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Zorgen over kabinetsbesluit vergoeding vitaminen en paracetamol 

Op 27 juni debatteert de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit om geen vitaminen, mineralen en paracetamol 

1000 mg meer te vergoeden. Seniorenorganisatie KBO-PCOB, Reumafonds en KNMP zijn bezorgd over de 

aanzienlijke medische en financiële gevolgen voor chronisch zieken en 

ouderen. 

Medische gevolgen Voor veel chronisch zieken en ouderen zijn middelen 

zoals paracetamol, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D noodzakelijk en 

essentieel. De geselecteerde producten zijn geen zelfzorgmiddelen, maar 

worden op medische indicatie voorgeschreven. Vaak wordt het onder 

specifieke voorwaarden vergoed, zoals bij chronisch gebruik, een bepaalde 

toedieningsvorm en/of bepaalde hoeveelheid. Vaak zijn de gevolgen van 

medicijnen die niet meer vergoed worden zorgmijding en therapieontrouw. 

Financiële gevolgen Dit kabinet heeft zich in het regeerakkoord uitgesproken om de stapeling van eigen bijdragen 

te beperken. Bij deze maatregel betaalt de oudere patient die meerdere medicijnen tegelijk nodig hebben echter de 

tol. 

 

               Dankbetuiging 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
        Dank voor uw aanwezigheid bij de 

  viering van mijn zilveren priesterjubileum, 

       voor al uw wensen en felicitaties, 

       voor uw welgemeende woorden, 

                voor uw cadeaus, 

    Dank voor zoveel mooie jaren samen. 

     Hopelijk mogen er nog vele volgen. 

 

            Een dankbare kapelaan 

                Frederik Beijk 
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KBO-PCOB steunt manifest Vrijwillige zorg, hulp en 
ondersteuning 

De vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen. Om aan die 
vraag te kunnen blijven voldoen is het van belang dat overheid, 
beroepszorg en vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken. Die 
oproep doet het ‘Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de 
Zorg’ in een manifest, dat VNG-voorzitter Jan van Zanen op 
donderdagmiddag 21 juni in ontvangst nam. 

Van Zanen: “Ik neem dit mee in mijn jaarrede voor het VNG-congres en ik weet zeker dat de punten in dit 

manifest door alle gemeenten van harte zullen worden ondersteund.” 

Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal, werd aangeboden door Rebecca 

Gerritse van Humanitas. “Met dit manifest willen we een signaal afgeven dat vrijwilligerswerk van 

onschatbare waarde is voor onze maatschappij en dat we kansen zien om datgene wat vrijwilligers doen nog 

effectiever te laten zijn. Daar hebben we dan wel de gemeenten en de beroepszorg bij nodig”, aldus Rebecca 

Gerritse. 

ctiviteiten. 
 

 
Dinsdag            3 juli       Middagpauzeconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 
Woensdag       4 juli       Leeskring in A gene Bek. Bespreking boek “De gekte van een vrouw”, schrijfster Astrid    
                                          Roemer. Aanvang 14.00 uur 
Donderdag      5 juli       Tai-Chi in ouderencentrum Haagdoorn 9.15-10.15, 11.15-12.15  
Dinsdag         10 juli        Koffie-uurtje bij de Luciushof, Putgraaf. Aanvang 14.00 uur 
Dinsdag           7 aug.      Middagpauzeconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 
Dinsdag         14 aug.     Koffie-uurtje bij de Luciushof, Putgraaf. Aanvang 14.00 uur 
Donderdag   23 aug.     Tai-Chi (zie 5 juli) 
Donderdag   30 aug.     Tai-Chi (zie 5 juli) 
 
 

BeleefPlus Venray – De meest 

veelzijdige 50+ beurs in de 

regio 

Op vrijdag 28 september gaan wij  met de 
bus naar de in mei uitgestelde BeleefPlus 
beurs, deze keer in Venray. 

BeleefPlus Venray vindt plaats op vrijdag 28 

september 2018. Wij bezoeken de beurs van 10 tot 

14.00 uur. De locatie voor deze meest veelzijdige 

50+ beurs  is  Optisport De Wetelling.                                                                                                                                                                      

In samenwerking met KBO Limburg organiseert 
RegioXpo hét evenement voor de actieve en 
ondernemende 50-plusser.                                                                                                                                                                        
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BeleefPlus is een interactieve en sfeervolle 50-plus beurs waar ruim 80 exposanten laten zien wat zij in huis 
hebben op het gebied van Vakantie, Vrije Tijd, Wonen, Zorg & Welzijn en Tuin & Tuinieren.  Al uw zintuigen 
worden geprikkeld door de grote variatie aan exposanten, zo vindt er meerdere keren een modeshow plaats 
en kunt u genieten van live muziek.  

 Beleef de beurs door het ruime aanbod van activiteiten georganiseerd door standhouders, zoals het e-bike 
parcours van de E-Bike Opstapdagen en diverse interactieve workshops. Ook kunt u genieten van een hapje 
en een drankje op het riante beursterras en is er een uitgebreid podiumprogramma met diverse modeshows 
en muzikale optredens. Dit diverse programma biedt een gevarieerd dagje uit in een ongedwongen sfeer.                                                                                                                                                          
Uiteraard is ook KBO Limburg, als partner van BeleefPlus, volop vertegenwoordigd op de beursvloer. 

De kosten bedragen 10 euro per lid                                                                                                                 
Opstapplaats St.Joseph kerk Heerlerbaan  Vertrektijd 8.30 uur.                                                                                                                                  
Aanmelden kan door inleveren van onderstaan formulier bij Mw.Gehlen  Br.Aloisusstraat 62  en de 
verschuldigde bijdrage van 10 euro p.p.  overmaken op Nl02RABO0149392532 o.v.v. Expo 

Deze reis wordt aangeboden door de 3 KBO’s van Heerlen en er is per stadsdeel maar een opstapplaats. 

Verdere opstapplaatsen zijn Heksenberg en Hoensbroek 

Het geheel staat onder leiding van KBO-Heerlen Noord 

In verband met het reserveren van de bus is de uiterste datum van aanmelden vrijdag 24 
augustus 2018. 

                       

      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                              

 Naam:  …………………………………………………………………….                                                                                                                                                                    

Adres:  ………………………………………………….Plaats:………………………………………   
 
Telf…………………………………………… 
 
Gaat met ______ leden op vrijdag 28 september 2018 mee naar de BeleefPlus beurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


