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Welzijn en Zorg

Honderden ziekenhuisbedden zouden
zijn bezet door patiënten die geen
ziekenhuisbehandeling meer nodig
hebben, meldt het Algemeen
Dagblad. Volgens de krant zouden
met name ouderen in deze bedden
liggen, wachtend op een plek in een
verpleeghuis, revalidatiecentrum...
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Wonen

Omdat er niet genoeg personeel
meer te vinden is, zal de druk op
mantelzorgers en het eigen netwerk
alleen maar toenemen. Wat
betekent dit voor u? Dat is de
insteek van het Zorgonderzoek Wie
zorgt er straks voor u?....
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Zingeving

Samen bereik je meer dan alleen.
Met die gedachte is de
Seniorencoalitie tot stand gekomen,
waarin KBO-PCOB, ANBO, Koepel
Gepensioneerden en NOOM
samenwerken. Inmiddels bestaat de
coalitie een kleine twee jaar en zijn
in die tijd op tal van belangrijke
thema’s de krachten gebundeld...
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Koopkracht

De Seniorencoalitie heeft met
gemengde gevoelens geconstateerd
dat de Tweede Kamer de Wet
Toekomst Pensioenen heeft
aangenomen. Daarmee kan over vier
jaar afscheid worden genomen van
de beklemmende huidige
pensioenwet, die gepensioneerden
op grote indexatie-achterstanden tot
wel 35 procent heeft gezet... 
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Veiligheid

Om eraan bij te dragen dat ouderen
gezond ouder kunnen worden in hun
eigen of passende omgeving, wordt
ingezet op valpreventie. Gemeenten
krijgen de taak om
valpreventieprogramma’s aan te
(laten) bieden voor hun inwoners...
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Digitalisering

Omdat niet alle ouderen (voldoende)
digitaal vaardig zijn, blijft de
papieren aangifte mogelijk. Dat zegt
de Belastingdienst in een reactie op
het onderzoek ‘digitale
vaardigheden’ van
seniorenorganisatie KBO-PCOB...
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Ook interessant...

Webinar Alzheimer NL

Op vrijdag 17 maart 2023 (14.00-
15.00 uur) is er een webinar
“ABOARD: van diagnose naar
prognose”. Het gaat om onderzoek
om de prognose te verbeteren. Prof.
dr. Wiesje van der Flier neemt u mee
in de ontwikkeling van
voorspelmodellen voor het hele
ziektetraject van alzheimer, die niet
alleen voor specifieke
onderzoekspopulaties gelden, maar
ook voor gewone patiënten. Met
uitkomsten die ertoe doen.
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