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NIEUWSBRIEF 25 
    

         
 

Het is al een paar jaar een opkomende rage: een hele maand geen druppel alcohol drinken.  
Tot nu toe waren dat voornamelijk spontane beslissingen van individuen. Zij deden het als 
gezondheidskuur of om even de uitdaging ‘kan ik zonder?’ aan te gaan.  

VAD (=Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, 
gokken en gamen) wil nu, in samenwerking met Stichting tegen Kanker, op dit enthousiasme 
inpikken.  

Samen lanceerden zij de sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’.  

De campagne roept alle Belgen op om in februari een maand lang geen alcohol te drinken. 

Er zijn heel wat risico's verbonden aan alcohol, en dat niet alleen voor de problematische 
gebruikers. Veel mensen zijn zich echter niet van die risico's bewust.  

 Het Sociaal Huis Oudenaarde doet mee aan Tournée Minerale ! U OOK ? 

Om deel te nemen aan de campagne kan je je registreren bij Team Sociaal Huis 
Oudenaarde door op deze link te klikken. 

https://goo.gl/eA6BVp  

  

TOURNÉE MINÉRALE 

EEN MAAND ZONDER ALCOHOL 

https://goo.gl/eA6BVp
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        Mobiele zorgwoningen 

 

Begin januari werd naar aanleiding van een concreet geval in de media gewezen op de 

praktische problemen die gepaard gaan met het realiseren van een kangoeroewoning of een 

mobiele zorgwoning. Zo zorgen verschillende regelgevingen op federaal, vlaams en lokaal 

vlak ervoor dat er heel wat verwarring heerst over wat nu kan en wat niet kan. 

Twee jaar geleden al werden in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement vragen 

gesteld over het concept van mobiele zorgwoningen: een tijdelijk onderkomen waar een 

zorgbehoevende persoon in terechtkan, en een woonvorm die tegemoet kan komen aan het 

verlangen bij veel senioren om zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen in hun streek of in 

een bekende omgeving, al dan niet bij zonen of dochters of andere familieleden. 

Heeft de overheid dan geen oog voor de problematiek ? Toch wel. Zo werd op 1 maart 2015 

met steun van de overheid het project ‘Naar een toekomst van mobiele zorg’ opgestart. Met 

een breed consortium van partners wordt nauw samengewerkt om een model op te stellen 

voor flexibele tijdelijke zorgruimten. Volgende facetten worden uitgediept:  

- Inrichting (meubilair, opstelling naar gelang zorgbehoefte, passende technologie,…) 

- Organisatorisch (aanvraag, inrichting, plaatsing, zorgverlening,…), 

- Juridisch (roerend – onroerend) 

- Financieel ( premies,…)- 

- Betaalbaarheid & Toegankelijkheid (verhuurprijs, kost,…) 

- Ruimtelijke Orden 

De plaatsing van deze tijdelijke mobiele zorgruimtes zou moeten mogelijk zijn: bij een 

bestaande particuliere woning, als co-housing, bij residentiële zorgactoren en als mobiele 

zorgfaciliteit 

Tijdens een commissievergadering van 10 januari 2017 heeft minister Vandeurzen 

toegegeven dat er momenteel nog geen concrete resultaten bekend zijn. Waar 

oorspronkelijk gesteld werd dat de looptijd van dit project, achttien maanden zou bedragen, 

bleek dit in de realiteit niet haalbaar en werd het project verlengd tot eind juni 2017. 

Het finale doel is om tegen 2018 een performant Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor 

ouderen in de stijgers te hebben staan dat in staat is de toenemende vraag naar aangepaste 

woon-, zorg- en ondersteuningsvormen voor de ouder wordende Vlaming op adequate wijze 

te beantwoorden. 
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DEPRESSIE BIJ OUDEREN 

Vijf procent van de Vlamingen lijdt aan een depressie. Dit komt neer op zo’n 300.000 

mensen. Depressie treft ook ouderen. 10 tot 15% van de ouderen zou aan een milde vorm 

van depressie lijden terwijl 3% een ernstige depressie doormaakt.  

 

Het begrip ‘depressie’ wordt heel snel in de mond genomen. Dikwijls wordt depressie 

gelijkgesteld met een ernstig verdriet na het overlijden van een dierbare of de verhuis naar 

een rusthuis. Dit verdriet kent een duidelijke aanleiding, is tijdelijk en belemmert het globaal 

gezond functioneren niet. Bij een echte depressie spreken we echter van een psychiatrisch 

ziektebeeld. De depressieve persoon zit diep in de put gedurende weken of zelfs maanden 

zonder vaak een uitlokkende factor te vinden.  

SYMPTOMEN 

De depressieve patiënt heeft een uitgesproken sombere stemming. Gevoelens van 

pessimisme, wanhoop en uitzichtloosheid nemen de bovenhand. Dit is niet van 

voorbijgaande aard maar vormt de emotionele grondtoon: alles wordt door een donkere bril 

beleefd. Een tweede kernsymptoom is het verlies aan interesse en gebrek aan ‘goesting’. 

Activiteiten waar men voordien veel plezier aan beleefde, geraken op het achterplan. Niets 

raakt of ontroert de patiënt nog. Andere signalen zijn een veranderde eetlust, 

slaapstoornissen, gebrek aan energie, een negatief zelfbeeld, terugkerende gedachte aan de 

dood en karakterverandering.  

 

RISICOFACTOREN 

Onderzoek wijst uit dat genetische factoren verantwoordelijk zijn voor 50% van de verschillen 

tussen mensen in aanleg voor depressie. Vrouwen zijn eveneens gevoeliger voor depressies 

dan mannen. Zelfs een verkeerd gebruik van medicatie kan risico’s inhouden. De omgeving 

speelt ook zijn rol. Moeilijke financiële omstandigheden en het gebrek aan een 

vertrouwenspersoon zijn belastend. 

Zowat 250.000 Belgen elke dag bloedverdunners  

slikken en dat het aantal elk jaar toeneemt.  

Dat kost het RIZIV jaarlijks 100 miljoen euro.  

Een spectaculaire stijging want in 2004 was  

dat slechts 1,6 miljoen. 

Nog even meegeven dat de term “bloedverdunner” 

eigenlijk niet correct is. Men zou denken dat  

deze medicijnen het bloed dunner maken, maar  

dat is onjuist. Ze maken het bloed niet dunner,  

maar zorgen ervoor dat de stolling van het bloed  

vermindert of vertraagt. 
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BEHANDELING 

Een vroege behandeling zorgt ervoor dat een depressie zich vaak niet volledig ontwikkelt. 

Een depressie vraagt om professionele hulp. Het ideaal scenario is de combinatie van 

therapie en medicatie. Een solide behandeling richt zich niet enkel op het terugdringen van 

de symptomen maar ook op het uitbouwen van een verhoogde weerbaarheid. De 

behandeling is voor de meerderheid succesvol na enkele maanden. Het is een pijnlijk 

hoofdstuk in een mensenleven, toch getuigen velen dat ze gesterkt uit een depressie komen. 

Tijdens die crisismomenten leer je immers op een gezonde wijze om te gaan met verlies, 

veranderingen en beperkingen. 

TIPS VOOR DE MANTELZORGER 

 Luister onvoorwaardelijk zonder advies te willen geven. 
 Veroordeel niet. 
 Bied hulp bij een aantal praktische zaken. Respecteer een trager tempo. 
 Geef hoop en benadruk dat de situatie tijdelijk is. 
 Definieer depressie als een ziekte die de oudere overkomt en waar hij dus zelf geen 

schuld aan heeft. 
 Help om structuur aan te bieden. 

 

      plus      

       is nu         

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) zijn  
vanaf 1 januari 2017 gefusioneerd tot Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. 
Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en het FBZ. Vanaf die datum is er dus 1 
enkele openbare instelling voor alles wat met beroepsrisico's te maken heeft.  

Het adres van de hoofdzetel is voortaan Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel. Maar aan het 
beheer van arbeidsongevallen- en beroepsziektendossiers verandert er niets.  

Voor verdere info ga naar de website www.fedris.be 

 

http://www.fedris.be/

