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Nu merkbaar: de financiële en administratieve  

gevolgen van de Wmo en Wlz 

Momenteel ervaren veel ouderen de eerste concrete financiële effecten van de veranderingen in de zorg. 

Eind februari komen de CAK-facturen voor eigen bijdragen zorg en ondersteuning . Wat kunt u verwachten?  

Zorg of ondersteuning thuis: hogere eigen bijdrage 

Als u vóór 2015 al zorg thuis kreeg (Wmo of AWBZ) ontving u 33 procent korting op de eigen bijdrage. Deze 

korting (‘Wtcg-korting’) was terug te vinden op de factuur. De korting is per 2015 afgeschaft; dit betekent dat u 

meer gaat betalen voor dezelfde zorg. Houd rekening met een verhoging van 50 procent. Vanaf maart ontvangt 

u de eerste factuur over de eigen bijdrage van 2015.  

> Om alvast een inschatting te maken van de hoogte van uw eigen bijdrage, kunt u gebruik maken van de 

rekenmodule op de website van het CAK: www.hetcak.nl. 

Wmo: mogelijke vertraging van facturen 

Voor correcte en tijdige facturen is het CAK o.a. afhankelijk van gegevens van gemeenten en zorgaanbieders. Zij 

hebben veel veranderingen moeten doorvoeren als gevolg van de wetswijzigingen (nieuwe software, processen 

en afspraken). Het CAK verwacht dat dit in de eerste periode van 2015 kan leiden tot vertraging en/of 

onvolledige aanlevering. Het kan gebeuren dat u hierdoor te maken krijgt met eigen bijdragen voor meerdere 

periodes op één factuur in geval van vertraging. Of u ontvangt correctiefacturen in geval van een eerdere 

onvolledigheid in de aanlevering. > Hebt u vragen over uw factuur, neem dan contact op met het CAK. 

Wlz: Eigen bijdrage pgb 

Het CAK int vanaf  1 januari 2015 de eigen bijdrage voor het pgb. Voorheen was de eigen bijdrage al 

ingehouden op het pgb. Vanaf 1 januari is dit niet langer het geval en stuurt het CAK hiervoor een aparte 

rekening. De inning van de eigen bijdrage staat los van de uitbetaling van de pgb’s door de SVB, waar nu zoveel 

om te doen is. Het CAK krijgt de informatie via zorgkantoren en gemeenten. Het CAK snapt dat het voor klanten 

verwarrend is als de CAK-factuur al komt voordat de uitbetaling van de zorgverlener heeft plaatsgevonden. 

Daarom is besloten de facturen voor de eigen bijdrage pgb Wlz niet al in februari, maar in maart te versturen. 

Op deze factuur staat de eigen bijdrage vanaf januari. Houd er dus rekening mee dat met deze eerste factuur 

meerdere maanden worden gefactureerd. Na deze eerste factuur ontvangt u maandelijks een factuur. 

 > Kunt u de eerste factuur niet in een keer betalen? Neem dan zodra u de factuur hebt ontvangen contact op 

met het CAK. U kunt dan een betalingsregeling met hen afspreken.  

Wmo: Verschillende berekeningen door overgangsrecht 

De berekening van de eigen bijdrage voor voormalige AWBZ-zorg thuis is als gevolg van overgangsrecht niet 

altijd precies gelijk aan de berekening voor dezelfde zorg of ondersteuning in de Wmo.  

> Mocht u vragen hebben over de berekening van de eigen bijdrage, neem dan contact op met het CAK. 

  

Unie KBO: twijfels over flexibilisering AOW 
Het kabinet kiest niet voor flexibilisering van de AOW, schrijft 

staatssecretaris Jetta Klijnsma. De Unie KBO is het daarmee eens, 

maar om andere redenen dan Jetta Klijnsma noemt.  

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Wij vinden dat niemand 

onder het sociaal minimum mag komen. Aan een flexibele AOW 

kleeft dat gevaar.”  

http://www.hetcak.nl/
http://www.hetcak.nl/
http://www.hetcak.nl/
http://www.hetcak.nl/
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Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde op 16 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer (n.a.v. een 

CPB-onderzoek op verzoek van Kamerlid Norbert Klein). Daarin legt ze uit waarom het kabinet niet 

voor flexibilisering van de AOW kiest. De Unie KBO heeft twijfels over de flexibilisering van de AOW, 

maar om andere redenen dan de staatssecretaris.  

De Unie KBO is van mening dat er al flexibiliteit is. De AOW-leeftijd is immers geen belemmering voor 

individuele AOW-ers om langer door te werken. Wel is de AOW-leeftijd een noodzakelijke 

bescherming voor ouderen in het algemeen. Na het bereiken van de AOW-leeftijd is er namelijk geen 

arbeidsplicht meer.  

Onder het minimum  

Manon Vanderkaa: “Een flexibele AOW kan als gevolg hebben dat AOW-gerechtigden onder het 

sociaal minimum komen. De kans bestaat namelijk dat mensen die in een inkomensgat vallen omdat 

hun AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd, hun AOW eerder laten ingaan om de periode zonder 

inkomen te overbruggen. Die noodgedwongen keuze leidt dan definitief tot een lagere AOW. Naar de 

mening van de Unie KBO moet er een oudedagsvoorziening blijven waarbij niemand onder het 

sociaal minimum komt.”  

 

Onze Belastingservice is wél betrouwbaar 
Belastingadviseurs zijn deze weken veel in het nieuws. En 

niet positief: ze zouden veel fouten maken of zelfs 

frauderen. De vrijwillige invulhulpen van onze 

Belastingservice Ouderenbonden zijn gelukkig betrouwbaar. 

Ze zijn goed op de hoogte van alle regels en wijzigingen door 

de jaarlijkse cursussen van de Belastingdienst. En 

betrouwbaar door onze   opzet 'voor ouderen, door 

ouderen'.  

'Belastingadviseur vaak in de fout', schrijven De Telegraaf en de Consumentenbond. De Volkskrant 

publiceert over fraude bij belastingaangifte door adviseurs. Zelf de aangifte doen is echter niet voor 

iedereen een optie. Veel ouderen geven aan hulp nodig te hebben bij hun Belastingaangifte, omdat 

ze onzeker zijn over hun financiële en digitale vaardigheden.  

De Belastingservice Ouderenbonden is in twaalf jaar tijd uitgegroeid naar 2.730 invullers en 125.000 

aangiften. De Unie KBO coördineert de landelijke organisatie en de provinciale coördinatiepunten. 

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn leidend. Niet zomaar iedereen kan invulhulp worden. 

Belastingcoördinator Lien Dao van de Unie KBO: “De KBO zorgt voor opleiding, screening, begeleiding 

en controle. Alleen vrijwilligers die zich elk jaar laten bijscholen door de Belastingdienst, krijgen van 

ons een legitimatie als belastinginvullers. ”  

Wat als er klachten zijn over betrouwbaarheid of deskundigheid? Lien Dao: “Dan kan de oudere 

contact opnemen met het afdelingsbestuur, het provinciale coördinatiepunt of onze eigen 

Servicetelefoon.”  

• Lees meer over onze Belastingservice.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/02/16/kamerbrief-motie-flexibele-aow.html
http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
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Preventie: oud geleerd is oud gedaan! 
 

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over preventiebeleid in 

Nederland. In een brief vroeg de Unie KBO om een specifieke aanpak voor 

senioren. Temeer omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven.  

De Unie KBO vindt het goed dat de regering inzet op jongeren en 

werkenden, maar is daarnaast van mening dat aandacht voor preventieve 

gezondheid bij ouderen ook noodzakelijk is. Ouderen vormen nu geen doelgroep van het 

Nederlandse preventiebeleid. Terwijl er zoveel gezondheidswinst te behalen valt! 

Gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen kan de zorg- en ondersteuningsvraag van ouderen 

voorkomen of zelfs uitstellen. Ouderen hebben veel vermijdbare gezondheidsklachten. Meer en 

gerichte aandacht voor leefstijl en leefomgeving kan voor hen nog veel winst opleveren. Denk aan 

stoppen met roken, gezonde voeding en vroege opsporing van oogafwijkingen.  

Directeur Manon Vanderkaa: “Een gericht en integraal preventiebeleid voor senioren maakt het 

mogelijk dat ouderen langer thuis wonen. Sociaal actief en in een goede gezondheid. Dat vertaalt 

zich terug in een ‘leuke oude’ dag en in lagere kosten voor de gezondheidszorg.” 

 Lees hier de hele brief van de Unie KBO aan de Tweede Kamer 

Unie KBO vindt gehoor                                                                                                                                                   

De oproep van de Unie KBO bleef niet gelukkig onbesproken, mede door toedoen van de Kamerleden 

Hanke Bruin Slot (CDA) en Henk Krol (50PLUS). Staatsecretaris Martin van Rijn deed de Kamer 

namelijk de toezegging om meer aandacht te gaan schenken aan preventie bij ouderen. En de Unie 

KBO wordt hierbij betrokken, aldus de staatsecretaris. ``Een eerste stap is hiermee gezet``, aldus 

Manon Vanderkaa in een reactie.                                         

  

Meldingen baren de Unie KBO zorgen  
  

De meldingen die tot nu toe zijn binnengekomen bij ons 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg stemmen ons 

zorgelijk. Sinds 1 januari stijgen de meldingen en ook 

de aard van de meldingen liegt er niet om!  

                               

Enkele feiten op een rij: 

 Er zijn tot nu toe 1787 meldingen binnen gekomen. 

 Ruim de helft van de meldingen gaat over zorg thuis. 

 75% van deze meldingen gaat over de huishoudelijke hulp. 

 67% hiervan gaat over het wegvallen van huishoudelijke hulp. 

 85% vindt de voorlichting over de veranderingen niet goed. 

 Bijna 93% vindt dat de kwaliteit van leven niet beter wordt door de veranderingen. 

http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1824
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
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Vertrouwen en duidelijkheid gewenst                                         

Uit heel wat meldingen blijkt dat de oudere burger en de overheid elkaar niet meer begrijpen en 

vertrouwen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De Unie KBO, die samen met de PCOB en Omroep 

MAX het meldpunt heeft opgezet, vindt het nog te vroeg voor algemene conclusies. Maar dat de 

beloofde ‘zorg op maat thuis’ voor veel ouderen (nog) een illusie is, mag duidelijk zijn.  

Het wordt tijd voor een Kamerdebat over de stand van zaken rondom de hervormingen van de 

ouderenzorg. Inzet van dit debat: wie controleert de kwaliteit van de zorg? Hoe komen we er achter 

wat zich daadwerkelijk afspeelt, nu de zorg verdeeld is over zoveel verschillende partijen? 

Zorgbehoevende ouderen snakken naar duidelijkheid en vertrouwen in hun zorg. 

 

Voorlichtingscampagne ‘Wijs met medicijnen’ van start 
  

De Unie KBO en de koepel van apothekers (KNMP) slaan de handen 

ineen. Ze willen ouderen gericht informeren over veilig 

medicijngebruik. Op 16 april 2015 start daarom de 

voorlichtingscampagne ‘Wijs met medicijnen’.  

 

Als medicijnen op een goede manier worden gebruikt, kunnen ze het 

leven een stuk aangenamer maken. Maar hoe meer medicijnen 

iemand gebruikt, hoe groter de kans op ongewenste nadelen, die 

vaak te voorkomen zijn.  

De Noord-Limburgse KBO-afdeling Bergen bijt het spits af. Samen met 

een plaatselijke apotheker organiseert deze afdeling een 

voorlichtingsmiddag over het verstandig omgaan met medicijnen. 

De Unie KBO, de KNMP, de NPCF en het instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) schreven 

er samen een handzame en duidelijke brochure over. Deze brochure heet ‘Wijs met medicijnen’ en 

is bij de meeste apothekers te vinden in het brochurerek.  

KBO-afdelingen kunnen, evenals in Bergen, een voorlichtingsmiddag aanvragen. Zo’n bijeenkomst 

duurt twee uur, waarbij een (plaatselijke) apotheker informatie geeft over het verstandig omgaan 

met medicijnen.  

 Voor meer informatie en aanvraag: neem contact op met Gerla van Rangelrooij. 

 

Seniorvriendelijk winkelen met de smartphone 
  

Supermarkt Jumbo biedt ‘m al aan: een boodschappen-app. Via de 
smartphone maak je een boodschappenlijst en stuur je deze door.  
De supermarkt verzamelt alles en je hoeft alleen af te rekenen.  

Handig, maar kunnen senioren er ook goed mee werken? We testen het binnenkort bij 
supermarktketen Jan Linders binnen het Europese project E-MOSION. 
 

http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1778
mailto:gvrangelrooij@uniekbo.nl
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
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De Unie KBO zorgt er voor dat senioren betrokken worden bij de ontwikkeling van producten en 
diensten. Tien senioren van de KBO-afdeling Groesbeek gaan in maart een boodschappen-app 
testen. Supermarkt Jan Linders in Groesbeek stelt daarvoor de winkel beschikbaar. Tegelijkertijd 
wordt ook in Finland de app getest. Kunnen ouderen er goed mee overweg? 
 
Meer functies 
Naast winkelen, kan de gebruiker met de apps straks een route plannen vanaf thuis, of met één druk 
op de knop een (regio)taxi in de buurt bellen. Bovendien is de app voorzien van een handige functie 
voor huisveiligheid. Bijvoorbeeld om te controleren of het huis goed is afgesloten of dat er nog een 
raam open staat. 
 
Het project E-MOSION is onderdeel van het Europese AAL-programma (Ambient Assisted Living), een 
internationaal samenwerkingsverband waarin de Unie KBO vertegenwoordigd is. Doel is om met ICT 
de kwaliteit van leven van senioren te verbeteren. De ideeën binnen E-MOSION richten zich op het 
langer mobiel blijven. 
 

 Meer informatie over E-MOSION staat op onze website en op de Engelstalige AAL-site 
 

 

Testen met ChefMyself gaan beginnen!  
  

Binnenkort starten de proeven met de slimme keukenmachine van 

ChefMyself. Twintig senioren in Nederland en Italië testen het 

systeem op gebruiksvriendelijkheid en gemak. De Unie KBO doet mee 

met dit Europese project om ervoor te zorgen dat de eisen worden 

meegenomen die ouderen stellen aan nieuwe technieken. Zodat ook 

zij langer veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. 

 

De deelnemers testen het systeem thuis: koken met de slimme keukenmachine en met behulp van 

een tablet vol recepten. De senior wordt stapsgewijs door een recept geleid.  

ChefMyself wil koken voor senioren gezond, plezierig en eenvoudig maken. De keukenmachine moet 

een gebruiksvriendelijke bediening krijgen, afgestemd op de behoeften van senioren. Gebruikers 

worden gestimuleerd om goed voor zichzelf te zorgen en ondersteund in hun individuele 

voedingsbehoefte, bijvoorbeeld bij het volgen van een dieet. ChefMyself richt zich op gezond eten, 

actief zijn en het onderhouden van sociale (online) netwerken.  

De diensten van ChefMyself op internet geven de deelnemers toegang tot een receptenboek voor 

hun kookmachine. Senioren kunnen meer grip krijgen op hun eetpatroon door de berekening van de 

dagelijkse hoeveelheid geconsumeerde calorieën, vitaminen en mineralen.  

De proeven met de keukenmachine duren een half jaar. Na afloop kijken de internationale 

onderzoekers en ontwikkelaars hoe het systeem was in het gebruik: wat heeft het opgeleverd en wat 

kan er verbeterd worden? 

 Het ChefMyself project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie vanuit het 

Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programma. Klik hier voor meer informatie. 

http://www.uniekbo.nl/technologie/emosion/emosion.html
http://www.aal-europe.eu/
http://www.uniekbo.nl/technologie/chefmyself/chefmyself.html
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Pas op voor telecombedrijf Pretium! 
 

Sinds juni 2014 is er nieuwe regelgeving om consumenten te beschermen 

tegen telefonische verkoop. Telecombedrijf Pretium trekt zich daar echter 

niets van aan en gaat gewoon door met misleidende verkoop (colportage).  

Het bedrijf richt  zich specifiek op ouderen en gehandicapten. Pas dus op! 

 

Pretium benadert telefonisch ouderen en gehandicapten die klant zijn bij KPN 

met zogenaamde voordelige abonnementen. Dat doet het bedrijf dikwijls op 

een onbeschofte en agressieve wijze.  

 

Los van dit onfatsoenlijke gedrag overtreedt Pretium hiermee ook de nieuwe regels die sinds juni 

2014 van kracht zijn. Hierin staat dat bij een telefonische verkoop het bedrijf de aanbieding ook per 

post of e-mail moet versturen. De consument kan de deal dan nog eens overlezen en met een 

handtekening bevestigen.  

 

Pretium negeert deze nieuwe regel. Het bedrijf beweert dat de koop is gesloten als de klant tijdens 

het telefoongesprek de ‘1’ intoetst. Deze handeling is hetzelfde als een handtekening, volgens 

Pretium.  

Het programma Radar besteedde op 6 oktober aandacht aan de manier van werken.  

 

 Wilt u de uitzending van Radar terugkijken, klik hier.  

 

Een groep gedupeerden is daarnaast een petitie op internet gestart tegen Pretium. De groep roept 

op  tot onderzoek door de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) én tot het geven van goede 

voorlichting aan ouderen en gehandicapten over deze vormen van ‘verkoop’.  

 

 U vindt de petitie hier. 

  

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus wees alert!  

 

 

Veiligheid ouderen in geding  
door onveilige sleutelkluisjes  

  

Veel thuiszorgorganisaties blijken nog steeds sleutelkastjes bij de 

voordeur te plaatsen die ondeugdelijk zijn.  

Het veiligheidsgevoel bij de ouderen met zo’n sleutelkastje wordt er 

niet veel beter op.  

http://www.avrotros.nl/gemist/item/AT_2014322/radar/
http://petities.nl/petitie/stop-moedwillige-regelovertredende-telefonische-colportage-door-telecombedrijf-pretium
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Begin 2014 waarschuwde de Unie KBO al voor ondeugdelijke sleutelkastjes. Hiermee kunnen 

ongewenste personen op eenvoudige wijze een woning binnenkomen. Uit onderzoek van het 

Brabants Dagblad blijkt dat vorig jaar bij 649 ouderen is ingebroken nadat dieven  

sleutelkastjes hebben geforceerd.  

Thuiszorgorganisaties stellen het gebruik van sleutelkastjes vaak verplicht. Vanwege de hoge kosten 

van een sleutelkastje mét keurmerk worden door de thuiszorgorganisaties nog steeds onveilige 

sleutelkastjes zonder keurmerk geplaatst.  De Unie KBO stelt dat er met de veiligheid van ouderen 

onvoldoende rekening wordt gehouden. De Unie KBO adviseert alleen veiligheidsmiddelen met een 

keurmerk. Dat geldt naast sleutelkastjes ook voor bijvoorbeeld rookmelders en kierstandhouders.  

Bijval van politie en verzekeraars 

Hierin staat de Unie KBO niet alleen. Ook de politie vindt dat ouderen beter geen sleutelkastje 

kunnen gebruiken. En als het tóch niet anders kan, dan alleen met het Veilig-Wonen keurmerk. 

Los van de emotionele schade die de oudere op kan lopen, kunnen niet-goedgekeurde sleutelkastjes 

ook leiden tot financiële schade. Het Verbond van Verzekeraars overweegt om schade bij inbraak 

niet meer te vergoeden wanneer er een sleutelkastje zonder keurmerk bij de voordeur hing.  

 

Losliggende stoeptegels? Meld het bij de gemeente! 
 

Onze veiligheidsvoorlichters hebben hun voelsprieten altijd uit 

staan. Wat kunnen wij zelf doen om het binnen én buiten  veilig te 

maken? Voorlichter Peter Vrancken herinnert ons eraan dat we 

losliggende stoeptegels altijd moeten melden bij de gemeente. 

Die is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen, 

voetpaden en fietspaden.  

 

 

Losliggende stoeptegels of tegels die omhoog komen door wortelgroei van bomen, kunnen leiden tot 

valpartijen. Met alle gevolgen van dien. “Als ik zulke situaties tegenkom, dien ik altijd per e-mail een 

klacht in bij de gemeente. Ik wijs de gemeente dan ook op de gevolgen van eventuele valpartijen bij 

ouderen. Het effect is verrassend: meestal zorgt de wegbeheerder snel voor herstel!”, aldus Peter 

Vrancken. Door melding te maken zorgen we samen voor een veilige omgeving! 

 

 

Vervolg Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ 
De Tweede Kamer spreekt binnenkort met het Ministerie van 

Volksgezondheid over het vervolg van het Actieplan ‘Ouderen in 

veilige handen’. De ouderenorganisaties hielden samen in de 

afgelopen jaren ruim 600 voorlichtingsbijeenkomsten over het 

thema ouderenmishandeling, waarbij zo’n 20.000 mensen zijn 

bereikt! Een zeer succesvolle eerste stap; tijd voor een vervolg.  
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“Bewustwording en (h)erkenning van dit probleem was het doel”, aldus Manon Vanderkaa, directeur 

Unie KBO. “Wij pleiten nu voor een vervolgstap waarbij de nadruk ligt op ontspoorde zorg en 

financiële uitbuiting”. Met name de KBO’s hebben daarvoor een flink aandeel geleverd. Maar nog 

niet door heel Nederland. De Unie KBO roept alle KBO’s en afdelingen op om toch vooral aandacht te 

besteden aan dit onderwerp. Onze voorlichters zijn nog steeds gemotiveerd en overtuigd van de 

noodzaak. Te vaak komen zij nog tegen dat mensen het onderwerp ontkennen. Praat er dus over!  

 Voor meer informatie over het onderwerp en het organiseren van informatiebijeenkomsten, 

kijk op onze website, of mail met Agnes van Balkom.  

 

Passende zorg in de laatste levensfase 
  

Op donderdag 5 maart aanstaande presenteert de KNMG,( de koepel 

van artsen), een belangrijk rapport over passende zorg in de laatste 

levensfase. De Unie KBO heeft meegewerkt aan dit rapport.  

KBO-lid Ans Willemse-van der Ploeg  uit Noord-Holland zat in de 

stuurgroep. 

De Unie KBO vindt het onderwerp ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ van wezenlijk belang. Er is 

namelijk nog een wereld te winnen op het gebied van ‘kwaliteit van sterven van ouderen’. Hoe 

kunnen we in Nederland bereiken dat mensen in de laatste periode van hun leven geen 

behandelingen meer krijgen die hen eerder schaden dan baten? Vooral een te eenzijdige medische 

blik, bezuinigingen en onvoldoende betrokkenheid op de waarden en wensen van ouderen, 

bedreigen de kwaliteit van de laatste levensfase.  

Ouderen meer horen 

Directeur Manon Vanderkaa is blij met onze betrokkenheid bij het rapport van de KNMG. “We willen 

bevorderen dat ouderen meer stem en gehoor krijgen op dit onderwerp. Vandaar ook dat we een 

denktank in het leven hebben geroepen. En werk maken van het informeren van onze leden”. 

Het rapport wordt aanstaande donderdag overhandigd aan minister Edith Schippers en zal vanaf dat 

moment ook op onze website te vinden zijn. Ook heeft de KNMG een interview opgenomen met 

Manon Vanderkaa onder de titel ‘Niet alles wat kan hoeft’. Dit filmpje komt binnenkort beschikbaar 

op onze website. 

  
Ruim kwart verzorgenden vindt kwaliteit eigen verpleeghuis 
onvoldoende 

Van de verpleegkundigen en verzorgenden die in een 

verpleeghuis werken vindt 28 procent de kwaliteit van de zorg 

die zij bieden onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek van 

EenVandaag en de Beroepsvereniging van zorgprofessionals 

V&VN.  

http://www.uniekbo.nl/ouderenmishandeling/gratis-voorlichting.html
mailto:avbalkom@uniekbo.nl
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De kwaliteit van verpleeghuiszorg blijft de gemoederen bezighouden. Eerst trokken naasten van 

bewoners aan de bel, nu geeft 28% van de verzorgers en verplegers aan de kwaliteit van het eigen 

verpleeghuis niet goed te vinden. Bovendien geeft een grote meerderheid (69%) aan niets te zien in 

de huidige plannen van staatssecretaris Martin van Rijn, mede omdat er nog geen extra geld is 

vrijgemaakt. 

De Unie KBO is van mening dat de discussie veel te vaak gaat over ‘systeemvraagstukken’, terwijl het 

juist zou moeten gaan over de relatie tussen de bewoner en de zorgverlener. Daarnaast vinden we 

bijscholing van verzorgenden erg belangrijk. Volgens de Unie KBO dienen ouderen en hun naasten de 

graadmeter te zijn bij kwaliteit en de verbetering van verpleeghuizen. 

 Lees ook het artikel 'Omarm de klagers en luister naar de ouderen zelf' 

  

Sterke stijging gebruik KBO Service- en Juristentelefoon 
  

In 2014 steeg het aantal telefoontjes naar de Service- en Juristentelefoon van 

de KBO sterk. Van 3.400 naar 4.750, een toename van maar liefst 40%. 

Verklaring is deels door een betere registratie van alle telefoontjes. En deels 

doordat ouderen steeds meer vragen hebben over alle veranderingen die op 

hen afkomen op het gebied van zorg, koopkracht en nog veel meer.  

De Servicetelefoon is er speciaal voor KBO-leden. Zij kunnen vragen stellen op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken via een speciaal 

telefoonnummer. Ze worden persoonlijk te woord gestaan door een getrainde 

KBO-vrijwilliger die hen van een passend antwoord voorziet.  

Fantastisch geholpen 

De Servicetelefoon telt tien vrijwilligers, die in duo’s diensten draaien. Zo zorgen ze er voor dat senioren 

vijf ochtenden in de week van 9.30 uur tot 12.30 uur vragen kunnen stellen.  

Eén van hen zegt: “Allereerst moet je goed kunnen luisteren. Daarnaast moet je op de hoogte blijven van 

nieuwe ontwikkelingen, zoals wetswijzingen of veranderingen in de zorgverzekering. Om mensen goed te 

kunnen informeren en doorverwijzen, volgen we bijscholingscursussen. Zo blijft je kennis up to date en 

kun je anderen goed informeren en doorverwijzen. Regelmatig krijgen we reacties van mensen die zeggen 

dat ze fantastisch geholpen zijn. Dat geeft een enorme voldoening. De 4.750 telefoontje die we afgelopen 

jaar hebben gekregen, bewijst het nut van de Service- en Juristentelefoon.” 

 Klik hier voor de contactgegevens van de Service- en Juristentelefoon van de KBO. 

 
 
  

http://www.uniekbo.nl/nieuws/?page=detail&id=1233
http://www.uniekbo.nl/service-en-contact/kbo-servicelijn.html
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‘Senioren, ga stemmen!’ op 18 maart aanstaande 
  

De ruim 6 miljoen 50-plussers in Nederland kunnen het verschil 

maken op 18 maart. De Unie KBO besteedt veel aandacht aan de 

verkiezingen. Als het aan de KBO ligt, gaan ze allemaal naar de 

stembus. Directeur Manon Vanderkaa: “Deze verkiezingen zijn van 

het grootste belang voor ouderen!”  

Provincies zijn belangrijk voor ouderen. Deze beslissen over wegen, 

dorpen, natuur en ambulances dichtbij. Maar de verkiezingen zijn ook van belang. omdat de 

Statenleden op hun beurt de Eerste Kamer kiezen. En die stemt over veel wetten met grote impact 

op ouderen; denk aan belastingen, pensioenen en zorg.  

 

Wat doet de politiek voor ouderen?  

Ons ledenblad Nestor belicht in het maartnummer de verkiezingen. Daarin een terugblik op de 

afgelopen jaren: wat heeft de politiek voor ouderen gedaan? De gangen van de partijen en 

individuele Kamerleden worden nagegaan. Wat deden ze rond de wetgeving op het gebied van 

pensioenen, zorg en gezondheid? Manon Vanderkaa: “In de inbreng van Kamerleden en hun moties 

was de Unie KBO goed herkenbaar. Zo wisten we de Eerste Kamer te overtuigen om te stemmen 

tegen de afschaf van partnertoeslag voor AOW-ers met een huishoudinkomen boven een bepaalde 

grens. En belandde ons pleidooi in een – aangenomen - motie om de medicatiecheck uit het eigen 

risico van de zorgverzekering te halen.”  

 

Onderzoek senioren en verkiezingen  

De Unie KBO onderzoekt momenteel de beleving van senioren van de komende verkiezingen. Gaan 

ze stemmen? Wat vinden ze belangrijk? Vertrouwen ze (nog) op de politiek? De uitkomsten maken 

we op woensdag 4 maart 2015 bekend en vermelden we uiteraard in de volgende nieuwsbrief. 

http://www.uniekbo.nl/vrije-tijd/nestor/deze-maand-in-nestor/deze-maand-in-nestor.html

