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#KBOgeld 

• Belastingdebat: inbreng Unie KBO 

goed gehoord 

• Mantelzorgboete voor AOW-ers 

uitgesteld 

 

#KBOdigitaal 

• Op vakantie? Neem de internetdokter 

mee 

• Volg een gratis workshop 

internetbankieren 

  #KBOthuis 

• Belabberde overdracht na 

ziekenhuisontslag 

• Unie KBO waarschuwt voor tekort 
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• Nederland veiliger, maar senioren 
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Dit is de 12
e
 editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl 

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 

Verenigingsnieuws  
 

• Voor uw lokale belangenbehartiging: handreiking mantelzorg 

• Omroep Max zoekt tien meest inspirerende ouderen van Nederland 

 

 

Meer nieuws 

• Kwaliteitsstandaard Levensvragen levert veel op 

• Medicatie ouderen: eerst beoordelen, dan afbouwen 

• Blijf de hitte de baas! Onze tips tegen de warmte 
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Belastingdebat: inbreng Unie KBO goed gehoord 

De onderhandelingen over de belastingherziening mogen dan 

geklapt zijn, het politieke denken over fiscale ingrepen gaat 

door. Wij blijven op het vinkentouw zitten. AOW-ers profiteren 

niet van de lastenverlichting, terwijl ze andere fiscale ingrepen 

juist harder voelen. Manon Vanderkaa: “Al zeven jaar op rij 

daalt de koopkracht van ouderen. Het is tijd voor compensatie!” 

Onze inbreng kreeg weerklank in de Kamer. 

In een notitie reikt de Unie KBO de politiek vijf concrete oplossingen aan om te compenseren voor 

maatregelen die ouderen onevenredig belasten. In het belastingdebat op 24 juni was de inbreng van 

de Unie KBO duidelijk merkbaar. Drie van onze vier voorstellen komen terug in moties.  

Het debat tussen de fractievoorzitters en premier Rutte draaide voor een belangrijk deel om de 

kwestie in hoeverre partijen nog invloed kunnen hebben op de plannen van de coalitie. Maar de 

'vergeten' groep ouderen werd wel door enkele fractievoorzitters expliciet genoemd. 

Moties 

Twee fractievoorzitters dienden moties in, die in lijn zijn met de voorstellen van de Unie KBO. 

Sybrand Buma diende twee moties in:  

1. Geen verhoging btw 

2. Terugdraaien afschaffen ouderentoeslag en versobering ouderenkorting  

Henk Krol diende vier moties in:  

1. Laat Nibud en CPB koopkrachteffecten berekenen  

2. Onderzoek naar btw  

3. Maatregelen om de 3 miljoen gepensioneerden financieel te compenseren  

4. Terugdraaien afschaffen ouderentoeslag en versobering ouderenkorting  

 

De moties komen op woensdag 1 juli in stemming. 

Meer lezen: 

• Klik hier voor onze inbreng, 'Belastingherziening: vijf oplossingen voor ouderen'  

• Klik hier voor de spreekteksten van de fractievoorzitters tijdens het debat op 24 juni 2015  

• De moties zijn te vinden via de website van de Tweede Kamer, filter op datum 24 juni 2015 

• Kijk op www.kbo.nl naar meer berichten over het nieuwe belastingstelsel  
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Mantelzorgboete voor AOW-ers is uitgesteld 

De invoering van de kostendelersnorm (mantelzorgboete) voor 

AOW-ers wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit liet 

staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer per brief weten.  

De Unie KBO is blij met het uitstel, maar blijft pleiten voor 

afstel.  

Klijnsma heeft onderzoek laten doen naar de effecten van de invoering van de kostendelersnorm 

voor AOW-ers. Zowel op het voornemen van ouderen om bij hun kinderen te gaan inwonen, als op 

het voornemen van kinderen om bij hun oude ouders te blijven of te gaan wonen.  

 

Dit gebeurde op verzoek van de Eerste Kamer, mede op aandringen van de Unie KBO. De Unie KBO 

pleitte er vorig jaar ook voor om de positie van AOW-ers met een onvolledige AOW (AIO-ers) in het 

onderzoek mee te nemen. Dat is echter niet gebeurd.  

Voorstel voor afstel ingediend 

Het nu uitgevoerde onderzoek geeft geen eenduidig beeld. Reden voor de staatsecretaris om de 

invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers uit te stellen. Voor de groep ouderen met een 

onvolledige AOW verandert er niets. Deze ouderen hebben al te maken met de kostendelersnorm.  

De Unie KBO blijft vinden dat de kostendelersnorm voor AOW-ers niet ingevoerd moet worden.  

Geen verder uitstel dus, maar afstel. De SP-fractie diende hiertoe een voorstel in. Daarnaast vinden 

we dat er een einde moet komen aan het korten van AIO-ers die bij hun kinderen inwonen.  

 

 

Belabberde overdracht na ziekenhuisontslag 

De overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen die uit het 

ziekenhuis worden ontslagen was in 2013 onvoldoende.  

Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheids-

zorg in 2014 uitvoerde in tien zorgregio’s.  

Het onderstreept eens te meer het belang van ons keurmerk 

Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 

De overdracht van een kwetsbare oudere patiënt uit het ziekenhuis naar huis kent veel risico’s. 

Oudere patiënten hebben vaak meerdere medische problemen tegelijk en gebruiken vaak meerdere 

geneesmiddelen. Overdragen doe je samen. De overdracht is pas geslaagd als de opvolgende 

zorgverlener deze ontvangen heeft en ook in het patiëntdossier heeft vastgelegd voor gebruik.  

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht de overdracht in tien zorgregio’s. Conclusie is dat 

overdracht van kwetsbare ouderen onvoldoende is. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 

onderschrijft deze conclusie en noemt het keurmerk in een nieuwsartikel.  
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“De ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG pleiten in het keurmerk seniorvriendelijk 

ziekenhuis voor goede informatievoorziening en transmurale samenwerking. Vanuit 

ouderenperspectief zijn vijftien kwaliteitsaspecten opgesteld waaronder continuïteit van zorg. Om dit 

jaar voor het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis in aanmerking te komen, zijn afspraken over 

patiëntoverdracht een vereiste”, aldus het AMC.  

In het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een goede overdracht (‘continuïteit van zorg’) 

voortaan ook een must-have. Ziekenhuizen die dit niet goed geregeld hebben, komen niet (meer) 

voor het keurmerk in aanmerking. 

Meer informatie: 

• Kijk op de website van ons project Seniorvriendelijk Ziekenhuis 

 

Unie KBO waarschuwt voor tekort oogheelkundige zorg 

Steeds vaker krijgen we signalen van ouderen dat 

de wachttijd voor een afspraak met de oogarts 

oploopt tot enkele maanden.  

Ook oogartsen melden ons dat de situatie langzaam 

maar zeker onwerkbaar wordt. Er moet nu snel wat 

gebeuren! De Unie KBO zet het onderwerp hoog op 

de agenda. 

 

 

Oogheelkunde is een belangrijke zorg voor ouderen die de komende jaren met 200 tot 300 % gaat 

toenemen. Het aantal vermijdbare visuele beperkingen wordt geschat op 180.000 Nederlanders. Als 

de capaciteit van de oogheelkundige zorg niet snel toeneemt, loopt dit aantal fors omhoog. Visuele 

beperkingen bij senioren leiden tot een daling van de kwaliteit van leven. Ouderen hebben ook een 

hoger risico op depressie, auto-ongelukken, valincidenten en breuken.  

Sneeuwbal laten rollen 

Inmiddels hebben we contact opgenomen met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). En 

met Vision 2020, een platform voor een grote groep Nederlandse organisaties die zich bezighouden 

met onderzoek en educatie op het gebied van preventieve oogzorg. De sneeuwbal moet nu snel gaan 

rollen, om onze oogzorg op peil te houden. Er volgt binnenkort meer nieuws vanuit de Unie KBO. 
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Op vakantie? Neem de dokter mee! 

De dokter mee op vakantie in uw broekzak? Het kan met de 

Vakantiedokter-app van Zilveren Kruis Achmea. Op de KBO-Tablet 

is de digitale dokter al te vinden.  

 

De vakantiedokter kan u op afstand geruststellen of voorzien van 

de juiste informatie om goede vervolgstappen te zetten. 

 

Stel, u bent op vakantie en uw partner heeft al twee dagen last van hevige buikpijn. Gaat u dan naar 

de plaatselijke arts? Of besluit u toch nog maar even te wachten? Voor deze twijfelgevallen is er de 

Vakantiedokter-app van Zilveren Kruis. Door dit programma op uw mobiele telefoon te downloaden 

chat u vanuit uw vakantiebestemming direct met een medisch expert uit Nederland. Bij acute zorg 

moet u uiteraard direct het noodnummer van uw verzekeraar bellen en niet eerst de Vakantiedokter 

om advies vragen. Maar voor simpele klachten zoals verbrande voetzolen, is de app prima geschikt. 

Snel, eenvoudig en gratis 

Een reactie via de Vakantiedokter-app komt snel. Zo heeft u binnen een uur antwoord. Bovendien 

zijn er geen kosten aan verbonden. Daarnaast werkt de app erg simpel: na het downloaden moet u 

enkele persoonlijke gegevens invoeren, zoals het land van bestemming. Daarna kunnen vragen 

gesteld worden, eventueel met een fotootje om uw 'vakantieleed' te verduidelijken. 

De Vakantiedokter-app is beschikbaar voor zowel Apple - als Android toestellen. De app is ook 

toegankelijk voor wie geen klant is van Zilveren Kruis. Op dit moment raadplegen dagelijks al 

gemiddeld 75 vakantiegangers de Vakantiedokter. 

De vakantiedokter-app past bij de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea en de KBO. 

KBO-leden krijgen leuke en nuttige informatie over gezondheid, onder meer via de gezondheidapps 

op de KBO-Tablet. De vakantiedokter-app is inmiddels aan de KBO-Tablet toegevoegd. We wensen u 

een fijne en zorgeloze vakantie! 

• Bekijk hier de video over de vakantiedokter 
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Volg een gratis workshop internetbankieren 

In de nabije toekomst gaan banken steeds meer via internet 

doen. Overschrijvingskaarten en acceptgiro’s verdwijnen, het 

aantal bankfilialen ook. Daarom helpt de Unie KBO senioren 

met de stap naar internetbankieren. In samenwerking met ABN 

AMRO krijgen ouderen die dat willen, persoonlijke uitleg in 

workshops en een betaalpakket met korting. Bovendien kunt u 

een mooie prijs winnen: een KBO-Tablet! 

 

Hoe werkt het? Iedere bank heeft zijn eigen betalingssysteem. In de KBO-workshop, die plaatsvinden 

van 1 oktober 2015 t/m 31 december 2015, oefenen de leden met het systeem van ABN AMRO. Wie 

geen rekening heeft bij ABN AMRO, mag oefenen met een neprekening.  

 

Deelnemers ontvangen gratis:  

• Persoonlijke begeleiding van bankdeskundigen  

• Een handleiding en werkboek  

• Gratis paspakker (apparaatje om de pas zonder kracht uit een betaalautomaat te halen)  

• Korting privé-pakket (betaalpakket)  

 

Win een tablet! 

Met deelname kunt u een KBO-Tablet winnen! Bent u KBO-lid en gaat u voor 31 december 2015 voor 

het eerst internetbankieren bij ABN AMRO, dan maakt u kans op één van de vijf KBO-Tablets die ABN 

AMRO weggeeft. Vul het deelname formulier in via www.kbo.nl/bank  

 

Korting op privé-pakket 

KBO-leden die van 1 juli t/m 31 december 2015 een betaalrekening openen bij ABN AMRO, krijgen 

het eerste jaar de kosten van de rekening -39 euro- terug. Dit geldt ook voor KBO-leden die wel al 

een spaarrekening bij ABN AMRO hadden, maar nog geen betaalrekening. Als er op de nieuwe 

betaalrekening drie maanden geld is gestort (loon, AOW, pensioen), krijgt u de jaarkosten terug.  

 

In het Privé Pakket van ABN AMRO zit o.a.: 

• Maximaal zes betaalrekeningen en een spaarrekening 

• Een betaalpas en een creditcard (dit geldt niet voor de goldcard) 

• Toegang tot internetbankieren/mobiel bankieren 

 

Meedoen? 

Afdelingen die een workshop willen organiseren kunnen zich opgeven via www.kbo.nl/bank  

Omdat er bankdeskundigen worden ingezet, is het belangrijk om de workshop op tijd te reserveren. 

Op het aanmeldformulier kunt u voorkeursdagen aangeven. Het is handig als mensen die al een ABN 

AMRO betaalrekening en internetbankieren hebben, hun eigen tablet of laptop meenemen naar de 

workshop. Informeer uw leden hierover in uw oproep. 

 

De bank heeft geen commercieel doel met deze workshops. De workshops vinden plaats vanaf 

oktober. Ze nemen ongeveer 2 uur in beslag. Minimum aantal deelnemers is 6.  

  

Voor vragen kunt u bellen met Gerla van Rangelrooij van de Unie KBO via email: 

gvrangelrooij@uniekbo.nl of telefoon: 073 - 612 34 75.  
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Nederland veiliger, maar senioren banger dan ooit 

 

 

Nederland is de laatste tien jaar steeds veiliger geworden, maar 

senioren ervaren dat heel anders. Bijna een op de drie senioren 

voelt zich nu minder veilig dan tien jaar geleden, zo blijkt uit het 

Grote Veiligheidsonderzoek van seniorenorganisatie Unie KBO 

onder 750 senioren.  

 

De NOS en andere nieuwssites namen het bericht direct over. 

Omroep Gelderland interviewde onze directeur Manon 

Vanderkaa. “Goede voorlichting helpt om de kloof te overbruggen 

tussen gevoel en werkelijkheid. Er is werk aan de winkel.” 

 

 

De feiten en het gevoel van senioren kloppen totaal niet met elkaar. Minister van Veiligheid & Justitie 

Ard van der Steur vertelt ons: “Vorig jaar liep het aantal overvallen opnieuw terug: met 22 procent. 

Het aantal overvallen op 55-plussers daalde nog sterker: met liefst 35 procent ten opzichte van 2013! 

In heel Nederland werden vorig jaar 115 senioren slachtoffer van een overval. Nog steeds te veel, 

maar de kans dat een oudere oog-in-oog komt te staan met een overvaller is vele malen kleiner dan 

het risico dat hij ongelukkig terecht komt bij een val.” 

 

Onveilig gevoel 

Ondanks de geruststellende woorden van de minister blijkt uit het onderzoek van de Unie KBO dat 

zeven van de tien senioren een onveilig gevoel hebben wanneer ze over straat gaan. Senioren voelen 

zich vooral onveilig bij slecht verlichte plekken (44%), als ze een groep luidruchtige jongeren passeren 

(37%), en bij het pinnen (18%). Als het donker is, gaat 20% vrijwel nooit meer de deur uit en nog eens 

18% een heel enkele keer. Een kwart heeft zich wel eens onveilig gevoeld op vakantie. 

 

Peperspray in tas 

Bijna een op de tien senioren neemt soms iets mee om zichzelf te beschermen, zoals een paraplu, 

wandelstok, een hond, een scherpe sleutel(bos) in de hand, een telefoon voor een noodoproep, een 

(zak)mes of een busje pepperspray. Drie van de tien hebben tijdens de afgelopen tien jaar wel eens 

een gevaarlijke of bedreigende situatie op straat meegemaakt zoals een bedreiging met een wapen, 

aanranding, achtervolging, aanval, vechtpartij, poging tot overval, een beroving of lastig gevallen 

worden door dronken mensen. 

 

Self-fulfilling prophecy 

Peter R. de Vries komt uitgebreid aan het woord in de speciale veiligheidseditie Nestor, die op 

dinsdag 30 juni verschijnt: “Mensen praten zichzelf heel veel aan, terwijl daar geen grond voor is. 

Vooral oudere mensen lijden daaronder. Dan moet je uitkijken dat het geen self-fulfilling prophecy 

wordt. Want op het moment dat je de hele tijd maar denkt dat je iets kan gebeuren of dat je risico 

loopt, word je angstig en ga je je anders gedragen, waardoor je het misschien wel juist over je 

afroept.” 
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Uit en thuis 

De Unie KBO verspreidt deze maand in samenwerking met het ministerie van Veiligheid & Justitie de 

veiligheidsbijlage onder onze 350.000 Nestorlezers en op beurzen en evenementen. Directeur 

Manon Vanderkaa: “In de brochure Veilig uit en thuis geven we senioren gouden veiligheidstips voor 

op straat en op vakantie, zonder bangmakerij, en laten we ze zien hoe ze met gezond verstand en vol 

zelfvertrouwen veilig naar buiten kunnen.” 

 

• De brochure is digitaal te vinden op de website van de Unie KBO. 

 

Succesvolle presentatie #KBOveilig op ministerie 

Op uitnodiging van het ministerie van Veiligheid en 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV), verzorgden KBO-communicatieadviseur Arno 

Heltzel en KBO-veiligheidsvoorlichter Frans Wesselink 

onlangs twee workshops over veiligheid in Utrecht.  

De aanpak ‘senioren voor senioren’ maakte indruk.  

 

Voor een divers gezelschap van medewerkers van 

woningbouwcorporaties, gemeenten, politie en het 

ministerie lichtten Arno en Frans het veiligheidsprogramma toe van de Unie KBO. De groeps-

voorlichting, de huisbezoeken, de digitale training, de communicatie over veiligheid via Nestor, de 

nieuwsbrief, de website; het werd allemaal benoemd. Het invullen van de checklist veiligheid leidde 

tot hilariteit; bijna iedereen had een (behoorlijk) aantal verbeterpunten voor de eigen woning.  

De aanwezigen waren duidelijk geïnteresseerd en nieuwe contacten zijn gelegd.  

  

Gezamenlijke aanpak criminaliteit 

De workshops waren onderdeel van een middag over 

de aanpak van High Impact Crimes (HIC).  

HIC’s zijn delicten met een grote impact op het 

slachtoffer, op zijn of haar directe omgeving én de 

veiligheidsbeleving in de maatschappij. Denk aan 

overvallen, straatroof en woninginbraken. De aanpak 

van deze High Impact Crimes valt onder de regie van 

gemeenten en verloopt succesvol. 

 

Natuurlijk werkt de landelijke politie ook aan de bestrijding hiervan (de daders opereren over 

gemeentegrenzen heen). Het programma veiligheid zoals de KBO dat heeft opgezet met steun van 

het ministerie is onderdeel van de succesvolle aanpak om de HIC’s tegen te gaan.  

 

Ook Peter R. de Vries was aanwezig. Hij hield de aanwezige agenten een spiegel voor, op de hem 

kenmerkende wijze. Zoals hij dat ook doet bij senioren in het komende nummer Nestornummer. 
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Voor uw lokale belangenbehartiging: handreiking mantelzorg 

 

In de Wmo 2015 zijn opnieuw taken van de landelijke overheid op het gebied van zorg overgeheveld 

naar de gemeenten. Tegelijkertijd wordt meer verwacht van mantelzorgers en het sociale netwerk 

van mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben.  

Voor de KBO ligt hier een uitdaging: bij de gemeente aandringen op goede ondersteuning voor de 

mantelzorgers van wie velen overbelast zijn of dat dreigen te denken. We hebben een aantal 

aanbevelingen voor u op een rij gezet in de handreiking mantelzorg.  

 

De aanbevelingen gaan over:  

• het beleid van gemeente voor ondersteuning van mantelzorgers; 

• de wijze waarop de gemeente de ondersteuning van mantelzorgers organiseert; 

• aanbevelingen over het aanbod voor mantelzorgondersteuning.  

De laatste aanbeveling gaat over de mantelzorgmakelaar, waarbij we kort beschrijven wat de 

mantelzorgmakelaar doet. 

• Klik hier voor de handreiking 

 

 

Max zoekt de tien meest inspirerende ouderen van Nederland 

Wie is de meest inspirerende oudere van 

Nederland? Ter gelegenheid van de 1000ste 

uitzending van Twee Dingen gaat MAX op zoek 

naar onbekende, inspirerende oudere 

Nederlanders: mensen die bijzondere dingen 

doen voor hun naaste omgeving en daarmee een 

voorbeeld zijn voor anderen. Nomineer ook uw 

favoriet! 

Een jury van prominente Nederlanders onder leiding van operazangeres Tania Kross bepaalt samen 

met het publiek, uit alle genomineerden wie de tien meest inspirerende, onbekende ouderen van 

Nederland zijn. De tien vormen samen de 10vanMAX.  

Juryvoorzitter Tania Kross: “Er zijn in mijn omgeving zoveel ouderen die mij inspireren. Ik kan zo zelf 

al tien mensen opnoemen. Een goed voorbeeld is mijn zangjuf, die op relatief hoge leeftijd een 

inspiratiebron is voor heel veel mensen. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met meer van dit soort 

mensen en denk dat we een hele fraaie 10vanMAX kunnen presenteren.” 

De 10vanMAX worden op maandag 31 augustus 2015 bekendgemaakt in het NPO Radio-1-

programma Twee Dingen. Vanaf dat moment kunnen de luisteraars stemmen op hun favoriet.  



10 

 

Alle genomineerden zijn in de week van 7 tot 11 september 2015 te gast in de uitzending. Wie de 

meest inspirerende, onbekende oudere van Nederland is, maakt Tania Kross vrijdag 11 september 

2015 bekend! 

Nomineer uw favoriet 

Kent u iemand die veel betekent voor anderen en verdient hij of zij een ereplaatsje in de 10vanMAX? 

Laat het Omroep MAX weten via dit formulier: 

• Nomineer uw meest inspirerende oudere 

De persoon die u nomineert moet woonachtig zijn in Nederland. Nomineren kan tot en met 21 

augustus. 

 

 

Kwaliteitsstandaard Levensvragen levert veel op  

Oudere mensen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun 

relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen 

hoort daar ook bij. Expertisenetwerk Levensvragen werkte met de 

Unie KBO en anderen aan een Kwaliteitsstandaard Levensvragen.  

De Kwaliteitsstandaard Levensvragen geeft weer hoe de ouderenzorg 

goed kan omgaan met levensvragen van cliënten. Het is een 

algemene standaard, bedoeld voor ouderen met een zorgindicatie. 

Ongeacht welke aandoening, beperking of ziekte ze hebben.  

De standaard is een integraal onderdeel van de zorg en overstijgt de 

ziekte-specifieke standaarden.  

Wat levert het op? 

Goed omgaan met levensvragen levert veel op. De oudere voelt zich gezien en gehoord. Hij of zij kan 

terug- en vooruitkijken naar het eigen leven en voelt zich van betekenis. Mensen kiezen voor werken 

in de zorg omdat ze contact met anderen belangrijk vinden en van betekenis willen zijn. Aandacht 

voor levensvragen van hun cliënt geeft ze veel voldoening. Dat vergroot hun werkplezier en 

vermindert het ziekteverzuim.  

Tevreden cliënten en medewerkers is een belangrijke opbrengst. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 

gesprekken over levensvragen met zelfstandig wonende ouderen het beroep op de (huisartsen)zorg 

vermindert en de zorgkosten omlaag brengt.  

Meer informatie 

• Download nu de Samenvatting Kwaliteitsstandaard Levensvragen (pdf)  
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Medicatie ouderen: eerst beoordelen, dan afbouwen 

De Nederlandse Vereniging van Klinisch Geriaters wil 

dat ouderen niet meer standaard bloeddruk- en 

cholesterolverlagers krijgen voorgeschreven. Directeur 

Manon Vanderkaa: “Door verkeerd medicijngebruik 

belanden duizenden ouderen in het ziekenhuis. Een 

check door apotheek en huisarts kan veel ellende 

voorkomen. Afbouw vraagt om maatwerk.”  

‘Tachtiger moet van de pil af’, kopte Trouw recent. De geriaters stellen dat het standaard pillen 

slikken de kans vergroot dat mensen vallen, met voor ouderen ernstige gevolgen. Manon Vanderkaa: 

“Medicatie vergroot inderdaad het risico op vallen. Onze vereniging besteedt daaraan veel aandacht 

in onze veiligheidstrainingen. Maar waar het gaat over medicatie, is er enorme winst te boeken als 

artsen, apothekers én zorgverzekeraars prioriteit geven aan zorg voor alle ouderen die meerdere 

medicijnen slikken.”  

 

Zeker 750.000 Nederlandse 65-plussers slikken dagelijks minstens 5 medicijnen. Binnen deze grote 

groep ouderen gebruiken 200.000 er zelfs meer dan 9. Deze ‘polyfarmacie’ kan leiden tot ernstige 

bijwerkingen en ongewenste interacties tussen geneesmiddelen, vaak met ziekenhuisopnames tot 

gevolg.  

 

Medicatiebeoordeling  

De Unie KBO maakt al zo’n vijf jaar werk van grotere medicatieveiligheid. Zo waren wij in 2012 nauw 

betrokken bij de richtlijn polyfarmacie bij ouderen. Huisarts en apotheker beoordelen daarbij jaarlijks 

met de patiënt het medicijngebruik, om te kijken wat er beter kan. Zo’n 350.000 ouderen vallen 

binnen de criteria voor zo’n beoordeling. Toepassing van de richtlijn blijft echter ver achter bij de 

verwachtingen. Het huidige ambitieniveau is ronduit stuitend. De Unie KBO stelt daarom momenteel 

alles in het werk om het schip vlot te trekken. “Dit aantal moet snel omhoog, vandaar dat we nu 

wederom alle partijen benaderen”, aldus directeur Manon Vanderkaa. “Zelfs de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) is inmiddels door ons ingeschakeld.”  

Ook goede voorlichting helpt. Sinds enkele maanden organiseren de Unie KBO en de koepel van 

apothekers (KNMP) samen een reeks van informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te 

voorkomen en om misverstanden rondom medicatieveiligheid weg te nemen. De eerste 

bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en de bezoekers waren tevreden. “Door samen te 

werken met apothekers hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken en hun welzijn en veiligheid 

te vergroten”, aldus Manon Vanderkaa.  

 

Meer informatie 

• Lees het bericht in Trouw: 'Tachtiger moet van de pil af'.  

• Lees onze eerdere berichtgeving over medicatiebeoordeling. Waaronder de informatieve brochure 

Wijs met Medicijnen. 
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Blijf de hitte de baas! 

De zomer is begonnen en de temperatuur stijgt naar tropische 

hoogten. Om u goed te wapenen tegen de warmte, geeft de 

Unie KBO u een aantal praktische tips. Let u ook goed op uw 

huisdier(en)?  

Vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, hebben veel last van 

hoge temperaturen. Let u daarom goed op, bij uzelf en de 

mensen om u heen. 

Wat kunt u doen als het te warm wordt?  

• Drink voldoende: 2 liter water per dag*. Drink ook als u geen dorst heeft. Drink daarnaast 

regelmatig een kopje bouillon* *  

• Vermijd alcohol  

• Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 3 uur)  

• Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren, of in ieder geval in de schaduw.  

• Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.  

• Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek of neem een koele douche.  

• Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon krijgen.  

• Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het 

buiten koeler is (’s nachts en vroeg in de morgen) .  

• Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks vocht op en 

veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.  

* Mensen kunnen medicijnen gebruiken of een ziekte hebben waarbij veel drinken nou juist niet mag. U dient in 

dat geval uw huisarts te raadplegen. Deze kan bepalen wat voor hen op dat moment het beste is.  

** Voor mensen met een natrium/ kaliumbeperkt dieet: eerst overleggen met uw arts. 

 

Let op uw huisdier 

Niet alleen mensen, ook huisdieren kunnen last hebben van de hitte.  

Op de website van het RTL Nieuws leest u tips hoe u uw huisdier kunt beschermen tegen de warmte. 

Meer informatie 

• Voor praktische vragen of hulp kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio.  

• Op de website van het RIVM kunt u veel informatie vinden, zowel tips als achtergronden.  

 

 


