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Parkeren voor ziekenhuisbezoek moet betaalbaar 

worden, teken onze petitie! 

 

  

 

€4 per uur of wel €36 voor een 

dagkaart. Dat zijn de bedragen die 

mensen vaak moeten neertellen voor 

een ziekenhuisbezoek. Voor wie 

vaker naar een ziekenhuis moet, 

lopen de kosten zo flink op. KBO-

PCOB is het zat dat ziekenhuizen 

parkeerders gebruiken als melkkoe 

en start een petitie om een eind te 

maken aan de torenhoge parkeerkosten. Al meer dan 20.000 mensen 

steunden de petitie. Tekent u ook? 
 

 

Teken de petitie  

 
  

 

Een vraag over uw ABP-pensioen? Bestuurders geven 

antwoord aan leden KBO-PCOB 

 

  

 

Bent u lid van KBO of PCOB, 

gepensioneerd én ontvangt u 

pensioen van ABP? Heeft u vragen 

over het beleid van dit 

pensioenfonds? Ga dan op 14 juni 

samen met KBO-PCOB in gesprek 

met ABP-bestuurders. 

 

 

Meer informatie en aanmelden  

 
  

 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/XkJGDheE3GQqLUSscvS9hzntoHAR2ReZhtrt0UYmJpG0FlKCuX__jFbOxZMxWzrne4vMPtKAkZl1OnU3UPOzeg/NVhFc48pEMbR4ph
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/yLwSkBvL0dgtnnKKQb3B5K5nH8T1JB8ASrDvY5DDd4c2TW_iihRBzQmy2Nu8MLV59CO00qBH5GZFImXSb7Yi2w/tnMqCpG3N2IAC6s
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qKA0oUxsB-BOCsuQKIvYqf_IuqlZmRzWiTBrvvKGA0hAhYzlVqsO52EDlhEw--xilsdbA2NQEgJuPFHeUC6wDA/r5Djs6GzS5jEct5


Senior voelt zich minder vaak onveilig 

 

  

 

Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) publiceerde eind 

april cijfers over veiligheid en de 

beleving van veiligheid in de eigen 

omgeving. Volgens deze cijfers 

ervaren senioren meer dan andere 

leeftijdsgroepen agressief gedrag in 

het verkeer. Daarentegen zeggen 

juist senioren minder dan andere 

leeftijdsgroepen een gevoel van 

onveiligheid te hebben. Veiligheidsvoorlichters van KBO-PCOB nemen de 

uitkomsten van het rapport mee in hun werkzaamheden voor senioren. 
 

 

Lees meer  

 
  

 

KBO-PCOB blij met oproep Nederlandse Zorgautoriteit 

voor duidelijkheid over hulpmiddelen 

 

  

 

Mensen die hulpmiddelen nodig 

hebben, zoals bijvoorbeeld een 

gehoortoestel, verdwalen vaak in het 

aanbod. De meeste onduidelijkheid 

bestaat er over de vergoedingen. 

KBO-PCOB is daarom blij met de 

oproep van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) voor meer 

duidelijkheid over hulpmiddelen. 

 

 

Lees meer  

 
  

 

BO-PCOB mengt zich in debat over 

ziekenhuisfaillissementen 

 

  

 

De Tweede Kamer debatteerde op 25 

april over ziekenhuisfaillissementen. 

KBO-PCOB deelde voorafgaand aan 

het debat met de Kamer 

zorgwekkende signalen van leden 

over de effecten van het faillissement 

van het ziekenhuis in Lelystad. 

 

De juiste zorg op de juiste plek lijkt 

hier namelijk niet meer op te gaan, zo 

concludeert KBO-PCOB samen met 

een aantal gedupeerden. Als we met 

elkaar werken aan het langer thuis 

wonen van senioren, dan vraagt dat 

om een goed netwerk aan zorg; en 

dat is inclusief het ziekenhuis.  
 

 

Meer over de zorgen van senioren  

 

  

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/chjVt4KfsQujxb61CnWZcSb4H2vAYJQGMG3T20nm93haIAFQlZXy0qLSwvkPBm0jqnDZUtnjMVaXyIJRBfjBCw/tgBMTS9ntFygyUd
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VvSvN8eSO3hkdF2JDobfnCYt1nCP-kyn9VaU_LS3Aypj9rT-KN1cZmziuWhTaaZV-0jOUVWW0XPzOpU23sKNJA/VWcKqCa7qmjf2VI
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/i2RWGq3QIqF8HXVKh4FOxX8Uis--lIzkLyEKsTtXuQfPTd0xefmOLz8qQ6y3GNCFoUtlcxXZwj_AImYcfsjjeg/apN7U5RvScJCW7e
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/iYorsI6nahUUauBIaNu7QCDeYuJFi_ipDRxFXf6XpI2TxTx7sm6UVZJF8DG5PcWzuYwCfehwepIeoaxpgC502Q/MR97fbsVTcfF9Lg
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Rc2C7-TuTePoVSn70nNOh3oZE0xNyaOv9N9dHOk6TeyJrhD9fjetEe690uMc9pBbbCA3tlO60AUZL2ONIHNOMA/gqbunjGMjrVj8Pm


KBO-PCOB zet zich in voor hogere vaccinatiegraad 

volwassenen 

 

  

 

Er is momenteel veel discussie over 

de vaccinatie van kinderen en 

jongeren, maar ook de aandacht voor 

vaccinatie van volwassenen mag 

volgens KBO-PCOB niet verloren 

gaan. De helft van alle vaccins in 

Nederland wordt namelijk aan 

volwassenen gegeven, zoals de 

griepprik, de pneumokokkenprik 

tegen longontsteking en de prik tegen 

gordelroos. 

De vaccinatiegraad onder volwassenen daalt echter zorgwekkend en dat 

vraagt om actie. Daarom heeft KBO-PCOB  – lid van de Vaccinatiealliantie – 

het initiatief genomen om, samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse 

Influenza Stichting en een aantal andere organisaties, te bewaken dat er 

voldoende aandacht blijft voor vaccinatie van volwassenen. Staatssecretaris 

Paul Blokhuis van VWS ondersteunt de inzet van KBO-PCOB. 
 

 

Lees meer over onze actie  

 

  

 

Rapportage belangenbehartiging eerste kwartaal 2019 

 

  

 

Er staat weer een nieuwe rapportage 

belangenbehartiging voor u online. In 

deze rapportage leest u wat we in het 

eerste kwartaal van 2019 voor 

senioren in Nederland deden en 

bereikten. 

 

Via onderstaande knop komt u bij het 

overzicht met de maandelijkse 

rapportages. 

 

 

Lees de rapportages  

   

 
 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/awZpYDYmHhwhSQPHt8bolNidGRZGlhnusyE4MW9gnrpKBcoWCebp4w6k_ggNBO4YuRQuMYrM5qKeiRX76N04cA/YIhq84qHaskmsFG
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/mj08eax11INlH9rxtPlNqPw2zCgQfk2pQn24F5FS986dmWJQMJyWS4xKIrld-vFVQX066daFlS7gUISlnMR0pg/xEtRe7EACz3i8va

