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KNVG/NVOG vragen roerige achterban om geduld.
Al raakt ook van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG het geduld op als het gaat om
het vinden van een oplossing voor de dreigende korting op de pensioenen, beide
organisaties vertrouwen er nog steeds op dat ze door minister Koolmees uitgenodigd
zullen worden aan de onderhandelingstafel voor overleg over een verdere invulling van
het pensioenakkoord. Dat schrijven de beide voorzitters Joep Schouten (KNVG) en Jaap
van der Spek (NVOG) in een eind vorige week opgestelde verklaring die aan de lidorganisaties van beide verenigingen is gestuurd.
Onrust neemt toe
‘De beuk erin’, is een steeds vaker gehoord pleidooi zeggen beide voorzitters in hun
commentaar. Toch vragen ze om geduld. Ze zeggen meer vertrouwen te hebben in
overleg –de lijn die door beide organisaties is gekozen- dan met harde acties of juridische
procedures. Mocht de minister zijn belofte om te overleggen niet nakomen dan ‘mag
duidelijk zijn dat dit niet zonder gevolg kan blijven’, aldus hun uitleg aan de achterban.
Wat die gevolgen zullen zijn blijft nog in het midden.
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Minister kwam belofte nog niet na
Al is het geduld nog niet op, het wil niet zeggen dat de seniorenorganisaties tevreden zijn
over de toeschietelijkheid van minister Koolmees. Hij zegde toe gepensioneerden ‘directer
en actiever’ te zullen betrekken bij het overleg. ‘Daar mochten we op vertrouwen’, aldus
KNVG/NVOG, ‘we zijn inmiddels een aantal weken verder en nog is er geen helderheid
over de uitwerking van het akkoord’.
Geld wordt opgepot voor toekomstige generaties
Intussen neemt het ongeduld onder gepensioneerden toe en dat geldt ook voor de
achterban van KNVG/NVOG. Dat de minister weigert om de rekenrente aan te passen –
boosdoener als het gaat om de komende kortingen- zet veel kwaad bloed, aldus Joep
Schouten en Jaap van der Spek.
‘Het enorme vermogen van de fondsen dat bovendien de laatste jaren sterk is gegroeid,
lijkt opgepot te moeten worden voor toekomstige generaties. De overheid en vooral De
Nederlandsche Bank worden eerder als bedreiging van het pensioenstelsel gezien dan als
beschermer ervan’.
Knollen voor citroenen
De commissie Dijsselbloem kwam kort na het bereiken van het pensioenakkoord met nog
strengere eisen ten aanzien van de pensioenfondsen. ‘Het versterkt het gevoel dat met
het pensioenakkoord knollen voor citroen zijn verkocht’, aldus de brief.
Lees hier de volledige verklaring van de voorzitters.

Stap verder in het afslanken van ziekenhuizen.
Onlangs las ik in een artikel van de heer prof. Sjoerd Repping, kwartiermaker
zorgevaluatie en gepast gebruik bij het Zorg Instituut, dat de zorg op het kantelpunt staat
van een denkomslag. “Over 5 jaar zullen wij terugkijken op de afgelopen jaren en denken:
hé, deden wij dit vroeger echt zo?”
Al eerder schreven wij over de verwachte veranderingen in de ziekenhuiszorg vanwege
meer medische en technische mogelijkheden en de nodige beheersing van de
kostenstijging. (en dus van de premie!). Een voorbeeld hiervan is de onlangs gesloten
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overeenkomst tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de zorgverzekeraar
Zilveren Kruis.
Patiënten in Utrecht en omgeving moeten de komende jaren minder vaak naar het
ziekenhuis komen en korter worden opgenomen en vaker zorg thuis ontvangen of bij een
andere zorginstelling in de buurt worden opgenomen. Hoewel patiënten van UMC Utrecht
vaak complexe aandoeningen hebben, is het mogelijk om de zorg voor hen steeds vaker
thuis te organiseren. Uit eerste ervaringen hiermee is gebleken dat de mensen dit als
veiliger en minder belastend ervaren.
De voornaamste besparing van de zorguitgaven zit in het feit dat onnodig
ziekenhuisbezoek of -opname wordt voorkomen. Nu nog komen veel patiënten standaard
periodiek op controle, wat niet altijd nodig is.
De patiënten blijven ook thuis onder behandeling van het ziekenhuis maar worden steeds
meer continu op maat gevolgd. De zorg thuis aanbieden wordt ook steeds vaker mogelijk
dankzij technologische ontwikkelingen. Bv. men kan thuis de bloeddruk of bloedwaarde
meten als het nodig is en doorgeven. Ook informatie over gewicht, fysiek functioneren en
hoe men zich voelt kan gemakkelijk elektronisch of per telefoon worden doorgegeven. De
arts kan zo de patiënt op afstand volgen en krijgt niet alleen meer inzicht in het verloop
van de ziekte maar gaan patiënten alleen naar het ziekenhuis als er een specifieke
zorgvraag is of als de ontwikkelingen in de metingen afwijkingen tonen. Uiteraard moet dit
thuis “uitzieken” wel mogelijk zijn!
Behalve voor de patiënt betekent zorg thuis of op afstand leveren ook een aanpassing
voor medewerkers, zowel artsen als verpleging, van het ziekenhuis. Een woordvoerder
van het UMC Utrecht heeft laten weten, dat bij deze ontwikkelingen de artsen van het
ziekenhuis nauw betrokken zijn. De rol en werkwijze van de artsen in het ziekenhuis zal
door deze wijzigingen grote veranderingen ondergaan. Maar ook degenen die zorg nodig
hebben zullen hieraan moeten gaan wennen.
De directie van Zilveren Kruis laat weten dat hierover met steeds meer ziekenhuizen
afspraken zullen worden gemaakt, andere zorgverzekeraars zullen zeker volgen.
Joop Blom

KNVG/NVOG boos om niet nakomen beloftes CBR
Het CBR slaagt er maar niet in om de achterstanden in te lopen bij het afwikkelen van de
rijbewijsaanvragen van senioren. Begin dit jaar zegde het CBR vertegenwoordigers van
KNVG/NVOG in een gesprek toe dat er maatregelen genomen zouden worden waardoor
de vertraging in de loop van 2019 aanzienlijk zou verminderen. Deze week is vanuit
KNVG/NVOG een brandbrief gezonden met de opmerking dat, naast uit de vele reacties
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die uit het land hierover komen, ook uit de brief die minister van Nieuwenhuizen vorige
maand over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat de afspraak niet is
nagekomen en de wachtlijsten zelfs verder zijn opgelopen.
Onvoorstelbaar
Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur heeft weliswaar maatregelen
aangekondigd om tijdelijk de geldigheidsduur van de bestaande rijbewijzen via een
Algemene Maatregel van Bestuur automatisch met één jaar te verlengen om tijd te
winnen, maar dat kan pas vanaf 1 december effectief worden gemaakt! "Dit is toch niet te
geloven? Een dienstverlenende (overheids-)instelling, waar de gehele bevolking van
afhankelijk is, die niet in staat is deze dienstverlening (waarvoor nog betaald moet worden
ook!) naar behoren te vervullen!", aldus de brandbrief.
Wordt vervolgd
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