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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

-          Om te laten zien dat het ministerie van VWS niet om de ouderenorganisaties heen 

wil, zal staatssecretaris van Rijn op woensdag 2 oktober op uitnodiging van de 

CSO-seniorenorganisaties een werkbezoek afleggen. De seniorenorganisaties 

zullen ter plekke aan de staatssecretaris (en zijn ambtenaren) de kracht, waarde en 

betekenis van de CSO tonen. De CSO organisaties hebben veel specifieke kennis 

en kunde met betrekking tot ouderen, zeker op het gebied van de Hervorming 

Langdurige Zorg. 

-          Onlangs heeft een afvaardiging van de Unie KBO op verzoek van 

Patiëntenfederatie NPCF een bijeenkomst over bekostiging medicatiebeoordeling 

bijgewoond. De Unie KBO was al eerder betrokken bij de ontwikkeling van de 

multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen, waarbinnen de 

medicatiebeoordeling een belangrijke plaats inneemt (minimaal een maal per jaar 

wordt het medicijngebruik van kwetsbare ouderen onder de loep genomen door 

arts, apotheker en patiënt). Om meer bekendheid te geven aan het ‘recht’ op 

medicatiebeoordeling gaat de Unie KBO de komende tijd - in verschillende 

vormen - aandacht besteden aan dit onderwerp.  

-          Op het moment van schrijven verschijnen in de landelijke media alarmerende 

berichten over bezuinigingen op de AOW. Om aan te tonen dat ouderen door de 

crisis veel zwaarder worden getroffen dan andere huishoudens, heeft de Unie KBO 

in CSO-verband het Nibud opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de 

werkelijke koopkracht van verschillende groepen senioren, uiteenlopend van 

mensen met alleen een AOW tot senioren met een goed aanvullend pensioen. Met 

de uitkomsten daarvan  

- die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt - zullen de ouderenorganisaties een 

vuist maken richting Den Haag.  

-          Op donderdag 5 september zal de Unie KBO deel uitmaken van de CSO-delegatie 

die met Jetta Klijnsma om tafel gaat zitten. Zo wordt er onder meer gesproken over 

de beperking van de AOW-partnertoeslag en pensioenen. Beide onderwerpen staan 

op dit moment boven aan de agenda van menige politicus. In een vorige week 

verzonden brief doet de Unie KBO (samen met de andere CSO-partners) een 

oproep aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om het 

ingediende wetsvoorstel (waarin geregeld wordt dat de AOW-partnertoeslag voor 

ouderen met een hoger inkomen geleidelijk afgeschaft wordt) niet aan te nemen.  

-          De Unie KBO is door minister Schippers gevraagd om zitting te nemen in diverse 

werkgroepen die de verspilling in de zorg moeten tegengaan. Een adviesfunctie die 

we graag aanvaarden!  

-          Ook over de in- en uitstroom van verstrekkingen vanuit de basisverzekering en 

AWBZ is ons om advies gevraagd. En wel door het College van 

Zorgverzekeringen. 

  



-          De verkiezing 50Plus-Camping van het jaar werd door diverse media opgepakt. 

Naast Radio 2 besteedden diverse dagbladen ruimschoots aandacht aan het 

onderwerp. De Drentse camping De Drie Provinciën is uitgeroepen tot 50plus-

Camping van 2013.  De publieksprijs is een initiatief van de Kampeer & Caravan 

Kampioen van de ANWB en Nestor. De prijs is gebaseerd op interviews met 

vierhonderd mensen van 50 jaar en ouder.  

-          De afgelopen weken was de Unie KBO veelvuldig en prominent in het nieuws. 

Zowel op de NOS-radio als op de televisie (NOS achtuurjournaal) vertelden 

enthousiaste leden aan het Nederlandse publiek hun ervaringen met het gebruik 

van de zogenaamde KBO-iPad. Het wordt steeds duidelijker dat de tabletcomputer 

in de (nabije) toekomst een grote rol zal gaan spelen in het leven van senioren. Dit 

meten we af aan de velen enthousiaste reacties die de Unie KBO mag ontvangen 

en aan de aandacht die er binnen de politiek, zorgaanbieders en andere 

geïnteresseerden bestaat. Als het aan de Unie KBO ligt, beschikken alle 65-

plussers in de nabije toekomst over een tablet. De pilot van de KBO-iPad is 

inmiddels afgelopen en de evaluatie is in volle gang.   

-          Het is september en dat betekent dat de 50PlusBeurs wordt gehouden. Ook dit jaar 

is van 17 tot en met 21 september in de jaarbeurs in Utrecht de Unie KBO goed 

zichtbaar. Centraal staat het thema ‘Alle senioren aan de iPad’. Op het KBO-

oranjeterras in hal 11 lopen KBO-vrijwilligers rond die alles vertellen over de 

mogelijkheden van de voorgeprogrammeerde KBO-iPad. Dus beeldbellen met 

vrienden, ter plekke je bloeddruk en gewicht meten, gratis het nieuws en cursussen 

volgen, Nestor bekijken et cetera. Daarnaast is er iedere dag de iPad Quiz met 

leuke prijzen, waaronder een splinternieuwe voorgeprogrammeerde KBO-iPad. 

Bestel ook uw kaarten via www.kbo.nl/beurs.   

De komende weken staat er dus weer van alles te gebeuren! We doen daarvan telkens 

tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl    

 


