
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 1 – 10 januari 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging  

-          De Unie KBO heeft afgelopen maandag haar zorgen geuit in het Algemeen Dagblad, het 

Parool en de Leeuwarder Courant: ouderen met een indicatie Zorgzwaartepakket 3 (ZZP 3) 

dreigen momenteel tussen de wal en het schip te vallen. Ruim 15.000 ouderen met ZZP 3 

hadden het vorig jaar nog recht op een bed in een verzorgingshuis. Dit jaar moeten zij 

noodgedwongen thuis blijven wonen. Hulpverleners en deskundigen houden hun hart vast. 

Daarnaast staat menig verzorgingshuis het water tot aan de lippen. Door toenemende 

leegstand verschraalt niet alleen de leefomgeving van bewoners, maar ook de totale 

exploitatie komt in gevaar.   

-          De Unie KBO heeft van de week (in CSO-verband) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer 

over het wetsvoorstel  ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand’ (WWB). Dit in verband met 

de plenaire behandeling op 13 januari aanstaande. De invoering van de kostendelersnorm 

heeft namelijk tot gevolg dat ook de AOW van zorgbehoevende ouderen die bij hun kinderen 

inwonen verlaagd wordt naar 50%. Mochten de kinderen een bijstandsuitkering hebben, dan 

zal deze ook verlaagd worden. De Unie KBO is van mening dat wanneer er sprake is van 

mantelzorg, de huidige regeling moet blijven gelden. AOW-ers die samenwonen met een 

bloedverwant in de eerste graad die zorg nodig heeft en AOW-ers die met twee of meer 

AOW-ers samenwonen die zorg nodig hebben, dienen een AOW-uitkering van 70% te blijven 

behouden. Dat is onze inzet!  

-          Via Radio 1 voerde de Unie KBO gisteren een uitgebreide discussie over nut en noodzaak 

van de griepprik bij ouderen. De Gezondheidsraad komt binnenkort met een advies over het al 

of niet voortzetten van de gratis vaccinatie. De Unie KBO betreurt het dat de deskundigen het 

sinds jaar en dag maar niet eens kunnen worden over de effecten van de griepprik. Mocht de 

gratis vaccinatie van 60-plussers worden afgeschaft, dan moet dit volgens de Unie KBO een 

onderdeel worden van de integrale zorg voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen. 

Dat wil zeggen: laat de cliënt en de huisarts samen een afweging maken.  

-          De Unie KBO is tevens bezig met: het inventariseren van de mogelijkheden om het verplicht 

eigen risico gespreid te betalen, een lobby rondom de medicatiebeoordeling en het tegengaan 

van verspilling in de zorg. In een volgende uitgave meer hierover.  

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

 


