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      Voorjaar
Krachten bundelen!

Beste lezer,
Sinds 2016 is Dantuma Medische Speciaalzaak in Friesland 
onderdeel van Mathot Medische Speciaalzaken. Door deze 
bundeling van krachten kunnen wij nog meer betekenen 
voor onze klanten en relaties. Mogelijk heeft u hier al iets 
van gemerkt of over gehoord. In deze editie van het Mathot 
Magazine kunt u in het duo-interview met de voormalige 
directeur en huidige directeur meer lezen over de overname, 
wat eraan voorafging en hoe het nu gaat. Lees ook ‘Podium’, 
waar onze collega Petra Witteveen na twaalf jaar terugkeert 
naar de Friesland-vestiging van Mathot en vertelt over dit 
nieuwe bedrijf in een vertrouwde omgeving.
Graag wil ik u attenderen op de antwoordkaart binnen in dit 
magazine. Door de antwoordkaart in te vullen helpt u ons om 
inzicht te krijgen in uw wensen. Als bedankje maakt u kans op 
de Mathot-pollepel met schort!
Bent u mantelzorger of kent u een mantelzorger en stijgt de 
zorg u soms boven het hoofd? We nemen ‘de Compaan’ dit 
keer onder de loep. De Compaan is een tablet die zo simpel 
werkt dat zelfs ouderen zonder computerervaring ermee 
kunnen omgaan. Naast tal van toepassingen die ‘zorg op 
afstand’ mogelijk maken is de Compaan ook een gezelschaps-
apparaat waar je spelletjes op kunt spelen, de krant kunt lezen 
of bijvoorbeeld kerkdiensten kunt terugluisteren. 
Naast bovenstaande tips zit dit magazine vol met nog veel 
meer interessante en leuke onderwerpen! Bent u er de 
volgende editie in augustus weer bij?

Veel leesplezier!

Liza de Bruijn
Coördinator Marketing en 
Communicatie

“ Katheteriseren is een deel 
van mijn leven geworden”

SpeediCath Compact Man is gemakkelijk in gebruik en dat is precies wat mannen willen.
Met SpeediCath Compact Man kunt u zelfkatheteriseren in drie eenvoudige stappen:
 1. Gemakkelijk en snel te openen
 2. Direct en hygiënisch te gebruiken
 3. Afsluiten en klaar

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-03. All rights reserved Coloplast A/S

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om u op de 
hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact met Coloplast 
opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u vinden op 
www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

Naam      Voorletter(s)                Charrièremaat                        

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren                                  ik gebruik geen katheters

 ik gebruik producten van Coloplast       ik gebruik producten van een ander merk, nl.:

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, Antwoordnummer 40, 3800 VB  Amersfoort

MBMM20181

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van SpeediCath® Compact Man:

               /               /    

                            

Zelf testen? 
Vraag snel een proefpakket aan via onderstaande coupon 
of ga naar www.coloplast.to/sccm en ervaar de voordelen zelf!

SpeediCath® Compact Man
Ontworpen zoals mannen dat willen

CA1614/1–Adv A4 SCCM+bon+V2.indd   1 05-03-18   10:07



5

Nieuws van
Mathot

Een kleine stap naar een comfortabel leven 

Bestellingen rond de  
komende feestdagen
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren maar ook Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn weer in het zicht. 
Voor de aflevering van onze pakketten maken wij gebruik van PostNL. PostNL doet er alles aan 
om ook rondom de drukte van de feestdagen uw pakketten op tijd te bezorgen. Door uw bestel-
ling, in deze periodes, ruim van te voren te plaatsen voorkomt u dat u zonder uw vertrouwde 
hulpmiddelen komt te zitten.

Rondom de feestdagen zijn er een aantal wijzigingen in de bezorgdagen, houdt u daarom 
rekening met het onderstaande distributieschema.

Loop vrijblijvend binnen tijdens onze 
Koffieochtend op één van onze vestigingen! 
Naast een kopje koffie ontvangt u ook nog een leuke goodie bag.

Mathot introduceert de Koffieochtend, voor als u vragen heeft over bijvoorbeeld elastische kousen, aan- en uittrekhulpmiddelen of 
braces. Onder het genot van een kopje koffie of thee beantwoorden onze consulenten in de vestiging graag al uw vragen.

Tijdens deze ochtend kunt u ook terecht voor een gratis voetenscan. Indien u last heeft van pijnlijke of vermoeide voeten, kom dan 
naar Mathot voor een voetenscan. Onze podoloog geeft u, aan de hand van de scan, persoonlijk advies over mogelijke ondersteu-
ningen, zoals bijvoorbeeld steunzolen, om de pijn of vermoeidheid in uw voeten te verhelpen.

U bent van harte welkom op één van onderstaande data. 

Datum Locatie Adres Tijd

vrijdag 4 mei Amsterdam OLVG West, Jan Tooropstraat 164 8.30-12.30

dinsdag 8 mei Haarlem A. Hofmanweg 40 8.30-12.30

woensdag 9 mei Utrecht
Gezondheidscentrum Galgenwaard, 
Herculesplein 379, 2e etage,

8.30-12.30

woensdag 9 mei Hoofddorp Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1 8.30-12.30

dinsdag 15 mei Zaandam Zorgboulevard, Koningin Julianaplein 44 8.30-12.30

donderdag 17 mei Uithoorn
Gezondheidscentrum Waterlinie, 
Koningin Maximalaan 30K

8.30-12.30

donderdag 24 mei Alphen Sterrenlaan 166 8.30-12.30

vrijdag  1 juni Den Haag Zoutmanstraat 39A 8.30-12.30

 

Nieuwe webshop!
Op het moment zijn wij druk bezig het online bestelsysteem te vervangen voor een webshop 
die meer aansluit op de behoeften van onze klanten. Door de verbeteringen bieden wij u 
een gebruiksvriendelijke omgeving om uw (herhaal)bestellingen te doen en te beheren. De 
webshop komt op korte termijn beschikbaar voor al onze klanten. Zodra de webshop beschik-
baar is ontvangt u een bericht waarin wij u alles vertellen wat u over de webshop moet weten!

Telefonische bestelling op 1e levering Indien nodig 2e levering
Rondom Pasen 

vrijdag 30 maart 
Goede vrijdag = geopend

zaterdag 31 maart dinsdag 3 april

Maandag 2 april *
2e Paasdag = gesloten

woensdag 4 april donderdag 5 april

Rondom koningsdag

woensdag 25 april donderdag 26 april zaterdag 28 april

donderdag 26 april* zaterdag 28 april maandag 30 april

vrijdag 27 april* 
Koningsdag = gesloten

dinsdag 1 mei woensdag 2 mei

Rondom 4&5 mei

donderdag 3 mei vrijdag 4 mei zaterdag 5 mei

vrijdag 4 mei zaterdag 5 mei maandag 7 mei

Rondom Hemelvaartsdag

dinsdag 8 mei woensdag 9 mei vrijdag 11 mei

woensdag 9 mei vrijdag 11 mei zaterdag 12 mei

donderdag 10 mei*  
Hemelvaartsdag = gesloten

zaterdag 12 mei maandag 14 mei

Rondom Pinksteren

vrijdag 18 mei zaterdag 19 mei dinsdag 22 mei

maandag 21 mei* 
2e Pinksterdag = gesloten

woensdag 23 mei donderdag 24 mei

  
* Online bestellingen op vrijdagen na 17.30 uur, in het weekend of op feestdagen  
worden de eerstvolgende werkdag door ons verwerkt en de dag daarna geleverd.
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I N T E R V I E W

Interview
T E K S T :  C O N N Y  V E R W E I J   F O T O G R A F I E :  P & I  

Ketenzorg voor een 
betere behandeling 
van chronische wonden

Wondzorgproject regio Amstelland

>>

‘Onder een chronische wond verstaan we een wond waarbij 
na drie weken nog steeds geen verbetering is te zien. Dit 
wordt ook wel een complexe wond genoemd,’ vertelt Ariën 
Stigter, vaatchirurg in het Ziekenhuis Amstelland. ‘Dat de 
wond niet vanzelf dichtgaat, heeft vaak te maken met een 
onderliggend probleem. Het meest zie je dit bij diabetici 
en mensen met vaatproblemen. Laat ik eerst wat cijfers 
geven. Wereldwijd slorpt de behandeling van chronische 
wonden zo’n 2 à 4 procent van het totale budget voor 
gezondheidszorg op. Dat is erg veel. In Nederland is bij 
5,4 procent van de cliënten in woonzorginstellingen en 
bij 3,7 procent van de cliënten die thuiszorg ontvangen, 
chronische wonden geconstateerd. De helft van alle 
chronische wonden is binnen drie maanden genezen.  
Maar twintig procent bestaat na een half jaar nog steeds.’

Laagdrempelig
Ariën Stigter is van mening dat dit beter moet kunnen. 
Samen met Peter Umbgrove, een huisarts in de regio, is hij 
gaan nadenken hoe. ‘Onderliggende problematiek bij een 
chronische wond wordt vaak te laat herkend. Dat is ook 
logisch, want hiervoor heb je specialistische kennis nodig. 
Zo kwamen we op het idee om de kennis van wondexperts 
laagdrempelig beschikbaar te stellen.’ 
Voor de pilot sloot het Wond Expertise Centrum (WEC) van 
het Amstelland Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst 
met een huisartsengroep, twee thuiszorginstanties, een 

zorginstelling en enkele materiaalverstrekkers, allemaal in de 
regio Amstelland. Ariën: ‘Het laagdrempelige zit ‘m erin dat we 
twee keer per week in de huisartsenpraktijk komen om een 
wond te beoordelen die de huisarts niet helemaal vertrouwt. 
De patiënt hoeft dus (in eerste instantie) niet naar het 
ziekenhuis. Op zo’n spreekuur zijn een wondconsulent en een 
physician assistant (een professional die zelfstandig de taken 
van een arts mag uitvoeren, red.) aanwezig. De patiënt wordt 
onderzocht en er wordt een advies uitgebracht.’ 

Thuiszorg belangrijke schakel
‘Het gaat er natuurlijk om dat een complexe wond in een 
vroeg stadium opgemerkt wordt. Daarom is de thuiszorg een 
belangrijke schakel in de keten. Stel, je hebt mevrouw Jansen, 
leeftijd 80 jaar. De thuiszorg komt bij haar om te helpen met 
het aantrekken van de steunkousen en constateert dat ze een 
wond heeft, als gevolg van een val bijvoorbeeld. De thuiszorg 
zal dan verband op de wond aanbrengen. Tot zover natuurlijk 
prima. Maar is er na drie weken nog geen verbetering te zien, 
dan is het zaak dat de thuiszorg aan de huisarts vraagt om te 
komen kijken.

Vaatchirurg Ariën Stigter: ‘Het is heel belangrijk 
om een onderliggend probleem te herkennen’

Wat doet het WEC?
Patiënten die met een complexe wond naar het Wond 
Expertise Centrum van het Amstelland Ziekenhuis zijn 
verwezen, kunnen met verschillende disciplines te maken 
krijgen. Als de patiënt slecht genezende wondjes aan de 
voet heeft als gevolg van diabetes, zal het voetbehan-
delteam ingeschakeld worden. Dit is een multidisciplinair 
team dat kan bestaan uit een wondconsulent, diabetesver-
pleegkundige, vaatchirurg, revalidatiearts en orthopedisch 
schoenmaker bijvoorbeeld.
Bij vaatproblemen wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen arterieel (dit betreft de slagaders) en veneus lijden 
(problemen met de aders). Ariën Stigter: ‘In het eerste geval 
kan er sprake zijn van een vernauwing van een slagader, 
waardoor de bloedtoevoer naar de benen is verminderd. In 

dit geval zal de patiënt bijvoorbeeld worden gedotterd of 
geopereerd om de vernauwing op te heffen. 
Gaat het om veneus lijden, dan heb je te maken met een 
verminderde doorbloeding van – met name – de benen als 
gevolg van slecht functionerende kleppen in de aderen. 
Dat leidt tot vocht vasthouden, waardoor een wond slecht 
geneest. Dan schrijven we compressietherapie voor of 
worden de niet goed werkende aderen behandeld. 
Hoe dan ook is het belangrijk een onderliggend probleem 
te herkennen. Ook al lukt het misschien wel om de wond 
dicht te krijgen, als de oorzaak van een onderliggend 
probleem niet wordt weggenomen, heb je grote kans dat 
de wond terugkeert.’
Meer informatie: www.ziekenhuisamstelland.nl, 
zoekwoord ‘Wond’. 

Complexe wonden worden vaak te laat herkend, waardoor de behandeling meestal 

onnodig lang duurt. Door een samenwerkingsverband tussen de huisarts, de thuiszorg, 

het wondexpertisecentrum van het ziekenhuis en de leverancier van verbandmaterialen, 

kan de duur van de behandeling terug gebracht worden. Dat is althans de verwachting. 

In de regio Amstelland is een pilot gestart om hier onderzoek naar te doen.  

Een interview met initiatiefnemer vaatchirurg Ariën Stigter. 
Ariën Stigter

MATHOT   7
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Van de huisarts verwachten we een bepaalde alertheid. 
Laten we uitgaan van een huisarts die aan onze pilot 
deelneemt. Deze zal mevrouw Jansen – afhankelijk van zijn 
bevindingen – meteen naar het WEC verwijzen of haar vragen 
naar de huisartsenpraktijk te komen op het tijdstip dat onze 
wondexperts aanwezig zijn. 
Het advies van onze wondexperts kan twee kanten op gaan. 
Misschien is de wond dermate complex dat mevrouw Jansen 
toch naar het WEC van het ziekenhuis verwezen moet worden. 
Maar het kan ook zo zijn dat de wondexperts adviseren het 
behandelplan iets aan te passen. De thuiszorg kan dit dan 
oppakken en de genezing van de wond verder monitoren.’

Uniforme behandelprotocollen
‘Een belangrijk doel van de pilot is om de alertheid van 
zowel de huisarts als de thuiszorg op een bepaald niveau te 
brengen. Wij verzorgen de scholing die daarvoor nodig is. 
We werken voor de pilot met uniforme behandelprotocollen 
en uniforme verbandmaterialen. In de ideale situatie zijn de 
huisarts, de thuiszorg, het verpleeghuis, het ziekenhuis en de 
materiaalverstrekker precies van elkaar op de hoogte wat ze 
doen. Iedereen in de keten heeft elkaar nodig. De thuiszorg 
heeft uiteraard een belangrijke functie bij het signaleren 
van problemen, maar dat geldt in zekere mate ook voor 
de leverancier. Als de mensen van Mathot constateren dat 
een cliënt wel erg lang een bepaald materiaal thuisbezorgd 
krijgt, trekken ze bij de voorschrijver aan de bel. Zo van ‘We 

leveren dit al maanden. Is dat wel de bedoeling?’ De pilot 
draait inmiddels een jaar. Uit een tussentijdse evaluatie is 
gebleken dat de huisartsen enthousiast zijn en de patiënten 
tevreden. Met de pilot willen we uiteindelijk laten zien dat 
de gemiddelde behandelduur van een complexe wond 
teruggebracht kan worden van 14 naar 9 weken. Dat is niet 
alleen prettig voor de patiënt, maar het levert ook een flinke 
kostenbesparing op. Zowel de kosten voor de inzet van 
professionals als de kosten voor het wondmateriaal kunnen 
hierdoor omlaag.’ 

Datamanagement
‘Volgend jaar hopen we een en ander in kaart te hebben 
gebracht. Bij dat datamanagement speelt Mathot een grote 
rol. Als leverancier kunnen zij het verbruik van wondmateriaal 
monitoren. Mathot weet precies welke patiënt hoe lang welk 
materiaal krijgt. En wij hebben de gegevens van de wondzorg. 
Bij elkaar is dat een complete dataset. Uiteindelijk hopen we 
zo duidelijker te krijgen wat de beste aanpak is bij bepaalde 
complexe wonden. 
Natuurlijk is het wondzorgproject geen gerandomiseerd 
onderzoek waarbij er met een controlegroep gewerkt wordt. 
Daarvoor is het project bovendien te kleinschalig. Maar we 
hopen een en ander op termijn regionaal te kunnen uitrollen. 
Nu geldt het protocol nog alleen voor de instanties die aan 
de pilot meewerken. Je zou het protocol eigenlijk regionaal 
moeten implementeren. Pas dan werpt het echt z’n vruchten af.’ 

>>

I N T E R V I E W

“Mijn nieuwe
zakje maakt minder 

geluid en voelt 
comfortabel!”

Claire

Veilig DiscreetComfortabel

Eigentijds 1-delig colozakje van EsteemTM

Gebruikt u Esteem colo zakjes en ontvangt u 
ander materiaal? Òf bent u benieuwd wat de vernieuwingen 

inhouden en wilt u een gratis proefpakket ontvangen?

bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com

NIEUW nu ook verkrijgbaar 
bij Mathot

WT•Convatec_Stoma_APSproject_210x297mm_Mathot.indd   1 02-03-18   11:42
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DRINKBAAR OF NIET?
Kunt u op uw vakantiebestemming het water nu wel of niet 
uit de kraan drinken? Op die vraag geeft de website 
www.waterinhetbuitenland.nl van drinkwaterbedrijf Vitens 
antwoord. Altijd even raadplegen voor u op weg gaat.

T I P S   V A N  M AT H O T

KASKIJKEN
Het eerste weekend van april kunt u een kijkje gaan nemen in Ne-
derlandse kassen. De wereld van de glastuinbouw is kleurrijk en zit 
vol verrassingen. Tijdens Kom in de Kas op 7 en 8 april 2018 maakt u 
kennis met enthousiaste glastuinbouwondernemers die u laten zien 
hoe zij dag in, dag uit bezig zijn om smaakvolle groenten, prachtige 
snijbloemen en verrassende potplanten te kweken. Een leuk en leer-
zaam bezoekje voor het hele gezin en helemaal gratis!  
Kijk voor deelnemende tuinders: www.komindekas.nl

CADEAU-IDEE
Wie droomt er nu niet lekker weg bij 
verre oorden of mooie steden. Geef 
daarom iemand Een wereld vol steden 
cadeau. Een fantastisch kijk- en inspira-
tieboek over wereldsteden. Met verras-
sende feiten en een iconisch beeld geven 
Lily Murray en kunstenaar James Brown 
de steden weer. Wist u dat Berlijn negen 
keer groter is dan Parijs? Prijs: € 19,95. ISBN: 9789047709619

BOEKENAPP
Wilt u weten wat voor nieuwe, 
interessante boeken er wereldwijd 
uitkomen? Dan is de Hebban Boeken-
app voor Android en iPhone echt iets 
voor u. Met de laatste boeken van een 
door u gewenst genre en recensies. 
Download: hebban.nl/boekenapp

EXCELLENT WONEN
Van 19 tot en met 22 april is de Excellent Luxury Living-
woonbeurs. Hier ontmoet u Nederlandse en Belgische in-
terieurarchitecten en woonspecialisten die laten zien wat 
fijn en luxueus wonen is. Naast alles op het gebied van 
luxe wonen, interieur en exterieur, vindt u hier eveneens 
luxe lifestyleproducten. Voeg daar culinaire hoogstand-
jes, verschillende soorten luxe wijnen, champagnes en 
diverse finger foods aan toe, en uw dag kan niet meer 
stuk. Entreeprijs: € 15,-. Voor de openingstijden zie
www.excellenteindhoven.nl 

DARMEHBO
Eén op de zes Nederlanders heeft dagelijks buikklachten. 
Van winderigheid en darmkrampen tot misselijkheid en 
oprispingen. Van opgeblazen 
gevoel tot diarree of juist 
obstipatie. Het succesvolle 
handboek Darmehbo, vol tips 
en recepten, biedt hulp aan 
mensen die hier regelmatig last 
van hebben. 
Met FOFMAP-dieetschema’s. 
Prijs: € 21,95.
ISBN: 9789492092144

DIEREN-FACEBOOK
Social media voor dieren. Het bestaat. 
Petdates.net is het eerste internationale 
socialmediaplatform (en app) voor 
dieren. Op Petdates kan uw hond of kat 
vertellen wat hij die dag gedaan heeft, 
hoe hij zich voelt en foto’s en video’s 
delen van zichzelf. Hoe leuk! 
Kijk op Petdates.net. 
De app is gratis (iPhone en Android).

Mathot 
lezerskorting:

2 voor € 20,-
Ga naar www.juwelenbeurs.nl/

sparrendaal, klik op bestel kaarten 
met korting en vul de kortingscode 

 ‘Mathot’ in bij 'Promotie code 
opgeven'. U betaalt dan € 20,- voor 

2 tickets in plaats van € 30.-.

BETER ETEN = BETER LEVEN
U wilt wel gezonder eten, maar hoe doet u dat? Met het boek Puur Pascale 2 van Pascale 
Naessens kunt u daar nu eindelijk eens mee aan de slag gaan. Ze vertelt u over de natuurlijke 
keuken en intuïtief eten. De eenvoudige recepten maken uw lichaam energieker en gezonder, 
waardoor u meer van het leven geniet. Prijs: € 29,99. ISBN: 9781740591348

GEBARENTAAL IN MUSEA
Met Musea in Gebaren werd 
vanaf 2016 het culturele 
aanbod in Amsterdam toe-
gankelijker gemaakt voor de 
doven en slechthorenden. 
Naast initiatiefnemer Foam en 

acht grote Amsterdamse musea bieden vanaf 2018 ook een 
aantal landelijke musea als Boijmans van Beuningen, Centraal 
Museum Utrecht, Drents Museum, Groninger Museum, Van 
Abbe Museum en de Hortus botanicus in Leiden hun activi-
teiten in Nederlandse Gebarentaal aan, o.a. rondleidingen en 
workshops. Zie: wattelt.org/museaingebaren

FRIESE CULTUUR SNUIVEN
Leeuwarden-Fryslân (samen met Valletta, Malta) is in 
2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Er is in Fries-
land een uitgebreid programma met meer dan honderd 
projecten en duizend activiteiten verspreid over de 
provincie en de stad Leeuwarden: er worden elf fontei-
nen in elf Friese steden gemaakt, vanaf 28 april is er een 
grote Escher-tentoonstelling, er zijn activiteiten op het 
water, kunstwerken/architectuur 
die de waarde van de Waddenzee 
weergeven, u kunt een Fries ‘lenen’ 
en nog veel meer. Zie: www.fries-
land.nl/nl/culturele-hoofdstad

ZEELAND VOORDEELPAS
Zeeland geeft jaarlijks een voordeelpas uit voor inwoners en 
bezoekers in Zeeland: de Zeelandpas. In de bijbehorende jaar-
gids staan meer dan 300 voordelen op het gebied van (mu-
seum)activiteiten, cultuur, culinair, wellness, maar ook tijdens 
het shoppen. Wilt u gratis yoga op het strand, een wandeling 
met gids in een van de Zeeuwse steden, gratis vervoer of  
korting op een lekkere lunch? Verkrijgbaar bij VVV’s, via 
www.zeelandshop.com of www.zeelandpas.nl. Prijs € 4,-.

GEZOND BINNENKLIMAAT
Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een hor-
tensia het binnenklimaat in uw woning bevordert. Door de 
sterk vochtregulerende werking draagt de hortensia bij aan 
een goede luchtvochtig-
heid in huis. Klachten als 
droge huid, hoofdpijn en 
droge ogen nemen af en 
je voelt je prettiger met 
deze kamerplant in het 
interieur. En dat de plant er 
fantastisch uitziet, is mooi 
meegenomen!

Juweeltjes 

In de stijlkamers van de historische Buiten-
plaats Sparrendaal in Driebergen schitteren 
van 8 tot en met 10 juni de mooiste juwelen 
tijdens de internationale beurs Het Juweel. 
Hier presenteren goud- en edelsmeden, 
juweliers en horlogespecialisten hun unieke 
collecties. Een must see. 
www.juwelenbeurs.nl/sparrendaal
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Top-drie
Bij dit nieuwe, maar toch ook vertrouwde, bedrijf komt Petra 
veel oude collega’s en klanten tegen. ‘Verpleegkundigen 
en medewerkers op de backoffice, waar ik veel contact 
mee heb, ken ik nog van vroeger. Ook mijn oude klanten 
continentie en urologie in Friesland kom ik weer tegen. Dat 
is leuk.’ Ze heeft nu ook nieuwe klanten stoma en wond, 
waarvoor ze intern werd geschoold, en de nieuwe gebieden 
Groningen en Drenthe. Petra gaat de uitdaging voor Mathot 
graag aan: ‘Mijn ambitie is om de naam van Mathot hier in 
het Noorden en Oosten groot te maken. Zodat we ook hier 
in de top-drie van de medische speciaalzaken komen. Ik wil 
in al deze gebieden goede samenwerkingsverbanden gaan 
opbouwen en een vertrouwd persoon worden in de regio.’ 

Petra Witteveen, 36 jaar, is weer terug! Ze werkte twaalf jaar geleden bij Dantuma en na 

een uitstapje is ze nu weer terug als accountmanager stoma-, wond- en continentiezorg bij 

de Friesland-vestiging van Mathot, opererend onder de naam Dantuma. Het was een vrolijk 

weerzien van oud-collega's en klanten.

Na haar studie maatschappelijk werk begon ze bij Dantuma 
in de binnendienst, om later uit te vliegen in de buiten-
dienst. ‘Ik werkte er met veel plezier. Dantuma was ook 
een Fries familiebedrijf en kleinschalig. Er heerste een 
heel vertrouwde cultuur. Datzelfde merk ik ook bij Mathot. 
Of eigenlijk nog meer. Hier word je van dag één hartelijk 
verwelkomd en opgenomen in de familie.’ 

Fijne familiecultuur
Directeur Oscar de Goederen is ook in het Noorden heel 
vertrouwd. Hij is regelmatig in de Friese Mathot-vestiging. 
‘Na mijn aanstelling kwam hij meteen langs en vroeg hoe ik 
de ontvangst had ervaren: als een warm bad. Ik heb sinds 
dat ik hier werk ook vaak contact met zijn vrouw Mariska 
als productspecialist en zijn zoon Joshua als ik met de 
IT-afdeling bel voor een nieuw webaccount voor een klant.’ 
Ze ziet bij alle familieleden die passie en tomeloze inzet 
voor het bedrijf. ‘Dat brengen ze over op alle personeels-
leden. Erg motiverend. Je wilt echt een stapje harder lopen 
daardoor.’

Echte Friezin
Ze is blij dat ze weer in het Noorden werkt. Na zes jaar 
Dantuma werd ze gevraagd door de firma B. Braun, fabrikant 
in medische hulpmiddelen, om daar als accountmanager 
te komen werken. Ze ging die uitdaging aan omdat ze 
zich verder wilde ontwikkelen in haar vakgebied. In eerste 
instantie was haar rayon daar Noord/Oost. Ze had het prima 
naar haar zin. Toen ze werd overgeplaatst naar het westen 
haakte ze af. ‘Ik ben een echte Friezin. Ik kan in het westen 
niet aarden. Toen zag ik de vacature van Mathot, waarin ze 
een accountmanager stoma, wond, continentie Noord/Oost 
vroegen die ook de Friese taal spreekt. Het moest zo zijn!’

Werknemers van Mathot aan het woord over 

aspecten van hun werk waar zij warm voor lopen.

Petra Witteveen

P O D I U MT E K S T :  J U D I T H  B A K K E R S    F O T O G R A F I E :  P H O T O G R A P H Y  &  I M A G E S 

‘Mathot moet een vertrouwde naam  
worden in het Noorden en Oosten.’ ‘Het is een nieuw bedrijf  

in een vertrouwde omgeving.’

12   MATHOT MAGAZINE
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Kan ik, voor een veilig 
gevoel, twee soorten 
absorberend
continentiemateriaal
tegelijk gebruiken?

Els Klinkenberg, 
verpleegkundige
binnendienst Mathot:

‘Men denkt vaak dat het gebruik van twee soorten continentie-
materiaal een veilige manier is om droog te blijven. Maar juist 
het tegendeel is waar: elk materiaal is een product op zich en 
zou ook op die manier gebruikt moeten worden. Aan de onder-
kant zit namelijk een laagje dat ervoor zorgt dat de urine niet 
door het materiaal loopt. Wanneer het ene materiaal verzadigd 
is, zal de urine dus niet opgenomen worden door het andere 
materiaal. U krijgt door het gebruiken van meerdere soorten 
materiaal dus juist eerder lekkage, doordat de urine langs de 
zijkanten weg zal lopen.
Als het materiaal dat u gebruikt niet voldoende absorbeert, 
zal een ander materiaal met een hogere absorptie veel veiliger 
en comfortabeler zijn om te dragen. Voor advies hierover en/
of proefmateriaal kunt u altijd terecht bij de klantenservice van 
Mathot.’

Van welk materiaal zijn de
steunzolen gemaakt?

Marjolein Nanne,
registerpodoloog:

‘Zodra bekend is waar de voetklacht vandaan komt, modelleren 
we de steunzolen digitaal op basis van een statische én een 
dynamische 2D voetscan: hierdoor zijn correcties en ondersteu-
ningselementen zeer nauwkeurig te plaatsen. Als de steunzool 
naar wens is, sturen we het digitale bestand naar de freesma-
chine. Daarna worden de steunzolen met de hand in model 
geschuurd. De freesblokken zijn gemaakt van EVA, Ethyleen 
Vinyl Acetaat, dat door de zeer dichte structuur goed verwerk-

baar is. De blokken zijn in verschillende hardheden verkrijgbaar. 
Het afdekmateriaal van de steunzool bepalen we aan de hand 
van de klacht en de voet. Leer wordt het meest gebruikt: het 
is slijtvast, duurzaam en vochtabsorberend. Voor sommige 
klachten is een zachter of meer dempend afdekmateriaal, zoals 
neopreen, beter. Dit is een zacht, rubberachtig materiaal met 
een antislipbovenlaag. 
Sporters krijgen meestal een “dekje” van EVA op de steunzool: 
dat geeft meer demping, is druk accepterend en makkelijk 
schoon te houden. Steunzolen worden dus uniek en speciaal 
voor uw voet gemaakt.’

Vraag: Ik zie dat jullie 
regelmatig voetscandagen 
organiseren. 
Wat houdt nou zo’n voet-
scan in? 

Annette Grootveld,  
podoloog bij Mathot:

‘Op onze voetscandagen kan men een afspraak maken voor 
een korte analyse van de voet. Dan maken we ook een digitale 
voetscan. Het is een nauwkeurige methode om de belasting en 
de beweeglijkheid van uw voeten te meten. Er wordt naar de 
drukverdeling gekeken wanneer u stilstaat en ook als u loopt. 
Aan de hand van deze scan krijgt u persoonlijk advies over 
mogelijke ondersteuningen, zoals steunzolen.’

Spreekuur Heeft u een vraag op het gebied van 

compressietherapie, orthopedie, 

continentie-, stoma- of wondverzorging? 

Mail deze dan naar info@mathot.nl.

Kent u de 
kledingclip al?

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-03. All rights reserved Coloplast A/S

NU
GRATIS!

OP=OP

NU
GRATIS!

OP=OP

Een handig hulpmiddel voor 
mensen die katheteriseren
of een stoma hebben

De kledingclip houdt uw bovenkleding omhoog, 
zodat u beide handen vrij heeft om uw stoma 
makkelijk te kunnen verzorgen of te kunnen 
katheteriseren.

Ontvang nu gratis dit handige hulpmiddel!

Vul onderstaande coupon in of bezoek onze 
website www.coloplast.to/kledingclips

Naam      Voorletter(s)                                 Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren:               /             /    Ik gebruik geen katheters

Ik heb een stoma sinds:               /             /     Ik heb geen stoma

 Ik gebruik producten van Coloplast    Ik gebruik producten van een ander merk, namelijk:          

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
MBMM20181* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ja, ik ontvang graag de gratis kledingclip

 Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om 
u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact 
met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat 
kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring 
gelezen en begrepen heb.

STO1529-13•Adv_A4 kledingklip+bon_CCOC.indd   1 05-03-18   13:37



‘We bieden producten met gevoel. 
Voor de klant is het prettig dat het 
contact vertrouwd is’

17

De praktijk

>>

D E  P R A K T I J K

Half januari nam Geert Dantuma afscheid als directeur van Dantuma Medische Speciaalzaak. In de ruim 

dertig jaar dat hij er aan het roer zat, veranderde het bedrijf van een orthopedische instrumentmakerij 

met plaatselijke klandizie in een medische speciaalzaak die landelijk toonaangevend is. In mei 2016 nam 

Mathot Dantuma over. Directeuren Geert Dantuma en Oscar de Goederen van Mathot vertellen over 

deze bundeling van krachten. 
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Geert Dantuma: 

In 1987 richtte Geert Dantuma het bedrijf Dantuma 
Orthopedie op. Geert: ‘Daarvoor had ik bij Sterker Orthopedie 
gewerkt. Het idee van een eigen onderneming werd omarmd 
door een aantal specialisten uit Leeuwarder ziekenhuizen. 
Zij zeiden: “Op onze steun kun je rekenen.” Het bedrijf liep al 
snel als een trein. Dankzij die orthopeden kregen we steeds 
meer klanten. Op een gegeven moment kwamen er andere 
producten bij, zoals therapeutische elastische kousen. Van 
een dermatoloog had ik gehoord dat er ontevredenheid was 
over de manier van aanmeten en leveren. Het ontbrak aan de 
kennis en vaardigheden. Wij hebben dat toen goed opgezet. 
Froukje Hoekstra – die hier al bijna net zo lang werkt als ik – 
heeft dat voor haar rekening genomen.’
De naam van het bedrijf veranderde in 1990 van Dantuma 
Orthopedie in Dantuma Medische Speciaalzaak. Geert: ‘Eind 
jaren ’90 hebben we het thuis bezorgen geïntroduceerd. 
Voorheen werden de medische hulpmiddelen via de apotheek 
geleverd. Als je de producten bij de klant thuis brengt, 
heb je natuurlijk ook rechtstreeks contact met de klant. 
Bij de apotheek hadden ze vaak onvoldoende kennis van 

het gebruik van een product. Wij hadden gespecialiseerde 
verpleegkundigen in dienst genomen die geconsulteerd 
kunnen worden. Dat was de manier om ons van de apotheek 
te onderscheiden.’

MEER INVLOED DANKZIJ  
SAMENWERKING
In september 2004 gingen Dantuma en Mathot officieel 
samenwerken. Samen met nog drie leveranciers van therapeu-
tische elastische kousen richtten ze het samenwerkingsver-
band Comtex op. De zorgverzekeraars wilden namelijk zaken 
doen met een organisatie die landelijke dekking kon bieden. 
Oscar de Goederen: ‘Door deze samenwerking konden we ook 
invloed uitoefenen. Als kleinere partij lukt je dat niet. Comtex 
was en ís toonaangevend op het gebied van ambulante 
compressietherapie. De samenwerking heeft bovendien tot 
innovaties geleid. Daardoor is de kwaliteit van het product, 
maar ook de manier van werken verbeterd.’ 
Geert: ‘Voordat Comtex was opgericht, werkten we ook al min 
of meer samen, ook al was dat dan niet officieel. Je gaat toch 

Geert Dantuma  Oscar de Goederen



D E  P R A K T I J K

>> af en toe bij elkaar te rade, zo van: “Hoe pak jij dat aan?”’
Oscar: ‘Ik heb veel van Geert geleerd. Geert heeft mij er 
bijvoorbeeld van overtuigd hoe belangrijk het is om je bij de 
branchevereniging aan te sluiten. In de branchevereniging 
hoor je wat er speelt in de markt. De contacten die je er 
opdoet, helpen je te blíjven verbeteren.’ 
Geert: ‘Ik heb op mijn beurt van Mathot geleerd om wat meer 
lef te hebben, om te durven investeren. Ik was nogal zuinig 
aangelegd. Je moet niet alleen investeren in innovatie, maar 
ook in de scholing van je medewerkers bijvoorbeeld.’

ZELFDE VISIE EN ZELFDE DNA
Ook al was het contact tussen de beide bedrijven uitstekend, 
dat Dantuma in 2016 door Mathot overgenomen zou worden, 
was niet meteen een uitgemaakte zaak. Geert: ‘Er waren 
verschillende partijen die interesse hadden. Maar ik heb me 
hard gemaakt voor Mathot. Mathot sluit naadloos aan bij wat 
wij doen. Ze hebben om te beginnen dezelfde productgroe-
pen als Dantuma. Wij hadden eerst ook nog hoortechniek en 
orthopedische schoenen. Maar je kunt niet te breed zijn. Dus 
die twee onderdelen hadden we al afgestoten. Verder heeft 
Mathot dezelfde visie op personeel en op bedrijfsvoering.  
En wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is: Mathot wil 
dicht bij de klant staan. Dat willen wij ook. De klant staat altijd 
voorop. Dat zit in het DNA van beide bedrijven.’

BEHOUD VAN KWALITEIT  
EN KEUZEVRIJHEID
Oscar: ‘De overname van Dantuma door Mathot was een 
logische stap. Zo’n vijftien jaar geleden had je nog veel 
regionale leveranciers. Nu zijn nagenoeg alle medische 
speciaalzaken landelijk actief. Dat moet ook wel, je hebt 
volume nodig om de kostprijs laag te houden. Daardoor kun 

Advertentieje scherpere prijzen afspreken met een fabrikant. Uiteindelijk 
komt dat de gebruikers ten goede, want zo kun je de kwaliteit 
blijven leveren die ze gewend zijn. Ondanks het feit dat de 
zorgkosten onder druk staan, behoudt de klant bij ons keuze-
vrijheid van materiaal. Als een klant baat heeft bij een duurder 
product, dan krijgt hij of zij dat ook bij ons. Dat vinden we 
essentieel. En onze invloed gaat nog verder. Doordat we 
volume hebben en toonaangevend zijn, kunnen we ook 
suggesties doen bij de fabrikant. Bijvoorbeeld over aanpas-
singen aan een product. Wij laten de fabrikant weten waar de 
klanten behoefte aan hebben.’  

ALTIJD AANDACHT VOOR DE KLANT
Geert: ‘Het is heel belangrijk dat de klant zich gehoord weet. 
Je biedt namelijk producten met gevoel. Voor de klant is 
het prettig dat het contact met de medische speciaalzaak 
vertrouwd is. Het gaat bijvoorbeeld om klanten die er in het 
ziekenhuis mee worden geconfronteerd dat ze een stoma 

krijgen. Bij 60 à 70 procent van deze mensen gaat het zelfs 
om een blijvende stoma. Die klanten willen goed geholpen 
worden. Ze willen worden ontzorgd. Dus moet die aandacht 
voor de klant er altijd zijn. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor 
stomazorg, maar ook voor therapeutische elastische kousen, 
incontinentiemateriaal, wondverzorgingsmateriaal, diabetes-
producten of eenvoudige orthopedische hulpmiddelen.’ 

‘De klant staat altijd voorop.  

Dat zit in het DNA van beide bedrijven’

HET BESTE VAN TWEE ORGANISATIES
Oscar: ‘Voor de klanten van Dantuma verandert er door 
de overname niets. Dat is ook de afspraak die we hebben 
gemaakt: de klant mag er op geen enkele manier hinder 
van ondervinden. We garanderen dus continuïteit. Het is nu, 
na de overname, eigenlijk één bedrijf met twee namen. De 
bedrijven zijn in elkaar geïntegreerd, met één werkwijze, één 
telefooncentrale, één financiële administratie, et cetera. De 
overname levert alleen maar voordelen op. Klanten krijgen 
het beste van twee organisaties. Een voorbeeld? Stel dat er 
iemand belt met een vraag aan een van de gespecialiseerd 
verpleegkundigen.  
Zijn alle verpleegkundigen in Haarlem toevallig in gesprek, 
dan wordt die klant – via de telefooncentrale – met een van 
de verpleegkundigen in het noorden van het land door-
verbonden. Dus de wachttijden aan de telefoon nemen 
hierdoor alleen maar af.’ 

BUNDELING VAN KENNIS
Oscar: ‘Een ander voordeel is dat de overname ook een 
bundeling van kennis betekent. Laat ik de gespecialiseerd 
verpleegkundigen weer even als voorbeeld nemen.  

Er werken nu in totaal zestien gespecialiseerd verpleeg-
kundigen bij het bedrijf. Elk van hen neemt zijn of haar 
eigen ervaring mee. Zo zijn er dus méér collega’s om mee 
te sparren. Krijgt een verpleegkundige te maken met een 
indicatie die weinig voorkomt, bijvoorbeeld op het gebied 
van compressietherapie, dan zit er tussen die zestien 
collega’s waarschijnlijk wel iemand die dat óók al eens is 
tegengekomen. Zo kom je samen tot een betere oplossing.’ 
Geert: ‘Niet alleen het aantal medewerkers is door de overna-
me uitgebreid – er werken nu in totaal zo’n 130 à 140 mensen 
bij het bedrijf –, ook de contacten met de zorgprofessionals 
in de ziekenhuizen. Ook dat draagt bij aan de kennis van de 
zorg voor de patiënt.’
Oscar: ‘Onze motto’s zijn “Samen zorgen” en “Samen leren”. 
Samen met de verpleegkundig specialisten in de ziekenhui-
zen organiseren we scholingen en bieden we coaching en 
bedsideteaching aan. Niet alleen voor onze eigen medewer-
kers, maar ook voor die van de zorgprofessionals waar we 
mee samenwerken. Zo blijven we aan de kwaliteit van zorg 
werken. Of het nu om stomazorg, wondzorg, incontinentie, 
compressietherapie of orthopedie gaat, de kwaliteit van die 
zorg staat altijd bij ons voorop.’
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Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/of om u 
informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform Medical BV en OstoMixx BV. Desbetre ende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aangewezen werknemers 
van Welland. Uw data worden zeer vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/of uw Medisch Speciaalzaak. 
U heeft altijd het recht op toegang tot, verifi catie van en/of opzegging van uw persoonlijke gegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, worden uw gegevens uit de database van Welland verwijderd. Voor 
dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar: Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren. M
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Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profi le 
Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op. Vergeet daarom a.u.b. 

niet uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder uw contactgegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanhef: Dhr. Mevr.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

Aurum® Profi le
1-delig

NIEUW! Veelzijdige probleemoplosser bij 
one� enheden en parastomale hernia’s

Advertentie_A5_Welland_V1.indd   1 14-2-2018   14:32:58
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Damesincontinentie- 
verband
Hoe vervelend is het als u te pas en te onpas urine verliest. 
Dat belemmert u in uw dagelijks leven. De Deense fabrikant 
Abena heeft een nieuwe, duurzame inlegger voor licht en 
matig urineverlies ontwikkeld: de Abena Light Maxi. Een 
incontinentieverband voor dames met een capaciteit van 
maximaal een liter. De Abena Light Maxi heeft een ademend 
AirPlus-folie dat warme lucht afvoert. Zo vermindert u de 
kans op een broeierig gevoel en huidproblemen.  
De TopDry-laag zorgt voor een droog en fris gevoel. U kunt 
zonder problemen uw leven weer oppakken. www.abena.nl 

KOPEN: alle producten met 
een ‘portemonnee’ zijn bij ons 
te koop. Met deze aanbiedin-

gen bieden wij u de mogelijkheid om 
een deskundig advies te koppelen aan 
een scherpe prijs. Kom langs bij één 
van de vestigingen van Mathot en laat 
u informeren. www.mathot.nl

BESTELLEN: alle producten 
met een ‘vinkje’ worden 
vergoed door de zorgverze-

keraar en kunnen besteld worden bij 
Mathot Medische Speciaalzaken. Voor 
meer informatie en/of bestellingen 
kunt u bellen met het gratis telefoon-
nummer 0800 – 244 55 66.

In deze rubriek etaleert Mathot opvallende, bijzondere en/of nieuwe 

producten. Bij Mathot vindt u de expertise om u te helpen tot de beste 

oplossing voor uw probleem. Wij bieden diverse producten aan in 

verschillende prijsklassen. Door uw verzekeraar vergoed of te koop. 

U heeft de gelegenheid om de producten te passen en zo tot een 

optimale persoonlijke keuze te komen.

P R O D U C T  E N  M E E R

Voor zwaarder verlies
Seni heeft voor zwaarder urineverlies de speciale San Seni for Men ontwikkeld. De pasvorm 
van het inlegverband is afgestemd op de mannelijke bouw: met een grotere absorptiekern 
aan de voorkant. Een distributielaag onder de toplaag houdt het vocht weg bij de huid en 
zachte, vochtwerende randjes voorkomen doorlekken. Dit incontinentiehulpmiddel heeft 
een opnamecapaciteit van 2.300 ml. Verder is San Seni for Men latexvrij en luchtdoorlatend, 
zodat de huid vrij kan ademen. De kans op irritaties is daardoor minimaal. Het verband wordt 
gedragen in een fixatiebroekje. Zo heeft u alle bewegingsvrijheid en een veilig gevoel. 
http://en.seni-global.com

Anatomisch voor mannen
Het incontinentieverband Abena Man Formula 0 voor 
licht urineverlies volgt de mannelijke anatomie. Het 
inlegverband absorbeert sterk aan de voorzijde en heeft een 
absorptiecapaciteit van 250 ml. Handig zijn de antilekrandjes 
voor nog meer veiligheid. Hiermee kunt u lekker actief zijn.  
Ook bij dit Abena-product zorgt de TopDry-laag voor een 
droog en fris gevoel en biedt het ademende AirPlus-folie 
bescherming tegen huidproblemen. www.abena.nl  

Bestellen
Kopen

Voor alle sporters
Of u nu op hoog niveau sport, bij de plaatselijke voetbalclub speelt of elk 
jaar gaat skiën, u wilt controle houden over uw lichaam en blijven sporten, 
ook als u een blessure heeft. Dat kan op een verantwoorde manier met 
de Push Sports-braces. Niet zomaar een ondersteuning! Push Sports 
biedt ondersteuning aan bijvoorbeeld de knie bij instabiliteitsgevoel, 
herstellende knie, meniscusletsel, artrose en pijnklachten aan de knieschijf. 
De bladveerscharnieren aan weerszijden van de knie geven stevigheid, maar 
buigen en strekken kan nog. Push Sports levert naast de braces ook heldere 
blessure-informatie en gerichte herstelprogramma’s via de gratis app met de 
Push Sports Sportzorgcoach. 
Push Sports Kniebrace € 87,95 
Kijk voor het hele assortiment Push Sports-braces op https://pushsports.eu/ 

Voorkom sportblessures
Op maat gemaakte, podologische sportinlays in uw sportschoenen voorkomen en 
verminderen blessures, wanneer u veel sport of bijvoorbeeld steunzolen draagt.  
Deze inlays verminderen de overbelasting op gewrichten en spanning op spieren door 
optimale drukverdeling en ondersteuning van voet en enkel. Het gebruikte materiaal is 
schokdempend, ondersteunend of corrigerend. Al naar gelang de klacht. In combinatie 
met goede sportschoenen kunt u met deze podologische inlays uw sport blijven 
beoefenen. Informeer bij uw verzekeraar of deze inlays vergoed worden. 
Kosten:  €169,- 
(Inclusief consult/aanmeten, op maat maken en controleafspraak)

Mathot is official supplier van Push Sports-braces.

Van  € 49,50 nu voor € 39,50

Beter presteren met sportkousen
Steeds meer recreatieve sporters ontdekken de voordelen van 
sportcompressiekousen. Deze kousen zijn er voor alle sporters op elk niveau.  
Of u nu af en toe een wandeling maakt of een fanatieke (winter)sporter 
bent, met deze kousen presteert u beter. In onze vestigingen hebben wij 
een hoogwaardig assortiment CEP Compressiekousen voor dames en heren 
in diverse kleuren. Kijk op mathot.nl/vestigingen voor de dichtstbijzijnde 
vestiging.

Aanbieding: CEP RUN SOCKS 2.0

Aan- 

biedin
g
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Lien Leenman: ‘ ’s Ochtends zet ik meteen de Compaan aan om 
te kijken hoe koud het buiten is,’ vertelt Lien Leenman (86).  
De Compaan was eigenlijk bedoeld voor haar man. De spellen 
die je ermee kunt spelen, werken stimulerend bij sommige 
mensen met dementie. Haar man is inmiddels overleden, maar 
Lien wil de Compaan niet meer missen. ‘Het leukste is dat ik er 
foto’s mee kan ontvangen.’ Ze laat zien hoe het werkt. Met één 
tik op het scherm verschijnen de achterkleinkinderen in beeld. 
‘En dit is mijn kleinzoon,’ wijst ze. ‘Hij is nu in Lapland. Zo blijf ik 
in contact met de buitenwereld.’ Een computer wilde mevrouw 
Leenman nooit. ‘Maar dit sprak me wel aan. Het is veel met 
beeld en het gaat allemaal niet zo snel.’ De functies ‘nieuws’ 
en ‘agenda’ heeft Lien nog niet gebruikt, maar ‘berichten’ wel. 

Daar leest ze bijvoorbeeld wie van haar kinderen er die dag 
boodschappen met haar gaat doen en hoe laat die afspraak is. 
‘Binnenkort beginnen we met beeldbellen,’ vertelt dochter 
Anne-Ruth. ‘Daarvoor moet ik zelf eerst Skype installeren.  
Voor mijn moeder is het eenvoudig. Zij hoeft alleen “beeldbel-
len” op het scherm aan te tikken en vervolgens mijn naam. Ik 
krijg dan een melding. Het voordeel van beeldbellen boven 
gewoon bellen? Als het eens wat minder goed met haar gaat, 
dan zie je dat ook meteen.’ Lien: ‘En mocht ik in de toekomst 
thuiszorg nodig hebben, dan komt de Compaan ook goed van 
pas. Ik kan er in elk geval nu al mee omgaan.’

Op de foto: Anne-Ruth en Lien Leenman

ZORGVORMEN ONDER DE LOEP

In Nederland kennen we een grote variatie aan zorgvormen. Om de toenemende zorgvraag aan te kunnen, zal 
er steeds vaker zorg op afstand verleend moeten worden. Een van de hulpmiddelen die dit mogelijk maakt, is de 
Compaan. Deze tablet is zo eenvoudig in gebruik dat ook ouderen die nog nooit een computer hebben aangeraakt, 
ermee om kunnen leren gaan.

Z org op afstand
‘Op deze manier blijf ik in contact met de buitenwereld’

De Compaan is zowel voor 
professionele zorgverleners 
als mantelzorgers. Beide 
groepen hebben een eigen, 
beveiligde toegang. Een 
veelgebruikte functie is de 
goedemorgen-functie. Het 
apparaat geeft een melding 
op het tijdstip dat je hebt 
ingesteld. Als de cliënt 
dan het scherm aantikt, 
weet de mantelzorger of 
de thuiszorgmedewerker 
dat de cliënt in elk geval 
wakker is. Meer informatie: 
www.uwcompaan.nl of 
088-1450100.

Tekst: Conny Verweij   
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Liane den Haan, directeur-
bestuurder ANBO

‘Je moet voorkomen 
dat kwetsbare 
ouderen in een 
afhankelijkheidsrelatie 
terechtkomen’ 

‘In 2016 bleek uit een onderzoek onder onze leden dat 
74 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan een 
betaalde mantelzorger boven de inzet van familieleden of 
vrienden. Die uitslag verbaasde me niet. Als ik zelf oud ben, 
zou ik ook liever willen dat mijn kinderen gezellig op de koffie 
komen in plaats van structureel voor mij te moeten zorgen.  
Als je zelf die informele zorg inkoopt, kun je ook zelf beslissen 
wat je precies wilt en wanneer je dat wilt.

Je moet voorkomen dat kwetsbare ouderen in een afhankelijk-
heidsrelatie terechtkomen. Stel dat mijn dochter elke dag voor 
mij zou komen koken, dan zou ik het gevoel krijgen dat ik daar 
dankbaar voor moet zijn. Zou zij bijvoorbeeld in mijn spullen 
gaan zitten rommelen, terwijl ik dat niet wil, dan durf ik daar 
niets van te zeggen. 
Informele zorg die commercieel wordt aangeboden, moet wel 
aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoen. Het is belang-
rijk dat daarop gelet wordt. En natuurlijk kan niet iedereen 
voor deze ondersteuning betalen. In dat geval kun je soms nog 
beter een vrijwilliger inschakelen dan een beroep te doen op je 
kinderen. Er zijn verschillende organisaties – waaronder ANBO 
– die vrijwilligers aanbieden. Wat het voordeel van vrijwilligers 
is? Je kinderen hebben het vaak druk en als ouder wil je hen 
niet altijd belasten. Vrijwilligers zijn meestal mensen tussen 
de 55 en 85 jaar die tijd overhebben en het heerlijk vinden 
om op deze manier actief te zijn. Het gevaar is alleen – met de 
huidige vergrijzing – dat er op een gegeven moment niet meer 
voldoende vrijwilligers zijn om aan de vraag te voldoen. 
Wij hebben een pilot lopen met zorgverzekeraar VGZ. De vraag 
is of – betaalde – ondersteuning in het verzekeringspakket kan 

worden opgenomen. VGZ wil zich meer richten op preventie. 
Oudere mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen en 
geen sociaal netwerk hebben, blijken vaak binnen de kortste 
keren opnieuw ziek te worden. Dat leidt tot onnodige kosten. 
We willen aantonen dat dit met informele zorg kan worden 
voorkomen. Wat de pilot inhoudt? Op het moment dat een arts 
– in een van de deelnemende ziekenhuizen – signaleert dat de 
oudere patiënt niemand heeft om op terug te vallen, wordt er 
een door ons opgeleide vrijwilliger ingezet. Deze begeleidt de 
patiënt naar het ziekenhuis, ín het ziekenhuis en als deze weer 
thuis is. Zo hopen we herhaling te voorkomen. Het is inmiddels 
ook onderwerp van gesprek met het ministerie.’ 

Corina Gielbert, directeur 
Nationaal Ouderenfonds

‘Persoonlijke zorg en 
financiële begeleiding 
moet je gescheiden 
houden’

‘De term “betaalde mantelzorg” klopt natuurlijk niet. 
Mantelzorg is per definitie onbetaald. Dus heb ik het liever over 
betaalde ondersteuning. Dat dit steeds vaker door bedrijfjes 
wordt gedaan, is op zich een prima ontwikkeling. Het feit dat 
er bureaus zijn waarbij je bepaalde diensten kunt afnemen, is 
ook een ontlasting voor de mantelzorger. Mijn schoonmoeder 
woonde in Zuid-Limburg en ik in Naarden. Als zij naar het 
ziekenhuis moest, nam ik een dag vrij om haar te begeleiden. 
Maar stel dat haar bril kapot was gevallen. Dan zou het fijn zijn 
geweest als iemand bij haar in de buurt meteen met haar naar 
de opticien had gekund.
Je moet natuurlijk wel voorkomen dat er een wildgroei aan 
bureaus ontstaat. Er zou een keurmerk ontwikkeld moeten 
worden, bijvoorbeeld vanuit de branche zelf. Wij gaan als 
Nationaal Ouderenfonds niet bepalen wat goed is en wat niet. 
Maar bij de website van sommige van die bedrijfjes heb ik wel 
mijn vraagtekens. Dan staat er bijvoorbeeld dat je om een 
offerte kunt vragen. Dat is veel te vaag. Je moet helder zijn 
over je tarieven. Wat is het uurtarief, het weekendtarief, het 
tarief dat er wordt gerekend in noodsituaties? Wij hebben een 
checklist ontwikkeld waar je op moet letten als je zo’n bureau 
benadert. Met wat voor mensen werken ze? Kun je ook een 
gediplomeerd verpleegkundige inhuren? Is er vervanging als 
de vaste begeleider ziek wordt? Hoe zit het met aansprakelijk-
heid? Is er een klachtenregeling? Wat we ook heel belangrijk 
vinden, is dat persoonlijke zorg en financiële begeleiding 
gescheiden blijven. Wij staan argwanend tegenover bureaus 
die dat allebei aanbieden. Dat kan heel makkelijk leiden 

tot financieel misbruik. Ik zou ook niet zo snel een bekende 
inhuren voor ondersteuning. Natuurlijk kan dat goed gaan. 
Maar het gebeurt wel dat daar misbruik van gemaakt wordt. 
Heb je iemand via een bureau, dan kun je je altijd op de klach-
tenregeling beroepen.’

Annemarie van de Berg, dochter

‘Ik voelde me enigszins 
gepasseerd’ 

‘Mantelzorgen is iets dat je gewoon doet. Ik vond het zelfs fijn 
om mijn vader (89) met dingen te helpen nadat mijn moeder 
was overleden. Af en toe koken, administratie doen, schoon-
maakklusjes. Ik had het idee dat dat onze band versterkte.  
Maar ik merkte dat hij zich steeds meer bezwaard ging voelen. 
Op een gegeven moment liet hij weten dat hij iemand had 
ingehuurd om elke week schoon te maken en boodschappen 
te doen. Toen ik dat hoorde, voelde ik me enigszins gepasseerd. 
Waarom een vreemde inhuren als je dochter het uit liefde doet? 
Maar dat wimpelde hij weg onder het mom van “Jij hebt je eigen 
leven”. Inmiddels heeft hij veel meer ondersteuning nodig dan 
in het begin. Dus ben ik blij dat er ook betaalde hulp is. Voor mij 
blijven er genoeg taken over. En het is prettig om te weten dat 
niet meer alles op mijn schouders terechtkomt.’ 

Meer informatie
-  ANBO is een belangenorganisatie voor senioren. Zij 

staan hun leden ook bij met raad en daad. Zo worden 
er door ANBO ‘Sociaal Netwerkers’ ingezet om ouderen 
thuis te ondersteunen. www.anbo.nl, zie Raad & Daad. 

-  Voor mensen die zelf geen ondersteuning kunnen 
betalen heeft het Nationaal Ouderenfonds het project 
‘Match’, waarbij ouderen aan vrijwilligers worden 
gekoppeld. Het kan om incidentele begeleiding gaan 
maar ook om structurele ondersteuning.  
(NB Het betreft dus géén medische begeleiding.)  
www.ouderenfonds.nl, Zoek op ‘vrijwilligers’ of op 
‘betaalde alternatieven mantelzorg’ voor het opvragen 
van de checklist.

-  Andere organisaties die vrijwilligers aanbieden zijn 
bijvoorbeeld Humanitas (www.humanitas.nl) en  
De Zonnebloem (www.zonnebloem.nl). Ook via een 
thuiszorgorganisatie of de gemeente kunt u in contact 
komen met vrijwilligers.

K O F F I E H O E K

I N  D E Z E  R U B R I E K  W O R D T  E E N  B E PA A L D 

O N D E R W E R P  A A N G E S N E D E N  E N  M E N S E N  U I T 

V E R S C H I L L E N D E  D I S C I P L I N E S  L AT E N  H U N  L I C H T 

H I E R O V E R  S C H I J N E N .  D E  M E N I N G E N  L O P E N 

N O G A L  E E N S  U I T E E N  I N  D E  K O F F I E H O E K .

T E K S T :  C O N N Y  V E R W E I J     

Omdat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen, wordt er naast professionele 

hulpverlening zoals thuiszorg hoe langer hoe meer een beroep gedaan op mantelzorgers. 

Mantelzorgen – eigenlijk het onbetaald zorgen voor een naaste – wordt echter steeds vaker 

door betaalde krachten gedaan. Een goede ontwikkeling of niet?

Koffiehoek

Liever een betaalde 
mantelzorger?
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1 0   V R A G E N  A A N

1. Waar heeft u last van?
Drie jaar geleden kreeg ik een artroseaanslag in mijn voeten, 
knieën, rechterschouder en handen. Ik heb altijd in de horeca 
en de zorg gewerkt en mijn lichaam was compleet overbelast.

2. Bij welke activiteiten heeft u last? 
Ik heb pijn bij elke activiteit die ik doe. Ik ben daarom ook voor 
100 procent afgekeurd. 

3. Wat voor stappen ondernam u? 
Ze hebben me vier keer geopereerd. Ook aan mijn handen. 
Omdat in mijn rechterduim het kraakbeen weg was en 
een botje afgerafeld, hebben ze het botje eruit gehaald en 
opgevuld met een pees.

4. Met welk resultaat? 
Het had weinig effect. Na de operaties had ik rechts een 
sterk verminderde knijpkracht. Ik kan niet tillen of potten 
opendraaien bijvoorbeeld. Mijn handen doen de hele dag pijn. 

5. Hoe kwam u bij Mathot? 
Via handtherapeute Nicole de Wit van handtherapie Soest.  
Ze had gehoord van het inmeten van een brace via een 
3D-scan. Zelf maakt ze ook braces, maar omdat de brace van 
Mathot steviger qua materiaal is en helemaal exact op maat, 
liet ze me door de handchirurg doorsturen. 

6. Wat was het advies van de orthopedische 
instrumentmaker? 
Ik ging samen met de handtherapeute naar Mathot. De instru-
mentmaker Geertje Leusink heeft mijn duimen bekeken en 
was het met Nicole eens dat deze speciale brace zou kunnen 
helpen om tijdens dagelijkse handelingen mijn hand in de 
goede stand te houden en de pijn te verlichten. Ik zou weer zo 
goed mogelijk kunnen functioneren.

7. Hoe is de brace ingemeten? 
Samen met Mathot besloten we om eerst met de rechterhand 
te beginnen en dan te kijken of ik er baat bij had. Die hand 
werd in de juiste positie geplaatst, voor de minste belasting. 
Met een apparaat in de vorm van een lamp werd mijn hand 
rondom gescand. Dat ging vrij snel. 

8. Was het resultaat meteen goed?
Binnen korte tijd kon ik de brace ophalen. Hij zat meteen 
perfect. Dat komt natuurlijk omdat de 3D-scan precies de 
vorm van je hand registreert. Zelfs het wat hardere materiaal 
blijkt lekkerder te zitten en flexibeler dan ik dacht. De brace 
gaat ook simpel aan en uit. Er was nog een klein drukpuntje, 
maar dat is snel verholpen. 

9. Wanneer gebruikt u het hulpmiddel?
Ik heb de brace vrijwel de hele dag om. Hij ontlast niet alleen 
mijn hand, maar ook de rest van mijn bovenlichaam op een 
bepaalde manier. En een tip: draag hem ook ’s nachts. Omdat 
mijn hand dan in de goede houding blijft staan, krijgt de hand 
rust. Vroeger had ik in de ochtend veel pijn.

10. Hoe bevalt de brace?
Ik was nogal sceptisch, maar ik ben er echt blij mee! De brace 
dwingt mijn hand in een ontlastende houding. Die informatie 
wordt opgenomen in mijn systeem. Daardoor is de pijn nu 
minimaal. Ik had ook niet gedacht dat het stevige materiaal 
zo fijn aanvoelt en goed ademt. Bijkomend voordeel: ik 
heb de zware pijnstillers afgeschaft. Mocht ik soms nog last 
hebben, dan neem ik een paracetamol. Wat een verademing. 
Binnenkort gaan we de brace voor mijn linkerhand aanmeten. 
Ik kan niet wachten! 

UW VERHAAL?
Lijkt het u leuk om ook eens mee te werken aan deze rubriek? 
Geeft u zich dan op bij Mathot Medische Speciaalzaken, 
telefoon 088 0085817 of mail naar magazine@mathot.nl.  
Wie weet komt volgende keer uw verhaal hier.

Wie minder pijn voelt,  
kan zich beter bewegen

‘De brace dwingt 
mijn hand in 

een ontlastende 
houding. Die 

informatie wordt 
opgenomen in 
mijn systeem. 

Daardoor is 
de pijn nu 

minimaal.’

El de Groot, 61 jaar

T E K S T :  J U D I T H  B A K K E R S   F O T O G R A F I E :  P H O T O G R A P H Y  &  I M A G E S

Tien vragen aan
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Heeft u een bijzonder en supergezond recept dat u graag wilt delen? Stuur deze naar Mathot en maak kans  
op het unieke Mathot keukenschort en de Mathot pollepel. Mail uw recept met uitleg in woord en beeld  
naar magazine@mathot.nl en wellicht staat uw recept in het volgende Mathot Magazine!

600 gram kabeljauwfilet 
500 gram broccoliroosjes
125 ml slagroom
3-4 el mayonaise
100 gram geraspte belegen kaas
2 el kappertjes
2 tl chilipoeder

1-2 el fijngehakte Italiaanse 
kruiden
450 gram diepvriesrösti

Bereiden:
Oven voorverwarmen op 200 graden.
Broccoliroosjes 5 minuten koken en goed  
uit laten lekken.
Kabeljauw in 12 stukken verdelen en  
inwrijven met peper en zout.

Ovenschaal invetten, kabeljauw en broccoli 
erin leggen.
Slagroom stijfkloppen en spatel de mayonaise, 
kappertjes, chilipeper, Italiaanse kruiden en de 
helft van de geraspte kaas erdoor.
Strijk de helft van dit mengsel over de vis en  
de broccoli.

Schep de rösti door de rest van de saus  
en verdeel dit over het gerecht.
Strooi de rest van de kaas erover en zet  
de schotel circa 25 minuten in de oven.

De pollepel en het schort gaan dit keer 
naar de heer Wijntjes uit Bolsward. 
‘Ik ben een visliefhebber en roer graag in de 
pannen. Mijn vrouw heeft een drukke baan 
en ik ben al met pensioen, dus heb genoeg tijd 
om lekkere visrecepten uit te proberen. Dit is 
mijn favoriete kabeljauwgerecht, en ik deel het 
dan ook graag met iedereen.’

Voor 4 personen: 
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Kabeljauw met rösti 

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 76 521 96 63.  
De handelsmerken, namen en logo’s van Mölnlycke, Mepilex en Safetac zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meerdere bedrijven 
van de Mölnlycke Health Care Group.© 2018 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. NLWC00061802

Past zich aan de bewegingen van het lichaam aan1

Neemt veel wondvocht op2,3

Blijft langer zitten, ook onder de douche 
Alles-in-één verband voor verschillende wondtypen4

Referenties: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex -Conformability Report no. PD-528870. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex Bor-
der Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Data on file. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex 
Border Flex - Fluid handling capacity. Report no. PD-527642. Data on file. 4. Mepilex Border Flex Instructions for Use. Informatie beschikbaar. 
 

Ontdek meer op www.molnlycke.nl

Z-index-
nummer

Product-
code

Afmetingen 
(cm)

Stuks/RET

16606981 595000 12,5x12,5 5

16607007 595600 15x20 5

NIEUW

Mepilex® Border Flex met 
Flex Technology 

Verlengde draagtijd dankzij verbeterd 
comfort en hogere absorptie
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Onder de loep

Is er iets aan snurken te doen?
Snurken is vervelend. De bedpartner ligt er wakker van en  
de snurker zelf staat doorgaans vermoeid op. Snurken kan te 
maken hebben met (een verstopping van) de neusholte.  
Maar meestal ontstaat snurken door een vernauwing in de 
luchtweg achter de huig of het gebied van de keelholte dat 
zich achter de tong bevindt. Er zijn bepaalde factoren die het 
snurken bevorderen. Daarom kan in sommige gevallen het 
aanpassen van de leefgewoontes al helpen: 
- Op de zij slapen in plaats van op de rug.
-  Twee uur voor het slapengaan geen alcohol meer drinken.
-  Geen slaap- of kalmeringsmiddelen gebruiken. Net als 

alcohol verslappen deze de spieren.
-  Een eventuele neusverstopping aanpakken voor het naar 

bed gaan.
-  Een luchtbevochtiger in de slaapkamer zetten.
-  Stoppen met roken en overgewicht tegengaan.

WAT BETEKENT HET ALS JE 
‘DROGE OGEN’ HEBT?
‘Droge ogen’ wil zeggen dat de ogen te weinig 
traanvocht aanmaken of dat dit vocht niet de juiste 
samenstelling heeft. Symptomen zijn meestal een 
branderig, geïrriteerd gevoel – alsof je zand in je ogen 
hebt – en roodheid. Er kunnen verschillende oorzaken 
zijn: een allergie, hormonale veranderingen, 
medicijngebruik, (andere) contactlenzen, maar ook 
droge lucht, een stoffige omgeving, langdurig lezen of 
bijvoorbeeld naar een beeldscherm kijken. Houden de 
klachten langer aan? Ga dan naar de huisarts of een 
oogarts om blijvende schade te voorkomen. 
Afhankelijk van de oorzaak is er vaak wel iets aan droge 
ogen te doen. En heeft het euvel simpelweg met 
ouderdom te maken, dan kan de arts kunsttranen 
(oogdruppels) voorschrijven. Tip: een hogere 
luchtvochtigheid in huis kan soms al een verschil 
maken. Verder: beperk de activiteiten waarbij je weinig 
knippert, zoals langdurig tv-kijken, achter de computer 
zitten, et cetera.
Bron: Overogen.nl. Zoek op ‘droge ogen’. 

Hoe verser de groente, hoe meer voedingswaarde deze bevat. 
Maar ‘verse’ groente uit de supermarkt heeft vaak al een 
lange weg afgelegd, waardoor er – met name – vitamine C 
verloren is gegaan. En ga je de groente bereiden, dan wordt 
de voedingswaarde nog minder. Deze is dan vergelijkbaar 
met die van ingeblikte of diepvriesgroente. Dus eigenlijk 
maakt ingeblikte, ingevroren of verse groente uit de 
supermarkt weinig verschil. Wie echt vers wil eten, kan de 
groente het best rechtstreeks bij de boer kopen of zelf een 
moestuintje aanleggen. Diepvriesgroente is een goed 
alternatief voor vers. Groente uit blik of pot heeft als  
nadeel dat dit vaak (te) veel zout bevat. Een tip om de 
voedingsstoffen in verse groente beter te behouden? 
Stoom de groenten of kook ze in zo min 
mogelijk water.
Bron: Foodwatch.org. 

Zoek op ‘voedingswaarde groente’

BETER VERSE GROENTE DAN 
GROENTE UIT DE DIEPVRIES?

Wie ernstig last van snurken heeft, kan zich het best laten 
doorverwijzen naar een specialist. Er zijn verschillende (hulp)
middelen tegen snurken. De meest effectieve is een speciaal 
op maat gemaakte ‘snurkbeugel’ (oftewel MRA) die de 
onderkaak naar voren duwt zodat een vernauwing wordt 
voorkomen. Soms is een operatie de beste oplossing. 
Gaat het om apneu (waarbij de 
ademhaling even stokt), 
dan is het zeker belangrijk 
om naar de KNO-arts 
te gaan. 
Bron: Gezondheidsplein.nl, 

dossier ‘snurken’

www.coloplast.to/testmio

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-03. All rights reserved Coloplast A/S

 Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan 
en te gebruiken om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. 
U kunt op elk gewenst moment contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. 
Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98.
Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

Naam      Voorletter(s)                       Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*     Stoma sinds:               /             /

Ik gebruik stomazakjes van:    Coloplast    Anders, namelijk:  Diameter          mm  

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil*                    Stoma opening: boven / op / onder huidniveau* 

Zitten er plooien, rimpels en/of littekens in het gebied dat door uw huidplak bedekt wordt? Ja / Nee*     Ik gebruik een pastaring: Ja / Nee*      

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort

 1-delig      2-delig met klikkoppeling      2-delig met plakkoppeling

MBMM20181* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio

Voorkom lekkages 
en huidirritaties

Onbezorgd naar buiten en van de frisse lucht genieten? Uw stomamateriaal moet 
u veiligheid en comfort bieden en lekkages en huidirritaties voorkomen. Daarom is 
het belangrijk dat uw huidplak perfect aansluit op uw lichaam. Zo komt de 
ontlasting of urine in het zakje terecht en niet onder de huidplak.

SenSura® Mio voor iedereen
SenSura Mio voelt u niet zitten. Het zorgt voor een goede aansluiting op de huid, 
zelfs wanneer uw huid littekens of plooien heeft. Het materiaal is beschikbaar in 
vier verschillende huidplakken. Zo biedt SenSura Mio voor iedere buik en stoma de 
passende ondersteuning. 

Vraag een gratis testpakket aan en ervaar zelf hoe goed 
SenSura Mio bij uw lichaam past.

CA1529-14•Adv_A4_SMio_Voorkom lekkages 03-18.indd   1 05-03-18   13:54



33

   

Het luxueuze 4-sterrenhotel en spacomplex de Heerlickheijd 
van Ermelo op de Veluwe is omringd door prachtige natuur.  
Het arrangement geeft u de gelegenheid om heerlijk te 
ontspannen in het hotel zelf, met alle wellnessactiviteiten,  
of volop te genieten van de omgeving.

De omgeving
Hotel De Heerlickheijd van Ermelo ligt op een fantastische plek 
op de Veluwe, net aan de rand van Ermelo, omgeven door bossen. 
Vanuit het hotel kunt u leuke uitstapjes maken naar bijvoorbeeld 
Burg Bieren – een plaatselijke bierbrouwerij, bierwinkel en café 
met meer dan 2000 verschillende bieren – of naar Wijngaar 
Telgt voor een wijnproeverij. Tevens kunt u per fiets of te voet 
de Veluwe ontdekken. Het Nationaal Park met het Kröller-Müller 
Museum is dichtbij met een van Europa’s grootste beeldentuin.

Restaurant
Het restaurant van het hotel, Brasserie de Gouverneur, is een 
prachtige locatie met oude houten delen van een Frans klooster. 
Op de kaart staan seizoenspecialiteiten en culinaire hoogstandjes. 
In de keuken wordt gewerkt met gezonde, biologische en lokale 
producten. Er is een uitgebreide wijnkaart en liefhebbers van 
bier moeten vooral eens het blonde, prijswinnende bier van de 
Ermelose Burgbrouwerij proeven.

Wellness en fitness
In het hotel is tevens een wellness center met overdekt zwembad, 
Turks stoombad, whirlpool, twee Finse sauna’s en fitness. In het 
hotel is ook een beautycentrum aanwezig.

Royaal verblijf
Het hotel, gelegen in prachtige tuinen met fonteinen, beschikt 
over 127 hotelkamers en suites, waarvan twee mindervaliden-
kamers, een gezellige bibliotheek in Engelse stijl, schitterend 
bordesterras, gezellige ruime lobby – lounge en bar Down Under 
met biljart en pooltafels. De koloniale hotelkamers zijn voorzien 
van een tweepersoonsbed, televisie, telefoon, kluis, koffie- en 
theefaciliteiten en een badkamer met bad, douche, toilet en föhn.

L E Z E R S A A N B I E D I N G

Lezersaanbieding Mathot: slechts 
€ 125,- per persoon (op basis van 2 pers.). 
Exclusief gemeentelijke toeristenbelasting (€ 2,15 per 
persoon per nacht).

Inhoud 2-nachtenarrangement:
-  2 overnachtingen in een royale 2-persoons 

hotelkamer;
-  2 welkomstdrankjes; 
-  2 x uitgebreid ontbijtbuffet;
-  eerste dag: 2 x driegangendiner in ons restaurant;
 -  tweede dag: 2 x fietshuur, fietsroutes & (lunch)-

rugzakje voor onderweg;
-  badjassen en slippers op de kamer;
-  gratis gebruik wellnessfaciliteiten;
-  gratis parkeren;
-  gratis wifi.
 
Aankomst vanaf 01-04-18 t/m 31-08-18.
Aankomst alle dagen op basis van beschikbaarheid, 
met uitzondering van feestdagen.

Boeken per e-mail: welkom@heerlickheijd.nl of 
per telefoon: 0341-568585. Om gebruik te maken 
van de lezerskorting, dient u aan te geven dat u de 
‘Mathotmagazine Aanbieding’ wilt boeken.

Omgeven door een prachtige natuur! 

Ontdek en dompel onder 
in de Heerlickheijd

NIEUW!

Gratis proefpakket, bel of mail
0344-65 14 44 - curan@huikeshovenmedical.nl

Maak kennis met eakin Cohesive® pastaringen

                 ® Small                   ® Large

Welke Cohesive® past het beste bij uw behoefte?

Dagelijkse 
huidbescherming en 
veiligheid
Ideaal bij regelmatig 
wisselen van 
stomamateriaal

Maximale 
huidbescherming
Ideaal bij 
vloeibare output

Bedekt groot 
peristomaal 
huidoppervlak
Ideaal bij complexe 
huidproblemen of 
oneffen huidoppervlak

• 

• 

• 

• 

• 

• Voor grote of ovale 
stoma’s
Ideaal bij 
verminderde 
handigheid met 
aanbrengen

• 

• 

Dagelijks 
gebruik

Extra 
bescherming

Grootste 
bescherming Tijdbesparend

Vult al uw 
oneffenheden, 
huidplooien en 
littekens.

De opvuller

• 

Bel ons voor een gratis sample:

0344-65 23 51
Of bestel uw gratis proefpakket via:

www.eakin.nl
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Van de lettergrepen:
A - BEL - COM - DARM - DEN - DIEP - DRO - EHBO - GE - GEN - HET - HOR - JAUW - JU - KA - KAS - KEN - KIJ - LAND - LEEU - MAN - O - PAAN 
- PAS - PE - SI - TE - TEL - TEN - TRA - VEEN - VRIES - WAR - WEEL - WIT - ZEE - ZORG,
kunnen 12 namen en termen worden gevormd die als volgt omschreven kunnen worden:
1. bij deze kwaal worden kunsttranen gebruikt (5/4) - 2. goed alternatief voor ”vers” - 3. het favoriete visgerecht van de heer Wijntjes -  
4. handboek voor buikklachten, met tips en recepten - 5. deze vorm van zorg wordt steeds vaker verleend door professionals -  
6. voordeelpas voor inwoners en bezoekers van Zeeland - 7. op 7 en 8 april kunt u dat doen in de Nederlandse kassen - 8. plant die het 
binnenklimaat van de woning bevordert - 9. beurs in Driebergen van 8 tot en met 10 juni (3/6) - 10. culturele hoofdstad van Europa -  
11. tablet die ook door ouderen eenvoudig te gebruiken is - 12. accountmanager die na 12 jaar terugkeerde bij Dantuma (5/9).

Na juiste invulling van het diagram leest u de oplossing van de puzzel in de 7e verticale letterkolom.
 

P U Z Z E L

Lettergrepenpuzzel

De juiste oplossing van de 
lettergrepenpuzzel nr. 3/2017 is:  
LEZERSAANBIEDING

De winnaars zijn:  
1e PRIJS Arrangement Belgische 
Ardennen voor twee personen:  
dhr. J. Jansen te Prinsenbeek
2e PRIJS Warme pantoffels:  
mw. H.M. Meulenbroek te Amsterdam
3e T/M 7e PRIJS Telefoonhoesjes met 
standaard: mw. J. Baltus te Castricum, 
dhr. P.A. vdSanden te Kaatsheuvel,  
dhr. P. vHelden te Ridderkerk,  
dhr. P.D. Koster te Starnmeer,  
dhr. J. vRooij te Rucphen
8e EN 9e PRIJS Cadeaubon van 
Wereldkaarten: mw. G.Mossel te 
IJmuiden, dhr. J. Buis te Badhoevedorp
10e PRIJS Boek Buikgevoel:  
dhr. H.M. Scholten te Hilversum
11e PRIJS Boek Hond helpt iedereen: 
mw. E.M.L. Peters te ‘s Gravenhage

1e PRIJS
2-nachten 
arrangement voor 
twee personen
Hotel de Heerlickheijd 
van Ermelo. Zie pag. 33 
voor meer informatie.

4e, 5e en 6e PRIJS 
Reisboek 
Een wereld vol steden 

7e t/m 11de PRIJS 
2 vrijkaarten voor Fine Art & Antique Fair 
Woensdag 26 t/m zondag 30 september 
Kasteel Groeneveld Baarn. Deze veelbelo-
vende nieuwe beurs presenteert, in en om 
het prachtige kasteel, oude, moderne en 
hedendaagse kunst.

Schrijf de oplossing en uw gegevens op een briefkaart en stuur deze naar de redactie van 
Mathot, Antwoordnummer 97, 2000 WC Haarlem (postzegel niet nodig) of mail uw oplossing 
en uw gegevens naar puzzel@mathot.nl. De winnaars krijgen bericht thuis. Over de prijzen en 
uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. De oplossing kunt u insturen voor 11 juli 2018.

2e en 3e PRIJS
Kookboek 
Puur Pascale 2

, waar kennis en 
ervaring samen komen!

Neem gerust contact met ons op
Bel of mail EuroTec: 0165 - 551226, info@eurotec.nl
Bezoek onze website: www.eurotec.nl
EuroTec BV. Schotsbossenstraat 8, 4705 AG Roosendaal

Meer informatie of gratis monsters aanvragen?

Volg ons ook op 

acebook

EuroTec staat voor u klaar

Wij bieden u  aan. 

Hebt u wel eens lekkages of andere problemen? Wilt u gewoon wel 
eens wat anders proberen, om te kijken of de materialen van EuroTec 
nog beter aansluiten bij uw persoonlijke wensen?

aanvragen dat samen met u 
op maat wordt samengesteld. 

 en pro-
ducten om thuis op uw gemak 
uit te proberen.

Kijken hoe alles wordt gemaakt?

Wij bieden een ver-
zorgd programma van 
10.00 - 15.00 uur met 

shop en vragenronde. 
Dit alles in een ont-
spannen sfeer met 
andere stomadragers.
Parkeren en vervoer 

Goed nieuws voor mensen met een urostoma!
Meten = weten
Bij de urostomiezakjes van EuroTec vindt u voortaan  om de zuurgraad van uw urine 

Hierdoor kunt u lekkages en huidproblemen krijgen. Belangrijk dus om te voorkomen!
De urostomiezakjes van EuroTec zijn er in 1-delig of 2-delig met rekbare openingen waardoor knippen 
vrijwel nooit meer nodig is. Ze zijn er in 3 maten met een bodem- of frontkraantje. 

Hij is met één hand te legen d.m.v. de kruiskraan.

En voor urostomiezakjes met frontkraan.Nachtzak voor urostomiezakjes met bodemkraan. 

urostoma. Dan ontvangt u een pakketje 
op maat inclusief de pH stripjes. 

Ook als u geen plakken en zakjes wilt 

pH stripjes aanvragen!

Advertentie

EuroTec kiest voor veiligheid, zekerheid,
gemak en comfort! U ook?

Fleximate plakken en zakjes klikken op elkaar en 
worden vergrendeld met een ‘Lock-Ring’ zodat ze
stevig vast zitten. Dit systeem is nu nog makkelijker! 

Snel, soepel en eenvoudig! 

Zeer geschikt voor stomadragers met weinig
kracht of gevoel in de handen of stomadragers die
hard drukken op de buik niet verdragen.

Fleximate plakken en zakjes zijn ook te
combineren met de plakken en zakjes van
Coloplast Assura en Sensura Click. Zo kunt u
zelf dé ideale combinatie samenstellen.

Wilt u dit complete systeem eens proberen of
alleen de plak of zakjes (voor colo-, ileo- en
urostoma), bel of mail ons voor een advies op
maat van onze stomaverpleegkundigen!

2018.



Kwaliteit van zorg wordt bepaald door vakkundigheid, vinden we bij Mathot. Daarom 

werken we samen, onder het motto ‘Samen Zorgen’, met ziekenhuizen, (verpleegkundig) 

specialisten en thuiszorginstellingen. Hierbij is onze belangrijkste zorg de patiënt,  

in zijn/haar verantwoorde thuissituatie.

Als merk onafhankelijk leverancier hebben we kennis over al het beschikbare materiaal 

in huis. Daarnaast investeren we in het ontwikkelen van producten, houden we 

andere innovaties nauwkeurig bij en nemen we productvernieuwingen direct op in 

ons assortiment. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen informeren en adviseren u 

wanneer dat maar nodig is – uiteraard in nauw contact met de behandelend arts of de 

verpleegkundige van het ziekenhuis. 

Mathot is al vanaf 1897 een begrip 
in de zorg. We leveren een 
uitgebreid assortiment medische 
hulpmiddelen op het gebied van 
stoma-, wond- continentie- en 
diabeteszorg in heel Nederland. 
Ook kunt u in onze vestigingen 
terecht voor het aanmeten van 
therapeutische elastische kousen 
en orthopedische hulpmiddelen. 

Kijk op mathot.nl voor de dichtst-
bijzijnde locatie of bel gratis met 
onze bestel- en servicelijn:  
0800 2 44 55 66.

Continentiezorg Orthopedie Compressietherapie DiabeteszorgStomazorg Wondzorg

Comfortabel door het leven met Mathot

Samen zorgen

mathot.nl

Kwaliteit en kennis van zorg, dat is Mathot.


