6 oktober 2017

Standpunt 2017/1 over de versterking van het internationaal kader voor de mensenrechten van
ouderen
Naar aanleiding van 1 oktober lanceerde de Vlaamse Ouderenraad in samenwerking met
ontwikkelingsorganisaties en ouderenverenigingen een gezamenlijke oproep om aandacht voor de
wereldwijde vergrijzing. Tegelijk publiceerde de Vlaamse Ouderenraad zijn standpunt over de lopende
VN-besprekingen rond de vraag hoe de mensenrechten van ouderen beter beschermd kunnen
worden. Centrale vraag: is er nood aan een specifiek mensenrechtenverdrag rond ouderen?

Laat griep deze winter in de kou staan!
Met de winter in het vooruitzicht komt de griepcampagne weer onder de
aandacht. Voor de beste bescherming laat je je tussen midden oktober
en eind november vaccineren. Dan is de kans dat je griep krijgt veel
kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de kans op
complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien voorkom
je dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van
diabetes).

Arm gas wordt rijk gas
Het ‘arm’ gas dat geïmporteerd wordt uit Nederland raakt uitgeput.
Daarom besliste de Nederlandse overheid om de export van het gas
geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030. Als
gevolg moet er overgeschakeld worden naar ‘rijk’ gas. De
omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029.

5e congres ouderenpsychiatrie ‘Still present after all these years’: 12 oktober 2017

UPC KU LEUVEN organiseert de 5e editie van het tweejaarlijks
congres ouderenpsychiatrie: ‘Still present after all these years’. Over
participatie, autonomie en zelfbeschikking van ouderen.

Lancering E-inclusie.be: naar een digitale toekomst voor iedereen: 18 oktober 2017
Op 18 oktober lanceert Mediawijs in samenwerking met de e-inclusieexpertengroep de website www.e-inclusie.be. Dat doen ze in het kader
van de Digitale Week. Deze site wordt dé online plek met informatie over
e-inclusie en digitale competenties voor steden en gemeenten,
bibliotheken, sociaal-culturele organisaties en begeleiders van openbare
computerruimtes.

Studiedag ‘Cultuur in de spiegel’: 19 oktober 2017
Wat kan de theorie van ‘Cultuur in de Spiegel’ (CiS) betekenen voor de praktijk
van het jeugdwerk, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk? Allen
streven ze naar en een rijke en kwalitatieve culturele en educatieve praktijk.
Op deze studiedag worden ervaringen en voorbeelden uitgewisseld vanuit
verschillende doelpublieken. Ook voor ouderenverenigingen kan dit nieuwe
perspectieven bieden.

Symposium ‘De Stem van ons Geheugen’: 27 oktober 2017

In samenwerking met Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het
woonzorgcentrum Den Olm en het VSPW Mol, organiseert De Stem van ons
Geheugen een symposium rond zingen en dementie.

GroenPlus Colloquium ‘Eco-wijken, weldaad voor ouderen’: 10 november 2017
De levenskwaliteit van ouderen is sterk gebaat door een eco-wijk. Dat blijkt uit
onderzoek. Waaruit bestaat zo’n eco-wijk? Waar zijn er in Europa gerealiseerd?
Wat zijn de bevindingen? Hoe pak je dat aan? Allemaal vragen waarop GroenPlus
antwoorden verzamelt tijdens hun colloquium.

Colloquium ‘De vergrijzing van de samenleving: nieuwe ethische uitdagingen’: 17 november 2017
Ouder worden met voldoende levenskwaliteit, enkele vaststellingen over
verouderen en armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het belang van
respect voor de wil van de patiënt. Dat zijn thema’s die aan bod komen tijdens
het colloquium dat de ‘Dienst Senioren’ van de Stad Brussel organiseert rond de
vergrijzing.

Workshops ‘Houvast voor mantelzorgers’
Zorgbedrijf Antwerpen heeft in samenwerking met district Antwerpen dit jaar
opnieuw een aanbod voor mantelzorgers. Met workshops, infosessies en
ontmoetingen willen ze opnieuw informatie, tips en getuigenissen aanreiken die het
makkelijker kunnen maken om voor je partner, ouder, buur, … én voor jezelf te
zorgen.
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