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Apk-keuring voor ouderen
AriënsZorgpalet in Enschede biedt ouderen de mogelijkheid hun lichaam te laten keuren. De
AriënsZorgpalet Persoonlijke Keuring (APK) is gratis en vrijblijvend.
lees meer
Teylingen ontwikkelt zorgserre
In de gemeente Teylingen is een pilot opgezet met een zorgserre. De zorgserre, ontwikkeld en
ondersteund door de deelnemers aan het Zorg Pact Teylingen, is een op maat gemaakte unit die
aansluitend aan de achterzijde van een eengezinswoning aan de gevel wordt geplaatst.
lees meer
Eerste gemeenten met Blijversregeling
Inwoners van gemeente Renkum kunnen volgens ANBO als eerste in Nederland een beroep doen op
de Blijverslening. Met deze gemeentelijke regeling kunnen particulieren vanaf 1 maart
levensloopbestendige woningverbeteringen financieren. Hoogeveen volgt vanaf 1 april.
lees meer
Netwerken stad en platteland
TiU-hoogleraar Pieter Tordoir bepleit dat stad en platteland netwerken smeden. Kleine gebieden zijn
bijvoorbeeld wel prettig voor ouderen om in te wonen, maar intensieve zorgdiensten kunnen zij niet
of nauwelijks organiseren. Een ander gebied, dat daar wél sterk in is, zou kunnen bijspringen.
lees meer
Halve werkweek oudere werknemers
Bierbrouwer Bavaria probeert met nieuwe manieren oudere werknemers tot hun pensioen gezond aan
het werk te houden. Het bedrijf moedigt zestigplussers aan permanent halve werkweken te draaien.
lees meer
Zorg op maat met behulp van technologie
Bij Avans Hogeschool is een start gemaakt voor een Gezondheid en Technologie Laboratorium: Het
GET-LAB. “Het streven is dat (toekomstige) zorgprofessionals zich kunnen ontwikkelen tot
hulpverleners die zorg op maat leveren met behulp van technologie.”
lees meer
Senioren Tante biedt hulp en gezelschap
Senioren Tante in Breda wil eenzame ouderen uit hun isolement halen en partners van
hulpbehoevende bejaarden ontlasten. Als particulier betaal je 27,50 euro per uur, volgens Senioren
Tante kan dat vaak worden betaald uit het pgb.
lees meer
Babyboomers zoeken romantiek online
Een op de tien gebruikers van websites en apps om de ware liefde te vinden is 50-plusser. “In dit
opzicht doen plussers niet onder voor millennials en andere jongere doelgroepen.”
lees meer

Beleefzorg: zien, ruiken en horen
In woonzorgcentrum Nicasius in Heeze op de afdeling waar dementerende ouderen wonen werd de
afgelopen maanden gewerkt aan zogenaamde 'belevingsgerichte zorg'.
lees meer
Kwaliteitsstandaard Levensvragen
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft een werkprogramma Liefdevolle zorg opgezet.
‘Hierin gaan we op basis van de nieuwe Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan de slag met
levensvragen van ouderen.’
lees meer
Betere zorg zonder strategische fratsen
Door de zorg over te leveren aan het managementdenken, gebeuren de gekste dingen, zegt Jos de
Blok, directeur van Buurtzorg, in een groot interview.
lees meer
Zorgrobot die eruit ziet als rollator
Bij de jaarlijkse Herman Wijffels innovatieprijs is Robot Care Systems de winnaar van de categorie
Vitale gemeenschap en Zorg. Dit bedrijf ontwierp LEA, een zorgrobot die eruit ziet als een rollator.
lees meer
Zorg voor netwerk zonder gedoe
Volgens hoogleraar Theo van Tilburg is er maar één structurele oplossing voor eenzaamheid. “Op
tijd zorgen dat je een gevarieerd sociaal netwerk hebt.” Je moet als oudere verder activiteiten kiezen
die bij jou passen en waarvoor je niet te ver hoeft te reizen. “Niet te veel gedoe, dat is eigenlijk het
sleutelwoord.”
lees meer
Tuin aan tafel voor dementerenden
'Tuin aan tafel' is een van de initiatieven van Art and Science of Dementia Care. Het traject is gericht
op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van mensen met dementie.
lees meer
‘Koopkrachtcijfers wéér negatief voor gepensioneerden’
De koopkracht van gepensioneerden gaat er in 2017 weer op achteruit, signaleert ANBO naar
aanleiding van CPB-cijfers. “Dit keer gaat het over gemiddeld min 1,3 procent, terwijl werkenden er
gemiddeld 0,6 procent op vooruit gaan.”
lees meer
Philips introduceert Aging Well Services
Philips introduceert Aging Well Services, een initiatief dat gepersonaliseerde diensten, oplossingen
en informatie samenvoegt om ouderen en hun mantelzorgers te begeleiden en ondersteunen op weg
naar een betere kwaliteit van leven en langer zelfstandig wonen. Naarmate het dienstenaanbod en het
ecosysteem worden uitgebreid, zal Aging Well Services een geïntegreerde en gepersonaliseerde
gebruikerservaring bieden, ondersteund door diverse apps, connected apparatuur en
gepersonaliseerde gezondheidsinformatie.
lees meer

‘Drie generatiehuis’ als uitkomst
Opa, oma, kind, kleinkinderen onder één dak. In Duitsland gebeurt het, in Nederland nauwelijks.
Terwijl alle partijen er baat bij hebben, schrijft publiciste Heleen Crul in NRC Handelsblad van 5
maart. Een ‘drie generatiehuis’ kan volgens haar uitkomst bieden, zowel voor de kinderen die een
groter huis zoeken als voor de ouders die kleiner willen wonen. In de Telegraaf van 5 maart vertelt
VVD-coryfee Annemarie Jorritsma over haar familiehuis in Almere. Haar man Gerlof en zij wonen
in het midden en hun twee dochters, echtgenoten en de vier kleinkinderen links en rechts. “Met z’n
allen kun je je een groter, mooier pand veroorloven.”
Kan ABP korten op de pensioenen nog ontlopen?
Het is een eenvoudig, ongenadig rekensommetje. Een pensioenfonds dat 100 euro moet uitkeren en
slechts 90 euro in kas heeft, komt er 10 tekort. Precies dat is volgens een analyse van dagblad Trouw
van 5 maart het geval bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP. De vraag is volgens
Trouw hoe reëel de kans is dat ABP kortingen kan voorkomen. ABP meldt dat bestuursvoorzitter
Corien Wortmann-Kool de zorgen bij deelnemers wil wegnemen die denken dat ze hun geld niet
meer terugkrijgen. 'We weten op basis van onderzoek: je krijgt je inleg vier keer terug, maar als het
tegen zit, wordt het drie keer. En als we levenslang het pensioen niet kunnen verhogen met de
koopkracht, dan is het nog steeds twee keer.'
lees meer

