
 

 

Eerste Belgische What Matters To You-dag geslaagd! 

 

Op 6 juni 2017 vond de allereerste Belgische What Matters To You-dag plaats. Meer dan 100 initiatieven 

werden door allerhande voorzieningen georganiseerd om aan te geven 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?”). 

  

 

Oproep: zeventigpluskanker.be 

 

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker roept 70-plussers met kanker en hun naasten op om hun 

ervaringen betreffende de behandeling en de zorgen te delen. Ouderen vormen een kwetsbare 

doelgroep omdat ze vaak minder mensen rondom zich hebben, de informatie van de arts moeilijker 

begrijpen of meerdere aandoeningen tegelijk hebben. 
 

  

 

Studiedag ‘Op weg naar de participatiesamenleving - Samen of ieder voor zich?’: 12 juni 2017 

 

Onze maatschappij evolueert langzaam maar zeker naar een participatiesamenleving. Een mooi 

principe. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Maar kan iedereen wel participeren? Op 

deze studienamiddag wordt deze (r)evolutie kritisch bekeken door VFG, samen met S-Plus en 

VIVA-SVV. Ook de Vlaamse Ouderenraad begeleidt er een workshop. 
 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4828
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4831
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4800


  

 

Colloquium 'Beschermingsmaatregelen ouderenmis(be)handeling': 13 juni 2017 

 

In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling willen het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 

en Sepam stilstaan bij maatregelen die genomen worden om ouderen te beschermen en bij de impact van deze maatregelen. 

Beschermingsmaatregelen zijn een complexe aangelegenheid met vele betrokkenen. Elkeen heeft een eigen opvatting en oplossing 

voor een ‘probleem’- situatie. Hoewel er vertrokken wordt vanuit de intentie om goede zorg te verlenen en de oudere te 

beschermen, rijst de vraag of de oudere dit ook zo aanvoelt en deze bescherming verkiest. In het colloquium worden verschillende 

aspecten en invalshoeken belicht. 

 

  

 

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. 

 

  

 

Gluren bij de buren - leven in een woonzorgcentrum in Nederland: 20 juni 2017  

 

Tijdens deze debatavond geeft Jef Pelgrims, bestuurder van zorggroep tanteLouise uit het Nederlandse Bergen op Zoom, een 

toelichting over de werking van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland anno 2017. 

 

  

 

VVSG Trefdag: 12 oktober 2017 

 

Op 12 oktober, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, nodigt de Vereniging Voor Steden en Gemeenten (VVSG) je uit voor de 

Trefdag. Als lokaal politicus of medewerker van het lokale bestuur krijg je op deze dag verse ideeën en sterke voorbeelden 

aangereikt die je kan inzetten voor programma’s, bestuursakkoorden, beleidsplannen en concrete projecten op het terrein. 

#Trefzeker, met kracht en precisie kan je aan de slag. 
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