8 september 2017

Advies 2017/3 over de Vlaamse sociale bescherming
De Vlaamse regering zet in op de uitbouw van een eigen Vlaamse sociale bescherming (VSB), gericht
op de ondersteuning van mensen met zorgnoden. Op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen
brengt de Vlaamse Ouderenraad nu advies uit over de VSB. In zijn advies gaat de Vlaamse
Ouderenraad onder meer in op de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg en op de
structuur en financiering van de VSB.

1 op 5 voelt zich hulpeloos in de digitale samenleving
Een op vijf Belgen geeft toe dat ze verloren lopen in de digitale samenleving en
dat dit hen stresseert. Dat blijkt uit een onlinebevraging van de Gezinsbond en
OKRA. De organisaties vrezen dat voor een grote groep mensen in onze snel
digitaliserende samenleving uitsluiting dreigt. De enquête bij 1 000 Belgen is
uitgevoerd naar aanleiding van Wereldalfabetiseringsdag op 8 september.

VIGeZ wordt Vlaams Instituut Gezond leven
Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
(VIGeZ) verandert van naam. Voortaan heet het ‘Vlaams Instituut Gezond
Leven’. Het instituut vaart een nieuwe koers en wil nu ook het brede
publiek informeren over gezond leven in het algemeen, gezonde voeding,
beweging, lang stilzitten (sedentair gedrag), roken en mentale
gezondheid in het bijzonder.

Vlaamse ouderenorganisaties mee rond de tafel voor internationaal actieplan rond ouderen

Eind september 2017 komen de Europese regeringen samen om het lopende actieplan van de
Verenigde Naties rond ouderen (het MIPAA) te actualiseren. Op de vooravond van deze bijeenkomst
wordt er een conferentie gehouden met ouderenorganisaties en ngo’s van over heel Europa. Op de
agenda staan de erkenning van het potentieel van ouderen, langer werken en waardig ouder worden.

Campagne 4 voor 12: herken tijdig de signalen van psychische problemen
1 op 4 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met
een psychisch probleem. Daarnaast geeft 1 op 4 mensen
aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen. Toch is
praten over psychische kwetsbaarheid nog steeds een
taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische
problemen heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp.
Het is dan ook belangrijk om alert te zijn voor signalen
die aantonen dat het mogelijk niet goed gaat met
iemand en hier iets aan te doen. De campagne 4 voor 12
maakt duidelijk dat iedereen hier een rol in kan spelen.

14-daagse van de Veiligheid focust op brandveiligheid voor ouderen: 9-24 september 2017
De 14-daagse van de Veiligheid is een initiatief van de FOD Binnenlandse
Zaken om burgers te sensibiliseren voor brandveiligheid in hun eigen
woning. Zij gaat dit jaar door van 9 tot en met 24 september en heeft als
thema ‘Brandveiligheid voor ouderen’.

Week van de Geletterdheid: 8 tot 14 september 2017

Geletterd zijn is een troef. Maar ook een noodzaak om in de
samenleving van vandaag vlot te functioneren en te participeren. Dat wil
zeggen: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en overweg kunnen
met de computer en multimedia. Dit jaar richt de Week van de
geletterdheid zich tot iedereen die in (kans)armoede leeft.

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker: 15-17 september 2017
Kom op tegen Kanker organiseert elk jaar een Plantjesweekend. Op 15, 16 en 17
september 2017 vindt de 23ste editie plaats. En ook jij kan opnieuw de campagne,
het kankeronderzoek en de palliatieve zorg steunen.

Werelddag Dementie: 21 september 2017
Donderdag 21 september 2017 organiseert de Alzheimer Liga
Vlaanderen de Werelddag Dementie 2017, met als thema
'Dementie in beweging'.
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