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Van het bestuur 
Het is zomer, en dat betekent voor uw bestuur dat we het enigszins rustig aan doen. Eventjes er 
tussen uit. Genieten van een wel of niet verdiende vakantie, maar even pas op de plaats. Ook 
jullie, wensen we een heerlijke zomer toe. 
 
Wel en Wee 
We verwelkomen de volgende leden: 
Mevrouw Kok-Stolwijk en mevrouw Snijder de Wilde. We hopen jullie binnenkort te mogen 
begroeten bij een van onze activiteiten. 
 
Van de wandelcommissie 
De geplande wandelingen in de maand juni gaan niet door. De eerstvolgende wandeling staat 
gepland voor 14 Juli, er wordt dan in Reeuwijk gewandeld om de surfplas.  
 
Activiteitenagenda 

28 Mei Zomerklaverjassen Parochiezaal 

5-12 Juni Vakantieweek Hotel Gaasterland Zie de website 

25 Juni Zomerklaverjassen Parochiezaal 

14 Juli Wandelen met Gini 0348-415534 

28 Juli Zomerklaverjassen Parochiezaal 

 
Van de reiscommissie Kamerik/Woerden 

 “Schelpen in het groen” 
Dat was het thema voor de dagtocht van 6 mei van de reiscommissie Kamerik/Woerden. 
Met 56 deelnemers op pad. Eerst naar Hillegom voor de koffie met gebak en de informatie 
over het bedrijf van de familie Warmerdam. Schelpen en vetplatjes in potten. Met behulp 
van medewerkers van het bedrijf konden de deelnemers zelf aan de slag om een potje te 
vullen en mee te kunnen nemen naar huis. Vervolgens naar een restaurant bij de 
Kagerplassen waar een heerlijke en goedverzorgde lunch klaar stond.  Na de lunch werd de 
tocht voortgezet door Den Haag en ten slotte naar Scheveningen om uit te kunnen waaien 
aan het strand of op de boulevard.  Voor de deelnemers weer werden afgeleverd bij de 
opstappunten werd er genoten van een diner bij het wapen van Haarzuilen. Een geslaagde 
dag. Fotografen onder de deelnemers wordt verzocht foto’s ter beschikking te stellen aan 
de webmaster Henk Rombout zodat deze een aantal kan plaatsen op de website. Het 
emailadres van Henk: henkrombout@gmail.com 

http://www.kbowoerden.nl/
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Wat hebben we voor u gelezen 

Rapport Meldpunt aangeboden aan Tweede Kamer 

Het eindrapport van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (NMO) is gereed. Op 29 april 

kreeg de Kamercommissie van Volksgezondheid het rapport, boordevol feiten en 

voorbeelden, uitgereikt. De kwaliteit van de zorg staat onder druk en de eigen bijdragen zijn 

vaak (te) hoog.  

De Unie KBO, PCOB en Omroep MAX lanceerden het NMO in december 2014. Tot 1 april 
2015 konden ouderen en zorgverleners bij het meldpunt aangeven hoe zij de hervormingen 
ervaren. De meeste van de ruim 2200 meldingen waren ronduit negatief.  
“Met name over huishoudelijke hulp kwamen veel klachten binnen. Door als gemeente in 
alle openheid het persoonlijke gesprek aan te gaan kan een groot deel van deze klachten 
worden voorkomen”, aldus Manon Vanderkaa in gesprek met Tweede Kamerleden.  
Meer kwaliteit, minder kosten  
Ruim 400 meldingen kwamen binnen over de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De 
meeste meldingen gaan over de kwaliteit van de zorg. Dit onderstreept de noodzaak tot het 
nemen van kwaliteitsverbeterende maatregelen.  
Veel ouderen maken zich zorgen over de stijgende toename van de eigen bijdragen. De 
Unie KBO benadrukte in de Tweede Kamer dat er meer inzicht moet komen in de stapeling 
van eigen bijdragen en betalingen in relatie tot het inkomen van ouderen. Denk aan eigen 
risico, premies, effecten van het afschaffen van toeslagen.  
Het eindrapport deed veel stof opwaaien. Zowel in politiek Den Haag als in de media. Zo 
typeerde het Algemeen Dagblad het rapport als een ‘regelrecht zwartboek’.  
 

Protest tegen forse stijging eigen bijdrage 

huishoudelijke hulp 

In korte tijd zijn er 633 bezwaren gekomen tegen de verhoging van de eigen bijdrage Wmo 
en Wlz. Logisch: per 2015 is de korting van 33% op de eigen bijdrage komen te vervallen. 
Veel ouderen voelen dit nu sterk in de portemonnee. De Unie KBO wil compensatie voor 
mensen die hun hoge zorgkosten niet kunnen betalen. 
  
Gebruikers van thuiszorg moeten nu meer betalen voor dezelfde zorg (en in een groot 
aantal gevallen zelfs voor minder zorg). Daarnaast kunnen gemeenten sinds dit jaar een 
aparte eigen bijdrage vragen voor algemene voorzieningen. Dit alles heeft gevolgen voor de 
koopkracht van ouderen.  
Probleem is groter  
Tot half april zijn er 633 bezwaarschriften over de verhoging van de eigen bijdrage 
ingediend bij het CAK. Dit kunnen er nog meer worden, want de periode waarbinnen 
bezwaar moet worden aangetekend is nog niet verstreken. Staatssecretaris Van Rijn vindt 
dat het aantal bezwaarschriften meevalt. Bij ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg klaagden 
ook veel mensen over de hogere eigen bijdragen. Doorvragen leerde ons dat zij vaak geen 
bezwaar hebben aangetekend. Het probleem is volgens de Unie KBO dan ook veel groter 
dan de nu bekende 633 CAK-bezwaarschriften.  
 
De Unie KBO stuurde een brief naar de Tweede Kamer.  
 
 
Namens het bestuur.  


