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SAVE AGE: Energie-efficiënt gedrag van bewoners en werknemers in zorginstellingen 

voor ouderen. 

Een literatuuronderzoek van 2000 referenties in artikelen en boeken heeft duidelijk gemaakt dat er door verandering van 

energie-gerelateerd gedrag potentieel  een besparing mogelijk is van 19% (±5%) op het energieverbruik. Deze besparing 

kunnen worden bereikt met verandering in gedrag, levensstijl, bewustzijn, goedkope acties en kleine investeringen. 

Voor het eerst in Europa is een gedragsanalyse uitgevoerd die zich richtte op energie-efficiëntie in 100 oudereninstellingen in 

de 10 landen die deelnemen in het SAVE AGE project. SAVE AGE heeft tot doel om de bewustwording te verhogen van de 

mogelijkheden om energiebesparing te bereiken door gedragsverandering bij staf en bewoners. Vermindering van 

energiegebruik in oudereninstellingen is van belang vanwege de vergrijzing van de Europese bevolking en omdat deze centra 

24 uur per dag, 365 dagen per jaar op volle bezetting draaien.  

Volgens projecties van de demografische ontwikkelingen 

door Eurostat (EUROPOP2008) zal in 2060 de bevolking van 

de EU-landen gemiddeld veel ouder zijn dan nu, met ruim 

30% van de bevolking boven de 65 jaar (tegen 17.1% in 

2008). Een ander aspect van de vergrijzing is de toenemende 

vergrijzing binnen de groep ouderen. Men verwacht dat het 

aandeel van personen boven de 80 jaar in de bevolking van 

de EU-27 zal verdrievoudigen, van 21,8 miljoen in 2008 tot 

61,4 miljoen in 2060. 

Als gevolg hiervan voorziet men dat de afhankelijkheidsratio 

door ouderdom meer dan verdubbelen zal, van 25,6% in 

2009 toto 53,5% in 2060.  

Bevolkingspiramide, EU27, 2008, 2060

 

 

Energiegedrag kan zich uiten door investeringen of door gewoontegedrag. Het eerste betreft de ingebruikname van een 

nieuwe technologie, bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw apparaat. Gewoontegedrag is gedrag dat is voorkomt uit 

dagelijkse routines zoals het uitschakelen van de verlichting bij het verlaten van de kamer. Wat dat betreft laten de 

resultaten van de SAVE AGE gedragsanalyse zien dat in de meeste tehuizen de verlichting brandt, afhankelijk van daglicht of 

van de aanwezigheid van personen, maar in 22% van de instellingen blijft het licht altijd branden zelfs als er niemand in de 

kamer is. 

Andere voorbeelden van energie-inefficiënt routine gedrag zijn: 

- Fornuizen staan op stand-by of op de laagste stand in de keukens van sommige instellingen in Portugal; 

- Eten wordt warm gehouden in elektrische wagens gedurende meer dan twee uur in zeven instellingen in Duitsland; 

- Koelkasten worden pas op ijsvorming gecontroleerd wanneer dit moet worden verwijderd, vooral in Italiaanse en 

Spaanse instellingen; 
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- Wat betreft warm tapwater voor de afwas: in 2 instellingen in Tsjechië laat men de warme kraan vaak open staan, 

zelfs als er geen water nodig is; 

- Wat betreft het wassen van kleding: in 30% van de wasbeurten wordt op hoge temperatuur gedraaid (90
o
C) en in 

Griekenland en Slovenië worden nog  meer wassen gedraaid op deze temperatuur; 

- Vensters blijven meer dan 2uur open voor ventilatie in sommige instellingen in Portugal, Griekenland, Duitsland en 

Italië. Bovendien blijft  in 47% van de instellingen de verwarming of koeling altijd of bijna altijd draaien tijdens het 

ventileren van kamers, dit gebeurt vooral in Frankrijk, Griekenland, Italië en Duitsland; 

- Bijna de helft van de instellingen heeft geen periodiek onderhoudsprogramma om installaties te controleren; verder 

wordt in 29% van de instellingen alleen correctief onderhoud gepleegd als de installatie een defect vertoont; 

- Energiecontracten worden zelden of nooit geëvalueerd in 32% van de instellingen; 

- Slechts 8% van de instellingen hebben een trainingsplan voor werknemers of bewoners op het gebied van energie-

efficiëntie;  

- In de meeste instellingen is voor werknemers en bewoners geen informatie beschikbaar over het energiegebruik van 

apparaten en methoden om energie te besparen. 

Als algemene conclusie van de gedragsstudie in het kader van SAVE AGE kunnne we stellen dat er in het algemeen een 

belangrijk gebrek aan informatie en kennis is over energiebesparing onder het (inclusief managers en staf) en bewoners in 

oudereninstellingen. Dit kan ook resulteren in een gebrek aan bewustzijn met betrekking tot energie efficiency en 

besparingen. . Bewustwording op alle niveaus van de organisatie (beheer, onderhoud, personeel, bewoners etc.) is de meest 

effectieve maatregel in het bereiken van de besparingsdoelstellingen. 

 

De geïnterviewden zien het gebrek aan informatie, 

gebrek aan scholing en gebrek aan bewustzijn als 

de belangrijkste barrières en obstakels voor de 

energie-efficiëntie in de RCHEPs. Eén van de 

factoren die van invloed zijn op het gedrag is 

motivatie. Dit omvat het bewustzijn, kennis, sociale 

invloed, houding, waargenomen mogelijkheden en 

bedoelingen. 

 

Om het energiegedrag gericht te veranderen is het noodzaak om mensen bewust te maken van hun energie gebruik door 

ze hier aandacht aan te laten schenken, en door geïnformeerd te worden over de gevolgen van de energieverspilling. 


