
 

Nieuwe campagne doorbreekt taboe rond jongdementie  
 

In een nieuwe campagne doorbreekt de Alzheimer Liga Vlaanderen het taboe rond jongdementie. Zes 

personen met dementie lieten hun mooiste herinneringen vereeuwigen. En jij kan dat ook doen! 

  

 

Kortfilm ‘Alzheimer’s: a love story’ 
 

Deze Engelstalige kortfilm brengt het verhaal van Michael en Greg. Greg heeft Alzheimer, maar 

desondanks blijft hun liefde voor elkaar onverwoestbaar. 

 

  

 

Op de koffie bij... Abbeyfield Le Martin Pêcheur 
 

Welke opties zijn er qua gemeenschappelijk wonen voor ouderen? Samenhuizen vzw nam polshoogte 

bij Abbeyfield in Watermaal-Bosvoorde (Brussel) en ging op de koffie bij bewoners Xavier, Marie-

Jeanne en Nicole en Abbeyfield-vrijwilligster Danielle.  

  

 

Oproep: Wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’ 
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De jaarlijkse wedstrijd ‘Jong en Oud in Gent’ is een gezamenlijk initiatief van Stad en OCMW 

Gent en beloont initiatieven die jong en oud samenbrengen. Die activiteiten leiden tot meer 

wederzijds respect en begrip en maken van Gent een leeftijdsvriendelijke stad. 

  

 

Reactiemoment ‘GroenPlus streeft naar Leeftijdsvriendelijke Gemeenten’: 21 april 2017 
 

GroenPlus, de ouderenwerking van Groen, hield eind vorig jaar een congres rond Leeftijdsvriendelijke 

Gemeenten. Zij formuleerden er een heel aantal voorstellen die ze willen bespreken met alle 

geïnteresseerden.  

  

 

Week van de Valpreventie: 24 tot 30 april 2017 
 

De zesde editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan "Blijf in beweging, 

doe het veilig!" roept de organisatie iedere 65-plusser op om deel te nemen. De focus van deze editie ligt 

op actief bezig zijn en dat op een veilige manier. Dat wil zeggen, met aandacht voor de verschillende 

valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en 

veiligheid in huis. De organisatie riep op om activiteiten te organiseren in het kader van het thema. Dat 

leverde heel wat op. 

 

  

 

Studiedag ‘Senioren, veilig mobiel’: 27 april 2017 
 

Volgens de Studiedienst van de Vlaamse Regering zal het aantal 65-plussers de volgende tien jaar 

toenemen in alle Vlaamse steden en gemeenten. Sterker nog, in 50 gemeenten zal deze stijging zelfs meer 

dan 30 procent bedragen. Dringend tijd dus om op zoek te gaan naar geschikte mobiliteitsoplossingen 

voor ouderen die meer zelfstandigheid en een hogere levenskwaliteit garanderen. 
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Infosessie 'ouder worden en alcohol'  
 

Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt 

bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste 

alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te openen heeft VAD 

(Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ 

ontwikkeld die onder andere door vormingsmedewerkers van een ouderenvereniging aangeboden 

kan worden. 

 

  

 

Garant-congres ‘Ethische vraagstukken in de ouderenzorg’: 11 mei 2017 
 

Bij een groot aantal handelingen door de hulpverlener in de ouderenzorg spelen ethische 

uitgangspunten een essentiële rol. Meer zelfs, elke visie of opvatting omtrent zorg wordt (mede) 

gestuurd door – al dan niet uitgesproken – ethische standpunten, met existentiële vragen. Tijdens dit 

congres komen belangrijke onderwerpen aan bod, met theoretische kaders, modellen voor de praktijk, 

kritische reflectie en discussie. 

 

  

 

Studiedag BelRAI in de ouderenzorg: 12 mei 2017 
 

De Vlaamse overheid wil met de uitrol van de Vlaamse Sociale Bescherming inzetten op een uniek inschalingsinstrument, 

de BelRai screener. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zoomt tijdens deze studiedag in op het 

meetinstrument vanuit het oogpunt van de wetenschap, het beleid en de praktijk. 

 

  

 

FedOS organiseert eerste intergenerationeel kunst- en verhalenfestival: 14 mei 2017 
 

Dit festival is het eindproduct van het project ‘OP nieuwe BENEN’ van FedOS vzw in samenwerking met ‘The Courage to 

Grow Old’. In 2015 en 2016 werden allerlei verhalen gesprokkeld bij jong en oud via pop-up verhalencafés. Deze verhalen 

werden gebundeld en dienden als basis voor 10 mini-producties. Beleef de creatieve energie van verschillende generaties 

samen op een podium. Een namiddagfestival van ouderen en jongeren vol van verhalen, humor en diversiteit in muziek, 

dans, beeldende kunst en theater dat een nieuw licht werpt op leeftijd! 
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