
De middag wordt ingevuld door de 

heer Paul Gerretsen. Hij verzorgt een 

presentatie over het Haagse Bos.  

Hij zegt er zelf het volgende over:        

Al wandelend aan de hand van 

kaarten, tekeningen en foto’s zal het   

o zo legendarische verleden van het 

Haagse Bos – dat ooit het 

jachtterrein was van de graven van 

Holland – weer tot leven kunnen 

komen. Tijdens de wandeling zullen 

we getuige zijn van twee tragische 

gebeurtenissen uit vorige eeuwen die 

ons niet koud zullen laten. 

De dag zal tussen 15:30 uur en 16:00 

uur eindigen.  

Voor de catering is het noodzakelijk dat 

u zich aanmeldt. Dat kan bij onze 

penningmeester Joke Janse, telefonisch 

op nummer 070-3933468 of per e-mail: 

pcob-den-haag@kpnmail.nl.             

Graag vóór 17 april 2023.  

Geef senioren niet de 
schuld van volle 
ziekenhuizen 
Honderden ziekenhuisbedden zouden 

zijn bezet door patiënten die geen 

ziekenhuisbehandeling meer nodig 

hebben, meldt het Algemeen Dagblad. 

Volgens de krant zouden met name 

ouderen in deze bedden liggen, 

wachtend op een plek in een 

verpleeghuis, revalidatiecentrum of 

op thuiszorg. 

Volgens Ingrid Rep, directeur van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB, geeft 

dit nieuws maar weer eens de grote 

druk op de zorg aan: “We weten van 

de lange wachtlijsten bij 

verpleeghuizen en de 

personeelstekorten in de thuiszorg, 

we weten dat ouderen langer thuis 

wonen en dat zorgvragen complexer 

worden. Maar laten we nou niet 

senioren de schuld geven van 

uitgestelde zorg en volle ziekenhuizen. 

Die hebben hier ook niet om gevraagd 

en werk je alleen maar stigmatisering 

in de hand.” 

Volgens het Algemeen Dagblad geven 

de meeste ziekenhuizen aan dat zo’n 

tien procent van de bedden bezet is 

door patiënten die daar eigenlijk niet 

meer horen. Met name ouderen 
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zouden langer dan nodig blijven 

liggen. Ingrid Rep: “De huidige 

situatie met deze ziekenhuisbedden 

is vreselijk voor iedereen die zorg 

nodig heeft. Daarom ook waardering 

richting de ziekenhuizen die mensen 

pas naar huis sturen wanneer het 

ook verantwoord is. Het is goed om te 

weten wie er in je ziekenhuis ligt.” 

 

Langer thuis 

Al jaren is langer thuis wonen beleid, 

iets waar KBO-PCOB ook de mooie 

kanten van in ziet. Maar in de huidige 

tijd van ophopende zorguitdagingen 

is er ook een andere kant. Rep: 

“Langer thuis is geweldig als het kan, 

maar we zien ook het tekort aan 

mantelzorgers en verpleegkundigen 

als er wel (meer) zorg nodig is. Het 

wordt tijd dat de politiek werkt aan 

een structurele oplossing, gezien de 

lange wachtlijsten en de oplopende 

problemen in de zorg. Het wordt tijd 

voor perspectief.” 

 

Samenwerking met KBO 
Den Haag 

Mede omdat wij een verdere 

samenwerking met KBO Den Haag 

toejuichen is er op 20 januari jl. een 

Nieuwjaarsreceptie georganiseerd 

door de gezamenlijke besturen.  

Deze vond plaats in de Christus 

Triumfatorkerk, Juliana van 

Stolberglaan 154. 

Helaas zijn hier maar drie leden van 

onze afdeling naar toe gekomen. 

Echter, wij geven de moed nog niet 

op en blijven het proberen. 

Zo heeft er op 16 februari 2023 een 

overleg plaats gevonden tussen het 

bestuur van de KBO en ons 

afdelingsbestuur. Dit was een 

geanimeerd samenzijn waarbij mooie 

en constructieve afspraken zijn 

gemaakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                   

 

 

Het DNB-rapport maakt korte 

metten met het idee dat vooral 

ouderen moeite hebben met digitaal 

bankieren en dat dat probleem in 

de loop der jaren vanzelf verdwijnt.  

Ook consumenten met bijvoorbeeld 

een lichamelijke of verstandelijke 

beperking of die niet goed kunnen 

lezen, lopen vast. Net als mensen 

die de Nederlandse taal 

onvoldoende spreken of de cultuur 

niet kennen. ‘Het rapport is een 

eyeopener’, vinden de 

belangenorganisaties. ‘Het maakt 

voor het eerst een grote en diverse 

onzichtbare groep bankklanten 

zichtbaar.’ 

Persoonlijk contact 
De belangenorganisaties herkennen 

veel knelpunten in het rapport. Al 

langer wijzen zij de sector 

bijvoorbeeld op het gebrek aan 

persoonlijk contact door sluiting van 

kantoren en een ondoordringbaar, 

niet altijd behulpzame telefonische 

klantenservice.  

Tegelijk constateert DNB dat de 

doelgroep nauwelijks op de hoogte 

is van de diverse servicepunten, 

zorgcoaches en cursussen die 

banken bieden. Die mismatch moet 

worden opgelost, vinden de 

belangenorganisaties. Er moet zo 

snel mogelijk een landelijk dekkend 

netwerk van lokale, wijkgerichte 

bankservicepunten komen, waar 

klanten van alle banken persoonlijk 

worden geholpen met hun 

algemene bankvragen. 

De organisaties onderschrijven de 

visie van DNB dat de groep 

kwetsbare consumenten alleen 

maar groter wordt als banken geen 

actie ondernemen. Ze roepen de 

banken daarom met klem op om de 

adviezen uit het rapport over te 

nemen in een concreet 

uitvoeringsplan. Op zeer korte 

termijn en op grote schaal. 

In principe zijn alle PCOB-leden 

welkom op bijeenkomsten 

georganiseerd door KBO Den Haag.  

Om te beginnen op donderdag 13 

april om 11.30 uur. Op die dag 

wordt er een paaslunch gehouden, 

en wel op het hun bekende adres, 

bij de Broeders van St. Jan in de 

Oude Molstraat 35, 2513 BA Den 

Haag. Te bereiken met bus 22, 24 

of 28 en de tramlijnen 1, 15 en 17. 

Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Daarna houden zij op zaterdag 13 

mei hun Jaarvergadering. Later in 

het jaar viert KBO Den Haag het 70-

jarig bestaan.   

De activiteiten die PCOB en KBO 

samen willen gaan organiseren zijn 

o.a. een ‘excursie’ naar de 

Kloosterkerk en naar de De Sint-

Jacobus de Meerderekerk in de 

Parkstraat, een boottocht met De 

Ooievaart, een bezoek aan de Abdij 

van Egmond. 

Kortom, genoeg om naar uit te 

kijken en aan deel te nemen (!). 

De in december 2022 

aangekondigde voorlichtings-

bijeenkomsten over o.a. ‘DigiD’, 

‘Financieel wijzer’ en ‘Zicht op 

verminderd zicht’ zijn helaas door 

gebrek aan belangstelling niet 

doorgegaan. 

Actie nodig om toegang 
betalingsverkeer te 

verbeteren 

Banken moeten snel concrete 

maatregelen nemen om bankieren 

voor alle consumenten toegankelijk 

te maken en te houden. Dat zeggen 

belangen- en 

consumentenorganisaties in een 

reactie op het onderzoek van De 

Nederlandsche Bank (DNB) naar de 

digitalisering van het 

betalingsverkeer. Uit dat onderzoek 

blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders 

moeite hebben met digitaal 

bankieren. 


