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Met de steun van:

Oud worden in je eigen huis. Droomt iedereen daar niet van? De vergrijzing
neemt echter alsmaar toe, evenals het tekort aan intramurale zorg. Dat maakt
deze
ageing in place er niet gemakkelijker op. De nood aan nieuwe
huisvestingsstrategieën aangepast aan de vraag van oudere bewoners wordt
alleen maar groter.
Om deze problematiek beter in kaart te brengen, organiseerden onderzoekers van
de Vrije Universiteit Brussel een grootschalig ouderenbehoefteonderzoek. Ze
peilden naar de woonsituatie, woonwensen en woonbehoeften van maar liefst
64.000 Vlaamse 60-plussers.

Onderzoek voor en door ouderen
Tijdens deze studienamiddag worden de resultaten van dit onderzoek uit de
doeken gedaan. Op basis daarvan worden heldere antwoorden op de meest
pertinente vragen geformuleerd, zoals: Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de
huisvesting? Hoe staan ouderen ten opzichte van woningaanpassingen? Welke
woonalternatieven neemt men in overweging?
In de bijdragen van onderzoekers, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers
komen zo alle facetten van huisvesting bij ouderen aan bod.

Programma
13.00 u. Onthaal en registratie van de deelnemers
13.30 u. Verwelkoming en inleiding
Waarom een boek over wonen bij ouderen?
Drs. Nico De Witte
14.00 u. Enkele resultaten toegelicht: deel 1
Drs. An-Sofie Smetcoren
14.20 u. Enkele resultaten toegelicht: deel 2
Prof. dr. Liesbeth De Donder
14.40 u. Conclusie: Een huis? Een thuis!
Prof. Dr. Dominique Verté
15.00 u. Koffiepauze
15.15 u. Wonen voor zorg en zorg voor wonen
Prof. Dr. Tinie Kardol
15.35 u. Woonzorgzone: een toepasbaar concept?
Dhr. Herwig Teugels
15.55 u. Wonen bij ouderen
Mevr. Freya Van Den Bossche
16.20 u. Slotwoord
Prof. dr. Dominique Verté
16.45 u. Receptie

Over de sprekers
Drs. Nico De Witte Hogeschool Gent, Lector Departement Gezondheidszorg Vesalius en VUB,
Assistent Vakgroep Educatiewetenschappen
Drs. An-Sofie Smetcoren VUB, Onderzoeker Leerstoel Active Ageing
Prof. dr. Liesbeth De Donder VUB, Docent Vakgroep Educatiewetenschappen
Prof. dr. Dominique Verté VUB, Docent Vakgroep Educatiewetenschappen
Prof. dr. Tinie Kardol VUB, Leerstoelhouder Leerstoel Active Ageing
Dhr. Herwig Teugels Kenniscentrum woonzorg Brussel, Directeur
Mevr. Freya Van Den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Over het boek

begrepen in de deelnameprijs van de studienamiddag

Een huis? Een thuis!
Over ouderen en wonen
zestigplussers. Het vormt onmisbare lectuur voor iedereen die begaan is met de woonsituatie,
woonwensen en woonbehoeften van ouderen, en dient bovendien als instrument om aan de
slag te kunnen rond woonkwaliteit en woonzorg bij ouderen.
N. De Witte, A.-S. Smetcoren, L. De Donder, S. Dury, T. Buffel, T. Kardol & D. Verté
ISBN 978 90 4960 664 0 Vastbladig (2012) ong. 240 blz.
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Inschrijvingsformulier
Fax naar 050 642 808 of schrijf u online in via www.uitgeverij.vandenbroele.be.
Ja, ik schrijf mij in voor de studie
2012 in Brussel plaatsvindt. Ik

75*.

Een huis? Een thuis , die op donderdag 19 april

Nee, ik kan jammer genoeg niet aanwezig zijn op de studienamiddag, maar bestel graag
....
Een huis? Een thuis . Ik betaal 39 / ex*.
Naam: ..................................................................... Voornaam: ..................................................................................
E-mailadres: ....................................................................................................................................................................
Organisatie: .....................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................
Postcode: ................................................... Gemeente: ..............................................................................................
BTW: .................................................................................................................................................................................
Datum:

Handtekening:

*Alle prijzen zijn inclusief btw en verzendingskosten. Uw adresgegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve
doeleinden. Overeenkomstig de Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de
over u bewaarde informatie.

