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NIEUWSBRIEF 12 

 

Veel ouderen krijgen af te rekenen met glaucoom. Glaucoom is een sluipende 

oogziekte. Wanneer de druk in de oogbol verhoogd is, worden de oogzenuwen zodanig 

beschadigd dat dit tot een ernstig toenemend gezichtsverlies leidt. In het begin ziet men 

waziger. Zonder behandeling kan deze ziekte tot een volledig gezichtsverlies leiden. 

Aangerichte schade kan helaas niet meer hersteld worden.  

Daarom is het van belang om de ziekte vroegtijdig op te sporen en een behandeling te 

starten. 

Mensen die oogdruppels worden voorgeschreven, gebruiken deze nogal eens verkeerd 

waardoor het medicijn onvoldoende of niet werkt. Bij een foutieve druppeltechniek komt het 

geneesmiddel niet op de juiste plek in het oog terecht. 

De meest voorkomende fouten :  

a) geen "gootje" van het onderste ooglid maken;  

b) de ogen worden niet gesloten en een paar minuten lang niet zo gehouden na het 

druppelen;  

c) de traanbuis wordt niet dichtgedrukt.  

 

 

 

 

OOGDRUPPELS CORRECT GEBRUIKEN 

De historische kennis en inzicht van de 

Vlaming is ondermaats. Hij haalt slechts een 

4,5 op10 op vragen over de klassieke oudheid 

tot nu. 
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Is er een beleid in het eigen woonzorgcentrum rond seksualiteit en intimiteit bij bewoners? 

Krijgt men ondersteuning? Heeft men behoefte aan vorming rond deze thema’s? 

In 2015 werd vanuit de hogeschool Odisee bij medewerkers van de woonzorgcentra een 

onderzoek gevoerd.  Dit onderzoek toont duidelijk aan dat medewerkers van woonzorgcentra 

over het algemeen positief staan tegenover seksualiteitsbeleving van bewoners maar dat in 

de praktijk er nog veel moet gebeuren om deze beleving te optimaliseren. 

Voor meer info over de resultaten van het onderzoek klik hier 

 

 

 
 
Minister Vandeurzen, de coördinerend minister inzake ouderenbeleid, heeft  aan de Vlaamse 

Ouderenraad gevraagd om een advies uit te brengen over het ontwerp van Vlaams 

Ouderenbeleidsplan 2015-2020. De commissies en het secretariaat van de Vlaamse 

Ouderenraad hebben intussen het voorbereidend werk achter de rug en na een brede 

consultatie van de aangesloten organisaties hoopt men tegen eind mei het advies aan de 

minister te kunnen overmaken.  

 

 

 
 

 

SEKSUALITEIT IN HET WOONZORGCENTRUM 

Seksualiteit hoort bij het leven. Het heeft dan ook een 

plaats in het woonzorgcentrum. De dagelijkse realiteit is 

echter heel anders. Seks bij ouderen is zo goed als 

onbespreekbaar. Medewerkers van een woonzorgcentrum 

worden er nochtans geregeld mee geconfronteerd : een 

oudere man die een erectie krijgt tijdens het verzorgen, 

een koppel op de afdeling dat op dezelfde kamer wil 

slapen,... 

BINNENKORT EEN ADVIES 

OVER 

HET VLAAMS 

OUDERENBELEIDSPLAN 

Naar aanleiding van de 100ste editie van de Ronde van 
Vlaanderen, pakt het provinciaal Erfgoedcentrum in Ename 
momenteel uit met drie tentoonstellingen over wielrennen. 
Gratis toegankelijk van donderdag t.e.m. zondag (10 tot 
17u) - loopt tot 26 juni 2016. 

 

 

Naar aanleiding van de 100ste editie van de Ronde van 

Vlaanderen, pakt het provinciaal Erfgoedcentrum in Ename uit 

met drie tentoonstellingen over wielrennen. 

http://sociaal.net/analyse-xl/seksualiteit-in-het-woonzorgcentrum/
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Ook in Oudenaarde valt er van alles te ontdekken op Erfgoeddag: 

 In de Kapel van Mater een erfgoedlab over de St-Amelbergaommegang; 

 Een rondleiding met minitentoonstelling over rituelen op en rond het marktplein, een 

lezing over rechtspraak en rituelen en een vertelling over bijgeloof staan op het 

programma in het PAM Ename; 

 Het Erfgoedcentrum pakt uit met een demonstratie over de rituelen van het depot en roept 

op tot het binnenbrengen van Erfgoed uit Ename voor 'Collectievissen'; 

 Dienst toerisme en het Mou openen de expo 'Europese stad en zustersteden' in het 

Stadhuis en organiseren de Europese markt 'Fiesta Europa' op de Grote Markt; 

 Het Liedstpark vormt het decor voor een was- en droogritueel  van de artistieke creaties 

na de oproep van de Academie  'de boom is dood, leve de boom'; 

 Rond die dode beuk in het achterpark brengt het Huis Van de Mens een poëtisch 

liefdesverhaal over overgangsrituelen 'Het verhaal van Rokini'; 

 De KABK laat ons piepen in de Academie en zet de deuren wijd open; 

 In Huis De Lalaing zijn we te gast bij Vasa vzw, waar we getuige zijn van de geboorte van 

een nieuw wandtapijt en een tentoonstelling. 

 Voor meer informatie over de erfgoeddag 2016 in Oudenaarde klik HIER 
 

 

 

       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 ? 

    

 Mensen zijn op zoek naar mooie kortingen en daar spelen verkopers op in. Om tussen 

de massa aan aanbiedingen de echt goede deals te vinden, moet je door die kortingen 

heen kijken. Let dus altijd op de prijs per liter of per kilo; 

 En reken eens uit wat je kan uitsparen door je auto te vervangen door een taxi-

abonnement. 

 

http://www.oudenaarde.be/erfgoeddag

