
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 2 – 24 januari 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

-          De Unie KBO heeft - in CSO verband - er bij de Tweede Kamer krachtig op aangedrongen 

om een andere vorm van inkomensondersteuning te zoeken voor diegenen die getroffen 

worden door de afschaffing  van de Wtcg (wet tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten) en de CER (compensatie eigen risico). Voor veel AOW’ers betekent de 

afschaffing een behoorlijk koopkrachtverlies.  

-          Na jaren van koopkrachtdaling ziet het er weer wat beter uit voor de Nederlandse 

huishoudens, behalve voor heel wat ouderen! De allernieuwste berekeningen van het Nibud 

laten zien dat zowel de meeste werkenden als bijstandsgerechtigden er in 2014 op vooruit 

gaan. Ondanks een lage inflatie, een lager belastingtarief en een voordeligere premie voor de 

zorgverzekering, leveren de meeste ouderen echter in 2014 weer in. De koopkrachtdaling is 

wel lager dan voorgaande jaren. Alleenstaanden met alleen een AOW-uitkering gaan er nog 8 

euro per maand op vooruit. Maar de meeste ouderen met een aanvullend pensioen gaan er 

enkele of tientallen euro’s op achteruit. De Unie KBO zal hieraan in haar politieke contacten 

aandacht besteden.   

-          De Unie KBO is een petitie gestart tegen het verdwijnen van de gele vertrekborden op NS-

stations. Binnen reizigersoverleg Locov pleiten we al langer voor een optimale 

reisvoorziening, die alle treinreizigers bereikt. Dus ook de oudere en slechtziende reizigers en 

ook de reizigers zonder smartphone of tablet. Naar onze mening is de NS veel te vroeg met 

het weghalen van de gele informatieborden, waar dagelijks 7 tot 12% van de reizigers gebruik 

van maakt.  

-          De Unie KBO becommentarieerde deze week - in CSO verband - het advies “de 

participerende patiënt” van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Het rapport is 

met enthousiasme ontvangen, maar een aantal essentiële zaken mogen nog wat meer aandacht 

krijgen, zoals het toerusten van de individuele patiënt en het ontwikkelen van individuele 

zorgplannen.  

-          De Unie KBO pleitte vandaag voor een verhoging van de leeftijd voor borstkankerscreening. 

Die ligt nu op 75 jaar. Er is aanhoudende controverse over de effectiviteit en het nut van 

borstkankerscreening. De Unie KBO pleit voor verhoging van de screeningsleeftijd, mits 

betrokkenen dat zelf willen. De reden daarvoor is dat borstkanker vaak op latere leeftijd 

ontdekt wordt. Nu geldt een bovengrens van 75 jaar. De Gezondheidsraad ziet op korte 

termijn geen aanleiding voor grote veranderingen in het programma, zoals aanpassing van de 

leeftijdsgrens van de doelgroep. De Unie KBO zoekt contact met Borstkanker Vereniging 

Nederland en overweegt tevens om een petitie te starten.  

-          De Unie KBO heeft in 2014 een vliegende start gemaakt wat betreft media-aandacht: liefst 

vier keer kwamen we op TV, waarvan drie keer landelijk en één keer regionaal. Daarnaast 

vonden onze standpunten ook nog eens hun weg naar o.a. het Algemeen Dagblad, het Parool, 

de Gelderlander  en Max Magazine.  

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

volg ons ook op Twitter via @Unie_KBO 


