
 

 
  

29 september 2017 

  

 
Levenskeuzes van 60-plussers: overwegend positieve visie op de toekomst 

 
Hoe kijken zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan? 
Waarover maken ze zich zorgen? Hoe bereiden ze zich voor op 
‘later’? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het 
onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2 
000 niet-hulpbehoevende zestigplussers, op zoek naar een 
genuanceerd antwoord op deze vragen. 

  

 
Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017? 

 
Vanaf 1 oktober 2017 worden er een aantal veranderingen 
doorgevoerd. De belangrijkste voor ouderen zijn de mogelijkheid om 
beroep te doen op een ‘huisapotheker’, thuisverpleegkundigen die 
de identiteit van hun patiënten moeten controleren bij het 
toepassen van de elektronische derdebetalersregeling en de 
uitbreiding van de energielening. 

 

  

 
23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke 
gemeente’. 
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http://www.vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4921
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23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar 
een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een 
kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap 
Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil 
ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid. 

  

 
Voorleesweek ‘Hoera voor de voorleespapa’s!’: 18 – 26 november 2017 
 
Binnenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse Voorleesweek. Organisator Iedereen Leest wil daarmee 
het belang én het plezier van voorlezen voor jong en oud in de kijker zetten. Want voorlezen is goed 

voor de taalontwikkeling, de woordenschat én het leesplezier van 
kinderen en volwassenen. Bovendien valt de voorleesweek grotendeels 
samen met de Ouderenweek die onder andere het thema verbinding 
tussen verschillende generaties stimuleert. Een mooie gelegenheid om 
de twee themaweken te koppelen dus! 

 

  

 
Bijscholing ‘Begeleiden van moslimgezinnen bij het levenseinde’: 4 oktober 2017 

 
Gezondheidszorg en welzijnswerk krijgen in toenemende mate te maken 
met zorgvragen van moslims, ook bij de begeleiding van het levenseinde. 
Deze bijscholing biedt concrete en praktische tips om te komen tot een 
passende en respectvolle begeleiding van moslims bij het levenseinde. 

 

  

 
Vorming ‘Vroegtijdige zorgplanning voor informatieverstrekkers in gemeenten en OCMW's’: 26 
oktober 2017 

 
De wetgeving rond het levenseinde geeft Belgische burgers de 
kans om wensen over zorg en levenseinde te bespreken, te 
verduidelijken en eventueel op papier te zetten. Dit gaat dan om 
wetten betreffende palliatieve zorg, euthanasie en 
patiëntenrechten. Hoewel deze wetgeving al 15 jaar bestaat, is ze 
nog steeds onvoldoende ingeburgerd en bestaan er nog veel 
vragen en misverstanden rond de geldigheid en de 
toepasbaarheid van wilsverklaringen. Infoverstrekkers van 
gemeenten en OCMW’s hebben er dus alle baat bij goed op de 
hoogte te zijn. 
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Studiedag ‘23 uur wonen, 1 uur zorg’: 14 december 2017 

 
De bewoners van de huidige woonzorgcentra staan anders in het leven dan de 
bewoners van de vroegere rusthuizen. De term ‘woonzorgcentrum’ bestaat nu al 8 
jaar, tijd om het wonen effectief vooraan te plaatsen. En de term ‘animatie’ past 
niet meer bij de huidige bewonerspopulatie. De studiedag laat je kennismaken met 
verschillende kaders en visies omtrent het steviger inbedden van wonen en leven in 
het woonzorgcentrum. 

 

  

 
Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’ 

 
Wil je graag expert worden in valpreventie bij ouderen? Het 
Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) start 
in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding 
‘Expert valpreventie bij ouderen’. 
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