
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 4 – 21 februari 2014 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

  

De afgelopen twee weken kwam de Unie KBO veel in het nieuws en werden een aantal 

uiteenlopende zaken ‘op de kaart gezet’.  

-         De Unie KBO blijft kritisch op de NS. Het weghalen van de gele informatieborden lijkt 

voorlopig van de baan, maar de prijs van de ‘vrije reisdagen’ voor senioren  gaat binnenkort 

omhoog. Daar komt dan een ruimer gebruik tegenover te staan, aldus de NS. De informatie 

van NS aan haar klanten hierover is slecht, hebben wij gemerkt. De Unie KBO dringt er bij de 

NS op aan snel met heldere en duidelijke informatie te komen. 

-          Volgende week komt een hoge ambtenaar van VWS op bezoek bij de Unie KBO. Dit naar 

aanleiding van onze opmerkingen ten aanzien van het Nationaal Preventie Programma. 

Ouderen komen in dit programma namelijk nauwelijks voor. Op aandringen van de Unie 

KBO heeft het CDA hierover in de Tweede Kamer een motie ingediend. Het oriënterend 

gesprek met VWS is hiervan een rechtstreeks gevolg. De Unie KBO zal tijdens het bezoek 

haar ervaringen delen met betrekking tot gezondheidspreventie voor ouderen, maar ook de rol 

van gemeenten op dit vlak (Wet Publieke Gezondheid, artikel 5) naar voren brengen.   

-          De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) blijft ons bezig houden! Vorige week 

kreeg de CSO tijdens een hoorzitting de gelegenheid om de Tweede Kamer toe te spreken. De 

samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM hielden een 

pleidooi voor een samenhangend geheel van de Wmo, Zorgverzekeringswet - waaruit de 

wijkverpleegkundige straks wordt betaald - en langdurige zorg (WLZ), waar ook de lokale 

beleidsagenda op wordt afgestemd. Dat vraagt gezamenlijke garanties van gemeenten, 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders! De CSO vindt dat zij snel duidelijkheid moeten geven 

hoe zij e.e.a. gaan inrichten. Meer hierover op onze website www.kbo.nl   

-          Het aantal gewelddadige woningovervallen van ouderen blijft schrikbarende hoog. In 2013 

waren 176 ouderen het slachtoffer van een woningoverval waarbij geweld werd gebruikt. De 

Unie KBO pleit voor meer actie van de politie. Zo  lieten we in een aantal regionale kranten 

optekenen dat wijkagenten ouderen actief moeten benaderen als er sprake is van een 

inbraakgolf. En bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt een verzoek om een nationale 

korpschef ‘ouderen en criminaliteit’ in het leven te roepen. En natuurlijk blijft de Unie KBO 

onvermoeid voorlichting geven over preventiemaatregelen die ouderen zelf kunnen nemen.  

-          Onze strijd voor een adequate, jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers gaat voort. 

Ondanks het feit dat een dergelijke medicatiebeoordeling in het basispakket zit, wordt in nog 

geen 10% van de gevallen deze beoordeling toegepast. De controle op juist medicijngebruik 

faalt dus nog steeds. Naar aanleiding van onze kritiek heeft de SP inmiddels Kamervragen 

gesteld aan minister Schippers. Wordt vervolgd.  

-          De kostendelersnorm is door de Tweede Kamer aangenomen. Een kostendelersnorm houdt in 

dat in huishoudens waarin meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering 

gekort wordt omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. De Unie 

KBO verwacht dat de invoering van deze kostendelersnorm tot gevolg zal hebben dat AOW- 



gerechtigden niet meer bij hun kinderen gaan inwonen. Wij vinden nog steeds dat de huidige 

regeling moet blijven gelden indien er sprake is van mantelzorg. We richten nu onze pijlen op 

de Eerste Kamer die de nieuwe wet nog moet goedkeuren.  

-          Alle 65-plussers in Nederland moeten aan de tabletcomputer. Dat vindt de Unie KBO. Samen 

met de grootste zorgverzekeraar van Nederland,  Zilveren Kruis Achmea en ondersteund door 

zorginnovator Focus Cura biedt de Unie KBO sinds enkele maanden haar leden een iPad aan, 

waarmee zij langer zelfstandig kunnen blijven. En dat is hard nodig  nu de overheid flink gaat 

snijden in de ouderenzorg aan huis. Het voordelige aanbod van onze KBO iPad is nu ook 

uitgebreid met de mogelijkheid van een internetaansluiting. En de oorspronkelijke prijs van 

45 euro voor een bijbehorend abonnement is komen te vervallen. Hiermee wordt het geheel 

nog aantrekkelijker. Voor meer informatie zie www.kbo.nl   

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

volg ons ook op Twitter via @Unie_KBO 

 


