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NIEUWSBRIEF 18 
 

 

      

 

 
 
 
 
Deze campagne is gericht op de senioren en heeft tot doel de aandacht te vestigen op een 
aantal aspecten van het ouder worden, die bepalend zijn om langer van alles te kunnen 
genieten. Het officiële startschot van deze campagne wordt gegeven op 28 september in 
Kruishoutem. 
En hieronder al een eerste initiatief in Oudenaarde. 

 

 
 

  

Op initiatief en met ondersteuning van LOGO 

GEZOND-PLUS hebben een aantal gemeenten uit 

de Vlaamse Ardennen, waaronder Oudenaarde, 

zich akkoord verklaard om deel te nemen aan de 

campagne LANGER GENIETEN IS … 
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Een beter statuut voor de vrijwilliger, minder administratieve regels en rompslomp en een 

betere ondersteuning. Dat zijn de drie belangrijkste elementen van het actieplan voor 

vrijwilligers dat de Vlaamse Regering een paar weken geleden heeft goedgekeurd. Met het 

actieplan wil de Vlaamse Regering een verbeterde omgeving en ondersteuning van het 

vrijwilligerswerk tot stand brengen en vrijwilligers meer waardering en ondersteuning laten 

genieten. 

Verschillende niveaus 

In het actieplan worden 24 acties opgesomd met vermelding of ze op korte, middellange of 

lange termijn gerealiseerd worden. De vooropgestelde engagementen situeren zich zowel op 

het Vlaamse als op het  federale en het lokale niveau. 

Lokale overheden spelen een zeer belangrijke rol in het vrijwilligerswerk: door hun nabijheid  

en lokale verankering zijn zij vaak een eerste aanspreekpunt. Heel wat lokale overheden  

zetten dan ook nu reeds in op vrijwilligersbeleid, zowel intern als extern, of richten 

vrijwilligersloketten op. De Vlaamse overheid heeft een rol te spelen om het belang van 

vrijwilligerswerk en een lokaal vrijwilligersbeleid te promoten en te sensibiliseren en de lokale 

besturen te ondersteunen, o.m. op vlak van informatie. 

Ook niet te vergeten is dat veel van wat als ‘hinderlijke’ regelgeving wordt ervaren, zich 

situeert op het lokale niveau en op dat vlak moet aangepakt worden. 

Uit het actieplan halen we enkele acties naar het lokaal vlak toe: 

 

Actie 6: Laagdrempelige toegang tot betrouwbare en actuele basisinformatie voor en door 

lokale besturen. Er is nood aan informatie over de basisprincipes van zowel de 

vrijwilligerswet als over vrijwilligersmanagement.  

Deze actie is specifiek gericht op de lokale besturen: aanbieden van een laagdrempelige  

publicatie met informatie voor (kandidaat) vrijwilligers en ontwikkelen van een handleiding 

voor de lokale besturen wat betreft intern vrijwilligersbeleid. 

 

Actie 7: Nagaan of er een traject opgezet kan worden met de lokale besturen om 

gemeentelijke reglementering, die effect heeft op vrijwilligerswerk (en het verenigingsleven), 

te vereenvoudigen.  

 

Actie 16: Investeren in kwalitatief vrijwilligers(werk)beleid 

Heel wat lokale besturen zijn zoekende om het vrijwilligerswerk te versterken en te 

ondersteunen. Het is essentieel om deze lokale initiatieven te stimuleren maar op Vlaams 

niveau ook voorzien in een ondersteuning voor de initiatieven van lokale besturen op het 

gebied van vrijwilligerswerk (tegengaan versnippering). 

VRIJWILLIGERSWERK AAN BOD 
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Actie 17: Kennisdeling lokale besturen : 

Voor lokale besturen wordt onderzocht of, gezien de specificiteit van de context van hun 

werking, een bijzondere ondersteuning voorzien dient te worden. Dat kan best  

georganiseerd in synergie met het algemene ondersteuningsbeleid. De Vlaamse overheid 

kan stimuleren dat de gemeenten een regierol opnemen om instrumenten lokaal in te zetten 

en gestalte te geven aan een lokaal ondersteuningsbeleid voor het vrijwilligerswerk. 

 

 

          BEROERTE  

In onze nieuwsbrief 14 hebben we verwezen naar de campagne “ Herken een beroerte” die 

door de Vlaamse regering in mei werd opgezet. Maar het kan geen kwaad om hier nog eens 

te verduidelijken welke de symptomen kunnen zijn.    

HOE HERKEN IK EEN BEROERTE? 

Problemen met spreken en begrijpen van wat er wordt gezegd 

Taalproblemen zijn een van de meest voorkomende symptomen van een beroerte. Iemand 

met een beroerte kan plotseling moeite hebben met spreken. Hij kan niet in staat zijn te 

begrijpen wat je tegen hem of haar zegt. Vraag de patiënt om een simpele zin, die je 

uitspreekt, te herhalen. Als het erg moeilijk is om de woorden te uiten, kan de oorzaak een 

beroerte zijn. 

Verminderde spierspanning, verlamming of een doof gevoel in gezicht, arm of been 

Dit verschijnsel treedt over het algemeen aan één kant van het lichaam op. Het kan opvallen 

dat de mond van degene, die een beroerte krijgt, opeens scheef staat. Ook kan het zijn dat 

de patiënt moeite heeft om zijn arm of vingers te bewegen. 

Plotselinge en ongewoon hevige hoofdpijn 

Hoofdpijn is natuurlijk niet noodzakelijkerwijs een teken van een beroerte. Maar als hoofdpijn 

onverwacht of ongewoon intens toeslaat is er reden voor bezorgdheid. Als een stijve nek, 

aangezichtspijn, of overgeven gepaard gaan met de hoofdpijn kan er beter direct contact 

worden gezocht met een arts. Er kan sprake zijn van een migraine maar als deze 

symptomen niet eerder zijn voorgekomen, is het beter om adequaat en snel te reageren. 

Moeite met en afwijkingen bij het zien 

Problemen met zien, die plotseling optreden, vormen een onderscheidend teken van een 

beroerte. Waar moet je op letten ? Iemand met een beroerte kan bijvoorbeeld niets kunnen 

zien door één van beide ogen of kan moeite hebben om naar links of rechts te kijken. Ook 

kan hij of zij klagen over wazig of dubbel zien. 
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Plotselinge moeite met lopen, verlies van evenwicht of coördinatie, duizeligheid 

Lopen alsof je dronken bent, struikelen of zelfs vallen zijn allemaal symptomen van een 

beroerte. Ook achteruitgang van de fijne motoriek (zoals schrijven of iets oppakken) is een 

teken om in de gaten te houden bij met name oudere mensen om je heen. 

Wat moet je doen als je tekenen meent te herkennen? 

Bij vrij grote zekerheid dat er iets mis is, kun je beter direct met het alarmnummer 112 bellen, 

zodat de patiënt zo snel mogelijk de zorg krijgt die er nodig is. Bij geval van twijfel is het ook 

beter om niet af te wachten en contact te zoeken met de huisarts of huisartsenpost. De arts 

kan aanvullende vragen stellen, die helpen om een juiste en tijdige diagnose te stellen. 

Wacht in ieder geval niet af maar schakel een deskundige in. Het gaat tenslotte om een 

mensenleven. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Koop niet alles zelf. Vrienden zijn vaak bereid om je bijvoorbeeld hun boormachine, 

bladzuiger, aanhangwagentje enz…te lenen of voor een klein prijsje te verhuren. 
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Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder 
hen - maken zich zorgen over het steeds maar 
duurdere leven. In onze nieuwsbrief reserveren we 
voortaan wat ruimte voor tips die ons kunnen 
helpen om de uitgaven te beheersen.  
Plaatsen wij ook een tip van u ? 

 

momenteel in Vlaanderen meer dan 75.000 mensen verblijven in 

een woonzorgcentrum ? Meer dan de helft doet dat in een non-

profitinstelling, de anderen in een OCMW-voorziening (32 %) of 

een private instelling (14 %). Gemiddeld betalen die mensen daar 

1.650 euro per maand voor. En dat is veelal een pak meer dan 

hun pensioen dat gemiddeld 1.250 euro bedraagt. Die kloof zal 

wellicht nog toenemen, want de afgelopen 8 maanden vroegen 83 

woonzorgcentra bij de overheid groen licht om de prijs te mogen 

verhogen. 

U GAAT TOCH OOK REGELMATIG EENS KIJKEN  

NAAR DE WEBSITE VAN DE SENIORENRAAD ? 

www.seniorenraad-oudenaarde.be 

 

http://www.seniorenraad-oudenaarde.be/

