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Brandveiligheid, ook voor 65plussers
Meer dan de helft van de slachtoffers van een brand is 65 jaar
of ouder. En veel 65-plussers hebben geen schijn van kans
om zichzelf in veiligheid te brengen bij een brand. Dit blijkt uit
onderzoek van de Brandweeracademie naar verschillende
branden in seniorencomplexen. Ook de KBO pleit voor
aanpassing van de bouwregelgeving.

Lees verder

Maatwerk in de zorg onder druk
Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over vrijstelling
van het eigen risico. Minister Schippers wil via deze vrijstelling
bepaalde keuzes sturen. Daar is de KBO niet blij mee, het
belang van de patiënt moet voorop staan!

Lees verder

Zorgen over huurmarkt door
verhuurderheffing
De Unie KBO maakt zich grote zorgen over de huurmarkt voor
senioren. De hoge verhuurderheffing heeft grote gevolgen.
Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Aanbod én
betaalbaarheid van huurwoningen komen direct in gevaar.”

Lees verder

Met thee en taart de tablet
uitproberen
Met een feestelijke high tea maakten 22 dames in Villa
Sonsbeek in Arnhem kennis met de digitale techniek. De
tabletcomputer blijkt een schatkamer voor senioren te
openen. De deelnemers aan ‘thee, taart en tablet’ waren dan
ook erg enthousiast over de mogelijkheden.

Lees verder

KBO en Keurmerk Seniorvriendelijk
Ziekenhuis bij RTV Oost
Ouderen hebben dikwijls meerdere aandoeningen
tegelijkertijd. De zorg in het ziekenhuis is daar niet altijd goed

op afgestemd. RTV Oost ging op bezoek in het Isala
ziekenhuis in Zwolle, dat in bezit is van het keurmerk
Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

Lees verder

Geef de KBO een extra steuntje in
de rug en win mooie prijzen!
Door mee te doen met de KBO-loterij van de Supportactie
vangt u twee vliegen in een klap. U maakt kans op mooie
prijzen én u steunt het werk van de KBO, de grootste
seniorenorganisatie van Nederland.
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