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Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare
deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.
Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties
KBO-Brabant en FASv.

Koepel Gepensioneerden stuurt brief aan VWS.
In de eerste week van november vindt de plenaire behandeling van de VWS-begroting
plaats. Belangenvereniging KBO-Brabant van 125.000 senioren, die samen met de Koepel
Gepensioneerden 300.000 ouderen vertegenwoordigt, betreurt het dat in de VWSbegroting weinig aandacht is voor zorg en ondersteuning van ouderen in de thuissituatie.
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Daarom is gisteren een brief van de Koepel uitgegaan naar de Vaste Kamercommissie
VWS waarin o.a. aandacht worden gevraagd voor een goed steunnetwerk, voor het
mogelijk maken van (digitale) ontmoetingen en voor preventie van ouderen, zoals
vaccinatie en valpreventie.
U kunt deze brief aan de Tweede Kamer hier lezen.

Medische behandelbeperkingen.
Het is bepaald niet gemakkelijk om over situaties te spreken waarbij wensen en grenzen
van medische behandelingen aan de orde zijn. Voor de een gelukkig ver van het bed, voor
de ander relevant want dichtbij.
COVID 19 drukt ons in het hier en nu met de neus op de feiten. Meer dan ooit zijn we er
ons van bewust dat er grenzen zijn aan behandeling en zorg. De Coronacrisis is actueel en
zal dat waarschijnlijk ook nog wel een tijd blijven. Maar we weten dat los van Corona
mensen iedere dag met medische situaties geconfronteerd worden waarbij zij in overleg
met hun arts de mogelijkheden van een behandeling afwegen, zich afvragen wat de
voordelen en de nadelen van die mogelijkheden zijn en wat dat in hun specifieke situatie
betekent.
Deze notitie van Wim Frankenmolen, lid van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen, kunt
u hier verder lezen.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden
bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
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W: www.koepelgepensioneerden.nl
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