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

  

De afgelopen twee weken stonden vooral zaken met betrekking tot zorg & welzijn 

centraal. Geen wonder met alle hervormingen die nu gestalte krijgen…  

-          Enkele weken geleden wist de Unie KBO te bewerkstellingen dat er Kamervragen werden 

gesteld over het niet goed functioneren van de medicatie beoordeling. De controle op het 

juiste medicijngebruik bij ouderen met meerdere aandoeningen faalt. Minister Schippers heeft 

inmiddels antwoord gegeven op deze Kamervragen. Hierin worden weliswaar de 

verontrustende cijfers en signalen van de Unie KBO genoemd, maar er wordt nog geen directe 

uitweg gegeven. De Unie KBO gaat nu rechtstreeks contact opnemen met de betrokken 

partijen om te komen tot het opstellen en implementeren van een gezamenlijke agenda 

‘Polyfarmacie 2015’.   

-          De Wet Langdurige Zorg (WLZ) gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Deze wet zal de 

AWBZ gaan vervangen en is van cruciaal belang voor (o.a.) ouderen die veel en intensieve 

zorg nodig hebben, zowel binnen als buiten een zorginstelling. De wettekst beslaat 177 

pagina´s en wordt momenteel door de Unie KBO zorgvuldig bestudeerd. De WLZ lijkt sterk 

op de huidige AWBZ, maar de toegang wordt duidelijk aangescherpt! Eerder 

becommentarieerden we reeds de concepttekst van deze nieuwe wet. Een aantal punten lijken 

meegenomen. Binnenkort geven we in CSO-verband onze definitieve reactie.  

-          De Unie KBO maakt zich zorgen over de gevolgen van de hervormingen en transitie in de 

extramurale ouderenzorg. Er staat nog erg veel te gebeuren voordat de ingangsdatum van 1 

januari 2015 is bereikt. En intussen neemt de leegloop en leegstand van verzorgingshuizen 

alvast grote vormen aan. De grote vraag is of partijen er straks klaar voor zijn: de gemeenten, 

de thuiszorg, de wijkverpleegkundigen, de dagopvang en niet te vergeten de mantelzorgers. 

De Unie KBO zal de vinger aan de pols houden en gaat binnenkort een meldpunt 

“ouderenzorg” openen. Ook gaat de Unie KBO in overleg met haar partner Zilveren Kruis 

Achmea over de ‘nieuwe’ zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, zoals persoonlijke verzorging. 

En inmiddels is er al contact met de koepel van wijkverpleegkundigen. Kortom: veel werk aan 

de winkel!  

-          De Unie KBO en haar partners binnen de CSO vinden het idee van het CDA, om iedere 

burger toegang te bieden tot een pinautomaat binnen een straal van 5 kilometer, ontoereikend. 

Dit heeft directeur Hadewych Cliteur van de koepel vorige week gezegd tijdens een 

rondetafelgesprek over het verdwijnen van pinautomaten in dunbevolkte gebieden. Cliteur 

heeft geopperd om als oplossing mee te nemen dat geldautomaten als nutsfunctie van het 

bankwezen zouden kunnen worden gezien. Een dienst waarop niet geconcurreerd wordt. Bij 

het gesprek, een initiatief van het CDA, waren naast diverse maatschappelijke organisaties 

ook de directies van vier grote banken in Nederland aanwezig. Door de aanwezige banken is 

de toezegging gedaan dat zij binnen het MOB (Maatschappelijk Overleg Banken) aan 

oplossingen gaan werken en met voorstellen zullen komen. De CSO zal ook deelnemen aan 

het MOB. 



-          Woensdag 27 maart vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de (huidige) 

koopkracht van de Nederlandse burgers. De Unie KBO is natuurlijk in het bijzonder 

geïnteresseerd in de financiële positie van 65-plussers en gaat het debat op de voet volgen! 

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

volg ons ook op Twitter via @Unie_KBO 

 


