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JAN DESLOOVER
BRUSSEL In 2050 zullen er naar schatting

drie keer zoveel tachtigjarigen en tien keer zoveel
honderdjarigen zijn als vandaag. Hoe de rusthui-
zen de toestroom moeten opvangen die daaruit
zal voortvloeien, is een groot raadsel. Nu al vin-
den ze amper verpleegkundigen die de open-
staande vacatures willen invullen, blijkt uit een
grootschalig onderzoek in opdracht van Docen-
do, het adviescentrum van de Federatie Onafhan-
kelijke Seniorenzorg (FOS). Over heel Vlaande-
ren werden 274 rusthuizen bevraagd.
‘Er dreigt een historisch personeelstekort’, waar-
schuwt Luc Griep, de directeur van de FOS. Het is
geen loze alarmkreet, blijkt uit de cijfers. Negen
op de tien Vlaamse rusthuizen zoeken momen-
teel verpleegkundigen. Drie op de tien wachten
na een jaar nog altijd op de eerste sollicitant. Het
noodgedwongen in dienst houden van mensen
die niet voldoen, wordt stilaan vaste prik.
De onderzoeksresultaten steken schril af tegen
die van de studies ter zake die de afgelopen jaren
door de overheid werden besteld. Een aantal
daarvan werd uitgevoerd door het onderzoeks-
team van professor Jozef Pacolet, verbonden aan
de KU Leuven. ‘Ik heb me tien jaar blauw geër-
gerd aan die studies’, zegt Kurt Stabel van de FOS.
‘De teneur was steeds dat er eigenlijk niets aan de
hand is.’ Het tegendeel is waar, zegt Stabel. ‘Wel-
ke maatregelen de overheid ook moge nemen, het
is sowieso al te laat. We gaan personeelsproble-
men krijgen op alle niveaus in de zorgsector: in
de ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg, maar
vooral in de rusthuizen.’
Het grootste pijnpunt blijkt een huizenhoog ima-
goprobleem. Stabel: ‘Verpleegkundigen denken
blijkbaar dat in een rusthuis werken gelijkstaat
met levenslang ouderen wassen en pampers ver-
versen, terwijl ze vaak meer verantwoordelijk-
heid krijgen dan in ziekenhuizen, omdat rusthui-
zen geen dokters in vast dienstverband hebben.’
Dat een rusthuis slechter betaalt dan een zieken-
huis, is nog zo’n misvatting. De lonen werden een
paar jaar geleden gelijkgeschakeld. Maar het is
wel een feit dat ziekenhuizen, die meer middelen

hebben, vaak allerlei extralegale voordelen geven
om personeel aan zich te binden, zegt Stabel. Hij
noemt onder meer maaltijdcheques, grotere pre-
mies voor onregelmatige werkuren. Dat leidt stil-
aan tot een opbod. ‘Een tijdje terug gaf een koepel
van rusthuizen in Gent, waar een grote concen-
tratie aan ziekenhuizen is, al zijn verpleegkundi-
gen een auto.’ Rondvraag leert dat ook elders in
Vlaanderen rusthuizen creatief zijn, onder meer
met het aanbieden van aantrekkelijke hospitali-
satie- en groepsverzekeringen. 
Blz. 6 > reportage.

Rusthuizen
smeken om
personeel
Bijna elk rusthuis in Vlaanderen is dringend op zoek
naar verpleegkundigen. Veel directies wachten al een jaar
of langer op de eerste sollicitant.

90 procent
Negen op de tien Vlaamse rusthuizen heb-
ben momenteel openstaande vacatures
voor verpleegkundigen. Voor heel Vlaande-
ren gaat het over 1.250 jobs.

25 procent
Eén op de vier directies krijgt die vacatures
niet binnen het jaar ingevuld. Drie op de
tien zien in die periode geen enkele sollici-
tant, bijna de helft krijgt maar één kandi-
daat over de vloer. Een ruime meerderheid
van de directies vindt dat sollicitanten
overdreven eisen stellen.

60 procent
Zes op de tien rusthuizen houden uit pure
noodzaak één of meer verpleegkundigen
aan de slag die niet voldoen, omdat ze an-
ders de opgelegde personeelsnormen niet
halen.
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