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#KBOgeld 

• Stop de Stapeling – en nu echt! 

• Ouderen pikken het niet langer 

• Belastingplan 2015: maatregelen schaden 

koopkracht ouderen 

 #KBOdigitaal 

• Ouderen krijgen stem in e-Overheid 

• Unie KBO op Beurs Domotica  

• Word ook tabletcoach! 

 #KBOthuis 

• Ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg 

van start! 

• Samen voor goed medicatiebeleid 

• Unie KBO bepleit betaalbare zorg 

#KBOveilig 

• Unie KBO in de media over veiligheid 

• Continue aandacht voor veiligheid 

• Maak het inbrekers moeilijker! 

  

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 11, jaargang 1 – 25 november 2014 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws  

• Unie KBO wil vakantiecheque voor mantelzorgers 

• Zilveren Kruis Achmea opent website over langdurige zorg 

• Zicht op neutrale niet-reanimerenpenning 

Verenigingsnieuws        

• Collectieve KBO-zorgverzekering: instappen kan weer! 

• Groepsaanbod Passiespelen voor KBO-afdelingen nog tot 15 januari 2015 

• Beter horen: wat kan uw KBO doen? 

Dit is de 11
e
 editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl 

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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STOP DE STAPELING – EN NU ECHT! 

De koopkracht van ouderen holt al jaren achteruit door 

de keuzes die Den Haag maakt.  

De Unie KBO en andere CSO-ouderenorganisaties 

leveren hiervoor cijfermatig en anekdotisch bewijs aan 

de politiek. Na zes jaar is de rek er bij veel ouderen echt 

uit.  

Voor 2015 komen nieuwe schokkende cijfers naar 

boven. Daarom onze noodkreet: stop de stapeling – en 

nu echt!  

 

Al sinds jaar en dag bestuderen de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM samen de Rijksbegrotingen. De 

afgelopen jaren worden we daar buitengewoon somber van. Voor het zesde achtereenvolgende jaar 

staan er veel maatregelen in die specifiek ouderen treffen. Deze stapeling van maatregelen raakt 

vooral de ouderen met zorgkosten.  

Het Nibud berekent voor ons – al sinds 2002 – wat de koopkrachteffecten zijn van de voorgestelde 

regeringsmaatregelen. Voor 2015 zien de koopkrachtplaatjes er voor vrijwel alle 65+ 

modelhuishoudens opnieuw heel zorgelijk uit. Wij maken ons grote zorgen of gemeenten deze 

kwetsbare ouderen gaan compenseren voor het koopkrachtverlies dat zij hebben als gevolg van de 

kabinetsmaatregelen.  

Schokkende percentages 

Deze week buigt de Kamercommissie SZW zich over de begroting 2015. Uit de toelichtende stukken 

en tabellen blijkt dat 29% van alle huishoudens er in koopkracht op achteruit gaat. Voor de groep 

ouderen is dit percentage echter veel hoger, namelijk 44%. De cijfers geven bovendien maar een 

beperkt beeld omdat niet met alle maatregelen rekening is gehouden. Om maar eens wat te 

noemen: de bezuinigingen in de zorg zijn niet meegenomen. Naar aanleiding van vragen vanuit de 

commissie gaf de minister een overzicht van de huishoudens met een stapeling van 2 of meer 

maatregelen. De percentages zijn schokkend. Van de 65-plussers met een inkomen beneden modaal 

heeft 70% te maken met een stapeling van 2 of meer maatregelen. Voor 75-plussers met een 

inkomen beneden modaal is dit zelfs 78%. Van de chronisch zieke 75-plussers extramuraal loopt het 

percentage verder op tot 93% en bij intramuraal tot 99%! 

 

 

• Lees alles over de koopkracht van ouderen op www.stopdestapeling.nu 

• Lees onze brieven aan de Kamercommissie SZW (dd. 13 oktober en 15 november 2014).  

• Lees hier onze notitie (analyse) over de koopkracht van ouderen van 2012 tot 2015.  

• Lees hier het Nibud-rapport 2015. 
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Ouderen over koopkracht: we pikken het niet meer! 

Steeds vaker bellen, mailen of schrijven onze 

leden ons: we willen dat de Unie KBO in actie 

komt tegen de dalende koopkracht! Welnu, 

dat doen we. Alle regionale kranten schreven 

over onze eis om ouderen te compenseren 

voor het verlies aan koopkracht. 

De ouderenbonden bundelen hun gezamenlijke acties en nieuws op de website 

www.oudereninactie.nl Klik op de afbeelding om naar die website te gaan. 

 

Belastingplan 2015: maatregelen schaden koopkracht ouderen  

De Unie KBO heeft grote bezwaren tegen het afschaffen van de ouderentoeslag en het versoberen 

van de ouderenkorting in 2016. Beide maatregelen hebben grote effecten op de koopkracht van 

ouderen met een laag inkomen.  

Als het Belastingplan 2015 wordt aangenomen, wordt er nu al een voorschot genomen op de 

koopkracht van ouderen in 2016. De Unie KBO en de andere CSO-ouderenorganisaties pleiten er bij 

de Kamerleden dan ook voor om niet akkoord te gaan met deze maatregelen. Er is immers op dit 

moment geen enkel inzicht in de koopkrachteffecten van de stapeling van maatregelen die in 2016 

nog bovenop de nu voorgestelde maatregelen komen.  

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2015. Er is een motie en een 

amendement ingediend om de ouderentoeslag te handhaven. Helaas zijn beide verworpen.  

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De Unie KBO zal de lobby bij de Eerste Kamer 

voortzetten. 

 

Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer van 6 oktober (via website CSO).  

 

Lees hier het vervolg op deze brief van 4 november 2014 (via website CSO).  
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Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van start! 

 

Vanaf volgend jaar verandert er heel veel in onze ouderenzorg. Vooral thuis, maar ook voor de 

toegang tot het verzorgings- en verpleeghuis. Veel ouderenzorg wordt anders georganiseerd, anders 

gefinancierd en anders uitgevoerd.  

Nationaal Meldpunt  

De voorbereidingen voor deze hervormingen zijn in volle gang. Veel ouderen krijgen hier nu al mee 

te maken. Gesprekken vinden plaats vanuit de gemeente, er wordt gekeken wie waarvoor in 

aanmerking moet komen. Er wordt gepast en gemeten…  

Grote hervormingen vragen om een goede begeleiding. Wat gaat er goed, wat gaat er mis? Waar 

moet er bijgestuurd worden? Om dat goed in beeld te hebben, start de Unie KBO samen met de 

PCOB en Omroep MAX het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. Vanaf maandag 1 december kunt u ons 

bereiken met uw verhaal. We zitten voor u klaar! 

Vrijdag 28 november besteedt het tv programma ‘MAX Meldpunt!’ uitgebreid aandacht aan ons 

initiatief. NPO 2 om 17.40 uur. En op maandag 1 december gaat ook ‘Tijd voor Max’ in op ons 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. NPO 2, vanaf 17.40 uur. 

De zorg verandert. Wat gaat er goed, wat gaat er mis? 

Meld het op www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl of bel met 0800 - 22 55 624  

 

Het Meldpunt is elke werkdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

Unie KBO en KNMP pleiten samen voor goed medicatiebeleid 

 

Haal de medicatiebeoordeling en het eerste uitgifte gesprek uit 

het verplicht eigen risico. Dat bepleit de Unie KBO samen met 

de koepel van apothekers, de KNMP. 

De medicatiebeoordeling is een belangrijk instrument van de 

apotheker en de arts om juist kwetsbare ouderen te 

ondersteunen.  

Veel te vaak zien we dat patiënten afzien van de medicatiebeoordeling vanwege het eigen risico. Wij 

vinden dat de patiënt geen enkele drempel mag ervaren in het afnemen van noodzakelijke zorg, in 
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dit geval bij de apotheker. Daarom pleit de Unie KBO en de KNMP ervoor dat de 

medicatiebeoordeling door apothekers en huisartsen uit het eigen risico gaat.  

Zilveren Kruis Achmea, zorgverzekeraar van de KBO, doet dit overigens al. 

Informatiegesprek apotheker  

Ons pleidooi betreft evenzeer het ‘eerste uitgiftegesprek’. Dat gesprek voeren apothekers bij de 

eerste uitgifte van medicijnen. Het is een forse investering in de patiëntveiligheid en een belangrijk 

onderdeel van de zorg die de apotheker levert. De Nationale Zorgautoriteit (NZa) besloot om per 1 

januari 2014 de kosten voor de eerste uitgifte uit te splitsen op de rekening van de patiënt. Dit heeft 

echter niet geleid tot de gehoopte prijstransparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Sterker nog, 

de Unie KBO hoort van haar leden dat de rekening juist meer vragen oproept over dat eerste 

uitgiftegesprek. Ook horen we dat mensen willen afzien van de informatie, louter om kosten te 

voorkomen. Dit brengt het veilig gebruik van medicijnen en de therapietrouw in gevaar.  

Daarom roepen de Unie KBO en de KNMP op om de eerste-uitgiftemaatregel terug te draaien. Inzicht 

in zorgkosten vinden wij belangrijk, maar de gekozen maatregel zorgt alleen maar voor onrust onder 

patiënten. Een oplossing kan liggen in het vrijstellen van deze gesprekskosten binnen het eigen risico. 

 

Unie KBO bepleit betaalbare zorg 

 

Vorige week behandelde de Tweede Kamer de begroting 

2015 van het ministerie van Volksgezondheid. Er deden 

zich geen politieke of financiële verrassingen voor. Wat 

blijft zijn de grote zorgen van de Unie KBO over de positie 

van ouderen met veel zorg. Wat ‘voelt’ hun portemonnee?  

 

Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun zorg 

betaalbaar blijft. “Overheid, houd de eigen betalingen in de zorg en de stapeling van zorgkosten 

vooral bij kwetsbare groepen goed in de gaten!”, waarschuwt Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa. 

Deze waarschuwing uitten we, samen met andere organisaties, ook richting Tweede Kamer.  

Betaalbaarheid  

De Unie KBO vreest dat de betaalbaarheid van onze zorg voor bepaalde groepen in het geding komt. 

Stijgende zorgpremies, dalende toeslagen en hogere eigen bijdragen zijn aan de orde van de dag. Een 

maximering van al deze zorgkosten ontbreekt. Dat kan in 2015 grote gevolgen hebben voor ouderen 

met een smalle beurs die veel zorg nodig hebben. De Unie KBO vindt dit ontoelaatbaar en benadrukt 

dit in alle bestuurlijke en politieke gesprekken over de zorg.  

 

Ouderen krijgen stem in e-Overheid 

 

De Unie KBO heeft een stem gekregen in het transitieproces naar de digitale 

overheid. De overheid streeft ernaar om alle communicatie tussen overheid 
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en burger vanaf 2017 digitaal te laten verlopen. Wij pleiten voor een vangnet. 

De Unie KBO is van mening dat alle ouderen moeten kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. 

Nu de overheid haar diensten steeds meer online aanbiedt, vinden wij dat de overheid rekening 

moet houden met personen die minder digitaal vaardig zijn.  

 

Een Klankbordgroep Gebruikers e-Overheid begeleidt de overgang naar de e-Overheid. De Unie KBO 

drong er bij Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op aan om ook ouderen in de klankbordgroep 

zitting te laten hebben. Dit kreeg gehoor; de Unie KBO neemt namens haar leden deel aan de groep. 

We zullen meer aandacht vragen voor een vangnet voor digibeten, waaronder veel ouderen.  

 

 

Onze bijdrage aan de Beurs Domotica en Slim Wonen 

 

Domotica en ‘slim wonen’ stonden afgelopen week centraal tijdens  een 

beurs in het Evoluon in Eindhoven. Een mooi podium voor de Unie KBO om 

de aandacht te vestigen op ouderen en de technologische ontwikkelingen 

die wij begeleiden. 

 

Technologische oplossingen kunnen bijdragen aan meer comfort, plezier en 

langer zelfstandig functioneren. Voorwaarde is wel dat de technologische 

mogelijkheden en de gebruikerswensen bij elkaar worden gebracht. De Unie 

KBO slaat een brug tussen de wensen en behoeften van senioren en de 

ontwikkelaars van deze nieuwe producten. 

 

Hoe doen we dat? Binnen het Ambient Assisted Living programma (AAL) van de Europese Commissie 

vertegenwoordigt de Unie KBO het standpunt van de oudere gebruiker. Het project E-mosion 

ontwikkelt ICT-hulpmiddelen om de mobiliteit van senioren en mensen met een beperking te 

bevorderen. Het project ChefMyself maakt gezond koken voor actieve senioren plezierig en 

eenvoudig. ChefMyself begeleidt stapsgewijs bij het koken en heeft een gebruiksvriendelijke 

bediening, afgestemd op de behoeften van senioren. Daarnaast zijn we dit jaar twee projecten 

gestart die zich richten op senioren en (vrijwilligers)werk: SeniorLudens en Fit4Work. 

 

Meer informatie 

De rol van de Unie KBO binnen beide AAL-projecten is uitgebreid te lezen op onze website. 

 

 

Word ook tabletcoach! 

De KBO krijgt steeds meer tabletcoaches. Er zijn nu al ruim 60 KBO-leden die graag hun kennis 

willen overdragen. Wellicht is het ook iets voor uw KBO of voor uzelf? 

 

Steeds meer KBO-leden schaffen een KBO iPad aan. Daarmee halen zij niet 

alleen de modernste techniek maar ook de wereld in huis. Zij nemen ook 
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voorbereidingen op zorg in de toekomst. Op 1 januari 2015 gaan bijvoorbeeld ruim 1.000 huisartsen 

“e-consults” aanbieden.  

Ondanks het grote gebruikersgemak, zijn veel senioren nog niet helemaal thuis in deze nieuwe 

techniek. Vragen over het tablet-gebruik kunnen zij dan stellen aan één van de KBO-tabletcoaches. 

Deze enthousiaste vrijwilligers komen de gebruiker van een KBO iPad graag uitleg geven. Over hoe je 

online de krant leest bijvoorbeeld, wat leuke spelletjes zijn of hoe je interessante apps installeert. 

  

Hebt u het geduld en inlevingsvermogen om mensen op een begrijpelijke manier bekend te maken 

met de digitale techniek? Dan kunt u zich aanmelden als KBO-tabletcoach! Voorwaarde is dat u zeer 

goed overweg kan met een iPad. Bovendien vindt u het leuk om deze kennis over te dragen aan 

mensen die nog niet goed thuis zijn in het gebruik van een tablet. De nieuwe tabletcoaches volgen 

een korte training bij FocusCura in Driebergen-Zeist, waarna u de leden van uw afdeling kunt 

ondersteunen in het gebruik van de KBO-tablet.  

Geef u op! 

Bent u enthousiast om tabletcoach te worden? Geef u dan nu op! Stuur een mail met daarin uw 

gegevens naar tablet@uniekbo.nl We nemen dan snel contact met u op. 

 

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

 

 

Unie KBO over veiligheid in Parool en op RTL 

Columnist Roos Schlikker van Het Parool schreef over haar moeder die 

op straat werd lastig gevallen door een groepje jongeren. Dit gaf een 

lawine aan reacties. Onze directeur Manon Vanderkaa mocht bij 

Editie.NL uitleg geven over de veiligheid van ouderen. 

 

 

De column van Roos Schlikker leidde direct tot honderden reacties. Ouderen herkennen de 

straatintimidatie. Dit was aanleiding voor Het Parool om contact te zoeken met de Unie KBO en te 

informeren naar ons onderzoek van afgelopen zomer naar angstgevoelens onder ouderen. Dat 

gevoel neemt helaas toe. 63% van de ouderen heeft angstige ervaringen gehad op straat, 25% is wel 

eens uitgescholden in het openbaar en 12% is getreiterd. Hoewel sommige angstige ervaringen van 

jaren geleden zijn, dragen veel slachtoffers de herinneringen nog lang met zich mee.  

Dit was reden voor het programma Editie.NL van RTL4 om directeur Manon Vanderkaa van de Unie 

KBO voor de camera te bevragen. Op dat moment was zij aanwezig bij een bijeenkomst van KBO 

Zuid-Holland, waarvan een aantal leden ook op tv aan het woord kwamen. Vanderkaa gaf aan dat de 

cijfers er niet om liegen en dat we met elkaar moeten werken aan een Veilig Thuis én een Veilig 

Buiten. De KBO gaat volgend jaar met het thema Veilig Buiten aan de slag. U leest hier binnenkort 

meer over.  

 

Wilt u het item terugkijken? Dat kan via deze link.  
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Continue aandacht voor veiligheid  

Een Veilig Thuis voor iedereen, dat kan alleen als we binnen de KBO 

samenwerken. Daarom delen we graag een tip uit Den Haag.  

 

Wout van Houdt van KBO Den Haag vertelde ons hoe hij zorgt dat het 

onderwerp veiligheid niet wordt vergeten. “We weten allemaal dat het lastig is 

om er telkens weer aan te denken de deur goed op slot te doen, ramen te 

sluiten voordat je boodschappen gaat doen, de rookmelder regelmatig te laten 

controleren enzovoort. Daarom herinner ik onze leden aan de tips uit de KBO-

brochure Veilig Thuis.” 

 

Wout gaat het bulletin dat de afdeling in de Nestor stopt, hiervoor gebruiken. Regelmatig zal hij 

hierin de tips over een Veilig Thuis opnieuw onder de aandacht brengen. Ook iets voor uw KBO? 

 

 

Overheidscampagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’! 

Wist u dat er gemiddeld 200 keer per dag (!) wordt ingebroken 

ergens in Nederland! Het zal u maar gebeuren. Terwijl één op de 

vier inbraken gemakkelijk te voorkomen is, als u weet hoe.  

 

 

Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl leest u een aantal eenvoudige tips om inbreken te 

voorkomen. Dit is een site van de landelijke overheid. ‘Harm Alarm’ doet zijn intrede in deze 

campagne: een fictief karakter met oranje zwaailicht, die burgers wijst op wat zij zelf kunnen doen.  

 

Waarschijnlijk (en hopelijk) komen een aantal van de anti-inbraaktips u bekend voor uit de 

Nestorbijlage Veilig Thuis:  

- Draai de deur op slot als je weggaat 

- Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt 

- Sluit alle ramen als je weggaat 

- Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten 

- Haal ladders en vuilcontainers zo veel mogelijk weg 

 

Unie KBO bepleit vakantiecheque voor mantelzorgers 

De Unie KBO wil dat mantelzorgers twee keer per jaar minstens één week vakantie kunnen nemen. 

Hiertoe moet de gemeente elk jaar een ‘vakantiecheque’ van 200 euro verstrekken. Met deze 

cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen. En dat is broodnodig. 

Mantelzorgers in Nederland krijgen het steeds zwaarder. Overbelasting ligt op de loer. Zeker nu de 

ouderenzorg vanaf 1 januari wordt hervormd en ouderen nog meer moeten terugvallen op hun eigen 

omgeving. Vaak zijn dat de partner en naaste familie, die er steeds meer zorg- en begeleidingstaken 

bij krijgen. Ruim 1 miljoen mensen, veelal ouderen, geven zowel zeer intensief als langdurig hulp aan 

hun naasten.  
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Het mantelzorgcompliment van € 200 van de landelijke overheid vervalt. Daardoor wordt de 

waardering voor mantelzorgers overgelaten aan gemeenten. De Unie KBO adviseert gemeenten nu 

dringend om het geld dat zij ontvangen voor het mantelzorgcompliment, in te zetten voor 

vervangende mantelzorg. Zodat de mantelzorger echt van huis weg kan. 

Noodklok  

De Unie KBO luidt de noodklok voor de mantelzorger. De situatie wordt steeds benauwender, de rek 

is er uit en de onduidelijkheid over de komende hervormingen en hun eigen rol hierbij, nemen hand 

over hand toe. Zonder goede ondersteuning van de mantelzorger lopen de hervormingen van de 

ouderenzorg uit op een regelrechte ramp! 

  

Zilveren Kruis Achmea opent website over langdurige zorg  

De langdurige zorg gaat ingrijpend veranderen. 

Zorggebruikers en hun naaste omgeving zijn vaak 

onzeker waar ze vanaf 1 januari 2015 

terechtkunnen. Daarom ontwikkelde Zilveren Kruis 

Achmea de website www.waarkrijgikmijnzorg.nl   

Olivier Gerrits, directeur bij Zilveren Kruis: “De veranderingen waar we mee te maken hebben, zijn 

voor iedereen in Nederland relevant. Daarom staan wij niet alleen onze eigen verzekerden met raad 

en daad bij. We stellen de website ook beschikbaar voor de klanten van alle andere 

zorgverzekeraars.”  

Langdurige zorg is bijvoorbeeld wijkverpleging, begeleiding en ondersteuning of zorg in een 

instelling. Dit is nu nog geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De 

rijksoverheid betaalt deze zorg uit premies die iedereen via de belasting afdraagt. Gemeenten en 

zorgverzekeraars nemen vanaf 1 januari 2015 een deel van deze taken over. Maar welke zorg wordt 

nu door wie geregeld? En wie vergoedt deze zorg? Op www.waarkrijgikmijnzorg.nl zien 

zorggebruikers, mantelzorgers en zorgverleners waar ze voor langdurige zorg terecht kunnen. 

 

Zicht op neutrale niet-reanimerenpenning  

Ons aanhoudende pleidooi voor een neutrale niet-reanimerenpenning 

vindt weerklank. Minister Schippers heeft toegezegd te onderzoeken of het 

Ministerie van VWS zo’n penning kan faciliteren. Onze leden vragen hier al 

lang om.  

Een penning is krachtiger dan een wilsverklaring, zoals een bandje of briefje. 

Als een patiënt buitenshuis door een levensbedreigende aandoening wordt 

getroffen, maakt een penning aan ambulancebroeders en artsen direct de boodschap duidelijk. 

Afgelopen week nog moest de Unie KBO mensen doorverwijzen naar de NVVE voor een penning. 

Noodgedwongen, want zij wilden geen lid worden van een ‘euthanasievereniging’. Al ruim twee jaar 
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dringt de Unie KBO er bij het Ministerie van VWS op aan, in gesprekken met ambtenaren, om de niet-

reanimerenpenning via een neutrale partij te gaan verstrekken.  

De NVVE, Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde, is op dit moment de enige 

organisatie die een algemeen erkende penning verstrekt. Uit eerder onderzoek, van o.m. de Unie 

KBO, bleek dat 85% van de 239 respondenten geen lid willen worden van de NVVE om de niet-

reanimerenpenning te verkrijgen.  

  

Nu de minister aan de Kamer de toezegging heeft gedaan voor het onderzoeken van een neutrale 

penning, zal de Unie KBO aandringen op een volgend gesprek met VWS om kracht te zetten achter 

dit onderzoek. 

• Klik hier voor de Kamervragen van Kamerlid Dik-Faber en de antwoorden van de minister. 

• Lees het eerder webartikel met achtergronden bij dit onderwerp (augustus 2014). 

 

 

Collectieve KBO-zorgverzekering: instappen kan weer! 

De tijd om de eigen zorgverzekering kritisch onder de loep te 

nemen, is weer aangebroken.  

De Unie KBO en Zilveren Kruis Achmea slaan ook dit jaar de 

handen ineen en komen met een vernieuwd aanbod, met meer 

voordelen dan ooit. 

 

De collectieve KBO-zorgverzekering kent in 2015 niet alleen hoge kortingen en gratis extra’s, maar 

richt zich bovendien heel specifiek op de ondersteuning van mantelzorgers. Een compleet pakket 

met veel persoonlijke aandacht. Tegen een prijs die uitstekend kan concurreren met de meest 

gangbare grote zorgverzekeraars in Nederland.  

Volledige acceptatie  

We zijn als Unie KBO zéér ingenomen met het feit dat alle aanvullende verzekeringen open staan 

voor alle KBO-leden. Ongeacht hun leeftijd of ziektegeschiedenis. Voor de basisverzekering geldt een 

wettelijke acceptatieplicht. Maar de meeste zorgverzekeraars werpen barrières op, juist als het gaat 

om de meest waardevolle aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld met veel fysiotherapie en hoge 

brillenvergoeding. Een dergelijke barrière is voor het KBO-collectief nu verleden tijd. 

Steun voor mantelzorgers  

Voor het eerst in Nederland komt er een gratis aanvullende verzekering, waardoor mantelzorgers 

extra ondersteuning krijgen en écht worden geholpen. In de vorm van verzekerde zorg voor een 

‘mantelzorgmakelaar’, die de mantelzorger veel regelwerk uit handen neemt. En die minimaal zeven 

dagen mantelzorgvervanging levert, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. 

Voor meer informatie, kijk op www.zk.nl/kbo of bel 071 - 75 100 25 
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Groepsaanbod Passiespelen voor KBO-afdelingen  

nog tot 15 januari 2015 

In 2010 bezochten afdelingen uit Limburg en uit het gehele land - 

met in totaal 5700 personen - de Passiespelen in Tegelen. Hele 

straten voor en rond het openluchttheater De Doolhof stonden vol 

met bussen. Een ware KBO-happening; geef uw afdeling dus snel op!  

 

De Unie KBO en KBO Limburg hebben de handen ineengeslagen en laten KBO-leden weer 

meegenieten van Passiespelen Tegelen 2015. Daartoe is i.s.m. de organisatie van de Passiespelen 

weer een groepsarrangement (entreekaart / koffie-met-vlaai) samengesteld, tegen een 

aantrekkelijke, sterk gereduceerde prijs. Busvervoer dient u als afdeling zelf te regelen, maar de 

organisatie van de Passiespelen kan u desgewenst in contact brengen met een vervoerder.  

Data  

• Zondag 17 mei 2015 - 14.30 uur - voor alle afdelingen van KBO Limburg  

• Zondag 31 mei 2015 - 14.30 uur - voor alle afdelingen van de overige KBO’s  

De regie van Passiespelen 2015 is in handen van Cees Rullens, die ook tekende voor de editie in 2010. 

Dit keer gaat hij aan de slag met een nieuwe tekst van de Vlaamse dichter/schrijver Patrick Lateur. De 

muziek wordt wederom gecomponeerd door Nard Reijnders, het decor is van Cor van Leipsig. Brigitte 

Altena maakt de kostuums en Pilo Pilkes verzorgt grime en haarwerk.  

Aanmelden kan nog  

U kunt zich als afdeling nog aanmelden tot uiterlijk 15 januari 2015 via info@passiespelen.nl (ook 

voor aanvraag van meer informatie)  

 

Beter horen: wat kan uw KBO doen? 

Een kwart van de 60-jarigen in Nederland komt volgens de medische 

normen in aanmerking voor een hoortoestel. En van de 75-jarigen zelfs 

zestig procent. Veel van hen gebruiken echter niet zo’n toestel. Wat kan 

de KBO daaraan doen?  

“Slechter horen is een sluipend proces”, vertelt Joop Beelen, directeur van de Nederlandse 

Vereniging voor Slechthorenden. Je hebt het zelf vaak lange tijd niet in de gaten. Meestal heeft je 

omgeving het eerder door, bijvoorbeeld doordat je de tv altijd hard zet of niet verstaat wat iemand 

zegt. Slechter horen begint meestal met het verdwijnen van hoge tonen: geluiden worden langzaam 

doffer. Later breidt het zich uit tot de spraak. “Heel kenmerkend is dat een gesprek in een groter 

gezelschap moeilijk te volgen is, bijvoorbeeld op een verjaardag of in een druk café”, zegt Beelen. 

Groepsvoorlichting voor afdelingen  

Beter horen begint met beter weten. Wilt u met uw KBO-afdeling een informatiebijeenkomst 
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organiseren? Een vrijwilliger en ervaringsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden verzorgt tegen (reis)kostenvergoeding een presentatie over het herkennen en 

omgaan met slechthorendheid.  

 

 Informatiepakket 

Voor informatie neemt u contact op met Gerla van Rangelrooij van de Unie KBO, via 

uniekbo@uniekbo.nl of tel. 073-6123475. U ontvangt dan van ons een informatiepakket met 

checklist, persbericht, uitnodigingstekst en informatie voor de huisarts. 

 Een gehoortest, tips over omgaan met slechthorendheid en stappenplan voor vergoeding van 

hoorhulpmiddelen vindt u op de website van de NVVS.   

 

 

 

 

 


