
   

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 17 – 11 oktober 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging  

-          Ons Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis werd op dinsdag 1 oktober succesvol gelanceerd! 

Tijdens een internationaal symposium in Utrecht werden 45 van de 130 ziekenhuizen 

‘onderscheiden’ met het kersverse keurmerk van de Unie KBO. Dit zal nagenoeg niemand in 

Nederland zijn ontgaan, want naast het NOS-Journaal bracht ook menig radiostation dit 

heuglijke nieuws. De volgende morgen kreeg dit alles een vervolg in de vele landelijke en 

regionale dagbladen. Ook Medisch Contact besteedde uitgebreid aandacht aan ons keurmerk. 

Maar het woord is nu aan het (oudere) publiek! De keuzewijzer is te vinden op 

www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl  

-          De financiële woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer ontvingen op 2 oktober ons 

pleidooi om voor bepaalde groepen ouderen de (landelijke) inkomensondersteuning  veilig te 

stellen. Dit met het oog op de Algemene Financiële beschouwingen. De Unie KBO is zeer 

bezorgd over de decentralisatie en afschaffing van diverse inkomensvoorzieningen.  

-          Unie KBO bestuurder Joop Beugelsdijk constateert dat staatsecretaris Klijnsma in grote mate 

tegemoet is gekomen aan de CSO-voorstellen inzake de voorgenomen aanpassing van het 

pensioenstelsel. De nieuwe voorstellen bezorgen oud en jong de nodige rust. We zullen dan 

ook constructief meewerken aan de uitwerking van de plannen.  

-          Het actieplan Ouderenhuisvesting laat nog steeds op zich wachten. Minister Blok laat het op 

dit onderwerp behoorlijk afweten. De Unie KBO is daarom in de Tweede Kamer een lobby 

begonnen om dit dossier vlot te trekken. Het aantal 75-plussers verdubbelt van 1,2 miljoen nu 

tot 2,6 miljoen in 2040. Hierdoor ontstaat een toenemende  behoefte aan woningen die 

geschikt zijn voor ouderen. Met alleen maar monitoren, zoals de minister nu doet, komen we 

er niet.  

-          Staatsecretaris Van Rijn brengt op woensdag 5 november een werkbezoek aan de 

gezamenlijke ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Aan het 

samenstellen van een aansprekend programma wordt gewerkt.  

-          De Unie KBO gaat een poging doen om het onderwerp ‘ouderen en voeding’ beter op de 

kaart te zetten. Zowel voor gezonde 65-plussers als ouderen met een aandoening, is er nog 

veel gezondheidswinst te behalen. Het Voedingscentrum heeft reeds positief gereageerd . 

Binnenkort vind er een gesprek plaats.  

-          Het verplicht eigen risico in de zorg gaat verder omhoog en bedraagt in 2014 liefst 360 euro 

per persoon. Met name ouderen met een smalle beurs worden hiervan de dupe. De Unie KBO 

is bang dat dit gaat leiden tot het mijden van noodzakelijke zorg. We zullen dit bij de 

begrotingsbehandeling van VWS aanhangig maken.   

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

   

 


