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NIEUWSBRIEF 43 
 

 

   

 

 

 

 

Op woensdag 20 juni 2018 werd het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ goedgekeurd in het 

Vlaams Parlement. Dit decreet creëert een kader om voor iedereen de drempels om 

op vakantie te gaan weg te werken. Er komt een charter en organisaties, die hun werking 

heel specifiek richten op het organiseren van vakanties zonder drempels, krijgen een 

erkenning en kans op subsidies. 

Dit decreet wil zoveel mogelijk drempels wegwerken die sommige Vlamingen ondervinden 

om met vakantie te gaan. Daarvoor wordt gerekend op alle publieke en private partners die 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel private ondernemers als erkende sociaal-

toeristische verenigingen worden ondersteund en krijgen informatie, opleiding en vorming 

door het Steunpunt Vakantieparticipatie. Er kan ook expertise en kennis gedeeld worden 

tussen deze partners. 

Zo wordt de sector verder geprofessionaliseerd en gestimuleerd om haar engagement 

duidelijk te versterken. Om dit engagement zichtbaar te maken kunnen de partners een 

charter ondertekenen en kan er op vrijwillige basis gebruik gemaakt worden van een 

beeldmerk. Het is de sector zelf die dit, samen met Toerisme Vlaanderen, verder uitwerkt en 

regelt. 

Het nieuwe decreet zal ook bemiddelingskantoren erkennen. Die moeten zoveel mogelijk de 

vraag en het aanbod matchen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Deze 

bemiddelingskantoren - lokale besturen, Sociale Huizen en Rap op Stap kantoren – krijgen 

zo voldoende slagkracht en kunnen tijd en ruimte vrijmaken om mensen die moeilijk op 

vakantie kunnen te sensibiliseren en naar een aangepaste vakantie te begeleiden. Het gaat 

immers niet enkel over het zoeken naar een geschikte bestemming, het gaat vaak ook over 
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het boeken van de logies, het zoeken naar geschikt vervoer, de dagbesteding op het 

vakantieadres, ... 

Organisaties die hun werking heel specifiek richten op het organiseren van vakanties met 

drempels (voor zieken, zorgbehoevenden, mensen met een beperking, mensen in 

armoede…) en aan een aantal andere voorwaarden voldoen krijgen een erkenning en 

komen in aanmerking voor subsidiëring. Er is bovendien een overgangsmaatregel zodat 

organisaties, die tot nog toe subsidies ontvingen, die blijven ontvangen in afwachting van het 

voldoen aan de nieuwe criteria. 

 

 

 

Vlaamse Ouderenraad  

lanceert vernieuwde  website 

Een nieuwe huisstijl was er al. En daar hoort nu ook een nieuwe website bij.  

Recent werd de vernieuwde website www.vlaamse-ouderenraad.be gelanceerd. 

Of je nu vrijwilliger, medewerker of geïnteresseerde burger bent, de nieuwe website is 

hét aangewezen instrument om op de hoogte te blijven van het Vlaamse 

ouderenbeleid. 

  

Je ontdekt er vier grote rubrieken: 

 

Wie zijn we? - Achtergrondinformatie over de Vlaamse Ouderenraad 

Wat denken we? - De standpunten en beleidsadviezen van de Vlaamse Ouderenraad 

Actualiteit - Interessante beleidsbeslissingen, campagnes, oproepen, studiedagen … 

Onderzoek en Cijfers - Boeiende cijfers en vaststellingen uit onderzoek 

  

Bovendien kan je makkelijk doorklikken naar zaken zoals de jaarlijkse 

Ouderenweekcampagnes, de ondersteuning vanuit Vlaamse Ouderenraad-Lokaal, de 

Ouderengids, …  

Ook werd de fotodatabank aangevuld met tal van nieuwe beelden en zal het dankzij 

een grondige update in de toekomst nog makkelijker zijn om gratis beelden aan te 

vragen. 

Probeer ook jij de nieuwe website uit ? 
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Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelt de Koning Boudewijnstichting 

een suggestiebundel voor om het werk van (toekomstige) lokale mandatarissen te inspireren. 

Dit document doet onder meer voorstellen en aanbevelingen over zorgzame buurten, 

dementievriendelijke gemeenten, water- en energiearmoede,… Een aantal relevante 

thema’s, ook voor ouderen. Deze suggestiebundel, die men kan terugvinden op de website 

van de Koning Boudewijnstichting, kan dus zeker ook inspirerend zijn voor lokale 

ouderenraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 juli 2018 blokletteren de media dat de ziekteverzekering vanaf december twee keer 

vier sessies zal terugbetalen bij de psycholoog, maar... slechts tot de leeftijd van 64 jaar. 

Dat dit niet geldt voor 65-plussers is voor ons wel een heel bittere pil ! En zelfs een duidelijke 

en onaanvaardbare discriminatie. Ouderen moeten op alle vlakken evenveel rechten krijgen 

als de rest van de bevolking.  

Volgens de woordvoerder van het kabinet van de Minister van Volksgezondheid heeft de 

minister gekeken hoe ze het – veel te bescheiden – budget op de best mogelijke manier kon 

inzetten. Later zouden dan eventueel extra middelen kunnen worden vrijgemaakt om die 

doelgroep uit te breiden.  

Een bijkomend argument voor de leeftijdsgrens, dat aangehaald wordt, is dat het bestaande 

aanbod aan eerstelijnspsychologische zorg voor ouderen een aparte aanpak zou nodig 

hebben.  

 

Binnenkort terugbetaling 

voor consultaties bij een psycholoog 

Maar … niet voor de 65plussers ! 
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Dat laatste kan misschien verdedigbaar lijken, maar het leven is nu eenmaal een continuüm: 

tenzij men plots getroffen wordt door een ongeval of een ernstige aandoening, is er geen 

enkele reden om aan te nemen dat de psychologische noden totaal van aanschijn 

veranderen bij het bereiken van de 65ste verjaardag. Dit werd trouwens enkele maanden 

geleden nog aangetoond in een rapport van het federaal kenniscentrum voor de 

gezondheidszorg. Daarin wordt in alle duidelijkheid gesteld dat een verruiming van de 

geestelijke gezondheidszorg van volwassenen naar ouderen absoluut aangewezen is. 

 

 

Zowel mannen als vrouwen hebben het moeilijk met lage temperaturen.  

Volgens professor menselijke fysiologie Mike Tipton van de universiteit van Portmouth komt 

dat doordat de mens ‘ontstaan’ is in warme streken. Later heeft hij zich moeten aanpassen 

aan lagere temperaturen. Maar van nature hebben we dus liever hoge temperaturen. 

Toch is het opvallend dat mannen minder problemen hebben met de kou dan vrouwen. 

Vreemd genoeg komt dat deels doordat vrouwen efficiënter omgaan met de warmte die ze 

produceren. Omdat het vet bij vrouwen beter verdeeld is over het lichaam dan bij mannen, 

zijn vrouwen beter in staat om het bloed naar de belangrijkste organen te laten stromen. 

Handig zou je denken, maar daardoor stroomt er bij vrouwen ook wel minder bloed naar de 

handen en voeten. En zo krijgen vrouwen het koud. 

Overigens heeft ook onze slaap een invloed op onze temperatuur. ’s Nachts daalt onze 

lichaamstemperatuur, zowel van mannen als van vrouwen. Bij vrouwen gebeurt dat sneller 

en nadrukkelijker. 

 

 

 

 

dat de meeste vrouwen 

het vaak kouder hebben dan mannen ? 

 


