
                                
Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen 

De seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, KBO-PCOB, FASv en 
NOOM hebben op dit moment wekelijks een gezamenlijk overleg met het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de Raad van Ouderen is in het overleg 
vertegenwoordigd. 

In het corona gerelateerde overleg wordt gesproken over wat ons als ouderen bezighoudt, 
welke signalen de seniorenorganisaties van hun leden krijgen en welke initiatieven worden 
ontplooid. Van elkaars initiatieven wordt geleerd en waar mogelijk wordt samengewerkt bij 
het delen of ontplooien van initiatieven. Op deze manier samenwerken smaakt naar meer! 

Thuissituatie kwetsbare ouderen 

Met VWS worden ook de zorgen over de thuissituatie van de kwetsbare ouderen (en hun 
mantelzorgers) en de situatie rondom de verpleeghuizen gedeeld. Van gemeenten wordt 
verwacht dat zij een coördinerende rol pakken. Dat lukt niet overal. Mede op aangeven van 
de seniorenorganisaties voert VWS daarover overleg met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG).  

VWS heeft deze week, met het RIVM afgestemde, richtlijnen gepubliceerd over een aantal 
thema’s. Die richtlijnen zijn primair bedoeld voor gemeenten, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en zorgkantoren. De onderwerpen zijn ondermeer mantelzorg, respijtzorg, 
thuiszorg en hulpmiddelen. 

Omdat een deel van de richtlijnen ook betrekking heeft op de cliënten/ patiënten zelf hebben 
de aan het overleg deelnemende seniorenorganisaties afgesproken samen een publieks 
versie te maken die eind volgende week beschikbaar is en die ook via de KG-kanalen 
verspreid zal worden.  
 
Moeilijke keuzes 
In ons overleg van vorige week is gesproken over de keuzes die in uiterste noodzaak 
moeten worden gemaakt bij al dan niet opnemen van patiënten op de intensive care. Heel 
duidelijk is naar voren gebracht dat leeftijd nooit een criterium mag zijn bij de selectie. 
Gelukkig wordt onze mening gedeeld door Hugo de Jonge, de minister van VWS. Op dit 
moment speelt het zogenoemde zwarte scenario niet. 

Rol van Koepel Gepensioneerden 

Als Koepel Gepensioneerden zijn wij, mede door onze afwijkende structuur (lidorganisaties 
in plaats van individuele leden), minder betrokken bij initiatieven zoals bellijnen. Wij zien het 
in deze tijd als onze rol om de lidorganisaties en daarmee haar leden, te informeren en te 
inspireren. Over initiatieven, over mogelijkheden om anderen te helpen en hoe je aan jezelf 
kunt denken, maar ook over andere informatie die te maken heeft met de tijd waarin wij nu 
leven. Een voorbeeld hiervan is het artikel over de keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg 
en behandeling’ in deze nieuwsbrief.  

 

Onze wens voor u 

Blijf gezond, help waar mogelijk een ander en denk aan jezelf 
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