
     

 

Januari 2021, week 1  

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

De beste wensen voor 2021! 

KBO-Brabant wenst iedereen alle goeds en gezonds voor 2021. We 

hopen dat het gauw weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten. Dat is 

toch de basis van ons verenigingsleven! 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief Ons Actueel van het jaar. Een korte dit 

keer, want eigenlijk niet gepland voor deze week. Maar omdat we 

volop in het nieuws zijn over het Draaiboek code zwart, geven we 

een extra editie uit. 

 

 



 

Draaiboek code zwart, loting bij IC-

schaarste? 

In een brief aan de Tweede Kamer van 4 januari 2021 sluit het 

kabinet leeftijd als afwegingscriterium uit in het geval dat de IC 

overstroomt en kiest daarmee welbewust voor loting.  

 

KBO-Brabant vindt juist dat een arts bij gelijke kansen een jongere 

wel voorrang kan geven. Wij pleiten er voor om het zogenoemde 

Draaiboek code zwart (klik hier) integraal te volgen. Wij stuurden 

maandag 4 januari hierover een brief aan de Tweede 

Kamerleden, met een afschrift aan de media. 

 

Vervolgens kwamen wij volop in het nieuws. 

Inmiddels heeft de Tweede Kamer minister van Ark gevraagd om 

haar plan ’te heroverwegen’.  

 

Klik hier voor de inhoud van de open brief op onze website. 

 

En dit zijn de links naar berichten in de media: 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=1c792077ea&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=2a27d1f580&e=20dc372863


 

• Hart van Nederland (SBS6) woensdag 6 januari 22.30, 

voorzitter Leo Bisschops geïnterviewd. Klik hier. 

• Eindhovens Dagblad video-opname Leo Bisschops. Klik hier. 

• Twee radio-uitzendingen op 5 januari: met voorzitter Leo 

Bisschops (NPO Radio 1, 5 januari 18.30 uur) en directeur 

Wilma Schrover (NH Radio, 5 januari, ongeveer 18.35) 

• Algemeen Dagbad, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en 

BN/De Stem publiceerden op 5 januari een artikel op hun 

website. Klik hier. 

• De Gelderlander nam grotendeels het persbericht over. Klik 

hier. 

• Ook de Volkskrant maakte er een artikel van. Klik hier. 

• In Eindhovens Dagblad een artikel over onder andere de 

dialoogbijeenkomsten die wij in de zomer van vorig jaar over 

het Draaiboek Code zwart organiseerden. Klik hier. 

• De Stentor: Onbegrip over loting om laatste IC-bed: ‘hoe kies 

je tussen iemand van 52 of 49 jaar?’ Klik hier. 

• NRC: Laten loten om een IC-bed is geen goede geneeskunde. 

Klik hier. 

• Elseviers Weekblad: Hoe IC-artsen bij code zwart bepalen wie 

ze helpen. Klik hier. 

• WNL: Brabantse senioren vinden IC-loting niet te verkroppen: 

‘Lijkt een faire keuze maar dat is het niet’. Klik hier. 

• Reformatorisch Dagblad (coronablog van 4 januari met meer 

items, even door-scrollen): Brabantse senioren vinden IC-loting 

niet te verkroppen. Klik hier. 
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Reacties van andere ouderenbonden 

Ook collega-organisaties KBO-PCOB en ANBO hebben zich later 

publiekelijk tegen loting gekeerd. 

 

Klik hier voor de website van KBO-PCOB. 

Klik hier voor de website van de ANBO. 

 

 

 

Extra dialoogbijeenkomst Draaiboek code 

zwart 

Over het Draaiboek code zwart heeft KBO-Brabant samen met de 

artsenfederaties KNMG (artsen), FMS (specialisten) en NVKG 

(geriaters) dialoogbijeenkomsten met leden gehouden in de vier 

Brabantse regio’s. Een reportage daarvan verscheen 

in Ons ledenmagazine van november. Klik hier. 

 

Omdat het onderwerp zo gevoelig ligt, zijn we voornemens nog een 

extra dialoogbijeenkomst vanuit een studio te organiseren met 
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genoemde artsenfederaties voor leden en niet-leden. Wij zullen 

daarover tijdig communiceren via onze website www.kbo-

brabant.nl en via Ons ledenmagazine. 

  

Laten we tenslotte samen hopen en erop vertrouwen dat de situatie 

code zwart zich nóóit zal voordoen in ons land. 
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Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen 

 

Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 

 

Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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