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Start met vaccineren ouderen 

 

  

 

KBO-PCOB vindt dat het kabinet moet 

inzetten op het zo snel mogelijk vaccineren 

van alle ouderen, met het Moderna vaccin, 

in lijn met het advies van de 

Gezondheidsraad. KBO-PCOB directeur 

Marcel Sturkenboom: “Het vaccineren van 

ouderen zal ertoe leiden dat zowel de 

ziektelast in deze groep verlaagt als dat de 

druk in de zorg afneemt. Dat levert een mooie win-win situatie op.” Vanaf maandag 

18 januari wordt begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en 

instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de minister 

vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen 

met een beperking inenten met het vaccin van Moderna.  
 

 

Lees meer 

  

 

  
 

  

Meld u aan voor de digitale ledenbijeenkomst over 

pensioenen 

   In de anderhalf jaar na het 

pensioenakkoord is volop gesproken en 

gedebatteerd over de uitwerking daarvan. 

KBO-PCOB heeft er, samen met andere 

seniorenorganisaties, stevig voor gepleit 

gepensioneerden ook in de periode 

tussen nu en de invoering van het nieuwe 

pensioencontract al meer perspectief op 

indexatie te bieden. Hun pensioen staat 

vaak al 12 jaar stil, en dat moet anders. 

Minister Koolmees heeft intussen de wetgeving gepubliceerd die onder meer de 

periode tot 2026 moet gaan invullen. Ook regelt dit deel van de wetgeving afspraken 

over het nieuwe contract zelf, het nabestaandenpensioen en de governance. 

 

In een allereerste reactie op de wetgeving liet KBO-PCOB, samen met collega-
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organisaties ANBO en Koepel Gepensioneerden, al weten kritisch te zijn over de 

plannen van de minister voor de tussenliggende periode. Vanzelfsprekend gaan we 

echter ook uitgebreider reageren. Hierover gaan we graag in gesprek met onze 

leden, zoals we dat ook afgelopen zomer al deden. Hiertoe zullen er drie 

bijeenkomsten plaatsvinden op 20 januari 2021. U kunt daaraan meedoen door u 

vooraf aan te melden voor één van deze bijeenkomsten. Aanmelden kan via 

onderstaande link: 
 

 

Meld u aan 
  

 

  
 

 

KBO-PCOB wil structurele aanpak om stapeling van eigen 

bijdragen te beperken  

 

  

 

Verbeter het beleid tegen stapeling van 

eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere 

maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor 

pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie 

Nederland en Ieder(in) bij de Tweede 

Kamer. “Nu het einde van de tijdelijke 

bevriezing van het eigen risico in zicht 

komt, wordt het tijd de volledige afschaffing 

of een rigoureuze structurele verlaging 

hiervan in gang te zetten”, aldus KBO-

PCOB directeur Marcel Sturkenboom. Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen 

mogelijk, waaronder het permanent maken van de tijdelijke maximering van de eigen 

bijdrage voor geneesmiddelen. 
 

 

Lees verder 

  

 

  
 

 

KBO-PCOB blij dat kabinet vertrouwt op oordeel van artsen 

over code zwart 

 

  

 

KBO-PCOB is blij dat minister Van Ark 

alsnog vertrouwt op het zorgvuldig 

afgewogen draaiboek van artsen voor het 

onverhoopte scenario dat er een tekort aan 

IC-plaatsen ontstaat. 

 

Het kabinet veranderde op 11 januari van 

standpunt over de zogeheten ‘code zwart’. 

Uit een brief van minister Van Ark aan de 

Tweede Kamer over het draaiboek ‘Triage 

op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de 

COVID-19 pandemie’, bleek dat de minister onder druk van de Tweede Kamer afziet 

van wetgeving die zou verbieden dat zorgaanbieders en zorgverleners voor opname 

op de intensive care in het uiterste geval zouden mogen selecteren op basis van 

leeftijdscohorten. 
 

 

Lees het artikel 
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Vaccinatiestrategie corona 

 

  

 

Op 6 januari zijn de eerste 

zorgmedewerkers in Nederland 

gevaccineerd. Veel ouderen willen ook 

graag gevaccineerd worden maar moeten 

nog wachten. Om u te informeren over de 

vaccinatiestrategie van het Kabinet en om u 

in de gelegenheid te stellen om antwoord 

op uw vragen te krijgen vindt u hier 

uitgebreide informatie. 

 

 

Meer informatie 

  

 

  
 

 

Extra belasten woningeigenaren slecht idee 

 

  

 

Veel ideeën komen nu los voor de nieuwe 

kabinetsperiode. Zo ook van De 

Nederlandsche Bank (DNB). Als oplossing 

voor de woningmarktproblemen zien ze het 

zwaarder belasten van eigenwoningbezit. 

“Slecht plan”, zo oordeelt KBO-PCOB 

directeur Marcel Sturkenboom. Hier moet 

direct een streep doorheen. KBO-PCOB 

ziet andere mogelijkheden om de 

woningmarkt beter te maken. 
 

 

Lees het artikel 

  

 

  
 

 

Gemeenten aan de slag met ouderenmishandeling 

 

  

 

Op 21 december verscheen de 

Voortgangsrapportage “Geweld Hoort 

Nergens Thuis” van staatssecretaris 

Blokhuis. KBO-PCOB is blij dat gemeenten 

met ouderenmishandeling en financieel 

misbruik aan de slag gaan, maar ziet 

tegelijkertijd het gevaar van versnippering. 

Hoe gaan gemeenten aan de slag? Hoe 

wordt het geagendeerd? De lokale 

belangenbehartigers van KBO én PCOB 

kunnen een belangrijke rol spelen. 
 

 

Lees verder 

  

 

  
 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jtQN6rkc3I5JHTeo7TZD2x3Qt7173kK8dmmgj9cSIuZ6JfvSXhd5wAqXq_yJGgD01MYp4vfkpGYROy7dN4Gr8w/DgQxM9cne5Utfe5
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/t9VOzckiExVlCXWsMeRT1V96t_hmSzCLmDan154Aa85y5L3GJ4DfqU6MnUg5EW3HrekKDiMjAEE8LVQetj9d1w/ZK6SPpBedWeaPDn
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ZzQlMock9EPv0anlHa__ZH4CQ2SEmkDejFRZolIbSQ5TkAiutyBz4TLaZwnfnGjhXCs5sMQ94TL9Oz9DfSOP2A/vsjCifJVstb7Rab
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/iAkE7rYFkhGZs1Vx6R2OpGA2eX8ryGMqHowwdDwGk-L_gGOqf2dd_-h3eLyEvePWXgEhNRAHGHUEYoZKvOD03g/mDVN49ZmUiU3nUU
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ZMQjgA1Xan9SgX1yrtBaw6XiKMafWhijBk-EOc3FoHMFNRZWd-8jcrja4IFoXtUB-3EkYNik764ibkxvx_cPNw/iSFpsk483CQEMmd
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/05dGEvhSwJXetZmhEY8hpEQfl2FvVGY-Skg9yzF-Bb-n9xdeYo8aG2i8mlqJb_QUQYSsqeFLGIRbckpIT9NDOw/nfiKHPnSFanf7VL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/_t96ikuKZz3pGZtVrVR8PXuHt3UwDIhqeL3fvgYoeyl5ZxqsNh37lktUdica_8iCXbiiISgJOEOo8Y4aXu7Nzw/JCJf3tcawgpdRvD
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/_jplPSd_BBFftgX-Vi7-uTnckdZudLEih_maRfRLm2xSI2GG_OCfiHCEZnOvG5YEuX1yzeQW8bNxhnFRE7eEbw/PveScdYjFZfK5Zb
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ghssi2ljC9RJ_FkaLoduzOy5-A80IKshJ-x_rrozhDVCp-pz8OUYOaDbxc8R-bQDwvG3Xu-mHh1N-QZrX0Gs6A/2TqHPTwnK5x2ZBA
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/rMh5a8lrXCc9QBcIDN5BvVi4Sl2tns8-fabM9MsURqW9se8KCvZY_pp1YKO-VqbM11CK4ecqHkCXbo94f4duNQ/pQA58VN3xVMpXTF
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/yISH7UUicnAID2GVC1K_-vwCrhXT-ZgXMWrxZSesKKduZNPLVSUfGWTsy2Adh0AyVyQLB5voiV-9v5yLgJCGfg/FiFBnIq6wWfrzsD
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/_iKcSnQgkHBYfCwyWNokwhU1llPCEp9SUCs9wCkXGzTaLrQMSsh4uRZyF0W26KrzO_ZS98EkokBTnTUEGTcrGg/VdH6MKrJmm57EEN

