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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

- De belangenbehartiging van de Unie KBO is in het nieuwe jaar voortvarend uit de 

startblokken gekomen. Dat mag alleen al blijken uit de hoeveelheid publiciteit die ons 

de eerste weken ten deel viel: Trouw, 14 regionale kranten, Tros Radar, Meldpunt 

Max, Tijd voor Max en talloze websites wisten de Unie KBO en onze standpunten te 

vinden! Een voorteken voor een roerig jaar, met van onze zijde veel aandacht voor 

betaalbare en goede zorg, koopkracht, veiligheid en gezondheidspreventie…. 

- Ons voornaamste wapenfeit in het prille jaar is ongetwijfeld het Nyfer-onderzoek 

“Koopkrachteffecten van Rutte II voor 65plussers”, uitgevoerd in opdracht van de 

Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Op donderdag 10 januari was het 

televisieprogramma Meldpunt van Omroep Max (Ned.2) in zijn geheel opgebouwd 

rondom onze bevindingen. En die liegen er niet om: onder Rutte II dreigen 

honderdduizenden ouderen door het financiële ijs te zakken. Het gaat hierbij vooral 

om echtparen die rond moeten komen van alleen een AOW-uitkering. Een 

belangrijke conclusie van het onderzoek is dat door de combinatie van hogere 

zorgkosten én hogere kosten van levensonderhoud ouderen die niet gezond zijn 

maandelijks veel minder bestedingsruimte hebben dan hun gezonde 

leeftijdsgenoten. We vinden het onbestaanbaar dat zieke en kwetsbare ouderen veel 

harder getroffen worden dan gezonde ouderen. Ook tussen de generaties is de 

balans zoek: 65-plussers gaan er significant meer op achteruit dan 65-minners. Het 

rapport gaat maandag naar het kabinet, de Tweede Kamer en een aantal landelijke 

adviesorganen. De SP heeft inmiddels aangekondigd volgende week donderdag 

tijdens een Kamerdebat over de koopkrachtontwikkeling in Nederland ‘indringende 

vragen’ te stellen over het rapport.  

- Ook in 2013 maakt de Unie KBO zich wederom hard voor een jaarlijkse 

medicatiecheck voor 65-plussers die per dag vijf of meer medicijnen gebruiken. Tros 

Radar gaf ons afgelopen maandag een uitstekend platform voor dit pleidooi. Unie 

KBO woordvoerder Heltzel riep apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars op om de 

handen in elkaar te slaan. Binnenkort volgen er gesprekken met de respectievelijke 

koepelorganisaties. 

- De Unie KBO is voorstander van een brede inzet van wijkverpleegkundigen, in plaats 

van enkel in prachtwijken. We zijn ook bezorgd over de versoberde vorm waarin de 

wijkverpleegkundige terugkeert. Thuiszorg moet weer terug naar de basis: in de wijk 

bij de wijkverpleegkundige. De Unie KBO wil dan ook dat het huidige kabinet de 

wijkverpleegkundige oude stijl overal en ‘in volle glorie’ terug laat keren. Bij deze 

lobby vinden we Mona Keijzer (CDA) aan onze zijde. Binnenkort brengt zij een 

werkbezoek aan de Unie KBO in Den Bosch. 

- In februari staan twee politieke overleggen gepland: één met het CDA (specifiek over 

de ouderenzorg) en één met de PvdA over het (regeringsbeleid algemeen). Daarnaast 

bezoeken we nog deze maand staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken (in 

CSO verband). Verder zijn we met het ministerie van VWS in de slag m.b.t. een brede 

bijeenkomst in Den Haag over gezondheidspreventie voor 65-plussers. Een 

onderwerp dat ons na aan het hart ligt.  


