Hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Vandaag kennen de gezondheids- en
welzijnszorg immers een wirwar aan diverse voorzieningen. Tijdens de conferentie ‘Reorganisatie
van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ lichtte minister Vandeurzen een tipje van de sluier. Op vrijdag
17 februari 2017 keurde de Vlaamse regering de eerste versie van de conceptnota ‘Een
geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn’ goed.

Inspiratie uit Zweden: ouderen beheren eigen woonzorgcentrum

Begin 2017 gingen vier pilootprojecten van start om het Zweedse Tubbemodel naar België te vertalen. Dat model geeft
ouderen in woonzorgcentra meer inspraak en laat hen samen met het personeel het rusthuis beheren. De Koning
Boudewijnstichting financiert de projecten, Zorgnet-Icuro zal de twee woonzorgcentra aan Vlaamse kant coachen.

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, …

Oproep: ding mee naar de Tachtigtintenprijs
In 2017 krijgen zeven voorzieningen in Vlaanderen de kans om deel te nemen aan de
Tachtigtintenprijs: begeleiding op maat én aan huis om rond genderidentiteit en seksuele diversiteit
aan de slag te gaan in een woonzorgcentrum en/of een groep van assistentiewoningen.

Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen

Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Het Vlaams Parlement
besliste dat unaniem. Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een
nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste woningen met
huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening, geldt deze
verplichting.

Levenswandeling: al spelend in gesprek over vroeger
Het spel 'Levenswandeling' is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of personen met dementie
in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen. Wat is het
mooiste cadeau dat je als kind van Sinterklaas kreeg? Herinner je je nog die eerste kus? Kan je
enkele zinnen in jouw dialect zeggen?

Studiedag ‘Plattelandsacademie - Het dorp als multimodale hub’: 9 maart 2017
Mobiliteit heeft in het gewone leven veel impact, zowel wat betreft tijdsgebruik als financiën. Een
gemiddeld gezin gebruikt 12% van zijn inkomen voor zijn transport, twee derde daarvan is bestemd
voor de eigen wagen. Daarnaast is het een thema waar velen een mening over hebben. Over hoe het
'beter' kan. Over hoe het 'anders' moet. Deze studiedag stelt de mobiliteit van de plattelandsbewoner
centraal en onderzoekt hoe die duurzamer kan. Zowel technologische, ruimtelijke, collectieve en
doelgroepgerichte praktijken komen aan bod.

Congres ‘Dag van de Zorg’: 14 maart 2017
'Samen zorgkrachtig' vormt de rode draad van de derde editie van het Dag van de Zorg-congres.
Sprekers komen samen rond de draaitafel van Canvas-programma radio Gaga met Joris Hessels als
kerjeuzeneuze en plaatjesdraaier van dienst. Radio Gaga als magneet dus. Voor warme en boeiende
verhalen rond drie sleutelwoorden: samen, zorg en kracht. Het DvdZ-congrespodium biedt ook plaats
voor eeuwige roem. Het Zorgverhaal van het jaar, de award van het Rode Kruis-Vlaanderen en Dag
van de Zorg in samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, krijgt daar zijn
laureaat. Ook de publieksprijs wordt op dat moment bekend gemaakt.

Vormingreeks ‘Thuiszorg over de grenzen van het team heen’: 30-31 maart 2017

De gezondheidszorg zit op een kantelpunt. Door de vergrijzing, stijging van het aantal chronische zieken, meer

diagnosticering, … is de druk op de residentiële settings onnoemelijk hoog. Gevolgen hiervan zijn lange wachtlijsten voor
woonzorgcentra, minimalisering van de opnameduur in de ziekenhuizen en meer en meer outreachend werken. Het is dan
ook van cruciaal belang om onze focus te leggen op het behandelen en adequaat ondersteunen van mensen in hun
thuissituatie als voorbereiding op de gezondheidszorg van de toekomst.

Symposium ‘Zorgzame voeding’: 20 april 2017
Een goede voeding voorkomt ziekte of grotere gezondheidsproblemen en is vaak een essentiële factor in
het genezingsproces van ouderen. Met het symposium ‘zorgzame voeding: basisvoedingszorg en het
belang van preventie ondervoeding bij senioren’, wil het Zorgbedrijf Antwerpen de aandacht vestigen op
het belang van een goede voedingszorg en het probleem van ondervoeding bij ouderen in alle
zorgomgevingen.
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