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Koepels wachten op antwoord SER 

Al heel lang koesteren de
seniorenorganisaties in Nederland de wens
een plekje te hebben aan de overlegtafel(s)
van de SER, de adviesraad over sociaal-
economische vraagstukken voor regering en
parlement.

Helaas werden de verzoeken tot deelname
aan de besprekingen op het terrein van
pensioenen, koopkracht en zorg door de
SER vooralsnog niet gehonoreerd. De
senioren- en ouderenorganisaties staan
daardoor al vele jaren buitenspel als het gaat
om belangrijke besprekingen op de
hierboven genoemde gebieden.

Eind augustus ontving NVOG van onze lid-
organisatie BP-DNB (De Nederlandsche
Bank) een tip dat in de Staatscourant een
oproep van de SER stond aan organisaties
om zich uiterlijk 9 september 2019 te melden
als zij menen recht te hebben op het
benoemen van leden van de raad.

https://www.letsmail.nl/t/r-e-jdiupul-jtduihiyju-i/


NVOG secretaris Nol Westermann heeft
vervolgens een conceptbrief gemaakt, die
met enige aanvulling met betrekking tot het
wel door de SER ingestelde
jongerenplatform, is omgezet in een
gezamenlijke brief aan de SER. Daarin staat
het verzoek om ons (lees: de nieuwe Koepel
Gepensioneerden met bijna 300.000 leden)
toe te laten tot de voor ons relevante SER-
commissies en om ook een seniorenplatform
in te stellen.

De brief van NVOG/KNVG is 5 september j.l.
aan de SER gestuurd met een kopie aan
minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Daar wij tot op heden nog
geen reactie hebben ontvangen, gaan wij de
SER dezer dagen herinneren aan onze brief
en vragen deze z.s.m. te beantwoorden.

Lees hier de brief aan de SER.

 

Veel ziekenhuizen overschrijden het
voor 2019 afgesproken
omzetplafond

In het in 2018 afgesproken
hoofdlijnenakkoord tussen regering,
ziekenhuizen, medisch specialisten en
zorgverzekeraars voor 2019 t/m 2022 is voor
2019 afgesproken dat de kosten voor
medisch-specialistische zorg met niet meer
dan 0,8% zullen stijgen boven de uitgaven in
2018.

Dit percentage is aanmerkelijk minder dan

https://www.letsmail.nl/t/r-l-jdiupul-jtduihiyju-r/


de som van de verwachte inflatie en
loonstijgingen en de verwachte stijging van
de extra kosten vanwege een grotere
zorgvraag door vergrijzing en betere
medische mogelijkheden. Zoals bekend
stijgen de kosten van de zorg ieder jaar met
meer dan de inflatie waardoor, als dit zo
blijft, de zorg op termijn onbetaalbaar wordt.
Daarom moeten o.a. de ziekenhuizen door
een betere organisatie en planning, door
vermindering van de opnamen en
opnameduur en door een betere
administratie etc. ervoor zorgen dat de
stijging van de kosten beter in de hand wordt
gehouden.

Nu blijkt het er naar uitziet dat 9 van de 10
ziekenhuizen het niet gaat lukken om de
stijging van de kosten conform de gemaakte
afspraken in de hand te houden. Zoals
bekend moet iedere zorgverzekeraar ieder
jaar voor hun verzekerden met ieder
ziekenhuis financiële afspraken maken. Dat
is een heel karwei, daar is men nu al volop
mee bezig voor de budgetten voor 2020!

Dat betekent dat als de kosten van de
behandelingen in een ziekenhuis voor de
verzekerden van de betreffende
zorgverzekeraar het afgesproken budget
overschrijden, de zorgverzekeraar deze
extra kosten niet hoeft te betalen aan het
ziekenhuis. Als het ziekenhuis toch een
verzekerde van deze zorgverzekeraar
behandelt, wordt de rekening door de
zorgverzekeraar niet betaald!

De consequentie kan zijn dat een
ziekenhuis, nadat zij geconstateerd hebben
dat er een patiënt zich meldt van een
zorgverzekeraar wiens budget "op" is, (en
een spoedbehandeling niet direct nodig is!),
deze patiënt kan weigeren en kan vragen of
hij/zij na de jaarwisseling terugkomt of zich
meldt bij een ziekenhuis dat nog wel
“budget” heeft van zijn of haar



zorgverzekeraar. Daarvoor kan men
zijn zorgverzekeraar benaderen.

Het is jammer dat de ziekenhuizen niet in
staat zijn hun gemaakte afspraken na te
komen. Als besparingen in de zorg niet
kunnen worden bereikt, zullen in de
komende jaren grote problemen ontstaan en
zal de premie voor zorgverzekeringen sterk
gaan stijgen!

Wij zijn voor het schrappen van dit soort
uitwassen in het systeem van de financiering
van de zorg. Daar wordt ook met de
overheid over gesproken.

Joop Blom

 

Nieuwsbrief AGE

Age Platform Europe, de organisatie die de
belangen van ouderen op Europees niveau
behartigt, heeft de oktober editie van de
maandelijkse nieuwsbrief uitgebracht U kunt
de (Engelstalige) nieuwsbrief hier lezen.

 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-jdiupul-jtduihiyju-y/


Veilige mobiliteit voor ouderen

Ouderen blijven steeds langer mobiel.
Doordat ze langer actief blijven, maar
bijvoorbeeld ook dankzij vervoermiddelen
zoals de E-bike en de scootmobiel.
Tegelijkertijd zien we dat oudere
verkeersdeelnemers kwetsbaar zijn: de helft
van alle verkeersdoden is ouder dan 60. Dat
aantal neemt zelfs toe, net als het aandeel
oudere ernstig verkeersgewonden.

Maatregelen mobiliteit

Veel gemeenten en provincies doen zelf iets
om de verkeersveiligheid voor oudere
verkeersdeelnemers te verbeteren.
Bijvoorbeeld met aanpassingen aan de
infrastructuur of door een veilige
scootmobiel, inclusief cursus, te verstrekken.
Ouderen kunnen op deze manier langer
mobiel blijven en aan het verkeer
deelnemen. En daardoor ook de sociale
contacten goed onderhouden!
Investeren in cursussen voor ouderen is ook
een mogelijkheid. In welke mate die effect
hebben, moet nader worden onderzocht.

Inventarisatie knelpunten mobiliteit
ouderen

Als NVOG / KNVG zijn wij deelnemer in het
consortium BeterOud. Vanuit die rol zijn wij
betrokken bij het in kaart brengen van
belangrijkste knelpunten bij veilige mobiliteit.
BeterOud doet, uitgevoerd door onze
consortiumpartner Vilans, een onderzoek
naar de knelpunten die door ouderen worden
ervaren.

De resultaten van dit onderzoek worden
samengevoegd met de uitkomsten van
een vragenlijst voor professionals. Een
rapport met de uitkomsten wordt
aangeboden aan het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. 
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Helpt u mee?

Als lezer van de nieuwsbrief kunt u
meehelpen met het in kaart brengen van
knelpunten om mobiel te blijven. Hieronder
treft u een link aan naar een korte
vragenlijst. Deze lijst is bedoeld voor
ouderen vanaf 55 jaar. U kunt
deze vragenlijst ook als mantelzorger voor
een oudere (samen) invullen. Het spreekt
voor zich dat u de lijst anoniem invult.

Het invullen van de vragenlijst kan tot en
met 1 november 2019. Dat is kort dag. Ziet
u als lid-organisatie mogelijkheden om
binnen een kort tijdsbestek ook uw leden te
vragen om de vragenlijst in te vullen, dan zijn
wij daar heel blij mee!

Zo gaat u naar de vragenlijst:
https://www.beteroud.nl/veilige-mobiliteit

 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven
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