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

-          Het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis van de ouderenorganisaties Unie KBO, 

PCOB, NOVG en NOOM is gereed! Morgen - op de VN-dag van de ouderen - 

worden voor het eerst de resultaten bekend gemaakt en weten we welke 

ziekenhuizen het keurmerk krijgen toegekend.  Dit gebeurt tijdens een landelijk 

congres in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Vanaf 10.30 uur kan 

heel Nederland meekijken en ook ziekenhuizen vergelijken op de speciale website 

www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl  

Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren 

om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de 

toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Over twee jaar worden de 

ziekenhuizen opnieuw beoordeeld. 

-          De algemene beschouwingen zijn achter de rug en de begrotingsbehandelingen staan 

voor de deur. De Unie KBO zet hierbij zwaar in op compensatiemaatregelen voor 

ouderen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. We worden hierin gesteund door de 

uitkomsten van het koopkrachtonderzoek onder 65-plus huishoudens, dat in onze 

opdracht is uitgevoerd door het Nibud. 

-          Zo blijkt de koopkrachtdaling van ouderen veel hoger te zijn dan de 1,5% waarvan het 

kabinet uitgaat. In sommige gevallen gaat het zelfs om een koopkrachtdaling van 6,1%. 

Het koopkrachtonderzoek en onze conclusies ligt inmiddels bij alle Tweede Kamer 

fractievoorzitters op tafel. Met de eis om bepaalde groepen ouderen te ontzien.  

-          In vervolg hierop sprak de Unie KBO alvast met de fracties van D66 en Groen Links. In 

deze gesprekken ging het naast koopkracht nadrukkelijk  ook over de hervormingen in de 

ouderenzorg, onafhankelijke cliëntondersteuning en de rol van de vrijwillige 

ouderenadviseurs. Andere fracties volgen snel.  

-          Vandaag overlegt Unie KBO  bestuurder Joop Beugelsdijk - in CSO verband -  met de 

directeur generaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inzet: het Financieel 

Toetsingskader (FTK). Het Financieel  Toetsingskader is het nieuwe financiële 

toezichtregime en maakt deel uit van de Pensioenwet.  

-          Een zeer belangrijk nieuw onderwerp dient zich aan! De Wet Langdurige Intensieve 

Zorg, oftewel de LIZ. Deze beoogde nieuwe wet zal de AWBZ vervangen. De 

inwerkingtreding staat gepland voor 1 januari 2015. De ouderenorganisaties (CSO), de 

NPCF, de CG-raad en Per Saldo slaan de handen ineen en beginnen samen een intensief 

lobbytraject. Vooral de samenhang tussen de nieuwe LIZ en de WMO, wordt een 

voornaam aandachtspunt. 

 Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze website www.kbo.nl  


