Rapportage landelijke belangenbehartiging
juni 2018
Voor u ligt de rapportage landelijke belangenbehartiging van KBO-PCOB over juli en
augustus 2018.

Koopkracht
Campagne weinig geld
Grote Koopkrachtonderzoek
KBO-PCOB heeft het vijfde Grote Koopkrachtonderzoek uitgebracht, waaraan 1.200 senioren
meededen. Hadden veel senioren vorig jaar voor het eerst in jaren hoop op een betere
financiële situatie en toekomst, dit jaar is de stemming alweer omgeslagen. De naar
schatting één miljoen senioren zonder eigen vermogen hebben het financieel het zwaarst.
Ruim drie van de tien senioren hebben geen eigen vermogen. De helft van deze groep komt
in de problemen wanneer zij een onverwachte belastingaanslag zouden krijgen van 400
euro. Bij de senioren mét eigen vermogen is dit maar 7%. De resultaten werden gedeeld met
de relevante woordvoerders in de Tweede Kamer en leverden aandacht in diverse media op.
Notitie Eigen Bijdrage Wlz – Verkorten overgangstermijn
Minister De Jonge (VWS) wil dat nieuwkomers in de Wet Langdurige zorg sneller de hoge
eigen bijdrage gaan betalen dan voorheen. Momenteel betalen nieuwkomers zes maanden
een lage eigen bijdrage en daarna elke maand de hoge eigen bijdrage. Met dit nieuwe plan
van minister De Jonge betalen ze deze hoge eigen bijdrage nu al na vier maanden. Twee
maanden eerder dus. KBO-PCOB maakt zich zorgen voor die ouderen die het financieel niet
goed hebben. We hebben een samenvatting van het plan en onze kritiek daarop geschreven
en aangeboden aan de media. Eerder hebben we dat aangeboden aan enkele Kamerleden.
Nabestaandenpensioen
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en CU-Kamerlid Eppo Bruins hebben een initiatiefnota
geschreven om de brede problematiek rondom het nabestaandepensioen aan te kaarten en
obstakels voor goede uitvoering van de geest van wet- en regelgeving te bevorderen. De
initiatiefnemers ontdekten een aantal onvolkomenheden in het systeem van het
nabestaandenpensioen. Zo past het niet meer goed binnen de huidige arbeidsmarkt waarbij
mensen vaker van baan wisselen en zo zijn er überhaupt minder mensen die vallen onder de
nabestaanderegeling. Voornamelijk oudere vrouwen zijn de dupe.
De Initiatiefnota past naadloos in het beleid van KBO-PCOB om de pensioenopbouw van
“vergeten groepen” onder de aandacht te brengen. KBO-PCOB staat voor een gezonde
(financiële) oude dag, en daar hoort een financiële huishouding bij. Pensioenopbouw zou
voor iedereen toegankelijk moeten zijn en fatsoenlijk moeten verlopen gedurende de
levensloop. KBO-PCOB zal de initiatiefnota nauw volgen en steunen waar mogelijk.

Zorg, wonen en welzijn
Preventieakkoord
Deze zomer hebben we regelmatig aan tafel gezeten in het kader van de onderhandelingen
over het preventieakkoord. Op initiatief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) wordt er
momenteel gewerkt aan een Preventieakkoord. In de gezondheidszorg wordt tot nu toe maar
weinig aandacht besteed aan preventie. Het Preventieakkoord moet daar verandering in
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brengen. KBO-PCOB vindt het van groot belang dat daarbij ook ouderen goed in het vizier
zijn.
We zitten aan de onderhandelingstafel rond het thema ‘problematisch alcoholgebruik’. Dat
hangt samen met onze campagne ‘Veertig dagen geen druppel’, die in de afgelopen jaren
heel succesvol is geweest. Onze inzet stemmen we af met het NOOM (Netwerk Organisaties
van Oudere Migranten) en KBO-Brabant.
Wij hebben een rol op ons genomen bij vroegsignalering bij senioren. Onze inzet is dat
senioren worden ondersteund en dat vrijwilligers worden getraind om het gesprek aan te
gaan wanneer zij denken dat er mogelijk sprake is van problematisch alcoholgebruik bij de
mensen die zij bezoeken.
In oktober verwachten we het definitieve preventieakkoord.
Langer thuis
Binnen het Pact voor de Ouderenzorg van minister De Jonge (VWS) is veel aandacht voor
langer thuis wonen. KBO-PCOB zit aan tafel bij het verder uitwerken van de plannen op dit
terrein. Door deel te nemen aan het zogenaamde schrijfteam kunnen we nadrukkelijk het
einddoel van deze plannen scherp houden: het moet senioren helpen om daadwerkelijk
langer thuis te kunnen wonen, met de ondersteuning die zij daarbij nodig hebben. Plannen
zijn mooi, maar daden zijn beter. Daarom letten we goed op dat bij de uitwerking van de
ideeën het perspectief van senioren zelf centraal staat. De uitkomsten verwachten we begin
november.
Invloed van verzekerden
Minister Bruins (VWS) heeft het wetsvoorstel ‘Versterking van de invloed van verzekerden op
de zorgverzekeraar’ naar de Tweede Kamer verstuurd. Verschillende cliënten-, patiënten- en
seniorenorganisaties hebben kritisch gereageerd op het voorstel en hebben Tweede
Kamerleden gevraagd hun kritiek mee te nemen in de behandeling van het wetsvoorstel.
KBO-PCOB heeft zich hierbij aangesloten. Centraal staat voor ons: meer invloed van senioren
bij de inkoop van verzekeraars.
Misstanden in de thuiszorg
De Consumentbond heeft na eigen onderzoek in de zomer geconstateerd dat thuiszorgorganisaties de zaken niet op orde hebben. Zo worden patiënten onterecht vastgezet in hun
rolstoel en dient ongeschoold personeel insuline en sondevoeding toe. KBO-PCOB vindt de
uitkomsten van het onderzoek verontrustend. Naar aanleiding van het onderzoek van de
Consumentenbond en op aandringen van KBO-PCOB heeft de inspectie besloten om meer
aandacht te besteden aan de thuiszorgorganisaties.
Pleidooi: geen verhoging BTW op medicijnen en hulpmiddelen
KBO-PCOB heeft samen met de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo en LOC op
30 augustus een brief verstuurd aan het kabinet. KBO-PCOB roept op om zieken, mensen
met een beperking en kwetsbare ouderen niet extra te laten betalen voor medicijnen en
hulpmiddelen via een verhoging van de btw. De organisaties hebben het kabinet gevraagd
om af te zien van een btw-verhoging op medicijnen en hulpmiddelen.
Stop de stapeling
De Tweede Kamer heeft besloten om de eigen bijdrage voor geneesmiddelen op 250 euro
per jaar vast te leggen. Hiermee wordt een stapeling van eigen bijdrages voorkomen. KBOPCOB is blij dat de lobby op dit punt is gelukt.
Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners
Een motie van Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) over digitale gegevensuitwisseling tussen
zorgverleners is aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt de regering om regie te nemen in
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een snelle aanpak van het probleem. Het is een resultaat van jarenlange input van onder
andere KBO-PCOB.
Buitenruimte bij woonfunctie met zorg terug in Bouwbesluit
KBO-PCOB heeft in diverse overleggen aangegeven dat een buitenruimte bij een woning met
een zorgfunctie van groot belang is. Naar aanleiding van een gezamenlijke brief hierover
naar de Tweede Kamer neemt de minister van Binnenlandse Zaken de buitenruimte weer op
in het Bouwbesluit. Een mooi lobbyresultaat!

Zingeving
Nieuwe blik op voltooid leven
KBO-PCOB is blij dat meer maatschappelijke- en beroepsorganisaties euthanasie niet als de
enige en logische weg bij het levenseinde beschouwen. Een stervenswens betekent zeker
niet dat men gelijk denkt aan ‘uit het leven stappen’. Daarom is het van belang om meer
inzicht te krijgen in wat er schuilt gaat achter de stervenswens van ouderen. Het ministerie
van VWS gaat nu onderzoek doen naar de achterliggende problematiek. KBO-PCOB is nauw
betrokken bij het VWS-onderzoek en zal het vervolg en de resultaten op de voet volgen.
Geestelijke zorg
Dankzij ons Manifest ‘Waardig ouder worden’ zijn in het regeerakkoord financiële middelen
opgenomen om de toegankelijkheid van geestelijke zorg te vergroten. In de afgelopen
maanden hebben we meegedacht over de vraag hoe deze middelen het beste kunnen
worden ingezet. We zitten aan tafel met het ministerie en verkennen de mogelijke opties.
We kiezen ervoor geestelijke zorg vooral niet alleen te plaatsen in het perspectief van de
laatste levensfase. Het moet gaan ook gaan over zingeving in de meest brede zin van het
woord.
Vanuit dit perspectief hebben we gepleit voor een laagdrempelige toegang tot geestelijke
zorg, bijv. via de huisarts. Er zijn inmiddels allerlei experimenten met ‘Welzijn op recept’,
waarbij huisartsen patiënten met psychosociale klachten doorverwijzen naar een
welzijnscoach of activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Parallel hieraan
kunnen ook experimenten ‘Zingeving op recept’ worden opgezet.

Veiligheid
Campagne senioren & veiligheid
KBO-PCOB heeft input geleverd voor de ProRail-campagne senioren & veiligheid. In mei
verscheen de leaflet die is opgezet in opdracht van ProRail met daarin de tips voor op het
station en op en rond de overweg. Het leaflet is te vinden op de campagnepagina
(www.prorail.nl/samenveiligonderweg) en op de website van KBO-PCOB.
Valpreventieweek
Met VeiligheidNL bereidt KBO-PCOB de valpreventieweek (oktober 2018) voor. KBO-PCOB wil
hierin doorgaan op het succes van de afgelopen jaren. Tijdens een bijeenkomst van
donderdag 26 april zijn door ons de eerste contouren geschetst van een (preventie)spel dat
gespeeld kan worden om vallen te voorkomen. De doelgroep wordt gevormd door kwetsbare
ouderen, met een verhoogd risico op vallen, maar in het bijzonder fysiotherapeuten die het
spel met groepen ouderen kunnen spelen.
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Digitalisering
Blauwe enveloppe en de brievenbus blijft in de buurt
De afgelopen maanden nam KBO-PCOB deel aan een dialoog met een brede
vertegenwoordiging van stakeholders in de postmarkt. Naast KBO-PCOB werden ook
postvervoerders en vertegenwoordigers van (zakelijke) postgebruikers alsmede de
vakbonden uitgenodigd. De gesprekken gingen over de toekomst van de postmarkt en het
publieke en sociale belang. Daarnaast deed KBO-PCOB ook zelf onderzoek naar de
postdienst. De resultaten van dit onderzoek konden wij gebruiken als inbreng voor de
dialoog. Veel resultaten komen overeen met het rapport GFK/Intomart.
Naar aanleiding van de dialoog heeft het ministerie haar standpunt bepaald en ondertussen
gepubliceerd. KBO-PCOB herkent veel van haar inbreng in de dialoog en de conclusies die de
staatssecretaris daaraan verbindt. De conclusies zijn een goede stap om de postvoorziening
in stand te houden.
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