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Reportage Pano stelt uitdagingen in de ouderenzorg scherp
Een hoge werkdruk, een te krappe personeelsbezetting, structurele
onderfinanciering en een gebrekkig gestuurde marktwerking. Naarmate de
woonzorgcentra meer en meer bewoond worden door ouderen met een
zware nood aan zorg en ondersteuning, leiden deze knelpunten telkens
opnieuw tot getuigenissen die naar het hart grijpen. Zo ook in de reportage
die Pano deze week uitbracht. De Vlaamse Ouderenraad pleit voor
doortastende actie, zowel van het beleid als van de instellingen.

Save the date – Een rugzakje vol zorg(en)? Persoonsvolgende financiering vanuit het oogpunt van
de gebruiker: 8 december 2017
Mensen meer beslissingskracht geven over hun zorg. Met dat doel wil de
Vlaamse regering de organisatie en financiering van de zorg in Vlaanderen
hervormen. Het principe van persoonsvolgende financiering staat daarbij
centraal. Na het systeem begin dit jaar in te voeren in de zorg voor mensen met
een handicap, bekijkt de Vlaamse overheid nu hoe dit concept kan werken in de
ouderenzorg. Dat brengt nog heel wat vragen met zich mee: wat houdt
‘persoonsvolgende financiering’ juist in? Aan welke voordelen en valkuilen
mogen we ons verwachten? En wat met ouderen die de regie over hun zorg niet
zelf willen of kunnen organiseren?

Woonzorglijn behandelt 172 klachten in 2016
De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over
ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Bewoners van deze voorzieningen,
thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het
personeel kunnen er terecht met allerhande vragen over het leven in een
woonzorgcentrum, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf of een
dagverzorgingscentrum. In 2016 behandelden zij meer klachten dan in 2015
en 2014.

Campagne ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’
Met de derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het (verlaagde) remgeld.
Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, geldt de regeling in
principe automatisch. Huisartsen zijn verplicht om ze toe te passen. Toch krijgt
het Netwerk tegen Armoede signalen dat een deel van de artsen dit nog niet
consequent doet. Bovendien blijft een grote groep patiënten, die geen recht
heeft op verhoogde tegemoetkoming maar wel financieel kwetsbaar is, uit de
boot vallen. Daarom zet het Netwerk tegen Armoede een campagne op voor een
toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg.

Nieuw Strategisch Plan Geletterdheid zet in op digitale kloof en geletterdheid van mensen in
armoede
Het derde Strategische Plan Geletterdheid is goedgekeurd door de Vlaamse
regering. Het nieuwe plan loopt van 2017 tot 2024 en wil inzetten op de
structurele verankering van goede praktijken. Hiervoor schuift het plan vijf
strategische doelstellingen naar voor, elk gericht op een duidelijke doelgroep.

Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers
De verkeersveiligheidsbarometer met de cijfers van het eerste semester van
2017 toont aan dat het aantal gewonde ouderen licht afneemt. Daarnaast blijft
het aantal doden ter plaatse stabiel in vergelijking met het eerste semester van
2016. Het aantal gewonden bij de ouderen verschilt wel sterk volgens
weggebruikerscategorie.

Waarom we het woord ‘bejaarde’ beter niet meer gebruiken

“Computer speurt naar eenzame bejaarden”. Het was enkele dagen geleden een
krantenkop in verschillende kranten. Het artikel onder de kop ging over... 65-plussers!
Is het wel OK om iemand van die leeftijd “bejaarde” te noemen? Of wat zijn dan
betere alternatieven? Dat vroeg Annemie Peeters, Radio 1-presentatrice zich af. Ze
vroeg aan journalist en voormalig taalbewaker Ludo Permentier of hij er hetzelfde
over denkt.

Oproep: bevraging van MAS-bezoekers
Enkele Antwerpse studenten onderzoeken de verlangens en noden van ouderen bij
een bezoek aan het Museum Aan de Stroom. Neem deel aan hun korte enquête.

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017
Jaarlijks publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de Vlaamse Regionale
Indicatoren (VRIND). Deze indicatoren volgen de ontwikkelingen in de samenleving
op en trachten de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Onder
meer de evoluties in de levensverwachting, vrijwilligerswerk, zorg,
cultuurparticipatie en laaggeletterdheid komen daarbij aan bod, naast vele andere
thema’s.
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