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ANCIANO wil bijdragen aan een zelfstandig, veilig en plezierig leven voor
ouderen. 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.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, reply dan deze mail.
Zachte landing door heupairbag
Vallen is nooit leuk, zeker niet als je wat ouder bent. Want voor je het weet, heb
je een gebroken heup. Een airbag om je heupen vermindert die kans dankzij
bewegingssensoren die een valbeweging herkennen, de airbag snel opblazen en
daarmee de val opvangen. Lees hier verder voor meer informatie.
Senioren tanzen Boogie Woogie
Dietmar (70) en Dellia (64) Ehrentrauts waren stomverbaasd toen ze hoorden dat
ze viral waren gegaan met hun rock-and-roll optreden. Méér dan 61 miljoen keer
werd hun optreden bekeken. Waarom? Kijk de video hier.

Geen grip op maatschappelijk leven
Inloggen met je DigiD. De belastingaangifte digitaal doen. Websites vervangen
steeds meer de telefoniste, de baliemedewerker, de folder of de krant. Dat levert
voor 2,5 miljoen Nederlanders die niet of slecht kunnen lezen problemen op.
Wie hier last van hebben, leest u in het blog.
Oud worden is leuk!
Wat betekent ouder worden voor mensen met een verstandelijke beperking?
Hoe help je hen daarbij? Zorgorganisatie Severinus maakte een aantal boekjes
over dit thema. Ook technologie helpt om woorden aan emoties te geven,
bijvoorbeeld met GoTalkNow, een handige app.
Respect wél, betutteling niet
Het liedje ‘Weet je nog wel oudje’ van Louis Davids zou nu niet meer kunnen,
want hedendaagse senioren zijn niet gediend van deze aanspreekvorm. Dat geldt
eveneens voor woorden als ‘bejaarde’ en ‘oude van dagen’. Hoe oudere
medemensen dan wél aangesproken willen worden, leest u hier.
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