
 

Campagne 1712 focust op partnergeweld bij ouderen 
 
Er heerst een taboe op het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook 
specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een 
vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is. 

  

 
Oproep: experimenteerruimte voor gemeenschappelijk wonen 
 
Iedereen die dat wil, kan vanaf nu een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van 
de heersende regels. Minister Homans, bevoegd voor wonen, lanceert een oproep tot deelname aan een proefomgeving voor 
experimentele woonvormen. 

 

  

 
Oproep: Cultuurcontentement in je gemeente 

 
Het lijkt nog ver weg, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan (2018). Het lokale 
cultuurbeleid verdient extra aandacht. En daar valt veel onder: bibliotheken, (amateur)kunsten, cultuur- en 
gemeenschapscentra, het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, erfgoed, enzovoort. Je komt er meer mee in 
aanraking dan je denkt! 

 

  

 
Oproep: onderzoek naar voeding bij 65-plussers 
 
Hogeschool VIVES onderzoekt de dagelijkse kost van 65-plussers. De doelstelling van het project is om richtlijnen te ontwikkelen 
voor bedrijven omtrent de ontwikkeling van voedingsproducten, aangepast aan ouderen. 

 

  

 
Oproep: onderzoek naar voortgang van Alzheimer 
 
Momenteel loopt op de dienst Geriatrie van het universitair ziekenhuis Brussel (te Jette) een onderzoek naar de veiligheid en 
doeltreffendheid van een experimenteel medicijn dat potentieel kan helpen om geheugenverlies in verband met de ziekte van 
Alzheimer te vertragen. Hiervoor zijn zij op zoek naar mensen tussen 60 en 85 jaar die geen symptomen hebben, maar die bezorgd 
zijn dat ze in de toekomst de ziekte van Alzheimer kunnen krijgen. 

 

  

 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk bestaat 40 jaar 
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Deze zomer blaast het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 40 kaarsjes uit. Het steunpunt 
ontwikkelde daarom een nieuwe publicatie. Daarin ontdek je het vrijwilligerswerk van vroeger, 
nu en later. 

  

 
Award Week van de Valpreventie 2017 
 
De winnaar van de 'Award Week van de Valpreventie 2017' is bekend! Er werd massaal deelgenomen door maar liefst 194 
organisaties uit verschillende settings (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere), waarvan er slechts eentje kon 
winnen. De jury verkoos een organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en voldeed aan alle 
vooropgestelde criteria: een origineel initiatief, met extra aandacht voor moeilijk te bereiken ouderen en een samenwerking tussen 
verschillende actoren. 

 

  

 
Gluren bij de buren - leven in een woonzorgcentrum in Nederland: 20 juni 2017  
 
Tijdens deze debatavond geeft Jef Pelgrims, bestuurder van zorggroep tanteLouise uit het Nederlandse Bergen op Zoom, een 
toelichting over de werking van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland anno 2017. 

 

  

 
Werelddag Dementie: 21 september 2017 

 
Donderdag 21 september 2017 organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen de Werelddag Dementie 
2017, met als thema 'Dementie in beweging'. 
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