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VOORWOORD BIJ DE GEZAMENLIJKE OPMAAK VAN HET BELEIDSPLAN ZORGSTRATEGIE EN HET OUDERENBELEIDSPLAN 

Voorwoord bij de gezamenlijke opmaak van het 
beleidsplan zorgstrategie en het 
ouderenbeleidsplan 

Het ouderenbeleidsplan en het beleidsplan zorgstrategie richten zich op de 65-plussers. Vandaag 
telt Sint-Niklaas ruim 15 000 65-plussers of bijna 1/5 van onze inwoners. Een grote groep dus die 
bovendien gekenmerkt wordt door een enorme diversiteit. Het leeftijdscriterium van ‘65-plus’ 
vraagt daarom soepele hantering, en mag niet te absoluut beschouwd worden. 

Nog meer dan vroeger slaan stad en OCMW de handen in elkaar om een beleid op maat voor elke 
senior te kunnen realiseren. Wij staan voor een beleid waarbij senioren recht hebben op een actieve 
rol in onze stad en geloven vooral dat zij recht moeten hebben om hun manier van leven te kiezen. 
Senioren moeten hun ervaring en wijsheid kunnen delen, ze moeten m.a.w. ten volle kunnen parti-
ciperen en zich volledig kunnen ontwikkelen. Het ouderenbeleidsplan (gecoördineerd door de stad) 
schuift hiervoor onze prioriteiten naar voor. We staan ook voor een beleid waarbij we vanuit het 
lokale bestuur een gediversifieerd aanbod aan (woon)zorg voorzien, rekening houdend met de 
maatschappelijke evoluties, voor die senioren die zorg- en/of woonondersteuning nodig hebben. 
Het zorgstrategisch plan (gecoördineerd door het OCMW) tekent de gewenste toekomstige struc-
tuur uit van de (woon)zorg op korte en langere termijn.  

Het ouderenbeleidsplan en het beleidsplan zorgstrategie zijn weliswaar afzonderlijke documenten, 
maar zijn gezamenlijk tot stand gekomen en hierdoor maximaal op elkaar afgestemd. Uitgangspunt 
voor het geheel zijn de 8 componenten van het wereldgezondheidsmodel voor een leeftijdsvriende-
lijke gemeente: Publieke ruimte en gebouwen, Mobiliteit, Wonen, Sociaal-culturele participatie, 
Respect en sociale inclusie, Maatschappelijke participatie, Communicatie en informatie, Gezond-
heid en zorg. 

Sint-Niklaas moet een stad zijn waar iedereen, ongeacht leeftijd, zich welkom voelt. Een leeftijds-
vriendelijke en vooral warme stad dus! Deze plannen vormen daartoe een belangrijke schakel. Op 
basis van deze beide documenten zullen we samen met de senioren het ouderenbeleid verder uit-
werken. Hun stem zal daarbij van cruciaal belang zijn. 

Christel Geerts Mike Nachtegael 
Schepen voor seniorenbeleid Voorzitter OCMW 
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VOORWOORD BIJ HET BELEIDSPLAN ZORGSTRATEGIE 

Voorwoord bij het beleidsplan zorgstrategie 

Met het nieuwe beleidsplan zorgstrategie blikt het OCMW vooruit op de ontwikkeling van de 
woonzorg voor senioren in Sint-Niklaas. Niet op heel korte termijn, maar met een duidelijke visie 
over hoe de puzzel er binnen pakweg 10 jaar moet uitzien. 

Vandaag kunnen we terugblikken op een aantal belangrijke realisaties in het kader van het vorige 
Zorgstrategisch Plan, dat dateert van 2004. De start van de vernieuwingsoperatie van onze woon-
zorgcentra is daarbij opvallend. In 2012 werd WZC ‘De Spoele’ in gebruik genomen, ter vervanging 
van het oude ‘Albert-Elisabeth’ rusthuis. Eind 2013 was ook het ‘Lindehof’ in Belsele volledig vol-
tooid, en konden bewoners van de voormalige woonzorgcentra ‘Sint-Katharina’ in Sinaai en 
‘Herfstrust’ in Belsele hun intrek nemen in en gloednieuw gebouw dat voldoet aan alle hedendaagse 
normen. En begin 2015 leggen we de eerste steen voor alweer een nieuw woonzorgcentrum in het 
Gerdapark, naast het recent geopende Welzijnshuis. De bouw daarvan moet tegen eind 2016 vol-
tooid zijn, en wordt een moderne vervanging voor ‘Ter Wilgen’ in het stadscentrum. 

In het nieuwe beleidsplan zorgstrategie wordt dit traject verder gezet, en aangevuld met enkele 
voorstellen die inspelen op recentere maatschappelijke evoluties.  

De ambitie is om in deze bestuursperiode te starten met een vervangingsbouw voor ons woonzorg-
cenrum ‘Populierenhof’ in Nieuwkerken. We hebben alvast de nodige grond in eigendom, in ons 
meerjarenplan is tot op heden een investeringsbedrag van 16,7 miljoen euro voorzien. Hier ligt voor 
het OCMW echt een opportuniteit: we kunnen de capaciteit in Nieuwkerken optrekken van 80 naar 
120 bedden en in de onmiddellijke nabijheid van het op te richten woonzorgcentrum woonvormen 
voorzien voor de zogenaamde ‘tussengroep’, mensen die enerzijds niet zorgbehoevend genoeg zijn 
voor opname in een woonzorgcentrum en voor wie het anderzijds niet meer evident is om - spijts 
alle mogelijke vormen van ondersteuning - nog thuis te wonen. Tegelijk bekijken we de vraag op 
welke manier wij kunnen inspelen op de specifieke zorg voor mensen met een mentale beperking of 
psychische problematiek. 

De volgende en laatste stap in de vervangingsoperatie is de vernieuwing van ‘De Plataan’. Om tot 
een optimale geografische spreiding te komen van ons aanbod is een vervangingbouw in het noor-
den van de stad, bijvoorbeeld op de site Clementwijk, aangewezen. Immers, op die manier zal het 
OCMW beschikken over twee moderne woonzorgcentra in de deelgemeenten (Belsele en Nieuw-
kerken), en drie moderne woonzorgcentra gespreid in de stad (Lamstraat, Gerdapark, Clementwijk). 

Naast deze inspanningen voor de eerder zwaar zorgbehoevende senior moet blijvend ingezet wor-
den op alles wat met thuiszorg, in de ruime zin van het woord te maken heeft. De meest mensen 
wonen immers liefst van al nog thuis of zelfstandig (in een serviceflat, assistentiewoning, transit-
flat, …), en dat kan alleen gerealiseerd worden als er op dat vlak ook voldoende aanbod en onder-
steuning is. Het succes van dagverzorgingscentrum ‘De Sprankel’ bevestigt de vraag naar mogelijk-
heden voor dagopvang, en uit de bevragingen blijkt ook de nood aan nachtopvang. Abstractie 
makende van de financiering van dit alles, liggen hier bijvoorbeeld wel mogelijkheden op de site te 
Sinaai, waarvan de invulling en verdere ontwikkeling na het sluiten van het oude woonzorgcentrum 



6 

 

VOORWOORD BIJ HET BELEIDSPLAN ZORGSTRATEGIE 

‘Sint-Katharina’ nog open ligt, of op termijn in de Lamstraat waar het OCMW een aaneensluitende 
reeks van rijwoningen heeft verworven. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van de senioren thuis zit zonder enige terugvalpositie op 
vrienden of familie. Het is in die context dat het opsporen van eenzame senioren als prioriteit naar 
voor wordt geschoven. Het OCMW wil hier ook werk van maken, samen met de stad. Enerzijds 
kan er via de stad een vervolg gegeven worden aan de huisbezoeken bij 80-plussers, anderzijds kan 
het OCMW dit inpassen in haar op til staande huisbezoeken-programma dat algemeen tot doel 
heeft om zelf naar de bewoners te stappen om hen te informeren over het aanbod van het OCMW.  

Het is duidelijk dat het werken aan een goed uitgebouwde woon-zorg voor senioren, vandaag en 
morgen, een bijzonder boeiende uitdaging is, zowel beleidsmatig als financieel. Het OCMW, en in 
het bijzonder al haar medewerkers, zal zich daar mee voor engageren. 

Mike Nachtegael 
Voorzitter OCMW 
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SAMENVATTING 

Samenvatting 

Sinds de vorige zorgstrategische planningsoefening van het OCMW in 2003 zijn er ingrijpende wij-
zigingen opgetreden in het Vlaamse zorglandschap die een hernieuwing wenselijk maken. In voor-
liggend rapport presenteren we de resultaten van een zeer brede bevraging van de ouderen in Sint-
Niklaas, met specifieke aandacht voor zij die in een woonzorgcentrum (WZC) verblijven en 
bepaalde doelgroepen (o.a. ouderen met een psychiatrische stoornis, ouderen met een mentale 
handicap, ouderen van allochtone origine). Samen met de resultaten van eerdere bevragingen alsook 
gegevens verkregen uit databanken, maken zij de bouwstenen uit van het beleidsplan zorgstrategie 
dat de toekomst van de ouderenzorg in Sint-Niklaas mee vorm zal geven. 

Uit de administratieve en demografische data en de gegevens uit de databanken blijkt dat de ver-
grijzing redelijk uitgesproken is in Sint-Niklaas. Dit vraagt natuurlijk om een antwoord op het vlak 
van zorg. In Sint-Niklaas is er al een relatief sterk uitgebouwde residentiële zorg, maar de mantel- 
en thuiszorg blijft iets achter. Hierbij komt tevens de observatie dat de verhouding van personen op 
‘mantelzorgleeftijd’ ten opzichte van ouderen boven de 80 jaar dalende is over de jaren. Deze 
observaties suggereren dus dat in een beleidsplan zorgstrategie de nadruk zeker ook zal moeten 
komen te liggen op de promotie en uitbreiding van de thuiszorg en de ondersteuning van de man-
telzorg.  

De informatie over het zorgaanbod van het OCMW leert ons dat binnen de WZC de nadruk 
steeds meer komt te liggen op de zwaardere zorgprofielen. Dit maakt echter dat personen met 
beperktere zorgbehoeften steeds minder in een WZC terecht kunnen, en dus thuis dienen te wor-
den opgevangen. Voor de mantelzorgers van deze ouderen kan een dagverzorgingscentrum (DVC) 
een verlichting van de zorg betekenen. Deze functie vervult het DVC De Sprankel dan ook voor 
het merendeel van zijn cliënten. Uit een analyse van het aanbod na verwezenlijking van het vorig 
zorgstrategisch plan blijkt verder dat er ruimte is in de programmatie wat betreft WZC-bedden, 
waarbij de nadruk het best op RVT-bedden komt te liggen. Verder kunnen er 12 kortverblijfbedden 
bijkomen. Bovendien valt op dat er geen assistentiewoningen in Nieuwkerken-Waas aanwezig zijn. 
Wat betreft dagverzorging is het aanbod dubbel van wat er geprogrammeerd is. 

Op basis van de reeds eerder uitgevoerde onderzoeken krijgen we een eerste zicht op de popula-
tie van meest hulpbehoevende personen die nog thuis wonen. 4,8% van de senioren geeft aan niet 
op hulp te kunnen rekenen, terwijl 14,2% het risico loopt om te vereenzamen omdat men minder 
dan één keer per maand bezoek krijgt van familie, vrienden, kennissen of buren. 5,9% heeft hierbij 
ook geen partner. Deze personen zijn dus het meest kwetsbaar. Op basis van extrapolatie schatten 
we dat dit ongeveer 900 personen betreft (15 453 maal 0,059). Verder bleek 23,3% van de ouderen 
hulp in het huishouden nodig te hebben, terwijl 20,4% daarvan die hulp niet krijgt. In totaal zouden 
er dus 4,8% van de ouderen een onbeantwoorde hulpvraag hebben (20,4% van 23,3%).  

Wat betreft de financiële situatie van de senioren in Sint-Niklaas, blijkt 14,2% een woonquote van 
meer dan 30% te hebben. Waarschijnlijk betreft het hier voornamelijk de private huurders. Toch 
blijken betalingsmoeilijkheden en achterstallige rekeningen amper voor te komen bij de ouderen in 
Sint-Niklaas, wat bemoedigend is. Verder lijkt de Stadsmonitor te suggereren, op basis van zelfrap-
portage, dat er meer senioren zijn met een langdurige aandoening (34,1%) dan uit de administra-
tieve data omtrent het percentage personen met een zorgforfait voor chronisch zieken blijkt (4,7%-
15,5%). 
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Ten slotte leverden de eigen bevraging en gesprekken, naast de hierboven vermelde gegevens uit 
eerdere onderzoeken, eveneens een heleboel informatie op. Uit de algemene bevraging kwam naar 
voren dat het lokaal dienstencentrum (LDC) door 63,7% van de respondenten gekend is. Dit is 
positief met het oog op het invullen van de zorgvraag, aangezien men vanuit het dienstencentrum 
kan doorverwijzen naar de meest gepaste zorg. Een belangrijke drempel bij het verkrijgen van de 
juiste zorg is namelijk het vinden van de meest gepaste zorg. Ook de coördinatie van de zorg kan de 
vaardigheid van bepaalde ouderen overstijgen, voornamelijk wanneer de zorgvraag groot is en het 
aanbod divers. Soms zou het dan beter kunnen zijn dat deze coördinatie door een professional 
wordt overgenomen. Op die manier wordt de mantelzorg ook enigszins ontlast. Voor personen die 
de taal niet machtig zijn of geen enkele affiniteit hebben met het zorglandschap is het verkrijgen 
van zelfs relatief beperkte zorg soms reeds een uitdaging. Hier zou meer mondelinge communicatie 
en laagdrempelig contact, naast flyers, informatiebundels en dergelijke, mogelijks een oplossing 
kunnen bieden. 

Verder ervaart men een nood aan administratieve en juridische hulp en in mindere mate aan 
ondersteuning bij klusjes. Verder is de mindermobielencentrale, De Sprankel, de ziekenoppas en de 
dienst voor oppashulp nog niet echt goed bekend. Over het algemeen wordt het vervoer van zorg-
behoevende ouderen als een belangrijk knelpunt ervaren, zowel door henzelf als door mantel-
zorgers en hulpverleners. De kostprijs loopt soms te hoog op, het openbaar vervoer is niet altijd 
vlot bruikbaar en men ervaart een stigma bij het gebruik ervan. Dit maakt dat de vlotte bereikbaar-
heid van de door het OCMW aangeboden diensten een blijvend aandachtspunt zal dienen te zijn. 

Betreffende het aanbod van residentiële zorg is er zeker vraag naar betaalbare assistentiewonin-
gen, en naar tussenvoorzieningen die meer zorg bieden dan dergelijke assistentiewoningen maar 
toch niet zo zorggericht zijn als WZC. Hierbij zou er specifiek aandacht kunnen zijn voor ouderen 
met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis. Ook binnen de WZC zou een 
verdere expertiseontwikkeling omtrent deze doelgroepen tegemoetkomen aan een reële nood. 

Op basis van al deze verzamelde informatie worden in het voorliggend rapport aanbevelingen 
geformuleerd, die samengevat weergegeven worden in onderstaande tabel. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen prioriteiten, opportuniteiten en initiatieven die bestendigd dienen te 
worden. Een bepaald advies valt onder de noemer ‘prioriteit’ wanneer het een dringende nood om-
vat, waarvan de invulling ervan potentieel kan bijdragen aan het welzijn van alle senioren. Opportu-
niteiten zijn ook dringende noden, maar de invulling ervan is gericht op specifieke doelgroepen en 
dus niet op de gehele populatie van senioren. Initiatieven die bestendigd dienen te worden bestaan 
al, maar het is belangrijk dat deze verder ondersteund en eventueel uitgebouwd worden. 

Tabel 1 Aanbevelingen opgedeeld in prioriteiten, opportuniteiten en te bestendigen initiatieven 

Prioriteiten Opportuniteiten Te bestendigen 

- Nieuwbouw en uitbreiding 
Populierenhof en Plataan  

- Bijkomende assistentiewoningen 

- Uitbreiden kortverblijf 

- Ontwikkelen vervoersdienst 

- Ontwikkelen zorgmanagerfunctie (met 
aandacht voor senioren van allochtone 
oorsprong) 

- Opsporen eenzame senioren 

- Afdeling in WZC voor personen met 
een psychiatrische stoornis 

- Nachtopvangcentrum  

- Zorgflats voor senioren met een 
mentale beperking  

- Zorgflats/transitwoning 

- Ontwikkelen nieuw concept rond 
dagverzorgingsmogelijkheden 

- Verder promoten en uitbreiden ‘t Punt 

- Verder promoten en uitbreiden 
klusjesdienst 

 



9 

 

INHOUD 

Inhoud 

Voorwoord bij de gezamenlijke opmaak van het beleidsplan zorgstrategie en het 
ouderenbeleidsplan 1 

Voorwoord bij het beleidsplan zorgstrategie 5 

Samenvatting 7 

Lijst tabellen 11 

Lijst figuren 13 

Inleiding 15 

- DEEL 1  VOORSTELLING VAN HET OCMW VAN SINT-NIKLAAS, HUIDIG AANBOD EN 
PROGRAMMATIE - 17 

1 | Het OCMW Sint-Niklaas 19 
1.1 Organisatie 19 
1.2 Missie 22 

2 | Stand van zaken: realisatie vorig zorgstrategisch plan, huidig zorgaanbod en 
programmatie 23 
2.1 Realisatie van het vorig zorgstrategisch plan 23 
2.2 Huidig zorgaanbod 23 

2.2.1 Residentiële zorg 23 
2.2.2 Thuiszorg 25 
2.2.3 Wonen 28 

2.3 Samenvatting huidig zorgaanbod en programmatie 28 

- DEEL 2  BOUWSTENEN VOOR EEN NIEUW BELEIDSPLAN ZORGSTRATEGIE - 33 

3 | Informatie uit databanken, administratieve en demografische informatie 35 
3.1 De populatie van 65-plussers in Sint-Niklaas: demografie 35 
3.2 Financiële situatie en hulp aan bejaarden 37 
3.3 Voorkeursregeling in de ziekteverzekering, chronische ziekte en opnameratio 38 
3.4 Sociaal wonen 41 
3.5 Premies in kader van de zorgverzekering: mantel- en thuiszorg en residentiële zorg 43 
3.6 Gebruik van gezinszorg 45 
3.7 Aanbod geestelijke gezondheidszorg voor ouderen 46 
3.8 Besluit 46 

4 | Informatie over het zorgaanbod van het OCMW 47 
4.1 Verblijfsduur in de WZC van het OCMW 47 
4.2 Zorgzwaarte in de WZC van het OCMW 48 
4.3 Bezetting van de WZC van het OCMW 52 
4.4 Het dagverzorgingcentrum De Sprankel 53 
4.5 Dienstencentrum De Wilg 54 



10 

 

INHOUD  

4.6 De vrijwilligerswerking 54 
4.7 Besluit 56 

5 | Gegevens uit eerdere bevragingen 57 
5.1 Het ouderenbehoefteonderzoek 57 

5.1.1 Zorg 57 
5.1.2 Wonen 59 

5.2 De Stadsmonitor 60 
5.2.1 Zorg 60 
5.2.2 Vervoer 64 
5.2.3 Wonen 65 

5.3 Besluit 66 

6 | Informatie uit eigen bevraging ouderen en bevoorrechte getuigen Sint-Niklaas 69 
6.1 Opzet van het onderzoek 69 
6.2 Enquête 70 

6.2.1 Respons 70 
6.2.2 Resultaten 72 

6.3 Bevraging ouderen wonend in een WZC 78 
6.4 Gesprekken met bevoorrechte getuigen 80 

6.4.1 Noden op vlak van aanbod van voorzieningen/diensten 80 
6.4.2 Specifieke aspecten van de zorg in een WZC 82 
6.4.3 Samenwerking bij de zorg voor ouderen 83 
6.4.4 Zorgcontinuïteit 83 
6.4.5 Specifieke aspecten bij het werken met doelgroepen 84 
6.4.6 Ligging van de voorzieningen 86 
6.4.7 Nieuwe technologieën 86 

6.5 Focusgroepen 86 
6.5.1 Het zorgaanbod en gebruik ervan 86 
6.5.2 Wonen 87 
6.5.3 Participatie en mobiliteit 87 
6.5.4 Dienstverlening door de stad en het OCMW 88 

6.6 Besluit van de verschillende eigen bevragingen 88 

- DEEL 3  AANBEVELINGEN VOOR DE INVULLING VAN EEN NIEUW BELEIDSPLAN 
ZORGSTRATEGIE - 91 

7 | Aanbevelingen beleidsplan zorgstrategie 93 

- BIJLAGEN - 99 
bijlage 1 Schriftelijke vragenlijst verschenen in de Stadskroniek 101 
bijlage 2 Uitnodigingsbrief voor de gesprekken met de bewoners van de WZC 105 
bijlage 3 Interviewleidraad voor de gesprekken met de bewoners van de WZC 107 
bijlage 4 Uitnodigingsbrief voor de focusgroepen 109 
bijlage 5 Interviewhandleiding voor de focusgroepen 111 
bijlage 6 Uitnodigingsbrief voor de bevoorrechte getuigen 115 
bijlage 7 Interviewhandleiding voor bevoorrechte getuigen 117 

Bibliografie 119 
 



11 

 

LIJST TABELLEN 

Lijst tabellen 

Tabel 1 Aanbevelingen opgedeeld in prioriteiten, opportuniteiten en te bestendigen 
initiatieven 8 

Tabel 2.1 Oplijsting taken vrijwilligers bij OCMW Sint-Niklaas 28 
Tabel 2.2 Aantal inwoners per deelgemeente en programmatieaantallen 29 
Tabel 2.3 Huidig aanbod en realisatiegraad programmatie van de residentiële 

ouderenzorgvoorzieningen, serviceflats en thuiszorgondersteunende 
voorzieningen in de regio Sint-Niklaas van het OCMW en de andere aanbieders 30 

Tabel 3.1 Burgerlijke stand van de inwoners van Sint-Niklaas en het Vlaams Gewest ouder 
dan 65 jaar op 1 januari 2013, in % 37 

Tabel 3.2 Percentage van de 65-plussers die recht hebben op een tegemoetkoming hulp 
aan bejaarden 38 

Tabel 4.1 Gemiddelde verblijfsduur in de WZC van het OCMW: ROB 47 
Tabel 4.2 Gemiddelde verblijfsduur in de WZC van het OCMW: RVT 48 
Tabel 4.3 Evolutie van forfaits in WZC Lindehof 48 
Tabel 4.4 Evolutie van forfaits in WZC Ter Wilgen (appartementen niet inbegrepen) 49 
Tabel 4.5 Evolutie van forfaits in WZC De Spoele 50 
Tabel 4.6 Evolutie van forfaits in WZC Populierenhof 51 
Tabel 4.7 Evolutie van forfaits in De Plataan 52 
Tabel 4.8 Aanwezige disciplines bij multidisciplinair overleg 54 
Tabel 4.9 Vrijwilligersbestand in 2013 en 2014 en exits 55 
Tabel 4.10 Redenen van exits vrijwilligers 56 
Tabel 5.1 Ontvangen hulp, in % (n=242-243, buiten voor ‘niemand’) 58 
Tabel 5.2 Tevredenheid met hulp, opgesplits naar hulptype, in % 59 
Tabel 5.3 Verplaatsingen in de vrije tijd, in % 65 
Tabel 5.4 Voorzieningen in huis, in % 65 
Tabel 5.5 Staat van de woning, in % 66 
Tabel 5.6 Percentage respondenten waarbij zij of iemand van het eigen gezin bepaalde 

rekeningen niet konden betalen, naar type van rekeningen, in % 66 
Tabel 6.1 Leeftijd van de respondentengroep en van de totale Sint-Niklase populatie 

(ADSEI), in % 70 
Tabel 6.2 Aantal inwoners per deelgemeente en programmatieaantallen, in % 71 
Tabel 6.3 Kennis en gebruik van initiatieven in Sint-Niklaas, in % 72 
Tabel 6.4 Belang dat gehecht wordt aan specifieke initiatieven, in % 73 
Tabel 6.5 Kennis van, nood aan en gebruik van thuiszorgdiensten, in % 73 
Tabel 6.6 Wensen betreffende de omgeving van assistentiewoningen 74 
Tabel 6.7 Wensen betreffende de omgeving van woonzorgcentra, in % 75 
Tabel 6.8 Persoonlijke voorkeuren betreffende toekomstige woonsituatie, in % 76 
Tabel 6.9 Wensen betreffende de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in de 

gemeente (% dat voorziening nodig vindt; totale populatie) 77 
Tabel 6.10 Wensen betreffende de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in de 

gemeente (% dat voorziening nodig vindt; enkel bewoners van betreffende 
deelgemeente) 77 



12 

 

LIJST TABELLEN 

Tabel 6.11 Redenen voor ontevredenheid met de eigen woning, in % 78 
Tabel 7.1 Aanbevelingen opgedeeld in prioriteiten, opportuniteiten en te bestendigen 

initiatieven 95 
Tabel 7.2 Realisatiegraad programmatie woonzorgcentra na realisatie van nieuw 

beleidsplan zorgstrategie 96 
Tabel 7.3 Realisatiegraad programmatie assistentiewoningen na realisatie van nieuw 

beleidsplan zorgstrategie 96 
Tabel 7.4 Realisatiegraad programmatie kortverblijf na realisatie van nieuw beleidsplan 

zorgstrategie 96 
Tabel 7.5 Realisatiegraad programmatie dagverzorgingscentra na realisatie van nieuw 

beleidsplan zorgstrategie 97 
Tabel 7.6 Realisatiegraad programmatie lokale dienstencentra na realisatie van nieuw 

beleidsplan zorgstrategie 97 
 



13 

 

LIJST FIGUREN 

Lijst figuren 

Figuur 1.1 Organogram departement seniorenzorg: residentiële seniorenzorg 19 
Figuur 1.2 Organogram departement seniorenzorg: thuiszorg 20 
Figuur 1.3 Organogram OCMW 21 
Figuur 3.1 Grijze druk: aantal 65-plussers ten opzichte van aantal inwoners tussen 20 en 

65 jaar 35 
Figuur 3.2 Interne vergrijzing: aantal 80-plussers ten opzichte van het aantal 65-plussers, 

in % 36 
Figuur 3.3 Mantelzorgratio: aantal 40-79-jarigen ten opzichte van het aantal 80-plussers, 

in % 36 
Figuur 3.4 Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner, in euro 38 
Figuur 3.5 Aantal 65-plussers met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering op het 

totaal aantal 65-plussers 39 
Figuur 3.6 Percentage chronisch zieken onder de 65- tot 74-jarigen ten opzichte van alle 

65- tot 74-jarigen 40 
Figuur 3.7 Percentage chronisch zieken onder de 75-plussers ten opzichte van alle 75-

plussers 40 
Figuur 3.8 Percentage sociale huurwoningen ten opzichte van het totaal aantal inwoners 41 
Figuur 3.9 Leeftijdsverdeling van de sociale huurders 42 
Figuur 3.10 Inkomensverdeling (netto belastbaar inkomen) van de sociale huurders 42 
Figuur 3.11 Percentage gerechtigden mantel- en thuiszorgpremie bij de 65-plussers 44 
Figuur 3.12 Percentage gerechtigden premie residentiële zorg (Vlaamse Zorgverzekering) 

bij de 65-plussers 45 
Figuur 3.13 Aantal gepresteerde versus aantal geprogrammeerde uren gezinszorg 45 
Figuur 3.14 Aanbodratio (aantal plaatsen per 1 000 inwoners) psychiatrische 

verzorgingstehuizen voor de zorgregio’s in 2011 46 
Figuur 4.1 Evolutie van forfaits in WZC Lindehof 49 
Figuur 4.2 Evolutie van forfaits in WZC Ter Wilgen 50 
Figuur 4.3 Evolutie van forfaits in WZC Populierenhof 51 
Figuur 4.4 Evolutie van forfaits in WZC De Plataan 52 
Figuur 4.5 Percentuele bezetting van de WZC van het OCMW 53 
Figuur 5.1 Aantal personen in de Centrale Registratie van Zorgvragen, wachtenden per 

1 000 inwoners in 2010, urgentiecodes 1 en 2 61 
Figuur 5.2 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een lokaal 

dienstencentrum 62 
Figuur 5.3 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een serviceflat 62 
Figuur 5.4 Tevredenheid over het aanbod huisartsen in de wijk, in % 63 
Figuur 5.5 Tevredenheid over het aanbod zorgvoorzieningen in de wijk, in % 64 
 





15 

 

INLEIDING 

Inleiding 

Sinds de vorige zorgstrategische planningsoefening van het OCMW in 2003 zijn er ingrijpende wij-
zigingen opgetreden in het Vlaamse zorglandschap die een hernieuwing wenselijk maken.  

De invoering van de Vlaamse Zorgverzekering en de verbeterde toegankelijkheid van de tege-
moetkoming voor hulp aan bejaarden hebben de betaalbaarheid van zowel de residentiële als thuis-
zorg verbeterd, en wat het laatste betreft ook de mantelzorg in beeld gebracht. De invoering van de 
dienstencheque heeft in het segment van de huishoudelijke hulp en aanvullende thuiszorg, een ware 
aardverschuiving veroorzaakt, niet alleen in het volume van aanbod maar ook het type van aanbie-
ders. De protocolakkoorden met het RIZIV nodigden de aanbieders in de residentiële en de thuis-
zorg uit tot meer samenwerking. Met de introductie van het Woonzorgdecreet van 2009 werd het 
concept ‘woonzorg’ centraal op de voorgrond gezet binnen het ouderenzorgbeleid van de Vlaamse 
Regering. Deze koppeling van wonen en zorg valt te kaderen binnen de trends van vermaatschap-
pelijking en ontschotting. Hierbij wordt een stijgende integratie van de intramurale, extramurale en 
transmurale zorg beoogd, waarbij het streefdoel is de zorgvoorzieningen in de mate van het moge-
lijk naar de mensen te brengen, eerder dan de mensen te verhuizen naar de zorgvoorzieningen. 

In de beleidsbrief voor 2012-2013 van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin (Vandeurzen, 2012) wordt vermaatschappelijking van de zorg, opgevat als: “de verschuiving 
binnen de zorg waarbij gestreefd wordt om mensen met beperkingen, chronische zieken, kwetsbare 
ouderen, jongeren met gedrags- of emotionele problemen, mensen die in armoede leven, ... met al 
hun potenties en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de gewone samenleving te innemen en 
de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de gemeenschap te laten verlopen”. Dergelijke vermaat-
schappelijking en ontschotting vereist echter een doorgedreven samenwerking tussen de verschil-
lende zorgaanbieders zodat de zorgcontinuïteit en de afstemming van de zorg voor de individuele 
gebruiker gegarandeerd zijn. Verder is een versterking en uitbreiding van het aanbod binnen de 
thuiszorg noodzakelijk zowel als een verdere ondersteuning van de mantelzorg, vooral ook gezien 
de druk die op deze informele vorm van zorg komt te staan omwille van de ‘veroudering binnen de 
veroudering’. 

Deze maatschappelijke trends zijn niet enkel ontstaan vanuit een veranderd denken over wat 
kwalitatieve zorg dient in te houden, maar worden ook gedreven vanuit een numerieke toename van 
het aantal ouderen en dus ook van het aantal zorgbehoevende ouderen. Deze toename zal zich in 
de toekomst verder zetten, waarbij er nog niet echt duidelijkheid is over het aantal levensjaren in 
goede gezondheid dat verwacht kan worden (o.a. morbiditeitscompressie, expansie, dynamisch 
evenwicht).  

De overgang naar een zo lang mogelijk verzorging in een thuismilieu wordt gefaciliteerd door 
nieuwe medische en paramedische mogelijkheden op dat vlak, zowel als door de betere behuizing 
van de huidige groep van senioren en door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden 
(bijvoorbeeld personenalarmeringstoestellen). Basisbehoeften als veiligheid, aangepaste woningen, 
mobiliteit, kunnen steeds flexibeler beantwoord worden. Maar even goed riskeren al deze oplos-
singen onderbenut te blijven. 

Binnen de residentiële vormen van zorg vereist de koppeling van zorg en welzijn dat het even-
wicht tussen beide bewaakt wordt, zodat de betrokkene oudere niet enkel patiënt maar ook bewo-
ner is. Op dat vlak zijn er waarschijnlijk mogelijkheden weggelegd voor onder andere serviceflats 
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met een ruim aanbod van zorgdiensten, zodat het bijvoorbeeld ook voor ouderen met dementie en 
ouderen met een beperking mogelijk is om er langere tijd te verblijven.  

In voorliggend rapport presenteren we de resultaten van een zeer brede bevraging van de ouderen 
in Sint-Niklaas, met specifieke aandacht voor zij die in een WZC verblijven en bepaalde doelgroe-
pen (o.a. ouderen met een psychiatrische stoornis, ouderen met een mentale handicap, ouderen van 
allochtone origine). Samen met de resultaten van eerdere bevragingen als gegevens verkregen uit 
databanken, leiden zij tot onderbouwde bouwstenen voor het beleidsplan zorgstrategie dat de toe-
komst van de ouderenzorg in Sint-Niklaas mee vorm zal geven. 

Het huidige rapport is als volgt opgebouwd. Eerst stellen we het OCMW Sint-Niklaas voor: de 
organisatie, de missie en het huidige zorgaanbod. Dit zorgaanbod wordt dan afgezet tegen de pro-
grammatie. Vervolgens brengen we de bouwstenen voor een vernieuwing van dit zorgstrategisch 
plan aan. In eerste instantie wordt gekeken naar bepaalde demografische en administratieve infor-
matie die we verkregen uit databanken, naar informatie over het zorgaanbod van het OCMW en 
naar de resultaten van eerdere bevragingen (het ouderenbehoefteonderzoek en de Stadsmonitor). 
Vervolgens gaan we in op de resultaten van de eigen bevraging in het kader van dit onderzoek. 
Deze bevraging bestond uit vier luiken: (1) een grootschalige bevraging van alle ouderen in Sint-
Niklaas, (2) tien diepte-interviews met bewoners van de WZC, (3) gesprekken met bevoorrechte 
getuigen uit het woon- en zorgveld in Sint-Niklaas en (4) focusgroepen waaraan personen uit 
bepaalde doelgroepen deelnamen. Op basis van al deze informatie worden dan in het laatste onder-
deel van dit rapport aanbevelingen voor de concrete invulling van het beleidsplan zorgstrategie 
geformuleerd. 



 

 

- DEEL 1  VOORSTELLING VAN HET OCMW 
VAN SINT-NIKLAAS, HUIDIG AANBOD EN 
PROGRAMMATIE - 
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HOOFDSTUK 1 | HET OCMW SINT-NIKLAAS  

1 |  Het OCMW Sint-Niklaas 

1.1 Organisatie 
Zoals voorgesteld in figuur 1.3 wordt het hulpverleningsaanbod van het OCMW Sint-Niklaas opge-
deeld in twee grote pijlers, namelijk de sociale hulpverlening en seniorenzorg. Voorliggend beleids-
plan zorgstrategie focust op de seniorenzorg die zowel de residentiële seniorenzorg als de thuiszorg 
omvat. Daarnaast is er nog een dienst algemene zaken, een technische dienst en een financiële 
dienst. 

Onder het departement seniorenzorg vallen de vijf WZC die het OCMW uitbaat, zowel als de 
referentiewerking, de paramedici, de vrijwilligerswerking, de vervangingspool en de pool eindeloop-
baan (zie figuur 1.1).  

Figuur 1.1 Organogram departement seniorenzorg: residentiële seniorenzorg 

 

Onder de dienst thuiszorg valt de dienst wijkwerking zowel als het consult woonzorg. De wijk-
werking omvat gezinszorg, de poetsdienst en de karweidienst. Het consult woonzorg omvat onder 
andere info, advies en zorgcoördinatie, dat verkregen kan worden in thuiszorgcentrum (TZC) 
‘t Punt. Verder vallen ook het DVC De Sprankel, het dienstencentrum De Wilg, de klusjesdienst, de 
maaltijden aan huis en het personenalarm onder de noemer ‘woonzorg’. Ten slotte omvat deze 
woonzorg ook de serviceflats en bejaardenwoningen die het OCMW beheert. 
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Figuur 1.2 Organogram departement seniorenzorg: thuiszorg 
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Figuur 1.3 Organogram OCMW 

 
* Vanaf ± 2016 WZC ‘Gerda’. 
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1.2 Missie 
In 2013 stelde het OCMW een beleidsplan op voor de bestuursperiode 2013-2018. Dit beleidsplan 
werd dan vertaald in een financiële meerjarenplanning 2014-2019. De missie van het OCMW kan 
als volgt samengevat worden (beleidsplan 2014-2019): “Het OCMW Sint-Niklaas garandeert voor ieder-
een die gewoonlijk op haar grondgebied verblijft, en dit met eerbiediging van de bestaande regelgeving, op duurzame 
wijze de sociale grondrechten te garanderen. Deze grondrechten vormen, via een beleid van kansen en verantwoorde-
lijkheden op maat van de klant, een opstap naar een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, die zowel 
voor het individu als de samenleving noodzakelijk en zinvol is. Tot de kernopdrachten van het OCMW behoren:  
1. sociale dienstverlening: informatie verstrekken, financiële hulpverlening, recht op activering, woon- en energiebege-

leiding, sociale, culturele en sportieve ondersteuning, recht op onderwijs, recht op gezondheid;  
2. woonzorg voor senioren: thuiszorg (poetsdienst, gezinszorg, klusjesdienst, warme maaltijden, dienstencentra, dag-

verzorgingscentra), huisvesting voor senioren aangepast aan hun zorgbehoefte (serviceflats, kortverblijf, aangepaste 
woonvormen, rust- en verzorgingstehuizen).  

Een eigentijds bestuur van het OCMW, met aandacht voor duurzaamheid, diversiteit, heldere communicatie en parti-
cipatie van alle relevante actoren, nodig voor de uitvoering van de kernopdrachten, die actief zijn op ons grondgebied, 
overkoepelt dit geheel”.  

In Sint-Niklaas hebben het stadsbestuur en het OCMW een taakverdeling afgesproken. Naast 
sociale dienstverlening legt het OCMW vooral de klemtoon op thuiszorg en zorg voor ouderen. 

In het beleidsplan 2013-2018 werd verder volgende visie op de woonzorg voor senioren opgeno-
men: “Het vroegere decreet thuiszorg en het decreet ouderenzorg werden omgevormd tot het decreet woonzorg. Dit om 
de componenten wonen en zorg beter op elkaar af te stemmen. Mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen ondersteunen en helpen is de uitdaging voor vandaag en in de toekomst. Een voldoende groot aanbod aan 
gezinszorg en thuiszorg – die zich niet enkel richt tot senioren maar ook tot andere doelgroepen – is hiervoor nood-
zakelijk. Een belangrijk deel aanvullende thuiszorg bestaat uit de poetsdienst, de karweidienst, de maaltijden aan 
huis en het personenalarmsysteem. Het DVC De Sprankel en de mogelijkheden voor kortverblijf vervolledigen het 
pakket aan initiatieven om het doel – zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven te realiseren. Daarnaast 
heeft het OCMW ook een uitgebreid aanbod aan huisvesting: ouderenwoningen in de deelgemeenten, serviceflats De 
Goudbloem en De Priesteragie, en zes WZC waar zwaar zorgbehoevende senioren terechtkunnen.  

Het zorgstrategisch plan spreekt zich uit over de wijze waarop we als OCMW de zorg voor onze senioren zo breed 
mogelijk organiseren. In januari 2005 werd een vorig zorgstrategisch plan door de minister goedgekeurd. Verder zal 
een update gegeven worden van de huidige situatie wat betreft zorgaanbod in Sint-Niklaas, waarbij rekening wordt 
gehouden met het aanbod na volledige uitvoering van het vorig beleidsplan zorgstrategie. Echter, een actualisering van 
het zorgstrategisch is noodzakelijk door:  
1. de demografische evolutie (de toenemende veroudering van de Sint-Niklase bevolking met de daaraan gekoppelde 

stijgende programmatiecijfers);  
2. de evolutie in de zorgvraag (de ontschotting van de zorgsectoren met de verwachte verschuiving van residentiële 

zorg naar thuiszorg en thuisondersteunende zorg); 
3. de gewijzigde wetgeving;  
4. de nood aan het uitwerken van een toekomstvisie op de sites in Nieuwkerken en Sinaai, en op woonzorgcentrum 

(WZC) De Plataan.  
Bij dit alles is een uitgebouwde vrijwilligerswerking een absolute meerwaarde.” 
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2 |  Stand van zaken: realisatie vorig 
zorgstrategisch plan, huidig zorgaanbod en 
programmatie 

2.1 Realisatie van het vorig zorgstrategisch plan 
In uitvoering van het vorige zorgstrategisch plan van 2003 werden de bewoners van drie WZC, 
Albert-Elizabeth (in het centrum), Sint-Katharina (Sinaai), en Herfstrust (Belsele), zowel als de 
bewoners van de appartementen bij het WZC Ter Wilgen tussen 2011 en 2013 naar de nieuwe 
WZC verhuisd (Lindehof in Belsele en De Spoele in het centrum). In 2016 zullen dan de over-
blijvende bewoners van het WZC Ter Wilgen (waarbij het aantal bewoners in 2009 en 2012 werd 
afgebouwd) verhuizen naar het WZC in aanbouw ‘Gerda’. Dit nieuw WZC zal, als gevolg van een 
goedgekeurde aanvraag tot wijziging van het zorgstrategisch plan (2012), 120 in plaats van 75 ver-
blijfseenheden tellen. Op de site van het WZC Gerda zal ook een nieuw dienstencentrum gereali-
seerd worden. Samen met het reeds aanwezige LDC, De Wilg, wordt het totaal aantal diensten-
centra op twee gebracht, overeenkomstig het vorig zorgstrategisch plan.  

Ook voorzag het vorig zorgstrategisch plan in de bouw van drie satellieten van het LDC in de 
drie deelgemeentes. Voor de uitbouw van een antenne in Sinaai werd reeds een samenwerkings- en 
erfpachtovereenkomst gesloten met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH), 
dat op dezelfde site ook 24 seniorenflats zal realiseren. De realisering van de satellietafdeling in 
Belsele (aansluitend bij WZC Lindehof) is in de laatste fase en de personeelswerving is gaande. De 
uitwerking van een satellietafdeling in Nieuwkerken-Waas hangt samen met de vernieuwing van 
WZC Populierenhof, en wordt dus terug opgenomen in dit beleidsplan zorgstrategie (zie ook 
verder). 

Het vorige zorgstrategisch plan voorzag tevens in de vervanging/aanpassing van dit WZC 
Populierenhof en van het WZC De Plataan. Voor beiden werd een capaciteit van 80 bedden voor-
zien, wat voor De Plataan een afbouw van 40 bedden impliceerde. Echter beide gebouwen voldoen 
niet meer aan de hedendaagse bouwfysische, architectonische, infrastructurele en veiligheidsnormen 
en een nieuwbouw dringt zich dus op. De aanpassing van beide gebouwen, gesuggereerd in vorig 
zorgstrategisch plan, werd nog niet doorgevoerd, ten einde in een nieuw beleidsplan zorgstrategie 
een betere oplossing voor beide gebouwen, onder de vorm van een uitgebreide nieuwbouw, te 
kunnen voorzien (zie verder). 

2.2 Huidig zorgaanbod 

2.2.1 Residentiële zorg 
Het OCMW baat momenteel 5 WZC uit: Ter Wilgen, De Plataan, en De Spoele, alledrie in het cen-
trum van de stad, het Populierenhof in Nieuwkerken-Waas en Lindehof in Belsele. In 2015 wordt 
verder een nieuw WZC, Gerda, geopend ook in het centrum van Sint-Niklaas. Twee van deze WZC 
namelijk De Spoele en Lindehof, en in de nabije toekomst ook het Populierenhof, in overeen-
stemming met het vorige zorgstrategisch plan, bieden ook kortverblijf aan.  
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2.2.1.1 Woonzorgcentrum Ter Wilgen 
Voor 1981 bestond Ter Wilgen uit 88 bedden (bouwjaar 1970). De nieuwbouw van het WZC, in 
gebruik genomen in 1981, bood huisvesting aan 200 bewoners. Samen met de 88 bedden die reeds 
eerder bestonden, huisvestte Ter Wilgen 288 personen (erkenning CE146, onbepaalde duur). In 
2009 werd dit aantal verminderd naar 265, een afbouw van 23 bedden dus. Van deze 265 woon-
gelegenheden zijn er sinds 2010 104 erkend als RVT-woongelegenheden (erkenning VZB065, 
onbepaalde duur). De eerste bouw werd, naar aanleiding van het vorige beleidsplan zorgstrategie 
afgebroken en de bewoners (88 bedden) zijn in 2012 verhuisd naar het WZC De Spoele, waarbij 
Ter Wilgen dus nog 177 bedden telde, waarvan 89 RVT. Tegen 2016 zullen echter alle bedden, in 
overeenstemming met het vorig zorgstrategisch plan, verdwenen zijn waarbij 120 van deze bedden 
naar het WZC in aanbouw, Gerda, worden overgezet. Hierbij werden 57 bedden niet vervangen. 

2.2.1.2 Woonzorgcentrum Gerda 
Naar aanleiding van het vorig zorgstrategisch plan wordt in 2016 de voltooiing van het WZC Gerda 
voorzien. Waar eerst een capaciteit van 75 bedden vooropgesteld werd, werd middels een wijziging 
in het zorgstrategisch plan, ingediend in 2012, toestemming voor een capaciteit van 120 bekomen. 
In dit nieuw WZC kunnen een deel van de bewoners van het WZC Ter Wilgen terecht. Op 
dezelfde site als het WZC komen ook: 
- voor het stad: de sociale dienst, de woonbegeleiding van de woonwinkel, het loket kinderopvang, 

de dienst buitenschoolse opvang en de dienst voor onthaalouders bij de stadsdiensten;  
- voor het OCMW: een LDC, de sociale dienst en een gedeelte van de administratieve diensten.  

Deze centralisatie van bepaalde diensten ontstond in het kader van de inspanningen om tot een 
grotere synergie te komen tussen stad en OCMW. Ten slotte worden op diezelfde site een tiental 
woongelegenheden gerealiseerd. Ook wordt er plaats voorzien voor een tien- tot twaalftal woon-
gelegenheden voor begeleid wonen, in samenwerking met de Klokke, beschermd wonen voor per-
sonen met een mentale beperking. 

2.2.1.3 Woonzorgcentrum De Plataan 
Het WZC De Plataan werd in 1988 in gebruik genomen. De totale capaciteit bedraagt 120 woon-
gelegenheden (erkenning CE1462, onbepaalde duur) waarvan 70 RVT-bedden (erkenning VZB353, 
onbepaalde duur). Het WZC voldoet niet meer aan de hedendaagse bouwfysische, architectonische 
en infrastructurele normen en het huidige beleidsplan zorgstrategie voorziet dan ook in een alterna-
tief. In het vorig zorgstrategisch plan werd voorzien in een afbouw naar 80 bedden, die nu ook 
gerealiseerd is, waardoor er nog 40 bedden in portefeuille zijn. In 2004 werd het WZC uitgebreid 
met een kinesitherapieruimte en werd het DVC De Sprankel geopend. 

2.2.1.4 Woonzorgcentrum De Spoele 
Het WZC De Spoele werd in 2012 in gebruik genomen en biedt plaats aan de bewoners van het 
vroegere WZC Albert-Elizabeth en aan een deel van de bewoners van het WZC Ter Wilgen. Het 
heeft een capaciteit van 120 bedden (erkenning CE2349, onbepaalde duur), waarvan 75 RVT 
(erkenning VZB441, onbepaalde duur). Verder zijn er ook acht bedden voor kortverblijf beschik-
baar (erkenning KCE2349, onbepaalde duur). In het gebouw is ook de sociale dienst van het 
OCMW, afdeling WZC gehuisvest, en onder andere de directeur seniorenzorg, de coördinator 
residentiële seniorenzorg en de coördinator bewonerszorg en kwaliteit.  

2.2.1.5 Woonzorgcentrum Lindehof 
Het WZC Lindehof bevindt zich in de deelgemeente Belsele. Het WZC werd gebouwd in twee 
fases. Na de vervollediging van de eerste fase (2009) had het een capaciteit van 14 ROB, 30 RVT en 
4 kortverblijfbedden die in de plaats kwamen van het WZC Herfstrust. In 2013 werd de tweede 
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fase afgerond en momenteel beschikt men over een capaciteit van 45 ROB (erkenning KCE434, 
onbepaalde duur), 45 RVT (erkenning VZB2326, onbepaalde duur) en 6 kortverblijfbedden (erken-
ning KCE434, onbepaalde duur) die dus de bedden in de vroegere WZC Herfstrust (41 bedden) en 
WZC Sint-Katherina (54 bedden) vervangen. Op het totaal van deze verhuis werden er dus 5 bed-
den afgebouwd. Op de site van Lindehof bevinden zich ook 11 ouderenwoningen. Het is voor deze 
ouderen mogelijk de maaltijden te gebruiken of af te halen in de WZC. Het animatieaanbod van de 
WZC staat ook open voor de bewoners van de ouderenwoningen. Beroep doen op thuiszorg kan. 

2.2.1.6 Woonzorgcentrum het Populierenhof 
Het WZC Populierenhof bevindt zich in de deelgemeente Nieuwkerken-Waas. Het rusthuis werd in 
gebruik genomen in 1981 en heeft een capaciteit van 80 bedden (erkenning CE1187, onbepaalde 
duur), waarvan 39 RVT-bedden (erkenning VZB2324, onbepaalde duur). Ook hier bevinden er zich 
11 ouderenwoningen op de site, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van de faciliteiten van 
het WZC. Ook dit WZC voldoet niet meer aan de hedendaagse bouwfysische, architectonische en 
infrastructurele normen. Bovendien is een voorziening van 80 woongelegenheden niet optimaal 
vanuit een rentabiliteitsoogpunt. Ook voor dit WZC wordt er dus een nieuw voorstel geformuleerd 
in dit beleidsplan zorgstrategie. 

2.2.2 Thuiszorg 
Voorheen werd reeds gezegd dat het OCMW-beleid specifiek aandacht heeft voor de uitbouw van 
de thuiszorg, naast de residentiële zorg. Het OCMW heeft de laatste jaren dan ook geïnvesteerd in 
het differentiëren van het zorgaanbod voor ouderen. Er wordt momenteel een hele waaier van 
diensten aangeboden: een LDC, poetshulp, gezinszorg, een klusjesdienst, personenalarm en zorg-
coördinatie. Ook is er een dienstencentrum (De Wilg) verbonden aan het OCMW. Het TZC ‘t Punt 
functioneert hierbij als centraal informatie- en toeleidingspunt. In de toekomst wil men ook de aan-
vragen voor opname in een WZC langs ‘t Punt laten verlopen. Voor alle thuiszorgdienstverlening, 
buiten de gezinszorg, is een leeftijd van 65 jaar of ouder vereist, of een zorgscore/indicatie van 
mindervaliditeit van meer dan 66%. Voor gezinszorg wordt enkel naar de zorgbehoefte gekeken. 

2.2.2.1 Thuiszorgcentrum ‘t Punt 
Als TZC voorziet ‘t Punt in informatie, advies en dienstverlening rond thuiszorg en aangepaste 
woon-zorgvormen voor zorgbehoevende personen. Hierbij is het de expliciete doelstelling van het 
OCMW om te komen tot een één-loketsfunctie, zowel voor thuiszorg als voor residentiële zorg. 
Zodoende kan een laagdrempelige dienstverlening aangeboden worden die van bij aanvang vertrekt 
van een zorgvuldige analyse, resulterend in het meest verantwoorde niveau van zorg. De ver-
schillende thuiszorgdiensten aangeboden door het TZC worden hieronder apart besproken. 

2.2.2.2 Lokaal dienstencentrum De Wilg 
Het LDC van het OCMW is een open huis waar iedereen welkom is. Het fungeert als permanent 
aanspreekpunt waar men terecht kan met vragen rond hulpverlening. Het centrum wordt opgevat 
als een startbaan voor kwaliteitsvol ouder worden en tracht in samenwerking met interne en externe 
partners zorg op maat en naadloze overgangen te realiseren. Het jaar- en zelfevaluatieverslag 2013 
en bevat een uitgebreide bespreking van het opleidingsaanbod en -gebruik. 

De Wilg biedt een zo ruim mogelijke waaier van voorzieningen en hulpverlening aan ter onder-
steuning van de thuiszorgsituaties en de mantelzorg van de gebruikers. In overleg met de gebruikers 
en in samenwerking met andere diensten en organisaties mikt het centrum op de uitbouw van een 
werking waarbij de integrale benadering van de gebruikers centraal staat: zowel psychosociale 
ondersteuning, creëren van mogelijkheden tot vorming en zelfontplooiing als de opbouw van een 
sociaal netwerk komen aan bod. Hierdoor zijn de gebruikers in staat om zo optimaal mogelijk in 
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hun thuismilieu te blijven en van hieruit volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Hierbij 
wordt in eerste instantie gebruikersgerichtheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid, 
doeltreffendheid en doelmatigheid nagestreefd. Extra aandacht wordt besteed aan die personen 
waarvoor het isolement dreigt. 

Binnen een straal van 1 km rond het LDC liggen de ziekenhuizen, het WZC en de serviceflats. Er 
kan gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer om het dienstencentrum te bereiken. De 
bushalte is gelegen in de straat van het dienstencentrum. 

Het LDC organiseert concreet volgende activiteiten en diensten:  
- recreatieve activiteiten: gezelschapspelen, openbare computerruimte, kaarten, schaken, kranten en 

tijdschriften; 
- vormende activiteiten: PC-hulp, intergenerationeel schoolproject, Engelse les, Franse les, gsm-les, 

vorming voetverzorging, train je geheugen, bloemschikken, crea, ontmoetingsdag mantelzorg, 
vorming: slapen hoe doe je dat?, spel de bovenkamer, gezelschapsspel Huisje Weltevree, veilig-
heidsbingo, leren werken met de PC, digitaal fototoestel, surfen op het internet, info vrijwilligers 
EHBO, digitale TV, gezonde en vitale levensstijl, valparcours, zonnedekens; 

- informatie (individueel, collectief, actief en passief): info nieuwe gebruikers, algemene lezing valpreventie, 
wegwijs in het zorglandschap na een valpartij, huurwetgeving, de dood is niet het einde, info 
CVA; 

- projecten ter ondersteuning van de thuiszorg: hulp bij boodschappen in samenwerking met de dienst 
gezinszorg; 

- hygiëne/ADL-ondersteunende-activiteiten: warme maaltijden (79 226 maaltijden in 2013), kapsalon, 
gelaatsverzorging, pedicure, bad; 

- vrijwilligerswerk; 
- uitreiken van de kansenpas: 28 passen werden in 2013 ontleend; 
- info en advies. 

Verder kan, het LDC noden en behoeften van zijn doelgroepen signaleren en formuleert waar 
nodig suggesties voor afstemming en bijsturing van het zorgbeleid. Hierbij staat de preventieve rol 
van een dienstencentrum centraal: het tijdig kunnen opvangen van signalen om preventief op te 
treden door de juiste informatie door te geven. Via zorgcoördinatie komt het LDC tot een 
continuüm van zorg en dit in samenwerking met interne en externe diensten en organisaties.  

Naar de toekomst toe worden de mogelijkheden onderzocht om vanuit ‘t Punt en het diensten-
centrum te werken aan een advies- en consultfunctie waarbij men bij het OCMW terechtkan voor 
doorverwijzing bij alle zorgvragen, en waarbij gedacht wordt aan de uitwerking van de functie van 
trajectbegeleider als vast aanspreekpunt voor de zorgvrager gedurende zijn gehele zorgtraject. 

2.2.2.3 Het dagverzorgingscentrum 
In 2004 werd aansluitend bij het WZC Ter Wilgen een DVC ‘De Sprankel’ gebouwd met plaats 
voor 10 personen. In 2008 is er een erkenning bijgekomen voor 5 extra verblijfseenheden, wat het 
totaal op 15 brengt. Het DVC is ondergebracht in de gebouwen van het WZC De Plataan. Het dag-
verzorgingstehuis richt zich vooral naar gebruikers die geen intensieve medische behandeling en 
toezicht nodig hebben, maar wel behoefte aan (re-)activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of 
begeleiding in de activiteiten van het dagelijkse leven. 

Door deze opvang kunnen deze gebruikers langer in de thuissituatie blijven, en kunnen de man-
telzorgers overdag op adem komen. In de loop van 2013 zijn 3 208 aanwezigheidsdagen gereali-
seerd, wat een gemiddelde bezetting van 12,8 aanwezigen per dag omvat. 
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2.2.2.4 Gezinszorg 
In Sint-Niklaas zijn er 7 diensten gezinszorg actief: het OCMW Sint-Niklaas, Familiehulp, Familie-
zorg Oost-Vlaanderen, Landelijke thuiszorg, Solidariteit voor het Gezin, Thuishulp en Wij Blijven 
Thuis. De grootste aanbieder is Familiehulp, in 2012 goed voor 36,9% van de gepresteerde uren. 
Het OCMW is de tweede grootste aanbieder verantwoordelijk voor 23,7% van de gepresteerde 
uren. De overige 5 aanbieders namen dan samen in 2012 39,4% van de gepresteerde uren voor hun 
rekening. In 2013 presteerde het OCMW 40 746 uren gezinszorg (gepresteerde en gelijkgestelde 
uren). 

2.2.2.5 Poetshulp 
Elke inwoner van de gemeente Sint-Niklaas kan beroep doen op de poetshulp van het OCMW. 
Hierbij wordt bij een wachtlijst wel voorrang gegeven aan: 
- gebruikers gezinszorg OCMW; 
- 65-plussers en/of zwaar zorgbehoevenden; 
- tijdelijke hulp na ingrijpende gebeurtenissen van fysisch/psychische aard (na ziekenhuis- of rust-

huisopname). 

In 2013 werd via het OCMW 28 241,8 uren poetshulp gepresteerd. 

2.2.2.6 Klusjesdienst 
De klusjesdienst voert grotere taken uit in en rond de woning, namelijk: 
- kleine herstellingswerk en onderhoudswerken; 
- schilder- en behangwerken; 
- kleine buitenwerken; 
- tuinwerken in kleine tuinen; 
- afwassen van plafonds. 

De klusjes worden alleen uitgevoerd in de dagelijks gebruikte leefruimtes (niet in kelders, stallen, 
zolders, ...). Er wordt gewerkt met een inkomensgerelateerd betalingssysteem. In 2013 voerde het 
OCMW 7 846,3 uren karweiwerk uit. 

2.2.2.7 Personenalarm 
Het personenalarmsysteem kan gebruikt worden door alle personen met een verhoogd risico op 
vallen, en dan meer specifiek personen ouder dan 60 jaar of met een handicap. De thuiszorgdienst 
(verantwoordelijk voor personenalarm) is aanpalend aan het dienstencentrum waardoor de gebrui-
ker onmiddellijk kan geholpen worden. Indien er niemand aanwezig is, volstaat het om naam en 
adres van de gebruiker aan het dienstencentrum door te geven. De gebruiker hoeft geen verdere 
stappen te ondernemen. 

2.2.2.8 Vrijwilligerswerking 
Het OCMW van Sint-Niklaas hecht veel belang aan zijn vrijwilligerswerking. Zij nemen een grote 
verscheidenheid van taken op. 
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Tabel 2.1 Oplijsting taken vrijwilligers bij OCMW Sint-Niklaas 

- Animatiemedewerkers 

- Bejaardenbezoek  

- Boekensortering 

- Cafetaria 

- Catering – medewerking aan  

- Dansnamiddag organiseren 

- Fietsherstelling 

- Fietstochten – organisatie  

- Fruittoer  

- Haartooisalon – medewerkster in  

- Kaarting organiseren 

- Klein electro herstellen 

- Leesuur – voorlezen van krant 

- Logistiek – medewerking aan  

- Luisteruur voor bejaarden organiseren 

- Maaltijdbegeleiding 

- Maaltijdbedeling 

- Maaltijdvoorbereiding 

- Huisbezoeken 

- Mobiel winkeltje  

- Moreel consulent 

- Haartooisalon – medewerkster  

- Kaarting organiseren 

- Klein electro herstellen 

- Pétanque organiseren  

- Quiz organiseren 

- Rolstoelbegeleiding 

- Spelbegeleiding 

- Turnlessen organiseren 

- Uitbaten van winkeltje 

- Vervoer van bejaarden 

- Wandeltochten – organisatie van 

- Winkelonderhoud & vullen rekken 

- Zonnedekens 

Sinds 2013 registreren de vrijwilligers van de WZC hun aantal gepresteerde uren. Alles samen 
werden er 17 169 uren opgegeven door 108 vrijwilligers. In de loop van 2013 zijn er 156 mensen 
actief geweest als vrijwilliger. Later in dit rapport (deel 2, sectie 3) gaan we meer specifiek in op het 
vrijwilligersbeleid en het vrijwilligersprofiel.  

2.2.3 Wonen 
Het OCMW beheert ook 45 woningen voor senioren in de onmiddellijke nabijheid van de WZC te 
Belsele (11) en Nieuwkerken (11), in de nabijheid van het vroegere WZC in Sinaai (11) en op de site 
Sint-Rochus (12), gelegen op Klein Hulst te Sint-Niklaas. Om in aanmerking te komen voor een 
ouderenwoning, dient de oudere te voldoen aan een aantal voorwaarden, onder andere leeftijds-
voorwaarde, inkomensvoorwaarde, voorwaarde van zelfredzaamheid, enz.  

Serviceflats zijn een woonvorm met een flexibel zorg- en dienstenaanbod op afroep. Het OCMW 
heeft 96 serviceflats verspreid over 2 gebouwen (de Goudbloem: 36 serviceflats; De Priesteragie: 
60 serviceflats). Elke flat beschikt over een woonkamer, een slaapkamer, een open keuken, een 
ruime badkamer, een kleine opbergruimte, een terras en een individuele berging in de kelder.  

2.3 Samenvatting huidig zorgaanbod en programmatie 
In tabel 2.2 kunnen de programmatieaantallen voor de WZC gevonden worden en dit per deel-
gemeente (eigen schatting op basis van het aantal 65-plussers). Ook maken we een schatting van het 
optimale aantal RVT-bedden, waarbij we 80% van het totaal aantal bedden als programmatienorm 
hanteren (rondzendbrief van 11 februari 2013 van Vlaams Minister Jo Vandeurzen).  
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Tabel 2.2 Aantal inwoners per deelgemeente en programmatieaantallen 

 Sint-Niklaas Nieuwkerken Sinaai Belsele Totaal 

Aantal/procentueel aandeel          

Inwoners (2014) 51 649 70,1% 5 953 8,1% 6 125 8,3% 9 933 13,5% 73 660 

Totaal 65+ (2014) 10 904 70,6% 1 129 7,3% 1 188 7,7% 2 232 14,4% 15 453 

Totaal 65+  

(01/01/2019 o.b.v. projecties SVR) 

    15 998 

Programmatieaantallen (schatting voor 2019 
op basis van bevolking 2014) 

     

WZC (schatting deelgemeentes o.b.v. 
% 65-plussers) 

835 86 91 170 1 182 

RVT (schatting o.b.v. 80% van WZC) 668 69 73 136 946 

Assistentiewoning      

DVC     2 

KV     36 

LDC     5 

Bron Stad Sint-Niklaas en Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid; eigen bewerking 

Op de volgende pagina’s (tabel 2.3) wordt het huidige aanbod gepresenteerd, zowel het aanbod op 
het moment van opstellen van dit rapport als na realisatie van het vorig zorgstrategisch plan. Dit 
zonder de vervanging van het WZC Populierenhof en WZC De Plataan in overweging te nemen, 
aangezien deze vernieuwingen aangepast worden opgenomen in het voorliggend beleidsplan zorg-
strategie. Na het oplijsten van het aanbod buiten het OCMW, wordt dan het totale aanbod afgezet 
tegen de programmatie. 

Samenvattend kunnen we stellen dat er ruimte in de programmatie is wat betreft WZC-bedden 
(116), waarbij de nadruk best op RVT-bedden komt te liggen. Ook kunnen er 12 kortverblijfbedden 
bijkomen. Verder valt op dat er geen assistentiewoningen in Nieuwkerken-Waas aanwezig zijn. Wat 
betreft dagverzorging is het aanbod dubbel van wat er geprogrammeerd is. 
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Tabel 2.3 Huidig aanbod en realisatiegraad programmatie van de residentiële ouderenzorgvoorzieningen, serviceflats en thuiszorgondersteunende voorzieningen in de 
regio Sint-Niklaas van het OCMW en de andere aanbieders 

Huidig aanbod OCMW (26/06/2014) 

 Ter Wilgen De Plataan De Spoele Gerda Goudbloem Priesteragie Totaal stad Populieren-
hof 

Nieuwkerken
-Waas 

Sinaai Lindehof 
Belsele 

Totaal 

WZC 177 120 120    417 80 51 90 638 

RVT  80 70 75    225 39  45 309 

ROB 97 50 45    192 41  45 278 

Assistentiewoning     36 60 96    96 

Woningen/flats voor ouderen       12* 11 11 11 45 

Dagverzorgingscentrum (DVC)  1     1    1 

Kortverblijf (KV)   8    8   6 14 

Lokaal dienstencentrum (LDC)       1    1 

* 12 ouderenflats Sint-Rochus gelegen in het centrum (Kleine Hulst) niet verbonden aan een WZC. 

Aanbod OCMW na realisatie vorig ZSP (2016) 

 Ter Wilgen De Plataan De Spoele Gerda Goudbloem Priesteragie Totaal stad Populieren-
hof 

Nieuwkerken
-Waas 

Sinaai Lindehof 
Belsele 

Totaal 

WZC  80 120 120   320 77  90 487 

RVT  70 75 79   224 40  45 309 

ROB  10 45 41   96 37  45 178 

Assistentiewoning     36 60 96    96 

Woningen/flats voor ouderen    15   27* 11 11 11 60 

DVC  1     1    1 

KV   8    8 3  6 17 

LDC    1   2    3 

* 15 plus 12 ouderenflats Sint-Rochus gelegen in het centrum (Kleine Hulst) niet verbonden aan een WZC. 
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Tabel 2.3 Huidig aanbod en realisatiegraad programmatie van de residentiële ouderenzorgvoorzieningen, serviceflats en thuiszorgondersteunende voorzieningen in de 
regio Sint-Niklaas van het OCMW en de andere aanbieders. Vervolg 

Huidig aanbod buiten OCMW (2014) 

 De Ark Heilig 
Hart 

Ennea Het Hof Hulsterhof De Dome Neri Tereken-
hof 

Totaal stad Den Dries Ten Berge Totaal 

WZC 105 145 34 189     473 60 46 579 

RVT 73 70  60     203 37 25 265 

ROB 32 75 34 139     270 23 21 314 

Assistentiewoningen  30 45 42 23 47 15 30 232 16 12 260 

Woningen/flats voor ouderen             

DVC  1       2  
(+1 gepland)

  2 

KV 5        5  2 7 

Realisatiegraad programmatie (na vervollediging vorig ZSP), OCMW en ander aanbod (in %, t.o.v. programmatie 2014-bevolking 2019) 

 Totaal OCMW Totaal niet-
OCMW 

Totaal Programmatie Verhouding Totaal stad Totaal 
Nieuwkerken 

Totaal Sinaai Totaal Belsele 

WZC 487 579 1 066 1 182 90,2% 793 95,0% 77 89,5% 60 65,9% 136 80,0% 

RVT  309 265 574 946 60,1% 574 85,9% 40 58,0% 37 50,7% 70 51,5% 

Assistentiewoningen 96 230 356 /  328 0 23 21 

Woningen/flats voor ouderen 45  45 /  22  11 11 11 

DVC 1 2 (+1) 3 (4e gepland) 2 200,0%     

KV 17 7 24 36 66,7% 13 3  8 

LDC 2 (5) 0 2 5 40,0% (100%) 2 (1)* (1)* (1)* 

* Het betreft hier satellieten van de twee volwaardige dienstencentra. 
Bron Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas; eigen bewerking 
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3 |  Informatie uit databanken, administratieve en 
demografische informatie 

In deze sectie presenteren we de demografische en administratieve gegevens die de opstelling van 
de aanbevelingen voor een nieuw beleidsplan zorgstrategie mee ondersteund hebben. In de vol-
gende secties komen dan de resultaten betreffende de verkregen administratieve data aangaande het 
zorgaanbod van het OCMW aan bod, zowel als de resultaten van eerder uitgevoerde studies en van 
de eigen studie. 

3.1 De populatie van 65-plussers in Sint-Niklaas: demografie 
Eerst worden de eigenschappen van de populatie van 65-plussers in Sint-Niklaas onder de loep 
genomen. 

Uit figuur 3.1 kan opgemaakt worden dat het aandeel ouderen in Sint-Niklaas relatief hoog uitvalt 
wanneer vergeleken wordt met de groep van 20- tot 65-jarigen, niet alleen binnen het eigen arron-
dissement, maar ook wanneer vergeleken wordt met de provincie en het Vlaams Gewest. De 
senioren zijn dus enigszins oververtegenwoordigd in Sint-Niklaas. 

Figuur 3.1 Grijze druk: aantal 65-plussers ten opzichte van aantal inwoners tussen 20 en 65 jaar 

 
Bron www.lokalestatistieken.be 

Figuur 3.2 leert ons dan weer dat deze grote groep van 65-plussers uit een zelfde verhouding van 
80-plussers bestaat als elders in de provincie of het Vlaamse Gewest. Let wel, er zijn dus opvallend 
veel 65-plussers, maar de verhouding van het aantal 80-plussers ten opzichte van het aantal 65plus-
sers is niet anders in Sint-Niklaas dan elders. 
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Figuur 3.2 Interne vergrijzing: aantal 80-plussers ten opzichte van het aantal 65-plussers, in % 

 

Bron www.lokalestatistieken.be; eigen bewerking 

Met het oog op een inschatting van de haalbaarheid van mantelzorg in de regio, kijken we ook naar 
een andere demografische ratio, namelijk de mantelzorgratio. Hierbij wordt het aantal personen 
tussen 40 en 79 jaar afgezet ten opzichte van het aantal 80-plussers. Het is namelijk zo dat deze eer-
ste groep het vaakst instaat voor de mantelzorg bij deze laatste groep. Opvallend hierbij is de reeds 
gekende maatschappelijke tendens van een afkalvende basis voor deze mantelzorg over de jaren 
heen. Dit wordt mede veroorzaakt door de interne vergrijzing die hierboven geschetst werd. Dit 
maakt de ondersteuning van deze mantelzorgers natuurlijk nog belangrijker, in Sint-Niklaas even-
zeer als in andere steden en gemeentes. Het zorgstrategisch plan zal dan ook moeten inzetten op de 
ondersteuning van deze mantelzorgers. 

Figuur 3.3 Mantelzorgratio: aantal 40-79-jarigen ten opzichte van het aantal 80-plussers, in % 

 
Bron www.lokalestatistieken.be; eigen bewerking 
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In tabel 3.1 zien we de burgerlijke stand van de senioren in Sint-Niklaas weergegeven. Het is name-
lijk zo dat alleenstaanden, en dan specifiek zeker alleenstaande vrouwen, meer kans hebben om in 
armoede terecht te komen (Peeters, De Tavernier & Berghman, 2013). Op 1 januari 2013 bestond 
58,1% van de Sint-Niklase 65-plussers uit gehuwden. Voor het gehele Vlaamse Gewest betreft het 
60,0% van de 65-plussers. Echter, dit algemeen cijfer verbergt een belangrijk verschil tussen man-
nen en vrouwen, in dat 72,5% van de mannen in Sint-Niklaas boven de 65 jaar getrouwd zijn, ter-
wijl slechts 47,0% van de vrouwen getrouwd is. Er zijn dus beduidend meer vrouwen die weduwe 
zijn, dan er mannelijke weduwenaars zijn, dit als een gevolg van het feit dat vrouwen gemiddeld 
genomen ouder worden dan mannen. Het publiek van ouderen is een overwegend vrouwelijk 
publiek. Deze observatie is natuurlijk niet nieuw noch typisch voor Sint-Niklaas, zoals ook blijkt uit 
de resultaten voor het Vlaamse Gewest. Opvallend is het iets hoger percentage gescheiden en 
ongehuwde vrouwen in Sint-Niklaas. Zoals hierboven vermeld vormen deze een risicogroep om in 
de armoede terecht te komen. 

Tabel 3.1 Burgerlijke stand van de inwoners van Sint-Niklaas en het Vlaams Gewest ouder dan 65 jaar op 
1 januari 2013, in % 

Bevolking op 1 januari 2013 Burgerlijke stand 

 Ongehuwd Gehuwd Weduwstaat Gescheiden 

Sint-Niklaas     

65+ mannen 5,6 72,5 13,9 8,0 

65+ vrouwen 6,1 47,0 38,8 8,1 

65+ totaal 5,9 58,1 27,9 8,1 

Vlaams Gewest     

65+ mannen 5,6 74,1 13,4 7,0 

65+ vrouwen 4,7 49,0 39,6 6,6 

65+ totaal 5,1 60,0 28,1 6,8 

Bron ADSEI; eigen bewerking 

3.2 Financiële situatie en hulp aan bejaarden 
Om de financiële situatie van de Sint-Niklasenaar te kunnen inschatten, relatief ten opzichte van het 
arrondissement, de provincie en het Vlaams Gewest, wordt gekeken naar het gemiddeld netto 
belastbaar inkomen. Dit totaal netto belastbaar inkomen omvat alle netto inkomsten verminderd 
met de aftrekbare uitgaven. Deze netto inkomsten betreffen inkomsten uit beroepsactiviteiten (als-
ook pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) vermindert met de 
RSZ-bijdragen, uit onroerende en roerende goederen zowel als diverse andere inkomsten. Vervol-
gens wordt het gemiddelde per aangifte berekend door het totaal aan inkomsten te delen door het 
aantal individuele aangiftes. Opgelet, dit gemiddelde is onderhevig aan extreme waardes zowel in de 
positieve als in de negatieve zin. Verder betreft het hier het gemiddeld netto belastbaar inkomen 
van alle inwoners, en niet enkel van de 65-plussers. 

Uit figuur 3.4 komt naar voren dat het gemiddeld netto belastbaar inkomen in Sint-Niklaas laag ligt, 
onafhankelijk of men nu vergelijkt met het arrondissement, de provincie of het Vlaamse Gewest. In 
2000 was dit verschil er amper, maar sinds 2005 is het gemiddeld belastbaar inkomen in Sint-
Niklaas opvallend minder gestegen wanneer vergeleken wordt met de stijging in het arrondisse-
ment, de provincie of het Vlaams Gewest.  
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Figuur 3.4 Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner, in euro 

 

Bron ADSEI 

Verrassend genoeg ligt het aandeel 65-plussers dat recht heeft op een tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden (tabel 3.2) ook relatief laag. Voor personen ouder dan 65-jaar die moeilijkheden onder-
vinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten voorziet de overheid, via de Directie-Generaal 
Personen met een Handicap, in een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. De aanvraag dient 
ondersteund te worden door een dokter en er zijn ook inkomensgrenzen opgelegd (aan het gezins-
inkomen) in de vorm van een maximumbedrag voor dit gezinsinkomen Verder moet men reeds een 
rust- of overlevingspensioen of een inkomensgarantie voor ouderen hebben aangevraagd. Deze 
indicator geeft dus een beeld van het aandeel bejaarden dat zorgbehoevend is en een bepaald wel-
vaartsniveau niet overschrijdt   
(www.handicap. fgov.be/nl/tegemoetkomingen/voor-volwassenen). 

Tabel 3.2 Percentage van de 65-plussers die recht hebben op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden 

 2007 2008 2009 

Vlaams Gewest 7,7 7,9 8,1 

Provincie Oost-Vlaanderen 8,4 8,6 8,7 

Arrondissement Sint-Niklaas 6,0 6,2 6,1 

Sint-Niklaas 5,7 5,9 5,9 

Bron www.lokalestatistieken.be; eigen bewerking 

3.3 Voorkeursregeling in de ziekteverzekering, chronische ziekte en opnameratio 
De voorkeursregeling binnen de ziekenfondsen houdt in dat de ziekenfondsen tussenkomen in het 
remgeld dat men dient te betalen en waarbij men mogelijk in aanmerking komt voor een lager pla-
fondbedrag bij de maximumfactuur. Bovendien kunnen bepaalde betalingen aan de zorgverlener 
binnen dit statuut uitgekeerd worden aan de hand van het derdebetalersysteem waarbij het zieken-
fonds rechtstreeks aan de zorgverlener betaald. Men kan op drie manieren in aanmerking komen 
voor dergelijke tegemoetkoming (Kruispuntbank Sociale Zekerheid, www.ksz-bcss.fgov.be). Men 
komt in aanmerking indien men op bepaalde sociale voordelen recht heeft. Meer specifiek komen 
de volgende rechthebbenden in aanmerking: de gerechtigden op een leefloon of steun van het 
OCMW, de gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de gerechtigden op een 
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inkomensgarantie voor ouderen en de gerechtigden op een tegemoetkoming aan gehandicapten. 
Verder komen bepaalde specifieke groepen in de bevolking ook in aanmerking waaronder gepen-
sioneerden. Er worden bij beide categorieën ook wel inkomensgrenzen opgelegd aan het bruto 
belastbaar inkomen. Uit figuur 3.5 blijkt dat het aandeel 65-plussers met een voorkeursregeling in 
de ziekteverzekering in Sint-Niklaas niet echt opvallend afwijkt van het aandeel in het Vlaamse 
Gewest of de provincie Oost-Vlaanderen, dat wel iets boven het aandeel in het arrondissement 
Sint-Niklaas ligt. 

Figuur 3.5 Aantal 65-plussers met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering op het totaal aantal 
65-plussers 

 
Bron www.lokalestatistieken.be 

Vervolgens brengen we de zorgbehoevendheid van deze ouderenpopulatie in kaart. Hierbij zoomen 
we in op het percentage chronisch zieken. Men wordt als chronisch ziek beschouwd en heeft recht 
op het forfait chronisch zieken wanneer men aan minstens één van onderstaande criteria voldoet 
(IMA): 
- gedurende minstens drie maanden aanspraak hebben kunnen maken op het forfait B of C 

verpleegkundige verzorging; 
- gedurende minstens zes maanden recht hebben gehad op verhoogde terugbetaling voor 

kinesitherapie of fysiotherapie voor zware pathologie;  
- minstens zes ziekenhuisopnames of 120 dagen hebben verbleven in een ziekenhuis gedurende 

een referentieperiode bestaande uit het huidige en het voorgaande jaar; 
- genieten van verhoogde kinderbijslagen voor kinderen met een handicap; 
- voldoen aan de voorwaarden tot toekenning van de integratietegemoetkoming van gehandicapten 

(categorie III, IV of V); 
- voldoen aan de voorwaarden tot toekenning van een toelage voor hulp aan ouderen 

(categorie III, IV of V); 
- genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden; 
- genieten van verhoogde invaliditeitsuitkering wegens hulp van derden; 
- genieten van een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. 
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In wat volgt wordt de groep van ouderen opgedeeld in 65- tot 74-jarigen en 75-plussers. Wanneer 
we in figuur 3.6 de chronisch zieken tussen 65 en 74 jaar onder de loep nemen, dan blijkt deze 
groep verhoudingsgewijs, ten opzichte van alle 65- tot 74-jarigen, iets groter in Sint-Niklaas dan in 
de gehele provincie of het totale Vlaamse Gewest. 

Figuur 3.6 Percentage chronisch zieken onder de 65- tot 74-jarigen ten opzichte van alle 65- tot 
74-jarigen 

 
Bron IMA 

Een iets ander beeld wordt verkregen wanneer de 75-plussers in beschouwing genomen worden. 
Dan blijkt Sint-Niklaas juist opvallend minder 75-plussers te herbergen die als chronisch ziek 
beschouwd worden. 

Figuur 3.7 Percentage chronisch zieken onder de 75-plussers ten opzichte van alle 75-plussers 

 

Bron IMA 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vlaams Gewest

provincie Oost-Vlaanderen

Arrondissement Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vlaams Gewest

provincie Oost-Vlaanderen

Arrondissement Sint-Niklaas

Sint-Niklaas



41 

 

HOOFDSTUK 3 | INFORMATIE UIT DATABANKEN, ADMINISTRATIEVE EN DEMOGRAFISCHE INFORMATIE  

Aansluitend bij deze informatie kijken we ook kort naar de opnameratio in ziekenhuizen onder de 
75-plussers (dit is verhouding van het aantal ziekenhuisverblijven voor klassieke hospitalisatie per 
gemeente per 1 000 inwoners van 75 jaar en ouder; bron: VAZG). In 2007 bedroeg deze opname-
ratio 422, terwijl het gemiddelde in heel Vlaanderen op 454 lag en de mediaan op 451. In 2008 lag 
de opnameratio voor Sint-Niklaas (416) onder het gemiddelde (462), en lag zelfs binnen het eerste 
kwartiel. Ook in 2009 werden er in Sint-Niklaas minder ouderen opgenomen in een ziekenhuis (410 
per 1 000 75-plussers) dan in heel Vlaanderen in zijn globaliteit (455) en weer viel Sint-Niklaas bin-
nen het eerste kwartiel. Dit kan betekenen dat de oudere Sint-Niklasenaars gezonder zijn, maar 
andere oorzaken (bv. regionale doorverwijzingstendensen of de sociale situatie van de inwoners van 
de gemeente) zouden ook een rol kunnen spelen.  

3.4 Sociaal wonen 
In dit onderdeel dat over wonen handelt, wordt vooral ingezoomd op de sociale woningen, aan de 
hand van gegevens die raadpleegbaar zijn op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen. In figuur 3.8 wordt het aantal sociale huurwoningen afgezet ten opzichte van het totaal 
aantal inwoners in de regio. Dan blijkt dat Sint-Niklaas op het niveau van het gehele Vlaamse 
Gewest zit, iets onder het niveau van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Figuur 3.8 Percentage sociale huurwoningen ten opzichte van het totaal aantal inwoners 

 
Bron VMSW, www.lokalestatistieken.be; eigen bewerking 

Qua leeftijdsverdeling (figuur 3.9) bestaat de bevolking van sociale huurders in Sint-Niklaas iets 
meer uit 60-plussers (maar het verschil is beperkt), dan in het gehele Vlaamse Gewest. Ten opzichte 
van de provincie is er weinig verschil. 
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Figuur 3.9 Leeftijdsverdeling van de sociale huurders 

 
Bron VMSW; eigen bewerking 

Wat betreft inkomensverdeling van de huurders van een sociale woning kan men zien dat er iets 
meer personen uit de lagere inkomensklasse komen (<19 000 euro) dan in de provincie Oost-
Vlaanderen of het Vlaamse Gewest als geheel, al zijn de verschillen beperkt. Hierbij wordt natuur-
lijk ook geen rekening gehouden met de gezinsgrootte. 

Figuur 3.10 Inkomensverdeling (netto belastbaar inkomen) van de sociale huurders 

 

Bron VMSW; eigen bewerking 
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3.5 Premies in kader van de zorgverzekering: mantel- en thuiszorg en residentiële zorg 
Onder mantel- en thuiszorg wordt niet-medische hulp- en dienstverlening in de thuissituatie van de 
zorgbehoevende verstaan. Mantelzorg wil zeggen dat een meerderjarige persoon (bijvoorbeeld buur, 
familielid, vriend) de zorgbehoevende op een niet-beroepsmatige basis helpt. Thuiszorg gebeurt 
door een professionele zorgverlener (zie ook www.vlaamsezorgkas.be). Wanneer men in aan-
merking wil komen voor een premie in het kader van mantel- en thuiszorg in het kader van de 
Vlaamse Zorgverzekering, dient worden nagegaan of aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
Volgende indicaties worden aanvaard om de zware zorgbehoevendheid aan te tonen (website 
VAZG):  
- minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging; minstens de score 35 op de BEL-

profielschaal; 
- minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de 

graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietege-
moetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;  

- minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een 
DVC of een centrum voor kortverblijf; 

- minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een 
verzorgingsinrichting;  

- bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrek-
king tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind;  

- bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal;  
- kine-E-attest (alleen geldig als er reeds 3 jaar een positieve beslissing is geweest op basis van een 

indicatiestelling met de BEL-schaal). 

Zoals blijkt uit figuur 3.11 is het aandeel gerechtigden op een mantel en thuiszorgpremie binnen de 
groep van 65-plussers stijgende. Dit kan er zowel op wijzen dat het aantal zorgbehoevenden geste-
gen is (bijvoorbeeld door de vergrijzing binnen de vergrijzing) als dat men meer zijn weg vindt naar 
de premie voor mantel- en thuiszorg. Mogelijks betreft het hier een combinatie van beiden. Verder 
is het opvallend in onderstaande figuur dat het aandeel gerechtigden eerder laag ligt in Sint-Niklaas 
(en het arrondissement). Dit kan dus zijn omdat de premie minder gekend is in Sint-Niklaas, omdat 
er minder personen voor in aanmerking komen wat betreft zorgbehoevendheid of omdat er minder 
aan thuis- en mantelzorg gedaan wordt. Waarschijnlijk betreft het hier ook een combinatie van ver-
schillende factoren. Uit figuur 3.3 bleek eerder al dat de mantelzorgratio aan de kleine kant is (min-
der potentiële zorgverstrekkers ten opzichte van potentiële zorgvragers).  
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Figuur 3.11 Percentage gerechtigden mantel- en thuiszorgpremie bij de 65-plussers 

 
Bron www.lokalestatistieken.be; eigen bewerking 

Figuur 3.12 laat verder zien dat het aandeel gerechtigden op een premie residentiële zorg opvallend 
hoog ligt in Sint-Niklaas. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat sinds 2010 een daling in gang 
gezet is in Sint-Niklaas, die sterker is dan bijvoorbeeld in het arrondissement of de provincie. Deze 
daling weerspiegelt mogelijks de afbouw van bedden door het OCMW, zoals vooropgesteld in het 
kader van het vorig zorgstrategisch plan. Uit figuur 3.11 bleek echter dat deze daling in aandeel 
ouderen in de residentiële zorg, zich niet noodzakelijk vertaald heeft in een grotere mate van thuis- 
en mantelzorg (al kan het dus nog steeds zijn dat de betreffende premie onvoldoende gekend is of 
dat er minder ouderen voor in aanmerking komen). 
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Figuur 3.12 Percentage gerechtigden premie residentiële zorg (Vlaamse Zorgverzekering) bij de 
65-plussers 

 
Bron www.lokalestatistieken.be; eigen bewerking 

3.6 Gebruik van gezinszorg 
Aanvullend op bovenstaande observatie dat er relatief veel ouderen een zorgpremie residentiële 
zorg en relatief weinig ouderen een zorgpremie thuis- en mantelzorg ontvingen in Sint-Niklaas, 
wordt gekeken naar het aantal gepresteerde versus het aantal geprogrammeerde uren gezinszorg. In 
2013 bedroeg deze verhouding in Sint-Niklaas 70,2% (bron: VAZG), wat dus relatief weinig is. Dit 
blijkt verder ook uit figuur 3.13. Dit bevestigt onze aanbevelingen dat in een nieuw zorgstrategisch 
plan duidelijk ook ingezet dient te worden op de thuis- en mantelzorg. 

Figuur 3.13 Aantal gepresteerde versus aantal geprogrammeerde uren gezinszorg 

 
Bron VAZG 
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3.7 Aanbod geestelijke gezondheidszorg voor ouderen 
Ten besluit van deze sectie wordt ook gekeken naar het aanbod wat betreft psychiatrische verzor-
gingstehuizen. Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) biedt begeleiding en verzorging aan 
oudere mensen met psychische problemen. Het zijn mensen van wie de toestand is gestabiliseerd. 
Ze hebben dus geen nood meer aan opname en verzorging in een (psychiatrisch) ziekenhuis. De 
informatie betreffende deze PVT’s, vrij te raadplegen op de website van het VAZG, is wel enkel 
beschikbaar op het niveau van de zorgregio’s.  

Uit figuur 3.14 komt naar voren dat in 2011 er tussen de 0,42 en 0,55 plaatsen per 1 000 inwoners 
beschikbaar zijn. Hiermee is de theoretische programmatie dan ook voor 92,8% ingevuld. 

Figuur 3.14 Aanbodratio (aantal plaatsen per 1 000 inwoners) psychiatrische verzorgingstehuizen voor de 
zorgregio’s in 2011 

 
Bron VAZG 

3.8 Besluit 
De vergrijzing, die redelijk uitgesproken is in Sint-Niklaas, vraagt natuurlijk om een antwoord op 
vlak van zorg. In Sint-Niklaas is er al een relatief sterk uitgebouwde residentiële zorg, maar de 
mantel- en thuiszorg blijft iets achter. Hierbij komt dan nog de observatie dat de verhouding van 
personen op ‘mantelzorgleeftijd’ ten opzichte van ouderen boven de 80 jaar dalende is over de 
jaren. Deze observaties suggereren dus dat in een beleidsplan zorgstrategie, zoals het hier voorligt, 
de nadruk zeker ook zal moeten komen te liggen op de promotie en uitbreiding van de thuiszorg en 
een ondersteuning van de mantelzorg. Hierbij dient in het achterhoofd gehouden te worden dat de 
gemiddelde Sint-Niklasenaar iets minder bemiddeld is dan de gemiddelde Vlaming. 
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4 |  Informatie over het zorgaanbod van het 
OCMW 

In deze sectie presenteren we een aantal meer gedetailleerde statistieken over het zorgaanbod van 
het OCMW. Meer specifiek kijken we naar de verblijfsduur en zorgzwaarte in de WZC van het 
OCMW, naar de bezetting van deze WZC en naar enkele gegevens betreffende het DVC en de 
vrijwilligerswerking. 

4.1 Verblijfsduur in de WZC van het OCMW 
In eerste instantie wordt de verblijfsduur binnen de verschillende WZC van het OCMW in overwe-
ging genomen wat betreft de ROB-bedden. Daarbij blijkt deze gemiddelde verblijfsduur wat betreft 
Sint-Katherina in Sinaai (in 2013 naar Lindehof verhuisd) en De Plataan met meer dan een jaar 
toegenomen te zijn. Hier spelen echter recente reorganisatie- en verhuisbewegingen een rol. Wat 
betreft De Plataan werden in 2011 40 RVT-bedden omgezet naar ROB-bedden. Dit kan de plotse 
stijging in de gemiddelde verblijfsduur voor dit WZC waarschijnlijk deels verklaren. Een andere 
opvallende observatie is de plotse daling in gemiddelde verblijfsduur tussen 2012 en 2013 voor 
Lindehof in Belsele. Dit wordt waarschijnlijk verklaard door de overgang van de inwoners van Sint-
Katherina in Sinaai naar dit nieuwe WZC. Ten slotte, wat betreft Ter Wilgen kan een plotse stijging 
van de gemiddelde verblijfsduur opgemerkt worden tussen 2012 en 2013. In de loop van 2012 wer-
den er eerst vijftien bedden van ROB naar RVT omgezet, en vervolgens werden er weer negen 
bedden omgezet van RVT naar ROB.  

Tabel 4.1 Gemiddelde verblijfsduur in de WZC van het OCMW: ROB 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Sint-Katherina (Sinaai) 3j. 11m. 22d. 4j. 3m. 3d. 4j. 7m. 8d. 4j. 4m. 29d. 5j. 0m. 9d. 

De Plataan 2j. 3m. 17d. 2j. 2m. 7d. 3j. 10m. 0d. 2j. 9m. 8d. 3j. 5m. 30d. 

Lindehof (Belsele) 4j. 6m. 26d. 4j. 7m. 29d. 4j. 6m. 1d. 5j. 5m. 29d. 2j. 1m. 27d. 

Populierenhof (Nieuwkerken) 3j. 2m. 6d. 3j. 5m. 9d. 3j. 4m. 29d. 3j. 4m. 7d. 3j. 7m. 22d. 

Ter Wilgen 4j. 6m. 23d. 4j. 6m. 9d. 4j. 6m. 3d. 4j. 6m. 7d. 5j. 6m. 18d. 

Bron OCMW Sint-Niklaas 

Wanneer nu dezelfde oefening gemaakt wordt aangaande de RVT-bedden, dan blijken ook hier de 
reorganisatiebewegingen (naar aanleiding van het vorig zorgstrategisch plan) tussen 2009 en 2013 
hun invloed gehad te hebben. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat Sint-Katherina geen RVT-
bedden had, en er dus ook geen cijfers weergegeven worden. Ook Lindehof had geen RVT-bedden 
voor 2011. De opvallende daling in de gemiddelde verblijfsduur tussen 2012 en 2013 kan dan weer 
verklaard worden door het bijkomen van vijftien RVT-bedden. 
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Tabel 4.2 Gemiddelde verblijfsduur in de WZC van het OCMW: RVT 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Sint-Katherina (Sinaai) / / / / / 

De Plataan 2j. 10m. 10d. 3j. 2m. 3d. 2j. 11m. 3d. 4j. 7m. 1d. 4j. 7m. 8d. 

Lindehof (Belsele) / / 3j. 0m. 8d. 2j. 8m. 19d. 1j. 11m. 6d. 

Populierenhof (Nieuwkerken) 4j. 3m. 10d. 4j. 2m. 9d. 4j. 4m. 15d. 3j. 8m. 19d. 3j. 2m. 20d. 

Ter Wilgen 4j. 9m. 18d. 4j. 7m. 24d. 4j. 3m. 13d. 3j. 10m. 5d. 4j. 3m. 5d. 

Bron OCMW Sint-Niklaas 

Ten slotte kijken we nog naar de bedden kortverblijf voor Lindehof. Tussen 2009 en 2012 bedroeg 
het aantal kortverblijfbedden 4, daarna werd dit opgetrokken naar 6 bedden. De gemiddelde ver-
blijfsduur evolueerde als volgt: 2009: 24 dagen; 2010: 25 dagen; 2011: 30 dagen; 2012: 17 dagen; 
2013: 27 dagen. Hierbij kan de uitbreiding dus mogelijk de dip in 2012 kan verklaren. Globaal 
gezien, 2012 te na gesproken, is er dus een tendens naar een steeds langere verblijfsduur. 

4.2 Zorgzwaarte in de WZC van het OCMW 
Een erkend WZC ontvangt een toelage van het RIZIV die afhankelijk is van de graad van zorgbe-
hoevendheid van de bewoner. Die toelage noemen we een zorgforfait. De zorgbehoevendheid van 
een bewoner wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria zoals de mate waarop men zich zelf-
standig kan kleden, kan wassen, kan eten, zich verplaatsen, ... Die criteria worden uitgezet op een 
schaal: de Katz-schaal (website VAZG). 

Er worden 4 verschillende categorieën van zorgbehoevendheid gehanteerd: 
- O: bijna geen zorg/hulp nodig; 
- A: lichte zorg; 
- B: zorgafhankelijk; 
- C: zwaar zorgafhankelijk, deze categorie omvat ook de comateuze bewoners (type Cc) en bewo-

ners met dementie (type Cd); 
- D: alle personen bij wie de diagnose van dementie werd gesteld als gevolg van een gespecialiseerd 

diagnostisch bilan, worden ondergebracht ongeacht hun fysieke afhankelijkheid. 

Hieronder kunt u voor elk WZC de evolutie van de zorgforfaits aantreffen. 

Tabel 4.3 Evolutie van forfaits in WZC Lindehof 

Aantal  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

O 14 10 7 9 21 21 

A 7 12 5 5 23 26 

B 5 7 15 14 23 28 

C 6 6 11 10 8 4 

CD en D 1 0 6 4 14 9 

Totaal 33 35 44 42 89 88 

Bron OCMW Sint-Niklaas 
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Figuur 4.1 Evolutie van forfaits in WZC Lindehof 

 
Bron OCMW Sint-Niklaas; eigen bewerking 

In Lindehof (figuur 4.1) is er een duidelijke stijging van het aandeel B,- CD- en D-profielen en een 
daling van het aandeel C-profielen. Het beeld wat betreft O- en A-profielen is gemengd, met een 
daling naar 2011 toe en daarna een stijging. Vanaf 2011 waren er ook bedden als RVT-bedden 
erkend voor Lindehof, dit was voorheen niet zo. In 2014 had 46,6% een zwaarder zorgprofiel. In 
2009 was dit nog maar 36,4%. 

Tabel 4.4 Evolutie van forfaits in WZC Ter Wilgen (appartementen niet inbegrepen) 

Aantal  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

O 47 38 45 35 30 30 

A 42 45 33 38 36 32 

B 45 56 52 59 46 48 

C 13 14 14 13 23 22 

CD en D 24 20 22 25 40 40 

Totaal 171 173 166 170 175 172 

Bron OCMW Sint-Niklaas 
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Figuur 4.2 Evolutie van forfaits in WZC Ter Wilgen 

 
Bron OCMW Sint-Niklaas; eigen bewerking 

Wat betreft het WZC Ter Wilgen (figuur 4.2) observeren we een duidelijke daling van de lichtere 
zorgprofielen en een stijging van de zwaardere zorgprofielen, van 48,0% in 2009 naar 64,0% in 
2014. Dit valt binnen de verwachting, aangezien met de jaren het aantal RVT-bedden bij Ter Wil-
gen steeds werd uitgebreid. Het beeld wat betreft de B-profielen is dan weer iets grilliger. 

Tabel 4.5 Evolutie van forfaits in WZC De Spoele 

 2013 2014 

 Aantal Kolom% Aantal Kolom% 

O 25 20,8 16 12,9 

A 16 13,3 25 20,2 

B 41 34,2 48 38,7 

C 10 8,3 10 8,1 

CD en D 28 23,3 25 20,2 

Totaal 120 124 

Bron OCMW Sint-Niklaas; eigen bewerking 

Aangezien het WZC De Spoele nog maar twee jaren bestaat, is dus moeilijk om echt een evolutie te 
geven van de zorgprofielen. In 2014 had meer dan 38% van de bewoners een B-profiel, en nog 
eens meer dan 28% een C- of CD- en D-profiel. 33% van de bewoners van De Spoele hebben vol-
gens de zorgforfaits slechts een beperkte hoeveelheid zorg nodig (forfait O en A). 
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Tabel 4.6 Evolutie van forfaits in WZC Populierenhof 

Aantal  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

O 23 25 19 12 13 13 

A 14 10 8 17 18 17 

B 19 24 23 20 21 21 

C 9 9 11 12 8 12 

CD en D 13 11 16 14 17 16 

Totaal 78 79 77 75 77 79 

Bron OCMW Sint-Niklaas; eigen bewerking 

Figuur 4.3 Evolutie van forfaits in WZC Populierenhof 

 
Bron OCMW Sint-Niklaas; eigen bewerking 

De tendensen wat betreft het WZC Populierenhof zijn minder duidelijk. De CD- en D- profielen 
kenden een duidelijke aangroei sinds 2009, terwijl de B- en C- profielen min of meer stabiel bleven. 
De O-profielen kennen een duidelijke afname tot 2012. Aangezien de A-profielen tegelijkertijd een 
opvallende stijging kennen, is het aannemelijk dat de personen die aanvankelijk een O-profiel had-
den (het merendeel), geleidelijk aan naar een A-profiel geëvolueerd zijn. Sinds 2012 lijkt de evolutie 
voor beide forfaits min of meer gestabiliseerd. In 2014 maakte de personen met een zwaarder zorg-
forfait 62.0% van de totale populatie van het WZC uit.  

Als laatste nemen we de evolutie van de zorgforfaits voor WZC De Plataan in overweging 
(figuur 4.4). Voor dit WZC zien we een opvallende stabiliteit, waarbij de nadruk zeer duidelijk ligt 
op de zwaardere zorgprofielen, en dit als sinds 2009. De eerder geschetste evoluties in bewoners-
aantallen heeft weinig of geen invloed gehad op de verhouding van zorgprofielen binnen de groep 
van bewoners. In 2014 had 93,8% zwaardere zorg nodig. 

Ten slotte, aangezien het WZC Sint-Katherina in afbouw was de laatste jaren, en nu helemaal ver-
dwenen is, wordt de evolutie in zorgforfaits hier niet besproken. 
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Tabel 4.7 Evolutie van forfaits in De Plataan 

Aantal  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

O 0 1 2 0 0 0 

A 3 6 8 6 3 5 

B 41 34 31 22 18 20 

C 24 22 21 18 15 18 

CD en D 47 52 44 33 41 37 

Totaal 115 115 106 79 79 80 

Bron OCMW Sint-Niklaas 

Figuur 4.4 Evolutie van forfaits in WZC De Plataan 

 
Bron OCMW Sint-Niklaas; eigen bewerking 

4.3 Bezetting van de WZC van het OCMW 
Naast de evolutie in verblijfsduur en zorgzwaarte, wat kenmerken van de bewoners zijn, is het ook 
interessant om te kijken naar de percentuele bezetting. Dit kan ondermeer een zicht geven op de 
bezettingsdruk. Zo valt uit figuur 4.5 op te maken dat alle WZC van het OCMW bijna altijd 100% 
bezet zijn geweest. Dit impliceert dat wanneer iemand het WZC verlaat, er bijna altijd direct een 
nieuwe inwoner kan intrekken. Als dusdanig is dit een indicatie van de opnamedruk, die natuurlijk 
niet specifiek is voor Sint-Niklaas maar dus wel duidelijk aanwezig is. Verder kan men de stopzet-
ting van Sint-Katherina (bewoners zijn nu naar Lindehof) en de afbouw van de bedden bij De 
Plataan goed weerspiegeld zien. Opvallend is ook de overbezetting van Lindehof in het eerste 
kwartaal van 2011, die tegen 2013 echter volledig verdwenen was.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

O

A

B

C

CD en D



53 

 

HOOFDSTUK 4 | INFORMATIE OVER HET ZORGAANBOD VAN HET OCMW  

Figuur 4.5 Percentuele bezetting van de WZC van het OCMW 

 
Bron OCMW Sint-Niklaas 

4.4 Het dagverzorgingcentrum De Sprankel 
In 2013 ontving De Sprankel 35 personen. In 51,4% vraagt de familie van de aanvrager een verblijf 
aan, in 28,6% de mantelzorger, 8,6% van de cliënten vraagt zelf een verblijf aan, 2 personen werden 
doorgestuurd door de sociale dienst van een ziekenhuis (5,7%), 1 persoon (2,9%) kwam via de 
huisarts bij De Sprankel terecht en ten slotte kwam 1 persoon (2,9%) nog op een andere manier bij 
De Sprankel terecht. 

De reden voor opname betrof meestal een nood aan vermindering van de belasting van de man-
telzorger (62,9%). Sociaal isolement (11,4%) vormde de tweede belangrijkste reden en crisisopvang 
de derde belangrijkste (8,6%), gevolgd door afwezigheid van de mantelzorger (5,7%). De overige 
redenen kwamen steeds maar één keer voor (herstel ziekte, proefperiode voor opname, in afwach-
ting van opname en andere). 

De meeste personen die overdag naar De Sprankel komen, wonen nog thuis (88,6%), de overige 
4 personen wonen bij familie. Slechts 9 personen (25,7%) verblijven nog thuis wanneer de aanwe-
zigheid in De Sprankel wordt stopgezet. 51,4% (18 senioren) werden opgenomen in een WZC, 
11,4% werden opgenomen in een ziekenhuis en 1 persoon kwam in kortverblijf terecht. Twee 
senioren (5,7%) stroomden naar ergens anders door. 
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4.5 Dienstencentrum De Wilg 
In 2013 werd voor 30 dossiers een multidisciplinair overleg georganiseerd. Tijdens deze bijeenkom-
sten werden verschillende disciplines vertegenwoordigd. 

Tabel 4.8 Aanwezige disciplines bij multidisciplinair overleg 

- Thuisverpleging: 23  

- Algemene sociale dienst OCMW: 14  

- Eigen diensten gezinszorg: 13  

- Andere dienst gezinszorg: 12  

- Huisarts: 8  

- CAW Waasland: 8 

- Dagverzorgingscentrum: 6  

- Psychiatrische thuiszorg: 5  

- Sociale dienst psychiatrie: 5  

- Sociale dienst ziekenhuis: 4  

- CLB: 3  

- Sociale dienst rusthuis: 3  

- Verantwoordelijke serviceflats: 2  

- Dienst maatschappelijk werk mutualiteit: 2  

- Bewindvoerder: 1  

- Woonwinkel: 1  

- Lokaal dienstencentrum: 1  

- Begeleid wonen: 1  

- Straathoekwerk: 1  

Volgende elementen waren aanleiding tot organiseren van een teamoverleg:  
- opvolgoverleg: 12; 
- voorbereiding ontslag ziekenhuis/kortverblijf en organisatie van de thuiszorg: 7; 
- evaluatie van de thuiszorg en bijsturing: 3; 
- complexe problemen en organisatie van de thuiszorg: 2; 
- info-uitwisseling en strategiebepaling: 2; 
- toenemende zorgbehoefte en organisatie van de thuiszorg: 1. 

4.6 De vrijwilligerswerking 
Zoals voorheen reeds aangehaald beschikt het OCMW Sint-Niklaas over een uitgebreide vrijwilli-
gerswerking. Uit tabel 4.9 kunnen we opmaken dat er 36 personen in dienst kwamen in 2013, maar 
ook 24 vrijwilligers ermee ophielden, wat de totale aangroei van het vrijwilligersbestand op 22 per-
sonen brengt en het totale vrijwilligersbestand op 132 personen. Het merendeel van de vrijwilligers 
zijn actief in de WZC, met als uitschieter WZC Lindehof, en in het dienstencentrum. In de oplijs-
ting staan ook de Azalee van Sint-Gillis en Temse opgenomen. Deze kringwinkels zijn ontstaan 
vanuit het OCMW van Sint-Niklaas. 

Ondanks de reeds bestaande inzet blijven er nog redelijk wat vrijwilligersvacatures openstaan, bij-
voorbeeld voor maaltijdbegeleiding en ophalen en terugbrengen van patiënten naar de kinesist in de 
verschillende WZC. In het dienstencentrum is men ook steeds op zoek naar vrijwilligers om op 
huisbezoek te gaan. 
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Tabel 4.9 Vrijwilligersbestand in 2013 en 2014 en exits 

 In dienst op 
01/01/2013 

In dienst 
gekomen in 

2013 

Totaal aantal 
vrijwilligers 

in 2013 

Exit In dienst op 
01/01/2014 

In % 

Azalee Sint-Gillis  1 0 1 0 1 0,8 

OCMW 3 0 3 1 2 1,5 

Azalee Temse 4 1 5 1 4 3,0 

De Sprankel 3 1 4 0 4 3,0 

Telefoonster 5 0 5 0 5 3,8 

Azalee Sint-Niklaas 5 3 8 0 8 6,1 

Ter Wilgen 13 3 16 3 13 9,8 

Plataan 11 6 17 2 15 11,4 

Populierenhof 15 4 19 1 18 13,6 

De Spoele 12 13 25 6 19 14,4 

Lindehof 20 6 26 5 21 15,9 

Dienstencentrum 18 9 27 5 22 16,7 

Totaal 110 46 156 24 132 100,0 

Bron Jaarverslag vrijwilligerswerking 2013, OCMW Sint-Niklaas 

In wat volgt wordt kort het profiel van de aanwezige vrijwilligers onder de loep genomen. 60,6% 
van de vrijwilligers zijn vrouwen. 3,0% van de vrijwilligers is jonger dan 30 jaar, 2,5% is tussen de 
30 en de 40 jaar, 5,6% tussen de 40 en de 50 jaar, 25% tussen de 50 en de 60 jaar, 46,2% tussen de 
60 en de 70 jaar, 9,8% van de vrijwilligers is tussen de 70 en de 80 jaar en 2,3% is ouder dan 80 jaar. 
De groep van vrijwilligers is dus overwegend 50 jaar en ouder. Slechts een beperkt aantal jongeren 
lijkt zich te engageren als vrijwilliger. Dit is niet verwonderlijk, gezien het soort vrijwilligerswerk dat 
gevraagd word waarschijnlijk niet echt aansluit bij de leefwereld van de jongeren; zij verkiezen 
mogelijks om een ander soort vrijwilligerswerk op te nemen wanneer zij zich vrijwillig wensen te 
engageren. Een alternatieve verklaring kan zijn dat jongeren minder tijd hebben om dergelijk enga-
gement op te nemen. Wanneer we dan kijken naar de tewerkstellingstatus van de vrijwilligers dan 
blijkt 43,2% op pensioen te zijn, wat te verwachten viel gezien de leeftijdsverdeling. 8,3% is dan 
nog eens op brugpensioen, 9,8% is werkloos, 13,6% is arbeidsongeschikt, 6,8% is mindervalide en 
6,1% is huisman/vrouw en nog 1 iemand is op loopbaanonderbreking. 88,6% van de vrijwilligers 
werkt dus niet. Verder, 76 vrijwilligers zijn woonachtig in Sint-Niklaas stad (57,6%), 36 personen 
wonen in de fusiegemeenten (Belsele, Nieuwkerken en Sinaai; 27,3%), de overige vrijwilligers zijn 
van buiten groot Sint-Niklaas afkomstig (14,4%). 

Wanneer een vrijwilligersengagement wordt stopgezet, wordt steeds de reden van deze stopzet-
ting genoteerd. Deze worden opgelijst in tabel 4.10. Van de 24 exits waren er 13 al van voor 2013 
werkzaam, 11 vrijwilligers begonnen en eindigden in 2013. 



56 

 

HOOFDSTUK 4 | INFORMATIE OVER HET ZORGAANBOD VAN HET OCMW 

Tabel 4.10 Redenen van exits vrijwilligers 

 Aantal 

Geen interesse meer in de activiteit  4 

Opleiding of werk gevonden 4 

Gezondheid 2 

Familiale redenen 2 

Einde tijdelijke overeenkomst 3 

Onregelmatigheden, afwezigheden, andere visie  3 

Te zwaar geworden voor de leeftijd 3 

Verhuisd 3 

Bron Jaarverslag vrijwilligerswerking 2013, OCMW Sint-Niklaas 

Wat betreft ondersteuning van de vrijwilligers is er natuurlijk een vergoeding voorzien voor de 
gemaakte onkosten (voornamelijk verplaatsingsvergoeding). Vrijwilligers in de WZC kunnen ook 
genieten van een maaltijd ter plaatse, wanneer hun noodzakelijke activiteit op de middag valt (vnl. 
de maaltijdbegeleiders). Elke nieuwe vrijwilliger, actief in De Sprankel en in de woon- en zorgcentra 
kreeg verder de gelegenheid tot medisch onderzoek en de nodige inentingen (Hepatitis A, B en 
Tetanos). De forfaitaire onkosten van 18 cafetariahouders werden betaald voor het openhouden 
van de cafetaria’s van de WZC De Plataan, De Spoele, Populierenhof, Lindehof. Dit bedraagt 
16 euro per vier uur of een jaarlijks totaal van 9 583 euro. De forfaitaire onkosten van 3 morele 
consulenten en 5 pastorale werkers werden betaald voor hun tussenkomsten in alle WZC. Voor 
2013 werd 6 030,6 euro betaald, a rato van 32,7 euro per 4 uur.  

Verder is er jaarlijkse een kleine feestelijke bijeenkomst per instelling als bedanking, worden de 
vrijwilligers uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie, ontvangen ze het personeelsblad en een kor-
tingskaart bij Dreamland. 

Specifieke aspecten van het vrijwilligersbeleid komen ook ter sprake in de stuurgroep vrijwilli-
gerswerking. Deze stuurgroep is samengesteld uit personeelsleden van de verschillende woon- en 
zorgcentra en kwam in 2013 3 keer samen. Telkens wordt een overzicht gegeven van het verloop, 
nieuwe kandidaturen, aanwervingen en ontslagen. Andere onderwerpen die besproken werden zijn 
de onkostenregeling voor verschillende groepen vrijwilligers (cafetariahouders, morele consulenten, 
pastorale medewerkers), het waarderingsbeleid, de registratie van de vrijwilligersuren, de onkosten 
van de vrijwilligers in de kringloopwinkels en de uitbating van het winkeltje in De Spoele. 

4.7 Besluit 
Binnen de WZC van het OCMW komt de nadruk steeds meer te liggen op de zwaardere zorgpro-
fielen. Deze tendens is waarschijnlijk niet specifiek voor het OCMW Sint-Niklaas en is merkbaar in 
heel het Vlaams Gewest. Dit maakt echter dat personen met beperktere zorgbehoeften steeds min-
der in een WZC terecht kunnen, en dus thuis dienen opgevangen te worden. Voor de mantel-
zorgers van deze ouderen kan een DVC een verlichting van de zorg betekenen. Deze functie 
vervult het DVC De Sprankel dan ook zeer duidelijk voor het merendeel van zijn cliënten.  
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5 |  Gegevens uit eerdere bevragingen 

Vooraleer over te gaan tot een nieuwe bevraging van de oudere bevolking van Sint-Niklaas, werd 
eerst een synthese voorzien van de reeds beschikbare informatie op dit vlak, teneinde deze zo op-
timaal mogelijk te gebruiken. Hierbij werd gebruik gemaakt van de gegevens die reeds beschikbaar 
zijn uit het ouderenbehoefteonderzoek van Verté en De Witte (2006) en vanuit de Stadsmonitor 
(2011). 

De gegevens uit het ouderenbehoefteonderzoek zijn verzameld in 2006, en zijn als dusdanig reeds 
zeven jaar oud. Er zijn echter niet direct aanwijzingen dat de behoeftes van de oudere Sint-
Niklasenaars fundamenteel zouden zijn veranderd. In ieder geval werden deze gegevens als een 
solide vertrekpunt gehanteerd van waaruit een verdere bevraging vertrok. Een aanvullend zicht op 
de behoefte van de ouderen werd dan verkregen aan de hand van de meer recente gegevens uit de 
Stadsmonitor (2011). 

Een deel van de bevraagde indicatoren binnen deze Stadsmonitor heeft rechtstreeks betrekking op 
de groep van ouderen (bv. tevredenheid over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in 
de buurt). Voor andere indicatoren (bv. gebruik gezinszorg, betaalbaarheid van wonen, betalings-
moeilijkheden) werd een analyse op subgroepniveau (namelijk de 65- en 75plussers) van de 
bevraagde onderzoekspopulatie uitgevoerd.  

In wat volgt zal voornamelijk gefocust worden op de zorgaspecten en in beperktere mate op de 
woonaspecten die in beide onderzoeken aan bod kwamen. Andere aspecten komen slechts aan bod 
in zover ze relevant zijn voor het zorgstrategisch plan. In het ouderenbeleidsplan van de stad Sint-
Niklaas worden deze andere aspecten wel meer in detail uitgewerkt. Hierbij worden de belangrijkste 
en meest relevante resultaten samengevat, zonder al te diep in te gaan op details. 

5.1 Het ouderenbehoefteonderzoek 
In het ouderenbehoefteonderzoek van Verté en De Witte (2006) werd gewerkt met senioren als 
enquêteurs, die gerecruteerd werden via de seniorenadviesraad. Op deze manier werden 800 
60-plussers in Sint-Niklaas bevraagd (gestratificeerde steekproef). 

5.1.1 Zorg 
8,9% van de bevraagde senioren gaf aan vaak en 14,0% soms hulpbehoevend te zijn. 18,4% was 
zelden afhankelijk van derden en 58,7% nooit. Hierbij ervaarde 0,9% vaak en 6,2% soms een 
gebrek aan zorg. 18,3% gaf aan van zelden met een gebrek aan zorg geconfronteerd te worden en 
74,6% werd hier nooit mee geconfronteerd. 

Gevraagd naar de personen waarop men beroep kan doen wanneer men bepaalde taken in het 
huishouden niet meer zou kunnen uitvoeren, blijken vooral de partners (66,7%), de dochters 
(61,3%) en de zonen (55,8%) een belangrijke ondersteuning. Daarna worden vrienden en kennissen 
(54,9%), de buren (52,6%), schoondochters (45,4%), schoonzonen (42,5%), zussen en broers 
(34,8%) en (achter)kleinkinderen (34,8%) het vaakst aangehaald. 27,4% kan beroep doen op andere 
familieleden. 4,8% van de ouderen (wat zou neerkomen op 742 65-plussers in Sint-Niklaas gaven 
aan van op niemand beroep te kunnen doen indien men hulp nodig zou hebben bij het huishouden. 
23,3% van de respondenten geeft ook aan dergelijke hulp in het huishouden nodig te hebben. 
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Verder heeft 21,4% hulp nodig bij persoonlijke verplaatsingen en 10,5% bij de persoonlijke verzor-
ging. 

Van die personen die hulp nodig hebben, ontvangt 20,7% geen hulp. 57,4% ontvangt hulp van de 
kinderen, 38,0% van deze senioren krijgt hulp van de partner, en 23,1% van de kleinkinderen 
(tabel 5.1). Verder wordt vooral de poetsdienst (35,8%), de huisarts (32,6%), thuisverpleging 
(29,3%), de buren (22,7%), andere familie (19,8%) en vrienden (18,6%) ingeschakeld. 12,8% ont-
vangt ook gezinshulp en 10,3% maakt soms gebruik van maaltijdenlevering.  

Tabel 5.1 Ontvangen hulp, in % (n=242-243, buiten voor ‘niemand’) 

 Percentage  Percentage 

Niemand (n=82) 20,7  Dienst gezinshulp 12,8  

Kinderen  57,4  Warme maaltijden 10,3  

Partner  38,0  Klusjesdienst 7,8  

Poetsdienst/bejaardenhulp 35,8  Boodschappendienst 5,8  

Huisarts  32,6  Vrijwilligers 4,1  

Thuisverpleging  29,3  Mindermobielencentrale 2,5  

Kleinkinderen  23,1  Seniorenorganisatie 2,5  

Buren  22,7  Oppashulp/thuisoppas 2,5  

Familie 19,8  Dienstencentrum 2,1  

Vrienden en kennissen  18,6  Gemeentelijke overheid 1,6  

  Dagopvang/kortopvang 0,4  

Bron Ouderenbehoefteonderzoek, 2006 

In een vervolgvraag werd dan gepolst hoe tevreden men was over deze hulp (tabel 5.2). Men bleek 
vooral tevreden te zijn over de hulp van familie en vrienden. Wat betreft de formele hulpverlening 
scoort vooral de huisarts goed. Het meest ontevreden is men over de oppashulp, de dagopvang en 
de mindermobielencentrale. Ook de klusjesdienst, de vrijwilligerswerking en het dienstencentrum 
scoren minder. Let wel, deze diensten werden ook maar door een beperkt aantal personen beoor-
deeld, en dit kan de resultaten beïnvloed hebben (bv. omdat mogelijks vooral ontevreden gebrui-
kers die specifieke items ingevuld zouden kunnen hebben). Hierbij is het in ieder geval belangrijk 
om te kijken naar de reden van deze ontevredenheid. 
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Tabel 5.2 Tevredenheid met hulp, opgesplits naar hulptype, in % 

 Helemaal niet 
tevreden 

Eerder niet 
tevreden 

Tevreden, 
noch 

ontevreden 

Eerder 
tevreden 

Zeer tevreden 

Partner (n=388) 4,6  0,8  2,3  9,5  82,7  

Kinderen (n=338) 4,9  2,2  8,9  23,2  60,7  

Kleinkinderen (n=224) 5,2  7,5  14,6  26,8  46,0  

Familie (n=213) 2,9  3,4  21,4  29,1  43,2  

Vrienden en kennissen (n=206) 2,9  3,4  21,4  29,1  43,2  

Buren (n=215) 4,2  4,2  22,3  28,8  40,5  

Huisarts (n=267) 3,7  1,1  8,6  27,0  59,6  

Seniorenorganisatie (n=73) 19,2  2,7  26,0  28,8  23,3  

Oppashulp/thuisoppas (n=17) 41,2  11,8  41,2  0,0  5,9  

Thuisverpleging (n=45) 17,8  6,7  20,0  11,1  44,4  

Dienst gezinshulp (n=45) 15,6  4,4  20,0  15,6  44,4  

Poetsdienst/bejaardenhulp (n=55) 16,4  3,6  18,2  21,8  40,0  

Boodschappendienst (n=35) 25,7  5,7  25,7  11,4  31,4  

Klusjesdienst (n=24) 33,3  8,3  37,5  8,3  12,5  

Warme maaltijden (n=25) 28,0  8,0  36,0  4,0  24,0  

Dienstencentrum (n=25) 32,0  8,0  28,0  0,0  32,0  

Vrijwilligers (n=23) 30,4  8,7  34,8  13,0  13,0  

Gemeentelijke overheid (n=50) 14,0  4,0  36,0  22,0  24,0  

Mindermobielencentrale (n=20) 35,0  10,0  35,0  5,0  15,0  

Dagopvang/kortopvang (n=18) 38,9  11,1  38,9  0,0  11,1  

Bron Ouderenbehoefteonderzoek, 2006 

Als belangrijkste reden voor de ontevredenheid over de hulp werd de kostprijs (23,5%) aangegeven, 
gevolgd door het feit dat de hulp niet onmiddellijk oproepbaar is (20,1%), dat er te weinig hulp is 
(14,0%) of te weinig hulp tijdens de verlofperiode (13,0%). Het betreft hier dus eerder een aanbods-
probleem dan een kwaliteitsprobleem. Slechts 4,5% gaf aan dat de houding van de hulpverleners te 
negatief was.  

Uit een bijkomende vraag betreffende bij wie men te rade zou gaan indien men informatie zou 
willen over verschillende dienstverleningen en financiële tegemoetkomingen, is het meest gegeven 
antwoord bijna altijd het OCMW (eerder dan kinderen, kleinkinderen, buren, familie, ouderen-
beweging of anderen). Hierbij aanvullend, een aspect waar men soms nog hulp kan gebruiken, is bij 
het invullen van formulieren. 13,6% had hier vaak problemen mee, 23,8% soms en 62,6% zelden of 
nooit. 

Ten slotte kwam uit de bevraging van de senioren ook naar voor dat 24,9% zelf soms instaat voor 
een de verzorging van een kennis of familielid. Onder de 60-plussers bevindt zich dus een aanzien-
lijke groep mantelzorgers. 

5.1.2 Wonen 
Meer dan 80% van de respondenten woonde al langer dan 25 jaar in de gemeente Sint-Niklaas op 
het moment dat ze bevraagd werden. Meer dan 55% woonde er zelfs al langer dan 50 jaar. Het 
betreft hier dus wel degelijk senioren die de situatie in Sint-Niklaas kennen. Bij meer dan 70% van 
deze senioren is de huidige woning ouder dan 20 jaar, bij meer dan 45% zelfs ouder dan 30 jaar en 
bij 25% ouder dan 40 jaar. Het betreft hier voor 75,2% van de ouderen de eigen woning, waar men 
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eigenaar van is. 14,9% huurt op de private huurmarkt en 4,8% op de sociale huurmarkt. 5,1% 
bevindt zich nog in een andere situatie (bijvoorbeeld woont bij familie). 

Gevraagd naar hun huidige woonvorm blijkt 73,4% thuis in een eengezinswoning te wonen en 
20,7% in een appartement. 2,4% woont in bij de kinderen en 1,4% woont in een aangepaste woning 
voor kinderen. 2,1% woont dan nog op een andere manier. De meest aanwezige beperkingen wat 
betreft ouder worden in de huidige woning is dat er trappen in de woning zijn (45,8% geeft aan dat 
eerder of helemaal van toepassing is). 11,3% moet verder ook trappen doen om de woning te 
betreden. Verder geeft 17,7% aan dat de woning te gehorig is en 10,3% dat de woning moeilijk 
warm te stoken is (isolatie). 10,7% ervaart dat er niet voldoende comfort in de woning is. Wat 
betreft ligging geeft 15,1% aan dat de afstand tot voorzieningen te groot is en 15,2% dat de afstand 
tot de kinderen te groot is. 

Opvallend hierbij is dat 27,6% van de woningen waarin ouderen verblijven geen centrale verwar-
ming heeft en 86,6% geen rookdetector. Bad en douche (bij 3,7% niet aanwezig), toilet (bij 3,7% 
niet aanwezig) en telefoon (bij 5,2% niet aanwezig) zijn over het algemeen wel sterk ingeburgerd. 

Ondanks de aanwezige gebreken, staat het merendeel van de personen (65,0%) toch uiterst tot 
eerder positief ten opzichte van het laten van de woning zoals ze is. Slechts 26,1% staat positief 
tegen het aanpassen van de woning aan de eigen behoefte. Verhuizen naar een aangepaste woon-
vorm is voor velen een negatieve optie (76,1%), zowel als verhuizen naar een bejaardenwoning 
(80,9%) en zeker gaan inwonen bij de kinderen (89,7%) of gaan samenwonen met andere senioren 
(86,1% uiterst tot zeer negatief). Ook verhuizen naar een serviceflat werd in 2006 niet echt positief 
onthaald; 65,3% staat uiterst tot eerder negatief ten opzichte van de mogelijkheid. 

5.2 De Stadsmonitor 
In 2011 werden de inwoners van Sint-Niklaas bevraagd in het kader van de Stadsmonitor. De 
Stadsmonitor bestaat uit een set van indicatoren gekoppeld aan een visie op leefbare en duurzame 
steden. Een deel van de gegevens is afkomstig uit databanken (Federale, Vlaamse en lokale), een 
ander deel werd bekomen door een schriftelijke bevraging van de bevolking. De gegevens van deze 
schriftelijke bevraging werden opgevraagd bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). In 
de dataset zat informatie betreffende 772 inwoners van Sint-Niklaas waarvan 204 65-plussers. In 
wat volgt focussen we op deze groep van 65-plussers. Daarbij komt de nadruk weer te liggen op de 
woon- en zorgaspecten, aangevuld met de overige informatie waar nodig. De gegevens werden zo 
veel als mogelijk gewogen naar analogie met de oorspronkelijke weging, namelijk naar leeftijdsklasse 
en geslacht. Aangezien het hier maar één stad betreft, is een weging naar stad overbodig. 

5.2.1 Zorg 
Een eerste indicator betreffende de zorg in Sint-Niklaas afkomstig uit de databank van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap kijkt naar het aantal personen met een handicap dat 
als urgente kandidaten staat ingeschreven op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) voor de 
toekenning van een bijzondere zorgvorm. 

Aan elke geregistreerde aanvraag bij de Centrale Registratie van Zorgvragen voor opvang, behan-
deling of begeleiding van personen met een handicap wordt een urgentiecode (UC) toegekend. 
Urgente kandidaten hebben een (hoogst) dringende aanvraag voor een zorgopname binnen één tot 
maximum zes maanden (UC 1 en 2). In het kader van de Stadsmonitor werd toentertijd geopteerd 
om de plaats van woonst van de persoon met een handicap te gebruiken. Deze kan verschillen van 
de plaats waar men zorg zal ontvangen. 
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Figuur 5.1 Aantal personen in de Centrale Registratie van Zorgvragen, wachtenden per 1 000 inwoners in 
2010, urgentiecodes 1 en 2 

 

Bron Stadsmonitor 

Een eerste opmerking bij bovenstaande figuur is dat de gegevens van 2010 dateren, en dat er in de 
tussentijd wel één en ander kan veranderd zijn. Uit deze figuur blijkt dat Sint-Niklaas redelijk hoog 
scoort aangaande het aantal wachtende binnen de Centrale Registratie van Zorgvragen. De zorg 
voor personen met een handicap vormt op dit gebied dus een aandachtspunt. 

In de Stadsmonitor werd ook gekeken naar het aandeel inwoners dat binnen loopafstand van een 
sociaal dienstencentrum woont. Hierbij gaat men uit van de situatie in 2010. Zoals men kan zien op 
figuur 5.2 hadden 76,9% van de inwoners geen toegang tot een dienstencentrum binnen loop-
afstand. Met de ontwikkeling van het tweede dienstencentrum op de Gerda en de antennes in de 
deelgemeentes, zal de toestand in de toekomst aanzienlijk ten goede veranderen.  

Verder woonde 55,7% van de inwoners in 2010 binnen een straal van 1,5 km van een service-
flatgebouw (figuur 5.3). 
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Figuur 5.2 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een lokaal dienstencentrum 

 
Bron Stadsmonitor 

Figuur 5.3 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een serviceflat 

 
Bron Stadsmonitor 
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Ook uit de surveyresultaten kan nuttige informatie gehaald worden betreffende de zorg in Sint-
Niklaas. 34,1% van de respondenten ouder dan 65 jaar gaf aan van één of meerdere langdurige 
ziekte(n), langdurige aandoeningen of handicap(s) te hebben. Dit is meer dan eerder uit de data van 
het IMA kwam (zie figuur 3.6 en figuur 3.7). Waarschijnlijk komen niet alle ouderen met een lang-
durige aandoening in aanmerking voor het forfait ‘chronisch zieken’ of kent niet iedereen dit forfait. 
Bij 42,3% van deze personen belemmert deze aandoening hen voortdurend in de dagelijks bezig-
heden, bij nog eens 42,0% treedt dergelijke belemmering af en toe op en voor 15,7% van de res-
pondenten met een langdurige aandoening vormt deze aandoening zelden of nooit een belemme-
ring voor de dagelijkse bezigheden. Doch gaf slechts 9% van de bevraagden aan dat de eigen 
gezondheid als slecht of heel erg slecht te ervaren. 

In de survey van de Stadsmonitor werd verder in 2011 aan een representatief staal van inwoners 
uit Sint-Niklaas de volgende stelling voorgelegd: ‘Er zijn voldoende huisartsen in mijn buurt’. 48,7% 
van de senioren in Sint-Niklaas was het helemaal eens met deze stelling en 28,2% was het eerder 
eens. 10,8% was het eerder of helemaal oneens. 

Figuur 5.4 Tevredenheid over het aanbod huisartsen in de wijk, in % 

 

Bron Stadsmonitor, SVR; eigen bewerking 
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Ook werd aan deze respondenten gevraagd of ze vonden dat er voldoende aanbod van zorgvoor-
zieningen in de wijk was. In totaal was 66,3% het eerder of helemaal eens met deze stelling, terwijl 
19,1% het eerder of helemaal oneens was.  

Figuur 5.5 Tevredenheid over het aanbod zorgvoorzieningen in de wijk, in % 

 

Bron Stadsmonitor, SVR; eigen bewerking 

14,2% van de bevraagden gaf aan nooit of minder dan één maand bezoek te krijgen van familie, 
vrienden, kennissen of buren. 5,9% heeft hierbij ook geen partner. Deze groep loopt dus het risico 
om te vereenzamen. 

5.2.2 Vervoer 
In de survey van de Stadsmonitor werd in 2011 volgende vraag voorgelegd aan een representatief 
staal van inwoners uit Sint-Niklaas (waarbij wij enkel de antwoorden van de senioren in overweging 
namen): ‘Hoe verplaats je je meestal in de vrije tijd? (Met vrije tijd bedoelen we de tijd die je hebt los van werk, 
school, huishoudelijke taken, zorg voor kinderen en/of ouderen en nachtrust.) Uit tabel 5.3 blijkt duidelijk dat 
de meeste respondenten aangaven het vaakst te voet (49,9%) of met de auto als bestuurder (50,5%) 
op pad te gaan. Daarna zijn vooral de fiets (39,2%) en de auto als passagier (41,2%) populaire ver-
voersmiddelen. Het openbaar vervoer is veel minder populair; 43,5% maakt zelden of nooit gebruik 
van de bus en 60,8% van de trein. 37,0% maakt wel af en toe gebruik van de bus, 19,6% vaak tot 
altijd. Een moto of brommer wordt door bijna niemand gebruikt om zich te verplaatsen. Het 
betreft hier de verplaatsingen in de vrije tijd. Aangezien de meeste 65-plussers op pensioen zijn, is 
de verplaatsing in het kader van het werk een minder interessante indicator. 
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Tabel 5.3 Verplaatsingen in de vrije tijd, in % 

 Te voet Fiets Moto/ 
brommer

Tram/ 
bus 

Trein Auto-
bestuurder

Auto-
passagier 

Andere 

Nooit 9,9 28,4 92,4 27,0 32,4 31,7 19,4 83,6 

Zelden 10,3 9,4 2,3 16,5 28,4 3,5 23,0 3,2 

Af en toe 29,9 23,0 1,7 37,0 28,8 14,3 26,4 4,9 

Vaak 36,2 21,7 1,7 14,3 7,4 31,8 21,3 4,9 

Zeer vaak/altijd 13,7 17,5 1,9 5,3 3,0 18,7 9,9 3,5 

Bron Stadsmonitor, SVR; eigen bewerking 

5.2.3 Wonen 
Van de ouderen die geantwoord hebben op de survey in het kader van de Stadsmonitor was 78,3% 
eigenaar, 16,9% huurde op de private markt en 4,9% huurde op de sociale huurmarkt. Vooral de 
groep van personen die op de private huurmarkt huurt is kwetsbaar. Geëxtrapoleerd naar de gehele 
seniorenbevolking van Sint-Niklaas betreft het hier zo een 2 600 personen.  

In de survey werd ook nagegaan welke voorzieningen aanwezig waren in de woning van de res-
pondenten. Hieruit bleek dat slechts 1,7% van de senioren in Sint-Niklaas geen stromend water 
zouden hebben. Wel mist 22,7% het comfort van centrale verwarming en 15,0% van een aparte 
toilet. 69,4% heeft een toilet in de badkamer. 59,0% van de ouderen heeft internet in huis. 

Tabel 5.4 Voorzieningen in huis, in % 

Percentage 

Warm stromend water 98,3 

Centrale verwarming 77,3 

Lig- of zitbad 81,8 

Afzonderlijke douche 47,8 

Apart toilet 85,0 

Toilet in badkamer 69,4 

Garage 79,5 

Eigen tuin 67,1 

Balkon 25,6 

Terras 74,4 

Internet 59,0 

Bron Stadsmonitor, SVR; eigen bewerking 

Het onderdeel van de woning waar volgens de meeste respondenten nog kleine herstellingen aan 
nodig zijn, is het buitenschrijnwerk (12,9%). Ook de binnenmuren (10,8%), ramen (10,6%) en dak-
goten (11,1%) zouden volgens sommigen wat kleine herstellingen kunnen gebruiken. Globaal 
genomen bevinden bij de meeste respondenten al deze voorzieningen zich nog in goede staat. 
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Tabel 5.5 Staat van de woning, in % 

In goede staat Kleine herstellingen nodig Aan vervanging toe 

Centrale verwarming 91,4 4,4 4,2 

Elektrische installatie 90,9 5,7 3,4 

Binnenmuren 86,8 10,8 2,4 

Buitenmuren 89,7 8,5 1,8 

Buitenschrijnwerk 84,9 12,9 2,2 

Ramen 87,2 10,6 2,2 

Dakgoot 84,8 11,1 4,2 

Dak 88,5 8,5 3,0 

Bron Stadsmonitor, SVR; eigen bewerking 

Op vlak van betaalbaarheid is een eerste indicator waar de Stadsmonitor naar keek het aandeel per-
sonen met een woonquote boven de 30%. De woonquote (‘rent to income ratio’) is gedefinieerd als 
de totale uitgave van het gezin voor wonen ten opzichte van het gezinsinkomen. Als norm wordt 
een woonquote van 20% tot 33% vooropgesteld. vooropgesteld. Indien huishoudens meer spende-
ren dan deze norm wordt er verondersteld dat de woonuitgaven ‘niet betaalbaar’ zijn of beslag leg-
gen op een onredelijk deel van het inkomen. 14,2% van de bevraagde senioren heeft een woon-
quote van meer dan 30%. Gezien de sterke samenhang tussen huren op de private markt en een 
hoge woonquote, betreft het hier waarschijnlijk voornamelijk private huurders (Stadsmonitor, 
2011). 

Verder keek de Stadsmonitor ook naar het aandeel (%) van de inwoners dat leeft in een huishou-
den met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, elektriciteit/water/ 
gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven omwille van financiële redenen en 
dit tijdens het afgelopen jaar. Geen enkele van de ondervraagde senioren kampte met betalings-
moeilijkheden voor de huishuur, aankopen op afbetaling of andere kosten. Amper 1% kon in 2011 
de nutsvoorzieningen niet betalen. Wel kon 2,2% de gezondheidsuitgaven op een bepaald moment 
in 2011 niet meer op tijd vergoeden. Geëxtrapoleerd betreft het hier voor heel Sint-Niklaas 340 
huishoudens. 

Tabel 5.6 Percentage respondenten waarbij zij of iemand van het eigen gezin bepaalde rekeningen niet 
konden betalen, naar type van rekeningen, in % 

Neen Ja 

Huishuur/afbetaling 100,0 0,0 

Nutsvoorzieningen 99,3 0,7 

Gezondheidsuitgaven 97,8 2,2 

Terugbetaling aankopen op afbetaling 100,0 0,0 

Andere 100,0 0,0 

Bron Stadsmonitor, SVR; eigen bewerking 

5.3 Besluit 
Op basis van bovenstaande onderzoeken krijgen we een eerste zicht op de populatie van meest 
hulpbehoevende personen. 4,8% van de senioren geeft aan niet op hulp te kunnen rekenen, terwijl 
14,2% het risico loopt van te vereenzamen omdat men minder dan één keer per maand bezoek 
krijgt van noch familie, noch vrienden of kennissen, noch buren. 5,9% heeft hierbij ook geen part-
ner. Deze personen zijn dus het meest kwetsbaar. Op basis van extrapolatie schatten we dat het om 
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ongeveer 900 personen gaat (15 453 maal 0,059). Verder bleek 23,3% van de ouderen hulp in het 
huishouden nodig te hebben, terwijl 20,4% daarvan die hulp niet krijgt. In totaal zouden er dus 
4,8% van de ouderen een onbeantwoorde hulpvraag hebben (20,4% van 23,3%). Uit het ouderen-
behoefteonderzoek kwam verder naar voren dat men vooral ontevreden was over de oppashulp, 
dagopvang en mindermobielencentrale in Sint-Niklaas. Deze data stemmen echter wel uit 2006, en 
de situatie kan nu mogelijk al veranderd zijn. De belangrijkste problemen zouden te maken hebben 
met de kostprijs en een te kort aan aanbod. 

Wat betreft de financiële situatie van de senioren in Sint-Niklaas blijkt 14,2% een woonquote van 
meer dan 30% te hebben. Waarschijnlijk betreft het hier voornamelijk de private huurders. Toch 
blijken betalingsmoeilijkheden en achterstallige rekeningen amper voor te komen bij de ouderen in 
Sint-Niklaas, wat bemoedigend is.  

Ten slotte lijkt de Stadsmonitor te suggereren, op basis van zelfrapportage, dat er meer senioren 
zijn met een langdurige aandoening (34,1%) dan uit de administratieve data betreffende het per-
centage personen met een zorgforfait voor chronisch zieken blijkt (4,7%-15,5%). 
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6 |  Informatie uit eigen bevraging ouderen en 
bevoorrechte getuigen Sint-Niklaas 

6.1 Opzet van het onderzoek 
Vertrekkend van en aanvullend op bovenstaande reeds beschikbare informatie, werd een specifieke 
subgroep van de bevolking bevraagd in de eerste helft van 2014. Daar waar in het onderzoek van 
2002 (in het kader van het vorig zorgstrategisch plan) nog een bevraging van de globale bevolking 
gebeurde, werd nu gefocust op de groep van 65-plussers (65-75 jaar en 75+), waarbij dus de focus 
ligt op de huidige senioren. De beperking tot de groep van 65-plussers werd ingegeven vanuit de 
overweging dat hun situatie en verwachtingen direct aansluiten bij de leefwereld van de oudere. 
Deze leeftijdsafbakening sluit verder aan bij de leeftijdsgrens zoals gehanteerd in het witboek van de 
stad Sint-Niklaas voor 2013-2018. Bij de bevraging werd een onderscheid gemaakt tussen senioren 
die nog thuis wonen, residentieel opgevangen senioren en senioren uit specifieke doelgroepen. 

Bij de senioren die nog thuis wonen, werd gewerkt met een vrij brede schriftelijke vragenlijst 
(georganiseerd via de Stadskroniek; zie bijlage 1), waarbij ook de mogelijkheid werd geboden om 
deze online in te vullen (aan de hand van een internetlink). Hierbij werd niet enkel het gebruik van 
zorgdiensten bevraagd en de mogelijke (toekomstige) wensen op dat vlak (als specifieke input voor 
het zorgstrategisch plan), maar werd dit aangevuld met een aantal vragen betreffende de huidige en 
de gewenste woonsituatie.  

Naast de globale enquête werden tien diepte-interviews afgenomen bij een groep van bewoners 
van WZC (twee per WZC van het OCMW). Hierbij stonden het zorgaspect en de huidige noden op 
vlak van wonen en zorg centraal.  

Verder, teneinde zicht te krijgen op het zorggebruik bij en de zorgbehoefte van bepaalde doel-
groepen, die mogelijk geen of slechts zeer beperkt gebruik maken van het huidige zorgaanbod of 
die een specifieke zorgnood hebben (ouderen van allochtone origine, ouderen met een psychia-
trische problematiek, ouderen met een mentale handicap, ouderen die tevens mantelzorger zijn), 
werkten we met vier focusgroepen met vertegenwoordigers van deze doelgroepen. Dergelijke 
focusgroepen laten toe om personen en doelgroepen te bereiken die minder gemakkelijk reageren 
op een traditionele enquête en waarbij, gezien de specificiteit van de zorgsituatie, een meer explora-
tieve benadering is aangewezen.  

Ten slotte werden er zeven interviews afgenomen bij groepjes van ‘bevoorrechte getuigen’. Het 
betrof hier: 
1. het dagelijks bestuur van de seniorenraad en de centrumraad van het dienstencentrum De Wilg; 
2. het directiecomité van de SNMH; 
3. de begeleidingscommissie thuiszorg van het AZ Sint-Nikolaas; 
4. het dagelijks bestuur van de SEL Waasland;  
5. vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties rond personen met een beperking: het 

Bint, Fovig en het dagcentrum; 
6. vertegenwoordigers verenigingen en organisaties rond personen met een psychiatrische stoor-

nis: PVT Hiëronymus, CGG Waas en Dender en APZ Sint-Lucia; 
7. vertegenwoordigers van verenigingen die in contact komen met ouderen die leven in kans-

armoede; Samenlevingsopbouw en Den Durpel. 
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De thematische groepering liet de verschillende betrokkenen toe gedachten uit te wisselen en bood 
de mogelijkheid om door deze uitwisseling tot een verdere verdieping te komen. In wat volgt wor-
den eerst de resultaten van de enquêtes besproken, dan de bevraging van de ouderen die wonen in 
een WZC, vervolgens de bevindingen uit de gesprekken met de bevoorrechte getuigen en ten slotte 
de aandachtspunten aangebracht binnen de focusgroepen. 

6.2 Enquête 

6.2.1 Respons 
In totaal ontvingen we 1 396 ingevulde vragenlijsten. 605 vragenlijsten werden online ingevuld 
(43,3%) en 791 vragenlijsten werden schriftelijk binnen geleverd (56,7%).  

58,6% van de respondenten zijn mannen en 41,4% zijn vrouwen. Dit is opvallend aangezien in de 
globale populatie van Sint-Niklaas (www.lokalestatistieken.be, ADSEI) er 43,5% mannen onder de 
65-plussers en 56,4% vrouwen zijn. Voor deze oververtegenwoordiging van mannen (Χ2=127,70; 
df=2; p<0,0001) binnen de respondentengroep werd gecorrigeerd via weging. 

Wanneer we gaan kijken naar de burgerlijke staat van de respondenten, dan blijkt 7,8% onge-
huwd, 60,4% gehuwd, 9,0% gescheiden en 22,8% weduwnaar/weduwe. In de globale populatie van 
65-plussers in Sint-Niklaas (ADSEI) van 65-plussers in Sint-Niklaas is 5,9% ongehuwd, 58,1% 
gehuwd, 8,1% gescheiden en 27,9% weduwnaar/weduwe. Er is dus een lichte ondervertegenwoor-
diging van weduwes/weduwnaren in de respondentengroep en een lichte oververtegenwoordiging 
van ongehuwden (Χ2=24,55; df=3; p<0,0001. Ook hier werd aanvankelijk voor gecorrigeerd door 
weging, maar uiteindelijk werd deze weging weggelaten (zie verder).  

Verder nemen we ook de spreiding van de respondenten over de deelgemeentes onder de loep. 
74,0% van de respondenten was afkomstig uit Sint-Niklaas stad, 6,3% uit Nieuwkerken, 5,5% uit 
Sinaai, en 14,4% uit Belsele. Dit impliceert dat er een ondervertegenwoordiging is van senioren uit 
Sinaai (7,7% in de populatie) en een oververtegenwoordiging van personen uit Sint-Niklaas stad 
(70,6%) (Χ2=12,61; df=9; p<0,01). Ook hiervoor werd gecorrigeerd door middel van weging. 

Ten slotte keken we ook naar de leeftijdsgroep van onze respondenten. De resultaten worden 
weergegeven in onderstaande tabel. Hieruit kan opgemaakt worden dat er een opvallende overver-
tegenwoordiging is van de leeftijdsgroep tussen 65 en 70 jaar ten koste van de oudere leeftijds-
groepen (Χ2=145,80; df=5; p<0,0001). Ook dit werd gecorrigeerd door wegingen. 

Tabel 6.1 Leeftijd van de respondentengroep en van de totale Sint-Niklase populatie (ADSEI), in % 

Leeftijd Respondentengroep Populatie 

65-69 jaar 40,9 28,6 

70-74 jaar 23,4 21,6 

75-79 jaar 16,0 20,8 

80-84 jaar 13,0 16,7 

85-89 jaar 5,1 8,6 

Meer dan 90 jaar 1,6 4,2 

Wanneer we gaan wegen, blijkt dat de realiteit (de hele Sint-Niklase bevolking van 65 jaar en ouder) 
het best benaderd wordt wanneer er niet voor burgerlijke status gewogen wordt. Dit als gevolg van 
het feit dat de burgerlijke status samenhangt met het geslacht. Zonder weging is het aandeel vrou-
wen en weduw(naar)s namelijk te klein in de responsgroep. Ook is het aandeel personen ouder dan 
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75 jaar in de responsgroep te beperkt wanneer vergeleken wordt met de populatie. Het namelijk zo 
dat er zich in deze groepen (weduwen(aars) en ouderen) relatief veel vrouwen bevinden (relatief 
meer dan in de groep van getrouwden en personen onder de 75 jaar). Door voor elk van deze drie 
factoren te gaan compenseren, worden vrouwen juist te veel gewogen en zo ook de weduwen(aars) 
en de personen ouder dan 75 jaar. Wanneer gewogen wordt voor woonplaats (deelgemeentes), leef-
tijd en geslacht, wordt de populatie van ouderen in Sint-Niklaas goed weerspiegeld in de respons, 
op de burgerlijke status na, waar we nog steeds met een lichte, doch eerder beperkte, onderverte-
genwoordiging van gehuwden zitten. 

Tabel 6.2 Aantal inwoners per deelgemeente en programmatieaantallen, in % 

 

Respondentengroep 
met weging voor 
burgerlijke staat1 

Respondentengroep 
zonder weging voor 

burgerlijke staat2 

Respondentengroep 
zonder enige vorm  

van weging 
Populatie 

Leeftijd (Χ2=7,85; df=5; p=0,51) (Χ2=1,01; df=5; p=0,99) (Χ2=145,8; df=5; p<0,0001)  

65-69 jaar 26,7 28,1 40,9 28,6 

70-74 jaar 19,9 20,7 23,4 21,6 

75-79 jaar 21,4 21,3 16,0 20,8 

80-84 jaar 17,4 16,7 13,0 16,7 

85-89 jaar 9,7 8,8 5,1 8,6 

Meer dan 90 jaar 4,9 4,4 1,6 4,2 

Geslacht (Χ2=4,57; df=1; p=0,0501) (Χ2=0,85; df=1; p=0,39) (Χ2=127,7; df=1; p<0,0001)  

Man 40,7 42,3 58,6 43,5 

Vrouw 59,3 57,7 41,4 56,4 

Woonplaats (Χ2=7,05; df=3; p=0,19) (Χ2=6,20; df=3; p=0,21) (Χ2=12,60; df=3; p=0,0056)  

Sint-Niklaas stad 73,6 73,4 74,0 70,6 

Nieuwkerken 7,0 7,0 6,3 7,3 

Sinaai 6,3 6,3 5,5 7,7 

Belsele 13,1 13,4 14,3 14,4 

Burgerlijke staat 
(Χ2=80,36; df=3; 

p<0,0001) (Χ2=33,8; df=3; p<0,0001) (Χ2=24,5; df=3; p<0,0001)  

Ongehuwd 5,9 8,1 7,9 5,9 

Gehuwd 47,8 50,9 60,4 58,1 

Gescheiden 7,8 8,8 9,0 8,1 

Weduwe(naar) 38,5 32,2 22,8 27,9 
1 Gewogen voor leeftijd, geslacht, woonplaats en burgerlijke staat. 
2 Gewogen voor leeftijd, geslacht, woonplaats, maar niet burgerlijke staat. 

Aanvullend hierbij merken we nog op dat 49,4% van de respondenten (BI:1 46,5-52,3) samenwoont 
met zijn of haar partner, 4,7% (BI: 3,5-6,0) een woning met de eigen kinderen of schoonkinderen 
deelt, en minder dan 1% woont samen met broers en zussen, met de eigen ouders of met nog 
iemand anders.  

Verder woont 27,1% (BI: 24,6-29,7%) van de respondenten in een alleenstaand huis, 8,1% 
(BI: 6,4-9,7) bewoont een tweewoonst, 23,5% (BI: 21,1-26,0) woont in een rijhuis, 30,8% 
(BI: 28,0-33,5) verblijft op een appartement, 3,3% (BI: 2,0-4,6) in een serviceflat en 2,0% 
(BI: 0,8-3,2) wordt verzorgd in een WZC. Verder gaf 2,5% (1,6-3,3) bij de opmerkingen expliciet 

 
1  Doorheen sectie 6.2 hanteren we steeds een 95% betrouwbaarheidsinterval (BI). 
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aan in een halfopen bebouwing te wonen. De overige 2,7% woont in een ouderenwoning, 
seniorenresidentie, kamer of nog op een andere manier. Ten slotte is 74,3% van de respondenten 
(BI: 71,6-77,0) eigenaar (of mede-eigenaar of vruchtgebruiker) van de huidige woonst. 

6.2.2 Resultaten 

6.2.2.1 Initiatieven voor senioren 
Er zijn in Sint-Niklaas al heel wat initiatieven die gericht zijn op senioren. Welke initiatieven kennen 
en gebruiken de senioren in Sint-Niklaas? Het meest bekend zijn de wijkagent en het LDC De Wilg 
(Tabel 6.3). Dit laatste is positief, aangezien men via het lokale dienstencentrum kan doorverwezen 
worden naar de gepaste zorg, en een grote bekendheid maakt daarbij de drempel om hulp te vragen 
kleiner. Verder zijn ook de kansenpas; de sociale dienst van het OCMW en de sneeuwruimlijn 
redelijk goed gekend. Weinig bekend zijn dan weer de seniorenconsulent, de ouderengezelschaps-
dienst van de PWA, het aanspreekpunt dementie, de taxicheques en de initiatieven rond vroeg-
tijdige zorgplanning. 

Tabel 6.3 Kennis en gebruik van initiatieven in Sint-Niklaas, in % 

Percentage (95% BI) Percentage dat kent Percentage dat gebruikt

De kansenpas  58,6  (55,6-61,5)  13,1  (10,9-15,4) 

De seniorengids  53,0  (50,0-56,0)  32,3  (29,3-35,4) 

De seniorenraad  31,1  (28,4-33,9)  4,2  (2,8-5,5) 

Aanspreekpunten:   

a. de seniorenconsulent  12,6  (10,6-14,7)  4,0  (2,5-5,4) 

b. uw wijkagent  72,7  (70,0-75,5)  30,7  (27,7-33,6) 

c. de sociale dienst van de stad  53,1  (50,1-56,1)  13,3  (11,0-15,5) 

d. de sociale dienst van het OCMW  58,9  (55,9-61,9)  11,3  (9,0-13,6) 

Taxicheques  21,8  (19,3-24,4)  1,0  (0,4-1,6) 

Premies i.v.m. huisvesting en aanpassingen aan woning  49,6  (46,6-52,7)  15,8  (13,4-18,2) 

Stedelijke mantelzorgpremie  46,1  (43,0-49,1)  11,2  (8,8-13,6) 

Sociaal restaurant Variant  46,0  (43,0-48,9)  7,1  (5,3-8,9) 

Buurthuizen en clubhuizen  49,8  (46,8-52,8)  7,3  (5,6-8,9) 

Buurtbedrijf Drietakt  37,3  (34,4-40,3)  6,9  (5,1-8,7) 

Matineevoorstelling van de stadsschouwburg  40,7  (37,7-43,7)  14,7  (12,3-17,2) 

Lokaal dienstencentrum De Wilg  63,7  (60,8-66,6)  15,5  (13,2-17,9) 

Ouderengezelschapsdienst van de PWA  11,7  (9,8-13,6)  0,9  (0,2-1,5) 

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden  25,8  (23,1-28,4)  6,9  (2,0-4,6) 

Vlaamse Zorgverzekering  50,9  (47,9-53,9)  13,6  (11,2-16,0) 

Aanspreekpunt dementie  15,7  (13,4-18,0)  1,5  (0,6-2,4) 

Vroegtijdige zorgplanning   21,0  (18,4-23,5)  6,5  (4,6-8,3) 

Sneeuwruimlijn voor 80-plussers  55,9  (52,9-58,9)  1,9  (1,0-2,7) 

Verder werd ook gevraagd aan welke initiatieven de senioren belang hechtten (Tabel 6.4). Hierbij 
blijkt vooral administratieve en juridische hulp als zeer belangrijk ervaren te worden. Ook inspraak-



73 

 

HOOFDSTUK 6 | INFORMATIE UIT EIGEN BEVRAGING OUDEREN EN BEVOORRECHTE GETUIGEN SINT-NIKLAAS  

mogelijkheden worden door meer dan de helft van de senioren als belangrijk geëvalueerd. Contact-
momenten met jongeren worden dan weer veel vaker als niet belangrijk ervaren. 

Tabel 6.4 Belang dat gehecht wordt aan specifieke initiatieven, in % 

Percentage (95% BI) Erg belangrijk Een beetje 
belangrijk 

Niet belangrijk Geen mening 

Buurthuis of dienstencentrum  43,3  (40,3-46,3)  36,6  (33,8-39,5)  5,8  (4,4-7,1)  14,3  (12,2-16,4)

Inspraakmogelijkheden  54,6  (51,6-57,6)  28,2  (25,5-30,9)  4,8  (3,4-6,1)  12,4  (10,4-14,4)

Administratieve/juridische hulp   67,3  (64,4-70,1)  23,4  (20,9-26,0)  3,3  (2,3-4,4)  6,0  (4,5-7,4) 

Socio-culturele activiteiten   33,1  (30,3-35,9)  40,2  (37,3-43,1)  18,6  (16,3-21,0)  8,1  (6,4-9,8) 

Contactmoment met jongeren   15,0  (12,8-17,1)  35,1  (32,3-37,9)  33,1  (30,3-36,0)  16,8  (14,5-19,1)

Preventieve huisbezoeken   42,1  (39,1-45,0)  33,7  (30,9-36,5)  14,6  (12,4-16,8)  9,6  (7,9-11,4)

Vrijwilligerswerk voor senioren   46,5  (43,5-49,5)  34,0  (31,2-36,7)  9,2  (7,4-10,9)  10,3  (8,5-12,2)

6.2.2.2 Diensten ter ondersteuning 
Er bestaan ook verschillende diensten die het voor senioren gemakkelijker maken om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. Welk van onderstaande diensten kennen de senioren, hebben ze 
nodig en gebruiken ze (Tabel 6.5)? Het meest gekend zijn de thuisverpleging en de poetsdienst (al 
dan niet met dienstencheques). Deze laatste wordt ook het meest gebruikt. Het minst gekend zijn 
de vervoersdiensten zoals de mindermobielencentrale. Ook De Sprankel en de gezelschaps- en 
oppasdiensten zijn niet echt goed gekend. Wanneer we dan gaan kijken naar het percentage van 
personen die aangeeft een bepaalde dienst niet te gebruiken, maar die eveneens aangaf van er wel 
nood aan te hebben, dan lijkt er vooral potentieel tot bijkomende gebruikers voor de klusjesdienst. 

Tabel 6.5 Kennis van, nood aan en gebruik van thuiszorgdiensten, in % 

Percentage (95% BI) Percentage  
dat kent 

Percentage dat 
nood aan heeft 

Percentage  
dat gebruikt 

Percentage niet 
gebruikt,  
wel nood 

Thuisverpleging  91,1  (89,4-92,9)  11,9  (9,7-14,1)  12,8  (10,5-15,1)  2,6  (1,6-3,6) 

Poetsdienst/dienstencheques  87,4  (85,4-89,3)  18,6 (22,4-28,3)  26,1  (23,2-29,0)  4,1  (2,8-5,5) 

Klusjesdienst  66,4  (63,6-69,2)  9,9  (7,9-11,9)  3,5  (2,1-4,8)  7,2  (5,5-8,9) 

Strijkdienst  69,7  (66,9-72,5)  5,5  (4,0-7,0)  4,7  (3,3-6,0)  1,8  (1,0-2,7) 

Maaltijdbedeling aan huis  78,9  (76,4-81,3)  4,2  (2,8-5,6)  3,0  (1,9-4,2)  1,8  (0,9-2,6) 

Dienst voor oppashulp  40,2  (37,2-43,2)  2,5  (1,4-3,6)  0,8  (0,1-1,4)  2,0  (1,0-3,0) 

Personenalarmsysteem  69,0  (66,3-71,8)  5,8  (3,9-7,6)  4,1  (2,4-5,8)  2,4  (1,3-3,4) 

Gezelschap/ziekenoppas  37,0  (34,1-39,9)  2,3  (1,3-3,4)  0,8  (0,2-1,4)  1,8  (0,9-2,7) 

Uitleendienst/mediotheek  68,4  (65,6-71,2)  7,2  (5,4-9,0)  6,7  (5,0-8,5)  1,8  (0,9-2,8) 

Minder Mobielen Centrale/ 
B-Mobiel/Handicar  36,6  (33,6-39,6)  5,4  (3,7-7,1)  3,9  (2,4-5,4)  2,7  (1,5-3,9) 

Boodschappen aan huis  73,8  (71,1-76,4)  1,8  (0,9-2,7)  1,4  (0,6-2,2)  1,2  (0,5-1,9) 

Dienstencentrum De Wilg  69,4  (66,7-72,2)  6,2  (4,6-7,9)  6,4  (4,8-8,1)  1,6  (0,7-2,5) 

Centrum voor kortverblijf  52,8  (49,8-55,8)  1,5  (0,7-2,2)  0,4  (0,0-0,9)  1,3  (0,5-2,0) 

De Sprankel  40,7  (37,7-43,7)  1,0  (0,3-1,6)  0,4  (0,0-0,9)  0,5  (0,0-0,9) 
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Verder vroegen we ook: ‘Indien u gebruikt maakt van één of meerdere van bovenstaande diensten, heeft u dan 
moeite om deze te kunnen betalen?’. 56,0% van de respondenten gaf aan dat deze vraag niet op hen van 
toepassing was (670 personen). Verder waren er 275 ontbrekende waarden. Wanneer deze personen 
uit de analyse weggelaten werden, bleven er nog 451 observaties over. In deze pool van 451 respon-
denten gaf 67,4% (BI: 62,6-72,3) aan nooit moeite te hebben met te betalen. 22,4% (BI: 18,1-26,8) 
gaf aan van soms moeite te hebben met betalen; 6,4% (BI: 3,9-8,8) gaf aan van vaak moeite te 
hebben met betalen en 3,8% (BI: 1,9%-5,7%) gaf aan van altijd moeite te hebben om te betalen. 
Hierbij dient wel opgemerkt dat het hier een beperkte subgroep van de responsgroep betreft en de 
bekomen cijfers dienen dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 

6.2.2.3 Serviceflats/assistentiewoningen 
We bevroegen de oudere Sint-Niklasenaars ook over hun wensen aangaande de serviceflat of assis-
tentiewoning van de toekomst. In een serviceflatgebouw wonen ouderen zelfstandig in een eigen 
flat. Als ze dit wensen kunnen ze van verschillende diensten gebruik maken, bijvoorbeeld poets-
hulp, verzorging, of ‘s nachts iemand oproepen in geval van nood. Wat betreft deze assistentie-
woningen wordt vooral de ligging dicht bij het centrum belangrijk gevonden, veel belangrijker dan 
de ligging in de natuur. Dit is ook zo voor die senioren die in de deelgemeentes wonen. Wel heeft 
ongeveer de helft van de respondenten graag dat er dan een tuin of park aanwezig is. Ook de nabij-
heid van openbaar vervoer wordt als heel belangrijk ervaren. Dit is een wat onverwachte bevinding, 
aangezien slechts 19,6% van de senioren in de Stadsmonitor aangaf regelmatig de bus te nemen en 
slechts 10,4% nam regelmatig de trein. Mogelijks vindt men dit echter belangrijk opdat familieleden 
gemakkelijk op bezoek zouden kunnen komen. Het minst belangrijk is de ligging dicht bij een kerk. 

Tabel 6.6 Wensen betreffende de omgeving van assistentiewoningen 

Percentage (95% BI) Erg belangrijk Een beetje 
belangrijk 

Niet belangrijk Geen mening 

Ligging dicht bij het centrum   84,0  (81,9-86,1)  11,2  (9,4-13,0)  2,7  (1,8-3,6)  2,1  (1,3-2,9) 

Ligging in de natuur  27,2 (24,5-30,0)  48,6  (45,5-51,6)  17,4  (15,1-19,6)  6,8  (5,1-8,0) 

Ligging dicht bij een ziekenhuis   37,1 (34,2-40,1)  37,6  (34,8-40,5)  21,3  (18,8-23,7)  8,2  (2,7-5,2) 

Nabijheid van openbaar vervoer   83,5 (81,3-85,6)  12,6  (10,7-14,5)  2,0  (1,1-2,8)  2,0  (1,1-2,8) 

Aanwezigheid van tuin/park   55,0 (52,0-58,0)  37,0  (34,1-39,9)  5,1  (3,8-6,4)  2,9  (1,8-4,0) 

Nabijheid van activiteitencentrum  39,6 (36,6-42,6)  42,5  (39,5-45,5)  12,5  (10,5-14,5)  5,4  (4,0-6,8) 

Ligging dicht bij kerk  14,7 (12,4-16,9)  25,4  (22,8-28,1)  47,6  (44,6-50,6)  12,2  (10,2-14,3) 

In buurt van WZC   30,8 (27,9-33,7)  44,7  (41,7-47,7)  17,5  (15,2-19,8)  7,0  (5,5-8,5) 

Een kleinschalig initiatief  27,3 (24,5-30,0)  37,9  (34,9-40,9)  15,4  (13,3-17,5)  19,4  (16,9-22,0) 

We vroegen de oudere inwoners van Sint-Niklaas ook om een schatting te maken van hoeveel een 
assistentiewoning volgens hen maandelijks kost. Alle waardes onder de 200 euro werden verwij-
derd, omdat het vermoeden bestond dat de betrokken respondenten inschattingen van dagprijzen 
doorgaven, terwijl er naar maandprijzen werd gevraagd. Op deze manier werden 33 observaties uit 
de analyse weggelaten. In totaal waren er 456 ontbrekende observaties bij deze vraag (32,7%), wat 
redelijk veel is. Deze gegevens dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te 
worden. Gemiddeld schatten de respondenten de kostprijs op 930,7 euro in (BI: 898,4-963,0), met 
een minimum van 200 euro en een maximum van 5 000 euro. 25% van de respondenten meenden 
dat een serviceflat minder dan 597,3 euro in de maand kostte (BI: 567,2-627,3), 25% van de res-
pondenten meenden dat een serviceflat tussen 597,3 euro en 747,9 euro (BI: 720,3-775,5) in de 
maand kost, 25% van de respondenten meenden dat een serviceflat tussen de 747,9 euro en de 
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1 151,7 euro (BI: 1 065,6-1 237,8) in de maand kost en 25% meent dat een serviceflat meer dan 
1 151,7 euro in de maand kost. In Sint-Niklaas ligt de dagprijs van een serviceflat over het algemeen 
tussen de 20 en de 40 euro per dag, hetgeen neerkomt op een maandprijs van 600 tot 1 200 euro. 
Over het algemeen schatten de respondenten de kosten van een serviceflat dus redelijk goed in, en 
de range van ingeschatte prijzen weerspiegeld een spreiding die er in realiteit ook is. 

In een volgende vraag werd dan gepolst of men dacht een serviceflat te kunnen betalen. Hierbij 
waren er slechts 89 ontbrekende waarden (6,4%). 37,6% (BI: 34,7-40,5) van de respondenten gaf 
aan dat men dacht een serviceflat te kunnen betalen, 19,6% (BI: 17,2-22,0) meende dat dit niet het 
geval zou zijn, en 42,8% (BI: 39,7-45,8) gaf aan het niet te weten. 

6.2.2.4 Woonzorgcentra 
Wanneer een oudere veel verzorging nodig heeft en thuis wonen onmogelijk wordt, kan hij/zij 
terecht in een WZC (vroegere rusthuis). Hoe belangrijk vinden ouderen het dat de omgeving van 
het WZC van de toekomst aan bepaalde voorwaarden voldoet (Tabel 6.7)? Wat betreft de ligging 
van het WZC is vooral de nabijheid van openbaar vervoer belangrijk. Echter, uit de gesprekken met 
de bewoners van de WZC in Sint-Niklaas blijkt dat deze zelden tot nooit het openbaar vervoer 
gebruiken (zie verder). De aanwezigheid van openbaar vervoer is dus wederom mogelijks belangrijk 
naar de bereikbaarheid van de voorziening voor bezoekers toe. Vervolgens wordt vooral de ligging 
dicht bij het centrum als belangrijk ervaren, eerder dan de ligging in de natuur. Dit is ook zo voor 
de mensen in de deelgemeentes. Wel hecht de helft van de bevraagden veel belang aan de aanwezig-
heid van een tuin of park. 

Tabel 6.7 Wensen betreffende de omgeving van woonzorgcentra, in % 

Percentage (95% BI) Erg belangrijk Een beetje 
belangrijk 

Niet belangrijk Geen mening 

Ligging dicht bij het centrum   65,6  (62,8-68,4)  24,6  (22,0-27,1)  6,2  (4,8-7,6)  3,7  (2,5-4,8) 

Ligging in de natuur  28,4  (47,8-53,9)  50,9  (47,8-53,9)  15,6  (13,5-17,8)  5,1  (3,7-6,6) 

Ligging dicht bij een ziekenhuis   37,4  (34,4-40,3)  39,9  (36,9-42,8)  18,5  (16,1-20,8)  4,3  (3,0-5,6) 

Nabijheid van openbaar vervoer   71,0  (68,3-73,8)  19,8  (17,5-22,2)  11,0  (4,6-7,8)  3,0  (1,9-4,1) 

Aanwezigheid van tuin/park   48,2  (45,2-51,3)  42,3  (39,4-45,3)  5,9  (4,5-7,3)  3,5  (2,4-4,7) 

Nabijheid van activiteitencentrum  32,2  (29,3-35,0)  44,5  (41,5-47,6)  17,7  (15,3-20,0)  5,6  (4,1-7,1) 

Overnachtingsmogh. bezoekers  24,9  (22,2-27,6)  39,0  (36,1-42,0)  27,1  (24,4-29,8)  9,0  (7,1-10,8) 

Een kleinschalig initiatief  28,8  (26,0-31,7)  37,9  (34,9-40,9)  14,9  (12,8-7,0)  18,4  (15,9-20,8) 

Ook hier werd vervolgens aan de senioren gevraagd een schatting van de kostprijs te maken. Alle 
waardes onder de 200 euro werden verwijderd, omdat het vermoeden bestond dat de betrokken 
respondenten inschattingen van dagprijzen doorgaven, terwijl er naar maandprijzen werd gevraagd. 
Op deze manier werden 44 observaties uit de analyse weggelaten. In totaal waren er 505 ont-
brekende waarden bij deze vraag (36,2%). Deze gegevens dienen dan ook met de nodige voor-
zichtigheid geïnterpreteerd te worden. Gemiddeld schatten de respondenten de kostprijs op 
1 299,9 euro in (BI: 1 270,5-1 329,3), met dus een minimum van 200 euro en een maximum van 
5 000 euro. 25% van de respondenten meenden dat een verblijf in een WZC minder dan 
1 079,4 euro in de maand kost, 25% van de respondenten meenden dat een verblijf in een WZC 
tussen de 1 079,4 en de 1 389,1 euro in de maand kost, 25% van de respondenten meenden dat een 
verblijf in een WZC tussen de 1 389,1 en de 1 495,0 euro in de maand kost en 25% meent dat 
dergelijk verblijf meer dan 1 495,0 kost. In Sint-Niklaas ligt de dagprijs van een verblijf in een WZC 
over het algemeen ergens tussen de 43 en 60 euro, wat neerkomt op een maandprijs van 1 290 tot 



76 

 

HOOFDSTUK 6 | INFORMATIE UIT EIGEN BEVRAGING OUDEREN EN BEVOORRECHTE GETUIGEN SINT-NIKLAAS 

1 800 euro. Over het algemeen wordt de kostprijs van een verblijf in een WZC dus eerder aan de 
lage kant ingeschat door de oudere bewoners van Sint-Niklaas. 

In een volgende vraag werd dan gepolst of men dacht een verblijf in een WZC te kunnen betalen. 
Van de 1 297 respondent, gaf 31,5% (BI: 28,7-34,3) aan een verblijf in een WZC te kunnen betalen, 
24,0% (BI: 21,4-26,6) meende dat dit niet het geval zou zijn, en 44,5% (BI: 41,5-47,5) gaf aan het 
niet te weten. 

Ten slotte gaf 59,4% (BI: 56,4-62,4) van de respondenten aan dat hij/zij op de hoogte was dat de 
onderhoudsplicht in Sint-Niklaas werd afgeschaft zodat familieleden niet meer verplicht worden 
om te betalen wanneer iemand in een WZC wordt opgenomen. 

6.2.2.5 Persoonlijke voorkeuren 
Er bestaan vele oplossingen wanneer senioren niet meer thuis kunnen of wensen te wonen. We 
bevroegen welke mogelijkheden senioren zouden overwegen indien ze zich in dergelijke situatie 
zouden bevinden. Serviceflats (nu assistentiewoningen genoemd) worden door ongeveer de helft 
van de bevraagden als een zeker te overwegen alternatief gezien en 35% zou het misschien over-
wegen (samen 86,5%). Dit is opvallend want ten tijden van het ouderenbehoefteonderzoek (2006) 
stond 65,3% nog negatief ten opzichte van deze mogelijkheid. Sindsdien is de algemene opinie van 
senioren dus wel positiever geworden ten opzichte van deze optie. Het wonen in een WZC wordt 
door 75,8% van de respondenten zeker of misschien overwogen. Het minst enthousiast zijn de 
senioren over het samenwonen met een familielid, het nemen van een oppas in huis of het samen-
wonen met leeftijdsgenoten die men daarvoor niet kende. Toch zou nog 33,2% dit laatste zeker of 
misschien overwegen, wat meer is dan bij het samenwonen met familieleden (30,9%).  

Tabel 6.8 Persoonlijke voorkeuren betreffende toekomstige woonsituatie, in % 

Percentage (95% BI) Zou ik zeker 
overwegen 

Zou ik misschien 
overwegen 

Dit zou ik nooit 
overwegen 

Geen mening 

Samenwonen met een familielid  9,5  (7,7-11,3)  21,4  (19,0-23,7)  57,9  (54,9-60,8)  11,3  (9,3-13,2) 

Een oppas in huis nemen  8,0  (6,5-9,6)  33,2  (30,4-36,1)  45,9  (42,9-48,9)  12,8  (10,8-14,9) 

Wonen in een serviceflat, ...  51,1  (48,1-54,1)  35,4  (32,6-38,3)  6,7  (5,0-8,3)  6,8  (5,0-8,3) 

Wonen in een WZC  27,5  (24,7-30,2)  48,3  (45,3-51,4)  14,6  (12,6-16,7  9,6  (7,7-11,4) 

Met kennissen van eigen leeftijd 
samenwonen  

 14,8  (12,7-16,8)  31,4  (28,7-37,2)  44,1  (41,1-47,1)  9,7  (7,9-11,5) 

Samenwonen met leeftijdsgenoten die 
me, daarvoor niet kende  

 8,1  (6,5-9,7)  25,1  (22,6-27,6)  55,6  (52,6-58,5)  11,2  (9,3-13,1) 

Ook bevroegen we de voorkeur wat betreft de lokalisatie van bepaalde voorzieningen. In eerste 
instantie kijken we naar de totale groep van respondenten. Wanneer deze totale populatie bekeken 
wordt, dan lijkt de voorkeur sterk uit te gaan naar het lokaliseren van al de opgenoemde voorzie-
ningen in Sint-Niklaas stad. Echter, de meeste senioren zijn ook woonachtig in de stad, waardoor 
de mening van de senioren in de deelgemeentes misschien wat ondergesneeuwd werd. 
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Tabel 6.9 Wensen betreffende de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in de gemeente (% dat 
voorziening nodig vindt; totale populatie) 

Percentage 
(95% BI) 

Belsele Nieuw-kerken Sinaai Sint-Niklaas Voorziening is 
niet nodig 

Een WZC  22,8  (20,2-25,3)  15,8  (13,6-18,0)  12,5  (10,5-14,6)  72,6  (69,9-75,3)  9,2  (4,9-7,8) 

Serviceflats  20,7  (18,3-23,1)  15,5  (13,3-17,8)  13,3  (11,3-15,3)  75,3  (72,7-77,9)  5,5  (4,1-6,8) 

Een DC  14,8  (12,7-16,9)  13,2  (9,5-13,6)  9,7  (7,9-11,5)  71,4 ( 68,5-74,2)  9,8  (8,0-11,7)

Dagopvang   15,9  (13,6-18,2)  11,4  (9,4-13,4)  9,5  (7,6-11,3)  70,4  (67,5-73,3)  12,2  (10,2-14,3)

Nachtopvang   15,7  (13,4-18,0)  11,0  (8,9-13,0)  8,6  (6,8-10,4)  68,3  (65,4-71,2)  13,7  (11,6-15,8)

Kortverblijf  18,3  (15,9-20,7)  12,6  (10,5-14,8)  10,0  (8,1-11,9)  71,2  (68,4-74,0)  9,9  (8,2-11,7)

Daarom wordt vervolgens per deelgemeente enkel naar de respondenten uit die deelgemeente 
gekeken. Dan blijkt dat de inwoners van elke deelgemeente apart het wenselijk vinden dat elk van 
de voorzieningen in hun deelgemeente aanwezig zouden zijn.  

Tabel 6.10 Wensen betreffende de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in de gemeente (% dat 
voorziening nodig vindt; enkel bewoners van betreffende deelgemeente) 

Percentage (95% BI) Belsele  
(n=186) 

Nieuwkerken 
(n=84) 

Sinaai  
(n=64) 

Sint-Niklaas 
(n=938) 

Een WZC 78,7 (72,2-85,2) 88,9 (81,8-96,0) 80,8 (69,7-91,8) 88,0 (85,8-90,2) 

Serviceflats 75,4 (68,5-82,3) 86,2 (78,1-94,2) 84,9 (75,0-94,8) 90,1 (88,1-92,2) 

Een dagverzorgingscentrum 67,4 (59,6-75,3) 74,3 (63,4-85,3) 76,8 (65,7-87,9) 85,3 (82,7-87,9) 

Dagopvang  69,3 (61,7-76,9) 76,8 (66,2-87,4) 72,5 (60,3-84,7) 85,1 (82,5-87,7) 

Nachtopvang  71,1 (63,7-78,5) 74,6 (63,5-85,6) 66,3 (53,6-78,9) 83,3 (80,5-86,0) 

Kortverblijf 71,6 (64,4-78,8) 71,6 (60,4-82,8) 69,3 (57,1-81,5) 86,1 (83,6-88,5) 

Wat betreft hun huidige woonsituatie is 89,9% (BI: 88,2-91,7) van de respondenten tevreden, 7,5% 
(BI: 5,9-9,0) niet tevreden en 2,6% (BI: 1,7-3,5) is niet tevreden. 

Bij de personen die ontevreden waren over hun woonsituatie werd bevraagd waarom men onte-
vreden was over de eigen woonsituatie. Opgelet, aangezien er slechts 95 personen niet tevreden 
waren over hun woning, heeft deze tabel slechts betrekking op een beperkte subgroep van de res-
pondenten. De belangrijkste reden om niet tevreden te zijn over de eigen woning, is dat deze te 
klein of te groot is. Dit is opvallend aangezien in het ouderenbehoefteonderzoek van 2006 deze 
reden slechts door 13,9% van de personen werd opgegeven. Vervolgens verwijst men ook regel-
matig naar de slechte isolatie van de woning, eveneens veel meer dan bij het ouderenbehoefte-
onderzoek (10,3% gaf daar aan dat de woning moeilijk warm te krijgen was). Daar waar het slecht 
geïsoleerd zijn van de woning vaak relatief eenvoudig verbeterd kan worden, is dat niet het geval 
voor het te groot of te klein zijn van de woning. Daar zal verhuizen vaak aangewezen zijn, wil men 
iets aan de situatie doen. Als andere klachten (20,9%) staan vooral het lawaai van verkeer en de 
omgang met de buren op de voorgrond. 
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Tabel 6.11 Redenen voor ontevredenheid met de eigen woning, in % 

Percentage (95% BI) Percentage dat opgeeft als reden 

Woning is te groot of te klein  44,3  (33,5-55,2) 

Woning is niet aangepast aan noden  25,7  (16,3-35,0) 

Woning is te duur  19,0  (10,8-27,2) 

Woning verkeert in slechte staat  20,7  (11,6-29,7) 

Woning is slecht geïsoleerd  38,9  (28,1-49,8) 

Er is onvoldoende comfort in de woning  18,7  (10,7-26,6) 

Afstand tot voorzieningen is te groot  16,4  (8,8-24,0) 

De wijk bevalt me niet  14,7  (7,5-21,8) 

Afstand tot de kinderen is te groot  14,0  (6,2-21,9) 

Andere, ...  20,9  (11,8-29,9) 

Ten slotte schreven er 480 personen een opmerking. We focussen hierbij op de opmerkingen die 
meer dan 10 keer gegeven werden. Veruit het meest prominent aanwezig (ongeveer 40 keer ver-
meld) waren opmerkingen rond de betaalbaarheid van de zorg en de staat van de voet- en fiets-
paden. Wat betreft de zorg werden opmerkingen aangaande de betaalbaarheid van WZC en 
assistentiewoningen geformuleerd. Een beperkt aantal keren werd er een opmerking gemaakt over 
de betaalbaarheid van een thuiszorgdienst. Aangaande de staat van de voet- en fietspaden werd 
vaak opgemerkt dat deze niet goed toegankelijk zijn voor mindermobielen en niet goed onderhou-
den worden zodat obstakels de doorgang verhinderen. 

Ongeveer 25 respondenten gaven een opmerking betreffende de dienstverlening van het open-
baar vervoer aan, voornamelijk van de Lijn. Bepaalde delen van Sint-Niklaas zijn volgens deze res-
pondenten moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de frequentie van de dienstverlening vol-
doet niet altijd aan de verwachtingen en de chauffeurs doen volgens hen niet altijd moeite om min-
dermobiele personen toegang te verschaffen tot de bus. Ook ongeveer 25 senioren gaven aan dat 
de wachtlijsten voor WZC of assistentiewoningen te lang zijn, of de selectiecriteria voor WZC te 
streng. 

21 senioren merkte op dat ze niet altijd voldoende toegang hadden tot informatie specifiek voor 
senioren. Vijftien personen gaven aan dat het personeel in de WZC niet voldoende tijd kan 
vrijmaken om op een niet-medische, niet onmiddellijk zorggerelateerde manier met de bewoners 
om te gaan (bijvoorbeeld eens een babbeltje slaan). Vijftien senioren waren bezorgd over hun vei-
ligheid of gaven aan meer politie op straat of in hun buurt te willen zien. Ten slotte deelden nog 
eens 14 oudere inwoners van Sint-Niklaas mee dat men vragende partij was naar meer toegankelijke 
activiteiten toegespitst op senioren, waarbij ook de jongere senioren niet uit het oog verloren 
mogen worden. 

6.3 Bevraging ouderen wonend in een WZC 
We bevroegen ook 10 ouderen, 2 per WZC van het OCMW Sint-Niklaas. Daarbij werden groten-
deels dezelfde vragen gesteld als bij de enquête in de Stadskroniek, en werd er daarenboven dieper 
ingegaan op welke manieren verschillende aspecten van het WZC ervaren worden (zie bijlage 2). 

De meeste personen die we spraken hadden een periode van thuiszorg achter de rug (bv. thuis-
verpleging, gezinszorg, poetsdienst) alvorens in een WZC opgenomen te worden. Over het alge-
meen was men tevreden over de geleverde thuishulp. De redenen van verhuis naar een WZC was 
meestal dat men, zelfs met thuiszorg, niet meer voor de eigen zorg kon instaan. Vaak was een 
plotse verslechtering van de toestand, gekoppeld aan een ziekenhuisopname, de directe aanleiding. 
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Eén persoon was al opgenomen binnen een residentiële setting, en werd van daaruit doorgestuurd 
naar het WZC.  

Omdat de ouderen vaak niet zelf de beslissing tot opname maakten, wisten ze meestal niet of er 
alternatieven overwogen werden in de plaats van een residentiële opname. De helft van de gespro-
ken persoon was zelf echter zeer slecht te been of bedgebonden, wat een residentiële opname meer 
vanzelfsprekend kan maken als optie (al hoeft dit niet steeds zo te zijn). De meer mobiele personen 
waren, op één persoon na, met hun partners meegekomen wanneer deze werden opgenomen in het 
WZC. Eén persoon gaf aan dat ze zichzelf echt te goed vond voor een WZC, dat ze een opname 
niet nodig vond en dat ze liever nog thuis zou wonen. Haar kinderen vertrouwden dit echter niet 
omwille van het feit dat mevrouw diabetes heeft. 

De meeste senioren wilden aanvankelijk liever niet in een WZC geplaatst worden en hadden zelf 
ook niet mee beslist over het specifieke WZC men dan terecht kwam. Deze beslissing werd vaak bij 
de kinderen gelegd. Personen met een hogere afhankelijkheidsgraad zagen wel vaker de nood van 
een opname in. Een aantal senioren waren duidelijk tegen hun zin opgenomen. De grootste zorg bij 
de overgang naar het WZC was het verlies van zelfstandigheid. Ook in het WZC was dat een 
redelijk vaak aangehaalde bron van frustratie. Vooral het afhankelijk zijn van de verpleging voor de 
dagelijkse hygiëne riep volgens de gesproken senioren regelmatig frustratie bij hen op, vooral in die 
situaties waarbij men het gevoel had dat het te lang duurde alvorens er de verpleging aan hun vraag 
tegemoet kon komen. 

Wat betreft het aanbod van activiteiten zijn de meeste residerende ouderen wel tevreden. Niet 
iedereen nam deel aan de activiteiten die in de WZC georganiseerd werden, maar men gaf dan vaak 
aan dat dit een persoonlijke keuze was, die niet noodzakelijk aan het aanbod gelegen was. Sommige 
activiteiten lagen bepaalde personen niet, maar voor de meeste ouderen waren er toch wel enkele 
activiteiten die ze aangenaam vonden. Vooral wanneer er uitstapjes en reizen georganiseerd werden, 
apprecieerden de meeste ouderen dit enorm. 

Het merendeel van de ouderen waren tevreden over de ligging van de WZC. Eén bewoner van 
het nieuwe WZC in Belsele vond het spijtig dat dit WZC niet meer in de velden en het groen gele-
gen was. Twee bewoners van een ander WZC trokken soms zelf de stad in, en apprecieerden de 
centrale ligging van het WZC wel. De meeste bewoners kwamen echter nooit meer alleen buiten. 
Familie en vrienden voorzagen hen van kleren en andere zaken die ze wensten. De aanwezigheid 
van een tuin (zodat bezoekers met hen konden gaan wandelen gebruik makend van een rolstoel) en 
de vlotte bereikbaarheid van het WZC voor deze bezoekers, werden dan ook vaker als belangrijk 
aangehaald dan een centrale ligging. Dit dus in tegenstelling tot de resultaten van de enquête. Ook is 
het zicht naar buiten vanop de eigen kamer zeer belangrijk, waarbij het wel geapprecieerd werd 
wanneer er hierbij ook zicht was op ‘het leven’ buiten het WZC (bijvoorbeeld mensen die passe-
ren). 

Er kwamen geen klachten over het onderhoud of de inrichting van de gebouwen, hierover was 
men over het algemeen tevreden. Een aantal personen gaven wel een dat men een voorkeur had 
voor kleinschalige initiatieven, voor anderen maakte het niet echt uit. Wat betreft de indeling hecht 
men veel belang aan de aanwezigheid van eigen sanitair op de kamer. Een eigen keukencel vond 
dan weer niemand nodig, men gaf ook aan niet voldoende uit de voeten te kunnen om nog echt te 
koken. Voor de meeste personen maakte, omwille van diezelfde reden, de grootte van de kamer 
ook niet echt uit. 

Betreffende de indeling van het WZC werden zoals eerder gezegd een tuin of park zeer sterk 
geapprecieerd. Binnen wil men wel bepaalde diensten (kapsalon, winkeltje, bibliotheek, ...) maar 
deze hoeven niet perse een vaste locatie te hebben. Vaak wordt het juist meer geapprecieerd wan-
neer deze diensten naar de kamer komen. De aanwezigheid van een kapel werd door een groot deel 
van de bevraagden als belangrijk ervaren. 

Zoals eerder aangegeven verlaten maar weinig van de geïnterviewde ouderen zelf het WZC, op 
eigen kracht. Dit was maar het geval voor twee personen op het moment dat wij hen spraken. 
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Sommigen gaven wel aan van vroeger vaker het WZC te verlaten maar door een verslechterde 
mobiliteit gebeurde dat nu dan minder. Bovendien gaf men soms aan dat het verkregen zakgeld te 
weinig was om te gaan winkelen of een betalende activiteit te kunnen doen. 

Het openbaar vervoer werd door niemand meer gebruikt. Dit omdat men het openbaar vervoer 
nooit had leren gebruiken, omdat men niet meer mobiel genoeg was, omdat men niet wist waar 
men dan naartoe zou willen of omdat men de buslijnen niet meer kende. Ook de deelname aan 
activiteiten buiten het WZC was zeer beperkt, tenzij er uitstappen georganiseerd werden door het 
WZC zelf.  

6.4 Gesprekken met bevoorrechte getuigen 
Zoals eerder vermeld werden in het kader van het onderzoek ook gesprekken gevoerd met zoge-
noemde ‘bevoorrechte getuigen’ (zie oplijsting eerder en interviewleidraad in bijlage 7). Deze 
gesprekken gebeurden onder begeleiding van de onderzoeker en duurden steeds ongeveer een uur 
tot anderhalf uur. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen uit deze gesprekken opgelijst. 

6.4.1 Noden op vlak van aanbod van voorzieningen/diensten 

6.4.1.1 WZC-RVT/ROB  
Over het algemeen ervaarden de bevoorrechte getuigen vooral de verstrenging van de normen voor 
opname in een WZC als problematisch. Bepaalde personen die net niet in aanmerking komen voor 
opname omdat hun zorgprofiel niet zwaar genoeg is, krijgen volgens sommige gesprekspartners 
vaak toch maar zeer moeizaam thuis de hulp die ze nodig hebben. Dit omwille van de zwaarte van 
hun zorgvraag, die eigenlijk een opname aangewezen maakt, en de kostprijs die een maximale thuis-
zorg met zich meebrengt. De druk op de mantelzorgers kan dan hoog oplopen.  

6.4.1.2 Tussenvoorzieningen (serviceflat/assistentiewoning, sociale huisvestingsflats, 
aanleunflats/aanleunwoning) 

Deze tussenvoorzieningen zijn volgens de bevoorrechte getuigen zeker nuttig, zelfs noodzakelijk 
gezien het relatief verminderde aanbod aan residentiële zorg. Maar omwille van de beperkte zorg 
die er mee gepaard gaat, bieden ze geen antwoord op het hierboven vermeldde aandachtspunt. 
Bovendien maakt de kostprijs van bijvoorbeeld assistentieflats deze niet toegankelijk voor iedereen 
en wordt er ook een tekort aan aanbod gepercipieerd. Uit de enquête bleek nochtans dat een servi-
ceflat het woonalternatief is dat door de meeste senioren overwogen zou worden.  

6.4.1.3 Tijdelijke opvang (dagopvang, nachtopvang, kortverblijf) 
Ook hier worden tekorten ervaren. Kortverblijf zou bijvoorbeeld dichtslibben met personen die 
eigenlijk in een WZC terecht zouden moeten kunnen. Men ervaart dan ook een tekort aan kort-
durende crisisopvang waarbij een instantie op zeer korte termijn de zorg een dag of een paar dagen 
kan overnemen omwille van een crisissituatie of om de mantelzorg te ontlasten. 

Verder is er volgens de respondenten nood aan een tussenvorm waar men tijdelijk kan revalideren 
na een ziekenhuisopname vooraleer men terug thuis gaat wonen, indien dit laatste mogelijk is. Aan-
gezien de verblijftijden in ziekenhuizen korter en korter worden, heeft men vaak toch nog zware 
zorgnoden wanneer men het ziekenhuis verlaat. Door een uitgebreider aanbod aan tijdelijke opvang 
te voorzien krijgen senioren nog meer de tijd om te stabiliseren en kan een opname in een WZC 
eventueel vermeden worden.  

Vooral wat betreft nachtopvang is er een zorgvacuüm. Er is wel een aanbod, maar dat is niet vol-
doende. Ook loopt de kostprijs soms hoog op.  
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6.4.1.4 Thuiszorg (klassieke diensten, oppasdiensten, dienstencentrum, thuisverpleging, 
ergotherapie aan huis, ...) 

De strengere normen voor opname in een WZC zetten volgens de bevoorrechte getuigen druk op 
de thuiszorgdiensten. De thuiszorg die geboden kan worden is ook begrensd, er kan geen 24-uren 
opvang voorzien, worden (tenzij aan een hele hoge kostprijs), terwijl dat soms wel bijna nodig is. 
Ook zou het aan huis komen van een groot aantal verschillende personen verwarrend zijn voor 
sommige ouderen. Bovendien willen niet alle senioren zomaar iemand in de eigen thuissituatie toe-
laten, wat er toe leidt dat de benodigde zorg soms lange tijd wordt uitgesteld. 

Binnen de thuiszorg wordt bij sommige diensten niet echt met wachtlijsten gewerkt, men pro-
beert steeds van hulp op te starten. Echter, als gevolg daarvan worden de blokken hulp die aange-
boden worden steeds korter. Soms komt volgens onze gesprekspartners de verzorgende nog maar 
een uurtje langs, wat zeer kort is om iets gedaan te krijgen. Met de komst van de dienstencheques, is 
het tekort wat betreft poetshulp, dat er aanvankelijk wel was, ongeveer weggewerkt. De personen 
tewerkgesteld in het kader van dienstencheques hebben echter, volgens sommige bevoorrechte ge-
tuigen, niet altijd voldoende opleiding genoten voor het werken met bepaalde doelgroepen (bij-
voorbeeld personen met een psychiatrische problematiek of een mentale handicap). Over het alge-
meen erkent men dat het werken met deze doelgroepen een specifieke opleiding en expertise 
vraagt. Verschillende diensten en voorzieningen zouden hierbij de mogelijkheid kunnen nagaan van 
dergelijke opleidingen samen te voorzien. Wat betreft de psychiatrische thuiszorg geeft men aan dat 
de wachtlijsten heel lang zijn. 

Ten slotte werd aangegeven dat men de indruk had dat bij sommige doelgroepen nog het idee 
leefde dat ‘thuiszorg niet voor hen is’. Vooral misverstanden betreffende de kostprijs, en een ont-
brekende kennis betreffende bijvoorbeeld inkomensafhankelijke tarieven bevorderen dit idee. Toch 
zijn er ook effectief personen bij wie voldoende thuiszorg, zelfs wanneer men in aanmerking komt 
voor een voordelig tarief, toch nog onbetaalbaar is. 

6.4.1.5 Levensloop bestendig wonen of woningaanpassing 
De meeste getuigen hadden hier weinig ervaring mee. Wel gaat de SNMH zo veel als mogelijk in op 
de vraag om kleine woningaanpassingen te doen. De groep van senioren is een belangrijke groep 
binnen het patrimonium van de SNMH, en er wordt gewerkt met een doelgroepenplan. Het is ook 
niet altijd mogelijk om een woning die te groot is te verkleinen, en veel ouderen zijn niet echt 
vragende partij om te verhuizen of te verbouwen. Verder heeft het SNMH een aantal huizen/ 
appartementen die volledig rolstoelvriendelijk zijn, en men heeft de ervaring dat dit er voldoende 
zijn. 

Vanuit de sector van personen met een handicap wordt aangegeven dat de wachtlijsten voor 
woningaanpassing bij het VAPH heel lang zijn en zeer veel administratie met zich meebrengt. Niet 
iedereen is in staat die administratie zelf tot een goed einde te brengen. 

6.4.1.6 Nieuwe trends (onder andere co-housing, kangoeroewonen) 
Over het algemeen ziet men zeker potentieel in deze trends. Wel maakte iemand de opmerking dat 
het fiscaal gezien een nadeel kan zijn om samen te wonen, en dit gegeven kan drempels opwerpen 
voor geïnteresseerde individuen. Ook is het soms nog een administratief kluwen om dergelijke 
alternatieve woonvormen geregeld te krijgen, wat ontmoedigend werkt. 

Verder opperden sommigen dat co-housing waarschijnlijk als initiatief best vanuit de ouderen zelf 
komt, aangezien men bereid moet zijn om met elkaar samen te leven. Dit kan niet opgelegd worden 
aan personen. Merk op dat een aanzienlijk aandeel van de respondenten aan de enquête aangaven 
nooit te zullen overwegen om met onbekende leeftijdsgenoten (55,6%) of kennissen (44,1%) te 
gaan samenwonen. 
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6.4.1.7 Mobiliteit (onder andere mindermobielencentrale, taxiservices, belbus) 
Mobiliteit wordt over het algemeen door de bevoorrechte getuigen als een groot probleem ervaren. 
Ofwel is het aanbod te beperkt (bv. uren van de bus te beperkt, te weinig haltes, niet flexibel 
genoeg), ofwel is de kostprijs te hoog (taxiservices en in mindere mate ook mindermobielencen-
trale). De mindermobielencentrale draait verder op vrijwilligers, en daar kunnen de verzekeringen 
voor problemen zorgen. 

Het openbaar vervoer is niet altijd voor iedereen toegankelijk, en dan vooral de bus niet. Het lijkt 
volgens de bevoorrechte getuigen soms van de willekeur van de chauffeur af te hangen of er moeite 
wordt gedaan om personen met een fysieke handicap te helpen opstappen (bijvoorbeeld door de 
bus laten zakken). Ook vertrekt de bus vaak te snel (vooraleer men is kunnen gaan zitten) of wacht 
niet lang genoeg bij het uitstappen. De treinen lijken minder een probleem op vlak van toeganke-
lijkheid. Wel moet er altijd op voorhand gereserveerd worden. 

In het openbaar vervoer speelt soms ook het stigma een rol waarbij personen met een mentale 
handicap of psychiatrische stoornis soms worden lastiggevallen op de bus. 

6.4.1.8 Ondersteuning van mantelzorgers 
Wanneer er hierrond initiatieven worden opgericht, is de opkomst soms beperkt. Dit kan wijzen op 
de grote tijdsdruk die deze mantelzorgers ervaren, maar ook op de beperkte bekendheid van de ini-
tiatieven. Ook is de hypothese van bepaalde betrokkenen dat er weinig animo is voor groepsinitia-
tieven, en dat er waarschijnlijk beter meer gefocust wordt op individuele ondersteuning.  

Over het algemeen werd de opmerking gegeven dat de draagkracht van de mantelzorgers over-
vraagd wordt. In sommige gevallen is het netwerk van de zorgbehoevende senioren ook zeer 
beperkt. Een goede ondersteuning van de mantelzorgers is dus nodig, maar zelfs dan nog kan men 
niet teveel van hen verwachten, en soms helemaal niks. 

Vanuit de focusgroep van mantelzorgers zelf kwam de opmerking dat steeds dezelfde mensen 
bereikt worden, terwijl diegenen die er het meeste nood aan hebben waarschijnlijk het minst goed 
bereikt worden. Voor de groep van kansarme personen of geïsoleerde personen zou het volgens 
hen veel beter zijn moest er vanuit het zorgcircuit actief de stap naar de mantelzorgers gezet wor-
den. Dit eerder dan dat er verwacht zou worden dat zij, de mantelzorgers, zelf de stap zullen zetten, 
daarvoor is de drempel soms te groot of ontbreekt het vertrouwen.  

6.4.1.9 Andere knelpunten 
Vroegtijdige zorgplanning lijkt nu nog niet veel te gebeuren volgens bepaalde bevoorrechte getui-
gen. Al zou het toch wel al meer dan vroeger gebeuren. Mensen veranderen ook vaak van mening 
betreffende het gewenste verloop eenmaal het zo ver is, of wat de persoon voorheen als wenselijk 
had opgegeven is niet (meer) mogelijk. 

Verder kwam de opmerking naar voren dat het aanbod van bijvoorbeeld sportverenigingen niet 
altijd goed is afgestemd op de senioren. Het niveau ligt te hoog, of men wordt uitgeschreven wan-
neer men langere tijd niet opdaagt, terwijl ouderen soms meerdere weken rust nodig hebben of 
regelmatig te vermoeid zijn om te sporten. Andere activiteiten, misschien wel meer gericht op seni-
oren, zijn dan weer te passief en spreken de ouderen niet meer aan op hun vaardigheden. Terwijl 
het heel verrijkend kan zijn voor zowel senioren als voor de andere betrokkenen wanneer er een 
zinvolle en nuttige dagactiviteit kan gevonden worden volgens een gesprekspartner. 

6.4.2 Specifieke aspecten van de zorg in een WZC 
Men ervaart een evolutie naar een medisch model binnen de WZC en dit als gevolg van de focus op 
de zwaardere zorgprofielen. Dit wordt deels als een beperking van deze trend ervaren. Vanuit de 
bevoorrechte getuigen als vanuit de gesprekken met de senioren in een WZC kwam naar voren dat 
vooral het menselijk contact gemist wordt. Men heeft meer nood aan een babbel en persoonlijke 
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betrokkenheid van de verzorgers. Wat betreft onderhoud van het WZC en verzorging en dergelijke 
zijn er weinig aanmerkingen, maar de interpersoonlijke momenten worden soms gemist. Aandacht 
hiervoor zou het WZC mogelijks meer als een thuis kunnen doen aanvoelen. De werkdruk van de 
verzorgenden binnen een WZC moet dit natuurlijk wel toelaten. Betreffende de animatie kwam 
verder de opmerking dat er ook iets meer aandacht mocht zijn voor activiteiten die meer beroep 
doen op de cognitieve vaardigheden en op intellectueel niveau nog meer een uitdaging bieden. 

Daar waar grootschaligheid aangewezen is vanuit economisch oogpunt, is kleinschaligheid waar-
schijnlijk aangewezen vanuit menselijk oogpunt. Het samenleven in kleine afdelingen is dus volgens 
sommige gesprekspartners wenselijk. Men zou bijvoorbeeld 5-6 kamers rond een gemeenschappe-
lijke ruimte kunnen plaatsen. 

Er is volgens de respondenten zeker een groep van personen die een lichter zorgprofiel hebben, 
maar die toch meer hulp nodig hebben dan bijvoorbeeld in een assistentiewoning geboden wordt. 
Zij die bijvoorbeeld op de rand zitten van een zwaarder zorgprofiel, of die omwille van niet-fysische 
beperkingen (bijvoorbeeld een mentale handicap of een psychiatrische stoornis) meer zorg nodig 
hebben. Voor deze doelgroepen is er zeker vraag naar een betaalbare tussencategorie tussen een 
RVT/PVT en (begeleid) zelfstandig wonen of het wonen in een assistentiewoning al dan niet met 
thuiszorg.  

6.4.3 Samenwerking bij de zorg voor ouderen 
De laatste jaren is er volgens verschillende gesprekspartners steeds meer aandacht voor samen-
werking, ook over de grenzen residentieel-thuiszorg heen. Wel gaven sommige thuiszorgdiensten 
aan dat er een maximum zit op de hoeveelheid tijd men aan vergaderingen kan besteden.  

Op het vlak van individuele personen ervaart men dat er vaak bereidheid is tot samenwerking 
wanneer de situatie dit vereist. Dit hangt soms wel af van de bereidheid van individuele personen 
binnen de voorzieningen/diensten, maar deze bereidheid is er meestal ook wel. Een partner in die 
samenwerking die wel soms moeilijk te bereiken is volgens verschillende gesprekspartners, is de 
huisarts. Terwijl deze toch eigenlijk een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de zorgcoördinatie. 
Dit omdat de huisartsen vaak wel toegang hebben tot de moeilijkst bereikbare groepen waar de 
overige zorgaanbieders niet altijd een voet tussen de deur krijgen. 

Ook bijvoorbeeld op het vlak van opleiding ziet men nog verdere mogelijkheden naar samen-
werking toe. Zo komen bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld personen met een handicap of een 
psychiatrische achtergrond) steeds meer bij de thuiszorg terecht volgens bepaalde respondenten als 
gevolg van het inclusiebeleid dat actiever gevoerd wordt. Er zou dus een verdere professionalisering 
op dit vlak dienen te gebeuren (zie eerder). Men zou er dan voor kunnen opteren van bijvoorbeeld 
opleidingen hiertoe over de diensten heen in te richten. Ook bijvoorbeeld wat betreft mantelzorg 
zijn er heel wat verschillende initiatieven. Soms is het succes hiervan beperkt (zie eerder). Door 
samenwerking zou er dan mogelijks een grotere groep van geïnteresseerden bereikt kunnen worden 
en moet niet elke dienst/voorziening hier apart in investeren.  

6.4.4 Zorgcontinuïteit 
Men geeft aan dat het voor de professionelen bij een nood aan doorverwijzing soms al moeilijk is 
om zicht te krijgen op het volledige aanbod van de verschillende diensten en voorzieningen, de 
beschikbaarheid, de wachtlijsten, de vereisten, ... Voor de ouderen zelf is het waarschijnlijk nog 
moeilijker. Het hebben van één aanspreekpunt waar men als senior advies kan krijgen over de aan-
gewezen en beschikbare zorg zonder rondgestuurd te worden en waar men op de hoogte is van 
deze zaken (zodat ook professionelen er terecht kunnen voor informatie) zou dus waarschijnlijk 
zeer handig zijn. Vooral voor ouderen die zelf minder assertief of cognitief sterk zijn, zou dergelijke 
vorm van ondersteuning een grote hulp kunnen betekenen volgens onze gesprekspartners. Dit ver-



84 

 

HOOFDSTUK 6 | INFORMATIE UIT EIGEN BEVRAGING OUDEREN EN BEVOORRECHTE GETUIGEN SINT-NIKLAAS 

eist ook transparantie van de verschillende voorzieningen en diensten over deze zaken (bijvoor-
beeld wachtlijsten, criteria, kostprijs, ...). Bij ouderen die zelf minder in staat zijn van hun zorg geor-
ganiseerd te krijgen (bijvoorbeeld bij cognitieve problemen of chronische ziekte) is er, volgens 
bepaalde respondenten, ook nood aan een soort zorgmanager die voor de coördinatie van de zorg 
instaat en die de administratie van de ouderen overneemt.  

Er is nu wel al meer oog voor de zorgcontinuïteit dan vroeger volgens de gesprekspartners. Ech-
ter, het is nog zeker niet perfect. Voorbeelden hiervan zijn onder andere situaties waarbij het ont-
slag uit het ziekenhuis valt op een moment dat de gewenste medicatie nog niet beschikbaar is in de 
apotheker of in het weekend zodat de bezetting in het WZC te laag is om een goede aankomst te 
verzekeren. Ook de informatieoverdracht bijvoorbeeld voor- en na ziekenhuisopname verloopt 
soms nog moeilijk/onvolledig. Het beroepsgeheim speelt hierbij ook wel een rol. Er is verder niet 
altijd een vergoeding voor het superviseren van de medicatie thuis. 

Let wel, aangezien het OCMW ook zelf een zorgaanbod heeft, kan er volgens sommige gespreks-
partners een belangenconflict optreden wanneer deze zou overwegen om de coördinatierol op te 
nemen. Nu nemen onder andere de SEL’s, en de regionale dienstencentra officieel deze rol op. Ook 
zorgbemiddelaars, thuiszorgcoördinatoren en trajectbegeleiders kunnen, op een bepaalde manier, 
deze rol opnemen. 

Uit de enquête bleek ook al dat veel ouderen vragende partij zijn voor administratieve hulp. Voor 
personen met een handicap werd wel recent de dienst ondersteuningsplannen opgericht.  

6.4.5 Specifieke aspecten bij het werken met doelgroepen 

6.4.5.1 Betaalbaarheid van de zorg: ouderen levend in kansarmoede 
De betaalbaarheid van de zorg, en dan specifiek de residentiële zorg, vormt inderdaad een probleem 
voor een deel van de ouderen volgens onze gesprekspartners. Dit zal natuurlijk niemand echt ver-
rassen. Echter, zelfs de thuiszorg kan voor sommige ouderen al onbetaalbaar zijn. Vooral ook 
omdat veel kansarme ouderen geen weet hebben van mogelijke tegemoetkomingen en kortingen. 
Men gaat er van uit dat men thuiszorg toch niet zal kunnen betalen. In bepaalde gevallen zal dit ook 
zo zijn, maar voor een heel aantal kansarme ouderen is er wel wat financiële ruimte om thuiszorg te 
organiseren indien men aanspraak zou maken op de financiële zorgondersteuning waar men recht 
op heeft. Ook wat betreft mobiliteit speelt het betaalbaarheidsprobleem sterk. Niet alleen taxi’s zijn 
vaak onbetaalbaar, maar ook de kosten voor mindermobielenvervoer kunnen verhoudingsgewijs 
hoog uitvallen voor die personen die moeten zien te overleven op een krap budget. Bemoeilijkend 
hierbij is dat niet alle ouderen zelf een duidelijk zicht hebben op hun financiën, en men weet dus 
vaak ook echt niet of bepaalde zaken betaalbaar zijn. Men is hierin vaak wel sterk geïnteresseerd, 
maar de vaardigheden ontbreken soms om deze financiën goed rond te krijgen. Men heeft hiervoor 
externe hulp nodig, die niet altijd beschikbaar is. Ten slotte wil men graag toch nog iets kunnen spa-
ren, om mee te geven aan de kinderen of kleinkinderen. 

Volgens bepaalde gesprekspartners wordt de betaalbaarheid van de zorg ook deels mee bepaald 
door de woontoestand van de ouderen. Het heeft geen zin om een woning aan te passen aan de 
zorgnoden van de ouderen, wanneer het er tegelijk erg tocht, er schimmel staat, het binnen regent, 
etc. Veel ouderen hebben echter niet de mogelijkheid om hun huis te verbeteren omwille van finan-
ciële of praktische beperkingen, of omdat men de moed niet meer kan opbrengen van met de 
rompslomp om te gaan. Bij huurders komt dan nog eens bij dat men rekening dient te houden met 
de huurbaas. Redelijk wat ouderen staan echter weigerachtig tegenover de mogelijkheid van te ver-
huizen, zelfs als zou men dan veel aangepaster kunnen gaan wonen. Bovendien, wanneer men dan 
op de privémarkt komt om te huren, kan de kostprijs voor het wonen sterk worden opgedreven. 
De laatste tijd merkt men wel meer openheid van de jongere generatie van senioren. 
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6.4.5.2 Personen met een psychiatrische stoornis of mentale handicap 
Vanuit de sector van personen met een handicap en geestelijke gezondheidszorg wordt aangehaald 
dat er te weinig residentiële voorzieningen zijn die gepaste zorg kunnen bieden voor de ouderen 
binnen deze groepen. De vraag is duidelijk veel groter dan het aanbod en de wachtlijsten zijn lang. 
Personen met een (licht) mentale handicap of psychiatrische stoornis die heel hun leven thuis 
woonden maar die door ouderdomsproblemen of door het wegvallen van het netwerk best resi-
dentieel opgenomen zouden worden, vinden niet snel een plaats in bijvoorbeeld een WZC. Dit 
onder andere omwille van het feit dat hun zorgprofiel niet altijd zwaar genoeg is maar ook soms 
nog omwille van vooroordelen of eventuele stigma’s. Uit de gesprekken blijkt dat het ‘doorschui-
ven’ iets vlotter verloopt bij senioren die al langer in het residentieel circuit verblijven.  

Tijdens de gesprekken werd ook geopperd dat personen die binnen deze doelgroepen vallen 
sneller ‘oud’ worden en als dusdanig vormt de leeftijdsgrens voor opname in een WZC een pro-
bleem. Ook zijn senioren met een mentale handicap of psychiatrische stoornis vaak lichamelijk nog 
goed, wat tot een lage zorgscore (O en A) leidt, terwijl de zorgvraag toch zeer zwaar is, zwaarder 
dan in de zorgscore tot uiting komt. De zorgscore is dus in bepaalde gevallen niet representatief 
voor de zorgzwaarte. Idealiter zou er volgens een bevoorrechte getuige ook binnen de WZC een 
groeiende expertise betreffende deze populaties ontstaan en de specifieke uitdagingen die zij met 
zich meebrengen, gekoppeld aan aangepaste opnamecriteria. Indien men mag dromen is een speci-
fieke afdeling voor personen met een mentale handicap en een specifieke afdeling voor personen 
met psychiatrische problemen binnen één of meerdere WZC het ideaal.  

Zoals eerder gezegd wordt er bij thuisverblijf veel gerekend op het netwerk, maar bij deze doel-
groepen is er soms niet veel netwerk aanwezig of is de draagkracht van het netwerk met de jaren 
uitgeput. Met het ouder worden valt het netwerk ook steeds meer weg. De wachtlijsten binnen deze 
sectoren (personen met een mentale handicap of psychiatrische stoornis) zijn traditioneel heel lang, 
zowel in de residentiële context als voor de transmurale zorg en bij het begeleid zelfstandig wonen. 

6.4.5.3 Zorg voor ouderen van allochtone oorsprong 
De personen die we spraken hadden over het algemeen weinig ervaring met deze doelgroep, buiten 
natuurlijk de gespecialiseerde hulpverleners. Dit waarschijnlijk omdat er binnen de gemeenschap 
van personen met een allochtone origine nog veel meer mantelzorg aanwezig is. De laatste jaren 
staat volgens de bevoorrechte getuigen deze mantelzorg meer onder spanning, als gevolg van de 
stijgende tewerkstelling onder de vrouwen. De verwachtingen van allochtone ouderen betreffende 
de mantelzorg blijven echter vaak ongewijzigd volgens een gesprekspartner, ook al merken deze 
ouderen van allochtone oorsprong wel op dat deze mantelzorg toch minder evident is geworden. 
Meestal stromen volgens één respondent vooral de geïsoleerde gevallen naar de professionele zorg 
door (bijvoorbeeld vluchtelingen). Bemoeilijkend voor het verstrekken van zorg zijn ook soms taal-
problemen, vooral bij de oudere generatie.  

In de gesprekken die gevoerd werden, werd ook aangehaald dat vooral geestelijke gezondheids-
zorg moeilijk lijkt te liggen omwille van het grote stigma hierrond dat nog lijkt te leven bij deze 
doelgroep. Residentiële zorg kan dan weer moeilijk liggen omdat deze vaak niet is aangepast aan de 
ouderen van allochtoon eten bijvoorbeeld op vlak van voeding en taal. Men heeft wel de ervaring 
dat de openheid naar thuiszorg veel groter is, maar daar worden dan weer drempels ervaren als 
gevolg van een gebrek aan kennis betreffende de mogelijkheden en misverstanden betreffende de 
kostprijs. Een oplossing voor dergelijk gebrek aan kennis kan gelegen zijn in het uitbouwen van een 
goede buurtwerking zodat ervaringen mondeling kunnen uitgewisseld worden. Men heeft de erva-
ring dat dit veel beter werkt dan het doorgeven van informatie via folders (die ook niet altijd kun-
nen gelezen of begrepen worden). Op die manier leren hulpverleners ouderen ook kennen in een 
omgeving die niet alleen op de zorg gericht is, want dit laatste werkt voor sommige ouderen 
afschrikkend. Wanneer er dan een goed contact tot stand gekomen is, kan men eventueel wel voor-
zichtig proberen aan de slag te gaan met bepaalde zorgnoden. 



86 

 

HOOFDSTUK 6 | INFORMATIE UIT EIGEN BEVRAGING OUDEREN EN BEVOORRECHTE GETUIGEN SINT-NIKLAAS 

Hierbij aansluitend werd regelmatig spontaan opgemerkt dat racisme naar verzorgenden van 
allochtone oorsprong ook soms een probleem is. Verzorgenden van allochtone oorsprong zijn niet 
altijd bij iedereen welkom. Verder ligt het voor bepaalde verzorgenden van allochtone oorsprong 
gevoelig om een persoon van het andere geslacht te verzorgen, en weten de voorzieningen en dien-
sten niet altijd hoe daar mee om te gaan. 

6.4.6 Ligging van de voorzieningen 
Omwille van de problemen die men met mobiliteit ervaart, geven de meeste getuigen aan dat het 
waarschijnlijk aangewezen is om de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de ouderen te brengen. In 
elke deelgemeente kan er volgens de meeste getuigen momenteel wel al thuiszorg aangeboden wor-
den, tenzij men echt heel afgelegen woont. De verplaatsingen worden wel langer, en gezien de kor-
tere tijd dat er tegenwoordig hulp geboden wordt binnen de thuiszorg, is dat wel een nadeel.  

Anderzijds, wat betreft residentiële zorg (WZC) zijn de meningen verdeeld. Het kan voordelig 
zijn om senioren niet de ver uit hun vertrouwde omgeving te halen en dus een volledig aanbod aan 
residentiële voorzieningen in de gemeentes uit te bouwen. Echter, het is waarschijnlijk veel effici-
ënter om alle voorzieningen redelijk dicht bij elkaar en in de buurt van onder meer winkels te voor-
zien. Uit de gesprekken met de ouderen in een WZC blijkt dat de meeste van hen niet echt vaak 
meer buitenkomen. En voor mantelzorgers is het waarschijnlijk minder een probleem om zich te 
verplaatsen. Vanuit het SNHM streeft men verder een sociale mix na wanneer er door hen een site 
ontwikkeld wordt. Ook andere participanten aan de gesprekken gaven aan dat WZC best in een 
buurt worden ingebed waar ook bijvoorbeeld jonge gezinnen wonen. 

6.4.7 Nieuwe technologieën 
De ervaringen in het veld zijn redelijk beperkt. De vraag werd gesteld of de senioren van vandaag 
wel reeds voldoende ervaring met dergelijke zaken hebben om deze technologieën efficiënt te 
gebruiken. In de toekomst zal dat minder een probleem zijn, maar momenteel ziet men hier wel 
obstakels bij. Dit probleem stelt zich minder bij technologieën die de ouder niet dient te gebruiken 
(bv. bewegingsmelder, klimaatbeheersing, telemonitoring, ...), maar ook daar is er nog weinig 
ervaring mee in het veld. 

6.5 Focusgroepen 
Bij vier groepen van ouderen werd er een focusgroep georganiseerd (zie leidraad in bijlage 7): 
1. ouderen met een psychiatrische stoornis; 
2. mantelzorgers van hulpbehoevende ouderen; 
3. ouderen met een mentale beperking; 
4. ouderen met een migratieachtergrond. 

6.5.1 Het zorgaanbod en gebruik ervan 
De verschillende respondenten ervoeren duidelijke verschillen wat betreft het vinden van de 
gepaste zorg. Ouderen met kennis van het zorgaanbod (bv. via seniorenverenigingen en dergelijke) 
of zij die reeds residentieel werden opgevangen (sommige deelnemers aan de focusgroepen voor 
ouderen met een mentale beperking of een psychiatrische stoornis), gaven aan dat ze de zorg 
konden verkrijgen die ze nodig hadden. Echter, een mantelzorger en de personen van allochtone 
oorsprong (als vertegenwoordigers van ouderen van allochtone oorsprong) gaven aan dat men vaak 
onvoldoende kennis had van het zorgaanbod. Sommigen waren hierbij wel degelijk vragende partij 
naar meer zorg voor de persoon (bv. partner, moeder), waaraan men mantelzorg gaf, of voor 
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zichzelf. Een persoon van allochtone oorsprong gaf aan de seniorengids wel te kennen, maar dat 
deze teveel informatie bevatte en dat het Nederlands soms te moeilijk was. Wanneer men dan naar 
een instantie stapte in de zoektocht naar meer zorg, was zijn ervaring dat iedereen naar elkaar door-
verwees, zonder dat echt hulp geboden werd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de versnippe-
ring van het zorglandschap. Een toegankelijk aanspreekpunt dat gericht zou doorverwijzen en zou 
ondersteunen bij taalproblemen, zou hierbij volgens hem al een oplossing kunnen betekenen.  

Naast taalproblemen en een gebrek aan kennis van het zorglandschap, spelen ook betaalbaar-
heidsproblemen een rol. De financiële middelen van de deelnemers aan de focusgroepen waren 
soms beperkt. Zo gaf men aan van wel thuiszorg te willen aanvaarden, mits deze zorg betaalbaar 
zou zij. Hierbij dient wel opgemerkt dat men niet altijd inzicht in de prijzen had.  

Ten slotte proberen ouderen en mantelzorgers, zoals bleek in de focusgroepen, zo lang als moge-
lijk hun plan te trekken omdat men de zorg als de eigen verantwoordelijkheid ervaart. Daar komt 
nog eens bij dat men soms niet goed genoeg vertrouwen heeft in de werknemers bij thuiszorgdien-
sten om deze in het eigen huis te laten. Wat betreft residentiële zorg, hiervan gaven bepaalde 
allochtone personen aan dat het in de eigen gemeenschap als beschamend wordt ervaren om de 
eigen ouders in een WZC te plaatsen, en hen zo ‘aan hun lot over te laten’. Dit zou waarschijnlijk 
anders ervaren worden indien de ouderen het Nederlands machtig zouden zijn, of het personeel 
van het WZC de taal van de oudere zou spreken. Dan zou men er meer gerust in kunnen zijn dat 
de verzorging verzekerd is. Ook levert het aanbod wat betreft eten binnen de WZC soms een pro-
bleem op, aangezien er soms dingen geserveerd worden die men volgens de eigen godsdienst niet 
mag eten.  

6.5.2 Wonen 
De residentieel opgevangen ouderen gaven aan over het algemeen graag in de instelling te wonen. 
Zij werden echter vaak al van jongere leeftijd residentieel opgevangen, en waren dit dus al gewoon. 
Een paar ouderen met een psychiatrische problematiek werden pas later opgenomen, en voor hen 
kwam er dus een aanpassingsproces aan te pas. Sommige respondenten werden ook ambulant 
opgevangen. 

De ervaring met woningaanpassingen is over het algemeen beperkt. Eén persoon kwam niet in 
aanmerking voor premies, en gaf aan van toch aanpassingen aan het eigen huis gedaan te hebben, 
hij was hierover tevreden. Iemand anders verkoos om te verhuizen naar een serviceflat. Een oudere 
respondent van allochtone oorsprong meldde dat het soms moeilijk was omdat hij/zij voor de aan-
passing van de woning afhankelijk was van de sociale huisvestingsmaatschappij. Men verkrijgt dan 
niet altijd de aanpassingen die men wilt. Ook betaalbaarheid van de aanpassing speelde wat haar 
betreft een belemmerende rol. 

6.5.3 Participatie en mobiliteit 
Het belangrijkste aandachtspunt dat uit deze focusgroepen naar voren kwam, waren problemen 
omtrent mobiliteit. Het betreft vooral de beperkingen en drempels op vlak van begaanbaarheid van 
de voetpaden alsook het op weg gaan met de bus. 

Aangaande de voetpaden was een veel gemaakte opmerking dat een niet onbelangrijk deel van de 
voetpaden in Sint-Niklaas in slechte staat is. Op andere voetpaden staan er dan weer obstakels (bij-
voorbeeld betaalautomaten) die het passeren voor minder mobiele personen bemoeilijken. 

Wat betreft het openbaar vervoer werden vooral volgende belemmeringen aangehaald: 
- stigma/gepest worden op de bus (vooral bij personen met een mentale beperking of een psychia-

trische stoornis); 
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- bussen niet aangepast aan rolstoelen/drempels te hoog om op de bus te geraken, of problemen 
met het terug van de bus geraken; 

- wanneer bussen aangepast zijn, wil de buschauffeur deze toch niet altijd laten zakken; 
- men wacht niet tot de mindermobiele persoon is gaan zitten om te vertrekken, waardoor men het 

risico loopt van te vallen; 
- men weet niet altijd waar en hoe men de dienstregeling dient te raadplegen. 

Wat betreft het op weg gaan met de trein waren de mening meer positief, al werd het reserverings-
systeem soms als vervelend ervaren. Een beperkt aantal personen gaf aan dat het wegvallen van de 
korting voor 65-plussers bij het gebruik van het openbaar vervoer, er waarschijnlijk voor zou zor-
gen dat men dit openbaar vervoer minder snel zal gebruiken. 

De participatie aan bijvoorbeeld activiteiten die in de stad plaatsvonden was beperkt. Redenen 
hiertoe waren de mobiliteit, taalproblemen en gebrek aan kennissen of familie die aan bepaalde 
activiteiten deelnemen. De personen die in een residentiële setting werden opgevangen gingen wel 
soms met de begeleiding naar bepaalde activiteiten, maar dan moest begeleiding daar wel tijd voor 
kunnen maken, wat natuurlijk ook een rem op het aantal activiteiten zet.  

Wat betreft taxicheques en in iets mindere mate de mindermobielencentrale wordt de kostprijs als 
een drempel aangehaald. 

6.5.4 Dienstverlening door de stad en het OCMW 
Over het algemeen waren de deelnemers van de focusgroepen het er over eens dat de dienstverle-
ning door stad en OCMW goed was. Men had de ervaring dat men vriendelijk ontvangen werd 
zowel als dat men werd verder geholpen. Wel was niet altijd duidelijk op welke dienst men moest 
zijn, en werd men soms intern doorverwezen tussen personen zodat men niet exact meer wist wie 
men nu als aanspreekpunt diende te zien. Soms moest men dan het eigen verhaal ook meerdere 
keren opnieuw vertellen. Dit kwam zowel bij de diensten van de stad als bij het OCMW soms voor. 
Dit kon er toe leiden dat men na het eerste contact ontmoedigd is om nog een keer langs te gaan. 

6.6 Besluit van de verschillende eigen bevragingen 
Uit de algemene bevraging kwam naar voren dat het LDC door 63,7% van de respondenten gekend 
is. Dit is positief met het oog op het invullen van de zorgvraag, aangezien men vanuit het 
dienstencentrum kan doorverwijzen worden naar de meest gepaste zorg. Een belangrijke drempel 
bij het verkrijgen van de juiste zorg is namelijk het vinden van de meest gepaste zorg. Ook de coör-
dinatie van de zorg kan de vaardigheid van bepaalde ouderen overstijgen, voornamelijk wanneer de 
zorgvraag groot is en dus het aanbod divers. Soms zou het dan beter kunnen zijn wanneer deze 
coördinatie door een professional zou overgenomen worden. Op die manier wordt ook de mantel-
zorg dan wat ontlast. Voor personen die de taal niet machtig zijn of geen enkele affiniteit hebben 
met het zorglandschap is soms het verkrijgen van zelfs relatief beperkte zorg reeds een uitdaging. 
Hier zou meer mondelinge communicatie en laagdrempelig contact, naast flyers, informatiebundels 
en dergelijke, mogelijks een oplossing kunnen bieden. 

Wat betreft deze zorg ervaart men nog wel een nood naar ondersteuning bij klusjes alsook admi-
nistratieve en juridische hulp. Ook is de mindermobielencentrale nog niet echt goed gekend. Over 
het algemeen wordt het vervoer van zorgbehoevende ouderen als een belangrijk knooppunt erva-
ren, zowel door henzelf als door mantelzorgers en hulpverleners. De kostprijs loopt soms te hoog 
op, het openbaar vervoer is niet altijd vlot bruikbaar en men ervaart een stigma bij het gebruik 
ervan. Dit maakt dat de vlotte bereikbaarheid van de door het OCMW aangeboden diensten een 
blijvend aandachtspunt zal dienen te zijn. 
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Betreffende het aanbod van residentiële zorg is er zeker vraag naar assistentiewoningen aan een 
betaalbaar tarief, alsook naar tussenvoorzieningen die meer zorg bieden dan dergelijke assistentie-
woningen, maar toch niet zo zorggericht zijn als WZC. Hierbij zou er specifiek aandacht kunnen 
zijn voor ouderen met een mentale beperking of een psychiatrische stoornis. Ook binnen de WZC 
zou een verdere expertiseontwikkeling naar die doelgroepen toe tegemoet komen aan een reële 
nood. 





 

 

- DEEL 3  AANBEVELINGEN VOOR DE 
INVULLING VAN EEN NIEUW BELEIDSPLAN 
ZORGSTRATEGIE - 





93 

 

HOOFDSTUK 7 | AANBEVELINGEN BELEIDSPLAN ZORGSTRATEGIE  

7 |  Aanbevelingen beleidsplan zorgstrategie 

In deze sectie presenteren we onze aanbevelingen voor een nieuw beleidsplan zorgstrategie, geba-
seerd op de bevindingen uit de verschillende bevragingen, de gegevens uit de databanken, en aan-
gaande het zorgaanbod in Sint-Niklaas. Het hieronder uitgewerkte aanbevelingen gaan dan ook 
verder dan het voorstellen van die projecten waarvoor een VIPA-subsidie kon verkregen worden en 
omvat aanbevelingen betreffende het totaal aan ouderenzorg (thuiszorg en residentiële zorg) binnen 
het OCMW van Sint-Niklaas. Deze focus op thuis- en mantelzorg is zeker ook nodig, zoals bleek 
uit de administratieve data als uit de gesprekken met de bevoorrechte getuigen en de focusgroepen. 

Een eerste opvallende observatie die we uit de verzamelde gegevens konden afleiden is dat er 
geen enkele assistentiewoning in Nieuwkerken-Waas aanwezig is. Dit is nochtans wat betreft de seni-
oren zelf de meest overwogen woonvorm wanneer men zou verhuizen, en ook vanuit de gesprek-
ken met de bevoorrechte getuigen kwam een nood aan dergelijke assistentiewoningen naar voren. 
Het lijkt dus een logische stap om dergelijke assistentiewoningen ook in Nieuwkerken te voorzien. 
Eerder werd al melding gemaakt van een vernieuwing van het Populierenhof, waarbij de capaciteit 
zou uitgebreid worden van 80 naar 120 bedden. In het kader van het vorig zorgstrategisch plan 
werd voorzien in de afbouw van het aantal bedden. Echter, deze afbouw is als gevolg van de toe-
nemende vergrijzing en de aangegroeide programmatieruimte op dit moment minder opportuun. 
Het OCMW kan de opportuniteit van het plaatsen van een nieuwbouw met uitgebreide capaciteit 
dan onmiddellijk ook aangrijpen om een assistentieflatgebouw te voorzien (met bijvoorbeeld 
20 assistentieflats). In het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentie-
woningen van 12 oktober 2012 staat dat een groep van assistentiewoningen waarvoor een erken-
ning wordt aangevraagd, van rechtswege geacht wordt te passen in de programmatie betreffende die 
voorzieningen. Wanneer we bovendien de programmatiecijfers van 2013 onder de loep nemen, 
vooraleer de programmatie werd opgeschort, blijkt er nog redelijk wat ruimte in Sint-Niklaas voor 
bijkomende assistentiewoningen. Verder zou het aanbod kortverblijf in het Populierenhof uitge-
breid kunnen worden van 3 naar 5 eenheden, aansluitend bij de mogelijkheden in de programmatie 
zowel als bij de nood aan crisisopvang die uit de gesprekken met de bevoorrechte getuigen naar 
voren kwamen. De aanleunwoningen die zich nu reeds op de site bevinden zouden dan blijven 
bestaan. Verder kan hier ook, zoals vooropgesteld in het vorig zorgstrategisch plan, een diensten-
centrumantenne gerealiseerd worden. In Sinaai bevinden zich op de site van het vroeger WZC Sint-
Katherina reeds een school, een sporthal en 11 seniorenwoningen. Verder staan nog een antenne 
van het LDC gepland, zowel als een ontmoetingscentrum en 24 seniorenflats.  

Voor de toekomst lijkt het een mooie kans om in de gemeente Sint-Niklaas te voorzien in een 
nachtopvangcentrum aangezien de nood hieraan bleek uit de bevraging van de bevoorrechte getui-
gen. De site is namelijk bereikbaar met het openbaar vervoer zowel als met de wagen. Deze bereik-
baarheid is belangrijker dan een ligging centraal in de stad, aangezien er enkel in nachtopvang zou 
voorzien worden en de cliënten dus toch geen gebruik zullen dienen te maken van andere externe 
faciliteiten tijdens hun verblijf. Eventueel kan deze nachtopvang gecombineerd worden met de 
oprichting van een vervoersdienst in Sinaai die de oudere bewoners van Sinaai en Belsele, die geen 
gebruik meer kunnen maken van openbaar vervoer of de eigen wagen, kan helpen bij hun verplaat-
sing van en naar de stad. Dit zou dan tegemoet komen aan een consequent geobserveerde nood die 
naar voren kwam uit elk van de aangewende informatiebronnen. 
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In het centrum zijn er reeds redelijk wat voorzieningen aanwezig. Eerder bespraken we reeds het 
voorstel om De Plataan te vervangen, waarbij de capaciteit naar 120 plaatsen zal worden uitgebreid. 
Hierbij zouden ook een aantal plaatsen voor kortverblijf voorzien kunnen worden, namelijk 8 tot 
10 bedden. Op deze manier is de programmatie wat betreft kortverblijf in Sint-Niklaas dan volledig 
ingevuld en wordt tegemoet gekomen aan de schaarste die in onze bevraging gerapporteerd werd. 
Ten slotte, in het vernieuwde WZC kan er een afdeling opgericht worden die zich zou specialiseren 
in de zorg voor ouderen met een psychiatrische stoornis. Uit de gesprekken met de bevoorrechte 
getuigen kwam naar voren dat de nood aan een meer gespecialiseerde afdeling voor hulpbehoe-
vende ouderen met een psychiatrische stoornis groot is. Binnen de verschillende WZC is nu niet 
altijd de nodige specialistische kennis aanwezig om dergelijke ouderen zo optimaal mogelijk op te 
vangen. De samenwerking tussen het OCMW en de geestelijke gezondheidszorg die recent een 
nieuw elan heeft gekregen kan hierbij een belangrijke meerwaarde betekenen in het verkrijgen van 
dergelijke specialistische kennis. 

Op de Gerda-site doet er zich, met de aanwezigheid van de Klokke (een gezinsvervangend tehuis) 
en 12 flats voor personen met een beperking op de site, een mooie gelegenheid voor om ouderen 
met een mentale beperking residentieel op te vangen. Uit de gegevens van de Stadsmonitor blijkt 
dat Sint-Niklaas redelijk hoog scoort aangaande het aantal wachtende binnen de Centrale Registratie 
van Zorgvragen. Ook uit de gesprekken met de bevoorrechte getuigen kwam een nood aan meer 
residentiële opvang, vooral voor de groep wiens lichamelijke zorgnoden niet voldoende groot zijn 
om een opname in een WZC te verantwoorden. We denken hier aan het concept van zorgflats, 
waarbij er zelfstandig gewoon wordt, maar er in een intensieve zorg en begeleiding voorzien wordt. 

Verder beschikt het OCMW nog over een perceel in de Lamstraat. Aansluitend bij de nood aan 
tussenvoorzieningen zou men kunnen opteren van ook hier zorgflats te bouwen, open voor alle 
ouderen. Men voorziet dan in begeleiding en de nodige zorg voor de zorgbehoevende ouderen die 
niet in een WZC terecht kunnen. Eventueel kan men opteren van deze zorgflats een transitfunctie 
te geven, waarbij senioren tijdelijk opgevangen kunnen worden in noodsituaties terwijl er gezocht 
wordt naar een meer permanente verblijfssituatie of de terugkeer naar de vorige verblijfssituatie 
wordt voorbereid.  

Ten slotte, op het vlak van thuiszorg zouden we graag nog volgende bijkomende concrete onder-
steunende maatregelen adviseren. Het betreft hier (op het laatste punt na) niet het zelf ontwikkelen 
van een zorgaanbod, aangezien er al redelijk wat thuiszorgvormen worden aangeboden. De klem-
toon ligt echter op maatregelen die er voor zorgen dat de ouderen snel en efficiënt toegeleid wor-
den naar het voor hen meest gepaste aanbod: 
- het verder promoten en ontwikkelen van ‘t Punt als een laagdrempelig en goed gekend aanspreek-

punt, dat gericht kan doorverwijzen naar de meest geschikte zorg voor individuen (of dit nu 
residentiële of ambulante zorg is) en informatie kan verstrekken aan professionelen. Dit vereist 
transparantie van alle zorgverleners. Nu is bepaalde praktische informatie niet steeds beschikbaar, 
bijvoorbeeld rond wachtlijsten en wachtduur of rond specifieke opnamecriteria en details rond 
het zorgaanbod. Vooral de laagdrempeligheid van het aanspreekpunt dient centraal te staan, 
alsook de bekendheid ervan. Hierbij zou het waarschijnlijk ook aangewezen zijn om in te zetten 
op een mondelinge bekendmaking van deze dienst (bv. in buurthuizen); 

- hierbij aansluitend kan het OCMW eventueel bijdragen aan de bevordering/ontwikkeling van een 
zorgmanagerfunctie, voor die ouderen en/of mantelzorgers die de (eigen) zorg niet meer geregeld 
krijgen (zie onder andere ook discussie binnen de zorg voor chronisch zieken). Hierbij kan dan 
ook zeer concrete administratieve hulp aangeboden worden. Eventueel kan men dan verder 
voorzien in een zorgmanager die zich specialiseert in het ondersteunen van de ouderen van 
allochtone oorsprong in het zoeken naar de gepaste hulp, aangezien men deze ouderen gemakke-
lijker zal bereiken met het aanbod aan thuiszorg dan door het residentiële aanbod (zie verslag 
focusgroepen). Een eerste stap richting de ontwikkeling van dergelijke functie van zorgmanager 
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werd reeds gezet met het indienen van een project, (door het OCMW in samenwerking met het 
stad Sint-Niklaas, de Dienst Verpleging aan Huis en de dienst gezinszorg een aanvullende 
thuiszorg ‘Wij Blijven Thuis’) bij de provincie Oost-Vlaanderen aangaande de ontwikkeling en 
implementatie van een consultfunctie betreffende levensbestendig wonen; 
Let wel, zoals vermeld in het verslag van de gesprekken met bevoorrechte getuigen zijn er reeds 
redelijk wat bestaande zorgprofessionelen die op een bepaalde manier een soort van zorgmana-
gerfunctie of gelijkaardige coördinerende rol opnemen en zijn er verschillende instanties die 
overleg kunnen organiseren. Echter, deze worden niet altijd ingeschakeld of zijn gebonden aan 
bepaalde vereisten of zorginstanties, en in zeer complexe zorgsituaties kunnen zij deze functie 
ook niet steeds blijven opnemen. Bovendien impliceert het gebonden zijn aan een specifieke zuil 
of zorginstantie dat de continuïteit niet altijd gegarandeerd is; 

- verder zou men actief kunnen inzetten op het opsporen van senioren die door de mazen van het 
net vallen of eenzame senioren (bijvoorbeeld regelmatig herhalen huisbezoeken of preventief 
opvolgen risicogevallen na ontslag uit het ziekenhuis). Door dan met enige regelmaat contact te 
houden en een band op te bouwen die niet enkel op zorg gebaseerd is, kunnen de zorgaspecten 
op een niet-bedreigende manier aan bod gebracht worden zonder de oudere te reduceren tot 
enkel het aspect zorgbehoevendheid. Bijvoorbeeld het 80-plusproject dat voorheen reeds opge-
start werd in Sint-Niklaas is bijzonder waardevol in dit kader, en zou zeker navolging kunnen krij-
gen; 

- ook zou men door verder in te zetten op het uitbreiden en promoten van de klusjesdienst wezen-
lijk kunnen bijdragen aan het comfortabel wonen van een beperkte, maar duidelijk aanwezige 
groep van senioren; 

- ten slotte, hoewel er wel degelijk verdere nood is aan dagverzorging (zie gesprekken met de 
bevoorrechte getuigen), is er hier geen ruimte meer in de programmatie. Ook CADO’s dienen in 
deze programmatieruimte te passen. Wel kan er voor gekozen worden om buiten subsidie toch 
nog iets te voorzien. 

Afsluitend worden onze aanbevelingen gestructureerd in onderstaande tabel. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen prioriteiten, opportuniteiten en initiatieven die bestendigd dienen te 
worden. Een bepaald advies valt onder de noemer ‘prioriteit’ wanneer het een dringende nood 
waarvan de invulling ervan potentieel kan bijdragen aan het welzijn van alle senioren. Opportuni-
teiten zijn ook dringende noden, maar de invulling ervan is gericht op specifieke doelgroepen en 
dus niet op de gehele populatie van senioren. Initiatieven die bestendigd dienen te worden bestaan 
al, maar het is belangrijk dat deze verder ondersteund en eventueel uitgebouwd worden. 

Tabel 7.1 Aanbevelingen opgedeeld in prioriteiten, opportuniteiten en te bestendigen initiatieven 

Prioriteiten Opportuniteiten Te bestendigen 

- Nieuwbouw en uitbreiding 
Populierenhof en Plataan  

- Bijkomende assistentiewoningen 

- Uitbreiden kortverblijf 

- Ontwikkelen vervoersdienst 

- Ontwikkelen zorgmanagerfunctie (met 
aandacht voor senioren van allochtone 
oorsprong) 

- Opsporen eenzame senioren 

- Afdeling in WZC voor personen met 
een psychiatrische stoornis 

- Nachtopvangcentrum  

- Zorgflats voor senioren met een 
mentale beperking  

- Zorgflats/transitwoning 

- Ontwikkelen nieuw concept rond 
dagverzorgingsmogelijkheden 

- Verder promoten en uitbreiden 
‘T Punt 

- Verder promoten en uitbreiden 
klusjesdienst 

In de volgende tabellen wordt afsluitend ter informatie ook nog de invulling van het programma-
cijfer voor en na de eventuele uitvoering van bovenstaande suggesties gepresenteerd. Deze pro-
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grammacijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprojectie voor de volgende vijf jaren. Voor het jaar 
2014 wordt dus vertrokken van de projectie voor het jaar 2019 (Bijlage XII van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juli 2009). 

Het voorliggend beleidsplan zorgstrategie zal de invulling van de programmatie voor de WZC 
van 90,2% naar 97,0% brengen. De programmatie voor de kortverblijfbedden zal zelfs volledig 
ingevuld worden. Wat betreft de assistentiewoningen wordt er geen programmatie meer opgelegd. 
De Vlaamse Regering heeft namelijk op 12 oktober 2012 het besluit betreffende de groepen van 
assistentiewoningen definitief goedgekeurd, dewelke in werking trad op 1 januari 2013. Een groep 
van assistentiewoningen waarvoor een erkenning wordt aangevraagd, wordt van rechtswege geacht 
te passen in de programmatie betreffende die voorzieningen. Wanneer gekeken wordt naar het pro-
grammatiecijfer dat in 2013 nog vooropgesteld wordt, zal het beleidsplan zorgstrategie een groei 
van 88,3% naar 93,3% realiseren. 

Tabel 7.2 Realisatiegraad programmatie woonzorgcentra na realisatie van nieuw beleidsplan 
zorgstrategie 

 2014 

Programmacijfer 1 182 

Voor planning (effectief) 1 066 

Realisatiegraad (%)  90,2 

Na planning 1 146 

Realisatiegraad (%) 97,0 

Bron VAZG; eigen bewerking 

Tabel 7.3 Realisatiegraad programmatie assistentiewoningen na realisatie van nieuw beleidsplan 
zorgstrategie 

 2014 

Programmacijfer 403 (2013!) 

Voor planning (effectief) 356 

Realisatiegraad (%)  88,3 

Na planning 376 

Realisatiegraad (%) 93,3 

Bron VAZG; eigen bewerking 

Tabel 7.4 Realisatiegraad programmatie kortverblijf na realisatie van nieuw beleidsplan zorgstrategie 

 2014 

Programmacijfer 36 

Voor planning (effectief) 24 

Realisatiegraad (%)  66,7 

Na planning 36 

Realisatiegraad (%) 100,0 

Bron VAZG; eigen bewerking 

Wat betreft de dagverzorgingscentra was de programmatie reeds voor 200% ingevuld.  
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Tabel 7.5 Realisatiegraad programmatie dagverzorgingscentra na realisatie van nieuw beleidsplan 
zorgstrategie 

 2014 

Programmacijfer 2 

Voor planning (effectief) 4 

Realisatiegraad (%)  200 

Na planning 4 

Realisatiegraad (%) 200 

Bron VAZG; eigen bewerking 

In het vorig zorgstrategisch plan werd voorzien in de bouw van een tweede LDC met drie geasso-
cieerde antennes, met de mogelijkheid van deze later uit te bouwen tot volwaardige dienstencentra. 
De bouw van dit tweede lokale dienstencentrum is een feit, en ook de ontwikkeling van de drie 
antennes staat gepland. 

Tabel 7.6 Realisatiegraad programmatie lokale dienstencentra na realisatie van nieuw beleidsplan 
zorgstrategie 

 2014 

Programmacijfer 2 

Voor planning (effectief) 2 (5)* 

Realisatiegraad (%)  40 (100) 

Na planning 2 (5) 

Realisatiegraad (%) 40 (100) 

* Er zullen drie antennes van de twee aanwezige lokale dienstencentra worden opgericht, die bepaalde taken 
van de lokale dienstencentra zullen opnemen. 

Bron VAZG; eigen bewerking 
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bijlage 1 Schriftelijke vragenlijst verschenen in de 
Stadskroniek 
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bijlage 2 Uitnodigingsbrief voor de gesprekken met 
de bewoners van de WZC 

Deelname aan onderzoek rond zorgstrategisch plan en ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas 

Beste heer/mevrouw 

Misschien hebt u er al van gehoord op TV Oost of via de Stadskroniek? Momenteel werken wij, het 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, op vraag van het OCMW Sint-Niklaas en de stad 
Sint-Niklaas aan een nieuw ouderenbeleidsplan en een nieuw zorgstrategisch plan. Op basis van de 
mening van de senioren in Sint-Niklaas zal dan werk gemaakt worden van de verdere ontwikkeling 
van Sint-Niklaas als een leeftijdsvriendelijke stad. 

Binnen dit onderzoek willen we specifiek aandacht besteden aan de ervaringen en wensen van per-
sonen die in een WZC verblijven. Daarom zouden wij, de onderzoekers, graag eens bij u 
langskomen voor een gesprek over uw keuze om in een WZC te komen wonen, uw leefsituatie en 
het contact met de buitenwereld.  

Het gesprek zal vertrouwelijk gebeuren. Al de interviews worden anoniem verwerkt en nergens in 
het verslag van de gesprekken zal u met naam genoemd worden. De stad noch het OCMW hebben 
inzage in de antwoorden van individuele respondenten. 

Hopend dat u bereid bent van deel te nemen,  

Met hoogachtende groeten 

Eva Vande Gaer (senior onderzoeker HIVA)  
Sofie Kuppens (onderzoeksleider HIVA) 
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bijlage 3 Interviewleidraad voor de gesprekken 
met de bewoners van de WZC 

Vragenlijst bewoners woonzorgcentra OCMW-Sint-Niklaas  

Achtergrondinformatie 
- Wat was uw woonsituatie voor u naar het WZC kwam? 
- In welke deelgemeente woonde u? 
- Waarom werd een verhuis naar het WZC noodzakelijk? 
- Kreeg u thuiszorg alvorens naar het WZC te komen? Welk soort verzorging dan (thuisverpleging, 

gezinszorg, oppashulp, schoonmaakhulp, dienstencheques, ...)? 

Keuzefactoren woonvorm 
- Wou u graag naar het WZC komen of liever niet? 
- Welke factoren speelden een rol bij uw keuze voor dit WZC (bv. dicht bij de oorspronkelijke 

woonomgeving, dicht bij een familielid, aanwezigheid van vrienden of familie in dit rusthuis, 
ligging in de stadskern, prijs, kwaliteit, beschikbaarheid, ...)? 

- Indien relevant: Waarom bent u niet naar een WZC in uw eigen gemeente gegaan? 
- Welke alternatieven hebt u overwogen alvorens naar het WZC te komen? Welke alternatieven 

kende u/was u van op de hoogte (serviceflat/assistentiewoning, bejaardenwoning, centrum voor 
kortverblijf, ...)? 

- Nu u het leven in een rusthuis kent, waar zou u nu, met uw huidige gezondheidstoestand, het 
liefst willen wonen (in dit WZC, een ander WZC, in een serviceflat/assistentiewoning, thuis met 
hulp, bij uw kinderen of familie, samenwonen met een groep ouderen, andere, ...)?  

- Waarom verkiest u om zo te wonen? 

Leefsituatie en kwaliteit 
- Hebt u het gevoel dat de diensten, faciliteiten en activiteiten die u wenst voor handen zijn? Welke 

wel? Welke niet? 
- Hoe belangrijk is ...? Wat vindt u van ...? (omgeving rusthuis) 

a. de buitenkant van het WZC (gebouw, tuin, parking, ...); 
b.de inrichting binnenin; 
c. onderhoud van het gebouw; 
d.huiselijkheid en gezelligheid van het WZC; 
e. kleinschaligheid (niet teveel bewoners in één WZC). 

- Hoe belangrijk is ...? Wat vindt u van ...? (eigen kamer) 
a. onderhoud van uw kamer; 
b.zicht naar buiten vanuit uw kamer; 
c. aanwezigheid van eigen sanitair op uw kamer; 
d.aanwezigheid van eigen keukencel op uw kamer (bv. koelkast, kookplaat, ...); 
e. lichtinval, helderheid van uw kamer; 
f. verwarming van uw kamer; 
g. grootte van uw kamer; 
h.bed en ander meubilair. 
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- Hoe belangrijk vindt u de aanwezigheid van ...? Wat vindt u van de indeling van ...? (indeling rust-
huis) 
a. zit-/leesruimten; 
b.bar/cafetaria/feestzaal; 
c. winkeltje levensmiddelen; 
d.bibliotheek/boeken; 
e. animatie/hobbyzaal; 
f. kapel/gebedsruimte; 
g. kapsalon; 
h.eetzaal; 
i. tuin/park/veranda/terras; 
j. huisdieren. 

- Welke activiteiten worden georganiseerd binnen het WZC? Wat vindt men van het aanbod van 
het activiteitencentrum? Neemt men soms deel aan de georganiseerde activiteiten? Indien ja, hoe 
vaak en welke? Welke hindernissen ondervindt u? 

Contact met de buitenwereld 
- Verlaat u regelmatig het WZC? Om welke redenen? Op welke manier (auto, te voet, openbaar 

vervoer)? Lukt dit vlot? Welke hindernissen ondervindt u?  
- Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt: geraakt u met het openbaar gemakkelijk aan de voor 

u meest relevante plaatsen? Welke plaatsen wel? Welke plaatsen niet? Waarom niet? 
- Neemt u regelmatig deel aan activiteiten buiten het WZC? Welke? Welke hindernissen ondervindt 

u? 
- Neemt u deel aan activiteiten die door het stad of het OCMW georganiseerd worden? Indien ja: 

aan welke en hoe vaak?  
- Zijn naar uw gevoel de meeste activiteiten die door het stad en/of het OCMW georganiseerd 

worden toegankelijk voor ouderen? Indien niet => welke niet en waarom niet? 
- Hebt u nog regelmatig contact met familie en vrienden die niet in het WZC wonen? Indien niet, 

wat is daarvan de oorzaak? 
- Indien er activiteiten voor ouderen samen met jongeren georganiseerd zouden worden, zou men 

hier dan aan deelnemen? Waarom wel/waarom niet? 
- Wie zou jij als bewoner eens willen uitnodigen in het WZC voor verdere kennismaking? 
- Hoe belangrijk vindt u dat het rusthuis dicht gelegen is bij ...? 

a. winkels; 
b.bibliotheek; 
c. cultureel centrum; 
d.natuur/tuin/park; 
e. ziekenhuis; 
f. openbaar vervoer; 
g. activiteiten/ontmoetingscentrum. 

- Hoe vaak bezoekt u ...? 
a. winkels; 
b.bibliotheek; 
c. cultureel centrum; 
d.natuur/tuin/park; 
e. ziekenhuis; 
f. openbaar vervoer; 
g. activiteiten/ontmoetingscentrum.
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bijlage 4 Uitnodigingsbrief voor de focusgroepen 

Deelname aan onderzoek rond zorgstrategisch plan en ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas 

Beste heer/mevrouw 

Misschien hebt u er al van gehoord op TV Oost of via de Stadskroniek? Momenteel werken wij, het 
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, op vraag van het OCMW Sint-Niklaas 
en de stad Sint-Niklaas aan een nieuw ouderenbeleidsplan en een nieuw zorgstrategisch plan. Op 
basis van de mening van de senioren in Sint-Niklaas zal dan werk gemaakt worden van de verdere 
ontwikkeling van Sint-Niklaas als een leeftijdsvriendelijke stad. Binnen dit onderzoek willen we spe-
cifiek aandacht besteden aan de mening en ervaringen van personen met een beperking. Hoe wordt 
het leven in onze maatschappij in het algemeen en Sint-Niklaas in het bijzonder ervaren op het vlak 
van mobiliteit, wonen, zorg, maatschappelijke participatie, enz.? Welke aandachtspunten kunnen 
hierbij geformuleerd worden?  

Over deze vragen horen we graag uw mening. We organiseren daarom een aantal focusgroepen. Dit 
is een groepsgesprek over de bovenstaande thema’s met verschillende betrokkenen. Een onderzoe-
ker begeleidt de focusgroep. Verder zullen er niet-alcoholische dranken en snacks voorzien worden.  

Het gesprek vindt plaats in Sint-Niklaas en zal ongeveer 2 uur duren. Er zullen minimaal 4 en maxi-
maal 15 personen aan de focusgroep deelnemen. De focusgroep is volledig vertrouwelijk. Al de 
bekomen informatie worden anoniem verwerkt en u zult in het onderzoeksrapport nooit met naam 
genoemd worden. De stad noch het OCMW hebben inzage in de antwoorden van individuele 
deelnemers.  

Wij hopen alvast op uw medewerking aan één van deze gesprekken. Indien u hierin toestemt, zullen 
uw gegevens aan de onderzoekers bezorgd worden, die dan contact zullen opnemen. De datum en 
het uur worden dan in onderling overleg met u vastgelegd. 
Met hoogachtende groeten, 

Eva Vande Gaer       Sofie Kuppens 
senior onderzoeker HIVA      onderzoeksleider HIVA 

 





111 

 

BIJLAGE 5 INTERVIEWHANDLEIDING VOOR DE FOCUSGROEPEN  

bijlage 5 Interviewhandleiding voor de 
focusgroepen 

Focusgroepen interviewhandleiding 

Korte voorstelling van moderator en de verschillende leden van de groep 
Welke soort beperking/stoornis is aanwezig? Beperking steeds aanwezig geweest of ontstaan bij 
ouder worden? 

Algemene vragen zorg 
- In welke mate kan men de gepaste zorg vinden? Is de zorg momenteel voldoende uitgewerkt om 

aan de zorgbehoefte te voldoen? Op welke wijze wel? Op welke wijze niet?  
- Op welke manier interageren ouderdomsverschijnselen met de fysieke beperking/mentale beper-

king/economische beperking/psychiatrische beperking die ook aanwezig is? Zijn de zorgbehoef-
ten veranderd als gevolg van het ouder worden? Is de zorg waar men nu nood aan heeft anders 
dan toen men jonger was? Ziet men de zorgbehoeften in de toekomst veranderen als gevolg van 
het ouder worden? 

- Is er voldoende informatie m.b.t. de beschikbare zorg voor handen? 
- In hoeverre is er duidelijkheid over de zorg die in de toekomst geboden zal kunnen worden? Ver-

wacht men problemen met betrekking tot het krijgen van de gepaste zorg in de toekomst? 
- Hoe zit het met de betaalbaarheid van de zorg momenteel? 
- Hoe ziet men de betaalbaarheid van de zorg evolueren in de toekomst bijvoorbeeld wanneer men 

in een residentiële setting dient opgenomen te worden? 

Algemene vragen wonen 
- In welke mate is men zelfstandig/woont men zelfstandig? 
- Indien men niet zelfstandig woont, in welk soort woonvorm verblijft men dan? 
- Kan men hier in de toekomst blijven? Voorziet men hierbij problemen naar de toekomst toe? 
- Hoe zit het met de betaalbaarheid van deze woonvorm nu en in de toekomst (wanneer men 

ouder is/stijgend zorgbehoevend is)? 
- Indien men zelfstandig woont, hoe ziet men dit dan naar de toekomst toe met het ouder worden? 

Denkt men dan nog steeds zelfstandig te kunnen wonen? In welke mate is het huis aangepast aan 
ouderen: met vlakke vloeren, voldoende ruime doorgangen voor het gebruik van een rolstoel, met 
een passend ingerichte badkamer, toilet en keuken. 

- Was het betaalbaar om de eigen woning aan te passen aan de zorgnoden?  
- Wie voorziet in het onderhoud van de woning? Is dit betaalbaar? Wie door herstellingswerken en 

dergelijke? Is dit betaalbaar? Is het moeilijk om hulp te vinden voor deze zaken? 
- Zal men de woning nog dienen aan te passen om aan de zorgnoden geassocieerd met het ouder 

worden tegemoet te komen? Voorziet men hier in de toekomst problemen mee bijvoorbeeld op 
het vlak van betaalbaarheid? 

- Globaal: Is er keuze voor handen in de gemeente wat betreft aangepaste en betaalbare woningen 
voor ouderen, ook voor de zwakkere en deze met beperkingen? Is het aanbod voldoende? 
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Algemene vragen participatie 
- In welke mate kan men momenteel deelnemen aan de maatschappij op verschillende vlakken?  

1. economisch/financieel; 
2. cultureel; 
3. relationeel/sociaal; 
4. daginvulling/zinvolle bezigheid; 
5. inspraak. 

- Wat zijn belemmerende factoren voor deelname aan de maatschappij op deze verschillende vlak-
ken? 

- Welke aanpassingen kunnen gebeuren om hun deelname te verhogen? 
- Zijn er specifieke activiteiten die men graag ontwikkeld ziet? 

Algemene vragen mobiliteit 
- Welke transportmiddel gebruikt men het meest? 
- Is het aanbod openbaar vervoer voldoende uitgewerkt? 
- Maakt men regelmatig gebruik van het openbaar vervoer? Waarom wel/waarom niet? Wat zijn de 

hinderpalen bij het gebruik van het openbaar vervoer? 
- Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt: geraakt u met het openbaar gemakkelijk aan de voor u 

meest relevante plaatsen? Welke plaatsen wel? Welke plaatsen niet? Waarom niet? 
- Is het openbaar vervoer betaalbaar? 

Bespreking specifieke punten voor mensen met een fysieke beperking 
- Er zijn voldoende gespecialiseerde transportmiddelen voor handen voor mensen met beperkin-

gen. 
- Stations zijn toegankelijk, voorzien van de nodige hellingen, liften, roltrappen, passende drempels, 

publieke toiletten en uitgerust met goed geplaatste en begrijpelijke signalisatie (bus en trein apart 
bespreken). 

- Er is duidelijk aangegeven welke lijnen (trein en bus) toegankelijk zijn voor mensen met beperkin-
gen. 

- Taxi’s zijn comfortabel met ruimte voor rolstoelen en looprekken. 
- Dicht bij stopplaatsen van het openbaar vervoer en bij belangrijke gebouwen zijn er parkeerplaat-

sen met prioriteit voor ouderen en gehandicapten, voorzien van toezicht op het gebruik ervan.  
- Op deze plaatsen zijn er eveneens gemakkelijke, voldoende brede, in- en uitstapzones voorzien 

voor ouderen en gehandicapten. 
- De voertuigen zijn goed toegankelijk, voorzien van een vlakke vloer, lage opstappen, brede en 

hoge zitplaatsen (bus en trein apart bespreken). 
- Maakt men gebruik van andere vervoersmiddelen gericht op personen met een beperking 

(bijvoorbeeld mindermobielenvervoer)? Welke? Waarom wel/waarom niet? Wat zijn de hinder-
palen? 

- Zijn deze andere manieren van transport betaalbaar? 
- Welke concrete maatregelen zou het stad/OCMW kunnen nemen om de mobiliteit te verhogen? 
- Zijn de verschillende openbare gebouwen bereikbaar voor mensen met een beperking? Zijn de 

verschillende openbare gebouwen toegankelijk voor personen met een beperking? 

Bespreking specifieke punten voor mensen met een fysieke beperking 
- De bestrating is goed onderhouden, vlak, slipvrij en breed genoeg om een rolstoel gemakkelijk te 

laten draaien en keren. De weg is vrij van iedere hindernis (wegwijzers, geparkeerde voertuigen, 
bomen, hondendrollen, sneeuw en ijs) en voetgangers hebben voorrang bij gebruik.  

- De verkeerslichten laten voldoende tijd om de straat over te steken en geven hierbij hulp door 
middel van visuele en geluidssignalen.  
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Algemene vragen dienstverlening OCMW 
- Is men reeds in contact gekomen met de sociale dienst van het OCMW? Met andere diensten van 

het OCMW? Binnen welk kader? 
- Hoe werd de dienstverlening ervaren? 
- Hoe zou de dienstverlening verbeterd kunnen worden met het oog op een beter helpen van 

personen met een beperking? 
- Zijn de verschillende gebouwen van het OCMW makkelijk bereikbaar voor personen met een 

beperking? Wat zijn de hinderpalen?  
- Is het mogelijk van bepaalde dienstverlening van thuis uit te verkrijgen (bijvoorbeeld e-loket). Is 

hier vraag naar? Is het aanbod voldoende? 
- Werd er reeds gebruik gemaakt van de dienstverlening van het OCMW? Van welk aanbod? 
- Hoe werd deze dienstverlening ervaren? Wat zijn de sterktes? Wat zijn de tekortkomingen? 
- Welke voorzieningen/dienstverlening zou nog ontwikkeld kunnen worden door het OCMW om 

tegemoet te komen aan hun zorgnoden? En om de participatie aan de maatschappij te verhogen? 
- Is men op de hoogte van het aanbod van activiteiten die door het OCMW georganiseerd worden? 
- Zijn de meeste activiteiten die door het OCMW georganiseerd worden toegankelijk voor perso-

nen met een beperking? Indien niet => welke niet en waarom niet? 
- Kan men aan deze activiteiten deelnemen met een begeleider? 

Algemene vragen dienstverlening stad Sint-Niklaas 
- Is men reeds in contact gekomen met de sociale dienst van de stad? Met andere diensten van het 

stad? Binnen welk kader? 
- Hoe werd de dienstverlening ervaren? 
- Hoe zou de dienstverlening verbeterd kunnen worden met het oog op een beter helpen van 

personen met een beperking? 
- Zijn de verschillende gebouwen van het stad makkelijk bereikbaar voor personen met een beper-

king? Wat zijn de hinderpalen? 
- Is het mogelijk van bepaalde dienstverlening van thuis uit te verkrijgen (bijvoorbeeld e-loket). Is 

hier vraag naar? Is het aanbod voldoende? 
- Welke voorzieningen/dienstverlening zou nog ontwikkeld kunnen worden door de stad om tege-

moet te komen aan hun zorgnoden? En om de participatie aan de maatschappij te verhogen? 
- Is men op de hoogte van het aanbod van activiteiten die door het stad georganiseerd worden? 
- Zijn de meeste activiteiten die door het stad georganiseerd worden toegankelijk voor personen 

met een beperking? Indien niet => welke niet en waarom niet? 
- Kan men aan deze activiteiten deelnemen met een begeleider? 
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bijlage 6 Uitnodigingsbrief voor de bevoorrechte 
getuigen 

Deelname aan onderzoek rond zorgstrategisch plan en ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas 

Beste heer/mevrouw 

Momenteel werken wij, het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving verbonden 
aan de KU Leuven, op vraag van het OCMW Sint-Niklaas en de stad Sint-Niklaas aan een nieuw 
ouderenbeleidsplan en een nieuw zorgstrategisch plan. In het kader van dit onderzoek werd reeds 
een algemene bevraging van de senioren in Sint-Niklaas via de Stadskroniek georganiseerd. De 
bedoeling is om tot concrete en duidelijke keuzes naar de toekomst toe te komen in verband met 
het ouderenbeleid in het algemeen, en het zorgbeleid in het bijzonder. 

In het kader van dit onderzoek wordt verder ook voorzien in een aantal gesprekken met bevoor-
rechte getuigen. In kleine groepen, wensen we met vertegenwoordigers van voorzieningen en ver-
enigingen in het veld te komen tot een verdiepend gesprek over bepaalde aspecten van het oude-
ren- en zorgbeleid. De exacte inhoud van dit gesprek zal afhangen van de deelnemers en hun 
expertise. Voor meer uitleg over het onderzoek kan u ook steeds bij de onderzoekers terecht via het 
e-mailadres en telefoonnummer onderaan deze brief. Het gesprek is volledig vertrouwelijk. De stad 
noch het OCMW hebben inzage in de antwoorden van individuele deelnemers en uw meningen 
zullen niet aan uw naam gekoppeld worden in het onderzoeksrapport. 

Graag nodigen wij u uit om aan één van deze gesprekken deel te nemen. Indien u hierin toestemt, 
zullen uw gegevens aan de onderzoekers bezorgd worden, die dan contact zullen opnemen om ver-
dere afspraken te maken. Wij hopen alvast op uw bereidwilligheid. 

Met hoogachtende groeten 

Eva Vande Gaer    Sofie Kuppens 
senior onderzoeker HIVA   onderzoeksleider HIVA 
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bijlage 7 Interviewhandleiding voor bevoorrechte 
getuigen 

Naam, organisatie, zorgaanbod vanuit de organisatie en functie van de aanwezigen 

Eigen aanbod en rol van OCMW?  
- Wat is het huidig eigen aanbod? Aantal plaatsen/gebruikers/cliënten, specifieke dienstverlening 

(palliatieve zorg, dementerenden, ...)?  
- Toekomstig zorgaanbod? Welke nieuwe voorzieningen/welk nieuw zorgaanbod en welke wijzi-

gingen aan het huidig aanbod zitten in de pijplijn en in welke fase?  
- Hoe ziet men de rol van het OCMW: als aanbieder (algemene rol, afspraken, ...), m.b.t. specialisa-

tie ten opzichte van bepaalde doelgroepen (dementen, jongere zorgbehoevenden), m.b.t. coördi-
natie (OCMW als zorgbemiddelaar, SEL’s, ...)?  

Welke noden in verband met ouderenzorg in de regio Sint-Niklaas voelt u aan vanuit uw eigen 
werking?  
- Op vlak van voorzieningenaanbod? 

- WZC-RVT/ROB (voldoende capaciteit aanwezig?) 
- Tussenvoorzieningen (serviceflat/assistentiewoning, sociale huisvestingsflats, aanleunflats/-

aanleunwoning) 
- Tijdelijke opvang (dagopvang, nachtopvang, kortverblijf) 
- Thuiszorg (klassieke diensten, oppasdiensten, dienstencentrum, thuisverpleging, ergotherapie 

aan huis, ...) 
- Levensloop bestendig wonen/woningaanpassing 
- Nieuwe trends (co-housing, kangoeroewonen, ...) 
- Mobiliteit (mindermobielencentrale, taxiservices, belbus, ...) 
- Ondersteuning van mantelzorgers 
- Andere ... 

- Op vlak van doelgroepen 
- Sociaaleconomische doelgroepen/kansarmoede => betaalbaarheid van de zorg nu? En in de 

toekomst? 
- Integreren van zorg voor ouderen en zorg voor personen met een beperking wenselijk? Op 

welke manier dan? Huidige praktijk? Aanwezigheid personen met een beperking in WZC, dag-
verzorgingscentra, thuiszorg? 

- Integreren van zorg voor ouderen en zorg voor personen met een psychiatrische stoornis 
wenselijk? Op welke manier dan? Huidige praktijk? Aanwezigheid personen met een psychia-
trische stoornis in WZC, dagverzorgingscentra, thuiszorg? 

- Zorg voor allochtone ouderen: ervaringen, knelpunten en good-practices? 

- Spreiding over de (deel)gemeenten?  
- Spreiding of concentratie? Aanleunen bij andere voorzieningen (bijvoorbeeld LDC/dagcen-

trum/assistentiewoning bij WZC ...) of juist niet? 
- In de stad of in het groen? 
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- Is WZC in elke deelgemeente noodzakelijk? Kan er in elke deelgemeente de gepaste thuiszorg 
aangeboden worden aan elke inwoner die nodig heeft? Waar liggen de hiaten? 

- Op vlak van samenwerking 
- Wat zijn de reeds bestaande samenwerkingsverbanden?  
- Wat zijn de noden aan samenwerking tussen aanbieders? Is er bereidheid tot samenwerking? 

Tussen welke voorzieningen? In welke omstandigheden (bijvoorbeeld bij piekmomenten ...)? 
Op welke manier of onder welke voorwaarden (formeel-informeel, netwerkvorming i.v.m. aan-
bod, overleg, ...)?  

- Coördinatie van het geheel, wie dient op te nemen (SEL’s, regionaal welzijnsoverleg, begelei-
dingscommissies residentiële zorg en thuiszorg van ziekenhuis, OCMW)? Zwakke punten in 
samenwerking?  

- Is op dit moment de zorgcontinuïteit verzekerd in Sint-Niklaas? En in de toekomst? 
- Mogelijkheid tot uitwisseling van de expertise van referentieverpleegkundigen WZC buiten de 

muren van het WZC (o.a. referente wondzorg, diabeteszorg, incontinentie, palliatieve, infectie-
preventie, dementie, ...). 

Eigen rol versus rol van het OCMW?  
- Wat is het huidig eigen aanbod? Aantal plaatsen, bezettingsgraad, specifieke afdelingen (palliatieve 

zorg, dementerenden, ...)?  
- Toekomstig zorgaanbod? Welke nieuwe voorzieningen/welk nieuw zorgaanbod en welke wijzi-

gingen aan het huidig aanbod zitten in de pijplijn en in welke fase?  
- Hoe ziet men de rol van het OCMW: als aanbieder (algemene rol, afspraken, ...), met betrekking 

tot specialisatie ten opzichte van bepaalde doelgroepen (dementen, jongere zorgbehoevenden), 
met betrekking tot coördinatie (OCMW als zorgbemiddelaar, SEL’s, ...)?  

Vragen in verband met woonzorgcentra, assistentiewoningen, RVT in het algemeen 
- Gewenste toekomstige evolutie: WZC of thuiszorg? Grenzen van de thuiszorg en positionering 

van het WZC 
- Binnen het WZC: woonmodel of medisch model? RVT als woonomgeving: hoe uitbouwen?  
- Schaalgrootte (kleinschalig-grootschalig)? Wat met leefgroepwerking: invulling, welke doelgroe-

pen, haalbaarheid? 
- Plaats van ROB versus serviceflat/assistentiewoning? 
- Homogeniteit versus heterogeniteit van bewoners (jong-oud, ziek-gezond, ...)? 
- Rol van nieuwe technologieën (bewaking, communicatie, ...)? Welke aanwezig? Worden veel 

gebruikt? Wat wordt er momenteel ontwikkeld? Wat is er nog nodig? 
- Nieuwe woonvormen: co-housing/groepswonen (gemengd of enkel ouderen?), kangoeroe-

wonen, ... 
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