
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 15 – 22  november 2012 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

Het nieuwe regeerakkoord houdt de gemoederen en ook onze belangenbehartiging 

behoorlijk bezig! En we verwachten niet dat dit de komende periode gaat verminderen. Wat 

hebben we tot nu toe vanuit de Unie KBO gedaan? En wat gaan we nog doen? Een kort 

overzicht. 

- Meteen na het verschijnen van het regeerakkoord heeft de Unie KBO een algemene reactie 

gegeven, ook in de vorm van een persbericht. 

- Onze kritiek op de zeer forse bezuinigingen m.b.t. persoonlijke verzorging, huishoudelijke 

hulp en dagopvang, werd verwoord in een opinieartikel voor de Volkskrant. Compleet met 

een bijpassende en veelzeggende cartoon! 

- Samen met collega-organisaties en onder leiding van ActiZ, verscheen op woensdag 21 

november een paginagrote en spraakmakende advertentie in De Telegraaf over ditzelfde 

onderwerp. Velen vrezen desastreuze gevolgen voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie 

en hun mantelzorgers…. 

- Ons veertien punten tellend manifest over goede ouderenzorg doet dienst bij de bezoeken 

aan diverse Tweede Kamerfracties. Volgende week is het CDA (Buma en Keijzer) aan de 

beurt. 

- De lobby voor een sterke, centrale rol voor de wijkverpleegkundige is in voorbereiding. 

Mogelijk wordt dit gecombineerd met een publieksactie rond de begrotingsbehandeling van 

VWS op 4, 5, en 6 december. Wordt vervolgd. 

- De Unie KBO overweegt om - samen met de PCOB - een eigen koopkrachtonderzoek voor 65-

plus huishoudens te laten uitvoeren. De negatieve cijfers vliegen de oudere Nederlanders om 

de oren! Daar moet nu maar eens duidelijkheid over komen, vindt de Unie KBO. 

- In CSO-verband  gaan we proberen om z.s.m. met staatsecretaris Van Rijn (VWS) aan tafel te 

komen. Een zeker gespreksthema word het scheiden van wonen en zorg en de gevolgen 

hiervan. De Unie KBO pleit in ieder geval voor uitstel tot 2014. 

- De Unie KBO heeft contact gezocht met Burgernet. We zouden graag zien dat er aparte, 

actuele meldingen komen over oplichters van ouderen aan de voordeur. Het is niet 

ondenkbaar dat er binnenkort een proef start in de regio Utrecht. 

- De campagne over ouderenmishandeling - waarin de Unie KBO participeert - ging vorige 

week in Rotterdam van start.  

- Het project ‘keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuis’ bereikte deze week een mijlpaal. De 15 

kwaliteitsaspecten waarop ziekenhuizen straks worden beoordeeld, zijn bekend. Zie voor het 

bijbehorende persbericht www.kbo.nl  

   

 


