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#KBOgeld 

• Stijgt de koopkracht van ouderen in 

2015?! Reactie op RTL Nieuws 

• Manon Vanderkaa op NOS Radio 1: 

heroverweeg afschaf partnertoeslag! 

• Pensioenperspectief verdampt 

 

#KBOdigitaal 

• Unie KBO wil burger centraal bij 

digitale overheid  

• ”Ik kan de iPad niet missen!”  

• Meer zelfvertrouwen bij ouderen door 

internet en social media 

 #KBOthuis 

• Ons meldpunt: 500 zorgmeldingen en 

Mona Keijzer komt weer! 

• Schippers en medicatiebeoordeling 

• Veranderingen 2015: mantelzorgers 

blijven zorgenkind, aanbod Unie KBO  

 

#KBOveilig 

• Digitale training Woon Veiliger 

• Nieuwe training Veilig Buiten op 26 en 

29 januari en op 2 februari  

• Naast advies Rijksoverheid: extra tips 

tegen woninginbraak

  

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 1, jaargang 2 – 13 januari 2015 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws  

• Vrije artsenkeuze blijft, althans voorlopig…  

• Ziekenhuizen niet optimaal voor oudere patiënten 

• Slecht nieuws: Senaat stemt in met nFTK en Belastingplan   

• December 2014: de Unie KBO ging goed zichtbaar het jaar uit    

Verenigingsnieuws        
• Parade Vitaliteit Kwetsbaarheid; iets voor uw KBO?     

• Adviezen bij het bij voeren van een keukentafelgesprek   

 

Alle lezers van KBO Nieuws wensen wij een gezond, gelukkig en liefdevol 2015 toe! 

Wilt u reageren op de artikelen in deze 1e editie van 2015? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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HOEZO STIJGT DE KOOPKRACHT VAN OUDEREN IN 2015?!  

Vorige week kwam RTL Z met een bericht naar buiten dat ouderen in 

2015 veel meer te besteden krijgen. Dit bericht klopt niet met de 

werkelijkheid. De nieuwszender keek naar de stijging van het netto 

inkomen (AOW). Dit zegt echter niets over de koopkracht. CPB en 

Nibud zijn er duidelijk over: de koopkracht van ouderen blijft dalen.  

De koopkracht van iemand is onder andere ook afhankelijk van de 

inflatie en van kosten voor de zorg. Wanneer je hier ook naar kijkt, ontstaat er een heel ander beeld.  

 

Nibud 

Uit de koopkrachtberekeningen die het Nibud op Prinsjesdag in opdracht van de Unie KBO heeft 

gemaakt blijkt dat de meeste ouderen er in 2015 in koopkracht op achteruit gaan. Ouderen met 

zorgkosten worden het hardst getroffen.  

•  Lees via deze link het NIBUD-rapport. 

Bevestiging CPB 

Deze uitkomsten worden bevestigd door het CPB. Uit de Decemberraming van het CPB blijkt dat de 

koopkrachtontwikkeling in 2015 dan wel beter is dan verwacht, maar dat dit niet geldt voor 

gepensioneerden. De koopkracht van gepensioneerden daalt in 2015. Met uitzondering van 

alleenstaande gepensioneerden met alleen AOW: hun koopkracht blijkt gelijk.  

• Lees hier de CPB-ramingen 

• Lees hier het bericht van RTL Z (onderaan ons commentaar) 

 

UNIE KBO: HEROVERWEEG AFSCHAF PARTNERTOESLAG! 

Forse klap voor mensen geboren na 1950 die een jongere 

partner hebben met een laag inkomen. Zij krijgen binnenkort 

geen toeslag meer bij hun AOW. De Unie KBO vraagt de politiek 

het besluit uit de jaren negentig te heroverwegen. Manon 

Vanderkaa gaf toelichting in het Radio 1 Journaal van de NOS. 

De maatregelen scheelt getroffenen tot ruim 700 euro bruto per maand. Het gaat alleen al in 2015 

om tienduizenden mensen. "In 1996 is tot deze maatregel besloten met de gedachte: tegen die tijd - 

in 2015 - zijn alle vrouwen economisch zelfstandig. Maar dat is dus een misvatting", zegt directeur 

Manon Vanderkaa in een radio-interview met de NOS. "Als je kijkt naar de grote groep tot en met 64 

jaar, daarvan is net een krappe meerderheid economisch zelfstandig. Maar van de oudere vrouwen is 

dat aantal veel lager." 
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Volgens Vanderkaa komen veel huishoudens nu financieel in de problemen. Ze wijst erop dat de Unie 

KBO twintig jaar geleden ook al gevraagd heeft om een overgangsregeling. "Maar nu is er zo'n harde 

knip: als je één dag te laat bent geboren, ben je de klos. Dat is toch niet uit te leggen? Het is gewoon 

hartstikke onrechtvaardig." De Unie KBO lobbyt nu voor het herstellen van de toeslag totdat de 

economische zelfstandigheid een feit is. 

Maatregel bovenop stapeling 

Volgens het ministerie van Sociale Zaken hebben mensen bijna 20 jaar de tijd gehad om zich voor te 

bereiden op de maatregel en is er dus geen aanleiding om deze nu nog te gaan veranderen. De Unie 

KBO denkt daar heel anders over. De afschaffing van de partnertoeslag heeft grote financiële impact 

op AOW-gerechtigden met een partner. Deze gevolgen zijn ook nog eens groter dan voorzien, omdat 

de periode waarin geen partnertoeslag wordt ontvangen door de verhoging van de AOW-leeftijd 

naar 67 jaar langer is geworden (soms zelfs twee jaar). Veel oudere AOW-gerechtigden (geboren 

voor 1 januari 1950) met een partner zonder inkomen zijn nu de klos. De korting van 700 euro per 

maand komt nog eens bovenop de forse stapeling van kosten door de verschillende bezuinigingen. 

Wij zullen ons blijven verzetten tegen bezuinigingen en maatregelen die ouderen onevenredig raken. 

• NOS Radio interviewde naast Manon Vanderkaa ook een gedupeerde. De interviews zijn 

terug te luisteren via de NOS-website. Ga naar Gemist > Radio 1 journaal op 10 januari > 

vanaf 1u21m30. 

 

PENSIOENPERSPECTIEF OUDEREN ÉN WERKENDEN VERDAMPT  

Gepensioneerden worden vanaf nu jaar na jaar armer. Wij 

voorspellen dat de volgende parlementaire enquête zal gaan 

over pensioenen. Zodra tot de werkenden van nu doordringt dat 

hun pensioenen - ondanks de overvolle pensioenpotten - veel 

lager zullen zijn dan verwacht, zal grote maatschappelijke 

onrust ontstaan.  

 

Ouderenorganisaties waaronder de Unie KBO verwachten al over enkele jaren een parlementaire 

enquête over de gang van zaken rond de pensioenvoorstellen van staatssecretaris Klijnsma van 

Sociale Zaken. Deze zijn vlak voor Kerst door de Eerste Kamer aangenomen. Men zal zich afvragen 

hoe deze wetgeving gebaseerd kon worden op vertrouwelijke cijfers van CPB en inging tegen alle 

adviezen van de pensioenfondsen, de vakbeweging en de ouderenorganisaties.  

 

Tijdens het debat in de Eerste Kamer is vastgesteld dat de premies die werkenden betalen niet 

kostendekkend zijn. Daardoor vloeit geld van gepensioneerden naar de pensioenaanspraken van 

werkenden. Tezamen met de voortdurend strengere solvabiliteitseisen die aan pensioenfondsen 

gesteld worden, betekent dit dat de pensioenuitkeringen in de loop van de komende tien jaar tot 

tientallen procenten dalen in koopkracht wegens niet-indexering.  
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Koopkracht keldert achteruit 

De ouderenorganisaties zijn daarnaast verontwaardigd over de voortgaande aanslag op de inkomens 

van ouderen. De maatregelen die speciaal ouderen treffen stapelen zich jaar na jaar op. Door de 

jongste pensioenmaatregelen van staatssecretaris Klijnsma kunnen alle gepensioneerden indexering 

van hun pensioen voor de rest van hun leven vergeten.  

 

 
HELFT KLACHTEN OUDERENZORG OVER HUISHOUDELIJKE 
HULP: MELDT U HET ONS OOK? 

 
Bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de 
Unie KBO, Omroep MAX en PCOB, kwamen al bijna 
500 meldingen binnen.  
Op 23 januari bemenst Kamerlid Mona Keijzer ons 
meldpunt weer. Belt u ook? 

Veel schrijnende verhalen krijgen wij binnen via het Meldpunt. Kwetsbare ouderen weten niet waar 

ze aan toe zijn, terwijl hun hulp thuis vervalt. Het wegvallen van huishoudelijke hulp en de kosten van 

huishoudelijke hulp zijn twee onderwerpen waar veel ouderen zich zorgen over maken. Maar ook 

zijn er veel meldingen binnengekomen over verzorgingshuizen en verpleegtehuizen. De meeste 

meldingen gaan over de kwaliteit van de zorg en de werkwijze. Vooral inwoners van de provincies 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland hebben gebruikgemaakt van het Nationaal Meldpunt 

Ouderenzorg. 

Voorbeeld van een melding 

“Van de gemeente hebben we vernomen dat we onze huishoudelijke hulp tegen extra betaling 

kunnen behouden. Maar dat kunnen we financieel niet opbrengen. Een keukentafelgesprek heeft 

nooit plaatsgevonden. We hebben geen sociaal vangnet. We hebben het te slikken en weten niet 

meer hoe we het moeten doen. Hoezo “zorg dichter bij mensen” als het voor ons onbetaalbaar 

wordt?”  

• Het Meldpunt Ouderenzorg is nog tot en met 31 maart 2015 te bereiken voor meldingen 

over de ouderenzorg. Dit kan via www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl. Mensen zonder 

toegang tot het internet kunnen op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur bellen met het 

nummer 0800 - 22 55 624. 

Op vrijdag 23 januari zit Mona Keijzer, Kamerlid CDA, aan de lijn! 

• Ook via Twitter en Facebook kan worden meegepraat via #Meldouderenzorg of 

www.facebook.com/nationaalmeldpuntouderenzorg. 
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RAPPORT MEDICATIEBEOORDELING AANGEBODEN AAN SCHIPPERS 

 

Jaarlijks komen veel ouderen in het ziekenhuis door verkeerd 

medicijngebruik. Als ouderen meer dan vijf medicijnen per dag 

gebruiken vormt dat een risicofactor.  

Een medicatiebeoordeling door arts en apotheker levert veel 

gezondheidswinst op.  

De Unie KBO heeft  in december een rapport met 

aanbevelingen aangeboden aan minister Schippers van VWS.  

 

De medicatiebeoordeling, waarbij apotheker, arts en de patiënt samen kijken naar het 

geneesmiddelengebruik, is een belangrijk instrument om ziekenhuisopnamen te voorkomen. De Unie 

KBO vindt dat het te lang duurt voordat de medicatiebeoordeling in de praktijk wordt gebracht en wil 

een verbetering van de huidige medicatiebeoordelingen. Dat het noodzakelijk is, blijkt wel uit 

onderzoeksgegevens uit 2006. Toen waren er 19.000 ziekenhuisopnames die door verkeerd 

geneesmiddelengebruik te vermijden waren als er preventief zou zijn opgetreden.  

  

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO gaf de minister tijdens de overhandiging drie 

belangrijke aanbevelingen. Op de eerste plaats komt een goede beoordeling tot stand door een 

gesprek tussen apotheker, arts én patiënt. Daarnaast moet de medicatiebeoordeling niet ten laste 

komen van het eigen risico. Ten derde moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars de 

medicatiebeoordeling standaard mogelijk maken, aanbieden en vergoeden. “De huidige 

onderbenutting is onaanvaardbaar”, aldus Manon Vanderkaa.  

  

Minister Schippers deelt de mening van het belang van een medicatiebeoordeling. Op uitnodiging 

van de minister zit de Unie KBO over een half jaar met haar om tafel om verder te spreken over de 

medicatiebeoordeling.  

  

Het rapport ‘Verkenning medicatiebeoordeling’ is in opdracht van de Unie KBO door AxiaZ opgesteld.  

• Klik hier voor het rapport 

 
MANTELZORGERS BLIJVEN ZORGENKIND EN AANBOD KBO/ACHMEA 
 

Slechts een kwart van alle gemeenten heeft hun mantelzorgers 

geïnformeerd over de veranderingen die vanaf 1 januari 

plaatsvinden op het gebied van zorg. Dat blijkt uit een peiling 

van belangenorganisatie Mezzo.  

Wij bedongen via onze collectieve zorgverzekering een gratis 

mantelzorgpakket. 
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Mezzo ondervroeg eind 2014 ruim 500 mantelzorgers. Slechts 12 procent van de mantelzorgers heeft 

een nieuw aanbod van hulp of zorg gekregen van zijn of haar gemeente. In 11 procent van de 

gevallen is er al wel contact hierover geweest met de gemeente. 72 procent is nog helemaal niet 

geïnformeerd door de gemeente en 77 procent heeft zelfs nog helemaal niets gehoord. Het uitblijven 

van informatie vanuit de gemeente en de onduidelijkheid welke invloed de gevolgen voor de 

overgang dit jaar hebben op hun naaste én hun eigen leven, vergroten de zorgen van de Unie KBO. 

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

ouderenzorg verandert en ouderen nog meer moeten terugvallen op hun eigen omgeving . “Hun 

situatie wordt steeds benauwender”, aldus Unie KBO directeur Manon Vanderkaa. “De rek is er uit 

en de onduidelijkheid over alle veranderingen is nog steeds niet weggenomen”. De Unie KBO maakt 

zich sterk voor een betere positie van de mantelzorgers en adviseert gemeenten dringend om 

voldoende financiën in te zetten voor vervangende mantelzorg, zodat de mantelzorger ook echt van 

huis weg kan.  

Hulp via aanvullende verzekering 

Voor het eerst in Nederland is er nu een gratis mantelzorgpakket, waardoor mantelzorgers extra 

ondersteuning krijgen en écht worden geholpen. En wel in de vorm van verzekerde zorg voor een 

‘mantelzorgmakelaar’, die de mantelzorger veel regelwerk uit handen neemt. Maar ook een 

vergoeding voor minimaal zeven dagen mantelzorgvervanging, zodat de mantelzorger even op adem 

kan komen. Dit extra aanvullende pakket is samengesteld door de Unie KBO en Zilveren Kruis 

Achmea en gratis voor KBO-leden met een zorgverzekering bij Zilveren Kruis.  

  

OUDERE BURGERS EN DE DIGITALE OVERHEID 

De Unie KBO sprak met minister Plasterk van Binnenlandse 

Zaken over de gevolgen van digitalisering voor ouderen.  

Er zijn volgens ons extra inspanningen nodig. Daarom reikten we 

een essay aan hem uit. De Unie KBO onderstreept dat ICT een 

belangrijk middel is in het contact met de overheid, maar 

persoonlijk (contact) blijft nodig.  

 

De Unie KBO geeft zelf al het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door ouderen vertrouwd te maken met 

ICT via het project ‘Alle ouderen aan de Tablet’. 

 

De Unie KBO maakt deel uit van de klankbordgroep Gebruikers eOverheid. Deze groep houdt in de 

gaten of burgers altijd centraal staan bij de ontwikkelingen van de digitale overheid. De ouderen in 

Nederland worden door de Unie KBO vertegenwoordigd. Tijdens het laatste overleg van de 

klankbordgroep kreeg minister Plasterk het eerste exemplaar uitgereikt van het essay ‘Misschien kun 

je er ook zo naar kijken’. Hierin geven we hem het perspectief mee van oudere internetgebruikers. 

 

  

• Download hier het essay 
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“IK KAN DE IPAD NIET MISSEN!” KBO-TABLET OP FILM 

 

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. De KBO-

Tablet is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.  

In het iPad-café in Sassenheim kreeg een groep senioren 

instructie. Daarvan is een leuke promotiefilm gemaakt. 

Zo’n twintig senioren zitten met hun iPad in de aanslag. Terwijl 

tabletcoach Hans Wilson de groep toespreekt, schrijft een leergierige vrouw mee in haar 

notitieboekje. Tijdens de eerste editie van het iPad-café krijgen de aanwezige senioren uitleg bij hun 

iPad met speciale zorg-apps. 

  

Alle leden van de KBO kunnen een iPad aanschaffen. Met als extra  zes toegevoegde zorgapplicaties: 

Programma’s die ervoor zorgen dat senioren nu al langer thuis kunnen blijven wonen en toch de 

juiste zorg thuis kunnen ontvangen. De Beeldbel-app is hierbij een mooi voorbeeld: iemand bellen 

terwijl de ander ook direct live te zien is. Over een paar jaar is beeldbellen met de huisarts over 

medicijnen heel normaal. Maar voor nu willen de aanwezigen eerst eens weten hoe je nu eigenlijk 

een foto kunt mailen naar de kleinkinderen. Spelenderwijs leren dus.  

  

Altijd gratis hulp aan huis  

Er zijn veel ouderen die angst voor de nieuwe techniek hebben en om deze reden niet met het 

digitale tijdperk meedoen.  Daarom zijn KBO-tabletcoaches in het leven geroepen. Vrijwillige experts 

die KBO-leden aan huis komen helpen als er vragen zijn tijdens het gebruik van de iPad. Zo ook 

tabletcoach Hans Wilson: “Het idee van de tabletcoach is dat hij jouw taal spreekt en de tijd en rust 

heeft om dingen uit te leggen. Mijn doel is de iPad laagdrempelig maken.”  

  

Door de iPad voelen deze ouderen zich zelfstandiger, en meer verbonden met de wereld. En met de 

hulp van de KBO kunnen mensen met een gerust hart een iPad aanschaffen. Een gebruiker, mevrouw 

Minnes kan dan ook niet meer zonder: “Ik kan de iPad niet missen. Hij ligt altijd op de leuning van de 

bank, dichtbij mij in de buurt.”  

• Bekijk hier de promotiefilm  

• Lees hier alle informatie over de KBO-Tablet 

 

MEER ZELFVERTROUWEN DOOR INTERNET EN SOCIAL MEDIA 

Onderzoeksresultaten uit Groot-Brittannië die we graag met u willen 

delen: ouderen voelen zich merkbaar beter door de computer.  

 

Kunnen het internet en de social media ouderen uit hun isolement 

halen? Een team onder leiding van de Universiteit van Exeter 

onderzocht het en kwamen tot verrassende conclusies.  
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Een groep van 76 Britten van 60 tot 95 jaar kreeg een jaar lang een computer met internet. De ene 

helft kreeg een training om met social media, e-mail en Skype aan de slag te gaan, de andere niet.  

 

Na afloop bleek dat de groep die training kreeg, beter informatie kon verwerken, meer 

zelfvertrouwen had en vaker sociale contacten legde. Dat leidde onrechtstreeks tot een algemene 

verbetering van hun geestelijke gezondheid. 

 

“Wie geïsoleerd raakt, is kwetsbaarder voor ziekte en achteruitgang”, zegt onderzoeksleider Thomas 

Morton. “Deze studie toont hoe technologie een nuttig instrument kan zijn om sociale connecties 

mogelijk te maken. Oudere mensen helpen om technologie goed te gebruiken, kan hun gezondheid 

en welzijn in belangrijke mate verbeteren.” 

• Bron: Data news 

 

NIEUWE TRAINING VEILIG BUITEN 

Eind januari 2015 start de Unie KBO met een training voor alle veiligheidsadviseurs over de nieuwe 

groepsvoorlichting 'Veilig Buiten'. Tijdens de training bespreken we nieuwe thema’s als straatroof, 

zakkenrollen en veilig pinnen. Veel ouderen zijn (ervarings)deskundig, dus we luisteren ook goed 

naar u en nemen uw opmerkingen mee in vervolgtrainingen. Na de training kunt u veilig op pad!  

De training vindt plaats op:  

 

- 26 januari 2015 in Bemmel bij KBO Gelderland  

- 29 januari 2015 in Raalte bij KBO Overijssel  

- 2 februari 2015 in Bergschenhoek bij KBO Zuid-Holland  

• Wilt u deze training volgen en voorlichting geven aan senioren?  

Dan kunt u zich aanmelden via uniekbo@uniekbo.nl. 

Woon Veiliger 

DIGITALE TRAINING WOON VEILIGER 

Eind 2014 lanceerden de Unie KBO en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de 

digitale training 'Woon Veiliger'. U kunt deze training volgen en leren over de maatregelen om 

woningovervallen, brand en inbraak te voorkomen en de babbeltrucs te herkennen. 

 

<< Klik op de afbeelding hiernaast om direct met 

de cursus Woon Veiliger te beginnen.  
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TIPS TEGEN INBRAAK 
 

De rijksoverheid is een anti-inbraakcampagne gestart onder het mom 

‘maak het ze niet te makkelijk’. Want weet u dat er in Nederland 

gemiddeld 200 keer per dag wordt ingebroken?  

Gelukkig kunnen een paar simpele maatregelen al een groot verschil 

maken. De website van de rijksoverheid geeft advies. En ook op onze 

eigen site staan nuttige tips tegen inbrekers. We zetten er een aantal 

voor u op een rijtje. 

 

• Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen herkent u aan het SKG-logo. Als ze 

goed gemonteerd worden, verkleinen ze de kans op inbraak.  

• Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. U heeft hiervoor een speciaal slot nodig. Zie 

www.politiekeurmerk.nl voor een erkend adviesbedrijf. 

• De deur achter u in het slot trekken is niet genoeg. Met een hard stuk plastic staan inbrekers 

in een paar seconden binnen. Alleen als u de sleutel omdraait, is de deur echt op slot. En 

vergeet niet het WC-raampje en de garagedeur op slot te doen. 

• Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt. 

• Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaatsen snel te vinden. Berg uw waardevolle 

spullen veilig op, idealiter in een kluisje. 

• Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen melding van uw vakantieplannen op 

internet. En wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op uw voicemail, antwoordapparaat 

en email. Criminelen krijgen de boodschap ook. 

• U houdt uw gordijnen open, laat uw planten staan en gebruikt een tijdschakelaar voor de 

verlichting. Gaat u een paar dagen weg? Vraag of uw buren een oogje in het zeil houden. 

Zorg ook dat iemand uw post uit het zicht kan leggen. 

• Inbrekers houden niet van licht. Als u aan de voor- en achterzijde lampen plaatst met 

bewegings- en eventueel ook lichtsensor, dan verkleint u het risico op inbraak. Bevestig de 

lampen op minimaal 3 meter hoogte. 

• Zet vuilnisbakken weg en berg ladders op achter slot en grendel. Daarmee wordt het lastiger 

om naar de eerste verdieping te klimmen. 

• Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in een berging of garage staan. 

 
Samen maken we het veiliger voor senioren! 
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VRIJE ARTSENKEUZE BLIJFT, ALTHANS VOORLOPIG 

Vlak voor Kerst sneuvelde in de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister 

Schippers om de vrije artsen keuze vanaf 2016 aan banden te leggen. De 

Unie KBO is hier niet rouwig om. De nieuwe wet kon er namelijk voor 

zorgen dat ziekenhuiszorg letterlijk op te grote afstand komt. Vooral voor 

minder mobiele ouderen een groot probleem. 

 

Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa: “Naast de grote afstand tot zorg, komt de afschaffing ook te 

vroeg. Zorgverzekeraars kunnen hun rol als zorginkoper van goede ouderenzorg nog niet echt 

waarmaken. Ook is er nog te weinig transparantie over goede ouderenzorg.”  

Toch ziet de Unie KBO ook wel goede initiatieven, zoals van Zilveren Kruis Achmea die ziekenhuiszorg 

inkoopt  volgens de kwaliteitsaspecten van de Unie KBO. “Maar dat is helaas nog geen gemeengoed”, 

zo stelt Manon Vanderkaa.  

Wat nu? 

De Unie KBO vraagt zich nu wel af wat de gevolgen zijn van dit besluit. Als dit betekent dat het 

verplichte eigen risico fors omhoog gaat of dat de basisverzekering ingeperkt wordt, komen we van 

de regen in de drup. We houden de nieuwe wetgeving daarom scherp in de gaten! 

 

ZIEKENHUIZEN NIET OPTIMAAL VOOR OUDERE PATIËNTEN 

Ondanks dat het de grootste groep is, zijn ziekenhuizen nog 

steeds niet altijd voldoende ingesteld op de behandeling van 

oudere patiënten. Ons Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 

vertelt of een ziekenhuis voldoende aandacht heeft voor 

oudere bezoekers. Ouderen en hun verzorgers blijken daar 

veel behoefte aan te hebben.  

Marjolein de Booys, projectleider Seniorvriendelijk Ziekenhuis, schrijft er een blog over. “Ouderen 

raken soms letterlijk de weg kwijt in het ziekenhuis. Dit kan leiden tot ondervoeding, meer kans op 

medicatiefouten en delier, en een gebrekkige overgang van het ziekenhuis terug naar huis.”  

 

Wat maakt een ziekenhuis dan seniorvriendelijk? Verschillende factoren. Ons keurmerk bestaat uit 

vijftien kwaliteitsaspecten, gebaseerd op wensen en behoeften van ouderen.  Op dit moment staat 

‘continuïteit van zorg’ in de schijnwerpers. Daarbij kijken we naar de zorgvuldigheid bij het naar huis 

sturen van patiënten na ziekenhuisopname. Is bijvoorbeeld goede nazorg geregeld? En weet de 

patiënt wat hij moet doen om een heropname te voorkomen?  

• Lees de hele blog hier  

• Is uw ziekenhuis seniorvriendelijk? Kijk op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl 
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SLECHT NIEUWS: SENAAT STEMT IN MET NFTK EN BELASTINGPLAN 

De Eerste Kamer heeft vlak voor het kerstreces ingestemd met 

twee zaken die ouderen hard gaan raken in hun koopkracht: het 

nieuwe Financiële Toetsingskader Pensioenen (nFTK) en het 

Belastingplan 2015. Dubbel slecht nieuws dus. 

 

Belastingplan 

De Unie KBO betreurt het dat de Senaat instemt met een Belastingplan dat twee maatregelen omvat 

die pas in 2016 hun beslag krijgen. Wij hebben onze grote bezwaren kenbaar gemaakt tegen het 

afschaffen van de ouderentoeslag en het versoberen van de ouderenkorting in 2016. Beide 

maatregelen zullen grote effecten hebben op de koopkracht van ouderen met een laag inkomen. En 

dat terwijl er op dit moment nog geen enkel inzicht is in de koopkrachteffecten van de stapeling van 

maatregelen die in 2016 nog bovenop de nu voorgestelde maatregelen komen!  

 

Pensioenregels 

Ondanks het aanhoudende en indringende beroep van de samenwerkende ouderenorganisaties 

stemde de Eerste Kamer in met aanpassing van het Financieel Toetsingskader (nFTK) voor 

pensioenen. Dus ondanks dat er nog grote beslissingen moeten gaan komen over de toekomst van 

ons pensioenstelsel. In onze optiek hoort een toetsingskader het sluitstuk te zijn van het debat over 

de toekomst van het stelsel! Onze bezwaren staan verwoord in een groot aantal Kamerbrieven, die 

te vinden zijn op de site van onze partnerorganisaties NVOG: klik hier.  

 

DECEMBER 2014: GOED ZICHTBAAR HET JAAR UIT! 

De KBO was gedurende het hele jaar 2014 steeds meer en beter zichtbaar 

in de media. De maand december 2014 vormde hier geen uitzondering op. 

Vooral met het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg timmerde de KBO goed 

aan de weg. Hieronder een kleine greep. 

 

• 1 december: Directeur Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door Radio Arnhem en Radio 1 

Twee Dingen over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (NMO) 

• 2 december: over ons meldpunt verschijnt een artikel in het Reformatorisch Dagblad, Noord-

Hollands Dagblad, Gooi- en Eemlander en het Leidsch Dagblad 

• 2 december: in Max Magazine aandacht voor ons Meldpunt en onze collectieve 

zorgverzekering 

• 8 december: De Volkskrant schrijft over ons project met de KBO-Tablet 

• 12 december: het Pharmaceutisch Weekblad plaatst een artikel over onze lobby voor de 

medicatiebeoordeling 
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• 15 december: Radio 1 De Ochtend interviewt Manon Vanderkaa over ons meldpunt 

• 22 december: het tijdschrift Huurwijzer schrijft over ons identiteitsspel “Hier zijn we” 

• 30 december: het radioprogramma Dit is de dag (EO Radio 1) interviewt Manon Vanderkaa 

over de veranderingen in de ouderenzorg 

• 31 december: Max Ledenblad publiceert een artikel over ‘Nestor van het Jaar’ verkiezing 

• 31 december: Zorgbelang Limburg schrijft over onze lobby ouderenzorg 

 

 

PARADE VITALITEIT KWETSBAARHEID     

 

Op woensdag 25 maart 2015 vindt in de Fokker Terminal in Den Haag de Parade Vitaliteit 

Kwetsbaarheid Plaats. Het programma ondersteunt projecten die vitale en kwetsbare ouderen in 

contact brengen met elkaar. Iets voor uw KBO? 

Iedereen die zich inzet voor kwetsbare ouderen en daarin een belangrijke kans ziet voor vitale 

senioren, is van harte welkom tijdens deze bruisende middag. U kunt er kennis nemen van 

inspirerende initiatieven van vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare ouderen. En u kunt er 

netwerken met fondsen, welzijnsorganisaties en andere ouderenbonden. Uw KBO kan zich 

aansluiten bij actuele projecten die in de regio plaatsvinden. Wij zijn er ook vanuit de Unie KBO, met 

het project Omgaan met Verlies.  

Informatie, kosten en aanmelding 

• De kosten zijn € 75 p.p. (ex btw). Dit is inclusief de lunch en borrel na afloop. 

• U kunt zich nu al aanmelden op www.vitaliteitontmoetkwetsbaarheid.nl.  

• Eind januari 2015 volgt meer informatie over het programma. 

 

 

ADVIEZEN BIJ VOEREN VAN EEN KEUKENTAFELGESPREK 

Veel ouderen krijgen deze maanden te maken met het keukentafelgesprek. Vrijwilligers van de 
KBO kunnen daarbij tot steun zijn. Voor hen zijn meerdere toolkits ontwikkeld, waaronder 
‘Adviezen bij het keukentafelgesprek’.  
 
Op de website van Aandacht voor Iedereen staan allerhande handreikingen, kennisdossiers en 

checklisten om advies, hulp en ondersteuning te bieden bij een keukentafelgesprek.  

 

• Ga direct naar het webonderdeel dat voor uw KBO interessant kan zijn  


