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Projectformulier ten behoeve van 
Openbare Instellingen  

 
 
Dit formulier is ingediend door een openbare instelling. Dit document geeft de doelstellingen op 
van de gewenste steunmaatregel, de taken toevertrouwd aan het wetenschappelijke team en deze 
van de overheidsinstelling zelf, gedurende en na het project, de timing en het budget van de 
wetenschappelijke taken.  
 

Praktische informatie 
 
Naam van openbare instelling die het project heeft ingediend: FOD Sociale Zekerheid 
(http://socialsecurity.fgov.be/ ) 
 
Naam van het project: Een explorerende analyse van de gezondheidsenquête 2004 voor de 
populatie van de 65-plussers. 
 
Timing van de wetenschappelijke taken: 24 maanden  
 
Deliverables en valorisatie activiteiten ten laste van de wetenschappelijke ploeg (niet opgenomen 
in de beschrijvende fiche hieronder):  

- Internationale seminarie (bij het begin van het project, doelstelling: state of the art); 
- rapport over de manier waarop de gegevens van het project best zouden kunnen leiden tot 

internationale/Europese vergelijking en harmonisatie door de Openbare instelling; 
- Valorisatieactiviteit bij het einde van het project (de ploeg kan een voorstel schrijven in het 

indieningsformulier);  
- deliverables gevraagd in het onderzoekscontract met Wetenschapsbeleid : beschrijving van 

het project (max. 25 regels in Engels, Duits, Frans en Nederlands) ; samenvatting van het 
project (bij het einde van het project, max. 10 pagina’s in F/NL/D/EN) ; en tekst van max. 
40 regels in het FR/NL/EN bestemd voor de Nieuwsbrief AGORA ; tussentijds rapporten 
(max. 2 pagina’s, om de 6 maanden voor de financiering van het project); verslagen voor 
het begeleidingscomité (zie hieronder)  

Deze activiteiten zijn ten laste van het budget dat toegekend is aan de ploeg.  
 
Verloop van een project:  
Het is aan de overheidsinstelling het AGORA-project te beheren. Dit houdt in dat zij moet toezien 
op het goede verloop van de wetenschappelijke werkzaamheden en van de haar opgelegde taken 
om het verloop van het project te bevorderen. Samen met de ploeg en het Federale 
Wetenschapsbeleid vormen zij de Technische stuurgroep van het project. Voor elk project is er een 
Begeleidingscomité. Dit Begeleidingscomité is een klankbord dat de technische stuurgroep in staat 
moet stellen de grote fases van het project aan een geïnteresseerd publiek kenbaar te maken en er 
de nuttige input uit te halen. Het Begeleidingscomité zal worden betrokken bij de diverse 
voorgestelde initiatieven voor de valorisatie van het eindresultaat. De wetenschappelijke ploeg 
neemt op zich de documenten voor het comité op te stellen, de openbare instelling zorgt voor de 
agenda en de notulen van de vergaderingen.  
 
Datum van het informatiesessie (inschrijving ten minsten een week op voorhand per e-mail – 
naji@belspo.be . bij gebrek aan interesse heeft de vergadering niet plaats) : 11 januari, zaal 7 van 
het federale Wetenschapsbeleid, 10.00 u.  
 
 
 
Het Project 

FEDERAAL 
WETENSCHAPSBELEID 

 
Wetenschapsstraat 8  B-1000 BRUSSEL 

Tel. 02 238 34 11  Fax 02 230 59 12 
 www.belspo.be 
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1. Benaming van de openbare instelling 
 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  
 
2. Naam van het project  
 
Een explorerende analyse van de gezondheidsenquête 2004 voor de populatie van de 65-plussers. 
 
3. acroniem 
 
HS-65 (health Survey 65 +) 
 
4. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. 
 
Om in het kader van de vergrijzing de beleidsmakers te kunnen voorbereiden op de bijzondere 
vereisten inzake de gezondheidszorg voor de oudere leeftijdsgroepen, werd op verzoek van de FOD 
Sociale Zekerheid de gezondheidsenquête 2004 van het WIV een bijkomende steekproef getrokken 
voor de 65-plussers. Daardoor werden in het kader van de gezondheidsenquête 2004 ongeveer 
3.000 personen van 65 jaar en ouder bevraagd. Ouderen die in een rusthuis of rust- en 
verzorgingstehuis zijn opgenomen hadden een even grote kans om in de steekproef opgenomen te 
worden, waardoor de kenmerken van deze populatie voor het eerst aan de hand van een 
representatieve steekproef in kaart kunnen worden gebracht.  
  
Hierdoor beschikken we nu over een uniek bestand dat ons zal toelaten verschillende facetten van 
de gezondheidsproblematiek van de 65-plussers in kaart te brengen. Om deze gegevens op een 
wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen benutten, is een explorerende analyse nodig die 
de verschillende mogelijkheden van het bestand verkent en concrete voorstellen formuleert voor 
verder onderzoek naar deze bevolkingsgroep.  
 
5. Uit te voeren opdracht: 
 
a. door de onderzoeksploeg 
 
Een explorerende analyse die de verschillende mogelijkheden van het bestand verkent en minimaal 
vijf concrete voorstellen formuleert voor verder onderzoek naar deze bevolkingsgroep. Voor 
minstens één van de geformuleerde voorstellen dient een pilootstudie te worden uitgevoerd. Hierbij 
dienen zowel de wetenschappelijke kwaliteit alsook de beleidsrelevantie van het geselecteerde 
project te worden gemotiveerd.  
 
b. door de openbare instelling: 
 
De FOD Sociale Zekerheid verleent de onderzoekers met het oog op het beschreven onderzoek, en 
in overleg met het WIV, toegang tot de documentatie (codeboek e.d.) en de ingezamelde gegevens 
van de Gezondheidsenquête 2004 
 
6. Op te leveren eindproduct: 
 
a. door de onderzoeksploeg: 
 
Er wordt een beschrijving verwacht van gedetailleerde voorstellen op basis  van de  ingezamelde 
enquêtegegevens, die onmiddellijk uitvoerbaar zijn en die de informatiebeheerders toelaten de 
nodige beleidsinformatie te leveren (variabelen, indicatoren, resultaten van statistische analyse’s 
,…). 
 
b. door de Openbare Instelling 
 
Niet gespecifieerd 
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7. Valorisatie van het eindproduct: 
  
a. Voor de openbare instelling: 
 
De FOD Sociale Zekerheid zal de bevindingen van het onderzoek gebruiken voor de selectie van 
nieuwe projecten inzake de gezondheidszorg voor 65-plussers die door de FOD Sociale Zekerheid 
worden gefinancierd.    
 
 De FOD Sociale Zekerheid zal de gegevens tevens hanteren met het oog op: 
     - de recurrente rapportering (per trimester, semester, jaar ...) 
     - de analyse van beleidsvoorstellen in een nationale en internationale context  
       (werkgroepen SPC, OESO enz.) 
   - de uitvoering van beleidsgericht onderzoek door de FOD Sociale Zekerheid 
 
b. voor de onderzoeksploeg en het 'publiek': 
 
Wetenschappelijke valorisatie van de pilootstudie is gewenst. 
 
 
8. Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken  
  

a. timing van activiteiten: 
 
Start van het project op 1 september 2006. Het project voorziet in 24 maanden Voltijds Equivalent 
(FTE) vrij toe te wijzen door het onderzoeksteam of het onderzoeksnetwerk. 
 
b. planning van activiteiten 
 
Fase 1: Explorerende analyse van de gezondheidsenquête 2004 door de onderzoekers 
 Fase 2: Formuleren van voorstellen tot exploitatie, waaruit na overleg met de FOD Sociale 
Zekerheid, een pilootproject zal worden geselecteerd 
Fase 3: Uitvoering van een pilootproject 
 
9. Bijzondere voorwaarden 
 
a. suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité: 
 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (beheerders gezondheidsenquête) 
Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 
Planbureau 
Gemeenschappen 
FOD Sociale Zekerheid en FOD Volksgezondheid 
RIZIV 
 
b. aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling 
 
Niet vereist 
 
 


