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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 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4koVkUSVyRS-F_w-K2H8Cm0Lvo1VJuJGZj227zLg59DTO8ubWi6GzwEmcMqbhM2MOxqQFlLYJnRS-SCrKk4-Hg/LsZgAtQxnipEBFY
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/aXiHNcrxfEgP-XColf2zsmz7wjNKLjwJhd1J79UL26jHPfXw9vdIdvQ4qaiIeGyJDimglwFHzeCrlGnEQLYlmQ/IHFiM3dajsZJ7By
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VDuQ2_7Q_NzyXF3e5pnrricW45yWb0azUA9zPEpp0UyRV4bARwCJbRJSGJUBd-mBnPHsUz8wGjhVbb16ZIw75g/65ntxVpTCagcRIv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/8w2nKIuT4tZ5kmjkePQuSn1LYTGTqJQ11M8T2l5t_-HjAk5wujeYPma39XL2bIab0uq8I89UbMRXPbvSDMoDQw/SSTJ4B9rjhHq2gR
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/cR33tHAMX39Ym3hVTJtWk3HnsAmeYU-ZOp_2hJ-XYo9Pud1IxMud8JZZ3JECaDOIOp1l0vy-7AKBmEgjv7GKjg/bqUnzUrLSsKfXcU
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/HTv7VRq1ZHsnJmH9shoatptwv57n441qph1hhBGN2ZjEvGuRVv-QaWO36ZxX3dulW8VKtl6I-CZAFEyRuBVEzQ/scpibqEs6IG4fbX


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 

  

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/HTQtoZv2X18iJAC7cfnuMAwxAUetIOunS-8OVstzftmlQF2cZDMnrE3lAHX4Sa5N0ul9t4HXtUwOvkYFWgebFA/uvbHdmZtj9YW4hS
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/8zdiX1nk5Pp9vWdIJ-eoPuTnh3Q1JJeYbgZzSQTqRcF_2BhuervnT5PzxjdIYYnf_hRoV15kJ0PUP9HeoAiszw/N8veHPpIjkiGmMf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/x7PygE886JNJCV1NlqVPA21k9W7LT2MlDug4xC_ex03HabjKepR1gggaMYsx6v27mS_YwMy7EjNsuAj6T76mpQ/xCjQfBH5tKiH5aH
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/CZ0HNb6M_-xQasfySZKzIVEYD4CszL0427S3QdH-_KQtFRfnGFGO5PDYJqEZMHCwRaN1kuozdE99LeesUaGECQ/TVxtfEUKQQjcGun
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/emHHGMItURM28HvkYZT0gGrkZp7GJK2fmcbjDFaU9gUOMIjyDAyV4BtYkeqgSV-QU2ICi_h5cXMkKVTdLa-rbw/Xf3hMt99XrXyI9N
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/eRWak2Rhz20nWSJXVi3jkbnVdcZTexrDZ4vFZS4_SMANNgsia4-1e0_1OCcfXqaW15fiQy2PTc34fXFtDNbpvw/L39jyAtFhJGLpUe
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/LuXXbgxslBr75oa7D7e44OqXO0GANYcCUv8FixI4nq72mrEDhJYmZUiDcBwzoGTtk6U-A3oUrI1TI7yc7y4ZJw/ss2gQTqNMwsNPs5
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WkvTIbgfCMvunbllTKSjSla-FNANeKX9BxbY0-yfdMjhILcVSQzdCrZrNWFQT26g7aOCDhDpZH3JJlw57BpXfw/SNNKXYEW9VAFiIf


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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https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/lixFGNs5IATdzufSLp4KODvuLrCUPHJoTz4tj-mhczuCkQgyNwVk0N_B1ZXB6S0yIMTf9SAhZ4Zym56iBia5FA/u6FqvPN6SQMGesY
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/thcNd9lR9ywgIlz_zBiClr78rJUrxT82ZfJ8rniSJASneEVRHXCvEFzmevNnY6t4t4Dykr0pcnJcjKft2CHA7g/ZgYWFqHcniDJTwh
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Eu2ECoDW5uVY2QuDAzXQB12dVtOIOcUgParBu3fzmNwXv8_QNl1N9fjqlwNPVqahqsTwZcP0Gqha_uHzGk6j-g/fUn7ncVdGdmGvKD

