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Dit is de 9
e
 editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl 

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 

 

Verenigingsnieuws  
 

 Bijeenkomsten ‘Wijs met medicijnen’ voor KBO-afdelingen 

 Voorlichtingsbijeenkomsten ouderenmishandeling hebben effect! 

 KBO-ers zien warme band met de zorgrobot ‘Alice’ 

 Resultaten belangenbehartiging eerste kwartaal 2015 

 Traplift en nog veel meer: de KBO in de media 

 

 

http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
http://www.kbo.nl/
http://www.kbo.nl/
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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Protest tegen forse stijging eigen bijdrage huishoudelijke hulp  

 

In korte tijd zijn er 633 bezwaren gekomen tegen de verhoging van de 

eigen bijdrage Wmo en Wlz. Logisch: per 2015 is de korting van 33% op de 

eigen bijdrage komen te vervallen. Veel ouderen voelen dit nu sterk in de 

portemonnee. De Unie KBO wil compensatie voor mensen die hun hoge 

zorgkosten niet kunnen betalen. 

Gebruikers van thuiszorg moeten nu meer betalen voor dezelfde zorg (en in een groot aantal 

gevallen zelfs voor minder zorg). Daarnaast kunnen gemeenten sinds dit jaar een aparte eigen 

bijdrage vragen voor algemene voorzieningen. Dit alles heeft gevolgen voor de koopkracht van 

ouderen. 

Probleem is groter 

Tot half april zijn er 633 bezwaarschriften over de verhoging van de eigen bijdrage ingediend bij het 

CAK. Dit kunnen er nog meer worden, want de periode waarbinnen bezwaar moet worden 

aangetekend is nog niet verstreken. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat het aantal bezwaarschriften 

meevalt. Bij ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg klaagden ook veel mensen over de hogere eigen 

bijdragen. Doorvragen leerde ons dat zij vaak geen bezwaar hebben aangetekend. Het probleem is 

volgens de Unie KBO dan ook veel groter dan de nu bekende 633 CAK-bezwaarschriften. 

 

Hoge kosten compenseren 

De Unie KBO vindt dat het huidige ‘anticumulatie-beding’ - geen opeenstapeling van eigen bijdrages - 

niet alleen moet gelden voor de eigen bijdrage Wmo en Wlz. Maar ook voor de eigen bijdrage aan de 

algemene voorzieningen. Verder moeten gemeentes er, naar de mening van de Unie KBO, voor 

zorgen dat gebruikers met hoge zorgkosten in aanmerking kunnen komen voor een financiële 

tegemoetkoming. 

 

 We stuurden een brief naar de Tweede Kamer. Klik hier voor de tekst.  

 

 

Eef van Opdorp KBO-budgetcoach 

Vanaf juli geeft budgetcoach Eef van Opdorp 10 weken lang 

een budgettip speciaal voor senioren. In deze tijden van 

aanhoudende bezuinigingen geen overbodige luxe. Eef schrijft 

haar tips exclusief voor de KBO. 

Eef van Opdorp is bekend van televisie. Zo werkt ze als 

financieel expert voor de SBS-programma’s 'Geld maakt 

gelukkig' en 'Hoeveel ben jij waard?' Ze schuift regelmatig aan 

bij het RTL-programma Koffietijd.  

http://www.uniekbo.nl/kbogeld/
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Ook is Eef trainer financiële educatie en geeft ze workshops en lezingen over verstandig omgaan met 

geld. Dit doet ze kordaat, met humor en in begrijpelijke taal. Ze zegt daarover: Mijn motto is: ‘als ik 

het niet snap, snapt niemand het!’.  

Enkele jaren geleden werkte Eef als evenementenmanager bij het landelijke bureau van de KBO. 

Daardoor heeft ze voeling met de leden en kent ze de specifieke vragen die ouderen hebben en de 

financiële situatie waarin gepensioneerden tegenwoordig zitten. 

De Tips van Eef komen vanaf 14 juli beschikbaar via KBO Nieuws en www.kbo.nl/tips-van-eef 

 

Rapport Meldpunt aangeboden aan Tweede Kamer 

Het eindrapport van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (NMO) is 

gereed. Op 29 april kreeg de Kamercommissie van Volksgezondheid 

het rapport, boordevol feiten en voorbeelden, uitgereikt. De kwaliteit 

van de zorg staat onder druk en de eigen bijdragen zijn vaak (te) hoog. 

De Unie KBO, PCOB en Omroep MAX lanceerden het NMO in december 

2014. Tot 1 april 2015 konden ouderen en zorgverleners bij het 

meldpunt aangeven hoe zij de hervormingen ervaren. De meeste van 

de ruim 2200 meldingen waren ronduit negatief.  

“Met name over huishoudelijke hulp kwamen veel klachten binnen. Door als gemeente in alle 

openheid het persoonlijke gesprek aan te gaan kan een groot deel van deze klachten worden 

voorkomen”, aldus Manon Vanderkaa in gesprek met Tweede Kamerleden. 

Meer kwaliteit, minder kosten 

Ruim 400 meldingen kwamen binnen over de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De meeste 

meldingen gaan over de kwaliteit van de zorg. Dit onderstreept de noodzaak tot het nemen van 

kwaliteitsverbeterende maatregelen.  

Veel ouderen maken zich zorgen over de stijgende toename van de eigen bijdragen. De Unie KBO 

benadrukte in de Tweede Kamer dat er meer inzicht moet komen in de stapeling van eigen bijdragen 

en betalingen in relatie tot het inkomen van ouderen. Denk aan eigen risico, premies, effecten van 

het afschaffen van toeslagen. 

Het eindrapport deed veel stof opwaaien. Zowel in politiek Den Haag als in de media. Zo typeerde 

het Algemeen Dagblad het rapport als een ‘regelrecht zwartboek’.  

Meer informatie 

 Lees hier het rapport 'Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg'.  

 

  

http://www.kbo.nl/tips-van-eef
file:///I:/PR/Werkmap%20Arno%202015/eindrapport%20NMO.pdf
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
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Inzet Unie KBO: ouderen op gezond gewicht 

De Unie KBO wil dat er meer oog komt voor gezondheidspreventie 

voor 65-plussers. Neem nu voeding. Van alle senioren in Nederland 

is 10% ondervoed en heeft 15% juist ernstig overgewicht. Het gaat 

hierbij in totaal om 725.000 personen. Tijd dus voor actie! 

De Unie KBO waarschuwt al lange tijd voor een tunnelvisie als het om 

gezondheidspreventie gaat. “Alle ballen op jongeren”, aldus Manon 

Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, “terwijl er juist ook veel gezondheidswinst valt te behalen bij 

65-plussers”. De Unie KBO vindt het goed dat er ingezet wordt op jongeren, maar is van mening dat 

ook gerichte aandacht voor preventieve gezondheid bij ouderen noodzakelijk is. Ouderen vormen nu 

geen aparte doelgroep binnen preventiebeleid. Terwijl er nog zoveel gezondheidswinst te behalen 

valt. We spreken de overheid hierop aan, te beginnen het ministerie van Volksgezondheid. 

Eigen onderzoek 

Uit eigen onderzoek van de Unie KBO blijkt dat driekwart van alle senioren met een ernstig 

overgewicht nog nooit een vraag kregen van de huisarts over eetgewoonten of een advies over 

gezonder eten. Senioren hebben overigens zelf het idee dat ze gezond eten. Ze geven zichzelf 

daarvoor een 7,9. Meer hierover staat in het mei-nummer van ledenblad Nestor. 

Vermijdbare klachten 

Gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen kan bijdragen aan het voorkomen of uitstellen van de 

zorg- en ondersteuningsvraag van ouderen. Er is sprake van veel vermijdbare gezondheidsklachten 

onder ouderen. Er is dan ook meer en gerichte aandacht nodig voor leefstijl en leefomgeving van 

ouderen. De Unie KBO gaat zich hier de komende maanden nog sterker voor maken. 

 

NIVEL-onderzoek: E-health moet uitnodigen tot gebruik 

Zelf bloedwaarden meten, video-contact met huisarts of 

verpleegkundige… Als ouderen begrijpen wat de voordelen zijn van e-

health, dan maken ze er sneller gebruik van. Dit blijkt uit recent 

onderzoek van het NIVEL. De KBO-Tablet is er al helemaal toe uitgerust. 

Ouderen staan over het algemeen welwillend tegenover e-health. Voor 

ongeveer een kwart zal het problemen opleveren, doordat ze nog 

onbekend zijn met internet. Waarschijnlijk wordt e-health sneller 

geaccepteerd als gebruikers de voordelen kennen en ervaren. Vooral 

mensen met een lagere opleiding en mensen zonder ervaring met internet zouden speciale aandacht 

moeten krijgen, stelt het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).  

  

In het onderzoek is nagegaan wanneer ouderen bereid zijn om e-health te gebruiken. Verwachten ze 

dat e-health hen kan helpen? Hoe gemakkelijk denken ze dat de toepassingen te gebruiken zijn? Wat 

is hun internet- en computervaardigheid? Ruim duizend personen van 57 tot 77 jaar vulden de 

http://www.nivel.nl/
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
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vragenlijst in (klik hier voor meer informatie). De meerderheid van de ouderen is positief over zorg 

op afstand. Ze verwachten dat e-health helpt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Wel 

twijfelen ze soms of contact via het internet wel prettig is en of de toepassingen goed werken.  

KBO-Tablet 

Onze Tablet is toegerust op de zorg van de toekomst. De ervaringen van gebruikers met de apps via 

de KBO-Tablet zijn veelal positief. Onze Tablet is nu al voorzien van de volgende medische apps:  

 Beeldbellen: Snel en eenvoudig contact met familie, wijkverpleegkundige, specialist of huisarts  

 Medicatie: Ondersteuning bij innemen van medicijnen, advies en informatie 

 SOS Alarm: Met één druk op de knop alarmering van meldkamer en/of mantelzorgers 

 Hulpmiddelen: Video-advies op maat over hulpmiddelen die u helpen langer zelfstandig te blijven 

 Wegwijs: Tips & Trucs voor uw tablet en toegang tot activiteiten en acties van Zilveren Kruis Achmea 

 Kijk voor meer informatie op www.kbo.nl/tablet  

 

 

Traplift-tweet zorgt voor landelijke ophef 

In een afwijzingsbrief, die door de Unie KBO via Twitter 

openbaar is gemaakt, wees de gemeente Alphen aan den Rijn 

de aanvraag van een 90-jarige inwoner voor een traplift af. De 

gemeente stelt dat hij 'had kunnen voorzien dat traplopen 

steeds moeilijker zou gaan worden'. De tweet leidde tot tal van 

boze reacties via sociale media en in de pers. Én tot een 

oplossing voor deze Alphenaar. 

De man vroeg de traplift in januari aan. In een reactie schreef de gemeente het volgende:  

'U bent op hoge leeftijd (90 jaar) en u bent al langdurig bekend met problemen in de 
bloeddoorstroming en een verminderde spierkracht in de benen. Voorts woont u al 20 jaar in de 
huidige woning met trap. U had kunnen voorzien dat het traplopen steeds moeilijker zou gaan worden 
en had hiermee rekening kunnen houden. Zo had u in een eerder stadium naar een gelijkvloerse woning 
kunnen verhuizen. In uw situatie stellen wij vast dat de noodzaak tot de traplift redelijkerwijs 
voorkomen had kunnen worden.'  

Effect van beleid 

De Unie KBO plaatste de brief op Twitter. Ruim 1000 keer werd deze geretweet en vele mensen 

uitten in een reactie hun verontwaardigheid over de gang van zaken.  

Het is niet de eerste keer dat KBO-leden met zo'n brief geconfronteerd worden. Manon Vanderkaa, 

directeur van de Unie KBO: "Het is de bedoeling van de overheid dat ouderen langer thuis blijven 

wonen. Daarvoor zijn dan wel de juiste voorzieningen nodig. De gemeente Alphen aan den Rijn 

bereikt op deze manier echter een heel ander effect"  

Verklaring 

De Telegraaf, het AD, de Volkskrant en tal van andere media maakten melding van de zaak. 

http://www.nivel.nl/nieuws/e-health-moet-uitnodigen-tot-gebruik
http://www.kbo.nl/tablet
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De gemeente kwam met een korte verklaring. 'Wij kijken in gesprekken met onze inwoners samen naar 

maatwerk en oplossingen als ondersteuning nodig is', aldus de officiële reactie. 'In het geval van deze meneer is 

de situatie in zijn huidige woning, ook mét traplift en eerdere verstrekkingen die zijn gedaan, inmiddels verre 

van ideaal. Hierover zijn al meerdere gesprekken gevoerd. Wij zullen opnieuw met meneer hierover in gesprek 

gaan'. De gemeente gaat niet verder in op de inhoud van de afwijzingsbrief.  

Lift aangeboden 

Ondanks de afwijzing door de gemeente, krijgt de gedupeerde toch een lift en kan hij dus zelfstandig 

thuis blijven wonen. Trapliftenfabrikant OtoLift uit Bergambacht was gegrepen door het nieuws en 

heeft aangeboden bij de man een gratis traplift te installeren. Dit is inmiddels gebeurd (bekijk video).  

 

De Unie KBO blijft zich sterk maken voor zorg op maat, juist voor kwetsbare ouderen thuis. Door 

deze affaire kennen we nog beter de kracht en het effect van social media om onze doelen te 

bereiken. 

 Lees hier de publicatie over de traplift in De Telegraaf  

 Lees hier de publicatie over de traplift in de Volkskrant  

 Lees hier diverse publicaties op internet  

 Lees hier de tweet waarin de brief openbaar is gemaakt  

 

RAAK in plaats van een honkbalknuppel! 

 
Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders een verweermiddel in huis heeft, 
bedoeld om een mogelijke inbreker mee weg te jagen. Denk aan een (honkbal)knuppel, 
pepperspray of een mes. Hoewel het logisch is om u te willen verdedigen, raden wij af om 
ongenode gasten zelf te lijf te gaan. De kans is groot dat er dan juist meer geweld wordt gebruikt.  
 
De Unie KBO promoot het RAAK principe in plaats van de honkbalknuppel. Hiermee is de kans het 
grootst dat de inbreker de woning snel verlaat. De afkorting RAAK staat voor:  

 R: Rustig blijven  

 A: Accepteren (accepteer dat u slachtoffer bent; ga niet de held spelen)  

 A: Afgeven (geef bezittingen af waar de inbreker om vraagt)  

 K: Kijken (signalement van de dader).  
 
Natuurlijk snappen wij dat het niet gemakkelijk is om rustig te blijven. En dat het heel vervelend is 
om spullen af te staan zonder in het verweer te komen. Bovendien vragen wij u óók nog eens goed te 
kijken naar de inbreker zodat u deze persoon goed kunt omschrijven bij de politie. Allemaal niet 
eenvoudig in een stressvolle situatie. Tóch adviseren wij u om dit principe zo goed als mogelijk toe te 
passen. De gevolgen van een inbraak zijn niet gering, laat staan als daar nog geweld bij komt.  
 
Over de Nationale Inbraakpreventie Weken 
De hele maand mei 2015 ligt de aandacht op inbraakpreventie vanuit de stichting Nationale 
Inbraakpreventie Weken (NIPW). De nadruk ligt hierbij op bewustwording en het aanzetten tot actie. 
Resultaat moet zijn dat consumenten meer maatregelen nemen om inbraak te voorkomen. 
 

 Meer informatie over de Nationale Inbraakpreventie Weken vindt u hier. 

 Kijk voor meer veiligheidstips tegen inbraak op onze website. 
 

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/24019805/__Tranen_om_traplift_voor_91-jarige__.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23992537/__Botte_brief_aan_oudere_man__.html
http://www.volkskrant.nl/binnenland/ophef-over-afwijzen-traplift-voor-90-jarige~a3994449/
https://news.google.com/news/story?ncl=d0ODTzxURxHjSxMiXs0Ig7Wu8sIxM&q=traplift&lr=Dutch&hl=nl&sa=X&ei=liVHVb7-MIm17gbfzoGQBA&ved=0CC8QqgIwAQ
https://twitter.com/ellen_kbo/status/593781881897881602
http://www.nipw.nl/
http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/inbraak.html
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Inbraakmethodes: kennis is macht 
 

Onze leden willen we niet tot inbreker maken. Wél willen we 

dat u kennis krijgt van inbraakmethodes om u te beschermen. 

Door inzicht te krijgen in de techniek van inbrekers, kunt u 

maatregelen nemen om inbraak bij u te voorkomen.  

 

 

De Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken zet verschillende inbraakmethodes op een rij.  

 

 Kijk hier en neem uw maatregelen 

 

Advies op maat 

 

 Wilt u graag dat één van onze veiligheidsadviseurs eens met u meekijkt en advies geeft over het 

veiliger maken van uw huis? Dat kan! Neemt u dan contact op met de Unie KBO. Telefonisch via (073) 

6123475, of per e-mail: uniekbo@uniekbo.nl. 

 Wilt u een bijeenkomst organiseren voor uw afdeling over veiligheid, gebruik dan ook bovenstaand 

telefoonnummer of mailadres.  

 

Wij helpen u graag. Want voorkomen is beter dan genezen en een veilig huis willen we allemaal! 

  

KBO en de campagne ‘wijs met medicijnen’ 

De Unie KBO en de koepel van apothekers houden een campagne over 

veilig medicijngebruik. KBO-afdelingen kunnen een gratis bijeenkomst 

aanvragen.  

De medicijncampagne is hoognodig. Jaarlijks worden 41.000 mensen met 

spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Twee 

derde van de opgenomen patiënten is ouder dan 65 jaar. De helft van deze spoedopnames bij 

ouderen had voorkomen kunnen worden. De Unie KBO en KNMP organiseren samen 

informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te voorkomen. De eerste bijeenkomsten 

hebben inmiddels plaatsgevonden. 

Goede voorlichting helpt 

Medicijngebruik kan op oudere leeftijd in verhouding meer problemen geven. Zo reageert het 

lichaam anders op medicijnen doordat bijvoorbeeld de werking van de nieren afneemt. “Ook weten 

veel mensen niet dat middelen van de drogist soms slecht combineren met receptgeneesmiddelen. 

Door samen te werken met apothekers hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken”, aldus Unie 

KBO-directeur Manon Vanderkaa. 

 KBO-afdelingen kunnen een gratis bijeenkomst aanvragen via Gerla van Rangelrooij. 

 

http://www.stichtingnipw.nl/methodes
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
mailto:gvrangelrooij@uniekbo.nl
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Voorlichtingsbijeenkomsten ouderenmishandeling hebben effect! 

 

De voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’ heeft 

resultaat gehad. Door de campagne nam de kennis over het 

onderwerp toe. En er is nu minder handelingsverlegenheid: 

mensen weten waar zij terecht kunnen om een melding te maken 

of voor hulp. Aandacht voor dit onderwerp blijft wel nodig. Iets 

voor uw KBO? 

 

De resultaten van de campagne zijn te lezen in het rapport ‘Het effect van voorlichting over 

ouderenmishandeling’. Dit rapport maakt het belang duidelijk van de voorlichtingsbijeenkomsten. 

De Unie KBO is trots op de voorlichters die zich met hart en ziel hiervoor hebben ingezet. Dit zeer 

leesbare rapport bevelen wij u van harte aan. Mocht u afdelingen of leden nog moeten overtuigen 

van het belang van een bijeenkomst, dan heeft u met dit rapport genoeg in handen.  

De campagne is wel afgerond, maar bijeenkomsten kunnen nog altijd worden georganiseerd.  

 Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een mail naar Agnes van Balkom.  

 Wilt u een bijeenkomst organiseren zoekt u een voorlichter? Kijk dan hier.  

 

Resultaten belangenbehartiging eerste kwartaal 2015 

Wat heeft de Unie KBO voor haar leden gedaan richting 

politiek en bestuur? We maakten een overzicht van de 

resultaten in het eerste kwartaal van 2015.  

De landelijke belangenbehartiging wordt in 2015 op dezelfde 

voortvarende manier ter hand genomen als in 2014. Veel 

aandacht ging naar de veranderingen in de zorg. Zoals het 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg, waar ouderen hun klachten 

over de veranderingen in de zorg konden melden. Maar ook 

op de andere speerpunten van de Unie KBO (#kbogeld, 

#kboveilig en #kbodigitaal) hebben we niet stilgezeten.  

De lobbyisten van de Unie KBO werken op basis van standpunten die gedragen worden door de 

leden. We raadplegen daartoe onze leden via meldpunten, maar ook via onderzoeken en ons digitale 

ledenpanel en via de juristen- en servicetelefoon.  

 Klik hier voor de resultaten belangenbehartiging januari tot en met maart 2015. 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/01/01/het-effect-van-voorlichting-over-ouderenmishandeling.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/01/01/het-effect-van-voorlichting-over-ouderenmishandeling.html
mailto:avbalkom@uniekbo.nl
http://www.uniekbo.nl/ouderenmishandeling/?page=ouderenmishandeling
http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1863
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Warme band met robot Alice 

Een robot die voor aanspraak zorgt voor oudere mensen die regelmatig 

eenzame momenten kennen. Hierover gaat Ik ben Alice. Een film die bij 

menig bezoeker ontroering teweeg brengt. Op 28 april keken 60 KBO-

leden in theater Figi in Zeist naar de spraakmakende documentaire.  

De film Ik ben Alice laat een experiment van de Vrije Universiteit 

Amsterdam zien waarin een robot tijdelijk in huis komt bij drie oudere 

dames. De luisterende en pratende robot is voor de dames, zeker in het 

begin, vreemd en onwennig. Maar na verloop van tijd is te zien hoe ze zelfs gehecht raken aan deze 

digitale gesprekspartner. Waar de film eerst lijkt te gaan over de nieuwste futuristische snufjes, blijkt 

techniek gaandeweg in staat te zijn om te zorgen voor warme banden. 

De vertoning in Zeist was voer voor discussie. Na afloop van de film 

namen de bezoekers deel aan een interessant groepsgesprek over het 

gebruik van technologie in de zorg. Over de vraag of Alice de oplossing 

zal zijn tegen eenzaamheid wordt verschillend gedacht. Maar dat deze 

digitale techniek voor de drie dames in de film van betekenis is 

geweest, daarover was iedereen het wel eens. 

 Meer weten over de film Ik ben Alice? Kijk op 
www.ikbenalice.nl  

 Hier kunt u ook de film voor een besloten vertoning reserveren, bijvoorbeeld voor uw KBO 

 

Traplift en nog veel meer: de KBO in de media 

De Unie KBO plaatst op Twitter een botte afwijzingsbrief voor een traplift 

(zie boven). Deze wordt op 1 mei meer dan 1000 keer geretweet. De traplift-

affaire was geboren! We zaten in het oog van een media-storm. We geven u 

een media-overzicht van de maand mei, tot nu toe… 

 

 1 mei: de website van De Telegraaf bericht als eerste over de KBO-tweet. Vele nieuwssites volgen die 
dag, waaronder die van Metro, Algemeen Dagblad, RTL-Nieuws en de Nationale Zorggids. 

 2 mei: De Telegraaf brengt ons verhaal exclusief, met de foto van de weldoener die de traplift schenkt. 
 2 mei: de Volkskrant brengt een achtergrond artikel over de trapliftaffaire.  
 2 mei: Veel nieuwssites maken melding van onze aanpak. 
 2 mei: de trapliftaffaire krijgt een plaats in het Nederlands Dagblad, het Brabants Dagblad, de 

Gelderlander, het Noordhollands Dagblad en een tiental andere kranten 
 4 mei: het AD weet te melden dat de traplift door het bedrijf wordt geplaatst  
 6 mei: het dagblad Trouw interviewt woordvoerder Arno Heltzel over WMO en woningaanpassingen. 
 6 mei: in Dagblad de Limburger verschijnt een column over de trapliftaffaire 
 7 mei: het Leidsch Dagblad schrijft over het plaatsen van de gratis traplift. 
 7 mei: de Nationale Zorggids kopt dat ‘gemeenten te streng zijn bij aanvraag hulpmiddelen ouderen’ 
 9 mei: zowel De Telegraaf als de Volkskrant komen terug op de trapliftaffaire 

 

Klik hier voor ons volledige publiciteitsoverzicht. 

http://www.ikbenalice.nl/
http://www.uniekbo.nl/unie-kbo/in-het-nieuws/

