Brussel, 27 december 2016

Nieuwe MARA-studie
Belfius, Zorgnet-Icuro en Corilus realiseren samen een
financiële analyse over de sector van de Woonzorgcentra
zonder winstoogmerk in Vlaanderen
Belfius, Corilus en Zorgnet-Icuro stelden de resultaten voor van de nieuwe MARA- studie. Deze
studie, gebaseerd op de gegevens van 163 Vlaamse VZW woonzorgcentra, geeft een zicht op de
rusthuissector in Vlaanderen met betrekking tot zorgzwaarte van bewoners, personeelsinzet,
investeringen en financiële resultaten. De gegevens sloegen op de werkjaren 2012 tot 2015 en laten
een aantal fundamentele trends zien. De voornaamste resultaten staan hieronder samengevat.
De gemiddelde totale kostprijs per inwoner per dag van een verblijf in een woonzorgcentrum loopt op
tot 125,18 euro en stijgt onder meer omwille van een stijgende anciënniteit van personeel en
investeringen in infrastructuur.
De totale kost per bewoner per dag kunnen we uitsplitsen als volgt:
Type kost
Woonkost
Zorgkost
Leefkost
Beleidskost

€ per bewoner per dag
25,36
67,43
15,29
17,10

De overheid financiert ongeveer 60% van deze totale kost. Via het RIZIV- instellingsforfait betaalt de
overheid voornamelijk de zorgkost waaronder een groot deel van de loonkost van het zorgpersoneel.
Daarnaast wordt 21,13% van de totale loonkost gecompenseerd via verschillende
overheidsrecuperaties (tewerkstellingsmaatregelen en sociaal akkoord). De bewoner betaalt
gemiddeld een dagprijs van 52,58 euro per dag voor een éénpersoonskamer. Bepaalde individuele
kosten (bv. persoonlijke was, medicatie en pedicure) komen hier bovenop.
De gemiddelde dagprijs stijgt jaarlijks meer dan de index. Dit heeft voornamelijk te maken met
infrastructuurinvesteringen. Er zijn grote verschillen in de dagprijs tussen woonzorgcentra in de
verschillende provincies. In Vlaams Brabant en Antwerpen zijn de hoogste gemiddelde dagprijzen
vastgesteld.

Een groot aantal woonzorgcentra plannen nieuwbouw ter vervanging van oude gebouwen. Hierdoor
zullen de dagprijzen de komende jaren verder stijgen. De Vlaamse Regering plant een flankerend
beleid door 5 euro infrastructuursubsidie per bewoner per dag te voorzien.
Door de vergrijzing en de verdere ontwikkelingen in de thuiszorg en de intramurale zorg, stijgt de
zorgzwaarte van de bewoners. In 2006 werd 71,94% van de WZC-bewoners beschouwd als zwaar
zorgbehoevend. Dit aandeel stijg tot 83,43% in 2015. Dit vertaalt zich in de uitbreiding van het
personeelskader en de aanpassing van het activiteitenaanbod.
Een belangrijke component van de dagprijs is de “niet- gesubsidieerde loonkost” : deze bedraagt
23,79 euro per bewoner per dag.
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