
 

De nieuwe Actueel is er! 
 
De nieuwe editie van Actueel kan je nu online raadplegen. Daarin lees je onder andere artikels over het 
nieuwe systeem voor het aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen, ouderenmis(be)handeling en hoe 
ouderen de besparingen voelen in hun portemonnee volgens Decenniumdoelen 2017. Ook schenken we 
aandacht aan oudere holebi’s, samen bewegen in eigen huis en vertellen we je over Vlaamse Ouderenraad 
· Lokaal. 

  

 
Oproep: onderzoek naar kwetsbaarheid bij 80-plussers 
 
Voor de Butterfly-studie ‘Brussels Study on the Early Predictors of Frailty’ is de VUB op zoek naar deelnemers van 80 jaar en ouder. 
Met deze studie willen onderzoekers de risicofactoren van kwetsbaarheid vroegtijdig opsporen. 

 

  

 
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! 

 

  

 
DEMO MEMO: kunstzinnige workshops voor mensen met dementie in het S.M.A.K. 
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/pub.php?pub_id=2614
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4803
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4776
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4724


Actuele kunst levert een waardevolle bijdrage om de band tussen mensen met dementie en hun nabije 
omgeving te versterken. In de workshop wordt bij een aantal werken stilgestaan. De mensen met dementie 
worden uitgenodigd om te reageren op het werk. Voor de mantelzorgers is de workshop een kans om 
onvermoede kanten te ervaren. Het gezamenlijk beleven van kunstwerken staat centraal. Nadien maken de 
deelnemers samen een poëtische vertaling van de opgedane impressies. 

  

 
Vorming 'literatuurlijk voorlezen voor ouderen': 15 mei 2017 

 
Als lezen moeilijker wordt, is het fijn om voorgelezen te worden, individueel of in groep. Herinneringen 
worden opgeroepen. Voor mensen die nog weinig van hun eigen verhaal ter beschikking hebben, ligt de 
nadruk op gezelligheid, de sfeer van het verhaal en de stem van de voorlezer. Voorlezen voor ouderen is 
een zeer laagdrempelige activiteit, maar hoe doe je het boeiend? In deze vorming ontdek je wat jouw 
eigen stijl is, welke verhalen geschikt zijn, hoe je verhalen kan aanpassen voor een breed publiek en 
welke vragen je kan stellen (reminiscentie) naar aanleiding van een verhaal. Je gaat naar huis met 
goesting, tips en met werkmateriaal. 

 

  

 
Conferentie 'kunst doet leven': 30 mei 2017 

 
In het kader van de intentieverklaring van ministers Gatz en Vandeurzen om cultuur en welzijn dichter bij 
elkaar te brengen, organiseert het departement Cultuur, Jeugd en Media samen met Stad Sint-Niklaas en 
andere partners zoals de Vlaamse Ouderenraad de conferentie 'kunst doet leven'.  

  

 
Internationale 'What matters to you'-dag: 6 juni 2017 
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4804
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4738
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4778


Voor het eerst doet ook Vlaanderen mee met de internationale 'What matters to you?'-dag op 6 juni, 
een initiatief van het Institute of Healthcare Improvement (IHI). Zorgnet-Icuro trapt de campagne af met 
een website en een Facebookpagina, en roept zorgteams uit allerhande voorzieningen op om concrete 
acties op touw te zetten. Zo geeft de Vlaamse zorgsector aan dat kwaliteitsvolle zorg niet enkel te 
maken heeft met de technische kant er van (“What’s the matter?/Wat is er aan de hand?”), maar dat er 
ook moet worden stilgestaan bij de persoonlijke noden, wensen en bezorgdheden van de patiënt of 
cliënt (“What matters to you?/Wat wil jij?”). 

  

 
De helende kracht van kunst: 20 juni 2017 

 
De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van 
patiënten. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) startten IN/FINITY op, 
een project op initiatief van het dagcentrum voor supportieve en palliatieve zorg TOPAZ 
(Wemmel). Tijdens een colloquium met workshops op dinsdag 20 juni 2017 toetsen de KMSKB 
hun werking aan andere projecten en vergelijken ze met binnen- en buitenlandse initiatieven.  

  

 
14e Vlaams congres palliatieve zorg: 26 september 2017 
 
Wie van ons associeert ongeneeslijk ziek zijn niet met pijn? Pijn die vele gedaanten kan aannemen: fysieke pijn, de pijn van het 
afscheid en de vragen naar zin, de pijn van familie en naasten, de pijn van een samenleving die zich vaak onwennig voelt in de 
bejegening van ongeneeslijk zieken, ... Goed omgaan met de pijn van zowel de zieke als zijn naasten vormt een blijvende uitdaging 
in de palliatieve zorg. Om hulpverleners uit diverse disciplines bij deze complexe opdracht te ondersteunen, organiseren drie 
netwerken van de provincie Oost-Vlaanderen samen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen het 14de Vlaams Congres 
Palliatieve Zorg. 

 

  

 
5e congres ouderenpsychiatrie ‘Still present after all these years’: 12 oktober 2017 
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4807
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4805
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4806


UPC KU LEUVEN organiseert de 5e editie van het tweejaarlijks congres ouderenpsychiatrie: ‘Still 
present after all these years’. Over participatie, autonomie en zelfbeschikking van ouderen. 
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