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#KBOgeld 

• Koopkracht ouderen NIET vooruit:  

Doe ook de groeten aan Rutte! 

• Hulp bij uw financiële administratie 

• Tip 3 van Eef van Opdorp: slim uw 

fiets verzekeren  

 

 

#KBOdigitaal 

• Reizen met papieren keuzedagen 

beperkt  

• Gratis workshop internetbankieren 

 #KBOthuis 

• Nieuwe cijfers reanimatie: nu snel 

voorlichting en neutrale penning! 

• Ouderenzorg weinig gericht op 

beweging 

• Wachttijden oogheelkunde rijzen de 

pan uit 

 

#KBOveilig 

• Gratis voorlichtingsbijeenkomsten en 

flyer over veiligheid 

• Valpreventie loont

 

 

 

 

KBO Nieuws 

Editie 15, jaargang 2 – 1 september 2015 

 

 

 

 

 

 

Dit is de 15
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  
• Uitreiking keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 

• Studiedag ‘Afscheid vieren, hoe doe je dat?’ 

• Laat Van Rijn uw mening horen via de digitale raadpleging 

• Nieuws over de collectieve KBO-zorgverzekering 

 

Meer nieuws 

• Dit kan een cliëntondersteuner langdurige zorg voor u betekenen  

• Stem op KBO’er Harry van Deelen bij 10voorMAX! 

• Themabijeenkomsten over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie 
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Koopkracht ouderen: De groeten aan Rutte 

 

Al zeven jaar leveren ouderen in aan koopkracht. Voor de Unie 

KBO is de maat nu écht vol. We lanceerden de actie “De groeten 

aan Rutte” waar ouderen hun eigen verhaal naar premier Rutte 

kunnen sturen. Dat er genoeg verhalen zijn blijkt uit het aantal 

reacties in korte tijd: ruim 1.750 persoonlijke meldingen. 

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “Wij roepen ouderen op hun verhaal te doen door een 

brief te sturen via de website www.degroetenaanrutte.nl. Rutte roepen we op te luisteren naar de 

verhalen achter de cijfers.” Zeker nu de plannen van het kabinet opnieuw een koopkrachtdaling voor 

ouderen zouden betekenen. Premier Rutte lijkt nog niet overtuigd dat dit gerepareerd moet worden.  

Volledig koopkrachtherstel  

De Unie KBO wil meer dan een kleine reparatie. Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO:  

“Het water staat veel ouderen aan de lippen. Na zeven magere jaren is het nu tijd voor een volledig 

herstel van de koopkracht voor senioren.”  

Ouderen worden voor het zevende jaar op rij onevenredig zwaar getroffen door de kabinets-

maatregelen voor 2016. De koopkracht van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen 

daalt juist.  

Door een stapeling van maatregelen van het kabinet de afgelopen jaren zijn sommige ouderen er wel 

15% op achteruit gegaan sinds 2008. De Unie KBO trekt jaar na jaar aan de bel, maar de 

koopkrachtdaling houdt aan. Rutte en Asscher beweren dat er reparatie komt, maar onze ervaring 

tot nu toe is dat daarbij niet alle financiële en fiscale veranderingen voor alle (kwetsbare) groepen 

senioren in ogenschouw genomen worden. 

Geen cijfers, maar echte verhalen  

“De rek is er uit”, stelt Manon Vanderkaa. “Wij krijgen veel verhalen binnen van mensen die er flink 

op achteruit zijn gegaan de afgelopen jaren en soms in schrijnende situaties zijn beland. Nog een jaar 

van koopkrachtdaling kunnen deze mensen gewoon niet aan. Sterker nog: het is tijd dat er na de 

verhalen van deze mensen geluisterd gaat worden en de koopkracht wordt hersteld.”  

De groeten aan Rutte  

Om deze verhalen inzichtelijk te maken en Rutte te laten zien dat het de hoogste tijd is voor een 

volledig koopkrachtherstel voor ouderen, lanceerde de Unie KBO de website 

www.degroetenaanrutte.nl. Manon Vanderkaa: “Op deze website kunnen ouderen hun verhalen 

kwijt. De Unie KBO zal deze verhalen bundelen en ervoor zorgen dat deze op het bureau van Mark 

Rutte terecht komen.”  

Doe mee! 

• Ook u kunt uw persoonlijk verhaal naar Rutte sturen. Kijk hiervoor op de actiewebsite 

• Volg deze actie op Twitter of doe zelf actief mee via #degroetenaanrutte 
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Hulp bij uw financiële administratie 

Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij uw financiële administratie? Schroom dan niet om 

hulp in te roepen. Er staan veel vrijwilligers en professionals voor u klaar.  

De KBO krijgt veel signalen van ouderen die problemen krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Zelf volgen we een viertal huishoudens om de ontwikkelingen van hun kasboekje en de effecten van 

overheidsbeleid te kunnen monitoren. 

Mocht u zelf hulp nodig hebben, dan zijn er verschillende mogelijkheden: 

• Veel gemeenten kennen een (welzijns)organisatie die hulp kan bieden bij uw administratie 

aan huis. Vrijwilligers helpen u dan met bijvoorbeeld het aanvragen van vergoedingen en 

advies over de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Zij doen dit graag voor u, dus 

vraag ernaar bij uw gemeente. Veel gemeenten bieden financiële ondersteuning aan 

huishoudens met een laag inkomen. Bijvoorbeeld door noodzakelijke spullen te vergoeden, 

een collectieve zorgverzekering aan te bieden en lokale lasten kwijt te schelden. 

• Informatie over de belastingaangifte en de nieuwe regels rond schenk- en erfbelasting vindt 

u op Belastingdienst.nl. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen: 0800 0543 (gratis). 

• De Sociale Verzekeringsbank geeft informatie over de AOW en Anw (algemene 

nabestaandenwet). Telefoonnummer: 020 65 65 656 (hoofdkantoor). Of bezoek www.svb.nl. 

• Weet u niet meer of en waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd? Kijk dan op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook kunt u contact opnemen met de Servicedesk van 

Stichting Pensioenregister. Bel 020 75 12 870 of mail naar info@stichtingpensioenregister.nl. 

• Informatie over huurtoeslag en zorgtoeslag vindt u op toeslagen.nl. U kunt hier ook de 

toeslagen aanvragen. Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen kunt u terecht bij de Hulp- 

en Informatiepunten van de Belastingdienst. 

• Veel gemeenten zijn aangesloten bij de Nibud-website Bereken uw recht. Daar kunt u zien 

welke regelingen er in uw gemeenten zijn. U kunt ook naar de Sociale Dienst van uw 

gemeente gaan. 

• Als Unie KBO willen we de zelfstandigheid en integratie van ouderen bevorderen. Onze 

service- en juristentelefoon kan u antwoord geven op financiële vragen, hulp bieden bij 

belastingvragen en doorverwijzen naar de Belastingservice Ouderenbonden. 

 

 

 Tip 3 - Slim uw fiets verzekeren  

 

‘Ook deze maand was de boodschap van de Consumentenbond pijnlijk 

helder: verzekeraars laten de premie voor bijvoorbeeld de inboedel- en 

autoverzekering steeds vaker afhangen van uw adres. Zo kan het zijn dat u 

in Haarlem voor precies dezelfde auto meer betaalt dan in Geleen. Dit geldt 

helaas ook voor een fietsverzekering.  

Maar wat voor beleid de verzekeraars ook hebben, het is en blijft aan u om 

de beste deal te vinden!’ 
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Is het nodig om uw fiets te verzekeren?  

‘Dat ligt helemaal aan uzelf. Vuistregel is: verzeker alleen dat wat u zelf niet kunt betalen.  

Toch kan ik me voorstellen dat u blij bent met een verzekering als uw fiets van € 2.000 is gestolen. 

Het is wel belangrijk om bij het afsluiten van een fietsverzekering geen overhaaste beslissingen te 

nemen. En dat is nu net wat de meeste fietsers wel doen…’ 

Sluit nooit meteen een fietsverzekering af! 

‘Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat van de 193 mensen die net een nieuwe fiets 

hadden gekocht, er 121 een verzekering afsloten en dat maar liefst 94 mensen dat ter plekke bij de 

winkelier deden. Ik hoop van harte dat u niet bij die mensen hoort. De winkelier heeft waarschijnlijk 

maar een of twee verzekeraars als keuzemogelijkheid, terwijl u heel internet hebt. Eerst rustig thuis 

de boel uitpluizen scheelt u waarschijnlijk tientallen euro’s.’  

Wat wilt u verzekerd hebben 

- Alleen diefstal of ook schade? 

- Is er een eigen risico bij diefstal of niet? 

- Hoe lang duurt de verzekering? 

- Is rechtsbijstand onderdeel van de 

verzekering, en zo ja is dat wel nodig? 

- Is er pechhulp? 

Hoeveel kost het? 

‘Vergelijk het aanbod van de winkelier met de verzekeringspremies op internet. En vergelijk ook de 

vergelijkingssites! Radar Magazine keek onlangs naar de premie van een toerfiets van € 1.500 met  

€ 100 aan accessoires. Een verzekering voor diefstal met een looptijd van drie jaar kostte op de 

Veluwe € 207 en in Amsterdam bijna € 300. Dit is nog los van de verschillen in premies TUSSEN 

verzekeraars.’  

Tips 

- Een verzekering online afsluiten is bijna altijd goedkoper. 

- Verzekeraars willen bij diefstal twee originele sleutels zien. Sleutel kwijt of stuk? Geef dit meteen 

door aan uw verzekeraar.  

 

Handige websites 

- http://www.consumentenbond.nl/fietsverzekering/ 

- http://www.anwb.nl/verzekeringen/fietsverzekering  

- https://www.verzekervoordelig.nl/fietsverzekering.aspx  

- https://verzekerdbijhema.nl/fietsverzekering  

 

Nieuwe cijfers reanimatie: nu snel voorlichting en neutrale penning!  

Uit nieuw onderzoek van het AMC blijkt dat ouderen een grotere 

kans hebben om goed uit een reanimatie te komen dan eerder 

gedacht. De Unie KBO is daar blij mee. Maar nu is het wel tijd 

voor de volgende stappen. Ten eerste goede voorlichting voor 

ouderen, artsen en hulpverleners. En ten tweede een neutrale 

niet-reanimeerpenning.  
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De Unie KBO vindt het verheugend dat het AMC heeft aangetoond dat dat door onze goede 

Nederlandse reanimatiepraktijk meer 70-plussers die reanimatie overleven dat doen zonder 

blijvende schade. Het risico op om te eindigen als ‘kasplantje’ is daarmee minder groot dan eerder 

algemeen werd aangenomen.  

Ouderen en verzorgenden hebben het recht om dit te weten. Manon Vanderkaa: “De beslissing om 

wel of niet te reanimeren ligt bij de patiënt zelf. Deze moet weloverwogen en bewust deze beslissing 

kunnen nemen en uitdragen. De juiste feiten en cijfers, een open gesprek met zorgverleners en 

omgeving en desgewenst de toegankelijkheid tot een neutrale niet-reanimeerpenning zijn daarbij 

onontbeerlijk.”  

Richtlijn, folder en site  

Beschikbare informatie en richtlijnen voor ouderen zijn met het AMC-onderzoek verouderd. Zo wordt 

in de richtlijn van Verenso (verpleeghuisartsen), NHG (huisartsen) en V&VN (verpleegkundigen) nog 

aangegeven dat bijna de helft van de 70-plussers schade houdt. Wij dringen er op aan dat deze 

richtlijn wordt aangepast. Voor ouderen moet er daarnaast een toegankelijke folder en website 

komen over ‘reanimeren of niet?’.  

NVVE-info aanpassen  

Veel mensen baseren zich bij een keuze voor wel of geen reanimatie mede op informatie van de 

NVVE. De Unie KBO dringt er bij de NVVE dan ook op aan om het informatiemateriaal aan te passen 

aan de nieuwe inzichten. Ouderen moeten hun keuze op juiste gegevens kunnen baseren, zodat zij 

een goede afweging kunnen maken en dit bespreken met hun hulpverleners en naasten.  

Neutrale penning  

Ten slotte pleiten wij opnieuw voor een neutrale en erkende niet-reanimeren penning. “Ouderen die 

niet gereanimeerd willen worden willen dat kenbaar maken met een niet-reanimeerpenning die 

hulpverleners erkennen. Zonder lid te moeten worden van een organisatie zoals de NVVE. Dat kan nu 

niet. Hoogste tijd voor verbetering”, aldus Manon Vanderkaa.  

• Klik hier voor een recent opinieartikel in Trouw van Manon Vanderkaa, ‘Waar blijft de neutrale niet-

reanimeerpenning?’ 

 

Ouderenzorg nauwelijks gericht op beweging 

"We zijn enorm teleurgesteld", stelt directeur Manon Vanderkaa in 

reactie op het nieuws dat verpleeghuisbewoners nauwelijks nog in 

beweging komen. De Unie KBO wijst stelselmatig op het belang van 

meer beweging voor de gezondheid en het welbevinden van 

ouderen.  

 

Uit recent representatief onderzoek van de universiteit van de Universiteit van Maastricht blijkt dat 

ouderen in verpleeghuizen vooral veel televisie kijken en in hun stoel zitten of slapen. Het gebrek aan 

beweging zorgt voor extra gezondheidsverlies en verlies aan welbevinden. 



6 

 

Nooit te oud om te bewegen  

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: "Heel Nederland weet ondertussen, bijvoorbeeld door de tv-

uitzendingen met 'bewegingsprofeet' en hoogleraar Erik Scherder, hoe groot het belang is van 

bewegen bij het ouder worden. Unie KBO is ervan overtuigd dat je nooit te oud bent om te bewegen. 

Er is geen leeftijd om daarmee te stoppen. Juist als je beperkingen hebt, heb je baat bij beweging." 

Preventie als speerpunt 

De Unie KBO zal dit aankaarten bij staatssecretaris Van Rijn. Hij presenteerde begin dit jaar zijn plan 

'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' als startpunt om de ouderenzorg in 

Nederland te verbeteren. "Dat bewegen erbij moet als speerpunt is zonneklaar!", stelt Manon 

Vanderkaa. "Gebrek aan bewegen en stimuleren om te bewegen heeft ons inzien ook te maken met 

vastgeroeste patronen in zorginstellingen. Vaak zal het gemakkelijker zijn om iemand koffie te 

brengen dan iemand te stimuleren om dit zelf te gaan halen. Zorgpraktijken moeten veranderd 

worden." 

Zorginstellingen hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Er ligt al van alles voor op de plank. 

Bijvoorbeeld de tips van het Nederlands instituut voor sport en bewegen, een bekende 

samenwerkingspartner van de Unie KBO.  

•Lees hier het artikel in Trouw over het onderzoek aan de Universiteit van Maastricht.  

•Lees hier wat verpleeghuizen kunnen doen om ouderen meer in beweging te brengen 

 

Wachttijden oogheelkunde rijzen de pan uit 

De Unie KBO krijgt meldingen van ouderen dat ze bij tientallen 

ziekenhuizen te lang moeten wachten op de oogarts. Steeds vaker 

horen wij 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. Tijd voor een oplossing. 

De wachttijden komen momenteel boven de normen uit (4 weken voor polikliniek en 7 weken voor 

behandeling). Patiënten dienen de zorg binnen deze wachttijden te krijgen en zorgverzekeraars 

moeten patiënten wijzen op alternatieve mogelijkheden. Deze wachtlijstbemiddeling komt al jaren 

niet tot stand.  

Capaciteit en samenwerking onvoldoende  

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

toenemen. De Unie KBO is van mening dat het niet alleen gaat om verhoging van capaciteit van 

oogheelkunde, maar ook om betere samenwerking tussen oogartsen, huisartsen en optometristen.  

De afgelopen periode heeft de Unie KBO duizenden ouderen voorgelicht over goede oogzorg. Zo 

adviseren we ouderen op tijd naar een optometrist te gaan. De Unie KBO wil dat er sprake is van 

zinnige en passende zorg en dat er geen onnodige specialistische zorg plaatsvindt (oogarts als 

optometrist volstaat). Ook strijdt de Unie KBO al jaren voor vroegtijdige signalering van 

oogaandoeningen.  



7 

 

Pleidooi voor screening 

De Unie KBO wil dat ouderen een keer per drie jaar gescreend worden. Het aantal vermijdbare 

visuele beperkingen wordt geschat op 180.000 Nederlanders. Visuele beperkingen bij ouderen leiden 

tot een daling van de kwaliteit van leven en een verhoogd risico op depressie, auto-ongelukken, 

valincidenten en fracturen. De Unie KBO is in gesprek met oogartsen en optometristen om tot 

oplossingen te komen.  

 

Reizen met papieren keuzedagen beperkt 

 

Begin dit jaar slaagde de Unie KBO er in om de keuzedagen voor 

houders van een Voordeelurenabonnement weer in papieren 

vorm terug te krijgen. Maar naast materiaal blijken nu ook de 

productvoorwaarden op een belangrijk detail te verschillen.  

We klimmen daarom opnieuw in de pen. 

Een mooi gebaar van NS, zo werd het begin dit jaar genoemd. Door het ‘verchippen’ van de 

keuzedagen zag een grote groep reizigers zich genoodzaakt om verder af te zien van het reizen met 

NS. Met het opnieuw invoeren van papieren kaartjes kreeg een grote groep reizigers alsnog de keuze 

tussen digitaal en papier.  

Nu blijkt dat de papieren keuzedagen in juli, augustus en de week tussen Kerst en Nieuwjaar op 

maandag t/m vrijdag niet vóór 9.00 uur gebruikt kan worden. De digitale keuzedagen voor deze 

klantengroep kennen deze beperking niet. NS blijkt de productvoorwaarden uit januari 2015 te 

hebben veranderd.  

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “Wij zijn van mening dat NS de productvoorwaarden 

niet zomaar kan veranderen zonder dit aan klanten met dit product bekend te maken. Bovendien is 

het ook verre van praktisch. Wanneer een echtpaar er samen vroeg op uit wil gaan en twee 

verschillende vervoersbewijzen gebruikt, wordt dit onmogelijk gemaakt”.  

De Unie KBO adviseert samen met de consumentenorganisaties in een brief aan NS om de 

Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement van augustus 2015 ongedaan te maken en de 

voorwaarden voor de papieren Voordeelurenkaart in overeenstemming te brengen met de 

Productvoorwaarden van januari 2015. 

 

Gratis workshop internetbankieren 

De eerste KBO-afdelingen zijn er al mee aan de slag: gratis leren internetbankieren. Unie KBO wil 

er aan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig hun geldzaken kunnen doen. Daarom 

bieden we onze afdelingen workshops aan. Doet u mee?  

Ruim een miljoen Nederlandse senioren bankiert nog niet online. Voor de Unie KBO een zorgelijke 

ontwikkeling. Omdat steeds meer bankzaken via het internet gaan, willen we graag dat ouderen zo 

lang mogelijk zelf hun bankzaken kunnen blijven doen. ABN AMRO is de eerste bank die samen met 
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KBO senioren gaat helpen om zelfstandig, via internet, hun bankzaken te kunnen regelen. De Unie 

KBO heeft ook andere banken verzocht het goede voorbeeld te volgen.  

Workshops 

Tijdens de workshops oefenen de deelnemers met inloggen, overboekingen en het bekijken van bij- 

en afschrijvingen. De workshop is gratis. Wie geen rekening heeft bij ABN AMRO of nog geen 

internetbankieren heeft, oefent met neprekeningen. De workshop neemt ongeveer twee uur in 

beslag en vindt plaats vanaf 1 oktober.  

Deelnemers ontvangen gratis: 

- Deskundige begeleiding  

- Een handleiding en werkboek  

- Gratis paspakker 

- Korting Privé Pakket (betaalpakket)

 

Aanmelden afdelingen 

Afdelingen die kosteloos een workshop voor hun leden willen organiseren kunnen zich opgeven via 

www.kbo.nl/bank. Voor de workshops gaan we uit van minimaal zes deelnemers. 

Omdat bankdeskundigen de workshop gaan geven, is het belangrijk om de workshop op tijd te 

reserveren. Op het aanmeldformulier kunt u voorkeursdagen aangeven.  

Let op: Voor de workshop is het noodzakelijk dat er wifi is (draadloos internet). Mensen kunnen hun 

eigen laptop/tablet meenemen. Mensen die al een ABN AMRO betaalrekening hebben, kunnen 

vooraf al internetbankieren aanvragen zodat ze kunnen oefenen met hun eigen rekening. Informeer 

uw leden hierover in uw oproep. 

Aanmeldingen individuen 

Lukt het u niet om nog vijf mensen enthousiast te krijgen voor een workshop bij uw KBO-afdeling, 

maar wilt u wel graag zelf hulp krijgen bij het leren internetbankieren bij ABN AMRO?  

Geef u dan op via www.kbo.nl/bank. De bank gaat dan kijken of u een persoonlijke instructie kunt 

krijgen bij een bankfiliaal bij u in de buurt. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerla van Rangelrooij van de Unie KBO,  

email gvrangelrooij@uniekbo.nl, telefoon 073-612 34 75.  

 

Valpreventie loont 

Het aantal dodelijke valpartijen is de afgelopen jaren enorm 

toegenomen, zo meldt het CBS. Zeker onder ouderen. In 1996 

overleden nog 1605 mensen door een val. In 2014 is dat aantal 

bijna verdubbeld. De toename van het aantal dodelijke 

valpartijen komt voornamelijk door de vergrijzing.  

 

De voorspelling (berekend in 2012) is dat er in 2030 tussen de 5.000 en 7.500 doden vallen door 

valpartijen omdat er nog steeds ouderen bijkomen! Vergeleken met het aantal verkeersdoden 

sterven er vier keer zoveel mensen na een valpartij. 
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De oorzaken van een val in huis zijn meestal heel alledaags. U stapt met natte voeten op de gladde 

badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel naar beneden omdat daar de telefoon gaat. Haastig 

lopen, losse spullen op de trap of een gladde traptrede is genoeg om een nare val te veroorzaken.  

Op onze website krijgt u praktische tips om de kans op een val in huis aanzienlijk te verkleinen. Op 

deze pagina vindt u ook een handige checklist; zo kunt u gemakkelijk en snel nagaan hoe veilig of 

onveilig uw huis is en welke maatregelen u kunt nemen. Doen!  

Informatief filmpje 

Naast de KBO zijn er meerdere organisaties actief op het terrein van valpreventie, waaronder 

Stichting VeiligheidNL. Deze stichting zet zich in om de grootste veiligheidsproblemen in Nederland 

onder de aandacht te brengen en aan te pakken.  

• Bekijk het filmpje van deze Stichting; informatief en leerzaam! 

https://www.youtube.com/watch?v=6z8962noeF0  

 

Flyer gratis voorlichtingsbijeenkomsten #KBOveilig 
 

Zoals u weet werkt de KBO samen met het ministerie van 

Veiligheid en Justitie aan voorlichting over veiligheid. Aan 

bod komen allerlei maatregelen waarmee senioren zelf 

veel ellende kunnen voorkomen: straatroof, zakkenrollen, 

woningovervallen, vallen, brand, inbraak, de babbeltruc 

en internetcriminaliteit.  

 

De veiligheidsvoorlichters verzorgen deze bijeenkomsten 

voor KBO-afdelingen. Maar óók voor afdelingen van andere ouderenbonden, bewoners van 

seniorenflats, woningbouwcorporaties etcetera. Het gaat ons tenslotte om de veiligheid van álle 

senioren. 

De KBO biedt de voorlichting buiten de KBO maar liefst 25 keer gratis aan! Om dat kenbaar te maken 

is een mooie digitale flyer gemaakt. Deze kunt u helpen verspreiden onder organisaties die met 

ouderen werken. Zo gaan we samen op weg naar een veilige samenleving voor iedereen!  

 

Uitreiking keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 

  

Op 7 september ontvangen tientallen ziekenhuizen het keurmerk 

Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Eén op de drie mensen van 70 jaar of ouder 

verlaat het ziekenhuis slechter dan ze er in zijn gekomen. Gerichte zorg en 

overdracht kan veel complicaties voorkomen. Bij een keurmerkhoudend 

ziekenhuis is dit goed geregeld.  

Op initiatief van de Unie KBO is het project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen gestart. Samen met de 

ouderenbonden PCOB, NOOM en NVOG is de Unie KBO ervan overtuigd dat kan worden voorkomen 

dat ouderen het ziekenhuis slechter verlaten wanneer de zorg goed op ouderen wordt ingericht.  
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Stimuleren, niet irriteren  

Directeur van de Unie KBO Manon Vanderkaa: “Wij willen met het keurmerk juist stimuleren en niet 

irriteren. Wij gaan ervan uit dat ziekenhuizen hun uiterste best doen om voor alle patiënten goede 

zorg te leveren. Met de criteria voor het keurmerk prikkelen wij ziekenhuizen om een aantal extra 

dingen te doen voor de grootste groep patiënten die zij behandelen: de senioren.”  

Vandaag de dag bestaat de patiëntengroep in een ziekenhuis voor bijna 60 procent uit senioren. En 

dit percentage neemt de komende jaren alleen maar toe. 

Er zijn 15 criteria opgesteld waaraan een seniorvriendelijk ziekenhuis moet voldoen.  

Een seniorvriendelijk ziekenhuis heeft onder meer het volgende geregeld: 

- goede zorg voor ouderen is een speerpunt; 

- de coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt; 

- oudere patiënten worden gastvrij ontvangen en voelen zich thuis; 

- het ziekenhuis beschikt over een team Geriatrie. 

 

Ouderen zijn zelf nauw betrokken geweest bij het formuleren van de 15 eisen. Zo gaven zij 

bijvoorbeeld aan dat het heel fijn zou zijn als de verschillende onderzoeken die ze in een ziekenhuis 

moeten ondergaan, op één dag kunnen plaatsvinden. En dan bij voorkeur niet allemaal direct achter 

elkaar, maar met rustpauzes ertussen.  

Tweede uitreiking van het keurmerk 

In 2013 hebben 47 ziekenhuizen het keurmerk ontvangen. Afgelopen jaar is gewerkt aan het 

aanscherpen van de criteria en is er een vereiste bijgekomen, namelijk de continuïteit van zorg.  

De zorg met de opvolgende zorgverlener en mantelzorger moet vóór het ontslag uit het ziekenhuis 

goed zijn afgestemd. Hierbij hoort ook de afspraak over wie er twee dagen na het ontslag uit het 

ziekenhuis contact opneemt met de patiënt om te horen hoe het gaat. 

De ziekenhuizen die het keurmerk op 7 september niet ontvangen, houden wij scherp en we hopen 

dat ook zij aan de slag gaan om hun ziekenhuizen seniorvriendelijk te maken. 

• Zie voor alle 15 criteria: www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl 

• Op 7 september maken we bekend welke ziekenhuizen het keurmerk nu mogen dragen!  

 

Studiedag ‘Afscheid vieren, hoe doe je dat?’ 

 
Unie KBO en KBO Limburg organiseren op 3 november een 

studiedag over ‘afscheid vieren, (hoe) doe je dat?’ Deze 

studiedag bouwt voort op Omgaan met verlies, ons project rond 

afscheid en rouwen van ouderen. De dag richt zich op senioren 

die meer willen weten over de wijze waarop we in deze tijd 

goed afscheid kunnen nemen.  

Weten we eigenlijk nog wel hoe we afscheid van onze dierbaren of ons eigen levensafscheid gaan 

vieren? Zeker nu katholieke gebruiken niet meer vanzelfsprekend zijn en ook ouderen van vandaag 

alles zelf opnieuw moeten of willen uitvinden? 
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Op het programma staan:  

Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en 

Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal ingaan op onderwerpen als 

traditionele, hedendaagse en populaire uitingen rond sterven, rouwen en begrafeniscultuur. Wat 

betekent dat voor ons eigen afscheid en dat van onze dierbaren? 

Ton Overtoom van organisatie ‘Het moment’ zal ingaan op het gebruik en de waarde van 

afscheidsrituelen en symbolen. Dit in relatie met rituelen en symbolen vanuit de katholieke 

geloofstraditie. 

Tijdens het middagprogramma staat een workshop centraal. Deze brengt de inzichten van de 

ochtend en uw eigen ervaringen en praktijken dichter bij elkaar. 

De dag is in het bijzonder bestemd voor: leden van KBO-werkgroepen zingeving en identiteit, 

gespreksleiders (Omgaan met verlies of Levenseinde), leden van avondwake-groepen, begeleiders 

van rouwgroepen en voor vrijwilligers die ouderen begeleiden bij uitvaarten.  

De studiedag vindt plaats op 3 november in ‘s-Hertogenbosch van 10.00 tot 15.45 uur. 

Kosten: € 15 (kosten lunch) Voor voorlichters en begeleiders Unie KBO/KBO Limburg vanuit het 

project ‘Omgaan met verlies’ is de dag gratis.  

• Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Agnes van Balkom via 

avbalkom@uniekbo.nl of telefoon: 073 – 6 1234 75. 

 
 
Raadpleging zorg gemeenten: laat Van Rijn uw mening horen! 
 
Laat staatssecretaris Van Rijn weten wat u vindt van de veranderingen in de zorg! Krijgt u 

ondersteuning en zorg via uw gemeente? Dan horen we graag hoe tevreden u bent over de manier 

waarop uw gemeente dit regelt. De antwoorden komen bij de staatssecretaris terecht. 

De vragenlijst ligt in lijn met ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (2014/2015), waarvan de signalen 

ook bij Van Rijn zijn terecht gekomen en die er mede aan hebben bijgedragen dat misstanden 

werden aangepakt. Daarom is het goed dat u nu ook uw ervaringen laat weten.  

Zo doet u mee met de raadpleging: U kunt de vragenlijst invullen tussen 3 september en 5 oktober 

2015. Iedereen die zorg en ondersteuning van de gemeente nodig heeft, kan meedoen. Maar ook 

voor mantelzorgers is de raadpleging geschikt. 

Vul de vragenlijst in via www.zorgnaargemeenten.nl  

Geen internet? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur naar 0900 - 235 67 80 (20 ct/gesprek). 

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In AVI 

werken de volgende cliëntenorganisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, 

Oogvereniging, ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per 

Saldo en Zorgbelang Nederland. AVI wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd 

met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
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Nieuws over de collectieve KBO-zorgverzekering: deel 2  

De zomer is bijna voorbij en dan gaan wij beginnen over een onderwerp dat we het liefst 

doorschuiven naar de laatste dag van het jaar: het al dan niet overstappen naar een andere 

zorgverzekeraar. Een lastig maar belangrijk karwei. Zodra begin november de premies bekend 

worden, kan er weer worden overgestapt. Ook naar het KBO-collectief van Zilveren Kruis Achmea, 

met meer 50.000 deelnemende KBO-leden.  

De Unie KBO voert momenteel gesprekken met Zilveren Kruis Achmea om weer een aantal mooie 

voordelen voor u eruit te halen. De kortingen blijven zeker gehandhaafd: 7,5 % korting op de 

basisverzekering en 10 % op álle aanvullende verzekeringen, dus inclusief tandartsverzekeringen. 

Daarnaast krijgen KBO-leden ook in 2016 weer recht op een gratis aanvullende verzekering. De Unie 

KBO zet voor het nieuwe jaar ook in op extra behandelingen fysiotherapie en professionele 

ondersteuning voor mantelzorgers. Via KBO Nieuws en Nestor houden wij u op de hoogte. 

Speciale nieuwsbrief 

U kunt ook door Zilveren Kruis rechtstreeks op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen in 

de zorg en zorgverzekeringen. Klik op www.zk.nl/nieuwsbrief en neem een gratis abonnement op 

hun digitale nieuwsbrief die maandelijks verschijnt. 

 

Dit kan een cliëntondersteuner langdurige zorg voor u betekenen 

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-

indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij 

ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen 

en de uitvoering van langdurige zorg.  

De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die 

het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren.  

 

Cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes 

kunt maken over uw zorg. Deze persoon staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt 

waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken 

naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. 

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen? 

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk daarbij aan:  

• informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en 

eventuele wachtlijsten; 

• de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past; 

• de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan; 
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• hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een 

zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget);  

• het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw 

zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw 

zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met 

de zorgverlener bijstaat; 

• bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of 

komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen. 

Waar kunt u terecht? 

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners 

van MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen 

en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Cliëntondersteuning is er speciaal 

voor u. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning. 

Naast de professionele cliëntondersteuner, kan ook een vrijwillige ouderenadviseur u ondersteunen 

met betrekking tot vragen over o.a. langdurige zorg. Soms werken deze vrijwilligers samen met de 

professionals. Vrijwillige ouderenadviseurs, bijvoorbeeld die van de KBO, worden vaak ingeschakeld 

als ouderen zich nog aan het oriënteren zijn op verschillende mogelijkheden.  

 

Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE, klik hier.  

Of bel: 0900 - 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten 

Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang, klik hier of bel 

0900 – 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.  

 

Stem op KBO’er Harry van Deelen bij 10voorMAX! 

Gisteren werd bekend gemaakt dat onze vrijwilliger Harry 

van Deelen bij de laatste 10 genomineerden zit van de 

10vanMAX. Dit is een lijst met de 10 meest inspirerende 

ouderen van Nederland.  

Harry van Deelen is onder andere VOA-voorlichter en 

tabletcoach, maar hij doet nog veel meer. Zo staat hij ook op 

de 50 Plus Beurs in de KBO-stand als vrijwilliger. Wij van de 

Unie KBO vinden hem alvast een geweldig inspirerend 

voorbeeld!  

Stemt u ook op onze Harry van Deelen?  

 

Ga naar: www.omroepmax.nl/10vanmax 

• De stemperiode sluit op donderdag 10 september 23.00 uur. Op vrijdag 11 september 2015 

maakt juryvoorzitter Tania Kross bekend wie de aanvoerder is van de 10vanMAX.  
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Themabijeenkomsten toekomst cliënten- en burgerparticipatie 

 

De Koepel Wmo-raden en het programma Aandacht voor iedereen (AVI) organiseren tien 

themabijeenkomsten over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie. Relevant voor 

seniorenraden en senioren die hun stem willen laten horen over de Wmo. 

Unie KBO is partner van AVI en vindt het van belang dat ouderen hun stem laten horen. Daarom 

brengen wij deze bijeenkomsten graag onder uw aandacht. 

Tien interactieve themabijeenkomsten 

Steeds meer gemeenten zoeken naar een vernieuwde invulling van cliënten- en burgerparticipatie. 

Gemeenten en Wmo-adviesraden stellen zich de vraag of de huidige werkwijze, samenstelling en 

rolopvatting nog aansluit bij de actualiteit. Daarom organiseren de Wmo-raden en Aandacht voor 

iedereen (AVI) samen tien interactieve en prikkelende themabijeenkomsten voor Wmo-adviesraden 

over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie.  

 

Overzicht van de bijeenkomsten 

De volgende provinciale bijeenkomsten staan in september en oktober gepland: 

− Vrijdag 4 september – Nijverdal (middag) 

− Vrijdag 11 september – Heerenveen (ochtend) 

− Woensdag 23 september – Utrecht (middag) 

− Donderdag 1 oktober – Roermond (middag) 

− Vrijdag 9 oktober - Schijndel (vol) 

− Donderdag 15 oktober – Goes (middag) 

− Dinsdag 20 oktober – Gouda (middag) 

− Woensdag 21 oktober – Hoogeveen (middag) 

− Donderdag 27 oktober – Haarlem (middag) 

 

Programma 

13.30  Inloop en informele ontmoeting  

14.00  Welkom door de AVI-adviseur in uw provincie  

14.10  De toekomst van cliënten- en burgerparticipatie: wat zien we gebeuren?  

14.30  In gesprek over uw gemeente en regio 

15.20  Reflectie vanuit gemeentelijk perspectief  

16.10  Opbrengsten van de bijeenkomst  

16.30  Afsluiting 

Meer weten? 

Kijkt u voor meer informatie en aanmelden op: www.aandachtvooriedereen.nl 


