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INDICATORFICHE INDICATOR C VALINCIDENTEN 
DOELSTELLING 
Het meten van aantal valincidenten per aanwezige bewoner in de registratieperiode. Hiermee 
willen we de woonzorgcentra sensibiliseren over het belang van valpreventie en opvolging van 
valincidenten.  
 
Opgelet: er zijn 2 registratieperiodes voor deze indicator voorzien. Alle wzc doorlopen beide 
registratieperiodes voor deze indicator. 
 
FORMULES  
WZC geven teller en noemer apart door op e-loket (en niet de percentages).  
VIKZ berekent het percentage adhv deze formules. 
 

C1 =
Aantal	bewoners	met	één	of	meer	valincident(en)	in	de	maand	maart
Totaal	aantal	bewoners	met	minstens	één	ligdag	aanwezigheid	

in	het	WZC	in	de	maand	maart

∗ 100 

 

C2 =
Aantal	bewoners	met	twee	of	meer	valincidenten	in	de	maand	september

Totaal	aantal	bewoners	met	minstens	één	ligdag	aanwezigheid	
in	het	WZC	in	de	maand	september

∗ 100 

 
 
WIE WEL EN NIET INCLUDEREN? 
 
Elke bewoner die minimaal 1 ligdag aanwezig is in het woonzorgcentrum tijdens de 
vooropgestelde registratiepeeriodes wordt geobserveerd en telt mee voor deze indicator. Hierbij 
is dus minstens één verblijfsdag gefactureerd aan het RIZIV. Bewoners in kortverblijf tellen niet 
mee.  
 
MEETPROTOCOL 
 
We voorzien 2 registratieperiodes: 

- Registratieperiode 1 loopt van 1 maart 2022 middernacht 00:00 uur tot en met 31 maart 
2022 23:59 uur.  

- Registratieperiode 2 loopt van 1 september 2022 middernacht 00:00 uur tot en met 30 
september 2022 23:59 uur.  

Alle wzc doorlopen beide registratieperiodes voor deze indicator. 
 
Praktische aanpak en berekening valincidenten 
Teller:  

1. Bepaal hoeveel verschillende bewoners er minstens één ligdag aanwezig waren in het 
woonzorgcentrum in de betreffende registratieperiode.  

 
2. Bepaal van deze groep bewoners (die minstens één ligdag aanwezig waren), het aantal 

bewoners dat minstens één valincident heeft gehad in de betreffende registratieperiode.  
 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
10.03.2021 Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra 2/3 

3. Bepaal van deze groep bewoners (die minstens één ligdag aanwezig waren), hoeveel 
bewoners er twee of meer valincidenten hebben gehad in de betreffende 
registratieperiode.  

 
Voer de telling uit per bewoner:  
Periode 1 

WAS DE BEWONER MINSTENS 1 DAG AANWEZIG 
IN HET WZC IN MAART 2022 

 JA  NEE 

TOTAAL AANTAL VALINCIDENTEN IN MAART 2022 

 

 0        1        méér dan 1 

 
Periode 2 

WAS DE BEWONER MINSTENS 1 DAG AANWEZIG 
IN HET WZC IN SEPTEMBER 2022 

 JA  NEE 

TOTAAL AANTAL VALINCIDENTEN IN SEPTEMBER 
2022 

 

 0        1        méér dan 1 

 
Noemer: som over alle bewoners heen waarbij de meting gebeurde 
 
REGISTRATIEVRAGEN KWALITEITSFORMULIER E-LOKET 
In te sturen op kwaliteitsformulier deel 1 tegen 31 juli 2022. 
 
• Het aantal bewoners met één of meer valincident(en) in de maand maart? (Dit is de teller van 

indicator C1) 

• Het aantal bewoners met twee of meer valincident(en) in de maand maart? (Dit is de teller van 
indicator C2) 

• Totaal aantal bewoners met minstens één ligdag aanwezigheid in het woonzorgcentrum in de 
maand maart? (Dit is de noemer van indicatoren C1 en C2) 

In te sturen op kwaliteitsformulier deel 2 tegen 31 januari 2023. 
 
• Het aantal bewoners met één of meer valincident(en) in de maand september? (Dit is de teller 

van indicator C1) 

• Het aantal bewoners met twee of meer valincident(en) in de maand september? (Dit is de teller 
van indicator C2) 

• Totaal aantal bewoners met minstens één ligdag aanwezigheid in het woonzorgcentrum in de 
maand september? (Dit is de noemer van indicatoren C1 en C2) 

FEEDBACK EN BENCHMARKING 
https://www.zorgkwaliteit.be/woonzorgcentra 
 
MET DE RESULTATEN WERKEN AAN KWALITEITSVERBETERING 
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www.valpreventie.be 
 

 
 


