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ANCIANO wil bijdragen aan een zelfstandig, veilig en plezierig leven voor
senioren. Technologie speelt daarin een rol. Daarom berichten wij
regelmatig over mooie voorbeelden, rapporten, inspirerende initiatieven
en ontwikkelingen.
ANCIANO is een uitgave van Van Berkum Communicatie.
Afmelden , tips en initiatieven: reply deze mail.
Kijken in de achteruitkijkspiegel
Kijkt u ook wel eens met verbazing in de spiegel? Om daar een veel ouder
iemand te zien dan u zich van binnen voelt? Dat was de inspiratie van
fotograaf Tom Hussey. In zijn foto’s kijken ouderen in de spiegel naar hun
vroegere ‘ik’. Bekijk hier de hele fotoserie .
Kith&Kin voor minder digitale ouderen
Senioren met weinig of geen digitale vaardigheden kunnen vaak niet uit de
voeten met een tablet. Die zijn voor hen te complex en niet intuïtief. Swipen
lukt bijvoorbeeld niet, ook omdat ouderen vaak drogere vingers hebben.
De Kith&Kintablet, die samen met ouderen en hun familie is ontwikkeld,
werkt wél. Waarom dat is, leest u hier.
Sociale relaties beschermen tegen eenzaamheid
Wat is de sleutel tot een lang en vooral gelukkig leven? Het Grant&Glueck
onderzoek is het meest langlopende onderzoek naar gezondheid en gelukkig
ouder worden. Het blog hierover leest u hier. Of kijk naar de Ted Talk
hierover.
Knuffelkat voor ouderen: nep of echt?
Steeds meer zorgorganisaties zetten sociale robots in: de knuffelkat of –
zeehond, de sprekende bloempot Tessa of Pepper, de hulprobot. Zorg blijft
mensenwerk, maar ouderen hebben ook baat bij deze nieuwe technologie.
Waarom dat is, leest u hier.
Beter oud worden in Scandinavië?
Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken doen het goed als het gaat om
langdurige zorg en gehandicaptenzorg. Of niet? Nederlandse zorg-expats
vertellen erover. Bekijk hun ervaringen hier. Of lees het onderzoeksrapport.
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