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De vergrijzing van de bevolking wordt veroor-
zaakt door een combinatie van factoren. In de eerste
plaats kenden veel westerse landen vlak na de Tweede
Wereldoorlog een babyboom, waarin relatief veel kin-
deren geboren werden. In de jaren zestig en zeventig
van de twintigste eeuw daalde het geboortecijfer ech-
ter sterk. Gevolg hiervan is dat de verhouding tussen
het aantal ouderen en jongeren stijgt. Dit effect is gro-
tendeels tijdelijk: rond 2040 zullen de meeste baby-
boomers overleden zijn. Een andere, meer structurele,
oorzaak van de vergrijzing is de stijging in de levens-
verwachting. De gemiddelde levensduur in België is
in de voorbije eeuw spectaculair gestegen en blijft
nog toenemen. In de vorige eeuw is de gemiddelde
levensverwachting in België met 30 jaar toegenomen.
Nu hebben mannen een gemiddelde levensduur van
75 jaar, vrouwen een levensduur van 81,5 jaar. Het
voorbije decennium is het aantal honderdjarigen ver-
dubbeld: van 546 in 1990 tot 1154 in 2003. - In de
toekomst over een tijdspanne van 50 jaar (2000 tot
2050), zien we de groep 60-plussers evolueren van
21,8 % naar 32,5 % van de bevolking. Nu is er één 60-
plusser op 5 inwoners; dat wordt 1 op 3 in 2050. Het
aantal hoogbejaarden (80-plus) neemt eveneens spec-
taculair toe. Hun aantal stijgt van 376 786 (2000) tot
1 134 667 (2050). Dat is een verdrievoudiging.

Heterogeniteit van de oudere bevolkingsgroep

De oudere bevolkingsgroep is zeer heterogeen.
Dat heeft vooral met de groei van deze leeftijdscate-
gorie te maken. Er is een evidente toename aan de
bovenzijde, aangezien de gemiddelde levensverwach-
ting blijft stijgen. We maken een onderscheid tussen
drie verschillende cohorten. Ten eerste onderkennen
we een cohorte van oudere werknemers. Ten tweede,
treedt gemiddeld al op 57 jaar de postarbeidsfase aan
en kan men genieten van de derde leeftijd tot onge-
veer 70-75 jaar. Ten derde, dienen zich de hoogbe-
jaarden aan, voor wie met het voortschrijden der jaren
zich steeds meer de vraag stelt naar de benodigde
zorg.

Samen met de dood is ook de zorgbehoevende fase

in de tijd opgeschoven; de meeste ouderen verke-
ren in relatief goede gezondheid.

Ouderen met een lagere sociaal-economische
status sterven vroeger en zijn vaker en langer ziek.
Vrouwen leven langer dan mannen. Onder meer
houdt dit in dat, bij zorgbehoevendheid, mannen
vaker kunnen rekenen op de steun van hun vrouw
dan andersom. De heterogeniteit van de ouderen-
populatie uit zich ook in subcategorieën die in 
minder comfortabele omstandigheden moeten
(over)leven, naast een grote groep welgestelde
senioren. Naar leeftijd zijn achtergestelde senioren
vooral hoogbejaarden, naar geslacht vrouwen, naar
burgerlijke staat verweduwden, naar familiale 
situatie alleenstaanden, naar gezondheidstoestand
zorgbehoevenden.

Toenemende vraag naar gezondheidszorg

Naast de sociaal-economische gevolgen vormt
vergrijzing een maatschappelijke uitdaging omwil-
le van de toenemende vraag naar gezondheidszorg.
De medicalisering van de ouderdom leidt ertoe dat
ouderen grote gebruikers zijn van gezondheids-
zorg. Met vergrijzing kan men een exponentiele
toename van afhankelijkheid verwachten. 

Boven de leeftijd van 65 jaar wordt vaker een
beroep gedaan op de huisarts. Met de stijgende
leeftijd worden meer geneesmiddelen voorgeschre-
ven. 

Het aantal opnames in algemene ziekenhuizen
blijft stabiel. Echter is het aantal hospitalisatie-
dagen gedurende de laatste 25 jaar verminderd
evenals de gemiddelde duur van het ziekenhuisver-
blijf. 

In een studie van het Centrum voor Zieken-
huiswetenschappen aan de KU Leuven wordt vast-
gesteld dat ouderen na hun ontslag uit een zieken-
huis er vaker slechter aan toe zijn dan voor de
opname, waarbij blijkt dat zelfredzaamheid, mobi-
liteit en mentale vaardigheden schade kunnen
oplopen door de acute verwardheid, valpartijen en
ondervoeding. Deze problemen zouden zich vooral
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voordoen omdat ouderen bij opname in een zieken-
huis onvoldoende op een geriatrische dienst zouden
terecht komen. Een geriatrische aanpak is gericht op
behoud van de functionele onafhankelijkheid van de
oudere. Uit het onderzoek door middel van een steek-
proefbevraging bij 48 ziekenhuizen blijkt dat 42 tot
93% van de ouderen niet terecht komt in een geria-
trieafdeling waardoor ze vaak niet de nodige zorg
krijgen. Hieraan gekoppeld ontstaan nadelige gevol-
gen voor de gezondheid en stijgende kosten voor de
gezondheidszorg. Volgens het onderzoek zouden mits
uitbreiding van het aantal G-bedden 15% van de ver-
wardheid, 30% van de valpartijen en 20% van de
gevallen van ondervoeding kunnen worden voorko-
men. 

Het Geriatrisch zorgprogramma

Op 29 januari 2007 werd het voorstel van KB
betreffende het Geriatrisch zorgprogramma goedge-
keurd. Het Geriatrisch zorgprogramma streeft ernaar
om elke gehospitaliseerde patiënt met een geriatrisch
profiel op te nemen in het programma. Voor elk van
deze patiënten wordt dan een individueel multidisci-
plinair zorgenplan opgesteld. Naast de geriatrische
hospitalisatieafdeling, bevat het zorgprogramma ook
een geriatrische consultatie, een geriatrisch dagzie-
kenhuis en een interne- en externe liaisonfunctie
(waarmee de geriatrische expertise van het multidis-
ciplinair team ook ten dienste gesteld wordt intern aan
andere ziekenhuisdiensten, en extern aan bv. de huis-
arts of een ROB/RVT).

Eerstelijnsgezondheidszorg

Op federaal niveau werden de Geïntegreerde
Diensten voor Thuisverzorging (GDT’s) gerealiseerd
om de samenwerking betreffende de eerstelijnsge-
zondheidszorg te realiseren. Het doel is vooral om de
eerstelijnszorg te herwaarderen en te versterken via
multidisciplinair overleg. Het multidisciplinair over-
leg dient minimaal te worden georganiseerd tussen de
huisarts, de verpleegkundige en de patiënt of zijn
mantelzorger. Eventueel kan de kinesist, logopedist of
maatschappelijk werker ook deelnemen aan het over-
leg. Het takenpakket is drieledig en omvat: het evalu-
eren van de zelfredzaamheid van de patiënt; het uit-
werken en de opvolging van het zorgenplan en het
maken van taakafspraken tussen zorg- en hulpverle-
ners. Op deze manier wil men een coherent, kwali-

teitsvol en toegankelijk zorgaanbod op het meest
aangewezen niveau realiseren.

In het Vlaamse regeerakkoord 2004 - 2009
vindt men in een aantal actiepunten de aandacht
voor samenwerking terug. Zo vinden we volgende
punten terug: de aanmoediging van de samenwer-
king tussen de ziekenhuizen onderling en de
samenwerking tussen de ziekenhuizen en de eerste-
lijnszorgverstrekkers; in de ouderenzorg wil men
open leef-, woon- en zorgcentra ontwikkelen en
versterken op basis van de samenwerking tussen en
de integratie van residentiële zorg en thuiszorg.

Beschikbaarheid van de mantelzorger

Een regelmatig terugkerende bezorgdheid is de
beschikbaarheid van de mantelzorger, en de draag-
kracht van de mantelzorg en de vraag hoe dat men
deze kan ondersteunen. De voornaamste zorg voor
zorgbehoevende ouderen komt voornamelijk van
de informele hulp. In een gemiddelde thuiszorg-
situatie in de jaren tachtig stond er doorgaans een
voltijdse week of meer dan 40 uur informele zorg
tegenover 1 dag professionele zorg (8 uur, gezins-
zorg en ook thuisverpleging). De omvang van de
informele zorg voor thuiswonende demente
bejaarden was meer dan 60 uur, en was in sterke
mate te dragen door de voornaamste verzorger die
vaak de al oudere en fragiele partner was. Deze
tegenstelling tussen de mantelzorg waarop geen
maat staat in de thuiszorg, en soms vierentwintig
uur op vierentwintig aanwezigheid veronderstelt,
en de situatie in een instelling, valt op. De instituti-
onalisering is immers vaak het gevolg van het weg-
vallen van de mantelzorg thuis. Twee belangrijke
trends tonen zich af, vooral de groeiende aandacht
voor een vergoeding van de informele zorg en de
voorziening in zorgverlof. 

Hoe kan men de toenemende vraag naar zorg
beantwoorden?

Een vorming ouderenzorg is nodig in alle beroe-
pen van de gezondheidssector en van de maat-
schappelijke dienstverlening, onder andere op het
gebied van huisartsengeneeskunde. In dit kader
past ook het organiseren van een specifieke oplei-
ding voor huisartsen voor het herkennen van func-
tionele fragiliteit van de oudere. Verder is een
opleiding van gespecialiseerde paramedische
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beroepsbeoefenaars nodig. Ook door het optimalise-
ren van de verblijfsduur van hoogbejaarden en het
besteden van bijzondere aandacht aan ouderen met
dementie kan men de toenemende behoeften aan zorg
beter opvangen. 

Prof. Dr. Mirko Petrovic,
Afdeling Geriatrie, Universitair Ziekenhuis Gent
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