Conferentie
Conferentie – Ruim 4000
aanmeldingen voor ‘Een nieuwe
generatie ouderenzorg langer
thuis’
Over 10 jaar telt Nederland 2
miljoen mensen van 75 jaar of
ouder. Willen we dat deze groep
ook in de toekomst kwaliteit van
leven heeft, dan moeten we nu al stappen zetten. Het omvormen van het zorglandschap kost tijd,
bijvoorbeeld. Ook neemt de vraag naar nieuwe woonvormen voor senioren steeds verder toe.
De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen’ behandelt de belangrijkste onderwerpen van dit
moment. Bent u (zorg)professional, beleidsmaker of zelf een oudere? Schrijf u in. Deelname is
gratis.
Een kleine greep uit het uitgebreide aanbod (meer dan 200 sprekers en 60 sessies):
Erik Scherder over het belang van bewegen voor ouderen;
Jan en dochter Sanne Terlouw over zingeving en de kijk op ouder worden;
-

ZonMw over de vraag hoe lokale netwerken kunnen bijdragen aan de juiste zorg op de
juiste plek;
Raad van Ouderen over voorbereiden op het levenseinde;
RIVM over gezond en vitaal ouder worden door middel van voeding en preventie;
Platform 31 over hoe ouderen in hun eigen wijk oud kunnen worden.

Naast het plenaire programma en drie rondes met deelsessies is er ook een informatie- en
projectenmarkt, waar vragen gesteld kunnen worden aan initiatiefnemers en kennispartners.
Opgeven kan via www.eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl. De conferentie is een initiatief
van Stichting Educatie Zorg & Welzijn en het ministerie van VWS.

Algemeen
Magazine – Wat doet het programma Langer Thuis
precies?
Het VWS-programma Langer Thuis bestaat inmiddels twee jaar.
Afgelopen jaren zijn, samen met diverse partners, talloze
initiatieven en projecten ontwikkeld en uitgerold op het gebied
van zorg, wonen en mantelzorg. In dit magazine vindt u een
overzicht. Tegelijkertijd biedt het inzicht in de belangrijkste
thema’s op landelijk beleidsniveau rondom ouderen thuis.
Praktijkverhaal – Leven met een beperking: Arnold is blind

Arnold (58) is blind geboren en woont samen met zijn moeder van 93. Hij heeft moeite met
oriënteren, maar komt overal doordat hij durft te zoeken en te vragen. In dit artikel vertelt hij hoe
hij zijn leven heeft ingericht, onder andere met behulp van zijn iphone.
Praktijkverhaal – Leven met een beperking: Ricky is slechtziend en heeft epilepsie
Ondanks haar slechtziendheid en epilepsie heeft Ricky nog tot haar 70e als verpleegkundige
gewerkt. Ook thuis en onderweg in het ov redt ze zich prima met de juiste hulpmiddelen. In dit
artikel vertelt ze hoe haar dagelijks leven eruit ziet.
Informatie - Website met begrijpelijke Covid-19informatie voor ouderen
Informatie over Covid-19 voor ouderen, mensen met een
beperking of chronisch zieken is veelal versnipperd beschikbaar
of moeilijk te begrijpen. Op de website vilans.nl/levenincoronatijd
is alle informatie begrijpelijk en toegankelijk samengevoegd. Op
de pagina is ook informatie te vinden voor mantelzorgers en
zorgverleners over Covid-19.
Webinar – Uitdagingen rondom nieuwe generatie ouderen Goerree-Overflakkee
Wat is de gezamenlijke opgave en problematiek rondom de nieuwe generatie ouderen op GoereeOverflakkee? In het webinar van Paulina.nu worden de grootste uitdagingen op het eiland
besproken. Wimke Schuurmans, de programmamanager van Langer Thuis, is één van de sprekers.
Aanmelden kan hier.

Zorg Thuis / Zorgnetwerken
Subsidie –Ook in 2021 staat de subdidieregeling e-health (SET) nog open
De zogenaamde ‘SET’-subsidie voor e-health toepassingen, die bedoeld is voor een zorgaanbieders
Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg, blijft ook in 2021 open.
Aanvragers kunnen de subsidie gebruiken om e-health toepassingen, zoals online afspraken, aan
te bieden aan kwetsbare groepen. Naast de SET-regeling zijn er meerdere subsidieregelingen voor
e-health. Welke waarvoor dient, is hier te lezen.
Advies –Hoe verbetert data de samenwerking?
Hoe kunnen zorgnetwerken data gebruiken om de samenwerking te versterken? In oktober hield
Raedelijn een masterclass over deze vraag. Wie het gemist heeft, kan hier het verslag teruglezen.
In het artikel wordt ook naar praktische datasets verwezen.

Wonen
Webinar – Terugkijken: Organiseren van de
(meerpartijen)samenwerking
Het blijkt lastig te zijn om partijen uit het woon- en
zorgdomein bij elkaar te brengen en de samenwerking
‘werkend’ te krijgen. De lokale partners (publiek en
privaat) hebben uiteenlopende belangen en een
verschillende tijdshorizon. Waar lukt het wel? Wat zijn
redenen dat het niet lukt? Wat zijn praktische handvatten?
Bekijk dit webinar terug.
Webinar – Terugkijken: Financiering gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten
De financiering van de gemeenschappelijke ruimte in woonzorg blijkt lastig te zijn voor
initiatiefnemers. Bekijk dit webinar terug en leer hoe het betrokkenen lukte om ruimte, ontmoeting
en activiteiten te organiseren.
Advies – Raad van Ouderen: Tekort ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen
De Raad van Ouderen adviseert de ministers van VWS en BZK een inhaalslag te maken bij het
bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector en middenhuur, als in de

koopsector. In het rapport komt naar voren dat ouderen een groot tekort aan
levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg ervaren.
Onderzoek – Woonwensen senioren Zuid-Holland
Wat zijn woonwensen van senioren in Zuid-Holland en welke vastgoedconcepten horen daarbij?
Om de verborgen woonwensen van deze groep naar boven te halen is een data-analyse uitgevoerd
op basis van gegevens van 22.500 senioren. In het rapport zijn de conclusies onder meer verwerkt
in tien woonprofielen.
Praktijkverhaal – Vernieuwde woonvorm Friends Wonen
‘Share the fun, split the rent’, luidt de slogan van de vernieuwende woonvorm Friends Wonen.
Hierbij wonen meerdere mensen, vaak twee of drie, samen in één appartement. Initieel is deze
woonvorm bedoeld voor starters, maar ook senioren blijken geïnteresseerd te zijn in het concept.
Praktijkverhaal – ‘Naoberschap’ in het vierde woonproject Knarrenhof
Het Hof van Zutphen is een gemeenschappelijk woonproject voor ouderen van de landelijke
stichting Knarrenhof. In november gaat de bouw van het vierde project van start in Zutphen.
Brenda Reyne, één van de toekomstige bewoners, legt uit hoe het initiatief ‘naoberschap’ – goed
buurschap - verankert.
Praktijkverhaal - Woongemeenschap in Deurne in oprichting
Jong en oud naast elkaar in een groene en duurzame omgeving; dat is de visie van Ecodorp
Allemansland. De woongemeenschap in Deurne is nog in oprichting. Met een subsidie van 20.000
euro vanuit de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) werd het haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd. In dit artikel leggen de initiatiefnemers uit hoe het project tot stand kwam.

Mantelzorg
Communicatie – Lokale en landelijke aandacht voor
overbelasting mantelzorgers
‘Zorg je voor iemand en is het teveel? Deel je hulp!’ luidt de boodschap
van de landelijke campagne die momenteel op televisie te zien is. Ook
via social media wordt de oproep verspreid. De campagne verwijst naar
een website waarop het mantelzorgsteunpunt en Wmo-loket in de buurt
is te vinden. In de toolbox kunnen zorgverleners en gemeenten
materiaal downloaden om mantelzorgers zelf met deze boodschap te
benaderen.
Communicatie – Bestellen is nog steeds mogelijk: informatietas
mantelzorgers
Het is nog steeds mogelijk om speciale tassen voor mantelzorgers te bestellen. De informatietas
die is ontwikkeld voor mantelzorgers bevat onder andere het spel ‘bordje vol’, waarmee
mantelzorgers spelenderwijs inzicht in hun energievreters en -gevers, welke veranderingen
wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Gemeenten en zorginstellingen kunnen de tassen gratis
aanvragen.
Nieuwe aanpak – Afspraken betere ondersteuning mantelzorgers
Minister de Jonge heeft samen met VNG. Zorgverzekeraars Nederland, MantelzorgNL en
VNO/NCW-MKB Nederland afspraken gemaakt over betere ondersteuning van mantelzorgers in
Nederland. De volledige aanpak is hier te vinden.

Contact
Kijk voor meer informatie op de website van het programma Langer Thuis. Wilt u artikelen
overnemen? Hebt u vragen of ook interessant nieuws? Mail het programma Langer Thuis via
langerthuiswonen@minvws.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aan- en afmelden voor deze
nieuwsbrief.

