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Armoede ouderen toegenomen 

 

  

 

Het CBS publiceerde cijfers over het 

armoederisico onder de Nederlandse 

bevolking. Wat blijkt? Hoewel de 

armoede gemiddeld genomen licht 

afnam in 2019, is het risico voor 

senioren juist toegenomen. Directeur 

Marcel Sturkenboom van KBO-

PCOB: “Dit komt overeen met de 

ervaring van onze leden. De kosten 

en lasten nemen toe, terwijl het 

inkomen gelijk blijft. Toenemende armoede bij ouderen moet nu de hoogste 

prioriteit krijgen in de Tweede Kamerverkiezingen.”  
 

 

Lees verder 

  

 

  
 

Assistentie bij de Geldmaat 

 

  

 

Geldmaat introduceert: Geldmaat 

plus assistentie, een service voor 

iedereen die het lastig vindt om 

zelfstandig geld op te nemen of te 

storten. Geldmaat plus assistentie is 

vanaf nu beschikbaar bij een aantal 

geselecteerde winkels van Primera, 

Bruna en The Read Shop. KBO-

PCOB is blij met deze ontwikkeling. 

Ook vanuit haar rol als deelnemer in 

het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. 
 

 

Lees het bericht 
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https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/g22H7z0uDm8y4sxzAdZkz9woQZF4hVHisJsqskU5Q-RSRpv_JP0RB0UbUNZa_nZewcnF5BiXydX1-YezsNlOgQ/uvbHdmZtj9YW4hS
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/E1-UfmekV4Hoiek7dOFNkzi_bgu3jCZrG9zl-G8ly3QeAKqH6Av1vY2C67WtGT_ySUt6QGjaBn8obuAFZ7wF4Q/65ntxVpTCagcRIv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qKOy8AeviyMNw9rYdFzzuo0F4vR6IyN8jAvFId79QB_SOb07_UrOKVGLiQpqoXiDi9LvcA8Y4kE_3vWY_mFkwg/SSTJ4B9rjhHq2gR
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/-4RhydR6p2gzoVxrD1_7Msr9AaFVpij4uKyT2TPnBQZ_xNMrl--scFM71UcHZ6lXHA0PY3Vx7g-kqyJoCsC8lA/bqUnzUrLSsKfXcU
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Mj87eBRH55wJX0r8w2wkYK1ea4D0cfW4otC4A9bFkHfbuFgNj_p87rosbYB-CI-NnW_LEofFm3l1PvqpzTe6Eg/scpibqEs6IG4fbX
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/UN74ObK4rgB3E2B_mmKnHFioDSEGU2jjITkzdsVF5zNo8eDMSDr6OcNbN_dQfeCawhgHTW7taILJ4D2lJ7CFVw/xCjQfBH5tKiH5aH
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/RgfqMTIXnsxqXdgCGju-TmGypkeeXkV-lQ7jPOstreXu-3q8MVQhAzZzGq2rKkCAm74-UP419XMt9XXBzy7IdA/TVxtfEUKQQjcGun
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/9ZGrocdAHWJB-pJWICIEIdhh1L6theC1FLlE2Kyn-ecromREHMo2GnOZjDO2xHWOTxur2jiuhUxASKD3bHl9_Q/Xf3hMt99XrXyI9N


 

Tweede versie draaiboek "Code Zwart" 

 

  

 

.De Federatie Medisch Specialisten 

en de Artsenfederatie KNMG hebben 

een nieuwe versie van het draaiboek 

‘Triage op basis van niet-medische 

overwegingen voor IC-opname ten 

tijde van Fase 3 stap C in de COVID-

19 pandemie’ gepubliceerd. Al in juni 

van dit jaar verscheen de eerste 

versie. KNMG heeft vervolgens een 

brede consultatie opgezet waarbij 

ook de input werd benut die KBO-PCOB heeft opgehaald tijdens het speciale 

webinar op dit onderwerp en in de focusgroepen. 
 

 

Lees verder 

  

 

  
 

Meer scholingsmogelijkheden voor ouderen 

 

  

 

Vanaf 2022 krijgen werkenden en 

werkzoekenden meer mogelijkheden 

voor scholing, mede op aandringen 

van KBO-PCOB. Dit biedt kansen 

voor ouderen. Directeur Marcel 

Sturkenboom: “Goed dat er zicht 

komt op meer scholing, ook voor 50-

plussers. Wel moet iedereen ook een 

ontwikkeladvies kunnen krijgen. Een 

nieuw kabinet is hiervoor aan zet.” 
 

 

Lees het artikel 

  

 

  
 

Toolbox Samen Beslissen 

 

  

 

KBO-PCOB is in samenwerking met 

Vilans en NOOM het project Samen 

Beslissen gestart. In dit project staat 

een goede voorbereiding voor een 

ziekenhuisbehandeling centraal. 

Tijdens bijeenkomsten samen met 

senioren en een aantal ziekenhuizen 

in het land, is ingegaan op de 

werkwijze ‘Samen Beslissen’ en op 

het belang van het goed nadenken 

over wensen en mogelijkheden bij de keuzes voor behandelingen in het 

ziekenhuis. 

Dit heeft geleid tot een toolbox ‘Samen Beslissen met TOPICS-SF’, waarin een 

stappenplan, praktische hulpmiddelen, tips en voorbeelden te vinden zijn. Deze 

toolbox helpt afdelingen Geriatrie bij het implementeren van een werkwijze 

voor samen beslissen met ouderen met behulp van een korte vragenlijst, de 

TOPICS-SF. 
 

 

Bekijk de toolbox 
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