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››	Het onderzoek werd uitgevoerd bij een representa-
tief staal van meer dan 2000 Belgen die tussen 
60 en 85 jaar oud zijn en niet-hulpbehoevend. 
Het doel is immers te peilen naar de verwachtingen 
en voorkeuren van mensen die nog keuzevrijheid 
hebben. De bevraging verliep deels online en deels 
telefonisch. 

››	De gemiddelde leeftijd die de deelnemers willen 
bereiken is zowat 90 jaar. 30% denkt niet dat ze 
ooit hulpbehoevend worden. 18% daarentegen 
vreest dat ze tien jaar of langer niet autonoom 
zullen kunnen leven. De deelnemers tussen 60 en 
64 jaar zijn op dat vlak pessimistischer dan de 
anderen.

››	Als we uitgaan van feitelijke criteria, dan ervaart  
naar schatting 32% van de ondervraagden een 

laag sociaal isolement en 23% een hoog sociaal 
isolement. Mensen die in een appartement wonen 
lijken meer geïsoleerd te leven dan wie in een een-
gezinswoning leeft. In de categorie 75- tot 79-jari-
gen is het gevoel van sociaal isolement het laagst.

››	De gezondheidstoestand en de mate van iso-
lement zijn twee belangrijke elementen in de 
interpretatie van de onderzoeksresultaten. Zo 
blijkt dat mensen die gezondheidsproblemen heb-
ben of daar bang voor zijn, net als de mensen die 
sociaal erg geïsoleerd leven, er bij alle vragen 
systematisch negatiever tegen aankijken dan het 
gemiddelde. Ook een laag opleidingsniveau is een 
factor die leidt tot een minder positieve opvatting 
van het ouder worden.

LEVENSKEUZES VAN 60-PLUSSERS

Hoe kijken de 60-plussers in België aan tegen het 
ouder worden en het eventuele verlies van autono-
mie? Hoe bereiden zij zich daarop voor? Wat zijn hun 
behoeften? De Koning Boudewijnstichting liet een uit-
gebreid onderzoek voeren dat een antwoord biedt op 
deze vragen. De resultaten geven aan dat een groot 

aantal senioren positief aankijkt tegen het ouder wor-
den, maar ook dat maar weinigen zich op deze 
levensfase voorbereiden zolang dat niet hoeft. Er zijn 
ook erg kwetsbare risicogroepen. De Stichting wil 
deze barometer om de drie jaar opnieuw publiceren 
om de evoluties ter zake op te volgen.

IN EEN OOGOPSLAG 
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WELKE LEVENSKEUZES? ZOLANG MOGELIJK THUIS,  
MET HULPMIDDELEN
››	 Het onderzoek ging ook na welke levenskeuzes 

60-plussers willen maken, met name als ze hulpbe-
hoevend worden, maar ook wat hun gezondheid en 
huisvesting betreft.

››	 Een eventueel verlies van autonomie is een 
behoorlijk belangrijke bron van zorg voor senio-
ren (een score van 6 op een schaal van 1 tot 10). 
Als ze afhankelijk worden, dan verkiezen de respon-
denten verzorgd te worden ofwel door dichte familie 
(72%), of door een professional of vrijwilliger 
(41%) met wie ze verder geen familieband hebben.

ZICH VOORBEREIDEN OP DE OUDE DAG? WEINIG EN LAAT
››	 Het positieve beeld van het ouder worden verklaart 

misschien waarom slechts een kleine minderheid 
(26%) van de respondenten al concrete acties heeft 
ondernomen om zich op de nieuwe levensfase voor 
te bereiden. Met name bij jonge senioren (jonger 
dan 70) en mensen die gezond zijn, zijn er maar 
zeer weinigen die dat doen.

››	 Als de respondenten al aan later denken, dan 
maken ze zich vooral zorgen over hun financiën. 
De nood om maatregelen te treffen en zo te vermij-

den dat men in zijn oude dag met financiële proble-
men te kampen krijgt, komt op de eerste plaats, 
ver vóór het zorgen voor een aangepaste woning en 
het aanhouden van een actieve levensstijl.

››	 De vrees voor inkomensverlies is ook de belang-
rijkste drijfveer van degenen die al over hun oude 
dag hebben nagedacht.
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EEN VEELEER POSITIEF BEELD VAN HET OUDER WORDEN

FEITEN EN ANALYSE

››	Over het algemeen zien 60-plussers (nog eens 
herhalen: die niet-hulpbehoevend zijn) het 
ouder worden positief tegemoet. 68% kijkt 
daar (zeer) positief tegenaan. 

››	De belangrijkste positieve aspecten die men 
met het ouder worden verbindt zijn: het kal-
mer aan doen, meer tijd hebben voor zichzelf 
en om dingen te doen waarvoor men voordien 
geen tijd had. 

››	De ondervraagde senioren zijn dan ook 
behoorlijk gelukkig: als men hen vraagt om 
hun geluksniveau een cijfer op een schaal van 
1 tot 10 te geven, dan bedraagt de gemid-
delde score 7,4. Andere studies komen uit op 
6,9 als gemiddelde voor het geheel van de 
Belgische bevolking.

››	 Eén op de drie respondenten heeft wél een 
negatief beeld van het ouder worden. Bij de 
mensen die bang zijn dat hun gezondheidspro-
blemen erger zullen worden of die het gevoel 
hebben dat ze sociaal maar weinig steun krijgen, 
bedraagt het cijfer zelfs ongeveer één op twee.

››	 Financiële onzekerheid is een negatief facet 
dat vaak met ouder worden wordt verbonden: 
45% van de ondervraagden spreekt de vrees 
uit dat ze over minder inkomsten zullen 
beschikken.
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››	 Als ze afhankelijk worden, geven senioren de voor-
keur aan woonvormen waarbij ze zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen, met professionele of 
informele hulp. 11% verkiest een kamer in een 
woonzorgcentrum, 23% heeft daar naar eigen zeggen 
nog niet over nagedacht.

››	 Een bijzonder grote meerderheid, vooral bij wie jon-
ger is dan 75, is bereid om alarmsystemen of 
elektronische hulpmiddelen te gebruiken en op 
die manier zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, 
ook als dat deels ten koste gaat van hun privacy: 
40% wil alleen systemen die ze zelf kunnen bedie-
nen; 47% wil elk systeem overwegen dat hen in 
staat stelt zelfstandig te blijven wonen.

. 
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››	 Volgens de respondenten heeft een goede gezond-
heid meer te maken met geluk dan met een gezonde 
levensstijl. Bij wie het risico loopt op gezondheidspro-
blemen, denken nog meer mensen er zo over.

››	 Senioren zijn erg gehecht aan hun huidige woning. 
Meer dan 80% is na hun pensionering niet verhuisd 

en is van oordeel dat hun woning goed is aangepast 
om er een comfortabele oude dag te beleven. De 
zin om te verhuizen vermindert met de leeftijd en is 
nog kleiner bij mensen die eigenaar zijn van hun 
woning dan bij huurders.

Welke woonvorm(en) zou u verkiezen
indien u niet langer zelfstandig kan wonen?
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5%
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EEN GROOT POTENTIEEL VOOR NABIJE ZORG  
EN BUURTNETWERKEN
››	 Iets meer dan 6 op de 10 Belgische 

60-plussers heeft tot op zekere hoogte weet 
van wat mantelzorg is. 14% is zelf mantel-
zorger en 8% is bereid het te worden als 
dat nodig is.

››	 Uit het onderzoek blijkt ook dat er een groot 
potentieel is voor de ontwikkeling van 
buurtnetwerken bij de senioren, vooral bij 
wie jonger is dan 75. Volgens 10% van de 
respondenten bestaat er in hun buurt een 
netwerk waarin de bewoners elkaar onder-
steunen. 60% is bereid om een rol te spelen 
in zo’n netwerk, mocht het er zijn.

Bestaat er in uw buurt waar u woont een netwerk waarin  
de bewoners mekaar vrijwillig kunnen ondersteunen?  

Mocht er in uw buurt zo’n netwerk bestaan, zou u hierin  
dan een actieve rol willen spelen?

Total 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
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58% ■ Geen buurtnetwerk en 
wenst daar geen rol in te 
spelen

■ Geen buurtnetwerk en 
wenst er een rol in e spelen

■ Bestaand buurtnetwerk 
(geen actieve rol)  

■ Bestaand buurtnetwerk 
(actieve rol)

In de eigen woning, met overdag professionele hulp van thuisverpleging. 

In een serviceflat of assistentiewoning met professionele hulp op afroep.

In de eigen woning, met overdag hulp van familie of vrienden.

In een kamer in een rusthuis of woonzorgcentrum.

In de eigen woning, met’s nachts professionele hulp van thuisverpleging.

In een groepswoning of gedeelde woning met zowel  
eigen private als gemeenschappelijke…

In de eigen woning, met’s nachts hulp van familie of vrienden.

In de eigen woning, met 24u hulp van een inwonende professionele hulpverlener van…

In de eigen woning, met 24u hulp van een inwonend familielid of een vrien(in).

Weet ik echt nog niet / nog niet over nagedacht.

In de eigen woning, met de hulp van elektronische  
hulpmiddelen die familie of hulpdiensten…

Leeftijd
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VAN ANALYSE NAAR ACTIE
Publicaties van de stichting

Kwetsbare ouderen thuis ondersteunen. 
Lokale krachten bundelen (2017) – 104 
pagina’s, gratis

Vroegtijdige zorgplanning voor personen 
met dementie: hoe pakt u het aan? 
(2014) – 48 pagina’s, gratis

Vroeger nadenken over later: www.
maakplannen.be

Oud word je niet alleen. Een enquête over 
eenzaamheid en sociaal isolement bij 
ouderen in België (2012) – 164 pagina’s, 
gratis

Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’. 
Beeldvorming en communicatie over het 
ouder worden (2013) – Onlinepublicatie 
– 54 pagina’s, gratis

RISICOFACTOREN  

Het onderzoek laat zien dat de niet-hulpbehoevende 60-plussers behoorlijk optimis-
tisch aankijken tegen het ouder worden. Maar het legt ook risicofactoren bloot, 
waardoor de oude dag bij verlies van autonomie problematisch kan worden. 
Dat is meer bepaald het geval voor mensen die in sociaal isolement leven, laagopge-
leid zijn, het risico lopen op gezondheidsproblemen, huurder zijn en in een apparte-
ment wonen. Deze doelgroepen verdienen bijzondere aandacht, vooral als 
meerdere van deze factoren tegelijk aanwezig zijn.

MOBIEL WERKEN 
Het opzetten van buurtnetwerken is een belangrijk instrument om sociaal isole-
ment tegen te gaan. Een groot aantal ouderen is bereid zich daarvoor in te zetten, 
maar heeft daar op dit moment de mogelijkheid niet toe. Mobiel of outreachend 
werken waarbij professionals en vrijwilligers actief zijn buiten de muren van de 
organisatie waarvoor ze werken, is ook een hefboom om zorg aan te bieden die 
gericht is op de buurt en om de oudere mensen die thuis wonen te ondersteunen. 

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten die outreachend werken, en 
initiatieven waardoor kwetsbare ouderen kunnen leven waar zij zich goed voelen, 
omringd door zorg en formele en informele diensten die aan hun behoeften tege-
moetkomen. 

Dit zijn twee voorbeelden:

››		OCMW van Modave: “Ensemble avec nos aînés”
Cocreatie van gepersonaliseerde solidariteitsnetwerken, met de actieve partici-
patie van de oudere. Er wordt vertrokken van zijn behoeften en persoonlijke 
beslissingen, en er wordt overlegd met eventuele mantelzorgers, diensten voor 
thuiszorg en -hulp en andere formele hulpverleners. Zij putten de ‘middelen’ in 
de eerste plaats uit de dichte omgeving van elke oudere. Bijzondere aandacht 
zal gaan naar het vervullen van de noodzakelijke voorwaarden met het oog op 
de verdere ontwikkeling en verspreiding van het systeem.

››		Wit-Gele Kruis Limburg: “Beeld & klank, of hoe beeldbellen mantelzor-
gers, ouderen en zorgverleners kan verenigen”
Voor ouderen, die vaak alleen wonen, is vereenzaming een groot probleem. 
Alleen-zijn maakt het moeilijk om aan de dag te beginnen. Voor de mantelzor-
gers betekent de ondersteuning van hun familielid een zware belasting. Daarom 
maakt het Wit-Gele Kruis van Limburg gebruik van beeldbellen, een laagdrem-
pelige technologie die ondersteunend werkt om een dag te helpen inrichten. De 
huidige centrale van het Wit-Gele Kruis verbindt de verpleegkundige en de 
eindgebruiker met elkaar.  

ZIJN OUDE DAG VOORBEREIDEN 
Een andere prioriteit is het sensibiliseren van het brede publiek voor de noodzaak 
om de oude dag op tijd voor te bereiden. Het onderzoek toont inderdaad aan 
dat de Belgen, behalve voor wat het financiële betreft, daar maar weinig mee bezig 
zijn. Ze nemen niet veel concrete maatregelen om zich voor die levensfase te wape-
nen, zoals het veranderen van woning of het aanpassen van de huidige woning.

“  Dit doorbreekt het klassieke beeld van 
bejaarde mensen die niets anders doen 
dan zeuren en die verzuurd en 
nostalgisch zijn.” 

Maggy, deelneemster uit een groep senioren
die op de onderzoeksresultaten reageerde.

“  Je bent gewoon aan je leefomgeving  
en je wil niet naar elders verplaatst 
worden, zelfs als je woning soms te 
groot is geworden of niet aangepast is.”  

Antonio, deelnemer uit een groep senioren
die op de onderzoeksresultaten reageerde.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Luc Tayart de Borms 
Brederodestraat 21, 1000 Brussel 

September 2017

Volg ons op :

Koning  
boudewijnstichting
SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING     

De Koning Boudewijnstichting heeft als 
opdracht bij te dragen tot een betere samen-
leving.

De Stichting is in België en Europa een actor 
van verandering en innovatie in dienst van 
het algemeen belang en van de maatschap-
pelijke cohesie. Ze zet zich in om een maxi-
male impact te realiseren door de competen-
ties van organisaties en personen te 
versterken. Ze stimuleert doeltreffende filan-
tropie bij personen en ondernemingen.

De Koning Boudewijnstichting is een stich-
ting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 
1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning 
was.     

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle 
schenkers voor hun gewaardeerde 
steun.
kbs-frb.be         
Abonneer u op onze e-news
www.goededoelen.be


