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NIEUWSBRIEF 22 
 

  

  

 

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de UCL de situatie 

bekeken van 5.201 kwetsbare oudere 65-plussers en hun mantelzorgers. De onderzoekers 

deden een beroep op gegevens van het RIZIV en andere databanken. De kwantitatieve 

gegevens werden aangevuld met diepte-interviews met mantelzorgers die hun situatie en 

visie illustreren.  

In de Belgische wet van 12 mei 2014 wordt de mantelzorger omschreven als ‘de persoon die 

doorlopend of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een erkende zwaar zorgbehoevende 

persoon.  

 De studie levert in de eerste plaats interessant cijfermateriaal op dat een gevarieerd beeld 

van het profiel geeft: 

 Er zijn meer niet-inwonende dan inwonende mantelzorgers. 6 op de 10 woont niet bij de 

zorgbehoevende in, 4 op de 10 doet dat wel. 

 Inwonende mantelzorgers zijn vooral partners (73%) en kinderen (23%). 

 Niet-inwonende mantelzorgers zijn dan weer vooral de kinderen (78% ), in 22% gaat 

het om andere familieleden, vrienden of buren. 

 De niet-inwonende mantelzorgers zijn vooral vrouwen (71%). 

 Bij de inwonende mantelzorgers is er meer evenwicht tussen vrouwen (54%) en 

mannen (46%). 

 Mantelzorgers zijn gemiddeld 4,2 uur per dag bezig met zorg.  
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 3 op 4 mantelzorgers doet een beroep op bijkomende gezins- of poetshulp. 1 op 5 

laat maaltijden aan huis komen voor de kwetsbare oudere. Bij niet-inwonende 

mantelzorgers liggen deze percentages hoger. 

 Opvallend is dat 15% van de personen met een ernstige beperking helemaal geen 

verpleeg- noch gezinshulp krijgt en dat de mantelzorger er dus alleen voor staat.  

 Op zogenaamde respijtzorg, bijvoorbeeld dagcentra of tijdelijk verblijf in een 

woonzorgcentrum, wordt zeer beperkt een beroep gedaan: tussen 2% en 6% van de 

niet-inwonende mantelzorgers en tussen 4% en 14% bij inwonende mantelzorgers.  

 Hoe lager het inkomen, hoe minder er een beroep wordt gedaan op formele hulp. In 

de 25% armste gemeenten doet slechts 51% van de ouderen met fysieke 

zorgbehoeften zonder inwonende mantelzorger beroep op verpleegkundige zorg. In 

de 25% rijkste gemeenten wordt dat 62%. Bij inwonende mantelzorgers is de kloof 

tussen de twee types gemeenten nog groter. 

  

 

 

 

 

 

 

In onze vorige nieuwsbrief hadden we aangekondigd dat in de loop van november alle 

65plussers van Oudenaarde op naam een mooie - en bruikbare - jaarkalender 2017 in hun 

brievenbus zouden krijgen. Intussen is de verdelingsoperatie achter de rug. Een hartelijke 

dank aan de leden van de seniorenraad, die in weer en wind - gelukkig waren er ook een 

paar zonnige momenten - in de vele Oudenaardse straten voor “ het bussen “gezorgd 

hebben. En een speciale dank voor vrijwilliger Gino die bijna 4000 omslagen gevuld heeft en 

nauwgezet per straat de adressen heeft geplakt. 

  

 

Het aantal crematies in Vlaanderen blijft stijgen. Liefst 68 % verkiest nu al deze vorm van 

afscheid nemen. Over de periode 2007-2015 is het aantal crematies gestegen van 29.800 

naar 41.900. In Wallonië is er ook een - geringere - stijging van  9.779 naar  16.009 
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Opvallend is wel dat in het Brussels gewest een daling wordt genoteerd (van 6.007 naar 

5.513). 

Het aantal Vlamingen dat er voor kiest om de as van een overleden dierbare thuis te 

bewaren is in 2015 gestegen naar 11 %. Toch blijven verstrooiing van de as op de 

strooiweide of op zee, alsook uiteraard het bijzetten van de urne op de begraafplaats de 

meest gekozen opties. 

Soms is het bij een overlijden niet zo evident om tot crematie over te gaan. Was de wil van 

de overledene wel duidelijk ? Is de familie het onderling wel eens ? Zij die alle discussie 

willen vermijden kunnen via een wilsbeschikking op het gemeentehuis aangeven wat er na 

het overlijden moet gebeuren. Ongeveer 6.000 à 7.000 burgers kiezen hier jaarlijks voor. In 

2015 kozen 5.497 (87 %) van de burgers met een wilsbeschikking voor crematie. Slechts 

735 mensen maakten via die wilsbeschikking duidelijk dat zij kiezen voor een traditionele 

begraving. 

    

 

 

 

De  Vlaamse  Ouderenraad zet dit jaar maar ook nog in 2017, sterk in op cultuurparticipatie 

van ouderen. Zowel het zelf creëren als het kijken en luisteren naar kunst en cultuur kan je 

leven enorm verrijken, ook op latere leeftijd. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het lokale 

cultuuraanbod is namelijk niet altijd afgestemd op de wensen van ouderen. Vaak weten 

culturele spelers in de stad of gemeente niet wat ouderen verwachten of wat hen prikkelt om 

aan cultuur te participeren. Daarom is het belangrijk dat 65-plussers zelf meegeven hoe het 

lokale cultuuraanbod 'ouderenproof' kan zijn.  

 

De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde 'de cultuurscan', een handig en luchtig instrument 

voor de lokale ouderenraad om aan de hand van een gestructureerd gesprek positieve en 

minder goede ervaringen met elkaar te delen en er conclusies uit te trekken. 
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Meer weten over de methodiek om een lokale cultuurscan uit te voeren? Ga dan naar 

http://vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/ouderenweek/Ouderenweek%202016%20-

%20De%20cultuurscan.pdf 
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