
 

De Week van het Geld: amper de helft van de 65-plussers kan maandelijks iets sparen 
 

Uit een bevraging van Radio 1, Wikifin en De Tijd naar aanleiding van 'De Week van het 

Geld' blijkt dat slechts 50% van de 65- tot 74-jarigen in staat is om maandelijks te sparen. De 

ouderen scoren daarmee het slechtst van alle leeftijdsgroepen. Opvallend is wel dat de 

beperkte groep ouderen die maandelijks geld opzij kan zetten, dat gemiddeld voor een hoger 

bedrag doet dan andere generaties. 

  

 

Vroegtijdige zorgplanning, ook voor jou! 
 

Wil je nadenken over welke zorgen je later nodig hebt? Dan kan je met je familie en zorgverleners 

aan vroegtijdige zorgplanning doen. Samen met hen bespreek je hoe je die zorg ziet en wat je 

belangrijk vindt. Dat maakt het gemakkelijker om beslissingen te nemen en samen voor jou te 

zorgen. 

 

  

 

Oproep: vrijwiligers-enquêteurs 
 

OKRA is op zoek naar vrijwilligers die enquêtes willen afnemen bij OKRA-leden aan 

huis. In het onderzoek van de KU Leuven wordt nagegaan hoe mensen in latere 

levensfasen (75+) omgaan met moeilijke levenssituaties en hoe zij zin en betekenis ervaren 

in hun leven. In de meeste onderzoeken bij ouderen wordt het fysisch, psychisch en sociaal 

welbevinden bevraagd. Het vernieuwende van dit onderzoek is de bevraging van het 

spiritueel welbevinden: zinvolheid van het leven, krachtbronnen, religiositeit, … 

 

  

http://vlaamse-ouderenraad.be/info60+/artikel.php?pub_id=4782
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4779
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4745


 

Hoge Gezondheidsraad geeft advies over dementie  
 

In een geactualiseerd wetenschappelijk advies over het beleid rond volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge 

Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de diagnose van dementie, de aanpak van gedragsmatige en 

psychologische symptomen, de ondersteuning van mensen met dementie en ethische kwesties. Het rapport dateert reeds 

van 2016, maar is vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar. Bij de opmaak van het Vlaamse Dementieplan 2016-2019 

werd onder meer rekening gehouden met de inzichten die erin geformuleerd staan. 

 

  

 

Vorming ‘Omgaan met suïcidaal gedrag bij ouderen’: 18 en 25 april 2017 
 

Welke signalen geven suïcidale ouderen? Hoe praat je met iemand over zelfmoord? Hoe kan je als 

organisatie iets doen voor ouderen met psychische problemen? De suïcidepreventiewerking van CGG 

PassAnt en CGG Brussel voorziet een antwoord op deze en andere vragen tijdens een tweedaagse 

interactieve training voor hulpverleners. De vorming gebeurt in kleine groepen met ruimte voor 

persoonlijke inbreng. 

 

  

 

Hallo politici live: 27 april 2017 
 

www.hallopolitici.be is een online platform waar je kan communiceren met politici uit de 

regering en het parlement. Iedereen kan er vragen stellen, suggesties doen, … Op donderdag 27 

april biedt ‘Hallo Politici’ de mogelijkheid om ook ‘offline’ met politici van gedachten te 

wisselen. 

 

  

 

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

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?”). 

 

  

http://vlaamse-ouderenraad.be/info60+/artikel.php?pub_id=4783
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4531
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4781
http://www.hallopolitici.be/
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4778


 

Inspiratiedag Ouderenmis(be)handeling: 15 juni 2017 
 

VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling) en het Team OMB 

(deelwerking CAW Oost-Vlaanderen) organiseren een inspiratiedag naar aanleiding van de 

internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling. De inspiratiedag richt zich voornamelijk tot 

hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector, werkzaam met en voor ouderen. 
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