Veiligheid, speerpunt van KBO-PCOB
Veiligheid. Moeten we het daar nu alweer over hebben? We
weten toch dat het belangrijk is en dat cijfers van het CBS
m.b.t. veiligheid steeds meer oplopen. Als dat zo is dan
behoeft dit artikel niet op de website en kan het zo de
vuilnisbak in. Maar helaas is de werkelijkheid anders. Aan
veiligheid kan nooit teveel aandacht worden besteed. Willen
we dat onze achterban voldoende kennis heeft van de risico’s
zowel tuis als buiten, dan geldt de kracht van de herhaling.
In de eerste Op Dreef van 2017 stond een aantal artikelen over
veiligheid. Een daarvan onder de naam “Aandacht voor
veiligheid, is dat nog nodig” Het antwoord hierop is simpel. Ja,
het is nodig en blijft nodig tot in lengte van jaren. Nu vraagt u
zich waarom. Welnu, het is zo veel omvattend dat nogal wat
mensen denken: ach, het zal wel. Vallen overkomt mij niet, ik
heb nog nooit brand gehad en de babbeltruc, bij mij komen ze
niet, want er valt niets te halen. Totdat… dan is Leiden in last
en moet de put worden gedempt nadat het kalf is verdronken
en dat is …. te laat.
De cijfers genoemd in dat artikel van de 1e Op Dreef van 2017 zijn alweer achterhaald. Met
name de cijfers m.b.t. vallen stijgen schrikbarend. 96.200 ouderen moeten zich na een val
laten behandelen bij de Spoed Eisende Hulp. Van dit schrikbarende aantal moeten 37.300
ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen. In 2016 zijn 3653 ouderen overleden als
gevolg van een val. Dan hebben we het nog niet over de ouderen die vallen en een kleine
verwonding oplopen waar ze toch lang last van kunnen hebben.
Moraal van het verhaal: aandacht voor veiligheid blijft nodig en dan niet alleen op het gebied
van vallen. Ook worden nog steeds veel ouderen het slachtoffer van een babbeltruc. Het
aantal stijgt, maar ook de soorten trucen wordt steeds geraffineerder.
De maand oktober is elk jaar de maand van de veiligheid en in november start altijd het
Donkere dagen offensief. Dieven werken niet graag in het licht vandaar deze actie elke jaar
in de maand november. KBO-PCOB doet in beide maanden erg veel aan voorlichting en zet
veel informatie op Facebook en Twitter.
Er zijn zoveel onderwerpen die te maken hebben met veiligheid. De
brandweer heeft een nieuwe folder gemaakt “Brandveiligheid, samen
onze zorg”. Er is een richtlijn m.b.t. veilige toegang door derden tot
woningen in het kader van veilige sleutelkluisjes. Er is een nieuwe
beweegnorm die beduidend anders dan de vorige. Wellicht roept u
meteen, ha, een nieuwe norm. Elke keer bedenkt men weer iets
anders. Klopt helemaal. Dat heet voortschrijdend inzicht. Klinkt leuk,
maar het geeft wel aan dat er veel aandacht voor is van diverse
organisaties en het ministerie van Veiligheid.
Kent u het programma Hup, in de benen? Nee? Jammer. Dan bent
u niet geabonneerd op de gratis Nieuwsbrief van KBO-PCOB. Kijk
maar eens op de site van KBO-PCOB bij het speerpunt Veiligheid.
Op deze site kunt u zich dan ook meteen aanmelden voor de
veertiendaagse nieuwsbrief. Altijd handig om op de hoogte te
blijven.

Andere vraag. Kent u de folder “Bescherm samen uw Wijk”
eveneens van KBO-PCOB? Nee? Dan kunt u hem aanvragen
bij KBO-PCOB. Wijkgerichte veiligheid is een nieuwe insteek
vanuit het speerpunt Veiligheid.
Ach, u weet best dat veiligheid ook in uw afdeling aandacht
behoeft. Zelfs de RABO bank is hiervan doordrongen. Zij
organiseerde, in 2017, een vijftal bijeenkomsten samen met
de KBO over, internetbanknieren, met als voorprogramma
voorlichting over de babbeltruc. Dat zouden meer organisaties
moeten doen. In de provincie Utrecht is Frans Brinkman een
van de groepsvoorlichters en huisbezoekers. Wilt u nadere
informatie? Bel dan met de landelijke KBO-PCOB voor
nadere informatie, tel.: 030 3 400 600.

