
                       

Parlementaire 'Intergroep Vergrijzing en Intergenerationele 

Solidariteit' opnieuw gestart

Beste lezer,

In  2050  zal  het  aantal  80-plussers  zijn 

toegenomen  met  maar  liefst  300%.  In  alle 

landen van Europa zien we de effecten van de 

vergrijzing.  Zijn  we  goed  voorbereid?  Wat 

kunnen  we  nóg  beter  regelen  voor  onze 

ouderen, waaraan hebben ze behoefte? 

In  het  Europees  Parlement  heb  ik  het  initiatief 

genomen  tot  de  oprichting  van  de  'Intergroup 

Vergrijzing en Intergenerationele Solidariteit'.  Het 

aantal Intergroepen dat officieel wordt ingesteld is 

beperkt.  Na  een  stemming  onder  alle 

Europarlementariërs bleek dat er voldoende steun 

is en we begin 2010 kunnen starten. 

Conferentie "ICT en vergrijzing" op 8 okt. in het EP 
met vlnr.: Eurocommissaris Viviane Reding, 

Lambert en Anne-Sophie Parent, directeur van 
AGE.

In  de  Parlementaire  Intergroepen  werken  leden 

van  het  Europees  Parlement  van  alle  politieke 

partijen  aan  het  verwezenlijken  van  doelen  die 

extra  prioriteiten  verdienen.  Samen  met  de 

ouderenorganisaties,  zorginstellingen  en  de 

industrie  heb ik mij  ingezet voor de ontwikkeling 

van  mensgerichte  en  gemakkelijk  te  bedienen 

techniek  (denkt  u  aan  Domotica-  en  ICT 

oplossingen,  die  het  medisch  personeel  in  staat 

stellen op afstand een diagnose te stellen) die het 

mogelijk  maken  dat  ouderen  langer  in  hun 

thuisomgeving kunnen blijven wonen. Op 6 oktober 

jl. organiseerde ik hierover een conferentie in het 

Parlement.  Als  nieuwe  voorzitter  van  de 

heropgerichte  Intergroep  "Veroudering  en 

Intergenerationele Solidariteit" blijf ik mij inzetten 

voor onze senioren. Wilt u op de hoogte blijven? 

Neem dan contact met mij op.
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