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#KBOgeld 

• Aandacht TROS Radar koopkracht 

ouderen 

• Verlaging AWBZ-premie sigaar uit 

eigen doos 

 

 #KBOdigitaal 

• Digitale dienstverlening gemeenten 

schiet ernstig tekort 

• Kleine verbeteringen voor reizen met 

het openbaar vervoer 

 

  #KBOthuis 

• Gemeenten nog niet klaar voor Wmo 

• Wet langdurige zorg goedgekeurd 

• Meer geld voor huishoudelijke hulp; 

ook uw gemeente?   

 

 

#KBOveilig 

• Minister Opstelten bij 100e meeting 

Veiligheid! 

• Van Rijn complimenteus over 

samenwerking met Unie KBO 

 

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 8, jaargang 1 – 7 oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

Verenigingsnieuws 

• Ook een bijeenkomst of huisbezoek veiligheid? 

• Herhaalde oproep: vul de vragenlijst ouderenmishandeling in 

• Goed zicht is van levensbelang: informatie en voorlichting  

 

 

Meer nieuws 

• Unie KBO blijft hameren op medicatieveiligheid 

• Ons keurmerk opgenomen in AD Ziekenhuis Top-100 

• Borstkankerscreening op maat 

 

Dit is de 8
e
 editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl.  

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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Aandacht TROS Radar koopkracht ouderen 

Tros Radar besteedde op 29 september aandacht aan pensioenen. 

Het programma berekende de gevolgen van de nieuwe regels. 

Daarbij kwamen zorgen over de koopkracht van ouderen naar 

voren. De Unie KBO herkent de zorgen vanuit eigen onderzoek. 

Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over het nieuwe Financiële 

Toetsingskader voor pensioenen. Bedoeling is om ons 

pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. De ingrepen 

pakken voor de verschillende leeftijdsgroepen anders uit, zo toonde Radar aan. Het nieuwe 

Toetsingskader vinden wij overbodig en schadelijk. Lees hier meer. 

Koopkracht achteruit 

Tros Radar keek ook naar de koopkracht. En dat is schrikken. Zeventigers voelen de grootste pijn. 

Hun pensioenen zijn de laatste jaren niet geïndexeerd. Daarnaast kregen veel ouderen de afgelopen 

jaren te maken met kortingen. Die situatie zal niet veranderen, voorspelt het programma. In de 

komende jaren holt de koopkracht van gepensioneerden achteruit. Als de economie verslechtert, 

krijgen zij te maken met 35 procent koopkrachtverlies. Zelfs als het economisch goed gaat leveren zij 

in op koopkracht: in twintig jaar maar liefst 16 procent. 

 

Eigen onderzoek 

Ouderen worden onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen. Dit blijkt uit de 

koopkrachtberekeningen die het Nibud begin september uitvoerde in opdracht van de Unie KBO. 

Onze koopkrachtcijfers kregen veel aandacht in de media en in de Algemene Beschouwingen.  

Lees hier meer. 

 

Verlaging AWBZ-premie sigaar uit eigen doos  

Het leek goed nieuws voor veel ouderen: de AWBZ-premie gaat omlaag. Maar 

helaas, deze blijkt van vestzak naar broekzak te gaan. Via een verhoging van de 

inkomstenbelasting en de premie zorgverzekering betalen we het weer terug.  

 

De premie voor de AWBZ wordt in 2015 fors verlaagd. Daarmee daalt ook de inkomstenbelasting, zo 

zou je verwachten. Maar helaas gaat die vlieger niet op.  

Want tegenover die daling van de AWBZ premie staat een verhoging van het tarief in de eerste schijf 

van de inkomstenbelasting. De AWBZ-premieverlaging is van vestzak naar broekzak gegaan in de 

rijksbegroting. Hoe komt dat zo? Omdat de AWBZ-taken naar de gemeenten gaan.  
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Daarvoor krijgen zij een (gekorte) afdracht. Voor de taken die naar de zorgverzekeraars gaan, wordt 

onze premie zorgverzekering verhoogd. Met andere woorden: dat deel betalen we zelf, het is 

een sigaar uit eigen doos.  

 

Dit zijn de getallen:  

• De AWBZ-premie wordt in 2015 verlaagd van 12,65% naar 9,65%.  

• Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting stijgt 0,25% ten opzichte van 2014.  

• Voor de taken die naar de zorgverzekeraar gaan, wordt de premie zorgverzekering 

verhoogd.  

Bron: Koepel CSO - www.ouderenorganisaties.nl  

 

 

Gemeenten nog niet allemaal klaar voor Wmo 

Nog niet alle gemeenten zijn klaar voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Meer dan 

de helft van de gemeenteambtenaren verwacht een stroeve overgang. Dit bleek uit een enquête 

door het tv-programma ‘Altijd Wat’. Investeringen zijn gewenst, vindt de Unie KBO. 

De enquête die 975 ambtenaren en bestuurders invulden, werd opgezet door ‘Altijd Wat’ en de 

nieuwswebsite van ‘Binnenlands Bestuur’. In een brief aan de Tweede Kamer maakt staatssecretaris 

Van Rijn zelf melding van het feit dat 34 gemeenten de deadline niet halen.  

 

De Unie KBO maakt zich zorgen over deze bevindingen. Extra investeringen zijn gewenst om de 

veranderingen in goede banen te leiden. De Unie KBO heeft altijd gepleit voor een goed vangnet voor 

mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben in de periode waarin de zorg overgeheveld wordt.  

We pleiten ervoor dat er geen extra kortingen komen, maar investeringen. In kennis en 

deskundigheid bij gemeenten, in een goede landelijke monitor, in meldpunten en in een aanpak van 

onvoorziene problemen.  

Meer informatie: www.kbo.nl/wmo 

 

Wet langdurige zorg goedgekeurd 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is door de Tweede Kamer 

goedgekeurd. De langdurige zorg gaat veranderen.  

Niet zozeer de inhoud, maar wel de organisatie de 

verantwoordelijkheden en de aanspraken. 

  

In een gezamenlijke lobby heeft de Unie KBO een aantal verbeteringen weten aan te brengen in de 

wet. Zo is de keuzevrijheid voor mensen vergroot, worden er experimenten opgezet om ook mensen 
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die 24 uur zorg en ondersteuning nodig hebben meer eigen regie te geven en is het mogelijk om deze 

zorg zowel in een instelling als thuis te ontvangen.  

Kritisch volgen   

“We blijven het hele proces nauwgezet en kritisch volgen”, stelt Unie KBO directeur Manon 

Vanderkaa. “De zorg gaat immers over mensen. Gegeven de grote veranderingen is het uitermate 

belangrijk dat mensen zich goed gehoord weten en dat het duidelijk is hoe mensen hun vraag naar 

zorg en ondersteuning beantwoord krijgen”. De Unie KBO zal speciale aandacht geven aan ouderen 

die binnen de Wlz intensieve en zware zorg thuis gaan krijgen. Want er komt voor velen na verloop 

van tijd alsnog het onherroepelijke moment dat het thuis niet meer gaat. “En dan mogen deze 

mensen absoluut niet tussen de wal en het schip vallen”, aldus Manon Vanderkaa.  

Lees hier meer over de Wlz 

 

Meer geld voor huishoudelijke hulp; ook uw gemeente? 

In 2015 en 2016 stelt het kabinet ten minste € 75 miljoen per jaar extra ter beschikking voor de 

huishoudelijke hulp. Omdat niet alle gemeenten daarvan doordrongen zijn, is het verstandig hier 

achteraan te zitten. Voor 15 oktober namelijk moet de gemeente een aanvraag indienen voor deze 

extra toelage. 

Het is dus nog niet te laat! Informeer daarom snel bij uw gemeente naar de stand van zaken of 

schakel de lokale Wmo-raad in. Meer informatie kunt u vinden op: 

www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/informatiekaart-huishoudelijke-hulp-toelage 

Adviseert u uw gemeente over dit onderwerp? Verwijs uw gemeente dan naar 

www.invoeringwmo.nl of naar het Transitiebureau van de VNG. 

 

Digitale dienstverlening gemeenten schiet ernstig tekort 
 

Iedereen moet op 1 januari 2015 voor alle dienstverlening op het gebied van werk, inkomen en 

zorg bij het digitale gemeenteloket terecht kunnen. Gemeenten blijken flink achter te lopen op 

schema, zo blijkt uit onderzoek.  

 

De SIMgroep, e-dienstverlener voor de overheid, heeft de websites van alle Nederlandse gemeenten 

beoordeeld. Slechts 17 gemeenten in Nederland halen een voldoende (hoger dan 5,5) en ruim 120 

scoren een zware onvoldoende (lager dan 3,0). Slechts 11 procent van de gemeentediensten wordt 

op dit moment digitaal aangeboden.  

Op 113 sites is zelfs helemaal geen formulier terug te vinden. Gemeenten die slecht scoorden, geven 

aan dat er gebrek is aan focus op digitalisering. Daarnaast is er vaak sprake van onderbezetting. 

Gemeenten die goed scoren, zien juist wel het belang van goede digitale informatievoorziening en 

dienstverlening. 
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Dit zijn de positieve uitschieters: 

 

• Gemeente Zoetermeer  

• Gemeente Den Haag  

• Gemeente Wageningen  

• Gemeente s'-Hertogenbosch  

• Gemeente Katwijk  

• Gemeente Rijswijk  

 

Lees hier het onderzoek van de SIM-groep 

 

Kleine verbeteringen voor reizen met OV 

Mede door de Unie KBO zijn vanaf 1 oktober enkele 

verbeteringen doorgevoerd die het reizen met het OV 

makkelijker maken. Een goede stap, al blijven we ons inzetten 

om het reizen met het openbaar vervoer zo eenvoudig 

mogelijk te houden. 

Een belangrijke wijziging is de betere vindbaarheid van de eenmalige chipkaart op de NS-

kaartautomaat (met NS-logo). Ook de vindbaarheid van de knop ‘Samenreiskorting’ is aangepakt. 

Deze wordt nu zichtbaar als de reiziger zijn OV-chipkaart voor de automaat houdt. Vanaf nu kunnen 

reizigers ook producten vooraf laden op hun OV-chipkaart. Dat kan bij de NS-kaartautomaat of 

Servicebalie. Het gaat om de producten: IC direct toeslag enkele reis, IC direct toeslag retour, 

Railrunner, Dagkaart fiets, Dagkaart hond, Dagkaart, Enkele reis/Retour reductie en vol tarief voor 

JTK en Samenreiskorting. 

Inchecken 

Met de invoering van de Ov-chipkaart is het reizen met het OV voor veel mensen erg moeilijk 

geworden. De Unie KBO ziet liever een eenvoudig reissysteem waarbij zelfs het uitchecken 

achterwege gelaten kan worden.  

Door de NS is een kleine stap in de goede richting gemaakt door stickers in de trein te plaatsen die 

reizigers er aan herinneren om uit te checken. Want de kans is groot dat na een gezellig gesprek de 

gedachten niet meer bij het uitchecken van uw reis zijn. 

Klik hier als u op uw computer wilt oefenen met de kaartautomaat van de NS. 

 

Minister Opstelten bij 100
e
 meeting Veiligheid! 

Op 6 oktober, in de Week van de Veiligheid, bezocht 

Minister Opstelten onze honderdste groepsvoorlichting 

voor senioren over een veilig thuis. Hij zag met eigen 

ogen hoeveel ouderen zelf kunnen doen om hun 

veiligheid te vergroten. 

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. 

Dat moeten ze ook veilig kunnen doen, vindt de Unie 

KBO. Directeur Manon Vanderkaa: “We streven ernaar 



6 

 

onze leden waar nodig te helpen hun eigen leven te leiden en het heft in eigen hand te nemen. Zo 

kunnen zij zichzelf versterken, ondanks hun afnemende fysieke krachten. Dat doen zij bijvoorbeeld 

door hun sociale netwerk uit te breiden. Onze boodschap is: 'omzien naar elkaar’. Je staat er niet 

alleen voor, er zijn helpende handen”. 

De Unie KBO verzorgt met het Ministerie van Veiligheid en Justitie het project Veilig Thuis.  

Vrijwillige ouderenadviseurs geven groepsvoorlichting en bezoeken mensen thuis om praktische 

veiligheidsadviezen op maat te geven. Projectleider Veilig Thuis Jozette Aldenhoven: “Onze 

voorlichting stimuleert senioren om in mogelijk bedreigende situaties niet passief af te wachten. 

Maar om juist de regie in eigen hand te nemen en te vertrouwen op eigen kracht.”  

De voorlichtingsactiviteiten zijn een succes, het vijfhonderdste huisbezoek staat al gepland.  

Meer lezen over onze veiligheidsactiviteiten? Klik hier. 

 

 

Van Rijn complimenteus over samenwerking Unie KBO 
 

Staatssecretaris Martin van Rijn toonde zich in één week tweemaal 

royaal en complimenteus richting Unie KBO, waar het gaat om 

veiligheidsvraagstukken met betrekking tot ouderen. Dat bleek uit 

antwoorden op Kamervragen over onveilige sleutelkluisjes en 

beroving van ouderen. 

 

Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordde Kamervragen van 50PLUS/Baay-Timmerman. Van Rijn 

verwijst onder meer naar de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Unie 

KBO en noemt en roemt het project Actieplan Ouderen in Veilige Handen.  

 

Over de inzet van de Unie KBO om ouderen persoonlijk voor te lichten over veilig thuis wonen, 

schrijft hij: “Ik heb grote waardering voor dit initiatief.” 

 

Lees hier de Kamervragen en antwoorden: 

 

• Over beroving van ouderen: www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1161 

• Over onveilige sleutelkluisjes: www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1137 

 

Ook een bijeenkomst of huisbezoek veiligheid? 
 

Veiligheid is een hot thema deze herfst. Deze oktobermaand hebben wij een donkere 

dagenoffensief.  

 

Wilt u een huisbezoeker veiligheid uitnodigen om bij u langs te komen? Of wilt u juist als afdeling een 

eigen voorlichtingsbijeenkomst organiseren. Neem dan contact op met de Unie KBO.  

Tel 073 - 6123475 of uniekbo@uniekbo.nl. 
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Of wilt u zelf als huisbezoeker bij mensen langs gaan om te helpen bij preventie van inbraak, overval, 

vallen, internetcriminelen? Klikt u dan hier voor het profiel en meld u aan! 

 

 

Herhaalde oproep: vul vragenlijst ouderenmishandeling in 

Nog maar tien KBO-ers hebben ons hun mening laten horen over onze voorlichtingscampagne.  

Dat is nog onvoldoende om mee richting te geven aan vervolgactiviteiten. Wij willen daarom heel 

graag ook uw mening horen over de campagne ouderenmishandeling.  

In de vervolgcampagne zal financiële uitbuiting, een speciale vorm van mishandeling, meer aandacht 

krijgen. Goed idee of niet? We horen het graag. Uw betrokkenheid is van groot belang bij het verder 

voorkomen en oplossen van ouderenmishandeling.  

 

Vult u daarom (uiterlijk 13 oktober) de vragenlijst in: http://onderzoek.netpanel.nl/x505 

Werkt deze link niet? Kopieer ‘m dan en plak deze in de adresbalk van uw internetbrowser.  

Goed zicht is van levensbelang 

Oogaandoeningen worden vaak niet opgemerkt, omdat ons zicht heel langzaam achteruit gaat. 

Omdat minder goed zien bijna alle 50-plussers raakt, heeft de Unie KBO het project Beter Zien 

opgezet in samenwerking met Koninklijke Visio, oogartsen en optometristen.  

KBO-vrijwilligers zijn opgeleid om voorlichting te geven over oogaandoeningen en passende zorg te 

stimuleren. KBO-afdelingen in het hele land organiseren deze themabijeenkomsten.  

Meer weten? Kijk op de ‘Beter Zien-pagina’s’ van onze website.  

Meer informatie  

Wilt u als afdeling een voorlichtingsbijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met Gerla van 

Rangelrooij bij de Unie KBO: gvrangelrooij@uniekbo.nl of tel. 073 – 6 1234 75. 

 

Unie KBO blijft hameren op medicatieveiligheid 

 

De farmaceutische zorg voor ouderen moet verbeteren. Vorige week 

debatteerde de Tweede Kamer over geneesmiddelen. De Unie KBO en 

Patiëntenfederatie NPCF stuurden de Kamerleden vooraf een brief. 

We vroegen daarin aandacht voor de medicatieveiligheid van mensen 

die meer dan vijf medicijnen per dag gebruiken. 

Een miljoen 65-plussers loopt het risico op verkeerd medicijngebruik en onnodige 

ziekenhuisopnames. Optimale farmaceutische zorg wordt steeds belangrijker, zeker nu 

zorgbehoevende mensen langer thuis blijven wonen.  

De Unie KBO en de NPCF vragen aan de politiek: 
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• om een grotere rol van de patiënt bij de medicatiebeoordelingen;  

• om een duidelijke ambitie voor medicatieveiligheid; 

• om heldere gezamenlijke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars;  

• om een rol van de Inspectie Gezondheidszorg in toezicht op medicatiebeoordeling. 

Klik hier voor de tekst van de Kamerbrief 

 

Ons keurmerk opgenomen in AD Ziekenhuis Top-100 

De helft van de ziekenhuizen uit de Top-100 van het Algemeen 

Dagblad voldoet aan ons keurmerk voor seniorvriendelijke 

ziekenhuizen. Dat blijkt uit de Ziekenhuis Top-100 die het AD 

zaterdag 4 oktober publiceerde.  

 

Voor de eerste keer is het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis van de Unie KBO, PCOB, NVOG en 

NOOM meegenomen als maatstaf voor de prestaties van ziekenhuizen. Daar zijn we trots op!  

• Hoe scoort uw ziekenhuis? Waar staat meer informatie over seniorvriendelijke ziekenhuizen? 

Kijk op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl 

 

• De AD Ziekenhuis Top-100 is te vinden via www.ad.nl 

Borstkankerscreening op maat 

Leidse onderzoekers adviseren om te stoppen met borstkankerscreening bij 70+ vrouwen. Het 

risico op overbehandeling zou te groot zijn. Vijftien jaar geleden is met steun van de Unie KBO de 

bovengrens van het bevolkingsonderzoek verhoogd van 70 naar 75 jaar.  

Regelmatig krijgt de Unie KBO reacties van leden dat ze het onbegrijpelijk vinden dat na hun 75-ste 

het onderzoek gestopt wordt. Net alsof ze niet meer meetellen, terwijl borstkanker het meest 

voorkomt bij ouderen. Bovendien worden mensen steeds ouder. 

Wat vinden wij? Leeftijd is geen hard criterium, want veroudering verloopt bij iedereen anders. 

Mogelijk biedt gezamenlijke besluitvorming door (huis)arts en oudere over nut en noodzaak van de 

screening soelaas. Arts en oudere kunnen dan eerlijk bespreken wat de voor- en nadelen zijn.  

Goede zorg broodnodig 

Daarnaast is aandacht voor verbetering van de behandeling van ouderen broodnodig. Artsen weten 

vaak niet hoe ze afwijkingen moeten behandelen bij ouderen met meerdere aandoeningen. En ook 

niet hoe deze afwijkingen zich zullen ontwikkelen. Dit veroorzaakt onrust bij patiënten. We moeten 

voorkomen dat oudere kankerpatiënten inadequate zorg krijgen. Dat is en blijft onze inzet! 


