
 

THAB vanaf 1 januari 2017 deel van Vlaamse Sociale Bescherming 
 

De THAB (Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden) is een tegemoetkoming voor ouderen met een beperkt inkomen die 

door hun gezondheid of zorgnoden gehinderd worden in hun dagelijkse activiteiten. Op 1 januari 2017 wordt de THAB 

overgeheveld van de federale overheid naar Vlaanderen, waar ze deel zal uitmaken van de Vlaamse Sociale Bescherming. 

De voorwaarden en bedragen van de THAB blijven dezelfde. Wel gebeurt de aanvraag voortaan bij de zorgkas van je 

ziekenfonds of van de Vlaamse overheid. De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, OCMW of gemeente kan je 

helpen bij je aanvraag. 

  

 

FAVO sluit mandaatperiode af met 6 nieuwe adviezen 
 

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) beëindigt haar eerste werkperiode van 4 jaar met de publicatie van 6 

nieuwe adviezen. Deze handelen over de geestelijke gezondheidszorg, de impact van de besparingen in de 

gezondheidszorg op ouderen, de welvaartsaanpassing van de pensioenen en de IGO en de gelijkstelling van het 

eindeloopbaan-tijdskrediet, werkloosheid en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor de 

pensioenberekening. Verder blijft het wachten op nieuws over de nieuwe samenstelling van de FAVO. 

 

  

 

Oproep 'De Alzheimer Code 2017' 
 

Het sociaal-culturele project ‘De Alzheimer Code’, is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de 

Alzheimer Liga Vlaanderen en Hellebosch vzw. ‘De Alzheimer Code’ is een project met een duidelijke boodschap: 

“Mensen met dementie tellen mee!”. In 2017 zal ‘De Alzheimer Code’ in tientallen steden en gemeenten aanwezig zijn. 

Een heel aantal musea, cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken werkt actief mee. Ook ouderenorganisaties en 

organisaties uit de zorg- en welzijnssector kunnen als initiatiefnemende partner optreden. 

 

  

 

Kerstfotoshoot met 75-plussers 
 

Een kerstfotoshoot met (ex)-patiënten van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo (Sint-Truiden), allen 75+, leverde 

originele kerstkaarten op. Deze 'modellen' stralen. Ze werkten met veel energie, humor en bereidwilligheid mee. De 

fotografe is Amélie Soenen. 

 

  

 

Infosessie 'ouder worden en alcohol'  
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/beleid/artikel.php?pub_id=4680
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4679
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4681
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4683
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4514


Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit 

cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de 

grootste alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te 

openen heeft VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie 

‘Ouder worden en alcohol’ ontwikkeld die onder andere door vormingsmedewerkers 

van een ouderenvereniging aangeboden kan worden. 

  

 

Studiedag ‘Tachtig tinten. Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra’: 19 januari 2017 
 

Holebi's en transgenders in woonzorgcentra, kunnen zij in alle vrijheid en vertrouwen hun 

gender- en seksuele identiteit beleven en bekendmaken? Hoe ontwikkel je een intern 

diversiteitsbeleid hierrond? Zijn er tools om dit in het woonzorgcentrum bespreekbaar te 

maken? Dat zijn vragen die ter sprake komen tijdens de studiedag over genderidentiteit en 

seksuele diversiteit in woonzorgcentra, georganiseerd door het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, in samenwerking met vzw KliQ. 

 

  

 

Studiedag ‘Kwaliteit in ouderenzorg’: 7 februari 2017 
 

Kwaliteit in de zorg in het algemeen, en in de ouderenzorg in het bijzonder, is een erg actueel thema. Maar wat is 

kwalitatieve zorg? Tijdens deze studiedag geven een aantal specialisten elk vanuit hun expertise een antwoord op die 

vraag. 

 

  

 

Opleiding: Bachelor-na-bachelor in de Psychosociale Gerontologie (Odisee) 
 

Heb je ervaring in werken met ouderen en wil je je loopbaan een nieuwe invulling geven? Zoek je een update van je kennis 

over ouderen? Wil je als werkgever je medewerker(s) laten kennismaken met nieuwe werkwijzen voor een passende 

begeleiding van ouderen? De bachelor-na-bachelor opleiding Psychosociale Gerontologie geeft via een interdisciplinaire 

benadering antwoord op de zorgvragen van ouderen en op nieuwe uitdagingen voor hun maatschappelijke positionering. 

 

  

 

40ste Wintermeeting: 17-18 februari 2017  
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4618
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4678
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4622
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4682


De Belgische vereniging voor gerontologie en geriatrie organiseert voor de veertigste keer een Wintermeeting. Dit jaar 

staat ‘actief ouder worden’ centraal. 
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