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INLEIDING 

In deze omgevingsanalyse van Eerstelijnszone Panacea worden verschillende indicatoren met 

betrekking tot de populatie van Brakel, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en 

Zottegem in kaart gebracht. 

De kernindicatoren die geselecteerd werden voor dit rapport zijn: Demografie, Gezin, Onderwijs, 

Armoede, Migratie, Zorg en gezondheid, Werk, Wonen en Mobiliteit.   

Bij de beschrijving van de indicatoren wordt het cijfer van de ELZ vergeleken met dat van het 

Vlaams Gewest en worden de cijfers ook bekeken per gemeente apart. We vergelijken telkens 

de percentages. Als een percentage slechts 0,5 procentpunt hoger of lager ligt dan het Vlaamse 

cijfer, spreken we van ‘ongeveer gelijk aan / ongeveer even groot’. Anders spreken we van 

‘kleiner dan’ of ‘groter dan’ het Vlaamse cijfer. 

Deze cijfers geven ons een zicht op de noden en kwetsbaarheden van onze zone. Deze analyse 

wordt het vertrekpunt om vervolgens de beleidskeuzes van ELZ Panacea gericht te kunnen 

afstemmen.  

METHODIEK 

De omgevingsanalyse is voornamelijk gebaseerd op kwantitatieve gegevens van de databanken 

van ‘Provincies in Cijfers’, het InterMutualistisch Agentschap (IMA), het Belgische 

statistiekbureau en ‘Vlaanderenkiest.be’. Deze data bieden inzicht in de kenmerken, behoeften 

en noden van de populatie.  

Een ‘werkgroep omgevingsanalyse’ werd in het leven geroepen om de gegevens te analyseren 

en hierover te reflecteren. De werkgroep telde 8 leden met vertegenwoordigers van Lokaal 

Dienstencentrum Egmont, Lokaal Dienstencentrum De Bron, CAW Oost-Vlaanderen, 

Leefboerderij De Kanteling, Huis van het Kind Zottegem, OCMW Zottegem, OCMW Herzele. 

Om ook aan kwalitatief onderzoek te doen werd op 13.09.2022 met 70 actoren uit zorg en 

welzijn in de regio een  SWOT- analyse aangaande het zorgaanbod in de regio gemaakt. Hierbij 

waren aanwezig:  thuisverpleging, CGG ZOV drugpreventie- en begeleiding, Tanderuis vzw, 

Tandartsenvereniging, Sociaal Huis, jeugdopbouwwerk, DMW Mutualiteit, Jongleer (ESF-

project), Huisarts, Kind & Gezin – Opgroeien, CAW, Dienst voor Gezinshulp, JAC, Lokaal 

Dienstencentrum, Overlegcoördinator, WZC Najaarszon, Beschut Wonen Vlaamse Ardennen, 

CLB, Psychiatrisch Ziekenhuis Frapello, mantelzorgvereniging, Sociaal Verhuurkantoor ZOVL, 

Schepen van Sociale Zaken, Geestelijke Gezondheidszorg en een podoloog. 

Er werd ook een poging ondernomen om een focusgroep met de PZON samen te stellen om hen 

naar noden en bezorgdheden te bevragen maar dit is niet doorgegaan omdat er zich geen 

deelnemers aangemeld hebben. 

Ook in de toekomst zal er tijdens de personeels- en bestuurdersvergaderingen verder gebouwd 

worden op deelaspecten van deze omgevingsanalyse, zodat dit document voortdurend verrijkt 

en geüpdatet zal worden. 
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Bronnen: 

• https://provincies.incijfers.be/  

• https://aim-ima.be/ 

• Statbel, het Belgische statistiekbureau | Statbel (fgov.be) 

• https://www.zorg-en-gezondheid.be/  

• www.vlaanderen.be 

SITUERING 

 

 

• Brakel: totale oppervlakte 56,46 km² 

• Herzele: totale oppervlakte 47,10 km² 

• Lierde: totale oppervlakte 26,13 km² 

• Oosterzele: totale oppervlakte 43,12 km² 

• Sint-Lievens-Houtem: totale oppervlakte 26,67 km² 

• Zottegem: totale oppervlakte 56,65 km² 

 

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

Dit hoofdstuk belicht een aantal algemene bevolkingskenmerken en gaat in op de diversiteit 

binnen de gemeenten. Daarnaast komen ook de samenstelling van de huishoudens en een 

aantal gezondheid(zorg)aspecten aan bod. 

1.  Algemene demografie van de bevolking  

a. Bevolking en bevolkingsdichtheid  

In ELZ Panacea woonden op 1/1/2021 90.9791 inwoners. Met 26.943 inwoners, is Zottegem de 

grootste gemeente (stad) in de regio. De kleinste gemeente is Lierde.  

https://provincies.incijfers.be/
https://aim-ima.be/
https://statbel.fgov.be/nl
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.vlaanderen.be/
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De bevolkingsdichtheid bedraagt in de eerstelijnszone 351 inwoners per km², wat minder is dan 

de bevolkingsdichtheid van het Vlaams Gewest. Het gaat  dan ook om een eerder landelijke 

regio. 

Verder is de bevolkingsdichtheid zeer verschillend per gemeente: Zottegem heeft als enige stad 

binnen het werkingsgebied van de ELZ een beduidend hogere bevolkingsdichtheid dan de 

overige gemeenten, Brakel en Lierde hebben dan weer de grootste spreiding.  

Inwoners en bevolkingsdichtheid (2021) 

 

b. Loop van de bevolking 

De loop van de bevolking verwijst naar de evolutie van de bevolking in de gemeenten. De 

aangroei of afname is te wijten aan geboorte, sterfte en/of verhuisbewegingen. Volgende tabel 

toont de aangroei van 2021 naar 2022. 

 

In elke gemeente is de aangroei gestegen. Zottegem kent de hoogste aangroei, gevolgd door 

Lierde. De gemiddelde aangroei in Eerstelijnzone Panacea ligt hoger dan in het Vlaams Gewest. 

Volgende tabel werpt nader licht op de oorzaken van positieve of negatieve aangroei, namelijk 

of deze te wijten is aan natuurlijke aangroei (geboorte versus sterftegevallen) of aan migratie 

(immigratie versus emigratie). 
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c. Leeftijdsverdeling 

Onderstaande grafiek geeft de leeftijdsverdeling weer binnen de eerstelijnszone. 18,7 % van de 

inwoners is jonger dan 18 jaar. 60,2% van de bevolking is tussen 18 en 64 jaar en 21,2% van de 

bevolking is tenslotte 65 jaar of ouder.  

In vergelijking met het Vlaams Gewest heeft  Eerstelijnszone Panacea een kleiner aandeel 

jongeren, een ongeveer even groot aandeel bevolking op beroepsactieve leeftijd en 

een ongeveer even groot aandeel ouderen. 

 

Onderstaande grafiek toont de bevolkingspiramide voor de eerstelijnszone. Hierop zie je de 

leeftijdsopbouw van de bevolking, met een opsplitsing tussen mannen en vrouwen. 
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d. Demografische Coëfficiënten 

Een andere manier om inzicht te krijgen in de leeftijdsstructuur van de bevolking zijn de groene 

druk, de grijze druk, de familiale zorgindex en de mantelzorgratio. Ze geven telkens een 

verhouding weer tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen in de bevolking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groene druk geeft de verhouding van de 

jongeren (0-19 jaar) op de bevolking van 20 tot 64 

jaar en geeft concreet aan hoeveel kinderen en 

jongeren er onderhouden moeten worden door 

de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Bij een 

hogere groene druk zijn er dus relatief meer 

jongeren in vergelijking met de bevolking van 20 

tot 64 jaar. 

De grijze druk geeft de verhouding weer van het 

aantal ouderen (65 jaar of ouder) op het aantal 

inwoners op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar). 

De grijze druk geeft aan hoeveel ouderen er 

onderhouden moeten worden door de bevolking 

op beroepsactieve leeftijd. Bij een hogere grijze 

druk zijn er dus relatief meer ouderen in 

verhouding tot de 20 tot 64-jarigen. 

De familiale zorgindex geeft de verhouding weer 

van de hoogbejaarden (80 jaar of ouder) op de 50 

tot 59-jarigen. Het is een aanduiding van hoeveel 

hoogbejaarden er zijn in verhouding tot de 

bevolking die er normaliter zorg moet dragen. 

Deze maat wordt vaak gebruikt om in te schatten 

hoe groot de groep potentiële mantelzorgers is. 

Hoe hoger de waarde, hoe meer 80-plussers er 

zijn per 50-59-jarige. 
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In 2021 waren er in Eerstelijnszone Panacea voor 100 personen in de leeftijdsgroep 20-64 jaar 

35,5 jongeren. De groene druk is kleiner in Eerstelijnszone Panacea dan in het Vlaams Gewest. 

In Oosterzele is de groene druk het hoogst en in Zottegem, Herzele en Brakel dan weer het 

laagste. 

In de Eerstelijnszone is zijn er per 100 mensen zijn er 36,4 65-plussers op beroepsactieve leeftijd. 

De grijze druk in Eerstelijnszone Panacea ligt hoger dan deze in het Vlaams Gewest. Vooral in 

Zottegem en Brakel ligt de grijze druk opvallend hoog. 

In het Vlaams Gewest zijn er in 2021 43,7 80-plussers per 100 mensen van 50 tot 59 jaar. Het 

werkingsgebied Eerstelijnszone Panacea heeft met 44,4 een hogere familiale zorgindex dan 

gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest. Deze hoge familiale zorgindex doet ook 

vermoeden dat er binnen Eerstelijnszone Panacea een groot aantal mantelzorgers moet 

aanwezig zijn. We merken aangaande deze familiale zorgindex grote verschillen binnen het 

werkingsgebied, in Brakel ligt deze met 49.3% immers beduidend hoger dan in Herzele met 

39.3%. 

2.  Divers iteit  

Om de diversiteit binnen een gemeente te bekijken, hanteren we 2 cijfers: huidige nationaliteit 

en herkomst. De huidige nationaliteit geeft de nationaliteit op de referentiedatum (hier 

1/1/2021). De herkomst kijkt verder en houdt ook rekening met de nationaliteit bij geboorte van 

de ouders. Als voor een bepaalde persoon minstens één van de ouders bij hun geboorte een 

andere nationaliteit had, krijgt de persoon die herkomst.  

a. Bevolking van nationaliteit en herkomst 

In Eerstelijnszone Panacea hebben 3.027 inwoners een andere nationaliteit dan de Belgische. 

7.585 inwoners hebben een niet-Belgische herkomst. In vergelijking met het Vlaams Gewest is er 

in Eerstelijnszone Panacea een kleiner aandeel mensen met een andere dan de Belgische 

nationaliteit (respectievelijk 3,3% en 9,7%) en een kleiner aandeel mensen met een niet-

Belgische herkomst (respectievelijk 8,3% en 23,9%). 
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Bovenstaande grafiek toont de verdere verdeling van personen van niet-Belgische herkomst, 

naar EU-herkomst en niet-EU-herkomst. Van de inwoners van de Eerstelijnszone Panacea heeft 

3,4% een (niet-Belgische) EU-herkomst, 4,9% heeft een herkomst van buiten de EU. Beide 

percentages liggen lager in het werkingsgebied van ELZ Panacea dan in het Vlaams Gewest. 

b. Evolutie 

In Eerstelijnszone Panacea ging het aantal inwoners met een niet-Belgische nationaliteit 

van 220 in 1990 naar 3.027 in 2021. 

Grafiek   Evolutie niet-Belgische huidige nationaliteit, % t.o.v. alle inwoners (2021) 
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Er is de voorbije jaar 10 jaar in zowel Eerstelijnszone Panacea als in Oost-Vlaanderen een 

stijging van het aantal inwoners met niet-Belgische nationaliteit merkbaar. De stijging is het 

grootst in Herzele en Zottegem, groter dan in Oost-Vlaanderen en groter dan de stijging in het 

Vlaams Gewest. 

3.  Huishoudens  

Dit onderdeel gaat in op de huishoudtypes en belicht het aantal eenoudergezinnen en 

alleenwonenden. 

a. Huishoudentypes 

Eerstelijnszone Panacea telt in totaal 38.614 huishoudens. 

In Eerstelijnszone Panacea zijn er 11.378 huishoudens die uit 1 persoon bestaan. Dit is 29,5% van 

het totaal aantal huishoudens. Het aandeel alleenstaanden is lager in Eerstelijnszone 

Panacea dan in het Vlaams Gewest (31,9%). 

9.633 huishoudens in Eerstelijnszone Panacea bestaan uit minstens 2 personen met minderjarige 

kind(eren). Dit is 24,9% van het aantal huishoudens. Het aandeel is gelijk aan dat in het Vlaams 

Gewest (24,5%). 

Tot slot zijn er in Eerstelijnszone Panacea ook 17.603 meerpersoonshuishoudens zonder 

minderjarige kinderen. Dit is 45,6% van de huishoudens. 

Meerpersoonshuishouden zonder minderjarige kinderen is het meest voorkomende type 

huishouden in het Vlaams Gewest (43,5% van de huishoudens), net als in nagenoeg alle ELZ. 

Tabel huishoudenstypes (2020) 



 

11 

 

Grafiek huishoudenstypes, % t.o.v. alle private huishoudens (2020) 

 

b. Eenoudergezinnen  

In 2020 waren er in Eerstelijnszone Panacea 1.463 eenoudergezinnen. Dit is 15,2% van het aantal 
meerpersoonshuishoudens met minderjarige kinderen. In het Vlaams Gewest ligt dit aandeel 
met 16,9% hoger. 
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Tabel Eénoudergezinnen, aantal en % t.o.v. alle gezinnen met minstens 1 minderjarig kind (2020)  

 

Met uitzondering van Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele hebben alle gemeenten van de 
eerstelijnszone meer dan 15% eenoudergezinnen op het totaal aantal gezinnen, Zottegem 
situeert zich hier met 17.6%, zelfs boven het Vlaamse gemiddelde. Ervaring leert dat dergelijke 
gezinnen meer risico op onderbescherming lopen en daarom als een regionaal aandachtspunt 
dienen beschouwd te worden. 

c. Alleenwonenden per leeftijdsgroep 

In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea zijn er 6.232 alleenwonenden in de 
leeftijdsgroep 18-64 jaar. Dit betekent dat 11,4% van de 18-64-jarigen alleen woont. Dit aandeel 
is lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. 

Er zijn 1.896 alleenwonenden in de leeftijdscategorie 65-74 jaar. Dit is 19,7% van de 65-74 

jarigen. Dit aandeel is lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. 

Tot slot zijn er 3.250 alleenwonenden in de leeftijdscategorie van 75 jaar of ouder. Dit betekent 
dat ten opzichte van alle 75-plussers 34,8% alleen woont. Het aandeel voor het Vlaams 
Gewest bedraagt 34,2%. Het aandeel van ELZ Panacea ligt hoger dan gemiddeld in het Vlaams 
Gewest. 
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Tabel Alleenwonenden naar leeftijd, aantal (2020) 

 

Grafiek Alleenwonenden per leeftijdsgroep, % t.o.v. leeftijdsgroep (2020) 

 

4.  Gezondheid en Zorg  

 

In het hoofdstuk ‘Gezondheid en Zorg’ belichten we een aantal indicatoren met betrekking tot 

de gezondheidstoestand, van de bewoners in Eerstelijnszone Panacea:  
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a. Gezondheidstoestand  

 

 

In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea heeft 11,9% van de verzekerden in de 

ziekteverzekering een statuut van chronische aandoening. Het aandeel is hoger dan gemiddeld 

in het Vlaams Gewest.  

Per 1.000 personen in de ziekteverzekering zijn er 56 personen met een diabetesbehandeling. Het 

gemiddelde in het Vlaams Gewest is 56.  

De gemiddelde BEL-score van 65-plussers die thuiszorg ontvangen bedraagt in het Vlaams 

Gewest 28,3. De gemiddelde score over de 6 gemeenten binnen het werkingsgebied van 

Eerstelijnszone Panacea bedraagt 29.7, wat daarmee hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Op 

gemeenteniveau varieert de gemiddelde BEL-score van 26,9 in Brakel tot 32,9 in Sint-Lievens-

Houtem.  

Per 1.000 18-plussers zijn er in Eerstelijnszone Panacea 72,57 personen erkend door de Directie-

generaal Personen met een handicap. In het Vlaams Gewest ligt dit op 62,08 per 1.000. 
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Uit bovenstaande concluderen we dat er een hoge zorgbehoefte vast te stellen in de regio van 

Eerstelijnszone Panacea. Hiermee rekening houdend gaan we er van uit dat ook mantelzorgers 

een groep zijn die in de regio sterk vertegenwoordigd is. 

Prevalentie dementie 

De interactieve kaart op de website van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen toont de 

prevalentiecijfers van dementie in 2018 en projecteert de toename naar 2035. Onderstaand 

kaartje belicht de cijfers van de gemeenten van Eerstelijnszone Panacea 

 

Uit de bovenvermelde cijfers blijkt dat de prevalentieprognoses het hoogst zijn in Herzele en 

Brakel. Volgens het Expertisecentrum kunnen twee ontwikkelingen invloed hebben op de 

evolutie van de prevalentie. “Via investeren in preventie en gezonde leefstijl op middelbare 

leeftijd (40-75 jaar) zou de prevalentie beduidend lager kunnen liggen dan de hier genoemde 

cijfers. 

Anderzijds weten we dat mensen met een niet-Westerse etniciteit een fors hoger risico lopen op 

dementie. Vlaamse gemeenten waar ook onder de ouderen sprake is van een diverse 

bevolkingssamenstelling, zullen daardoor met hogere aantallen personen met dementie 

geconfronteerd worden. De bevolkingsprognoses lieten niet toe met deze ontwikkeling richting 

(super)diversiteit rekening te houden.” Het is dan ook aangewezen om extra in te zetten op 

preventie en bewustwording.  

Zorgbudget voor ouderen 

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben, 

zoals mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. De zorgbudgetten zijn 

leeftijdsonafhankelijk maar het merendeel wordt toegekend aan mensen die ouder zijn dan 65 

jaar. 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering) wordt toegekend 

aan personen die veel zorg behoeven, zoals - ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven 

(kolom 1) (= zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de residentiële zorg) of - mensen die 

thuis veel ondersteuning nodig hebben (kolom 2) (= zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in 

de mantel- en thuiszorg). 

• Het zorgbudget voor ouderen  (vroeger de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden of THAB) is 

een financiële tegemoetkoming voor ouderen (vanaf 65 jaar) die moeilijkheden ondervinden bij 

het uitvoeren van dagelijkse taken. Ze wordt enkel toegekend aan personen met een beperkt 

inkomen. Dit wordt weergegeven in de derde kolom onder de noemer ‘ouderen’. 

 

In Eerstelijnszone Panacea worden 3163 zorgbudgetten toegekend in een mantel- en 

thuiszorgsituatie. 1139 budgetten worden toegekend omwille van zorg in een residentiële 

setting. 

1656 ouderen krijgen bovenop een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ook een 

zorgbudget voor ouderen (zie kolom 3). Dit aandeel is lager dan gemiddeld genomen in het 

Vlaams Gewest. 

BMI bij schoolkinderen 

Obesitas is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit 

een negatief effect kan hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit kan leiden tot 

een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen. 

De gevolgen voor de gezondheid zijn globaal in twee categorieën te verdelen: gevolgen die toe 

te schrijven zijn aan een verhoogd vetgehalte (zoals artrose, obstructieve slaapapneu, rugpijn, 

artrose van heupen, enkels en knieën, depressie en lage zelfwaardering, sociale stigmatisatie) en 

die voortkomen uit een verhoogd aantal vetcellen (diabetes, kanker en cardiovasculaire ziekte 

en niet-alcoholische leververvetting). De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de 

ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.  
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Cijfers over de prevalentie van obesitas in Eerstelijnszone Panacea konden worden 

teruggevonden op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

 

Hieruit blijkt de prevalentie van obesitas bij kinderen in de regio lager ligt dan in Vlaanderen. 

Er is wel een iets hoger aantal leerlingen met een laag BMI. 

b. Preventieve gezondheidszorg 

Dekkingsgraad kankerscreening 

• Voor de borstkankerscreening zijn vrouwen in de leeftijdscategorie 50-69 jaar de 

doelpopulatie. In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea bedraagt de totale 

dekkingsgraad voor de borstkankerscreening 66,5%. Dit aandeel is hoger dan het 

gemiddelde in het Vlaams Gewest.  

• Voor de baarmoederhalskankerscreening behoren vrouwen in de leeftijdscategorie 25-64 

jaar tot de doelpopulatie. In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea bedraagt 

de totale dekkingsgraad voor de baarmoederhalskankerscreening 63,5%. Dit aandeel is 

hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest.  

• Voor de darmkankerscreening behoren mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 56-

74 jaar tot de doelpopulatie. In Eerstelijnszone Panacea bedraagt de totale 

dekkingsgraad voor de darmkankerscreening 64,7%. Dit aandeel is hoger dan het 

gemiddelde in het Vlaams Gewest. 
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Preventieve mondzorg 

Regelmatig tandartsbezoek wordt, omwille van zijn preventieve waarde, aangeraden en via 

hogere terugbetaling gestimuleerd. Bijkomend worden ook een aantal behandelingen, zoals 

tandsteenverwijdering, als preventieve actie beschouwd. In Eerstelijnszone Panacea gaat 36,7% 

van de bevolking naar de tandarts vanuit preventief oogpunt. Dit aandeel is lager dan 

gemiddeld in het Vlaams Gewest.   

Onderstaande tabel toont het aandeel van de bevolking dat regelmatig, als preventieve 

maatregel, naar de tandarts gaat. Anderzijds toont onderstaand grafiek dat de bewoners van de 

gemeenten Brakel en Zottegem minder naar de tandarts gaan dan hun medebewoners in 

eerstelijnszone.  

 

c. Geneesmiddelengebruik 

Psychofarmaca 

Om het mentaal welzijn in kaart te brengen bekijken we het gebruik van psychofarmaca 

Psychofarmaca behoren tot de categorie van geneesmiddelen voor de behandeling van 

psychische aandoeningen. In de volgende tabel wordt het aantal gebruikers van antidepressiva, 
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antipsychotica, stimulantia, antidementia en medicatie tegen alcoholverslaving procentueel 

weergegeven. 

 

Uit deze cijfers blijkt dat het gebruik van antidepressiva in elke gemeente van Eerstelijnszone 

Panacea hoger is dan in het Vlaams Gewest. Het gebruik van antipsychotica is in elke 

gemeente (behalve Sint-Lievens-Houtem) hoger dan in het Vlaams Gewest. Het gebruik van 

stimulantia is in elke gemeente lager dan in het Vlaams Gewest. Het gebruik van antidementia 

is in elke gemeente (behalve Sint-Lievens-Houtem) lager. Het gebruik van medicatie tegen 

alcoholverslaving is in elke gemeente hoger dan in het Vlaams Gewest. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN  

Dit hoofdstuk belicht de sociaaleconomische kwetsbaarheid van de bewoners van 

Eerstelijnszone Panacea en gaat hiertoe in op de inkomens en een aantal sociaaleconomische 

indicatoren. 

1.  Inkomens  

a. Fiscaal inkomen 

Fiscale gegevens bieden een indicatie van het inkomen dat personen ter beschikking hebben en 

maken een inschatting mogelijk van wie er potentieel met armoede wordt geconfronteerd. Deze 

statistiek vertrekt van het netto belastbaar inkomen op basis van de personenbelastingen. 

Inkomsten die niet worden belast, worden met andere woorden niet meegenomen in deze 

indicator. De meest recente gegevens dateren van 2019. Dit komt omdat de data gebaseerd zijn 

op het inkomstenjaar (het jaar waarop de inkomsten werden verworven), dat voorafgaat aan het 

aanslagjaar (het jaar waarop de belasting verschuldigd is). Dit maakt dat er enige vertraging zit 

op deze data. De welvaartsindex is de verhouding van het gemiddelde inkomen per inwoner in 

het gekozen gebied tot het gemiddelde inkomen per inwoner in België. De welvaartsindex van 

België wordt gelijkgesteld aan 100. Is de welvaartsindex lager dan 100, is het gemiddelde 

inkomen in de gekozen gebieden lager dan het nationaal gemiddelde. Het omgekeerde geldt 

wanneer de welvaartsindex een waarde heeft hoger dan 100. 
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Zowel het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner als de welvaartsindex liggen in 

Eerstelijnszone Panacea hoger dan in het Vlaams Gewest. 

b. Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 

De verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering maakt de gezondheidszorg goedkoper 

voor personen met een laag inkomen. Omdat de tegemoetkoming voor verschillende groepen 

automatisch verkregen wordt, is het aantal rechthebbenden op deze tegemoetkoming een 

goede indicator om een inschatting te maken van de groep met een laag inkomen. 8,1% van de 

kinderen en jongeren (0-24 jaar) in de Eerstelijnszone Panacea heeft een verhoogde 

tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Dit betekent dat dit kinderen en jongeren zijn die 

opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Het aandeel in Eerstelijnszone Panacea is lager 

dan gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest. 7,2% van de bevolking van 25-64 jaar in 

Eerstelijnszone Panacea heeft een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.  

Voor de oudere leeftijdsgroep tonen we hier de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een 

uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen 

beschikken. 2,4% van de ouderen (65+) ontvangt in Eerstelijnszone Panacea een 

inkomensgarantie voor ouderen. Dit aandeel is lager dan gemiddeld genomen in het Vlaams 

Gewest. 
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c. (Equivalent) leefloon 

Het leefloon is een minimuminkomen voor personen die niet over toereikende 

bestaansmiddelen beschikken. Het equivalent leefloon geeft financiële steun aan personen die 

geen recht hebben op een leefloon, maar die in België verblijven en zich in een vergelijkbare 

(nood)situatie bevinden. Het equivalent leefloon wordt voornamelijk toegekend aan niet-Belgen 

in het vreemdelingenregister. Zowel het leefloon als het equivalent leefloon worden uitbetaald 

door het OCMW. Omdat deze tegemoetkomingen enkel worden toegekend aan personen die 

niet over andere bestaansmiddelen beschikken, en de bedragen een minimum bieden dat nodig 

is om te overleven, wordt het (equivalent) leefloon beschouwd als een indicatie voor armoede. 

 

Het hoogste percentage van personen met een (equivalent) leefloon ten opzichte van het aantal 

inwoners wordt geregistreerd in Zottegem.  

2.  Socio-Economische posit ie  

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) berekent voor elke persoon een socio-

economische positie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de werkende bevolking, de 

werkzoekende bevolking, en de niet-beroepsactieve bevolking. Een woordje uitleg over deze 

categorieën: 
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✓ De werkende bevolking omvat de loontrekkenden in loondienst, de zelfstandigen en de 

helpers. (Een helper staat een zelfstandige bij zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst 

verbonden te zijn) 

✓ De werkzoekenden zijn degenen met een werkloosheidsuitkering of een 

overbruggingsuitkering. 

✓ De niet-beroepsactieve groep wordt gedefinieerd als het deel van de bevolking dat zich niet 

aanbiedt op de arbeidsmarkt maar wel een uitkering krijgt vanuit de Belgische sociale zekerheid 

(kinderbijslag, pensioen, leefloon, loopbaanonderbrekingsvergoeding, financiële hulp, 

tegemoetkoming aan personen met een handicap). 

✓ De categorie ‘anderen’ is een zeer diverse groep van personen die geen directe link hebben 

met de Belgische sociale zekerheid. Deze groep anderen bevat zowel niet-beroepsactieven (denk 

aan huismannen en -vrouwen) als werkenden (zoals werknemers bij de Europese instellingen). 

Dit onderwerp komt ook aan bod in deel 2.2.3. 

In het werkingsgebied van ELZ Panacea heeft 47,3% van de bevolking een job (werkend), 1,0% 

van de bevolking is werkzoekend met een RVA-uitkering en 47,6% van de bevolking is niet 

beroepsactief. 4,1% van de bevolking in de ELZ is niet gekend bij de Belgische sociale zekerheid. 

 

In vergelijking met het Vlaams Gewest is er in de Eerstelijnszone Panacea een groter aandeel 

werkenden, een kleiner aandeel werkzoekenden, een groter aandeel niet-beroepsactieven en 

een kleiner aandeel ‘anderen’ 
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In Eerstelijnszone Panacea is 22,1% van de bevolking (brug)gepensioneerd en 22,6% van de 

bevolking is een kind dat recht geeft op kinderbijslag. 

 

a. Werkzoekenden zonder werk 

Onderstaande tabel geeft de cijfers voor het totaal van de werklozen en voor de jongere 

werklozen apart. Op 1/1/2021 waren er in het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea 

1.931 werkzoekenden zonder werk. Dit is 3,5% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (18-

64 jaar).  

Het aandeel WZW ligt in het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea lager dan in het Vlaams 

Gewest (5,2%). Er waren op 1/1/2021 338 jonge WZW. Berekend t.o.v. de leeftijdsgroep 18-24 

jaar is dit 5,2%. Het aandeel jonge WZW ligt daarmee in het werkingsgebied van 

Eerstelijnszone Panacea lager dan in het Vlaams Gewest. 
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b. Kansarmoede-index Kind en Gezin 

De kansarmoede-index van Kind en Gezin is een inschatting van het aandeel kinderen van 0 tot 3 

jaar dat opgroeit in een kansarm gezin. Omdat het om kleine aantallen gaat, neemt Kind en 

Gezin hiervoor een gemiddelde over drie jaar. De kansarmoede wordt ingeschat door de 

regioverpleegkundigen tijdens de contacten bij gezinnen aan huis. Een gezin dat op minstens 

drie van de onderstaande criteria scoort, wordt daarbij beschouwd als kansarm: het 

maandinkomen van een gezin de arbeidssituatie van de ouders de opleiding van de ouders de 

huisvesting de ontwikkeling van de kinderen de gezondheid De kansarmoede-index van Kind en 

Gezin bedraagt 13,7 voor het Vlaams Gewest. De waarden voor de gemeenten van de ELZ 

Panacea variëren van 1,7 in Sint-Lievens-Houtem tot 10,7 in Zottegem. Wanneer we de  

gemiddelde kansarmoede-index van Kind en Gezin op het niveau van de eerstelijnszones 

bekijken dan krijgen we 6.3%. Hoewel dit percentage lager ligt dan het Vlaamse gewest toont 

de evolutie van de kansarmoede-index van de voorbije 10 jaar toch een merkbare stijging voor 

de regio. Dit betekent dat steeds meer kinderen en jongeren in de regio opgroeien in een gezin 

met een laag inkomen.  
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Onderstaande grafiek toont de evolutie van de Kansarmoede-index van de voorbije 10 jaar. 

 

 

3.  Betalingsmoeilijkheden  

Op vlak van betalingsmoeilijkheden worden 2  indicatoren in rekening genomen: 

✓Kredietnemers met achterstallige betaling 

✓ Huishoudens met een actieve budgetmeter. Deze wordt geplaatst in huishoudens die geen 

contract meer hebben met een gewone leverancier en achterstallige betalingen hebben bij de 

netbeheerder. De budgetmeter wordt gratis geïnstalleerd door de netbeheerder. 

a. Betalingsachterstand bij lopende kredieten 

 

In de regio zijn er 694 kredietnemers met minstens één achterstallige lening op afbetaling 
en 201 kredietnemers met achterstallige betaling op een hypothecair krediet. Dit is 
respectievelijk 4,2% van alle leningen op afbetaling en 0,7% van alle hypothecaire kredieten in de 
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regio. Het percentage achterstallige kredieten is in Eerstelijnszone Panacea lager dan in het 
Vlaams Gewest. 

b. Budgetmeter - Energie-armoede 

De term energie-armoede wordt gebruikt wanneer de kosten die een persoon of gezin besteedt 
aan energie (elektriciteit en verwarming) niet in verhouding zijn met het globale inkomen 
waarover de persoon of dat gezin beschikt. Het komt erop neer dat men moeilijkheden ervaart 
om zich te voorzien van de energie die nodig is, en/of dat men de energiefactuur niet (meer) kan 
betalen. Wanneer men de energiefacturen niet betaalt, kan de netbeheerder overgaan tot het 
plaatsen van een budgetmeter. Met een dergelijke meter kan enkel de energie worden gebruikt 
waar men op voorhand voor betaalde. Er bestaan budgetmeters voor elektriciteit en voor gas. 
Omdat iedereen elektriciteit afneemt, en niet iedereen gas, opteren we ervoor om enkel de 
cijfers van de budgetmeters elektriciteit te bekijken. De budgetmeters elektriciteit worden dus 
beschouwd als een indicator voor wie energieproblemen ervaart omwille van financiële 
beperkingen. 

 

In 2021 hebben in totaal 299 gezinnen in de regio een budgetmeter elektriciteit, dit is 7,9 per 
1.000 afnemers. In Oost-Vlaanderen gaat het om een totaal van 10.111 gezinnen met een 
budgetmeter, dit is 15,6 per 1.000 afnemers. Met het uitbreken van de energiecrisis in 2022 
gaan we er van uit dat nog veel meer mensen in energie-armoede dreigen te komen. Dit zorgt nu 
reeds voor een zware belasting van de betrokken hulpverlening.  

4.  Risicokenmerken van leerlingen  

In het kader van gelijke onderwijskansen worden een aantal kenmerken van de sociaal-

economische status van leerlingen bijgehouden. Het betreft lage opleiding van de moeder, 

thuistaal niet-Nederlands en het krijgen van een schooltoelage. Leerlingen met deze SES-

kenmerken hebben een hoger risico op vroegtijdige schooluitval (verlaten van het onderwijs 

zonder diploma). Het zijn daardoor risicokenmerken voor kansarmoede. 

a. Risicokenmerken gewoon basisonderwijs 

In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea wonen 8.946 kinderen die gewoon 
basisonderwijs volgen. Dit is inclusief het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. Voor 

de risico-indicatoren wordt dit Franstalig onderwijs niet meegenomen. 
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Tabel Risicokenmerken leerlingen basisonderwijs naar woonplaats, aantal en % t.o.v. lln. BO 

(2020) 

• 10,1% van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs heeft een laag opgeleide moeder. Dit 
aandeel is lager dan gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest. 

• 27,2% van de kinderen gewoon basisonderwijs ontvangt een schooltoelage. Dit aandeel is 
in Eerstelijnszone Panacea lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. 

• 7,3% van de kinderen gewoon basisonderwijs spreekt thuis een andere taal dan het 
Nederlands. Dit aandeel ligt lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. 

In volgende grafiek wordt de evolutie getoond van het aandeel kinderen gewoon basisonderwijs 
dat een andere thuistaal heeft dan het Nederlands. 

 

Grafiek Evolutie leerlingen gewoon basisonderwijs met thuistaal niet-Nederlands naar woonplaats, % t.o.v. lln. 
gewoon BO (2012-2020) 
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Het aandeel kinderen basisonderwijs met een andere taal dan het Nederlands als thuistaal stijgt 
in de Eerstelijnszone Panacea van 3,3% in 2012 naar 7,3% in 2020. De evolutie in het Vlaams 
Gewest is ook stijgend. 

b. Risicokenmerken gewoon secundair onderwijs 

In het werkingsgebied van de Eerstelijnszone wonen 5.925 leerlingen die gewoon secundair 
onderwijs volgen. De risicokenmerken worden berekend voor de leerlingen in het gewoon 
secundair onderwijs, inclusief het gewoon deeltijds beroepsonderwijs, maar zonder de 
leerlingen in het Franstalig onderwijs in Vlaanderen (in de faciliteitengemeenten). 

 

Tabel Risicokenmerken leerlingen secundair onderwijs naar woonplaats, aantal en % t.o.v. lln. SO (2020) 

 

• 12,6% van die leerlingen heeft een laag opgeleide moeder. Dit aandeel is lager dan 
gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest. 

• 30,1% van de leerlingen gewoon secundair onderwijs ontvangt een schooltoelage. Dit 
aandeel is in de Eerstelijnszone Panacea lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. 

• 5,4% van de leerlingen gewoon secundair onderwijs gebruikt als thuistaal een andere taal 
dan het Nederlands. Dit aandeel ligt lager dan gemiddeld in het Vlaamse Gewest. 

In onderstaande grafiek wordt de evolutie getoond van het aandeel kinderen gewoon secundair 
onderwijs dat een andere thuistaal heeft dan het Nederlands. 
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Grafiek Evolutie leerlingen secundair onderwijs met thuistaal niet-Nederlands naar woonplaats, t.o.v. lln. SO 
(2012-2020) 

Het aandeel kinderen secundair onderwijs met een andere taal dan het Nederlands als thuistaal 
stijgt in de Eerstelijnszone Panacea van 2,5% in 2012 naar 5,4% in 2020. De evolutie in 
het Vlaams Gewest is ook stijgend. 

c. Vroegtijdige schoolverlaters 

Een vroegtijdige schoolverlater (VSV) wordt gedefinieerd als een leerling die niet langer 

leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs 

verlaat zonder kwalificatie met beroepsfinaliteit, dan wel een finaliteit doorstroom hoger 

onderwijs. Een vroegtijdige schoolverlater verlaat dus het Vlaams secundair onderwijs zonder 

een diploma te behalen. 

Het aandeel wordt berekend als de verhouding tussen het aantal vroegtijdige schoolverlaters op 

de som van de vroegtijdige schoolverlaters en de gekwalificeerde schoolverlaters. 

 

Tabel Vroegtijdige schoolverlaters, aantal en % t.o.v. alle schoolverlaters (2019) 
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In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea waren er 63 vroegtijdige schoolverlaters in 

2019. Dit betekent dat 7,0% van de schoolverlaters geen diploma of getuigschrift behaalt. Dit 

aandeel is lager dan het aandeel in het Vlaams Gewest. 

SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGEN 

1.  Informele zorg   

Bijna twee derde van de bevolking van 18 jaar en ouder gaf in het voorjaar van 2021 aan 

informele zorg te hebben verleend. Het gaat om hulp of zorg voor een ziek, gehandicapt of 

bejaard familielid, kennis of buur verleend tijdens het jaar voorafgaand aan de bevraging. Bij 

33% van de bevolking gebeurde dat minstens 1 keer per maand, bij 26% van de bevolking af en 

toe. De resterende 37% zorgde in het jaar voor de bevraging niet voor iemand. Er zijn geen 

cijfers beschikbaar op gemeentelijk niveau of op niveau van de Eerstelijnszone. 

 

Vrouwen zijn vaker intensieve informele zorgverleners dan mannen. Intensieve zorgverleners 
zijn personen die minstens 1 keer per maand informele zorg geven. 

De leeftijdsgroep van de 50- tot 64-jarigen telt het grootste aandeel intensieve zorgverleners. 
Bijna de helft van hen gaf in het jaar voorafgaand aan de bevraging minstens maandelijks 
informele zorg. 

Hoog- en middengeschoolden bieden vaker dan lagergeschoolden intensieve informele zorg. 

Personen die met een partner samen wonen (met of zonder kinderen) verlenen het vaakst 
intensieve informele zorg. Diegenen die alleen wonen (met of zonder kinderen) verlenen het 
minst vaak intensieve informele zorg. 

Naar provincie blijven de verschillen op vlak van intensieve informele zorg beperkt. 

Personen die wonen in de stedelijke rand verlenen het vaakst intensieve informele zorg, 
personen uit de grootsteden en de centrumsteden het minst vaak. 
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2.  Vrijwill igerswerk  

Volgens de gegevens van een enquête van vakgroep Sociologie Universiteit Gent (2020) in 

opdracht van de Koning Boudewijnstichting nemen in België in totaal 866 521 personen, of 9,2 % 

van de bevolking van 15 jaar en ouder, een vrijwillig engagement op, al dan niet in georganiseerd 

verband. Onderstaande tabel vat de belangrijkste cijfers samen (nationaal en voor de Gewesten) 

en maakt een onderscheid tussen vrijwilligerswerk in de strikte betekenis (in georganiseerd 

verband) en ‘rechtstreekse’ of ‘informele’ vrijwillige inzet. Hieruit blijkt dat in België het grootste 

deel van de vrijwillige inzet in georganiseerd verband plaatsvindt. Iets meer dan 735 000 

personen, of 7,8 % van de bevolking, is actief binnen organisaties; zij beantwoorden dan ook aan 

de definitie van vrijwilligerswerk volgens de Belgische vrijwilligerswet.  

Het valt verder op dat slechts een minderheid van de vrijwilligers die werken voor organisaties 

ook activiteiten verrichten die rechtstreeks ten goede komen aan derden (67.000 personen). 

Formele en informele vrijwillige inzet worden dus zelden gecombineerd volgens deze enquête.  

Uit onderstaande tabel komen ook lichte verschillen tussen de drie Gewesten naar voor. Het 

percentage vrijwilligers dat uitsluitend actief is in georganiseerd verband ligt in Vlaanderen 

significant hoger, het percentage van de bevolking dat enkel rechtstreekse of informele inzet 

biedt, ligt in Brussel significant hoger. 

 

Bron: https://www.kbs-frb.be/nl/het-vrijwilligerswerk-belgie-2019-kerncijfers  

 

https://www.kbs-frb.be/nl/het-vrijwilligerswerk-belgie-2019-kerncijfers
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3.  Sport en vrije tijd  

Elke gemeente uit de Eerstelijnszone heeft een eigen sportdienst die voorziet in een ruim sport- 

en vrijetijdsaanbod voor jong en oud. In de schoolvakanties kan de jonge generatie rekenen op 

een gevarieerd aanbod aan sportkampen. In ondersteuning van de lokale besturen en Logo 

Gezond+ voorzien deze sportdiensten jaarlijks verschillende campagnes die kaderen in het 

preventiebeleid van de gemeente. 

Elke gemeente heeft ook een eigen cultuurdienst die verantwoordelijk is voor het culturele 

beleid van de gemeente en samen met het bestuur en de cultuurraad, de culturele agenda 

opstelt.  

 

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

1.  Mediabezit  

Eind 2021 had 93% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest toegang tot het 

internet. 83% had een computer/laptop en 82% een smartphone. 

58% had een radiotoestel ter beschikking, 54% een smart TV, 53% een tablet en 45% een andere 

TV. 30% bezit een andere telefoon of gsm. 

Er zijn geen cijfers beschikbaar op niveau van de gemeente of ELZ. 

 

Het bezit van internet en van een computer/laptop of smartphone ligt hoger bij jongeren en bij 

hooggeschoolden. Bij de personen jonger dan 65 jaar heeft bijna iedereen internet in huis. Dat is 

ook het geval bij de midden- en hooggeschoolden. 
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Meer dan 90% van de 18- tot 49- jarigen bezit een computer/laptop of een smartphone. Ook dat 

aandeel ligt duidelijk hoger bij de midden- en hooggeschoolden dan bij laaggeschoolden. 

Omgekeerd hebben ouderen en laaggeschoolden veel vaker dan de andere groepen een andere 

telefoon dan een smartphone ter beschikking. 

2.  Mediagebruik  

Eind 2021 gebruikte 94% van de volwassen bevolking in het Vlaamse Gewest minstens wekelijks 

een mobiele telefoon en 82% minstens wekelijks een computer, laptop of tablet. 

Televisie- en radioprogramma’s blijven populair: 76% keek minstens wekelijks live of uitgesteld 

naar televisieprogramma’s en 61% luisterde minstens wekelijks naar radioprogramma’s. Tegelijk 

streamde 38% minstens wekelijks muziek en 31% minstens wekelijks films. 

64% las minstens wekelijks de krant en 27% minstens wekelijks een magazine. 

 

 

ECOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

Dit onderdeel gaat in op de bebouwingsgraad, het aantal woongelegenheden en de verhouding 

eigenaars/huurders. 

1.  Wonen  

a. Bebouwingsgraad 

De bebouwingsgraad duidt op het aandeel van de ruimte die ingenomen wordt door gebouwen, 

zonder rekening te houden met de functie van die gebouwen. 
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De grafiek hieronder toont ons de evolutie van de bebouwingsgraad sinds 2017. 

 

 

In Eerstelijnszone Panacea bedroeg de bebouwingsgraad in 2022 3,9%. In Oost-Vlaanderen is dit 

5,6% en in het Vlaams Gewest 5,2%. 

b. Woongelegenheden 

De volgende tabel belicht het aantal woongelegenheden met woonfunctie en toont de aantallen 

per appartement, individuele woning en collectieve woning.  

In Eerstelijnszone Panacea heeft 99,2% van de woongelegenheden een woonfunctie (op basis 

van de aard). 

 

In Eerstelijnszone Panacea is 13,9% van de woongelegenheden met woonfunctie een 

appartement; 85,9% is een individuele woning en tot slot is 0,2% van de woongelegenheden met 

woonfunctie een collectieve woning. 
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c. Huurders en eigenaars 

De grafiek geeft het aandeel huurders en het aandeel eigenaars berekend t.o.v. het aantal 

huishoudens.  

 

In Eerstelijnszone Panacea bedraagt het aandeel huurders 20,4%; in Oost-Vlaanderen is dit 

32,2% en in het Vlaams Gewest 31,1%. 

2.  Sociaal wonen  

Onderstaande tabel geeft het totaal aantal sociale huurwoningen weer. Deze kunnen in het 

beheer zijn van een sociale huisvestingsmaatschappij of van een sociaal verhuurkantoor. Sociale 

woningen die eigendom zijn van en beheerd worden door een lokaal bestuur worden hier niet 
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meegeteld. Gezinnen die een sociale woning willen huren kunnen zich, mits ze aan de 

voorwaarden voor sociale huur voldoen, kandidaat stellen voor sociale huur. Het betreft unieke 

kandidaat-huurders, gezinnen die op meerdere wachtlijsten staan ingeschreven worden maar 1 

keer geteld. In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea zijn er 1.124 sociale 

huurwoningen. Per 100 huishoudens zijn er dus 2,9 sociale huurwoningen.  

Het aandeel sociale huurwoningen is lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. Er zijn 1.244 

huishoudens (3,2%) die op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. 

 

 

3.  Zorgaanbod  

 
De tabel hieronder geeft het aantal zorgverstrekkers per beroepsgroep weer in ELZ Panacea. 
Deze gegevens werden verkregen door middel van bevraging van de respectievelijke 
beroepsgroep. 
 

Huisartsen 90 
Psychologen 110 
Thuisverpleegkundigen 135 
Apothekers 40 
Kinesitherapeuten 200 
Diëtisten 15 
Podologen 12 

 

4.  Welzijnsaanbod  

a. Zorgaanbod ouderen 

In het zorgaanbod voor ouderen wordt de aanbodratio van de woonzorgcentra (WZC) en de 

dagverzorgingscentra (DVC) onderzocht. Een aanbodratio is de verhouding tussen de 
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gerealiseerde capaciteit en het aantal ouderen in de desbetreffende leeftijdsgroep. Hierbij wordt 

een onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsgroepen van 65 jaar en ouder en 80 jaar en ouder. 

In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea zijn er per 100 65-plussers 6,5 plaatsen in de 

WZC. Berekend per 100 80-plussers betreft het 20,7 plaatsen. Het aanbod in de DVC is geringer, 

de aanbodratio wordt hier berekend per 10.000 mensen in de desbetreffende leeftijdscategorie. 

Per 10.000 65-plussers zijn er in het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea 1,6 plaatsen 

DVC. Per 10.000 80-plussers bedraagt de capaciteit van de DVC 4,9.  

Verder kijken we bij het zorgaanbod naar de gepresteerde uren gezinszorg. Een dienst voor 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg helpt thuis met persoonsverzorging, hulp in het huishouden, 

de schoonmaak, soms ook oppas en hulp bij karweitjes. Bij de gezinszorg weten we hoeveel uren 

er gemiddeld bij cliënten van een bepaalde leeftijdsgroep werden gepresteerd. Bij de cliënten 

van 65 jaar of ouder wordt gemiddeld genomen 9,1 uren gezinszorg per jaar gepresteerd. Dat 

aantal is in het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea ongeveer even hoog als gemiddeld 

in het Vlaams Gewest.  

Wanneer we de gepresteerde uren bij de 80-plussers bekijken (t.o.v. alle 80-plussers in het 

gebied), dan stellen we vast dat er in Eerstelijnszone Panacea gemiddeld 20,5 uren gezinszorg 

per jaar worden gepresteerd. Dit aantal is lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest.  

Onderstaande tabel toont voor de drie zorgvormen de realisatiegraad: het aantal bedden, 

plaatsen of uren die effectief gerealiseerd zijn, t.o.v. het aantal bedden, plaatsen of uren die 

volgens de leeftijdsstructuur van de bevolking nodig zouden zijn.  

De realisatiegraad bij de WZC ligt in Eerstelijnszone Panacea hoger dan die van het Vlaams 

Gewest. Voor de DVC ligt de realisatiegraad lager dan in het Vlaams Gewest. Bij de gezinszorg 

ligt de realisatiegraad ongeveer even hoog als in het Vlaams Gewest. 
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b. Lokale dienstencentra 

In Eerstelijnszone Panacea zijn er 3 lokale dienstencentra: 

• LDC Egmont in Zottegem 

• LDC De Bron in Zottegem 

• LDC ’t Ryckbosch in Herzele 

c. Kinderopvang 

In het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea zijn er 921 plaatsen in de kinderopvang voor 

baby’s en peuters. Dit betekent dat er voor 38,1% van de 0-2 jarigen een opvangplaats 

beschikbaar is. Het kinderopvangaanbod (aantal opvangplaatsen per 100 0-2 jarigen) voor baby’s 

en peuters ligt lager in Eerstelijnszone Panacea dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. Bij 

opvangplaatsen met inkomenstarief wordt de kostprijs van de kinderopvang berekend op basis 

van het inkomen van de ouders. 75,5% van de opvangplaatsen in Eerstelijnszone Panacea zijn 

met inkomenstarief. Dit aandeel is lager dan gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest. 



 

39 

 

Er zijn twee soorten kinderopvang:  

• Gezinsopvang: opvang voor maximum 8 tegelijk aanwezige kinderen.  

• Groepsopvang: opvang voor minimaal 9 tegelijk aanwezige kinderen. Leefgroepen bestaan 

uit maximaal 18 kinderen.  

In Eerstelijnszone Panacea zijn 46,0% van kinderopvangplaatsen gezinsopvang, 41,5% van de 

opvang gebeurt onder de vorm van groepsopvang, 12,5% van de opvangplaatsen bevindt zich in 

een groepssamenwerking. 
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POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 

1.  Lokale pol it iek  

Veranderende plannen, wet- en regelgeving kunnen zowel kansen als bedreigingen met zich 

meebrengen, dus het is wel belangrijk om in kaart te brengen wat er speelt op vlak van politieke 

ontwikkelingen. Vooreerst wordt de machtsverdeling in de lokale besturen onder de loep 

genomen, daarna volgt een duiding met betrekking tot de referentieregio’s. 

Politieke oriëntatie van het gemeentebestuur anno 2022: 

Brakel 
Burgemeester: Stefaan Devleeschouwer  
(Open VLD)  
 
Bestuur: Open VLD 
 
Zetels:  
De 23 zetels zijn als volgt verdeeld: 
    ■ sp.a: 3 
    ■ Open Vld: 15 
    ■ CD&V: 3 
    ■ N-VA: 1 
    ■ VB: 1 
 
 

Lierde  
Burgemeester: Jurgen Soetens 
 
Bestuur: Voor Lierde – de 3e partij 
 
Zetels:  
De 17 zetels zijn als volgt verdeeld: 
    ■ Voor Lierde: 11 
    ■ de 3de partij: 3 
    ■ Open Vld Lierde: 3 

 

Zottegem 
Burgemeester: Titelvoerend Matthias Diependaele 
(N-VA) & Waarnemend Evelien De Both (N-VA) 
 
Bestuur: CD&V (2019-2021) | N-VA (2022-2024) 
 
Zetels:  
De 29 zetels zijn als volgt verdeeld: 
    ■ CD&V: 7 
    ■ N-VA: 8 
    ■ Open VLD: 5 
    ■ sp.a: 7 
    ■ Groen: 2 

 

Herzele 
Burgemeester: Johan Van Tittelboom (Open VLD) 
 
Bestuur: Open VLD – CD&V 
 
Zetels:  
De 25 zetels zijn als volgt verdeeld: 
    ■ LEEF! & GROEN: 2 
    ■ roodgroen: 2 
    ■ Open Vld: 13 
    ■ CD&V en Partners: 5 
    ■ N-VA: 3 

 

Oosterzele  
Burgemeester: Johan Van Durme (CD&V) 
 
Bestuur: CD&V - N-VA 
 
Zetels:  
De 23 zetels zijn als volgt verdeeld: 
    ■ Groen: 3 
    ■ Open Vld plus: 8 
    ■ CDV/N-VA: 12 

 

Sint-Lievens-Houtem 
Burgemeester: Tim De Knyf (Nieuw Houtem) 
 
Bestuur: Nieuw Houtem 
Zetels:  

 
De 21 zetels zijn als volgt verdeeld: 
    ■ sp.a Groen: 2 
    ■ Open Vld: 3 
    ■ Nieuw Houtem: 12 
    ■ CD&V: 2 
    ■ N-VA: 2 
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In Lierde en Sint-Lievens-Houtem kreeg de partij Vlaams Belang de meeste stemmen tijdens de 

federale verkiezingen van 2019. In de overige gemeentes liep dit gelijk met de lokale 

verkiezingen, behalve in Oosterzele waar de meeste stemmen naar Open VLD gingen.  

Er is een voelbare verschuiving van een historische (centrum)linkse politieke inkleuring naar 

(centrum)rechts. Volgende lokale verkiezingen vinden plaats in oktober 2024. 

INZICHTEN 

De Eerstelijnszone Panacea telt  90.971 inwoners en bestaat uit de stad Zottegem (26.943 

inwoners) en de gemeenten Brakel (14.752 inwoners), Lierde (6.629 inwoners), Herzele (18.426 

inwoners), Sint-Lievens-Houtem (10.470 inwoners) en Oosterzele (13.751 inwoners).  

1.  Bevolkingskenmerken  

De bevolkingsdichtheid van Eerstelijnszone Panacea ligt lager dan deze van het Vlaams Gewest. 

Het gaat  dan ook om een regio met een eerder landelijk karakter.  

Hoewel binnen  Eerstelijnszone Panacea een kleiner aandeel mensen met een niet- Belgische 

nationaliteit of -herkomst  wonen dan gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest is de voorbije 

10 jaar toch een opmerkelijke stijging merkbaar, dit van 220 in 1990 naar 3.027 in 2021. Deze 

stijging is het grootst in Herzele en Zottegem en  groter dan de stijging  in Oost-Vlaanderen en 

het Vlaams Gewest. We merken dit ook aan het aandeel kinderen in het basisonderwijs dat een 

andere taal dan het Nederlands als thuistaal heeft, dit aantal stijgt  in de Eerstelijnszone Panacea 

immers van 3,3% in 2012 naar 7,3% in 2020. 

De grijze druk in Eerstelijnszone Panacea ligt hoger dan deze in het Vlaams Gewest. Concreet wil 

dit zeggen dat er dus relatief meer ouderen zijn in verhouding tot de 20 tot 64-jarigen. Per 100 

mensen op beroepsactieve leeftijd zijn er 36,4 65-plussers. 

We merken dat ook de familiale zorgindex hoger ligt dan deze in het Vlaams gewest. Wat wil 

zeggen dat er in de regio veel  hoogbejaarden zijn in verhouding tot de bevolking die er 

normaliter zorg moet dragen. Hierdoor kunnen we vermoeden dat er ook een groot aantal 

(potentiële) mantelzorgers in de regio aanwezig is. Een algemene evolutie, die zich ook in deze 

regio voordoet, is de sterke stijging van het aandeel jongeren met een verhoogde 

tegemoetkoming. Het aandeel ouderen met een inkomensgarantie neemt daarentegen af. De 

armoede bij jongeren en de actieve bevolking neemt in de regio dus toe, terwijl de armoede bij 

ouderen stilaan afneemt. 

We stellen bovendien vast dat  in de regio een hoger dan gemiddeld aantal ouderen alleen 

woont en dat ook het aantal mensen met het statuut van een chronisch ziekte hoger ligt dan het 

gemiddelde in Vlaanderen, net als de gemiddelde BEL-score bij 65+ers in de regio. Tenslotte 

hebben er ook meer mensen woonachtig in het werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea een 

erkenning vanuit de Directie-generaal Personen met een handicap dan gemiddeld genomen in 

Vlaanderen.  
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Uit bovenstaande concluderen we dat er een hoge zorgbehoefte vast te stellen is in de regio van 

Eerstelijnszone Panacea. Hiermee rekening houdend gaan we er van uit dat ook mantelzorgers 

een groep zijn die in de regio sterk vertegenwoordigd is. 

In Eerstelijnszone Panacea gaan minder mensen dan gemiddeld naar de tandarts vanuit 

preventief oogpunt. Andere preventieve maatregelen ( screening naar borst-, baarmoederhals- 

en darmkanker) worden dan weer beter dan gemiddeld opgevolgd. 

Met uitzondering van Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele hebben alle gemeenten van de 

eerstelijnszone meer dan 15% eenoudergezinnen op het totaal aantal gezinnen, Zottegem zit 

met 17.6%  zelfs boven het Vlaamse gemiddelde. Ervaring leert dat dergelijke gezinnen meer 

risico op onderbescherming lopen en daarom als een regionaal aandachtspunt dienen 

beschouwd te worden. 

8,1% van de kinderen en jongeren (0-24 jaar) in de Eerstelijnszone Panacea heeft een verhoogde 

tegemoetkoming in de ziekteverzekering. De kansarmoede-index van Kind en Gezin varieert 

voor het werkingsgebied van 1,7 in Sint-Lievens-Houtem tot 10,7 in Zottegem. Wanneer we de  

gemiddelde kansarmoede-index van Kind en Gezin op het niveau van de eerstelijnszones 

bekijken dan krijgen we 6.3%. Hoewel dit percentage lager ligt dan het Vlaamse gewest toont de 

evolutie van de kansarmoede-index van de voorbije 10 jaar toch een merkbare stijging voor de 

regio. Dit betekent dat steeds meer kinderen en jongeren in de regio opgroeien in een gezin met 

een laag inkomen. Uit onderzoek blijkt dat de impact van het leven in armoede op kinderen 

tussen 0 en 3 jaar het grootste is, gezien het effect op hun ontwikkeling dan het grootste is. 

Kinderen die in armoede opgroeien, lopen cruciale ontwikkelingskansen mis tussen 0 en 3 jaar. 

Structureel investeren in armoedebestrijding bij kinderen in deze leeftijdscategorie kan een 

groot verschil kan maken. 

In 2021 hebben in totaal 299 gezinnen in de regio een budgetmeter elektriciteit, dit is 7,9 per 

1.000 afnemers. Met het uitbreken van de energiecrisis in 2022 gaan we er van uit dat nog veel 

meer mensen in energie-armoede dreigen te komen. Dit zorgt nu reeds voor een zware 

belasting van de betrokken hulpverlening. 

Uit de cijfers over het gebruik van psychofarmaca blijkt dat er een hoger gebruik van 

antipsychotica en medicatie tegen alcoholgebruik is in regio Panacea.  

2.  Het aanbod van zorg en welzijn  

Geografisch situeert Eerstelijnszone Panacea zich in het Zuiden van de provincie Oost-

Vlaanderen en bevat geen centrumsteden of sluit er ook niet nauw bij aan. Deze ligging brengt 

een aantal bijzondere kenmerken met zich mee die maken dat er weinig zorgaanbod is op het 

grondgebied en de verbondenheid met het zorg- en welzijnsbeleid van Gent en Aalst beperkt is. 

Binnen Eerstelijnszone Panacea  is er slechts een beperkt aanbod van meer gespecialiseerde zorg 

op het eigen grondgebied. 

Op een aantal punten is deze nood ook hard te maken met cijfers, zeker wat betreft het meer 

geïnstitutionaliseerd aanbod. Ook wat betreft de zelfstandige aanbieders van zorg en welzijn in 
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onze zone, zijn er heel wat noden. Vanuit het veld krijgen we wel signalen dat er zeer lange 

wachtlijsten zijn voor psychologen die werken met kinderen en jongeren  

Tot slot kunnen we stellen dat het aanbod aan sociale woningen in de regio erg klein is terwijl 

het aandeel dat ingeschreven is op een wachtlijst hoger ligt dan gemiddeld. In het 

werkingsgebied van Eerstelijnszone Panacea zijn er 1.124 sociale huurwoningen. Per 100 

huishoudens zijn er dus 2,9 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen is lager 

dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. Er zijn 1.244 huishoudens (3,2%) die op een wachtlijst 

staan voor een sociale huurwoning. 

Ook het kinderopvangaanbod is niet toereikend in het werkingsgebied van Eerstelijnszone 

Panacea. Er zijn 921 plaatsen in de kinderopvang voor baby’s en peuters, wat concreet betekent 

dat er voor 38,1% van de 0-2 jarigen een opvangplaats beschikbaar is. Het kinderopvangaanbod 

(aantal opvangplaatsen per 100 0-2 jarigen) voor baby’s en peuters ligt daarmee lager in 

Eerstelijnszone Panacea dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. 

3.  Knelpunten, uitdagingen en sterktes  

a. Knelpunten en uitdagingen 

Naast de knelpunten op het vlak van het zorg- en welzijnsaanbod zoals hierboven geschetst, zijn 

er een aantal bijkomende factoren die het werken in de zone bemoeilijken. Deze werden 

bevraagd bij 70 actoren uit zorg en welzijn in de regio tijdens de SWOT-analyse op 13.09.2022 

waarover eerder sprake. 

Met stip op één bij de bevraagden stonden de lange wachtlijsten bij alle verschillende 

zorginstanties. Eens de hulpvrager de weg gevonden heeft in het kluwen van het zorgaanbod 

botst hij/zij vaak op een wachtlijst van meerdere maanden. Vooral in de psychosociale 

hulpverlening, acuut én chronisch, zorgen deze wachtlijsten voor grote uitdagingen. Ook binnen 

de oppas voor zorgbehoevenden, de opvang voor kinderen met een beperking en de reguliere 

kinderopvang zorgen de lange wachtlijsten voor grote problemen.  

De wachtlijsten hangen nauw samen met het personeelstekort waar de sector mee worstelt. 

Zowel een tekort aan vast personeel als vrijwilligers, wat de werking van sommige diensten in 

het gedrang brengt. Dit heeft ook een nefast effect op de bereikbaarheid van deze diensten 

aangezien ze vaak maar beperkte openingsuren hebben of beperkt telefonisch geconsulteerd 

kunnen worden.  

Hierboven was al sprake van het kluwen van het zorgaanbod maar ook dit wordt als een 

uitdaging ervaren binnen het zorglandschap. De versnippering van de zorg kan bij de hulpvrager 

voor een verlies van overzicht en hulpverleningsmoeheid zorgen. Bij wie kan hij/zij voor wat 

terecht en wie staat er in voor de continuïteit van zijn/haar zorg? Er is nood aan een lokale 

sociale kaart waar zowel de PZON als de hulpverlener beroep kan op doen.   

Het naderende tandartsen-en huisartsentekort wordt gezien als een potentieel knelpunt binnen 

Eerstelijnszone Panacea. Dit is een probleem waar nu al proactief over nagedacht moet worden 

en waarvoor actie zal moeten worden ondernomen. Momenteel hebben de meeste tandarts- en 
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huisartspraktijken al een patiëntenstop ingevoerd, maar kunnen de mensen zonder vaste 

tandarts of huisarts nog opgevangen worden bij de enkele praktijken zonder patiëntenstop. 

Specifiek in deze regio worden de hulpverleners nog geconfronteerd met een knelpunt als het 

gaat om doorverwijsmogelijkheden voor kinderen en jongeren: er is maar een beperkt aanbod 

geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, dit voor zowel acute als chronische 

psychologische hulpverlening. Deze hulpvragen kunnen vaak niet opgevangen worden in de 

eigen regio waardoor er moet gekeken worden naar hulp uit andere regio’s. 

Een blijvend knelpunt is de mobiliteit in en naar de zone. Eerstelijnszone Panacea omvat 5 

gemeentes en 1 stad, allen van een landelijk karakter, wat de bereikbaarheid vaak bemoeilijkt. 

Mensen kunnen zich niet altijd even vlot verplaatsen en/of het aanbod van het openbaar 

vervoer is ontoereikend of te duur, waardoor de PZON niet gemakkelijk de weg vindt naar de 

nodige diensten. Dit in combinatie met de eerder genoemde beperkte telefonische 

bereikbaarheid van zorg-en welzijnsdiensten zorgt ervoor dat de hulpverlening vaak niet 

toegankelijk en niet laagdrempelig genoeg is.  

De uniformiteit van het aanbod van een OCMW binnen één eerstelijnszone kan voor best wat 

verwarring zorgen bij de PZON. Aangezien de tussenkomsten en beslissingen verschillen van 

gemeente tot gemeente doordat dit door elk lokaal bestuur apart beslist wordt, is het voor de 

hulpvrager niet altijd even duidelijk wat zijn/haar rechten en plichten nu precies zijn. Een 

bijkomende uitdaging hierbij is het steeds diverser worden van het cliënteel terwijl het aanbod 

hier nog niet op afgestemd is en er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om deze specifieke 

struikelblok op te vangen.  

De digitalisering van alle diensten zorgt voor een grote uitdaging voor een deel van de PZON. 

Zowel de digitale kennis als het digitaal kunnen raadplegen van diensten wordt steeds vaker als 

een vanzelfsprekendheid beschouwd, terwijl dit bij een deel van de hulpvragers vaak nog niet 

het geval is. De digitale ondersteuning mag dus zeker niet uit het oog verloren worden om 

ervoor te zorgen dat de kloof met dit deel van de kwetsbare bevolking niet groter wordt. 

Gelukkig zetten steeds meer lokale besturen in op digipunten om een antwoord te proberen 

bieden op deze uitdaging.   

b. Sterktes 

Wat als positief ervaren wordt door de zorg-en welzijnsprofessionals werkzaam in de 

Eerstelijnszone Panacea zijn de vele initiatieven om het samenwerken en netwerken van de 

verschillende zorgverstrekkers te bevorderen: de netwerklunches georganiseerd door de 

Eerstelijnszone Panacea, de verschillende (netwerk)overlegmomenten, de 

samenwerkingsverbanden die opgezet werden om de instroom bij het begin van de oorlog in 

Oekraïne te coördineren, het Geïntegreerd Breed Onthaal, de goede samenwerking gecreëerd 

door de vaccinatiecampagne, enz.  

Ook is er een gunstige evolutie voelbaar op vlak van ondersteuning voor jeugd- en 

jongerenwerking. Onder impuls van het ESF-project Jongleer werd een overleg met het lokale 
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bestuur opgezet waaruit een goede samenwerking ontstaan is en concrete projecten zullen 

voortvloeien.  

Er is een heel ruim aanbod aan diensten beschikbaar in de regio, zowel voor jeugd als 

volwassenen. Het zal er de komende jaren vooral op aankomen om dit aanbod kenbaar te 

maken bij zorg- en welzijnswerkers en om elkaars werking nog beter te leren kennen. Blijven 

inzetten op samenwerken en netwerken.  

 


