Editie 17-5 september-oktober 2017

Nieuwsbrief september-oktober 2017
Beste leden,
In deze nieuwsbrief staan heel veel nieuwe dingen die voor u belangrijk kunnen zijn, maar vooraf wil ik iedereen weer “welkom heten” na een hopelijk goede vakantie. Het bestuur is weer bij elkaar
geweest en we staan er met z’n allen goed voor. Het is erg plezierig om met een aantal gemotiveerde mensen samen te werken
voor onze SBOIJ.
Ook de ledenwerfactie komt langzamerhand van de grond. Zodra
de nieuwe leden hun contributie betaald hebben gaan de VVV-bonnen (dit als beloning voor uw inzet) de deur uit. In de vorige
nieuwsbrief stond een aanmeldingsformulier. Dit formulier moet wel
correct en volledig worden ingevuld als u een nieuw lid opgeeft.
Aan het programma voor de themamiddagen wordt constant gewerkt en ik verwacht dan ook veel deelname aan b.v. de excursie
naar “de Hennepe” te Aalten, aan de dag van de ouderen in De
Radstake of aan de wandel- en fietsmiddagen. Wilt u er nu al rekening mee houden dat de themamiddag van oktober op de tweede
woensdag 11 oktober is? Dit in verband met de beschikbaarheid
van de zaal.
Vriendelijke groeten namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
De eerste wandeling na de vakantie is op dinsdag 5 september; daarna
volgen 3 oktober en 7 november. De wandelingen beginnen om 13.30
uur. We vertrekken vanaf de “van Pallandthal”. Of we starten de wandeling bij de “van Pallandthal” of we reizen samen naar een plek buiten
Varsseveld om daar te gaan wandelen.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden kunt
u bellen met Toos Geers, tel. 0315-346526
Wij hopen weer velen te ontmoeten bij deze wandelingen.

Fietsen.
De eerste fietstocht na de vakantie werd woensdagmiddag 30 augustus verreden. Onder ideale
weersomstandigheden heeft men genoten van deze
mooie tocht.
De volgende fietstocht is op woensdagmiddag 27
september. De coördinatoren Fietsen hebben weer
mooie tochten uitgezet.
De start van de fietstochten is bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. De vertrektijd is 13.30 uur.
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Attentie !!
De laatste fietstocht van dit seizoen zal worden verreden op woensdag
25 oktober. Dit zal een wat kortere tocht zijn met onderweg een wat langere pauze voor een gezellige afsluiting van het seizoen. In verband
hiermee en omdat de dagen al wat korter worden, wordt deze keer
om 13.00 uur vertrokken vanaf de “Van Pallandthal”.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden kunt
u bellen met Henny ten Barge, tel. 0315-242488 of Henny Tuenter, tel.
0315-298457.
Bij deze fietstochten hopen wij ook vele bekende en nieuwe gezichten te
zien.

Soosbijeenkomsten.
Na de vakantie komt de Soos weer samen op woensdag 6 september.
De Soosbijeenkomsten bieden volop gelegenheid om te sjoelen, te kaarten, te biljarten, rummikub te spelen of gewoon even bij te kletsen. De bijeenkomsten zijn bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld. En de aanvang is altijd
om 14.30 uur. Heeft u interesse, kom dan gerust eens kijken.

Themamiddagen
Woensdagmiddag 20 september, starten we het herfstseizoen met een
excursie naar het Wijngoed “de Hennepe” te Aalten.
Aan de Romienendiek 3 te Aalten ligt in het Achterhoekse coulisselandschap Wijngoed “de Hennepe”. Op eeuwen oude esgrond wordt hier al
meer dan 10 jaar moderne druiventeelt toegepast. Op een zo natuurlijk
mogelijke wijze worden de druiven geteeld. Een voorbeeld hiervan is het
gebruik van ondergroei met gras, klaver en bloemen. De ondergroei stimuleert via het bodemleven de bodemvruchtbaarheid. Klavers binden
stikstof zodat kunstmest nagenoeg niet nodig is en de bloemen trekken
“nuttige” insecten aan die de schadelijke insecten op eten.
Wij worden ontvangen met koffie, waarna een rondleiding
volgt met aansluitend een wijnproeverij; we mogen drie verschillende wijnen proeven.
Wij worden om 14.30 uur op het wijngoed verwacht. Voor samen reizen
vertrekken we om 14.00 uur vanaf de “Van Pallandthal” te Varsseveld. De kosten van deze excursie bedragen € 7,50 per persoon, te betalen bij vertrek. Bij De Hennepe willen ze graag weten met hoeveel personen wij komen, daarom dient u zich voor deelname aan deze excursie op te geven bij Hetty Slangewal, tel. 0315-248860 of bij Hannie
Sessing, tel. 0315-237457 en wel voor 14 september 2017.
Dit zal een interessante middag worden en dus rekenen we op u allen.
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Woensdag 11 oktober komt mevrouw Betsy Kreeftenberg een lezing
verzorgen over haar reizen naar India en Nepal. Met woord en beeld zal
zij ons kennis laten maken met deze landen, de natuur en de bevolking.
Het belooft een interessante middag te worden en dus rekenen we op
uw aller aanwezigheid.
De themamiddag is in “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is zoals
altijd om 14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet-leden.
Let op!
Deze themamiddag is niet op de gebruikelijke derde woensdagmiddag,
maar op de tweede woensdag. Dit i.v.m. beschikbaar zijn van de zaal.
Woensdag 15 november komen de heer en mevrouw Fernhout een presentatie verzorgen over de binnenvaart en het leven op een binnenvaart
schip. De heer en mevrouw Fernhout hebben vele jaren op hun boot
doorgebracht en de binnenwateren bevaren. Op een prettige wijze weten
zij zeer boeiend te vertellen over het leven op het water aan boord van
hun vrachtvaarder. Hun presentatie bij een zustervereniging werd als een
succes omschreven.
De themamiddag is in “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is zoals
altijd om 14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet-leden.
Komt allen.

Dag van de Ouderen 2017
De Dag van de Ouderen wordt dit jaar gehouden op zaterdag 23 september 2017 in zalencentrum “De Radstake” te Heelweg. Zaal open om
09.45 uur. Aanvang 10.15 uur. Einde omstreeks 16.30 uur
Het morgendeel bestaat uit de zogenaamde lokale voorlichtingsactiviteit
met het thema: Verkeer en regelgeving.
Verkeersschool Wisselink uit Varsseveld zal de aanwezigen op een verfrissende wijze informeren over het veilig gebruik van de soorten vervoermiddelen, de verkeersregels, de omstandigheden waaronder op grond
van lichamelijke en of geestelijke aandoeningen het deelnemen aan het
verkeer volgens de Wet niet mag en over de rijbewijskeuring. Verder zal
aandacht worden besteed aan de mogelijkheid tot het volgen van opfriscursussen specifiek voor de doelgroep ouderen.
Met gebruik van beeldmateriaal worden diverse verkeerssituaties in de
gemeente Oude IJsselstreek onder de loep genomen.
Met deze voorlichting hoopt het comité Dag van de Ouderen te bereiken
dat u met meer plezier aan het verkeer gaat deelnemen omdat u zich
meer zeker en daardoor veiliger voelt.
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Het middagdeel wordt ingeruimd voor het sociale aspect.
Toneelvereniging Het Buurtschap uit Sinderen zal dan ongetwijfeld zorgen voor de heerlijke ontspanning.
Kaartverkoop
De voorverkoop van de entreebewijzen vindt plaats op de volgende
adressen:
Silvolde: De Buurman, donderdag 7 september van 11.00 tot 12.00 uur
Terborg: De Rietborgh, donderdag 7 september van 11.00 tot 12.00 uur
Varsseveld: De Kwaksmölle, donderdag 7 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Daarna zijn bij Theo Bleumer tel.: 0315-686380 of Jo Hiddink tel.: 0315248820 nog kaarten te verkrijgen zo lang de voorraad strekt.
Voor deze goed verzorgde dag vragen wij een eigen bijdrage van € 15,per persoon (inclusief lunch).
Alle ouderen zijn welkom.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 16
september, 14 oktober, 11 november en 2 december. Zie ook de meldingen in de plaatselijke pers en op onze web-site.
Mocht uw huidige rijbewijs binnenkort verlopen en valt u onder de
categorie van mensen die een medische verklaring moeten hebben,
dan kunt u zich aanmelden (dat kan al een half jaar van te voren) voor
een keuring.
Aanmelden, het liefst schriftelijk of per e-mail, bij mevrouw Riet van der
Meulen, Merelstraat 10 in Varsseveld. Mailadres: rietenherman@live.nl
Daarbij naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en de datum
wanneer het rijbewijs verlopen is even vermelden.
Voor informatie kunt u ook met haar bellen (tel. 0315-242282). Bij geen
gehoor bellen naar 0315-242939 ( Willemien Bussink ) of 0315-298624
(Mimi Swienink).
*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Onze computerlessen genieten een goede belangstelling. Het nieuwe
seizoen starten we met de volgende twee cursussen:
Computercursus Beginners:
Deze cursus is bedoeld voor beginnende computergebruikers.
Inhoud: uitleg over computerapparatuur, het leren werken met Windows
10, tekstverwerking (Word), internet en e-mail.
De cursus start op dinsdag 19 september a.s. en telt 10 lessen, ’s morgens van 9.30 – 11.30 uur, telkens op dinsdag.
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Computercursus Gevorderden:
Deze cursus is een vervolg op de cursus voor beginners (zie hierboven)
en voor diegene die reeds enige kennis hebben van de computer. In
deze cursus wordt uitgebreider ingegaan op tekstverwerking (Word) en
veilig internetten en e-mailen. Ook is er een korte kennismaking met het
rekenprogramma Excel. Verder het gebruik van extern geheugen: zoals
USB sticks en foto’s van camera halen.
De start van deze cursus is op donderdag 21 september a.s., telt 10 lessen, ’s morgens van 9.30 tot 11.30 uur en altijd op donderdag
Het lesgeld voor de computercursussen bedraagt € 60,00, de kosten van
het lesmateriaal bedragen € 20,00 en de kosten van de tijdens de cursus
genoten consumpties (koffie / thee) bedragen € 15,00.
Leden van SBOIJ ontvangen € 10,- korting op het lesgeld van deze
cursussen.
SeniorWeb bestaat 20 jaar.
Als SeniorWeb Leercentrum mogen wij alle cursisten die nog geen lid van SeniorWeb zijn een cadeaubon aanbieden voor een gratis lidmaatschap
tot eind 2018. Volg een cursus of Workshop en pak deze bon.
Workshops iPad en Tablet zijn nog niet gepland.

Uitbreiding computeronderwijs.
“Ouderen massaal op Facebook en Twitter”, “Alle senioren moeten
op internet” zijn koppen die regelmatig in de pers verschijnen. Het gebruik van de sociale media onder de ouderen is enorm toegenomen,
maar toch zijn er 1,2 miljoen senioren die nog geen internetaansluiting
hebben of het niet gebruiken. Zowel bedrijven als overheid doen steeds
meer zaken via internet. Diverse zaken kunnen alleen nog online worden
geregeld. Vele aanvragen, denk o.a. aan zorgtoeslagen e.d. moeten via
de computer of tablet worden aangevraagd. Het kunnen werken met PC,
tablet of smartphone wordt steeds belangrijker, zo niet dwingend noodzakelijk. Wij willen de ouderen graag helpen wegwijs te worden op deze apparatuur en in het gebruiken van de sociale media.
Daarnaast krijgen we ook steeds meer de indruk dat vele oud-cursisten
en computergebruikers behoefte hebben aan een cursus smartphone of
korte herhalingslessen voor bepaalde onderdelen. Wij willen aan die behoefte tegemoet komen. Daarom willen we graag weten of die behoefte
er inderdaad is en zo ja voor welke onderdelen of onderwerpen. Hebt u
die behoefte, laat het ons dan weten, zodat wij daar een programma voor
kunnen ontwikkelen.
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Nadere informatie over de cursussen of opgave voor de cursussen en
workshops is altijd mogelijk bij de coördinator Gerard Wesseling; per
email: gjwesseling@kpnplanet.nl of per telefoon: 0315-243292 (gaarne
na 18.00 uur). Zie ook www.sboij.nl
Naast deze cursussen en workshops kan ook hulp en advies verkregen
worden bij het invullen van formulieren of het aanschaffen van een computer, iPad of tablet.
*-*-*-*-*-*-*

Algemeen:
Let wel:
Voor deelname aan alle activiteiten geldt:
Het risico van deelname is voor eigen rekening of wel voor rekening van de deelnemer. Het bestuur van SBOIJ stelt zich
niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en of
letsel ten gevolge van ongevallen ontstaan tijdens deelname
aan de activiteiten, georganiseerd of ondersteund door het bestuur

Ledenadministratie
Gaat u verhuizen of treden er andere wijzigingen op in uw
persoonlijke situatie, meldt dit a.u.b. aan de ledenadministrateur Hannie Sessing-ter Maat, Grutterinkpad 38, 7051
DD Varsseveld. Tel.: 0315-237457.
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl)

Van de Bestuurstafel
Ledenwerfactie
We hebben het al vaker geschreven en blijven het zeggen.
“SBOIJ heeft ambities en wil groeien”.
De in het vorige nummer aangekondigde en beschreven ledenwerfactie
begint op gang te komen. De eerste aanmeldingen zijn binnen; we hopen
dat er nog vele volgen. Nu de vakanties voorbij zijn en wij weer met frisse
moed aan het volgende seizoen beginnen, is daar voor u de gelegenheid
om nieuwe leden te winnen. Neem naar de activiteiten uw nog niet lid
zijnde familie, vrienden en kennissen mee en laat hen kennis maken met
onze vereniging. Zo kunt u ze gemakkelijk over de streep halen en lid laten worden. U wordt er voor beloond.
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Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u het in het vorige nummer
afgedrukte inschrijfformulier gebruiken. Ook kunt het formulier van de
website downloaden of opvragen bij het secretariaat.
Wij zien uw aanmeldingen tegemoet.

Azora
Gelijk met deze Nieuwsbrief ontvangt u de jaarlijkse uitgave “Activiteitenaanbod voor senioren in Varsseveld”. Hierin kunt u lezen wat er zoal in
Varsseveld is te doen en wat de verschillende organisaties de senioren
bieden. Ook wij leveren daarin onze bijdrage.

OV Informatiebijeenkomst voor senioren
Voor het reizen met het Openbaar Vervoer heeft iedereen een OV-chipkaart nodig omdat het niet meer mogelijk is om een papieren kaartje te
kopen aan het loket. Voor veel senioren is het vaak lastig om hier mee
om te gaan omdat ze niet weten hoe deze kaart werkt.
In opdracht van de Provincie Gelderland wordt daarom in samenwerking
met de gemeente een informatiebijeenkomst voor senioren over het gebruik van het Openbaar Vervoer georganiseerd.
Voor Varsseveld en omgeving wordt deze bijeenkomst georganiseerd op donderdag 26 oktober 2017 van 14:00-16:00 uur in het Borchuus.
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst komen de volgende onderwerpen
aan bod:
 Reizen met de OV-chipkaart in bus en trein en de werking van kaartautomaat en oplaadpunten
 Aanvragen van een OV-chipkaart
 De buslijnen in uw directe woonomgeving.
Tijdens deze bijeenkomst is er ook veel ruimte om vragen te stellen.
Aan het einde van de informatiebijeenkomst krijgen de senioren een uitnodiging voor het maken van een proefreisje om zo de kaartautomaat en
de OV-chipkaart in het echt uit te proberen.
In de lokale pers zal aan deze bijeenkomst de nodige aandacht worden
besteed en wordt u uitgenodigd voor een bezoek.
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ANBO betrapt op leugens
Van de FASv, ontvingen wij het bericht dat de ANBO was betrapt op leugens. Geconstateerd is dat enkele weken terug de ANBO de leden van
de Ouderenvereniging Deventer een brief heeft gezonden met de strekking: u moet weer lid van de ANBO worden om de korting op de zorgpremie bij zorgverzekeraar Salland te behouden. U bent geen lid meer van
de ANBO en dus zal de korting op uw verzekering komen te vervallen.
De leden waren in paniek. De Ouderenvereniging Deventer vroeg hulp
van de FASv.
Ondertussen is het duidelijk geworden dat ook elders in het land sprake
is van deze intimidatie en die ook betrekking heeft op andere zorgverzekeraars. Wij hebben nog niet vernomen dat hier in onze omgeving de
ANBO ook oud leden heeft benaderd. Is dat wel zo laat het ons dan direct weten.
De ANBO stelt in haar schrijven dat alleen leden van de ANBO korting op
de zorgpremie kunnen krijgen. Dat is pertinent onjuist. Ook leden van
verenigingen die zijn aangesloten bij de FASv, zoals wij SBOIJ, krijgen
premiekorting bij zorgverzekeraars waarmee een collectiviteit is afgesloten.
De brief van de ANBO is bewust gericht aan oud-ANBO-leden. Dat is ongepast en onwenselijk. Er is onbevoegd gebruik gemaakt van een (oud)
adressenbestand. Dat is in strijd met de privacyregels waaraan ook de
ANBO wettelijk is gebonden.
Met de FASv vinden wij deze actie van de ANBO stuitend. De wervingsbrief is misleidend. De ANBO is in deze wervingsactie niet te goeder
trouw. Ouderen bedriegen met onware berichtgeving en zo ouderen bewust op het verkeerde been zetten met als enig doel: leden ‘werven´, is
een zich zelf respecterende vereniging onwaardig.
De FASv heeft de ANBO hierop schriftelijk gewezen en op aangesproken. De reactie van de ANBO was:
“Naar onze mening is onze brief een leuke, wervende brief. Wij
zien geen verdere aanleiding te reageren op de inhoud van uw
brief”.
Hier herkennen wij weer onze oude ANBO.
Deze handelswijze van de ANBO rechtvaardigt ons u te vragen alert te
zijn op dit soort berichten van de ANBO. Uw kennissen, vrienden en familie die oud lid zijn of nog lid zijn van de ANBO op deze onjuiste acties
te wijzen. Breng hen in kennis met de SBOIJ en onze activiteiten en
maak hen lid van de SBOIJ
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Via de FASv, Federatie van Algemene Seniorenverenigingen zijn wij lid
van de NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Via deze weg zijn wij vertegenwoordigd in het landelijk overleg
van ouderen organisaties met de overheid en andere instanties. Zo worden de belangen van onze leden op dit niveau behartigd.
Op de Algemene Vergadering, 24 mei 2017, heeft de NVOG haar koers
besproken. In het kort geven wij deze hier weer. Op onze website zullen
we hier meer aandacht aan besteden, zodat u beter kennis kunt nemen
van de NVOG en hoe onze belangen op dat niveau worden behartigd.

Koers NVOG 2017
NVOG komt in eerste instantie op voor de belangen van alle gepensioneerden, overige post-actieven en ouderen op de terreinen ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’.
Dat doet ze vanuit een door de politieke, maatschappelijke en pensioenwereld geaccepteerde positie, verkregen door deskundigheid en een
constructieve opstelling.
Onze uitgangspunten zijn:
1. Niemand mag onder het financieel en sociaal minimum uitzakken.
2. Koopkrachtoplossingen dienen rechtvaardig te zijn, d.w.z. geen verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen betaald werkenden en gepensioneerden en tussen generaties.
3. Een op de toekomst afgestemde pensioenvoorziening.
4. Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen.
5. Goede woon- en vervoervoorzieningen en leefsituatie voor ouderen.
NVOG ontleent haar kracht aan:
 Kennis, kunde en ervaring op de gebieden van pensioenen, zorg, welzijn en koopkracht.
 Groeiende ingang in de netwerken van het belangengebied.
 Goede, maar nog verder groeiende contacten met de spelers in het
politieke besluitvormingsproces.
 Constructief en deskundig meedenkende organisatie die bereid is tot
wederzijds overleg en die begrip heeft voor veranderde omstandigheden.
 Grote inzet van vele vrijwilligers.
NVOG opereert in een veld waarin ook andere organisaties zich manifesteren. NVOG richt zich op eigen zichtbaarheid, werkt samen omdat daardoor kracht kan worden ontwikkeld en wanneer dat nodig is.
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De ambities van NVOG zijn:
 Voor onze lidorganisaties en daarachter de brede groep pensioengerechtigden: dé professionele belangenbehartigende autoriteit zijn op
het gebied van ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en (landelijk beleid) ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’.
 Voor de pensioenwereld, overheid en media: hét aan te spreken adres
worden, m.b.t. de in het eerste punt genoemde terreinen.
 Voor de gepensioneerden (en hun zorgen): wanneer het gaat om belangenbehartiging, er zijn.
 Voor andere ouderenorganisaties: samenwerking als het belang van
de actie uitstijgt boven het NVOG-belang onder het motto “Gezamenlijk als het kan, alleen als het moet”.
Op het gebied van Inkomen en koopkracht streeft de NVOG naar:
 voorkomen dat gepensioneerden onder het financieel en sociaal minimum uitzakken en bewaken, dat maatregelen die op de koopkracht invloed hebben, generatie-evenwichtig zijn (rechtvaardig).
 geen verdere fiscalisering van de AOW-premie; stop de stapeling.
 handhaven bestaande AOW-systematiek (welvaartsvast; handhaven
dubbele algemene heffingskorting).
 we willen niet terug naar de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar;
wel compensatiemaatregelen voor de AOW- partnertoeslag bij jongere
partners.
 het voorkomen van negatieve inkomenseffecten bij verkoop van de eigen woning (bijvoorbeeld om te gaan huren).
Op de website www.gepensioneerden.nl kunt u meer lezen. Hopelijk
geeft u dit enig inzicht in ons werk en hoe wij via FASv en NVOG voor uw
belangen opkomen.
*-*-*-*-*-

Brochure: “Spreek op tijd over uw levenseinde”
Van Transmuraal Netwerk West-Achterhoek ontvingen wij bovengenoemde brochure met het verzoek deze onder uw aandacht te brengen.
De brochure is bedoeld voor iedereen die met zijn
dokter wil praten over wat voor hem passende zorg
zou zijn als hij in de laatste levensfase komt. Wat is
voor iemand kwaliteit van leven? Wat vindt iemand
belangrijk? Wat wil iemand wel en wat (beslist)
niet? En welke gevolgen heeft dat voor de behandelingen? De brochure
biedt een handreiking om tijdig het gesprek aan te gaan met de arts, uw
huisarts of behandelend specialist.
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In het bestuur hebben we dit verzoek besproken en ons afgevraagd wat
te doen. We waren het er snel over eens dat dit een belangrijk onderwerp is, maar wij beseffen ook dat dit voor velen een gevoelig onderwerp
is waar niet gemakkelijk over gesproken wordt. We hebben ook overwogen aan dit onderwerp een themamiddag te besteden. Van dit laatste
hebben we voorlopig afgezien. Wij willen wel graag weten hoe de leden
hierover denken en of zij een bespreking van dit onderwerp in een themamiddag op prijs stellen. Wij zullen dit in de komende tijd inventariseren. Uw reacties horen we graag. Als er duidelijk belangstelling is en er
behoefte bestaat, dan zullen een middag aan dit onderwerp besteden.
De brochure is een handreiking om met de dokter te praten over
grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde.
Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden
het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk, ondanks uw verdriet, angst en zorgen. In de brochure leest u waarom het
belangrijk is om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven.
Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. De brochure geeft
praktische tips, vragen en achtergrondinformatie om een goed gesprek te
kunnen voeren.
Deze informatie kan u helpen om zelf en met familie na te denken over
wat u wilt, wat u niet wilt en wat u wilt weten van uw arts.
Deze brochure is voor iedereen die met zijn dokter wil of moet praten
over het levenseinde. Het kan gaan over uw eigen dood, maar ook over
de dood van uw naaste. Misschien weet u al dat u een ziekte heeft waaraan u zult overlijden. Of misschien bent u gewoon oud. Of misschien
bent u nog gezond, maar wilt u met de dokter praten over een wilsverklaring. Het kan ook zijn dat u wilt weten hoe uw dokter staat tegenover het
uitvoeren van euthanasie.
In de achtergrondinformatie worden diverse zaken behandeld die kunnen
helpen om het gesprek met de arts te voeren. De volgende onderwerpen
worden behandeld:
1. Zorg en behandeling tijdens het laatste stuk van uw leven
- Wat is lijden?
- Behandelingen om pijn en lijden te verlichten
- Euthanasie
2. Stoppen met eten en drinken
3. Wie beslist wat over uw behandeling?
4. Wilsverklaringen
Wilt u graag een exemplaar van deze brochure ontvangen, dan kunt u
deze bestellen door een e-mail te sturen naar: passendezorg@kkowa.nl
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Vermeld uw naam en adres en u ontvangt een exemplaar.
U kunt deze brochure ook bestellen bij het secretariaat. Wij zorgen dan
dat u de brochure ontvangt.

Nieuws vanuit de FASv
Premiekorting zorgverzekeringen, ook in 2018
De zorgverzekeraars waarmee de FASv een cont(r)act heeft, zijn geïnformeerd over de ANBO actie en benaderd met de vraag of zij in 2018
een contract met de FASv voortzetten.
De meeste zorgverzekeraars verlengen hun contract met de FASv in
2018.
Het betreft: De Friesland; Salland; via Thoma Assurantie Adviseurs:
ONVZ, Delta Lloyd en Ohra; Univé; VGZ; Zorg en Zekerheid.
CZ kan pas in september a.s. uitsluitsel geven.
De korting 2017 van Avero Achmea liep via Thoma Assurantie Adviseurs. Avero Achmea overweegt om in 2018 geen premiekorting meer
geven. Nader overleg vindt plaats via de Thomagroep. Ook naar een alternatieve oplossing wordt gezocht.
Het Zilveren Kruis wil ook in 2018 geen contract met de FASv afsluiten.
Het ‘oude’ contract - via de NBvON - blijft wel in 2018 gehandhaafd.
Menzis. Individuele verzekerden kunnen – net als in 2017 – ook in 2018
premiekorting krijgen bij Menzis. Dat gebeurt via het collectief via PMA
Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich jaarlijks schriftelijk
bij PMA in te schrijven. E-mail: klantenservice@pma.info. Website:
www.pma.info/zorgverzekering 2017. Voor nadere informatie: Tel.: 0180320264.
In oktober 2017 zullen de details over de hoogte van de premie bekend
worden. U krijgt tegen die tijd een actueel overzicht van de premiekorting.
Zorgverzekeraars checken of hun verzekerden recht hebben op premiekorting.
Zorgverzekeraars kunnen bij ouderenorganisaties checken of verzekerden wel recht hebben op premiekorting. Verzekerden maakten niet in alle
gevallen bij hun zorgverzekeraar bekend dat zij van ouderenorganisatie
zijn gewisseld. Mocht dit ook bij u geval zijn, dan is het raadzaam om die
wisseling van lidmaatschap aan uw verzekeraar door te geven. Het kan
onnodig onheil voorkomen.
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Uit de NVOG-Nieuwsbrief
De kosten van de zorg.
Het gaat goed met de economie in Nederland melden de kranten. Het
bruto Nederlands product neemt behoorlijk toe (dit jaar 3,3%), er kwamen 200.000 banen bij en er komt een overschot op de begroting van dit
jaar door hogere belastinginkomsten en lagere uitgaven. Uiteraard zal
het nieuwe kabinet weer veel plannen hebben om meer te gaan uitgeven. Maar alom vindt men dat ook de burgers er meer van moeten gaan
merken. Dat zal wel gebeuren volgens de kranten, echter ook wordt vermeld dat uitkeringsgerechtigden (en dus ook gepensioneerden) er weinig
van zullen merken.
Anders is het gesteld met de kosten van de zorg.
In de Trendscenario Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018 wordt
voorspeld dat de reële zorguitgaven de komende 20 jaar verdubbelen.
De kosten per persoon stijgen van € 5100 in 2015 tot € 9600 per eind
30er jaren van deze eeuw. Dit is gebaseerd op het doortrekken van de
stijging van de zorguitgaven in de afgelopen jaren van 2,9% per jaar en
een ongewijzigde inflatie. Van de totale groei in de komende 20 jaar van
de zorguitgaven is naar hun mening 72% toe te schrijven aan de groei
van de zorguitgaven voor 65plussers.
Dat is ook een gevolg van de toegenomen technologie om ouderen in leven te houden en de toenemende welvaart. Men verwacht dat de behandeling diverse vormen van kanker veel geld zal gaan vragen, tenzij men
oplossingen vindt voor het voorkomen en/of genezen van kanker.
Wij hebben al eerder gezegd dat de organisatie van de zorg in Nederland
ouderwets en duur is en een grote wijziging behoeft. Blauwdrukken liggen gereed en er zijn proeftuinen waar de nieuwe organisatie met veel
succes wordt uitgeprobeerd. De gezondheidszorg moet daaraan echter
wel willen meewerken en dat is nog lang niet het geval! En de overheid
loopt hier ook met een grote boog omheen.
Wat de premie 2018 betreft: Twee zorgverzekeraars hebben al laten
weten (en dat is vorig jaar al voorspeld!) dat subsidie op de premie uit reserves van de zorgverzekeraars zoals in de afgelopen 5 jaar is gebeurd,
niet meer kan. De kostenstijgingen in de zorg en het feit dat de reserves
door deze subsidies zijn gedaald tot hetgeen door de Nederlandse Bank
wordt voorgeschreven, doen het ergste vrezen voor de premiestijging.
En wij hebben niet de hoop dat de regering de groei van de economie zal
gebruiken om meer zorg uit de collectieve middelen gaat financieren. Wij
hopen nu dat ook het ministerie van VWS eerlijk zal zijn in haar prognoses. Vorig jaar becijferde men in de begroting 2017 een geringe stijging
van de premie, het werd achteraf gemiddeld 8%..
Wij wachten in spanning af.
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