbedoeld zijn verloren in 
de periode maart-april (B1) en hoeveel bewoners 
10% of meer van hun gewicht zijn verloren in de 
periode april-oktober (B2). Bewoners die een 
vermageringsdieet volgen of bij wie gewichtsafname 
als normaal kan worden beschouwd omwille van een 
specifieke therapie, worden niet meegerekend voor 
deze kwaliteitsindicator, net als bewoners die niet 
gewogen kunnen worden (ziekenhuisopname …) of 
in een stervensfase zijn.

Tussen maart en april (B1) verloor 3% van onze 
bewoners onbedoeld 5% of meer van zijn gewicht. 
Hiermee zitten we onder het Vlaamse gemiddelde 
van 4,2%. Bij 1/3 kwam dit door het verlies van het 
begrip om een maaltijd te herkennen, verminderde 
eetlust of weigering om te eten, slikproblemen 
of smaakproblemen. Bij 28% was er een infectie 
aanwezig en bij 20% waren er stemmingsproblemen 
(onrust, verwarring, depressie …). 

Voor gewichtsverlies over 6 maanden (B2) 
scoren we ook beter in vergelijking met andere 
Vlaamse woonzorgcentra: 2% tegenover het 
Vlaamse gemiddelde van 4,7 %. Dit is mogelijk te 
danken aan de snelle terugkoppeling van de eerste 
metingen (maart-april) aan de teamcoaches en het 
daaropvolgende multidisciplinaire gesprek. 

Onderliggende problemen kunnen op die manier 
snel behandeld worden. Bijna 40% van deze 
bewoners heeft dementie. Bij 1 op 4 bewoners 
kwam dit door het verlies van het begrip om een 
maaltijd te herkennen, algemene achteruitgang en 
onderliggende ziektes.

Medicijnincident

In 2018 deed zich gemiddeld bij 0,6% van de 
bewoners een medicijnincident voor tijdens de 
registratieperiode. Dit is beduidend lager dan het 
gemiddelde van Vlaanderen (1,9%). We moeten 
opmerken dat deze indicator heel gevoelig is voor 
wijzigingen aangezien de registratieperiode slechts 
1 week bedraagt. Incidenten worden steeds op 
huisniveau direct besproken met de betrokken 
zorgverlener(s). Incidenten die te wijten zijn aan 
een zwakke schakel in het systeem van klaarzetten-
controleren-toedienen worden besproken in team 
en zo nodig met de apotheek.

Griepvaccinatie

Elk jaar krijgen onze medewerkers en bewoners 
de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen 
de griep. In het najaar van 2018 liet 74% van onze 
zorgmedewerkers zich vaccineren. Een goede 
vaccinatiegraad bij het personeel kan het aantal 
griepachtige aandoeningen bij bewoners met 
43% doen verminderen en het aantal sterfgevallen 
bij bewoners voorkomen met 44%. Het Vlaams 
Agentschap raadt daarom aan dat minstens 80% 
van de medewerkers in woonzorgcentra zich laat 
vaccineren. In wzc Kloosterhof en wzc Sint-Jozef 
Wiekevorst werd dit percentage in 2018 gehaald 
bij het zorgpersoneel. We bekijken hoe we de 
medewerkers in de andere woonzorgcentra kunnen 
sensibiliseren. Als we niet enkel zorgmedewerkers 
maar alle personeelsleden in rekening nemen, 
behalen we een vaccinatiegraad van 71%. Dit wil 
zeggen dat bij de andere medewerkers het cijfer iets 
lager ligt dan bij het zorgpersoneel. 



Valincidenten

In mei 2018 is 16% van onze bewoners één of 
meerdere keren gevallen. In vergelijking met alle 
Vlaamse woonzorgcentra bevinden we ons boven het 
gemiddelde van 12,3%. Als we kijken naar bewoners 
die meer dan 1 keer gevallen zijn in de maand mei, 
dan toont het resultaat (5%) ons dat we ook hierin 
hoger scoren dan Vlaanderen (3,4%).Voor beide 
indicatoren zijn we licht gestegen in vergelijking met 
de voorbije jaren. Een analyse van de valincidenten 
leert ons het volgende:

• In mei 2018 waren er 207 valincidenten in onze vzw.
• De meeste valincidenten vonden plaats in de

kamer (57%) of bijhorende badkamer (15%).
• We zien op het moment van een valincident vnl.:

- struikelen/uitschuiven (25%);
- zelfstandig uit een stoel/bed opstaan (42%).

• De valincidenten vonden iets vaker overdag plaats
(36%), gevolgd door ’s nachts (34%) en ’s avonds
(30%).

• De meeste valincidenten hadden geen gevolgen
(52%). Valincidenten die wel een gevolg kenden,
beperkten zich voornamelijk tot verwonding van
ernstklasse 1 (70%).

In heel wat gevallen kan de vraag gesteld worden of 
we niet meer fysieke fixatie moeten toepassen om 
het aantal valincidenten te verlagen. Een analyse 
toont echter aan dat er geen verband bestaat  
tussen de afbouw van fysieke fixatie en het aantal 
(herhaaldelijke) vallers. Onderzoek laat ook zien 
dat fixatie het risico op vallen verhoogt door de 
negatieve impact op de spiersterkte en botdensiteit. 
De Vlaamse richtlijn val- en fractuurpreventie voor 
woonzorgcentra laat zien hoe we valproblematiek 
anders kunnen aanpakken. We hebben dan ook een 
nieuwe visie en procedure val- en fractuurpreventie 
uitgewerkt die we in 2019 multidisciplinair en in 
samenwerking met de coördinerend en raadgevend 
artsen zullen implementeren in onze woonzorgcentra. 

Bewoners met 1 of meer valincidenten in mei

Bewoners met 2 of meer valincidenten in mei
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Vrijheidsbeperkende maatregelen

Overdag krijgt 10% van onze bewoners een 
vrijheidsbeperkende maatregel (registratie februari 
2018). In 2015 was dit nog het dubbele. Met het 
huidige resultaat behoren we tot de Vlaamse 
woonzorgcentra waar het minst vrijheidsbeperkende 
maatregelen wordt gebruikt overdag. ’s Nachts is 
dit nog bij 22% van onze bewoners waarbij vooral 
bedhekken worden ingezet. 

We zijn fier dat ons project zijn vruchten afwerpt. Vaak 
konden we fixatie afbouwen zonder een alternatief 
in de plaats te stellen. Daarboven wordt bij de 
aankoop van nieuwe bedden gekozen voor 4 halve 
bedhekken. Zo krijgt de bewoner een veilig gevoel 
zonder de vrijheid te ontnemen (een half bedhekken 
geeft zelfs extra steun om uit bed te komen). 

De uitdaging ligt nu in het zoeken naar alternatieven 
voor bewoners waarbij fixatie omwille van 
veiligheidsredenen niet zomaar kan afgebouwd 
worden. 

Polyfarmacie

Deze indicator wordt herwerkt bij het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. In 2018 bekeken 
wij samen met de coördinerend en raadgevend 
artsen welke bewoners 10 of meer geneesmiddelen 
namen. Deze medicatieschema’s werden kritisch 
bestudeerd en er werd een advies geformuleerd 
naar de huisarts over een mogelijke afbouw.

Overlijden in het wzc

In het kader van vroegtijdige zorgplanning streven 
we ernaar om palliatieve bewoners tijdens hun 
laatste levensdagen met alle nodige zorg te kunnen 
omringen in het woonzorgcentrum. In 2018 konden 
we dit realiseren voor 88% van onze bewoners. 
Slechts 12% van onze bewoners is overleden in het 
ziekenhuis. Van het totaal aantal bewoners in onze 
woonzorgcentra sterft per jaar gemiddeld 36%. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen overdag (18-20 feb)
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Plan levenseinde

Onze vzw hecht veel belang aan zorg in dialoog. Dit 
betekent dat we al vanaf de eerste verblijfsweken 
vragen aan elke bewoner wat zijn/haar wensen 
zijn in het kader van wonen en zorg, alsook naar 
het levenseinde toe (bv. weigering van bepaalde 
behandelingen, ziekenhuisopname …). Ongeveer 
6 weken na opname wordt hiervoor een formeel 
gesprek gepland. Als een bewoner zijn wensen zelf 
niet kan uiten, brengen we samen met de wettelijke 
vertegenwoordiger en eventuele andere naasten 
de wensen van de bewoner in kaart. Op basis van 
dit gesprek wordt een eerste zorgplan opgemaakt. 
Tijdens het verblijf kan een bewoner op elk moment 
vragen om zijn zorgplan te wijzigen. Vanaf 2018 
bieden we ook systematisch 2x per jaar een gesprek 
aan waarin we het zorgplan opnieuw bespreken. Ook 
volgden het afgelopen jaar 420 zorgpersoneelsleden 
een vorming rond communicatieve vaardigheden 
bij vroegtijdige zorgplanning. 91% van onze 
bewoners heeft een plan levenseinde op basis van 
zijn wensen. Daarmee behoren we tot de 10% beste 
woonzorgcentra in Vlaanderen. 

Vrijwilligerswerk

Onze woonzorgcentra kunnen al heel wat jaren 
rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers die 
zich dagdagelijks inzetten. Zij zijn een onmisbare 
hulp in de cafetaria, bij animatieactiviteiten, bij 
uitstappen…  Dankzij hun hulp kunnen onze woon-
zorgcentra meer aandacht aan de bewoners bieden.

Het aantal uur vrijwilligerswerk per woongelegenheid 
bedroeg in 2018 gemiddeld 39 uur. Er is dus een 
lichte stijging in vergelijking met 2013 (34 uur per 
woongelegenheid). In vergelijking met het Vlaamse 
gemiddelde (36 uur) is dit een hogere score.

Bewoners met een plan zorg voor het levenseinde
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Legende
Vzw: het gemiddelde van alle huizen van de Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
V20: 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V50: 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V80: 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat


