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Minister, maak haast met vaccins
voor ouderen!”
Vaccins die ouderen verlossen van pijnlijke ziekten zoals
gordelroos en longontsteking, moeten zo snel mogelijk
in het Rijksvaccinatie Programma. De Unie KBO bood de
vaste Kamercommissie van Volksgezondheid op 29
maart een petitie aan met deze boodschap.

Lees verder

Verdeel de pensioenpijn eerlijk
Nu pensioenkortingen vrijwel onvermijdelijk zijn, moet
de overheid de pensioenpijn eerlijk verdelen. Directeur
Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “De rekenrente
moet tijdelijk omhoog en er moet
koopkrachtcompensatie komen voor ouderen met een
kleine beurs.”

Lees verder

Oproep: ouderen, doorbreek de
stilte!
De Unie KBO heeft een website in het leven geroepen

om de échte verhalen te verzamelen over de dalende
koopkracht van senioren. Doorbreek ook de stilte en
laat ons horen wat u merkt!

Lees verder

Maak uzelf ‘boefproof’
Dit voorjaar organiseert de KBO vier bijeenkomsten
over veiligheid. U ziet er alles over het boefproof
(inbraakveilig) maken van uw smartphone. U leert veilig
bankieren én u krijgt tips om te voorkomen dat u
slachtoffer wordt van inbraak of de babbeltruc. De
voorlichting is gratis; komt u ook?

Lees verder

Keurmerk Seniorvriendelijk
Ziekenhuis krijgt vervolg
Het succesvolle project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen
gaat door. Vanaf nu werken we toe naar de uitreiking van
het keurmerk in 2017. Dit jaar worden er nieuwe,
verscherpte criteria toegevoegd. Bedoeling is dat oudere

patiënten en hun familie het keurmerk gebruiken voor hun
keuzes.
Lees verder

Samenwerking KBO-PCOB
KBO en PCOB bundelen hun krachten, in het belang van de
Nederlandse ouderen. De verenigingen hebben samen zo’n
300.000 leden. Half maart besloten de ledenraden tot
vorming van een gezamenlijk landelijk bureau en
oprichting van de vereniging KBO-PCOB.
Lees verder
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