Vlaamse Ouderenraad te gast op hoorzitting Vlaams Parlement

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen in grotere mate bevoegd geworden voor het welzijns- en zorgbeleid. De
Vlaamse Regering stelde daarom een conceptnota op met daarin haar plannen om tegen 2018 een sterk Vlaams welzijnsen zorgbeleid voor ouderen uit te bouwen. Op woensdag 14 december 2016 en woensdag 11 januari 2017 organiseerde de
Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement hoorzittingen. Ook de Vlaamse Ouderenraad
lichtte er zijn advies op de conceptnota toe.

Jaarverslag Partnerorganisatie 2015-2016

In 2015 werd de Vlaamse Ouderenraad erkend als partnerorganisatie van de Vlaamse Regering voor het ondersteunen van
een inclusief lokaal ouderenbeleid en initiatieven die de inspraak van ouderen in dat beleid versterken. Het jaarverslag
2015–2016 blikt terug op de werkzaamheden van het eerste jaar van de Partnerorganisatie, dat in het teken stond van de
opstart.

Federale Ombudsman Energie pleit voor bredere toekenning sociaal tarief

In zijn Jaarverslag voor 2016 houdt de Federale Ombudsdienst voor Energie een pleidooi
voor een bredere toekenning van het sociaal tarief. Nu is het sociaal tarief beperkt tot
ouderen met de IGO of THAB, mensen met een handicap en gezinnen met een leefloon.
De Ombudsman vraagt dat het uitgebreid wordt naar al wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de
gezondheidszorg en naar mensen in schuldbemiddeling. Ook de Vlaamse Ouderenraad steunt dit voorstel.

Videoplatform VRT NU vanaf 30 januari 2017
Vanaf maandag 30 januari 2017 kan je kennismaken met VRT NU, een gratis online
videoplatform waarop alle VRT programma’s te bekijken zijn.

Dossier ‘Cultuursensitieve zorg in Brussel’
De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) stelde een dossier samen rond cultuursensitieve
zorg in Brussel.

Truus wil weer verkering
Truus is een Nederlandse vrouw van 91 en is op zoek naar verkering. Sinds de dood van haar man, enkele
jaren gelden, verveelt ze zich soms in het woonzorgcentrum waar ze woont. Ze mist de aandacht van een
man. Haar kleindochter, die fotografe is, startte de zoektocht en brengt die in beeld.

Symposium ouderenmis(be)handeling: 9 februari 2017

Door de vergrijzing van de bevolking, besparingen in de gezondheidzorg en de verhaasting van de maatschappij zullen
zorgverleners meer en meer met ouderenmis(be)handeling in contact komen. Dit thema ligt erg gevoelig, het taboe errond
is nog groot. Met dit symposium wil het Sint-Trudo ziekenhuis het thema bespreekbaar maken en handvaten aanreiken om
hiermee op een professionele manier om te gaan.

Eerstelijnsconferentie: 16 februari 2017
Op 16 februari 2017 geeft minister Jo Vandeurzen op de eerstelijnsconferentie het startschot voor
de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Ter voorbereiding van deze conferentie
werden eind 2015 zes werkgroepen in het leven geroepen, die hun voorstellen over de
verschillende aspecten van de eerste lijn in Vlaanderen presenteren op de conferentie.

Inspiratie- en netwerksessie: ‘zingeving in de ouderenzorg’: 1 maart 2017

Een goed uitgeruste infrastructuur. Evenwichtige maaltijden. Een correcte medicatie. Een respectvolle persoonlijke
hygiëne. Al deze facetten zijn belangrijk om van een goede ouderenzorg te kunnen spreken. Maar ook het mentale welzijn
van ouderen hoort in dat rijtje thuis. En misschien wel helemaal bovenaan. Ouderen willen en moeten het gevoel hebben
dat hun verzorgers weten hoe het echt met hen gaat. Dat ze openstaan voor hun verhaal. Dat ze aandacht hebben voor hun
levensvragen. Over de dood. Over de (on)zin van het leven. Over liefde, geluk en verdriet.

Gezondheidsmeeting 2017: 16 maart 2017

Gezondheidsmeeting 2017 is een jaarlijks netwerk-, info- en bijscholingsmoment voor alle zorgverleners uit de Brusselse
gezondheids- en welzijnssector. Tijdens deze 11de editie staat verscheidenheid in diversiteit centraal. Brussel is een
wereldstad. Niet enkel gekenmerkt door etnisch-culturele veelkleurigheid, maar eveneens door verscheidenheid in
levensbeschouwingen, seksuele geaardheid, financiële draagkracht, opleidingsniveau, persoonlijke gezondheidssituatie, ...
Deze superdiversiteit mag de Brusselse zorgverlener én -vrager echter niet afschrikken.
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