Oplossing voor 17 000 ouderen die geen tegemoetkoming krijgen

Er komt een oplossing voor de duizenden zorgbehoevende ouderen die door computerproblemen bij de Federale
Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid geen Tegemoetkoming voor Hulp Aan Bejaarden (THAB) ontvangen.
Voorlopig zal de FOD terugkeren naar het oude computersysteem zodat alle aanvragen afgehandeld en uitbetaald kunnen
worden. De Vlaamse Ouderenraad volgt deze ontwikkelingen verder op en hoopt op een snelle uitbetaling aan de vele
ouderen die door deze problemen niet de noodzakelijke ondersteuning krijgen.

Unia: stijging dossiers over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer met 126%
In 2016 opende Unia, het vroegere Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding,
in totaal 106 dossiers over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer. Een stijging met 126%
ten opzichte van 2015, mede dankzij een aantal dossiers die veel persaandacht kregen.
"Leeftijdsdiscriminatie wordt nog altijd onderschat, niet ernstig genomen en - erger nog bijna sociaal aanvaard. Met een bevolking die veroudert en mensen die van de overheid
steeds langer moeten werken, is het nochtans een fenomeen dat structureel zal moeten
worden aangepakt." zegt Els Keytsman, directeur Unia.

Lancering cultuurpauze.be
De ouderenvereniging FedOS vzw streeft er naar om 50-plussers, en ouderen in het algemeen,
zoveel mogelijk te laten participeren aan het sociaal-cultureel leven in Vlaanderen en Brussel.
Daarom lanceren ze cultuurpauze.be, een format dat een waaier aan exclusieve en betaalbare
culturele activiteiten voor 50-plussers in Vlaanderen en Brussel aanbiedt. Geen langdurig
lidmaatschap, wel een korte pauze om het drukke leven af en toe te kruiden met een vleugje
cultuur.

Lancering cybersimpel.be

Het internet is een fantastische omgeving om te ontdekken, te creëren en samen te werken. Maar
om het optimaal te benutten, is het wel belangrijk dat je denkt aan je veiligheid. Het initiatief
cybersimpel.be is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Google en Test-Aankoop. Het
promoot een veiliger internet en stimuleert consumenten om zich beter te wapenen tegen de
risico’s van het wereldwijde web.

Oproep: project samenwerking in eerstelijnszones
In navolging van de hervorming van het eerstelijnslandschap gepresenteerd op de Conferentie
'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen', lanceert Flanders Synergy, in samenwerking
met het Agentschap Zorg en Gezondheid, een oproep voor samenwerkingsprojecten in de
gezondheids- en welzijnssector in de eerstelijn (direct toegankelijke professionele zorg) in
Vlaanderen.

Oproep: deelnemers voor focusgroep ‘kennismonitor dementie’
Inzicht in de kennis van zorgprofessionals is onmisbaar voor het verbeteren van opleidingstrajecten in
zorgorganisaties. Daarom creëerde Ideon de Kennismonitor Dementie, een online wetenschappelijk
gevalideerde vragenlijst die nagaat of verzorgenden en verpleegkundigen over de juiste kennis
beschikken om tot de meest optimale zorg voor mensen met dementie te komen. Daarvoor zoeken ze
deelnemers voor een focusgroep.

Oproep: deelnemers voor onderzoek naar voortgang van Alzheimer

Momenteel loopt op de dienst Geriatrie van het universitair ziekenhuis Brussel (te Jette) een onderzoek naar de veiligheid
en doeltreffendheid van een experimenteel medicijn dat potentieel kan helpen om geheugenverlies in verband met de
ziekte van Alzheimer te vertragen. Hiervoor zijn zij op zoek naar mensen tussen 60 en 85 jaar die geen symptomen
hebben, maar die bezorgd zijn dat ze in de toekomst de ziekte van Alzheimer kunnen krijgen.

Oproep: deelnemers voor onderzoek rond mindfulness bij zelfmoordgedachten

Met de ‘Prospect-studie' wensen onderzoekers van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) de effectiviteit
van Mindfulness Based Cognitieve Training (MBCT) voor het verminderen van suïcidegedachten te onderzoeken. Zij
zoeken hiervoor deelnemers.

Dag van de Zorg: 19 maart 2017
Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een
voorziening bezocht voor mensen met een beperking? En ken je het verschil tussen het
oude rusthuis en het moderne woonzorgcentrum? Zondag 19 maart ontvangen meer dan
170 zorg- en welzijnsorganisaties en scholen jou met open armen.

Lezing 'Persoonsvolgende financiering, het ultieme financieringsmechanisme voor welzijn en gezondheid?’: 24
maart 2017
2017 is het jaar van de persoonsvolgende financiering (PVF). Toch voor mensen met een
handicap. Deze nieuwe financieringswijze gaat uit van vraaggestuurde ondersteuning. Dat
wil zeggen dat cliënten van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap
voortaan een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag en
ondersteuningsnood. Deze lezing stelt enkele zaken in vraag: Blijft het daarbij? Is er
persoonsvolgende financiering op komst in de thuis- en ouderenzorg? Is er een evolutie
naar nog andere sectoren als geestelijke gezondheidszorg of jeugdhulp?

Trefdag Trage Wegen: 25 maart 2017
Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: dat zijn de ingrediënten
van de Trefdag Trage Wegen 2017 in Kortrijk. Alle geïnteresseerde wandelaars en fietsers
zijn welkom.

Nieuw sportaanbod voor ouderen in stad Brussel

Door het grote succes van de sportactiviteiten voor ouderen, besliste de stad Brussel om
enkele nieuwe sportdisciplines aan te bieden in 2017.
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