Het laatste nieuws over zorg, welzijn en wonen voor ouderen.
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Sport en beweging voor ouderen op de politieke agenda
OldStars, initiatief van Nationaal Ouderenfonds nodigt je uit om drie aanbevelingen aan jouw lokale wethouder
of jouw beleidsadviseur van de gemeente te overhandigen.

Doe mee

Aanpak dementie
migrantenouderen

Lang Leve Kunst Fonds
gelanceerd

Movisie gaat in gesprek
met Suzana Zornic over het
Rotterdamse project
‘Oudere migranten met
vergeetachtigheid of
dementie en hun familie’
en de kracht van een
multidisciplinaire aanpak
voor vergeetachtige
migrantenouderen.

Dit jaar lanceerden Fonds
Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK
en Het Prins Bernhard
Cultuurfonds het Lang Leve
Kunst Fonds. Kunstenaars en
organisaties op het gebied
van zorg en welzijn voor
ouderen kunnen nu een
financiële bijdrage aanvragen.

Lees meer
Lees interview

Gezocht: deelnemers
onderzoek naar gebruik
spelletjes

Een nieuwe generatie
ouderen, Langer Thuis
regiotour

Om eenzaamheid onder
ouderen te verminderen of te
voorkomen doet
Radboudumc onderzoek
naar het gebruik van
spelletjes om sociale
contacten te stimuleren.
Ben 65 jaar of ouder?
Meld je dan nu aan voor
het onderzoek.

Ben jij aanwezig? Vanaf
16 maart gaat de regiotour van
Een nieuwe generatie
ouderen, langer thuis van
start om regionale partijen met
elkaar te verbinden, kennis te
delen en om samen in
actie te komen voor de
nieuwe generatie ouderen.

Meld je aan
Doe mee

Geef prioriteit aan het
vaccineren van ouderen

Wie zitten er in de Raad
van Ouderen?

De Raad van Ouderen
adviseert minister
De Jonge met klem
ouderen en risicogroepen
voorrang te blijven geven
bij de covid-19 vaccinatie.
Ouderen (60+) en
medische risicogroepen
hebben wel tot 21 keer
meer kans ernstig ziek te
worden en te overlijden.

De Raad van Ouderen is
sinds 2018 actief. Wat zij
doen?
Ze geven de minister van
VWS gevraagd en
ongevraagd advies over
zaken die ouderen aangaan.
Maar wie zitten er in de
Raad van Ouderen, en
waarom zijn zij actief in
de Raad? Dat lees je op de
voorstelpagina.
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