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Beste lezer(es),
De redactie is verheugd u als (kader)lid van de KBO in Zeeland
weer een nieuwe NieuwsFlitZ te kunnen aanbieden.
Hierin vindt u informatie over ontwikkelingen binnen onze
organisatie en over landelijke ontwikkelingen die voor u relevant
zijn. We hebben ons weer laten inspireren door de Nieuwsbrief van
de Unie KBO, de CSO en door specifiek Zeeuws nieuws. Het aantal
pagina’s van de NieuwFlitZ is beperkt. Daarom hebben we een
selectie gemaakt uit het vele nieuws.
Mevrouw Maria van Waterschoot uit Hulst heeft zich bereid
verklaard de redactiecommissie te versterken. Ze heeft ervaring
met schrijven, vooral van lesmateriaal en hoopt een goede
bijdrage te kunnen leveren aan de NieuwsFlitZ.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.

Pastor Tom Brooijmans
De meeste leden van de KBO zullen inmiddels al wel te horen
hebben gekregen dat de pastor van KBO Zeeland, de heer Tom
Brooijmans, al enige tijd ziek is.
In september werden we opgeschrikt door het bericht dat Tom een
ernstig herseninfarct had gehad. Gelukkig waren de berichten die
volgden gunstig.
Na enkele weken ziekenhuisverblijf kon Tom voor verder herstel
naar “Revalidatiecentrum Lindenhof”. Mede dankzij Tom zijn inzet
en wilskracht om er voor te gaan en de intensieve therapie en
begeleiding wordt gehoopt op een goed herstel. Tom is blij sinds
kort weer thuis te zijn, maar hij moet nog wel een aantal keren
per week voor poliklinische behandeling naar Lindenhof.
De ontwikkelingen zijn positief maar het zal zeker nog enige tijd
duren voor Tom de draad van het ‘oude en drukke leventje” weer
op kan pakken. Naast therapie heeft Tom vooral ook veel rust
nodig in de komende periode.
Wij willen hem die rust van harte gunnen en hopen hem t.z.t.
weer in ons midden te mogen begroeten.
Een kaartje om hem beterschap te wensen zal hem zeker goed
doen. Zijn adres is: Pastor T. Brooijmans, Burgemeester
Lewestraat 13, 4456 AG Lewedorp.
Het bestuur van de KBO Zeeland wenst hem, mede namens alle
leden van de KBO in het Zeeuwse, van harte beterschap!
G.H. Janssen, voorzitter KBO Zeeland
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering KBO
Zeeland
Kom ook om de koers
van KBO Zeeland mee te
kunnen bepalen!

Nestor voordeel
Hebt u al eens rond
geneusd in de Nestor
Voordeelwinkel?
Te vinden via
www.Nestorvoordeel.nl
Ook interessant t.b.v.
ledenwerving! Zie pag.
60 e.v. van de Nestor
van oktober 2014.

De Algemene Vergadering van KBO Zeeland wordt gehouden op
dinsdag 28 oktober 2014 om 9.30 uur in Hotel van Leuven te
Kloosterzande, Hof te Zandeplein 19 (tel 0114-681312) en is
bedoeld voor alle afdelingsbesturen, de leden van het hoofdbestuur van KBO Zeeland en de andere genodigden.
De zaal is open vanaf 9.00 uur voor ontvangst met koffie en thee.
Voor deze vergadering zijn 2 à 3 vertegenwoordigers per afdeling
uitgenodigd, afhankelijk van het aantal leden per afdeling.
De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van de KBO
Zeeland organisatie en komt meestal tweemaal per jaar bijeen.
De agenda’s van de Algemene Ledenvergadering worden meestal
voorbesproken in de Kringen van KBO Zeeland, zodat in de
vergadering effectief besluiten kunnen worden genomen.
De agenda van de najaarsvergadering bevat naast het verslag van
de vorige vergadering en mededelingen over bijv. de Unie KBO en
het POSO/Klaverblad en ter vaststelling het werkplan 2015, de
begroting 2015, de bepaling van de contributieafdracht aan KBOZeeland in 2015 en de ledenwerving.
Tevens zal mevr. Klaartje Koenraad het actuele thema behandelen
over “lokale belangenbehartiging in brede zin”.
De vergadering biedt de vertegenwoordigers van alle afdelingen
tevens ruime mogelijkheden om met elkaar te overleggen en
informele contacten inhoud te geven.

Unie KBO blijft hameren op medicatieveiligheid
… verkeerd gebruik
en onnodige
ziekenhuisopname.

De farmaceutische zorg voor ouderen is onder de maat en dat
moet verbeteren. Op 2 oktober vond in de Tweede Kamer het
Overleg Geneesmiddelen plaats. De Unie KBO en Patiëntenfederatie NPCF vroegen in een brief om aandacht voor veilig
geneesmiddelengebruik van mensen die meer dan vijf medicijnen
per dag gebruiken. Bij deze groep is de kans groot op verkeerd
gebruik en onnodige ziekenhuisopname. Het is belangrijk dat arts
en apotheker goed overleg hebben over het medicijngebruik van
patiënten. Hierbij moet ook de patiënt zelf nadrukkelijk betrokken
worden. Dat is nu zelden het geval.
Daarom vragen de Unie KBO en de NPCF:
-om een grotere rol van de patiënt bij de beoordeling van de
medicatie;
-overleg tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede
afspraken te maken over medicijngebruik;
-dat de Inspectie Gezondheidszorg een rol krijgt bij het toezien op
de medicatiebeoordeling;
-dat de minister van VWS snel met de partijen afspraken maakt
om de impasse rondom de medicatiebeoordeling te doorbreken.
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Workshops in Sluiskil
Veiligheid om en
in het huis

Op 20 november 2014 organiseert de Commissie Kaderbeleid van
KBO Zeeland een tweetal workshops in 't Meulengat in Sluiskil.
's Morgens zullen de heren De Witte en Staelens, docenten
ouderenadviseurs, de eigen bijdrage WMO en AWBZ via het CAK
behandelen en 's middags staat het thema Veiligheid om en in het
huis op het programma. Dit thema is best belangrijk, gezien de
steeds weer verrassende manieren waarop ouderen worden
bedrogen. Denk bijv. aan de babbeltrucs en de medische “hulpverleenster” die in Midden Zeeland en Schouwen actief was/is.
De agenda voor deze dag is verkrijgbaar bij mevrouw M. LeunisLangerak, telefonisch 0115-563496 of via de mail
leunismacw@zeelandnet.nl. Inschrijven kan tot 1 november 2014.

Pensioenen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel “Aanpassing van het
financieel toetsingskader” in behandeling. De Unie KBO heeft
samen met de andere ouderenbonden kritiek op de hoge buffers
die de pensioenfondsen volgens dit wetsvoorstel moeten
aanhouden. De kans op indexering van de pensioenen wordt
hierdoor veel kleiner, terwijl de pensioenen al zes jaar niet zijn
gecompenseerd voor de gestegen kosten van levensonderhoud!
Volgens de ouderenbonden biedt het nieuwe toetsingskader van
pensioenen schijnzekerheid en is het schadelijk en inconsistent.

CSO, de koepel van de ouderenorganisaties
De CSO komt niet
alleen op voor de
550.000 leden, maar
voor alle ouderen in
Nederland.

Pas goed op bij
pinnen, scherm het
ingeven van uw
pincode goed af.
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Bij het Coördinatie Orgaan van Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) zijn landelijke ouderenorganisaties
aangesloten, dus de Unie KBO, de PCOB, de NVOG en het NOOM.
De CSO behartigt de belangen van ouderen op nationaal en
Europees niveau. Zij doet dit op de terreinen gezondheid,
inkomen, pensioen, wonen, welzijn en mobiliteit.
De CSO komt niet alleen op voor de 550.000 leden, maar voor
alle ouderen in Nederland.
Enkele voorbeelden:
-De Commissie Inkomen, Koopkracht en AOW van de CSO heeft
advies uitgebracht over nieuwe wet- en regelgeving rondom deze
onderwerpen. Hierover is door de CSO gesproken met minister
Asscher en zijn brieven verstuurd naar de fracties van de Tweede
Kamer. Deze commissie wordt “getrokken” door de Unie KBO.
-Samen met de vakbonden heeft de CSO geprotesteerd tegen
overbodige nieuwe pensioenregels.
-In opdracht van het ministerie van VWS is in 2008 een project
opgestart om de ouderenzorg te verbeteren. In dit project is een
belangrijke rol weggelegd voor de CSO.
Kortom: Unie KBO komt samen met de andere ouderenorganisaties op voor uw belangen!

Overleg met minister Asscher en staatssecretaris
Klijnsma en de afloop van dit z.g. “overleg”
In NieuwsFlitZ 3 heeft u al een artikel kunnen lezen over:
Koopkrachtverbetering? Vergeet de ouderen niet!
Marion Vanderkaa sprak in dat artikel haar zorg uit voor hogere
zorgkosten, de mantelboetes en het waarschijnlijk niet stijgen
van de pensioenen.
Op 3 september was er een vervolg en zat de Unie KBO met de
andere ouderenorganisaties aan tafel bij minister Asscher en
staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Delegatievoorzitter was Wil van der Kruijs, voorzitter van de Unie
KBO en waarnemend voorzitter van de CSO. Wij toonden ons zeer
bezorgd over de koopkrachtontwikkeling van grote groepen
ouderen in Nederland als gevolg van stapeling van kosten vanuit
verschillende departementen. Minister Asscher deed geen enkele
toezegging. Hij zei te verwachten dat 2015 een zwaar jaar wordt
voor iedereen, inclusief de ouderen. De delegatie van de ouderenorganisaties was na afloop van het overleg bepaald niet gerust.
En dat bleek terecht. Nog diezelfde avond lekten nieuwe
financiële overheidsmaatregelen voor Prinsjesdag uit. Hieruit
bleek dat vooral ouderen in 2105 opnieuw zullen opdraaien voor
het sluitend maken van de begroting. AOW-ers betalen straks
meer belasting. De zorgpremie gaat omhoog. De ouderenkorting,
20 jaar geleden ingesteld als compensatie voor achterblijvende
koopkracht voor ouderen, wordt nu als ‘belastingvoordeel’
wegbezuinigd. De Unie KBO gaf uiting aan het ongenoegen van
ouderen in de landelijke en in regionale dagbladen.

Keurmerk opgenomen in Ziekenhuis Top 100
50% van alle
ziekenhuizen
voldoet aan het
keurmerk van de
KBO!!!

De helft van de ziekenhuizen uit de top 100 van het Algemeen
Dagblad voldoet aan ons keurmerk van de KBO voor
seniorvriendelijke ziekenhuizen.
Dat blijkt uit de Ziekenhuis Top 100 die het AD op 11 oktober
heeft gepubliceerd.
Het keurmerk seniorvriendelijk van de Unie KBO, PCOB, NVOG en
NOOM is voor de eerste keer meegenomen in de maatstaf voor de
prestaties van ziekenhuizen.
Het Albert Schweizer Ziekenhuis in Dordrecht is voor de tweede
keer op rij uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van het land.
De tweede plek is voor het MC Haaglanden in Den Haag en de
derde plek voor Zorgsaam Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneuzen.
Het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis in Goes, Vlissingen en
Zierikzee is geëindigd op de 33ste plaats, de vorige keer eindigden
zij op de 77ste plaats, dus een behoorlijke sprong voorwaarts.
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