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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?

Niet langer schorsing bij niet-betalen zorgpremie
Elke Vlaming betaalt een verplichte zorgpremie om, zodra hij zorgbehoevend wordt, recht te hebben
op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming (de zorgverzekering). Voor wie zijn
zorgpremie niet correct heeft betaald, wordt de uitbetaling van de tegemoetkoming opgeschort op
het moment dat men op de zorgverzekering beroep wil doen. De Vlaamse regering schaft die
opschorting met verlies van rechten vanaf 1 januari 2018 af.

Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability Card
Sinds 19 oktober 2017 kan je je handicap makkelijk bewijzen dankzij de
European Disability Card. Met deze persoonlijke kaart kan je zonder
probleem voordelen voor personen met een handicap vragen bij de
deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrije tijd. Het kan gaan om
kortingen, audiogidsen, voorbehouden (parkeer)plaatsen, passen om niet
aan te hoeven schuiven, ...

Informatiesessies over energie
Het VEA (Vlaamse Energieagentschap) en de VREG (Vlaamse Energieregulator)
organiseren dit najaar vijf informatiesessies over energie. Per provincie vindt
er een gratis informatiesessie plaats.

Campagne #bibvooriedereen
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te
hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet
uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op
collectie, personeel en werking. Verschillende organisaties slaan nu de handen in
elkaar om via een campagne het belang van bibliotheken te signaleren.

Plaats gezondheid op de agenda van de lokale verkiezingen in 2018
Gezondheid wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Of het nu gaat om
stoppen met roken, evenwichtiger eten, of meer bewegen: mensen maken
bewuste keuzes om gezonder te gaan leven en zijn bekommerd om hun
leefomgeving. Het Vlaams Instituut Gezond Leven roept daarom samen met
partners een fictieve partij in het leven: de Partij voor een Gezonde Gemeente
(PGG).

Fevlado wordt Doof Vlaanderen
Sinds 30 september 2017 zijn Fevlado vzw, de federatie van Vlaamse
Dovenorganisaties, en haar zusterorganisatie Fevlado-Diversus vzw
omgedoopt tot Doof Vlaanderen. Achter deze naamsverandering
schuilt een grote ambitie. Met deze nieuwe en transparante naam
doelen ze niet alleen op een betere zichtbaarheid binnen de
samenleving, maar willen de organisaties zich ook sterker profileren
als hét orgaan van en voor doven en Vlaamse Gebarentaligen.

Oproep: onderzoek naar kwetsbaarheid bij 80-plussers
Voor de Butterfly-studie ‘Brussels Study on the Early Predictors of Frailty’ is de VUB op zoek naar
deelnemers van 80 jaar en ouder. Met deze studie willen onderzoekers de risicofactoren van
kwetsbaarheid vroegtijdig opsporen.

Oproep: 70-plusser en moeite met stappen, opstaan uit een stoel of de trap opgaan?
De spierfunctie neemt af bij ouderen. Hoewel dit normaal is, zijn er ouderen waarbij dit proces in
heviger mate plaatsvindt waardoor zij een verhoogd risico lopen om te vallen en hun vermogen om
zelfstandig te functioneren verliezen. Die mensen kunnen deelnemen aan een onderzoek van de
Belgische Universitaire Ziekenhuizen.

Café animé, de animatiefunctie in woonzorgcentra: 14 of 23 november 2017
VVSG pleit er samen met Zorgnet-Icuro voor om de animator een duidelijkere rol te geven in het
woonzorgcentrum (WZC). Ze zien de animator als spil rond het wonen en leven in het WZC, als
begeleider wonen en leven. Omdat wonen en leven op verschillende manieren kan ingevuld worden,
ontwikkelden ze verschillende rollen. Deze rollen kunnen de animator helpen om wonen en leven in
het WZC nog centraler te stellen. Ze worden uitgebreid besproken op deze café animé-avonden.

Vorming ‘Let’s talk about sex’: 1 december 2017
Voor professionelen in het woonzorgcentrum is het niet altijd zo makkelijk om
met de bewoners te praten over intimiteit en seksualiteit. Nochtans behoort
deze vorm van ondersteuning meer en meer tot het takenpakket en moeten
zorgprofessionelen er zich van bewust zijn dat wanneer zij niet over dit thema
praten, hun cliënten vaak wegzinken in een isolement en hun gevoelens
betreffende intimiteit en seksualiteit aan niemand kunnen verwoorden.

Symposium ‘Alles kan beter: 15 jaar wet palliatieve zorg, euthanasiewet en patiëntenrechtenwet': 2
december 2017
De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, EersteLijnsgezondheidszorg

Vlaanderen, het Kenniscentrum WWZ en het
Huis voor Gezondheid organiseren naar
aanleiding van 15 jaar wetten Patiëntenrechten,
Palliatieve Zorg en Euthanasie een groots
symposium.
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