
Nieuwsbrief OSiF september 2022.

OSiF sluit collectief contract kortingen af met Zorgverzekeraar De Friesland.

Het bestuur van de OSiF heeft voor de jaren 2023 en 2024 een nieuw collectief 
contract afgesloten met zorgverzekeraar de Friesland. Het contract voorziet in 
een korting voor alle bij de OSiF aangesloten leden van senioren verenigingen 
in Fryslân. Aan alle leden wordt een korting van 6 % geboden op alle 
aanvullende verzekeringen.

Er is overeenstemming in het contract bereikt over een aantal kortingen en 
service taken voor alle leden.

1. Korting op de aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen.
2. 10% korting op de reisverzekeringen van De Friesland.
3. Gratis advies van een welzijnscoach over het langer zelfstandig thuis 

wonen.
4. Gratis online workshop “gezondzorgen”voor mantelzorgers.
5. Hulp vragen over mantelzorg met de mantelzorglijn.

Met het contract denkt het bestuur van de OSiF een bijdrage te leveren aan de 
zorg voor de laden van verenigingen.

Contact voor meer informatie bij De Friesland: Jarno Sikken, email: 
jarno.sikken@defriesland.nl Tel. 058-2913388

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijtanken en oppoetsen.

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie organiseert in het najaar een aantal 
opfriscursussen. Eens is de zoveel tijd brengt iedereen zijn/haar auto baan de 
garage voor een grondige onderhoudsbeurt en een APK keuring. De auto wordt 
dan nagekeken en weer helemaal klaargemaakt voor een groot aantal nieuwe 
kilometers. De vraag is daarbij hoe is het gesteld met de chauffeur/chauffeuse. 
Bijtanken en oppoetsen is eigenlijk ene onderhoudsbeurt en APK keuring voor 
de rijbaardigheid van de bestuurder of bestuurster.



Tijdens een update van de verkeerstheorie gaat deze cursus in op 
verkeersregels en verkeersborden maar ook op moeilijke verkeerssituaties, 
beperkingen bij het ouder worden en hoe veranderingen op te vangen. De 
cursus wordt besloten met een korte quiz.

Deelname aan deze cursussen is gratis. Er zijn tijdens de cursus mogelijkheden 
om een lesboekje aan te schaffen voor 5 euro.

Dag Datum Locatie Plaats Tijd
woensdag 7-12-2022 De Hege Stins Eastermar 19.00-21.30
donderdag 1-12-2022 De Klink Koudum 09.00-12.00
dinsdag 29-11-2022 Brede School de Drait Drachten 13.30-16.30
dinsdag 8-11-2022 Verkeersschool Tilstra Leeuwarden 09.00-12.00
donderdag 3-11-2022 De Kiekenhof Nieuwehorne 09.00-12.00
donderdag 13-10-2022 De Lantearne Surhuisterveen 09.00-12.00
dinsdag 4-10-2022 De IJsherberg Dokkum 09.00-12.00



De OSiF beveelt deze opfriscursus van harte aan. Niet alleen voor bestuurders 
van auto’s maar ook voor iedereen die met een fiets of ander voertuig deel 
neemt aan het verkeer.

Informatie en opgave voor de cursussen:
Stichting Bevordering Verkeerseducatie, de Knobben 100, 9202XJ Drachten.
Jelly Helmer 
Tel.0512-544610
Email: jelly@stichtingsbv.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Grote versoberingen in de ouderenzorg.

Als het aan het kabinet ligt wordt er fors geschrapt in het basispakket zorg. 
Zorgminister Ernst Kuipers wil een aantal medische behandelingen uit het 
basispakket van de vergoede zorg van de zorgverzekeraars schrappen. Het gaat 
om zorg die wetenschappelijk aantoonbaar niet aan de kwaliteitseisen voldoet 
of ondoelmatig is. Volgens deskundigen zal het voorstel onafwendbaar leidden 
tot een forse versobering van de ouderenzorg. 

Eerder werd al een besluit genomen dat het aantal werkenden in de zorg in de 
komende jaren niet meer mag groeien. Het schrappen van de zogenaamde 
“onbewezen” zorg behoort tot een bredere strategie van het kabinet om de 
instroom van patiënten te beperken. Al langer is er niet voldoende 
zorgpersoneel om de toenemende zorgvraag van de babyboomers voldoende 
aan te pakken.

Het kabinet heeft een besluit genomen dat er niet meer mensen in de zorg 
mogen werken dan nu het geval is. Men wil in het Haagse voorkomen dat de 
zorg de mensen binnen haalt die beter in andere sectoren kunnen werken 
waarin ze hard nodig is. Een betere verdeling van de werkenden over een 
breed onderbezet werkveld is daarbij de onderliggende gedachte. Daarnaast 
wil het kabinet het zorgbudget binnen de perken houden.

De hoge werkdruk onder het zorgpersoneel moet beter gereguleerd worden en 
het kabinet wil de vraag naar zorg af gaan remmen. Plannen voor dit voorstel 
zijn aanstaande. Daarnaast wordt ingezet op meer digitalisering die een deel 
van de taak van zorgverleners moet vervangen. Ook de inzet op meer preventie 
is een onderdeel van het nieuwe beleid.



Mes diep in basispakket zorg.

Nieuwe programma’s moeten voorkomen dat senioren vallen en het aantal 
bezoeken aan spoedeisende hulp moet drastisch worden terug gedrongen.
Op het moment worden jaarlijks meer dan driehonderdduizend senioren kort 
of langer opgenomen na een val. 

Zorginstellingen zullen pijnlijke keuzes moeten maken als het besluit van 
minister Ernst Kuipers wordt aangenomen. Discussies bij personeelskrapte 
leiden als snel over het wel of niet 24 uur dragen van een luier bij verpleegde 
senioren. Om nog zorg te kunnen leveren zal de kwaliteit gedwongen lager zijn 
voorspelt Hoogleraar economie Jochum Mierau van de universiteit van 
Groningen. 

In de afgelopen veertig jaar is in Nederland dank zij de babyboomers een goed 
zorgstelsel ontwikkeld met een goede en een goed zorgaanbod.
Nu babyboomers zelf ouder worden en steeds meer een beroep doen op zorg  
wordt het aanbod van zorg vanuit het werkzame deel van onze samenleving 
kleiner en staat de zorg onder druk. Niet alles kan meer en de 
verantwoordelijkheid voor ouderenzorg wordt voor een groot deel verschoven 
naar familie, buren, vrienden en bekenden. Daarmee zal de druk op mantelzorg 
in de komende jaren fors toenemen. In de visie van minister Ernst Kuipers kan 
er veel beter een breder beroep bij zorg worden gedaan op de familie en 
mensen in de kring van de zorgvragers.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mantelzorg.

Krapte op de arbeidsmarkt en bezuinigingen in de zorg leiden er toe dat de zorg 
steeds meer wordt verschoven richting mantelzorgers. Partners, buren, 
vrienden en bekenden ontvangen vaker de vraag om iemand in naaste 
omgeving behulpzaam te zijn die ziek is of door ouderdomskwalen aangewezen 
is op zorg. Op al die mensen die zorgtaken overnemen is het begrip 
mantelzorger van toepassing. Zij nemen vaak een deel van de zorg over, Eén 
van de grote ergernissen die mantelzorgers ervaren is dat ze bij vragen over de 
taak die ze als mantelzorger uitvoeren in veel gemeenten van het kastje naar 
de muur worden verwezen.
Riek van der Vlugt en Albert Spaa,  bestuursleden van de OSiF, schreven er een 
opiniestuk over voor de dagbladen.





De behandeling van de pensioenwet is opnieuw vertraagd.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het in 2019 tussen kabinet, vakbonden 
en werkgevers gesloten pensioenakkoord zou worden vertaald in een wet (de 
wet Toekomst Pensioenen), die op 1 januari 2022 in werking moest treden. Op 
6 mei vorig jaar moest toenmalig minister Koolmees de Tweede Kamer melden 
dat dat te ambitieus was: er waren te veel vragen en opmerkingen (niet in de 
laatste plaats van de Koepel Gepensioneerden) over de eerste versie van het 
wetsvoorstel. Nieuwe streefdatum werd toen 1 januari 2023.

Maar ook die datum is niet zo zeker meer. Anders dan het kabinet hoopte, 
werd de wetsbehandeling in de Tweede Kamer niet voor het zomerreces 
afgerond. Sterker nog: die begon pas na de zomer. Een eerste 
wetgevingsoverleg (u las daarover in onze vorige Nieuwsbrief) duurde veel 
langer dan was ingepland. Na twee vele uren durende sessies op 12 en 15 
september is dat debat nog niet afgerond.

Afgelopen week kwamen de pensioenwoordvoerders in de Kamer dan ook bij 
elkaar om te praten over de verdere behandeling. Daar kwam uit dat het 
hierboven bedoelde wetgevingsoverleg (pas) op 10 oktober zal worden 
voortgezet en dat daarna in principe nog twee dagen voor wetgevingsoverleg 
zullen worden ingepland; de data daarvoor zijn nog niet bekend, maar 
gebruikelijk is dat wetgevingsoverleg altijd op maandag worden ingepland. 
De daarna plaatsvindende ‘plenaire afronding’ van het debat
(in de ‘grote zaal’ dus), waarna de stemmingen kunnen plaatsvinden, is 
eveneens nog niet ingepland. Het zou dus zomaar kunnen dat pas in november 
stemmingen aan de orde zijn, ook omdat de Kamer tussentijds nog een week 
herfstreces heeft.

Pikant daarbij is dan nog dat de commissie parameters (die de uitgangspunten 
moet gaan vaststellen waarmee pensioenfondsen het vermoedelijke 
rendement op aandelen, obligaties en dergelijke moeten berekenen) nu heeft 
aangegeven haar rapport in de maand november op te leveren. Een deel van 
de Kamer (onder leiding van Pieter Omtzigt) heeft steeds aangegeven dat 
daarop gewacht zou moeten worden.

Wanneer de Tweede Kamer dan uiteindelijk over het wetsvoorstel heeft 
gestemd, is het woord vervolgens aan de Eerste Kamer. Daar zal de 
behandeling in principe minder tijd in beslag nemen, maar ook in de Senaat 
leven nog heel veel vragen en bezwaren. 



Daarom hoor je tussen de regels door steeds meer spelers in de 
pensioendiscussie steeds harder twijfelen aan de haalbaarheid van 1 januari 
2023.

De Koepel Gepensioneerden en haar collega-organisaties in de Seniorencoalitie 
zijn daar niet rouwig om. Sterker nog: ze hebben steeds aangedrongen op 
zorgvuldigheid boven snelheid.

Rijbewijs- en medische keuringen.

Het bestuur van de OSiF heeft het contract met de rijbewijskeuringsarts dr. 
Robert Sadiek, de arts en medisch adviseur van het CBR verlengd met twee jaar 
voor de jaren 2023 en 2024.

Het betekent dat alle leden van de bij de OSiF aangesloten 
seniorenverenigingen van 75 jaar en ouder een korting ontvangen bij de 
medische keuring. De korting op het landelijk tarief van 57,50 dat gehanteerd 
wordt is 12,50 en dat houdt in dat de leden een bedrag van 45,00 betalen voor 
hun medische keuring. Bij een online aanmelding van de medische keuring 
wordt een extra korting toegekend en betalen leden 42,75. Digitaal bereikbaar 
op info@rijbewijskeuringsArts.nl of telefonisch het landelijk nummer voor 
informatie 085-0180800.

Voor meer informatie en de plaatsen waar de medische keuringen in Fryslân 
worden gehouden kijk op www.rijbewijskeuringsArts.nl. 

Dokter Sadiek adviseert alle senioren om ten minste vier maanden voor het 
verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor de 
rijbewijs keuring.

Dementie? En hoe dan verder

Kom naar een lezing voor tips, advies en ondersteuning

Loopt u rond met het gevoel dat er iets aan de hand is met uzelf of uw naaste 
of is(onlangs) de diagnose dementie gesteld? Dan bent u mogelijk onzeker over 
de toekomst en kunt u veel vragen hebben. Kom dan naar de lezing van pluZ 
(het servicepakket van Kwadrantgroep) en weet dat u er niet alleen voor staat!



Tijdens de lezing, die wordt gegeven door een casemanager- en 
coördinatordementie van KwadrantGroep, wordt op eenvoudige wijze 
uitgelegd wat dementie is. Er wordt stil gestaan bij de behoeftes van de 
persoon met dementie en zaken waar mantelzorgers tegenaan lopen. U 
ontvangt handvatten, praktische tips en adviezen en is gelegenheid om vragen 
te stelen en uw ervaringen te delen.

In de pauze en na afloop van de lezing is er een kleine informatiemarkt waar 
uinformatie kunt krijgen over hulp en ondersteuning in uw eigen regio.

Informatie en aanmelden

De lezing is gratis en toegankelijk voor iedereen. Plaats Datum Tijdstip

Drachten Woensdag 12 oktober 19:00 tot 21:30 uur

Heerenveen Maandag 24 oktober 13:30 tot 16:00 uur

Dokkum Dinsdag 8 november 14:00 tot 16:30 uur

Surhuisterveen Maandag 14 november 13:30 tot 16:00 uur

Wolvega Dinsdag 15 november 19:00 tot 21:30 uur



Aanmelden kan via www.pluzzorg.nl/activiteiten of door te bellen naar 088 512 
1000 . Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief met het adres van de 
locatie van uw keuze. Vol=vol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onafhankelijke Seniorenvereniging in Friesland. www.osif.frl.

Secretariaat: Cobie van Zoelen, email: zoelen@ziggo.nl 

Tel. 06.22445634


