
Een greep uit het nieuws 29 april 2014  

 
• Op woensdag 2 april startte onze ‘KBO-meldlijn ouderenzorg’. Via deze meldlijn inventariseert 

de Unie KBO de problemen in de uitvoering van de ouderenzorg. Onder meer Radio 1, Omroep 

Max en Omroep Brabant besteedden aandacht aan onze actie. 

 

• Hoe ouderen zich vervoeren en welke hindernissen ze hierbij ervaren, is onderwerp van een grote 

KBO-mobiliteitsenquête. De uitslagen vormen input voor onze belangenbehartiging op dit terrein 

en verschijnen ook in Nestor. 

 

• Ons onderzoek ‘medicijngebruik ouderen’ is bijna afgerond. Duidelijk is alvast dat de 

medicatiebeoordeling voor 65-plussers nog steeds een ondergeschoven kindje is. Enkele weken 

geleden wist de Unie KBO te bewerkstellingen dat er Kamervragen werden gesteld over het niet 

goed functioneren van de medicatiebeoordeling. De controle op het juiste medicijngebruik bij 

ouderen met meerdere aandoeningen faalt. Minister Schippers heeft inmiddels antwoord gegeven 

op deze Kamervragen. Hierin worden weliswaar de verontrustende cijfers en signalen van de Unie 

KBO genoemd, maar er wordt nog geen directe uitweg gegeven. De Unie KBO gaat nu 

rechtstreeks contact opnemen met de betrokken partijen om te komen tot het opstellen en 

implementeren van een gezamenlijke agenda ‘Polyfarmacie 2015’.  

 

• Zilveren Kruis Achmea start binnenkort een onderzoek naar de kwaliteit van ouderenzorg. De 

Unie KBO is gevraagd om in dit belangrijke onderzoek te participeren en zal de leden te zijner tijd 

over de uitkomsten informeren. 

 

• De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is naar de Tweede Kamer. Deze wet zal de AWBZ gaan 

vervangen en is van cruciaal belang voor ouderen die veel en intensieve zorg nodig hebben. De 

wettekst beslaat 177 pagina´s en wordt momenteel door de Unie KBO zorgvuldig bestudeerd. De 

WLZ lijkt sterk op de huidige AWBZ, maar de toegang wordt duidelijk aangescherpt. Eerder 

becommentarieerden we reeds de concepttekst van deze nieuwe wet. Een aantal voor ons 

belangrijke punten is meegenomen. Binnenkort geven we in CSO-verband onze definitieve reactie 

en informeren we ook onze bonden en leden. 

 

• De Unie KBO maakt zich zorgen over de gevolgen van de hervormingen van de ouderenzorg. Er 

staat nog erg veel te gebeuren voordat de ingangsdatum van 1 januari 2015 is bereikt. En intussen 

neemt de leegloop en leegstand van verzorgingshuizen alvast grote vormen aan. De grote vraag 

is of partijen er straks klaar voor zijn: de gemeenten, de thuiszorg, de wijkverpleegkundigen, de 

dagopvang en niet te vergeten de mantelzorgers.  

 

(Bron : Wegwijzer nr. 3 Unie KBO) 

 


