
 

Vliegende reportages tijdens Ouderenweek 2016 
 

Tussen 21 en 27 november 2016 vindt de Ouderenweek 

2016 plaats. Wie in aanloop naar of tijdens deze week 

(beleids)activiteiten in het kader van het jaarthema 

‘cultuurparticipatie op latere leeftijd’ organiseert, kan 

bezoek krijgen van de vliegende reporter van de Vlaamse 

Ouderenraad. 

  

 

Flashmob voor een leefbaar pensioen en betaalbare zorg, wereldwijd 
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4586
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4593


Op zaterdag 1 oktober 2016 dansten meer dan 500 ouderen een flashmob 

onder massale publieke belangstelling in het Centraal Station van 

Antwerpen. Dat deden ze om aandacht te vragen voor een 'leefbaar 

pensioen en betaalbare zorg voor iedereen, wereldwijd'. De flashmob 

was het hoogtepunt van de campagne van de ouderenorganisatie OKRA 

trefpunt 55+ en de ngo Wereldsolidariteit. Ook hun partnerschap met een 

ouderenwerking in Bangladesh werd in de verf gezet. 

  

 

Banken moeten oog blijven hebben voor de digitale kloof 
 

Naar aanleiding van de aankondiging van ING om heel wat lokale kantoren te sluiten, werd er in de media terecht gesteld 

dat internetbankieren voor veel mensen niet vanzelfsprekend is. De Vlaamse Ouderenraad wijst erop dat slechts 33% van 

de 65- tot 74-jarigen vertrouwd is met internetbankieren. Voor de 75-plussers ligt dit cijfer allicht nog een heel stuk lager. 

Hoewel steeds meer ouderen wegwijs zijn in ICT, mag de digitale kloof dus niet onderschat worden: lokale bankkantoren 

en persoonlijk contact blijven essentieel! 

 

  

 

Mantelzorg en thuiszorg hand in hand: resultaten grootschalige enquête 
 

Hoe zien Vlamingen de toekomstige ouderenzorg? Dat was het onderwerp van een 

grootschalige enquête van de Socialistische Mutualiteiten bij bijna 3000 Vlamingen tussen 

45 en 75 jaar. 

 

  

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4591
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Studiedienst Vlaamse Regering: evolutie en gevolgen van het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer 
 

Heel wat onderzoek wijst op de impact van al of niet samenwonen op vlak van welzijn. 

Wat het aantal echtscheidingen betreft, hoort België wereldwijd echter bij de top. Dit heeft 

uiteraard gevolgen voor het aantal alleenstaanden: zowat de helft (45%) van de gescheiden 

mensen woont 7 jaar na datum nog steeds alleen. 

 

  

 

Oproep: charter voor een warmere wereld zonder taboe op geestelijke gezondheidsproblemen 
 

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) vertegenwoordigt zowel 

zorgverleners als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) en lanceerde onlangs een 

charter voor een warmere wereld zonder taboe op geestelijke gezondheidproblemen. Het is 

volgens de vereniging hoog tijd om psychische problemen uit de taboesfeer te halen. 

 

  

 

Schaakmaatjes in het woonzorgcentrum 
 

Walter is 91 en woont in het woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem. Hij houdt van schaken, maar had tot voor kort 

niemand om mee samen te spelen. Tot de 11-jarige Laurens besloot om bij hem langs te gaan. 

 

  

 

Werelddag Palliatieve Zorg: 8 oktober 2016 
 

De Werelddag Palliatieve Zorg 2016 is de start van een campagne van de Federatie 

Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. Het deskundig en gedreven zorgen voor optimaal 

comfort voor de palliatieve patiënt is geen zaak van kantooruren. En hoe dichter bij 

het levenseinde, des te belangrijker het is heel kort op de bal te kunnen spelen als zich 

een probleem voordoet van (ondraaglijke) pijn, kortademigheid, braken, ... Dat geldt 

ook voor klachten van psycho-emotionele orde, van sociale of spirituele aard. In 

andere takken van de gezondheidszorg zijn wachtdienst en permanentie 

vanzelfsprekend. 

 

  

 

De Digitale Week ‘Maak je droom!’: 8-16 oktober 2016 
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Van 8 tot en met 16 oktober 2016 loopt de elfde editie van De Digitale Week. Lokale 

organisaties in heel Vlaanderen en Brussel organiseren tijdens deze week diverse 

laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Deze 

activiteiten zijn steeds gratis of zeer goedkoop en open voor zowel beginners als mensen 

met wat meer ervaring. 

  

 

Werelddag van de Geestelijke Gezondheid ‘Samen Veerkrachtig’: 10 oktober 2016 
 

Op de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2016 doet de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 

Gezondheid een oproep aan iedereen: “Draag zorg voor je eigen veerkracht”. Dit helpt niet alleen om je eigen mentale 

gezondheid in evenwicht te houden, maar helpt je ook sterker te maken als het wat moeilijker zou gaan. De VVGG roept 

ook op om anderen te steunen, want door te zorgen voor elkaar zorg je ook voor veerkracht bij anderen. 

 

  

 

Plattelandsacademie ‘Kan buurtgerichte zorg het dorp versterken?’: 8 november 2016 
 

Kan buurtgerichte zorg het dorp versterken? Deze studiedag geeft inzicht in de uitdagingen van de toekomst rond zorg, 

bespreekt het model van buurtgerichte zorg en toont praktijken. 

 

  

 

Studiedag ‘Samen onderweg naar 20/20’: 18 november 2016 
 

Personen met een handicap moeten de kansen krijgen om maximaal hun eigen mogelijkheden te ontplooien of om hun 

eigen leven in handen te kunnen nemen. Hiervoor moet alle beschikbare dienstverlening optimaal ontwikkeld én 

toegankelijk zijn, zowel op vlak van zorg als op vlak van publieke en welzijnsdiensten. 

 

  

 

Studiedag ‘Fixatie is een probleem, geen oplossing!’: 5 december 2016 
 

Het fixeren in de zorg biedt vaak geen oplossing en creëert eerder problemen. Dat is de boodschap van deze studiedag. 

Eerst wordt het probleem geschetst en afgebakend. Door middel van heel wat praktische voorbeelden maar ook door 

bewustwording wordt de eerste stap gezet naar een mentaliteitsverandering die nodig is om een fixatiearm beleid te 

hanteren. 
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