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Bij belastingaangifte tot 15 april vóór zomer uitsluitsel 

Mensen die voor 1 juli uitsluitsel willen van de Belastingdienst, 

krijgen 2 weken langer de tijd om aangifte te doen. Dit is mede 

op aandringen van de Unie KBO, als coördinator van de 

Belastingservice Ouderenbonden. Directeur Manon Vanderkaa: 

"Wij zijn blij dat de Belastingdienst tegemoet komt aan de 

behoefte van onze invullers."  

 

Mensen die voor 1 juli bericht willen hebben van de Belastingdienst, zouden eigenlijk al op 1 april 

hun aangifte moeten hebben ingeleverd. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) rekt die termijn nu 

op naar 15 april. Eric Wiebes wil op deze manier voorkomen dat de website van de Belastingdienst 

eind maart overbelast raakt als veel mensen tegelijk aangifte gaan doen. Om topdrukte op de 

website van de Belastingdienst te voorkomen, werd eerder al besloten dat er dit jaar niet alleen in 

maart, maar ook in april aangifte kan worden gedaan.  

 

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: "Wij zijn blij dat de Belastingdienst tegemoet komt aan de 

vele vragen die er binnen kwamen van onze invullers, onder meer over storingen in het systeem. Met 

de aangekondigde extra tijd kunnen invullers achterstanden inhalen. We gaan nu samen constructief 

verder om de aangiften van ouderen zo soepel mogelijk te laten verlopen." 

 

Deze weken is het topdrukte bij onze Belastingservice Ouderenbonden. Veel van onze 2.730 invullers 

gaan nu op bezoek bij senioren thuis. Vorig jaar begeleidden zij maar liefst 125.000 klanten met hun 

aangiften. De succesvolle Belastingservice Ouderenbonden wordt gecoördineerd vanuit de Unie KBO.  

 

Achterstand inhalen 

Twee weken terug, op 10 maart, kreeg Peter Veld, directeur-generaal Belastingdienst bij de Unie KBO 

tekst en uitleg over de service van de ouderenbonden. Manon Vanderkaa: "We voerden een goed 

gesprek over het digitaal aangifte doen en de problemen die onze vrijwilligers daarbij tegenkomen. 

De Belastingdienst en de Unie KBO werken samen aan oplossingen. De Unie KBO coördineert nu een 

telefonische en online ‘crisislijn’ voor de Belastingservice Ouderenbonden. Deze blijft geopend zolang 

als nodig is om de achterstand in te halen en de vragen van invullers te beantwoorden."  

 

ABP handhaaft aanvulling AOW-partnertoeslag 

 

Recent werd bekend dat het ABP besloten had om de aanvulling 

op de AOW-partnertoeslag af te schaffen. Voor de betrokken 

gepensioneerden kwam dit besluit als een donderslag bij heldere 

hemel. Ook bij de Unie KBO kwamen vragen binnen.  

Uit de reacties bleek dat als gevolg van het besluit van het ABP het 
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pensioen met honderden euro’s omlaag zou gaan.  

Het ABP heeft besloten om de aanvulling op de AOW-partnertoeslag te handhaven. Het ABP heeft 

laten weten dat de gepensioneerden van wie de aanvulling per 2015 was vervallen, persoonlijk 

worden geïnformeerd dat zij hun aanvulling behouden.  

 Informatie over het besluit van het ABP is te vinden op de website van het ABP, klik hier. 

 

Koopkracht gepensioneerden blijft weer achter 

De nieuwste cijfers van het CPB pakken negatief uit voor 

gepensioneerden. Uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015 

blijkt dat gepensioneerden er in 2016 weer financieel op 

achteruit gaan. Hun koopkracht daalt met 1,3%.  

Dit is het zevende opeenvolgende jaar met slecht nieuws voor 

gepensioneerden. Uit de berekeningen die het Nibud op 

Prinsjesdag in opdracht van de Unie KBO steeds maakt, blijkt dat de meeste ouderen er in 

koopkracht op achteruit gaan. Ouderen met zorgkosten worden het hardst getroffen.  

 

Binnenkort publiceren we meer over ouderen en koopkracht.  

 Lees via deze link ons NIBUD-rapport.  

 Lees hier het Centraal Economisch Plan 2015 (CPB).  

 

Ouderen verwachten niet dat hun kinderen helpen  

 
De overheid wil dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen, met meer zorg van familie en bekenden. De vraag is 
of dat gaat lukken. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie 
KBO: “Maar liefst tweederde van de senioren verwacht niet 
dat hun kinderen een handje zullen toesteken wanneer dat 
nodig is. Een aanbod van de kinderen om bij hen te komen 
wonen, zou 91% van de senioren afwijzen, zo blijkt uit ons 
onderzoek over ‘Langer thuis wonen’.” 
 

De Nederlandse senioren willen wel graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De vraag is of hun 
huidige woning daar wel geschikt voor is. En wie er voor hen zorgt als ze het niet helemaal meer op 
eigen kracht redden. In het onderzoek van de Unie KBO onder 600 senioren blijkt dat slechts een 
derde van de senioren denkt dat hun kinderen bij zullen springen wanneer dat nodig mocht zijn. 
Bijvoorbeeld bij boodschappen doen (20 procent), op afroep helpen (18 procent), met vervoer (17 
procent), met financiële en administratieve zaken (17 procent) en onderhoud of klusjes (15 procent). 
“Als de zorg intensiever wordt, zal de hulpbereidheid wat minder zijn, zo denken de senioren”, zegt 
Manon Vanderkaa. 
 

http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/2015/aanvulling-partnertoeslag-gehandhaafd.asp
http://www.uniekbo.nl/kbogeld/nibud.html
http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2015
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
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Bang voor scheiding 
Verreweg de meeste senioren wonen zelfstandig. De meesten (59%) wonen samen, maar bij 18% kan 
één of beide partners niet meer alles zelfstandig doen. Zij helpen elkaar of krijgen hulp. Maar hoeveel 
zij hun partner ook helpen, er komt misschien ergens een moment dat dit niet meer lukt. Respondent 
Theo (74): ‘Dat is op dit moment al een probleem, omdat ik nu zelf ook hulp nodig heb. Vóór mijn 
gedeeltelijke invaliditeit kon ik haar voldoende helpen, ook na drie herseninfarcten, maar nu lukt dat 
niet meer.’ Drie van de vier samenwonende senioren denken er wel eens aan dat ze gescheiden van 
hun partner moeten gaan wonen als hun partner iets mankeert: ruim de helft is daar bang voor. 
 
Overheid steunt niet 
De Nederlandse senioren bereiden zich wel op tijd voor op langer thuis wonen. Zo heeft 38% van alle 
senioren al aanpassingen aan hun huis laten verrichten. Zoals een inloopdouche, verhoogd toilet, het 
verwijderen van drempels, bredere deurposten, trapleuningen, beugels en handgrepen of slipvaste 
tuintegels. Toch geeft 15% van de senioren aan te willen verhuizen naar een woning waarin ze langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Hun huis krijgt van hen een onvoldoende voor toekomstige 
bewoning. 57% van de senioren vindt dat de overheid veel te weinig financiële steun geeft om de 
woning aan te passen voor langere bewoning. 72% is van mening dat er veel te weinig geschikte 
seniorenwoningen in Nederland zijn. Een grote meerderheid (68%) denkt overigens dat de overheid 
het langer thuis wonen bij senioren alleen maar stimuleert omdat dat goedkoper is. 
 
Niet meer zelfstandig, wat dan? 
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, gaan bijna zes van de tien senioren het liefst naar een 
aanleunwoning, gevolgd door een verzorgingshuis (15 procent) of een tussenvoorziening (14 
procent). Slechts 2 procent zou graag intrekken bij familie. 77% van de zelfstandig wonende senioren 
verwacht dat ze tot aan hun overlijden zelfstandig kunnen blijven. 
 
 

 

Verlaging eigen bijdrage huishoudelijke hulp noodzakelijke stap 

In 2015 kunnen gemeenten met geld van het Rijk de eigen 

bijdrage van cliënten verlagen tot € 5 per uur. Zo wordt het 

financieel aantrekkelijk om gebruik te maken van de toelage en 

huishoudelijke hulp te houden. De Unie KBO is hier blij mee; het 

komt tegemoet aan de vele signalen die we hebben gekregen 

via het Nationaal Meldpunt Ouderzorg dat huishoudelijke zorg 

(te) duur wordt voor veel ouderen.  

Het kabinet wil met de verlaging van de huishoudelijke hulptoelage werkgelegenheid in loondienst 

behouden. En daarmee voorkomen dat mensen uitstromen van loondienst naar alfahulpconstructies. 

In oktober 2014 investeerde het kabinet al 100 miljoen euro om ontslagen te voorkomen. De sector 

zelf heeft ook geïnvesteerd.  

De Unie KBO vindt het goed dat nu ook de cliënt voordeel krijgt. Dat is nodig: het merendeel van de 

meldingen via het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg heeft betrekking op vermindering van de 

huishoudelijke zorg. Dit heeft grote consequenties voor kwetsbare ouderen thuis. Veel 

melders hebben nauwelijks een netwerk van mensen die huishoudelijke taken kunnen overnemen. 

Deze melders zijn bovendien financieel niet in gelegenheid om de benodigde huishoudelijke hulp - 
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met name het zware huishoudelijke werk dat ze niet meer zelf kunnen doen - in te kopen. 

 

Om administratieve lasten weg te nemen, wordt er gewerkt aan een landelijk systeem waarvan alle 

gemeenten en aanbieders gebruik kunnen maken bij de uitvoering van de regeling. 

 Klik hier voor het bericht hierover van de Rijksoverheid. 

 

Unie KBO breekt lans voor passende dagactiviteiten 

Wat ons opvalt binnen de huidige zorghervormingen is de 

geringe focus op begeleiding: dagopvang, respijtzorg en 

zorgboerderijen. Cruciaal voor ouderen én mantelzorgers!  

 

“Zijn er straks passende dagactiviteiten voor mij?” Veel ouderen 

zijn bang dat alle ‘zorgdoelgroepen’ bij elkaar worden gezet en 

dat ze alleen in aanmerking komen voor dagopvang in hun wijk.  

 

Volgens GGZ Nederland wordt er flink gekort en dreigt de dagbesteding in 2016 zelfs te verdwijnen. 

Ook zijn er zorgen over het opleidingsniveau van de begeleiders. De Unie KBO deelt die zorgen en 

breekt een lans voor goed gemeentelijk beleid.  

Overgangsrecht  

In 2015 geldt een overgangsrecht voor de voormalige AWBZ-cliënten. Mensen met een vroegere 

AWBZ-indicatie behouden hun rechten tot 1 januari 2016. Maar worden die rechten ook allemaal 

ingewilligd? De Unie KBO vreest van niet. Er wordt momenteel meer bezuinigd dan nodig is. Een 

achteruitgang in voorzieningen mag echter niet gebeuren, want zinvolle dagbesteding is te belangrijk 

voor kwetsbare ouderen en hun naasten.  

 
 

 
 
Nieuw filmpje KBO: de digitale wereld 
 

 
Digitalisering brengt ouderen veel goeds. Maar ze kunnen ook last hebben 

van de nieuwe technologie. In een nieuwe korte film laat de Unie KBO zien 

hoe we ons inzetten om ouderen en digitalisering nader tot elkaar te 

brengen. 

 
 
In de video gaat Manon Vanderkaa in gesprek met de Nationaal Commissaris Digitale Overheid, Bas 
Eenhoorn. En ze spreekt met Daan Dohmen, directeur van zorginnovator Focus Cura waarmee de 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/23/van-rijn-en-asscher-verlagen-eigen-bijdrage-huishoudelijke-hulp-toelage.html
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
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Unie KBO nauw samenwerkt op het gebied van tablets. Ook laten vrijwillige tabletcoaches zien dat zij 
ouderen goed kunnen helpen bij het gebruik van de KBO-Tablet.  
 
De Unie KBO vindt dat senioren altijd moeten kunnen blijven deelnemen aan de technologische 
samenleving en daarin ook gestimuleerd moeten worden. Nieuwe producten moeten bruikbaar zijn 
voor iedereen, dus ook voor senioren. De Unie KBO pleit daarnaast voor een vangnet voor mensen 
die niet mee kunnen gaan in de digitale wereld.  
  

 Kijk hier naar het filmpje!  
 
Dit is de tweede video uit een serie van vier: #kboveilig, #kbodigitaal, #kbogeld en #kbothuis.  

 

Test: winkelen met de EmosionApp  
 

Kort geleden schreven we het al in KBO Nieuws: we werken mee aan de 
ontwikkeling van een supermarktApp voor op de smartphone.  
Vorige week deden we in een supermarkt in het Gelderse Groesbeek een 
uitgebreide test. 
 
In Europees verband doet de Unie KBO mee aan het project e-Mosion, om 
ouderen mobieler te maken. Door senioren bij de ontwikkeling te betrekken, 
weten producenten beter welke eisen de doelgroep aan het product stelt.  
 
Voor e-Mosion testten we vorige week een boodschappen-App. De nadruk 

lag daarbij op de gebruiksvriendelijkheid van de App en hoe deze functioneert in een levensechte 
omgeving. We namen de proef op de som bij supermarkt Jan Linders in Groesbeek. De deelnemers 
bestonden uit mannen en vrouwen, verschillend in leeftijd en mate van mobiliteit.  
 
Wat deden ze? Ze testten eerst het maken van een digitale boodschappenlijst via de App. Vervolgens 
vonden ze met de ‘routeplanner’ digitaal de weg naar de supermarkt. Eenmaal bij de winkel 
aangekomen, zochten ze de plek van hun boodschappen met hun smartphone. Na het betalen van 
de boodschappen, stapten de deelnemers in de taxi die ze via hun App hadden gebeld. De chauffeur 
kon via de App zien waar de beller zich bevindt. De taxi kwam dus precies voorrijden toen de klant 
klaar was met boodschappen doen. Ook aan veiligheid thuis is gedacht. De App controleert namelijk 
ook op afstand of voordeur en ramen gesloten zijn. 
 
De eerste reacties zijn alvast positief! De deelnemers vonden de App interessant en waren te spreken 
over de combinatie van verschillende functies.  
 
 

Ondersteuning door TabletCoachApp 
 

Het aantal KBO-Tabletcoaches groeit hard. Ruim 75 KBO-leden helpen vrijwillig 

andere senioren om wegwijs te worden op het apparaat. Binnenkort worden zij 

ondersteund met een heuse TabletCoachApp. 

 
Steeds meer KBO-leden schaffen een KBO iPad aan. Door de aanschaf van de KBO iPad 

http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal/film-kbodigitaal/
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halen zij de modernste techniek de wereld in huis. Zij kunnen aan een Tabletcoach vragen om uitleg 
te geven. De tabletcoach heeft veel ervaring van het gebruik van de KBO-Tablet, zodat zij leden van 
een KBO-afdeling kunnen ondersteunen in het gebruik hiervan. Met de nieuwe TabletCoachApp van 
Focus Cura krijgen de tabletcoaches informatie om senioren nog beter te kunnen begeleiden.  
 
De App bevat onder meer:  
- Presentaties die de tabletcoaches zelf kunnen gebruiken en aanvullen naar eigen wens; 
- tips & Tricks met een speciale handleiding met handige weetjes over de iPad; 
- inspiratie door te zien hoe andere tabletcoaches te werk gaan; 
- een ideeënbus waar tabletcoaches kunnen reageren en berichten achterlaten. 
 

Word ook Tabletcoach! 
Bent u handig met de iPad en wilt u anderen helpen? Geef u dan op als Tabletcoach!  
Stuur een mail met daarin uw gegevens naar tablet@uniekbo.nl We nemen snel contact met u op. 
 

 Lees het profiel van de tabletcoach op www.kbotablet.nl. 
 

 Vragen over de KBO-Tablet? Bel Service & Support: 030-8700175.  

 

 
Maak uw woning brandveiliger  

 
Bij een brand in een seniorenflat in Nijmegen vielen recent vier 
doden en een aantal zwaargewonden. Een afschuwelijke situatie.  
Gevolg is dat brandveiligheid weer een actueel thema is. De 
brandweer pleit voor extra maatregelen om seniorenwoningen 
veiliger te maken. Daarnaast kunt u zelf ook veel 
voorzorgsmaatregelen nemen. We geven u een aantal tips.  
 

Bij een verzorgingshuis gelden extra veiligheidseisen om een pand brandveilig te maken. Bij 
seniorenflats of appartementencomplexen met veel senioren, zoals in Nijmegen, gelden deze extra 
eisen niet. Deze woonvormen worden als gewone woningen gezien. 
 
Brandweer Nederland pleit voor extra aandacht voor de brandveiligheid in seniorenwoningen. Want 
mensen die minder mobiel zijn kunnen minder snel een brandend pand verlaten. Zeker nu senioren 
langer zelfstandig thuis blijven wonen, is het belangrijk dat er extra zorg aan veiligheid van de 
woningen wordt besteed. Dus ook aan brandveiligheid.  
 
De discussie over het al dan niet aanscherpen van maatregelen zal nog even duren. Daar hoeft u niet 
op te wachten. U kunt zelf al een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om brand te voorkomen of, 
mocht het toch gebeuren, zo snel mogelijk alarm te slaan en te zorgen dat u wegkomt.  
 

 Klik hier voor tips. 
  
Houd er rekening mee dat brand zich veel sneller verspreidt dan u denkt dus elke seconde telt.  
 

 In dit filmpje ziet u hoe een klein brandje in korte tijd uitgroeit tot een vuurzee. 
 
 

  

mailto:tablet@uniekbo.nl
http://profiel/
http://www.kbotablet.nl/
http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/brand.html
https://www.youtube.com/watch?v=4nY5VAZKsn0
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Lente: stap goed voorbereid op de fiets 
 
De lente is begonnen en dat is fijn. De natuur komt weer volop tot leven 
en dat nodigt uit om erop uit te gaan. Vandaag de dag zien we gelukkig 
veel senioren buiten bewegen. Met name het fietsgebruik is de laatste 
jaren gestegen mede door het toenemende gebruik van de elektrische 
fiets ofwel de e-bike. Let u wel goed op als u gaat fietsen. 
 
Het aantal ouderen dat ernstig letsel oploopt door een fietsongeval neemt 
ook de laatste jaren toe, met 4280 slachtoffers in 2014. Jaarlijks overlijden 

zo’n 120 ouderen door een ongeval met de fiets. Met het ouder worden neemt ook de 
kwetsbaarheid toe. Ouderen hebben een grotere kans op een fractuur van de heup of het been. 
 
Graag geven wij u een aantal tips om goed voorbereid de weg op te gaan zodat u volop kunt genieten 
van mooie fietstochten. 
 

 Waar moet u op letten bij de aankoop van een elektrische fiets? Lees het hier.  

 Via deze link vindt u testen voor uw ogen, uw oren en uw evenwicht. Zorg dat u fysiek in 
orde bent voordat u (lang) gaat fietsen. 

 Op de site van Veilig Verkeer Nederland vindt u ook tips voor gebruik van de scootmobiel, 
de auto, of als u de verkeersregels wilt opfrissen. 

 
 
 

Wat te doen bij een babbeltruc? 
 

Helaas komt het nog regelmatig voor: de babbeltruc. Met alle goede 
bedoelingen heeft een oudere de deur open gedaan voor de 
oplichter(s) die zich voordeed als de nieuwe buurman, thuiszorg-
medewerker, meteropnemer of zelfs politieagent. Eenmaal binnen 
wordt het slachtoffer afgeleid en ongemerkt bestolen.  
Hier vindt u tips. 

 
Hoe voorkomt u zo’n babbeltruc? 

- Kijk wie er voor de deur staat; gebruik deurspion, intercom of raam. Laat nooit onbekenden binnen.  

- Houd de deurketting of kierstandhouder erop.  

- Is het donker? Vraag of ze overdag terug willen komen.  

- Vraag altijd om legitimatie en noteer naam en bedrijfsgegevens.  

- Wilt u iemand helpen? Laat hem buiten wachten en sluit de deur voor u een pen of glas water haalt. 

- Geef niet uw mobiele telefoon af wanneer iemand vraagt of hij/zij even kan bellen. Bel zelf.  

- Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt. 

- Medewerkers van banken, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis.  

Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren.  

- Geef nooit uw pinpas en / of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar. 

 Bekijk het filmpje van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 

 Hoe doet u aangifte van een babbeltruc? Als de dader nog in de buurt is, belt u 112.  
Is de dader al verdwenen? Bel dan 0900-8844 (lokaal tarief). 

http://vvn.nl/wat-we-doen/voor-senioren/blijf-veilig-mobiel
http://www.blijfveiligmobiel.nl/fysieke-beperkingen
http://vvn.nl/wat-we-doen/voor-senioren/blijf-veilig-mobiel
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M6cisouHhTM
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Jaarbericht 2014 verschenen: alles over onze activiteiten en resultaten 

 

Voor ons als grootste ouderenorganisatie van Nederland 

was 2014 een succesvol jaar. We behaalden veel concrete 

resultaten die van betekenis zijn voor onze leden.  

We hebben veel activiteiten en projecten door heel het 

land waar we trots op kunnen zijn. Dat tonen we graag aan 

iedereen via ons jaarbericht.  

 

Sinds 2014 communiceren we aan de hand van vier speerpunten die van het grootste belang zijn 

voor ouderen: #kbothuis, #kboveilig, #kbogeld en #kbodigitaal. Op elk van die punten hebben we 

heel wat met u te delen.  

 LEES HIER ONS JAARBERICHT 2014. (pdf) 

 

 Wilt u een gedrukt exemplaar van het jaarbericht? Stuur een e-mail aan 

uniekbo@uniekbo.nl 

 

Doe ook mee aan onze digitale onderzoeken!  

 Gezondheid  

De Unie KBO neemt deel aan Fit4Work, een internationaal project. Doel is preventie van fysieke en 

mentale stress en chronische ziekten. De Unie KBO werkt mee aan dit Europese project, omdat we 

vinden dat ouderen (als gebruikers) al vroeg betrokken moeten worden bij technische 

ontwikkelingen. Wilt u ons helpen om de gezondheid en technische kennis van ouderen te 

inventariseren? Vul dan de vragenlijst in of stuur ‘m door!  

De vragenlijst is hier te vinden.  

  

 Veiligheid  

We lezen er veel over in de krant maar hebt u zélf wel eens een gevoel van onveiligheid gehad bij u 

thuis, op straat, op vakantie, op het internet? Laat ons weten hoe (on)veilig u zich voelt en doe mee 

met het onderzoek. 

Al lid van ons panel? 

Naast deze onderzoeken, bent u ook welkom als lid van ons KBO-Panel. Lees meer. 

 

  

http://www.uniekbo.nl/kbothuis/nieuws.html
http://www.uniekbo.nl/kboveilig/nieuws.html
http://www.uniekbo.nl/kbogeld/nieuws.html
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal/nieuws.html
http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1843
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
https://docs.google.com/forms/d/1cPZDI_RDkMA8so4T-AApuuyp7hLfVnkcamYFESPzNKI/viewform
http://www.uniekbo.nl/onderzoek/lopende-onderzoeken.html
https://www.teraknowledge-research.com/teraknowledge/form168/fill?1=1
http://www.uniekbo.nl/onderzoek/lopende-onderzoeken.html
http://www.uniekbo.nl/onderzoek/lopende-onderzoeken.html
http://www.uniekbo.nl/kbopanel/
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Bestuursleden van KBO-afdelingen zijn van harte uitgenodigd voor het Zorginnovatie 

Congrestival, op dinsdag 9 juni in Driebergen-Rijsenburg. Deze dag staat in het teken van 

toekomstige zorginnovaties.  

 

Beleven, doen en ontmoeten staan centraal. Vandaar een festivalopzet met tenten.  

Daar worden onder meer de volgende thema’s gepresenteerd:  

 

 De toekomst van Beeldzorg en opkomst van Virtual Reality 

 24/7 een video-dokter in je zak 

 Het ziekenhuis haal je gewoon in huis  

 Beweegworkshops van een robot: eng of lief? 

 Domotica met Apple en Google  

 Wat vinden ouderen, dokters en verpleegkundigen zelf? 

 

Focus Cura, innovatiepartner van de Unie KBO, nodigt speciaal de bestuursleden van KBO-afdelingen 

uit omdat zij waardevolle informatie kunnen bieden bij het creëren van de toekomst van de zorg.  

U ontmoet deze dag zorginnovatoren en senioren om ervaringen uit te wisselen over hoe we 

innovatie echt in kunnen zetten. Tegelijk zijn we er trots op u een echt kijkje in de (nabije) toekomst 

van de zorg te geven en kunt u zelf de laatste technische trends uitproberen en in gesprek gaan met 

collega’s. Het belooft een inspirerende dag te worden waaraan ook een aantal prominenten uit de 

zorg een bijdrage leveren. 

 

Schrijf u alvast in! 

Reserveer 9 juni 2015 nu alvast in uw agenda. Met een beperkt aantal plaatsen, is het belangrijk dat 

u zich nu alvast aanmeldt. U helpt ons hiermee bovendien het evenement zo goed mogelijk te 

organiseren. Alle uitnodigingen worden op persoonlijke titel verstrekt en voor alle genodigden is 

deelname aan het Zorginnovatie Congrestival kosteloos. 

 

 Aanmelden kan via deze link.  

 

 

  

http://bit.ly/1BtgIIq
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Manon Vanderkaa: financiële nood bij mensen die zorg nodig hebben  

De helft van de mensen die langdurige zorg ontvangt, is sinds 1 

januari in de financiële problemen terecht gekomen. Dat blijkt 

uit onderzoek van TNS Nipo, zo meldde omroep WNL. Ook bij 

het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg merken we dat veel 

mensen problemen melden op financieel terrein. Manon 

Vanderkaa, directeur van Unie KBO reageerde op televisie.  

“Nu de rekeningen binnenkomen, merken we de laatste weken dat er veel melding wordt gedaan 

van financiële problemen. Er zijn regelingen weggevallen met ingang van dit jaar en het eigen risico 

van de zorgverzekering is verhoogd. Dat brengt mensen echt in de problemen. Het leidt er zelfs toe 

dat mensen die zorg nodig hebben, zeggen: ‘laat maar zitten, ik kan het niet meer betalen die zorg’. 

Dan ontstaan heel schrijnende situaties.”  

 De uitzending was via Wakker Nederland. U kunt het item terugkijken via de website van 

WNL, (deel 3, starttijd 8.14 uur).  

 

Manifest intimiteit in de ouderenzorg 

Eind maart debatteerde de Tweede Kamer over de 

Kwaliteitsbrief Ouderenzorg. Mede namens de Unie KBO 

benadrukt Kenniscentrum Rutgers WPF het belang van 

intimiteit en seksualiteit voor de kwaliteit van leven. We 

stuurden de Kamerleden een gezamenlijk manifest.  

Dat de behoefte aan intimiteit en seksualiteit nog altijd een taboe 

is in veel verpleeghuizen, blijkt wel uit een gebrek aan mogelijkheden en faciliteiten om daar in alle 

privacy vorm aan te kunnen geven. Bewoners hebben vaak geen privacy en krijgen standaard een 

eenpersoonsbed. Partners worden soms uit elkaar gehaald en missen de mogelijkheid om samen te 

slapen.  

We vinden het belangrijk dat intimiteit meegenomen wordt als onlosmakelijk onderdeel van 

menswaardige zorg en kwaliteit van leven. Er moet oog komen voor het immense belang van 

contact, lichamelijke aandacht, intimiteit en seksualiteit. Wij willen daarom aanbevelen om intimiteit 

en seksualiteit meer expliciet aan bod te laten komen in opleidingen voor zorgprofessionals.  

Ook willen we ruimte creëren voor het onderwerp intimiteit en seksualiteit als gespreksonderwerp. 

En waarborgen van privacy voor iedereen, bijvoorbeeld op bepaalde plekken en tijdstippen.  

 Lees hier ons gezamenlijke manifest.  

 

 

http://www.omroepwnl.nl/video/detail/vandaag-de-vrijdag-13-maart__130315
http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1837
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KBO in de media: onze publiciteit in maart 2015 

  
We willen ons als Unie KBO laten zien en knokken hard voor 

een plaatsje in de schijnwerpers. Niet uit ijdelheid, maar vooral 

omdat het onze belangenbehartiging ondersteunt. Media 

spelen een belangrijke rol in het politieke krachtenveld. En 

daarin moeten we mee als grote seniorenorganisatie. Om u 

een goed beeld te geven van onze publicitaire resultaten, 

hieronder een overzicht van enkele recente ‘wapenfeiten’.  

 2 maart: het Parool noemt ons in een artikel over ouderenmishandeling. 

 5 maart: Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Stentor, PZC, Gelderlander, Twentsche crt. en BN de 

Stem schrijven over onze waarschuwing voor groei van financieel misbruik van ouderen. 

 6 maart: het Noordhollands Dagblad, Gooi- en Eemlander en het Leidsch Dagblad publiceren een 

artikel over ons KBO-onderzoek naar internet en ouderen. 

 6 maart: Plusonline vermeldt ons KBO-onderzoek naar ouderen en de verkiezingen op 18 maart. 

 8 maart: Zin schrijft over de Belastingservice Ouderenbonden, die door ons wordt gecoördineerd. 

 7 maart: het Reformatorisch Dagblad noemt ons KBO-onderzoek naar ouderen en hun 

houding.tegenover de Provinciale Statenverkiezingen. 

 11 maart: het Ouderenjournaal brengt onze kritiek op het wetsvoorstel over werken na de AOW-

gerechtigde leeftijd. 

 18 maart: Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door NPO Radio 5 over financiële uitbuiting van 

ouderen. Klik hier om het interview terug te luisteren (start: 9min25). 

 20 maart: Skipr en de Nationale Zorggids besteden aandacht aan ons Woononderzoek.  

 23 maart: Naar aanleiding van het Woononderzoek van de Unie KBO bericht De Telegraaf in een 

omvangrijk artikel met als kop ‘Oudere rekent niet op hulp familie’. 

 23 maart: Manon Vanderkaa wordt uitgebreid geïnterviewd door Radio Vlaardingen over het 

woononderzoek en de zorg van kinderen voor hun ouders. Klik hier om terug te luisteren. 

 31 maart: Pensioen Magazine brengt ons onderzoek over ouderen en internet. 

 

Radio 5 op zoek naar verzoeknummers met een mooi 

verhaal 

De Unie KBO is benaderd door Radio 5. De redactie van ‘Aan de tafel van 5’ zoekt senioren die een 

plaatje willen aanvragen in hun dagelijkse uitzending. Liefst met een mooi, nostalgisch verhaal. 

Iets voor u? U kunt contact opnemen met verslaggever/samensteller Mieke Lamers via 

telefoonnummer 035 - 671 3070, mobiel 06 - 54238133 of e-mail: mieke.lamers@omroeprkk.nl 

Het programma ‘Aan de tafel van 5’ is iedere werkdag te beluisteren van 18 uur tot 19 uur op radio 5. 

http://aandetafelvan5.kro-ncrv.nl/seizoenen/2015/afleveringen/18-03-2015
http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1261
mailto:eugenie.vanderweerd@omroeprkk.nl

