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HUIDPROBLEMEN?
LEKKAGES?
De nieuwe soft-convex huidplak voor
zekerheid én optimaal draagcomfort!

NA HET SUCCES VAN 1-DELIG SOFT CONVEX
NU ÓÓK ALS 2-DELIG SYSTEEM BESCHIKBAAR

Rekbare opening, beschermt uw stoma
Soepele, flexibele huidplak
Maximale vochtabsorptie bij
inspanning of warm weer

Vraag een gratis proefpakket aan
en ervaar zelf de voordelen!

0165-551226
info@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

www.eurotec.nl

Uitgelicht
MEDEWERKERS VAN
DIT MAGAZINE AAN
HET WOORD

Voorwoord
KRACHTEN BUNDELEN!

Conny Verweij,
Freelance journalist
Schrijven over de
zorg, is schrijven
over boeiende
onderwerpen.
Van innovatieve
operatietechnieken
– lees het interview met chirurg Bibi
Hansson – tot de werking van de hersenen.
Wat dat laatste betreft: psychotherapeute
Annemieke Driessen vertelt in dit magazine
over EMDR, een methode waarmee je als het
ware je brein kunt resetten. Een fascinerend
gegeven. Maar wat de zorg vooral boeiend
maakt, zijn de mensen die in deze sector
werken. Hun gedrevenheid is de beste
inspiratiebron die ik me kan wensen.

Jojanneke Lagerberg,
Grafisch vormgever
Als vormgever van het
Mathot Magazine lees
ik iedere uitgave mee met
de artikelen. Ik vind het
interessant om te zien
wat Mathot biedt om
het haar cliënten
makkelijker te maken en te ontzorgen.
Sinds vijf maanden doe ik vrijwilligerswerk
in de naast mij gelegen woongroep voor
dementerenden. Mooi én pittig werk.
De zorg is een vak dat meer waardering en
aandacht verdient!

Beste lezer,
De markt ontwikkelt zich, onze organisatie ontwikkelt zich en nog
belangrijker: uw wensen en behoeften ontwikkelen zich. Na een
inventarisatie vonden wij dat het magazine wel een oppepper kon
gebruiken! Daarom hebben we ons magazine vernieuwd, om beter
aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen. Met trots presenteren
we u dan ook dit nieuwe Mathot Magazine boordevol nieuws, tips
en human interest-interviews. Niet alleen over oplossingen die
Mathot biedt, maar ook over allerlei noviteiten en handige tips die
voor u als lezer mogelijk interessant zijn om weet van te hebben.
In het magazine zult u ook meer terugvinden over onze
medewerkers en wat hun motivatie is om te doen wat zij doen
voor u als klant. Ik kan u alvast mededelen dat er een groot hart
voor u klopt binnen Mathot. Meer over dit vernieuwde magazine
lichten wij toe in ‘Podium’.
Het delen van uw mening over dit magazine via
marketing@mathot.nl wordt zeer gewaardeerd. Namens de hele
redactie wens ik u veel leesplezier en alvast een mooie zomer toe!
Liza de Bruijn
Coördinator Marketing en Communicatie

Ruben Eshuis, Fotograaf
Ruim 10 jaar ben ik werkzaam
als fotograaf voor Mathot
Magazine en kom voor mijn
beroep veel bij de mensen
thuis. Het is altijd weer
een voldoening om te zien
wanneer ik een mooi passend
beeld bij de interviews kan maken.
Het is, net als het werk van Mathot, echt
mensenwerk. Los daarvan weet ik als vader
van een zorgintensief kind hoe belangrijk
het is dat mensen actief meedenken in het
verstrekken van medische hulpmiddelen en
gaan voor de best passende zorgoplossing.
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Nieuws

van Mathot
Mathot is de komende maanden weer aanwezig
bij een aantal congressen en symposia.

AGENDA
1 JUNI
NSV LEDENDAG IN ASSEN
20 JUNI
CONGRES VAN HET NKI IN
AMSTERDAM
9 NOVEMBER
NSV LEDENDAG IN EINDHOVEN

NIEUWE WEBSITE

26 + 27 NOVEMBER
CONGRES WCS

Achter de schermen zijn we druk bezig met de ontwikkeling van
onze nieuwe website. We willen dat deze meer aansluit op de
behoefte van onze klanten: gebruiksvriendelijker en in een nieuw
jasje. Zo vindt u snel al onze contactgegevens en de informatie
waar u behoefte aan hebt. Ook is er nu een voorleesfunctie voor
slechtzienden! We verwachten de website snel live te zetten, dus
hou vooral mathot.nl goed in de gaten!

PAKKETBEZORGING TIJDENS DE FEESTDAGEN
ZORG DAT U OP TIJD BESTELT!

De paaseieren zijn al op en Koningsdag staat alweer op de stoep. April en mei,
heerlijke maanden met veel feestdagen. Iets waar we met zijn allen van houden
natuurlijk, maar dat betekent ook dat de pakketbezorging kan afwijken. We raden u
daarom aan tijdig te bestellen, zodat u niet zonder uw medische hulpmiddelen komt
te zitten. Uiteraard doen wij natuurlijk ons uiterste best om alles zo voorspoedig
mogelijk te laten verlopen. Lees voor meer informatie over bestellen en de bezorging
rondom de feestdagen op: mathot.nl/leveringen
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ONLINE AFSPRAAK
MAKEN VOOR HET

MATHOT VERBINDT

AANMETEN VAN UW
COMPRESSIE-

stomazorg
compressietherapie

wondzorg
diabeteszorg

continentiezorg

KOUSEN?
KIJK OP MATHOT.NL/
ONLINEAFSPRAAK
VOOR MEER
INFORMATIE.

EENVOUDIG UW AFSPRAAK
ONLINE MAKEN OF WIJZIGEN
WANNEER HET U UITKOMT
Voor het aanmeten van orthopedische hulpmiddelen, steunzolen en
compressiekousen kunt u eenvoudig online een afspraak maken. Ook een
controle-afspraak kunt u direct plannen in onze agenda. Kijk voor meer
informatie en een stappenplan op mathot.nl/onlineafspraak.

WILT U OOK EEN
ERVARING DELEN?
Uit onderzoek is gebleken dat onze lezers het fijn vinden
om over ervaringen van medepatiënten te lezen. Het
helpt hen en het geeft hun een gevoel niet alleen te zijn.
Daarom vragen wij u of u ook zou willen meewerken aan ons
magazine door uw eigen verhaal te delen. Lijkt het u wat,
stuur dan een mail naar marketing@mathot.nl o.v.v. Mijn
verhaal.
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EMDR

EEN RESET VAN JE BREIN
ANNEMIEKE DRIESSEN, VOORZITTER VAN DE VERENIGING EMDR NEDERLAND EN KLINISCH
PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT BIJ PSYQ PSYCHOTRAUMA IN DEN HAAG

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een
bewezen effectieve behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen.
EMDR wordt in Nederland steeds vaker toegepast, hetzij als opzichzelfstaande
therapie, hetzij als onderdeel van een (langer durende) behandeling.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: Zout Fotografie, Vereniging EMDR Nederland

'N

a een schokkende, pijnlijke of angstige
gebeurtenis kun je vastlopen,’ vertelt psycholoog
Annemieke Driessen. ‘Dat kan zich op allerlei
manieren uiten: een kort lontje, somberheid,
slaapproblemen, nachtmerries, herbelevingen, een
schuldgevoel, snel angstig zijn, concentratieproblemen en
zelfs onverklaarde lichamelijke klachten. EMDR kan je helpen
de nare gebeurtenis te verwerken. Sterker nog: het is een
eerste-keusbehandeling bij mensen die last blijven houden
van een traumatische ervaring en een posttraumatische
stressstoornis ontwikkelen.’
Annemieke: ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing
wil zeggen dat bepaalde beelden door het maken van
oogbewegingen minder naar worden (desensitization) en
dat er een proces in het brein op gang komt (reprocessing)
waardoor je anders naar dat beeld gaat kijken. EMDR werkt
heel goed bij een eenmalig trauma, zoals een ongeluk of
een brand. Bij iemand die verder goed in zijn vel zit, kan één
sessie zelfs al voldoende zijn om van het nare gevoel hierover
af te komen.’

EMOTIONELE LADING

‘Wat er tijdens zo’n sessie gebeurt? Stel dat je een autoongeluk hebt gehad. Ik vraag je dan te vertellen over die
ervaring. Het is vervolgens de bedoeling dat je het naarste
beeld uit je herinnering naar boven haalt, datgene waar je
nú het meeste last van hebt. Dat beeld moet een bepaalde
emotionele lading hebben: angst of spanning bijvoorbeeld.
Terwijl de spanning bij jou oploopt, leid ik je af. Bijvoorbeeld
door heel snel met mijn vingers voor je gezicht van links
naar rechts te bewegen. Je moet mijn vingers met je ogen
volgen. Door die afleiding wordt het nare beeld van het
auto-ongeluk minder levendig en verliest het z’n lading.
Naderhand kun je dan op dat auto-ongeluk terugkijken als
iets naars uit je verleden dat nu in je dagelijks leven geen
grote rol meer speelt.
Ik moet daar wel een kanttekening bij maken als het
bijvoorbeeld om een auto-ongeluk gaat. Dat het nare
gevoel weg is, wil niet altijd zeggen dat je meteen weer
onbekommerd in de auto stapt. Daar zul je soms nog aan
moeten werken.’

>>
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SpeediCath® Flex

Nu verkrijgbaar in pocket-size verpakking
Passend in het dagelijks
leven
Zowel de katheter als de verpakking
zijn hersluitbaar. Zo kan de katheter
onopvallend worden meegenomen en
weggegooid na gebruik. Ook kan de
katheter eenvoudig worden aangesloten
op een urine-opvangzak, waardoor
katheteriseren zittend in een rolstoel en op
bed gemakkelijker wordt.

NIEUW

Gemakkelijk katheteriseren
Door de flexibele katheter met
bolvormige tip kan de katheter
gemakkelijk worden ingebracht. De
katheter centreert zich in de urinebuis en
volgt hij eenvoudig alle bochten.

No-touch katheteriseren
De zachte inbrenghulp geeft controle
tijdens het inbrengen zonder de kathetertip
aan te hoeven raken. Met de droge
beschermhoes blijven uw handen droog en
kan de katheter gebruikt worden zonder
deze aan te raken.

Ervaar zelf de zekerheid van SpeediCath Flex!
Bel 0800 022 98 98 of kijk op www.coloplast.nl/flex

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. ©2019-02. All rights reserved Coloplast A/S

Ja, ik wil graag SpeediCath® Flex Pocket-size proberen!
Naam
Adres

Voorletter(s)
Postcode

M / V*

Woonplaats

Telefoon
E-mail
Ik gebruik nu katheters van het merk

Charrièremaat

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

ROOKMELDER VAN HET BREIN

‘Waarom EMDR zo effectief is? De werking van het brein
is complex. Maar we weten wel dat je voor het ophalen
van de nare herinnering je werkgeheugen nodig hebt.
Het werkgeheugen kan verschillende taken tegelijkertijd
uitvoeren – dus ook de oogbewegingen aansturen – maar
de capaciteit is beperkt. Daarom gaan die nare herinnering
en de oogbewegingen als het ware met elkaar concurreren.
Dat maakt dat de nare herinnering vervaagt en uiteindelijk
op een andere manier in het langetermijngeheugen wordt
weggeschreven. We noemen dit reconsolidatie. Je kunt
het vergelijken met werken op een computer. Je opent
een bestand, verandert er iets aan en slaat dat aangepaste
bestand vervolgens weer op.
Ook de amygdala, de amandelvormige kern in de hersenen,
speelt een rol bij de werking van EMDR. Je zou de amygdala
de rookmelder van het brein kunnen noemen. Na een
traumatische ervaring die niet goed verwerkt wordt, blijft
deze aanstaan, alsof er voortdurend gevaar dreigt. De
amygdala moet als het ware gereset worden, zodat het
lichaam en het brein zich weer kunnen herstellen. EMDR helpt
daarbij.’

DOORGEKNIPT ELEKTRICITEITSDRAADJE

‘Laat ik dat uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Een cliënt werd als kind regelmatig door zijn vader
mishandeld. Kwam de vader ’s avonds thuis, dan stond het
hele gezin stijf van de spanning. Ze wisten nooit in wat voor
stemming hij zou zijn. Dat gevoel bleef opspelen bij deze
man, ook toen hij eenmaal volwassen was. Als zijn vrouw
thuiskwam en de sleutel in het slot stak, kwam die oude

‘De nare herinnering vervaagt en
wordt uiteindelijk op een andere
manier in het langetermijngeheugen
weg geschreven’

BREED TOEPASBAAR

EMDR is volgens Annemieke heel breed toepasbaar. Ook
bijvoorbeeld bij fobieën, verslavingen of verlies van een geliefde
kan EMDR uitkomst bieden. ‘Omdat ik ook supervisie geef, krijg
ik heel veel cases te horen. Zo ken ik het verhaal van iemand
waarbij tijdens een operatie de narcose niet goed werkte. Deze
patiënt heeft de operatie halfbewust meegemaakt, inclusief
de pijn die daarmee gepaard ging. Deze persoon blééf die pijn
voelen, ook lang na de operatie. Niet omdat er iets mis was
met de buik die geopereerd was, maar omdat de hersenen
de pijnprikkel bleven afgeven. De EMDR heeft gezorgd voor
een reset, zodat het brein wist dat de operatie voorbij was. En
daarmee was deze persoon dus ook van de pijn af.’
In sommige gevallen kan EMDR zelfs werken als iemand
ergens extreem angstig voor is, bijvoorbeeld voor een
operatie. Annemieke: ‘Je kunt dan een fantasiebeeld
oproepen, door je datgene voor de geest te halen waar je
het meest bang voor bent. Met dat zogenoemde schrikbeeld
ga je dan in de sessie aan het werk. Door het volgen van de
vingers van de therapeut zal het schrikbeeld vervagen, totdat
je uiteindelijk zover bent dat je je voor kan stellen dat je de
operatie aankan.’

MEER INFORMATIE
EMDR is geschikt voor alle leeftijden, van zeer
jonge kinderen tot ouderen. De Vereniging EMDR
Nederland (VEN) heeft expertisewerkgroepen,
zogenoemde Special Interest Groups (SIGs). Zo is er
bijvoorbeeld een speciale werkgroep die zich toelegt
op de behandeling van mensen met lichamelijke
klachten. Het is belangrijk om hulp te zoeken bij een
goed opgeleide therapeut. Kijk voor erkende EMDRtherapeuten op de website: emdr.nl

angst weer naar boven. Terwijl hij rationeel wist dat er
nu helemaal niets meer was om bang voor te zijn. Na drie
EMDR-sessies was die angst verdwenen. De man kon dat
heel goed verwoorden. Hij zei: “Het voelt alsof er een soort
elektriciteitsdraadje is doorgeknipt.”
Trauma’s die iemand in de kindertijd heeft opgelopen,
los je natuurlijk niet op met een paar EMDR-sessies. Zo’n
behandeling kan een paar jaar duren. Vaak beginnen we dan
met EMDR om de herinneringen aan de trauma’s minder naar
te maken. Vervolgens kun je werken aan het herstel van het
vertrouwen, opdat de cliënt weer vertrouwen in zichzelf krijgt
en in de mensen om hem of haar heen.’
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2-delig

Aurum Vlak en Aurum Convex
Ileo

Colo

Uro

met

Vlak
Onbezorgd genieten! Dankzij het
plaatsen van het stomazakje zonder druk.

Convex

• Zeer flexibel
• Geeft alleen druk en diepte daar waar nodig (Convex)
• Voorzien van een kijkvenster
• Met geïntegreerde gordeloogjes
• Met Manuka Honing
Aanvraag proefmateriaal 2-delig Aurum Vlak en Aurum Convex
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.

Adres:

Mevr.

Voornaam:

Postcode:

Tussenvoegsel(s):

Tel.:

Achternaam:

E-mail:

Geboortedatum:

Medisch Speciaalzaak:

Mijn stoma:

Colostoma

Ileostoma

Urostoma

Huidplaat:

Plaats:

Vlak

Convex

Distributeur: Welland Nederland BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
T + 31 (0)88 6670066 • E info@welland.nl • I www.welland.nl

MAT/201901

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. Desbetreffende 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, verificatie 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.
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Koos Smits:

MOOIE VERHALEN IN DE ‘OUDE TWEEWIELER’

'H

ier hoort ook een mooi verhaal bij,’ glundert de
62-jarige Koos Smits, als we bij een klassieke
grijze motorfiets staan. Vol overgave vertelt de
grootverzamelaar van tweewielers en gerelateerde
objecten over een Pope-motor uit 1916: ‘Een 1000 cc
tweecilinder, die wel 130 kilometer per uur kan. Ik rij er heel
soms mee, maar hij remt niet lekker.’ Dit prachtige exemplaar
werd ten tijde van de Eerste Wereldoorlog geïmporteerd
vanuit de VS, omdat de Duitsers hun eigen motoren nodig
hadden.
Honderden verzamelobjecten staan mooi opgesteld in zijn
grote, tot museum omgebouwde schuur. Rijen met bijzondere,
klassieke motorfietsen, (fiets)brommers en antieke fietsen
worden afgewisseld met vooroorlogse reclameborden en
alle denkbare fietsparafernalia uitgestald in twee grote

vitrinekasten. Groot of klein, hij weet altijd hoe hij eraan
kwam, de historie en het betaalde bedrag.
‘Echt een uit de hand gelopen hobby. Ik knutselde als jonge
jongen aan brommers en stapte op mijn achttiende over op
motoren. De DKW 98 CC die ik in 1977 kocht, was het begin
van mijn collectie. Die heb ik, net als veel andere tweewielers,
helemaal gerestaureerd.’ Spullen die hij krijgt, vindt hij het
meest dierbaar, zoals het sigarenknippertje in fietsvorm. Zijn
droom is een motorfiets van voor 1914. ‘Ik hoop op een gulle
gever, want de prijzen worden me te gortig.’
In 1984 bracht Koos Smits zijn verzameling onder in een
stichting, de Oude Tweewieler. Zijn museale collectie is op
afspraak te bezichtigen. Gratis.
Kijk op stichtingdeoudetweewieler.nl.

Heeft u ook een bijzondere hobby of passie, stuur dan een berichtje naar marketing@mathot.nl o.v.v. mijn passie
13

GETIPT
VOOR U

THUISSAFARI
HIP

Voor wie hulp nodig heeft bij schilderen,
tuinieren of klussen en een buurtgenoot zoekt
voor assistentie, is de app van stichting Hulp in
Praktijk (HiP) een uitkomst. De stichting koppelt
hulpvragers aan vrijwillige hulpverleners in de
buurt. In de app kunt u zien of er iemand in de
buurt is die u kan helpen met klusjes in huis of die
een kopje koffie zou willen drinken. Zo leert u snel
nieuwe mensen kennen én krijgt u hulp bij dingen
waar u moeite mee heeft! Gratis downloaden:
stichtinghip.nl/hip-app.html of via Appstore of
Google Playstore

De Dutch Design
Chair Safari is
spannend, stoer en
levensecht. De designer
van dit onverwoestbare
nachtkastje of krukje is duidelijk
geïnspireerd door de Savanne van Afrika.
Deze kudde wilde dieren geeft uw interieur een hippe en
avontuurlijke touch. Leuk voor in een avontuurlijke huiskamer
of kinderkamer. Het krukje zelf is zo sterk als een leeuw en
kan met gemak 200 kilo dragen. Een duurzaam Nederlands
product. Prijs € 21,95. dutchdesignbrand.com.

VAASWENSKAART

Het is zowel eenvoudig als briljant: een gevouwen
wensvaaskaart, die u kunt versturen in een envelop. Happy
Hugs zijn wenskaarten die u tot een prachtige vaas kunt
vouwen. Schuif ze om een fles of glas en u heeft duurzame
post! U kunt kiezen uit de basiscollectie van 4 verschillende
modellen in 3 effen kleuren of de speciale collectie met
Leaves, Paradise Leaves, Botanical Leaves, Dazzling Sky
en Midnight Gaze. Stuur eens een blijvende wens en maak
iemand blij. Prijs € 12,50. happywhatever.nl

PIEPKLEINE ZEE VAN LICHT

Het compacte zaklampje Olight S1R II Baton is klein, licht
maar heeft een bereik van 145 meter en geeft het meeste
licht van allemaal. Uitermate handig en multifunctioneel,
bijvoorbeeld als u er ’s avonds uit moet (bed, tent, met
de hond). Met vijf lichtstanden, dimfunctie, driekleurige
accu-indicator en een maximale brandduur van 192 uur.
Opladen doet u via de magnetische onderkant en een
idem oplaadkabel. Met het magnetisch vlak kunt u tevens
het lampje stabiel laten staan op metalen oppervlakken.
De Olight S1R II Baton is onder andere verkrijgbaar in
outdoorwinkels en -webshops. Prijs € 79,95.
olightworld.net
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PINKSTERJUWELEN

‘Het Juweel’ is dé enige themabeurs in Nederland die zich
enkel concentreert op juwelen, sieraden en horloges. Deze
succesvolle juwelenbeurs vindt plaats van 7 t/m 10 juni op
Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen. Hier presenteren
goud- en edelsmeden, juweliers en horlogespecialisten unieke
collecties. Houd uw pinksterweekend vrij!
juwelenbeurs.nl/sparrendaal

MATHOT LEZERSKORTING: 2 VOOR € 20,Ga naar juwelenbeurs.nl/sparrendaal en klik op ‘bestel kaarten
met korting’. Vul de kortingscode ‘PINKSTEREN’ in. U betaalt
dan € 20,- voor 2 tickets in plaats van € 30,-.

TEGEL ERUIT, PLANT ERIN!

Van 8 t/m 16 juni vindt de Nationale Tuinweek plaats, met als
hoogtepunt de laatste twee dagen Open Tuinen Weekend.
Het thema van dit jaar is ‘De levende tuin’. Buiten dat er veel
mooie tuinen worden bekeken, is het doel van De Nationale
Tuinweek (van vereniging Groei & Bloei) een groenere
omgeving creëren met als motto ‘Tegel eruit, plant erin!’.
groei.nl/tuinweek

MANTELZORG-APP

Fello is een gratis familie/mantelzorg-app, waarmee
u uw familie of vrienden meer kunt betrekken in uw
leven. De app heeft een agenda- en een chatfunctie.
U kunt afspraken maken en elkaar berichtjes sturen.
getfello.com

FEESTJE VOOR 65-PLUSSERS

Bij een festival denkt u meteen aan jongeren. Mis. Het
Forever Young Festival op woensdag 21 augustus in Almere
Stad richt zich speciaal op mensen boven de 65. Om elkaar
te ontmoeten en een feestje te vieren. Ongeacht afkomst,
beperking of de grootte van de portemonnee, iedereen
kan meedoen. Daarom zijn er voorzieningen voor mensen
met een rolstoel, een rollator of een scootmobiel. Er zijn
muziekoptredens, kermisattracties,
shows, sport- en spelactiviteiten,
een markt en nog veel meer
activiteiten, omdat lol maken niet
stopt na uw 65ste. Het festival is
gratis! foreveryoungfestival.nl

50+CLUBAPP

Bij clubs leert u nieuwe mensen kennen. Dat kan fysiek, maar
ook via een app. Sluit u aan bij bijvoorbeeld een wandelclub,
eetclub of kunstclub via de smartphone-app Klup! Deze app
is specifiek gericht op het organiseren van leuke activiteiten
voor 50-plussers. In de app leert u nieuwe mensen kennen,
en kunt u deelnemen aan activiteiten die door de verschillende ‘klups’ worden georganiseerd. Makkelijk in gebruik en
gratis. Downloaden via kluppen.nl/
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Mathot: ‘Ik zorg voor je.'
16 MATHOT MAGAZINE

Eveline Gelderman (links) en Marjan Mak. * Ten tijde van de fotoshoot was Liza de Bruijn helaas afwezig.

Podium

Mathot groeit de laatste jaren hard. Bij die snelle groei is het voor de organisatie
belangrijk om regelmatig stil te staan om te evalueren. Vorig jaar was een ijkjaar
waarin de organisatie onder begeleiding van het team Marketing en Communicatie
het fundament van de organisatie in kaart bracht. De belangrijkste vragen werden
beantwoord. Hier kwamen onder andere de campagne ‘Ik zorg voor je.’ en dit vernieuwde
magazine uit voort. HET TEAM, bestaande uit Liza de Bruijn*, Marjan Mak
en Eveline Gelderman, vertelt meer.
FOTOGRAFIE: Photography & Images

A

ls organisatie is het belangrijk dat je eens in de
zoveel tijd kijkt ‘waar staan we?’. Of dat wat je
aanbiedt aansluit bij de wensen van je klanten en
ontwikkelingen, maar ook of je daadwerkelijk doet
wat je belooft. Liza: ‘Na het in kaart brengen kwam naar voren
dat we nog steeds op de goede weg zitten. Het DNA van onze
organisatie is niet veranderd. We zijn toegewijd, zorggericht
en verbindend en lopen in veel gevallen een stap harder voor
onze klanten.’

RELATIE VOOROP

De waarden ‘toewijding’, ‘zorggericht’ en ‘verbindend’
kwamen tot stand doordat medewerkers aangeven naast
de klant te staan en niet erboven. Er wordt geluisterd,
geïnventariseerd en naar de best passende oplossing
gezocht. Het wordt soms vergeleken met een familiegevoel.
Laagdrempelig en benaderbaar. ‘Bij Mathot staat de relatie
voorop,’ aldus Liza. We betitelen gebruikers van onze
hulpmiddelen en diensten ook niet meer als klant, maar als
zorgvrager om die relatie aan te duiden.’ De relatie drukt
Mathot onder andere uit in de nieuwe campagne ‘Ik zorg voor
je.’, die te zien zal zijn in onder andere advertenties en op de
website. Marjan: ‘Ook nieuwe collega’s selecteren we vooraf
op onze waarden. Dat is voor onze klanten (zorgvragers
en professionals) en dus ook voor ons een belangrijke
voorwaarde.’

VERNIEUWD MATHOT-MAGAZINE

Om die laagdrempeligheid in het contact over te brengen
waardeerde het team het vertrouwde magazine van Mathot
op. Liza: ‘Het is een magazine geworden met meer human
interest-rubrieken. Niet alleen over oplossingen die Mathot
biedt maar ook over andere problemen en oplossingen die
voor onze lezers misschien interessant zijn om weet van
te hebben.’ Eveline: ‘We enten het magazine nog meer op

“Samen zorgen”. Er komen onderwerpen in over ouders
die bijvoorbeeld kinderen met een zorgvraag hebben of
ervaringsverhalen over de impact binnen een familie van de
zorgvrager. We belichten ook maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Zo hebben we nu rubrieken over duurzaamheid
en innovatie.’ ‘We letten er nog meer op dat de organisaties
waar we mee in contact staan, duurzaamheid en verantwoord
ondernemen hoog in het vaandel hebben. Net als ons
bewustzijn hierover,’ verduidelijkt Liza de keuze voor deze
rubriek.

COMPLETER MAGAZINE ONLINE

Wetenschappelijke, opinie- en human interest-artikelen,
waarbij zowel professionals, zorgvragers als medewerkers aan
het woord komen, zullen worden afgewisseld met rubrieken
over foodtrends, reis-, muziek- en boekentips. ‘Het wordt een
completer magazine, waarbij we de duurzaamheid niet uit het
oog verliezen. Vandaar ook de beslissing om op duurzamer
papier te gaan drukken en voortaan twee keer per jaar, in het
voorjaar en in het najaar, het magazine uit te brengen. Liza
voegt hier nog aan toe: ‘We zijn trots op dit nieuwe magazine
omdat we het gevoel hebben dat het dichter staat bij onze
waarden en die van onze klanten. Om het met zoveel mogelijk
geïnteresseerden te delen staat het Mathot-magazine ook
online.’

WEBSITE TOEGANKELIJKER

Ook de website wordt verbeterd. Net als het magazine wordt
de website nog laagdrempeliger, en gebruiksvriendelijker voor
divers publiek. Zo komt er bijvoorbeeld een voorleesfunctie
voor slechtzienden. Marjan: ‘Ook wat de website betreft
willen we nog meer betekenen voor zorgvragers en
zorgprofessionals. De uitspraak ‘Ik zorg voor je.’ zal hier ook
de drager zijn, ons doel is dat onze klanten dat ervaren en
altijd een gevoel van thuiskomen hebben bij Mathot.’
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Impact

‘TOEN DANNY KLEIN WAS, KONDEN WE HEM
NOG MAKKELIJK OVERAL MEE NAARTOE NEMEN.
DAT VERANDERDE NAARMATE HIJ GROEIDE’
Een chronische ziekte of ernstige aandoening heeft een enorme impact. Niet alleen op het leven van
de persoon zelf, maar ook op dat van de mensen om hem of haar heen. Anneke van Rixel en haar
man Dirk kunnen hierover meepraten. Zij hebben een zoon die sinds z’n geboorte gehandicapt is.
TEKST EN FOTOGRAFIE: Conny Verweij

Z

e zijn er langzaam ingegroeid. Voor Anneke en Dirk
is het zorgen voor hun gehandicapte zoon Danny –
inmiddels 41 – volkomen vanzelfsprekend geworden.
Als gevolg van infantiele encefalopathie (een vroege
hersenbeschadiging) is Danny spastisch. Daarbij heeft hij een
licht verstandelijke beperking en problemen met zijn gehoor.
Anneke: ‘Tijdens de zwangerschap was er al iets niet in orde.
Op een gegeven moment stond de groei stil. Daarom is hij
met een keizersnede gehaald. Maar we wisten toen nog niet
hoe Danny zich zou ontwikkelen. Toen hij een halfjaar oud
was, merkten we dat er iets mis was met zijn motoriek. Als zijn
tenen de ondergrond raakten, trok hij zijn beentjes niet op,
iets dat baby’s normaal gesproken wel doen.’

VERBREDE DEUROPENINGEN

De aandoening die Danny heeft, kan niet verholpen worden.
Welke specialist of therapeut ook wordt geconsulteerd, de
insteek is voornamelijk het voorkomen van klachten. ‘We gaan
elke week met hem naar de fysiotherapeut. Dat is nodig om
alles een beetje soepel te houden. Danny is ook pasgeleden
geopereerd aan zijn rechterpols. Daarvoor bezoeken we
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regelmatig de ergotherapeut en specialisten in het AMC.’
Geopereerd of niet, Danny kan zijn rechterhand niet gebruiken.
Lopen kan hij ook niet, zelfstandig staan al evenmin. Gelukkig
functioneert zijn linkerhand nog wel redelijk. Daarmee bedient
hij zijn elektrische rolstoel. Die rolstoel stelt hem in staat om zich
zelfstandig door het huis van zijn ouders te verplaatsen.
Het is een huis zonder drempels en met verbrede
deuropeningen. Danny’s kamer is op de begane grond. Behendig
manoeuvreert hij met de rolstoel van de ene ruimte naar de
andere. Anneke: ‘Toen Danny nog klein was, had zijn handicap
nog niet zo veel impact. We konden hem makkelijk dragen en
namen hem overal in de reiswieg mee naartoe. Dat veranderde
naarmate hij groeide. Het huis waar we op dat moment
woonden, kon niet aangepast worden. Van de ergotherapeut
hoorden we dat hier huizen werden gebouwd waarbij dat wel
mogelijk was. Inmiddels wonen we hier al weer 38 jaar.’

TILLIFT

Danny is enig kind, hij heeft geen broers of zussen. Anneke:
‘Natuurlijk hebben we het erover gehad. Willen we nog een
kind of niet? Maar Danny had als klein kind al zoveel zorg nodig

dat ik niet wist hoe dat zou moeten met een tweede erbij.
Ik bracht Danny naar therapie, naar het ziekenhuis en ga zo
maar door. En Danny moest overal mee geholpen worden:
met douchen, naar het toilet gaan. En dat is nu natuurlijk nog
steeds zo. Zes jaar geleden hebben we een tillift aangeschaft
om Danny in en uit bed te helpen. Dat werd fysiek te zwaar
voor ons.’
Nu hij volwassen is, woont Danny bij Smaragd, een
beschermde woonvorm in Amsterdam, waar hij ook een eigen
kamer heeft. Maar hij logeert elk weekend bij zijn ouders. Hij
vindt het leuk om dingen met hen te ondernemen. Danny: ‘En
hier kan ik lekker rustig met iets bezig zijn.’
Anneke: ‘Danny kan zichzelf goed vermaken. Hij kijkt
bijvoorbeeld graag naar voetbal op de tablet. Maar ik laat
hem liever niet lang alleen. Dus gaan we niet met z’n tweeën
weg als Danny thuis is. Met Danny om me heen kom ik ook
aan weinig andere dingen toe. Maar dat is niet erg. Dat haal
ik doordeweeks wel weer in. We werken allebei niet meer en
hebben dan tijd om op te laden.’

Danny: ‘Ik vind het leuk om naar caravans
te kijken. Hoe dat gaat als ze aankomen
en alles moeten installeren en zo.’

AANGEPASTE HOCKEYSTICK

Anneke gaat weleens een boodschap doen met Danny, hij
in de elektrische rolstoel, zij op de fiets. Voor de langere
ritten heeft het echtpaar een aangepaste auto, waar Danny
met de rolstoel in kan. Zo rijden ze hem bijvoorbeeld naar
het ziekenhuis, de audicien of de hockeyvereniging. Danny
hockeyt graag. Hij en zijn team hebben pasgeleden een beker
gewonnen. Trots laat hij op de tablet de foto’s zien. Een paar
van zijn teamleden zitten in een speciale sportrolstoel die
met de hand moet worden voortbewogen, Danny in een
elektrische. Hoe hij dat doet, hockeyen met een elektrische
rolstoel? Anneke haalt een aangepaste hockeystick
tevoorschijn – speciaal door Dirk gemaakt – en bevestigt die
onder aan de voetsteun. De stick heeft aan weerszijden een
soort haken waar de bal in blijft liggen als hij ermee naar voren
rijdt. Om de bal te kunnen schieten geeft Danny de rolstoel
een flinke zwieper naar links of naar rechts.

VAKANTIE

Anneke: ‘Danny is een paar keer met de Zonnebloem op
vakantie geweest. En wij gaan ook weleens een weekje
zonder hem weg. Maar meestal nemen we Danny mee naar
de camping in Noord-Scharwoude. Daar huren we zo nu en
dan een aangepast vakantiehuisje.’ Danny: ‘Ik vind het leuk
om naar caravans te kijken. Hoe dat gaat als ze aankomen en
alles moeten installeren en zo.’ Hij grijnst. Anneke: ‘Danny
komt niets tekort. En wij zijn ook heel tevreden met ons leven.
Het enige waar ik me zorgen over maak, is hoe dat later moet.
Wie regelt zijn zaken als wij dat niet meer kunnen? Ik heb
weleens informatie opgezocht over bewindvoering, maar dat
is ontzettend duur. Dus ik hoop maar dat we nog heel lang
helder van geest zijn.’

Foto links: De aangepaste auto met oprijplaat. Danny kan met rolstoel
en al naar binnen rijden.
Foto boven: Danny is heel handig met de tablet. Ook met het
toetsenbord van zijn computer kan hij goed overweg.
Foto rechts onder: Met behulp van de stalift kan Danny min of meer
rechtop komen staan. Zo helpt Anneke hem vanuit de rolstoel op het
toilet bijvoorbeeld.
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In control again!
Vanaf begin dit jaar is de vertrouwde IQ-Cath katheter
voor éénmalige katheterisatie van de blaas,
ook verkrijgbaar voor vrouwen!
Met een lengte van 17 cm en een unieke bolvormige
flexibele tip, brengt u de IQ-Cath met een minimale kans
op pijn of beschadiging in, ook als dat anatomisch
gezien mogelijk niet zo vanzelfsprekend is.
Stuur ons een e-mail of bel en vraag een

gratis proefverpakking aan, waarmee u samen met uw

Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website.

MAT-04-19

zorgprofessional kan beslissen of de IQ-Cath voor
vrouwen ook voor u de beste oplossing is.

Want iedereen is uniek

Eindelijk vrij van huidproblemen met de
Sensitive huidplaat van LaproCare!
Het was beste een lange zoektocht. Vele soorten
hydrocolloïd huidplaten heb ik gebruikt, todat mijn
stomaverpleegkundige de Sensitive huidplaat van
LaproCare adviseerde. Omdat Sensitive kleeft op
basis van natuurlijk alginaat, herstelde mijn
geïrriteerde huid rondom de stoma razendsnel.

www.laprocare.nl
024-6777800
Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website.

MAT-04-19

Gratis proefverpakking

Wilt u ook vrijblijvend de Sensitive
uitproberen, vraag dan vandaag nog een
gratis proefverpakking aan.

Onder
de loep

Later met pensioen, is dat erg?
‘Studies laten zien dat het gezond is wanneer je je elke dag
tot iets moet zetten,’ zegt neuropsycholoog Erik Scherder.
Hij vindt het zelf helemaal niet erg om later met pensioen
te gaan. ‘Je hersenfuncties en vitaliteit worden vergroot op
het moment dat je ergens moeite voor moet doen. Dat is
gekoppeld aan werk: je dient ergens op tijd te zijn, je moet
de trein halen, deelnemen aan het verkeer, een opdracht
vervullen. Dat is een prikkel die je niet wilt verliezen. Het
brein wil uitdaging.’ De neuropsycholoog realiseert zich dat
mensen met zware beroepen het niet met hem eens zullen
zijn, maar hij denkt dat langer doorwerken voor het grootste
deel van de beroepsbevolking een zegen is. Voorwaarde is
volgens Scherder wel dat het werk nog voldoende uitdaging
heeft te bieden. Daar zal de werkgever een handje bij moeten
helpen, bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden. Het is
belangrijk dat de werknemer – ongeacht de leeftijd – zich
kan blijven ontwikkelen, want anders verdwijnt de motivatie.

Praten in je slaap

Praten in je slaap wordt beschouwd als een slaapstoornis.
Het valt onder het kopje ‘parasomnie’, oftewel ongewoon
gedrag vertonen tijdens de slaap. Dit kan vervelend zijn voor
je bedpartner, maar schadelijk voor je gezondheid is het niet.
Het komt voor bij zo’n vijf procent van de volwassenen. De
meeste mensen die in hun slaap praten, herinneren zich de
volgende dag niet wat ze gezegd hebben. De bedpartner
kan er maar beter niet op reageren. Des te eerder houdt het
praten op.
Helemaal te verhelpen is het niet, maar met een regelmatig
slaappatroon beperk je het praten in de slaap tot een
minimum. Drink ook ’s avonds laat geen koffie of alcohol meer,
vermijd drukte en stress en zet een uur voor het slapengaan
tv, smartphone en tablet uit. Ontspanningsoefeningen of
vaste slaaprituelen zoals iets warms drinken voor het naar bed
gaan, kunnen ook helpen. Zie: gezondheidsnet.nl
Zoek op ‘Praten in je slaap’.

Bron: Intermediair.

Op een speelse manier contact

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument in de
vorm van een ovaal, houten object. Het instrument helpt het
isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal
gesprek niet meer goed mogelijk is, bijvoorbeeld bij (zware)
dementie. Hoe het werkt? Je legt allebei een hand op de CRDL
en raakt elkaar aan op de huid. Zo vorm je als het ware een
gesloten circuit. Op het moment van aanraking komt er geluid
uit de CRDL. Dat kan naar keuze een dierengeluid, stadsgeluid,
natuurgeluid, muziek of bijvoorbeeld een liedje van vroeger
zijn. Roept het geluid associaties op met het verleden, dan
leven mensen met dementie vaak helemaal op. Daardoor maak
je op een speelse manier contact. De CRDL heeft standaard
25 geluiden, er kunnen ook nieuwe geluiden aan worden
toegevoegd. De slimme elektronica zit goed verborgen in de
houten behuizing. Je hebt dus geen last van knopjes of snoeren
die in de weg zitten. Meer informatie: contactdooraanraking.nl
Foto: Sander Nieuwenhuys / CRDL
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Goed voorbereid
op pad met uw
medisch hulpmiddel
dankzij de
gratis ReisWijzer

Een dagje weg, vakantie, reizen – waardevolle dagen, waar u onbezorgd van wilt
genieten. Wanneer u een medisch hulpmiddel gebruikt, is het belangrijk dat u zich
hier goed op voorbereidt.
De ReisWijzer helpt u aan een optimale voorbereiding van uw vakantie of dagje uit,
om te zorgen dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
Naast belangrijke reisinformatie bevat de ReisWijzer ook een MediPas. De MediPas
helpt bij het reizen met het vliegtuig. In acht verschillende talen wordt uitgelegd dat
de houder van de pas gebruiker is van stoma- en/of incontinentiemateriaal.
Wilt u de ReisWijzer thuis ontvangen? Dit kan middels de coupon of via
www.coloplast.to/gratisreiswijzer

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-03. All rights reserved Coloplast A/S

Ja, ik ontvang graag de gratis ReisWijzer van Coloplast
Naam:

О dhr. О mevr.

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Welke situatie is op u van toepassing?

O Ik katheteriseer

O Ik heb een stoma

O Ik heb last van urineverlies

O Ik ben een zorgprofessional in de instelling
O Anders, namelijk
Zonder postzegel sturen naar Coloplast BV, Antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort.

service_offline_advertisement_mathot

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.

Reistips
& tricks
STIJLKOFFER
Pimp uw reiskoffer met deze toffe
kofferhoes van het Italiaanse
Rocket en reis in stijl! De stoffen
hoes beschermt tegen regen en
krassen en geeft uw koffer een
eigen uitstraling. En u herkent
uw rolkoffer overal! Niemand
kan er zomaar mee weglopen.
Beschikbaar voor koffers met een
hoogte tussen 55 en 65 centimeter
in diverse designs. € 22,95,
living.nl

UNIEKE LOKALE VAKANTIE: RUILEN
U kunt niet lokaler vakantievieren dan bij de inwoners
thuis. Midden in de gemeenschap van uw vakantiestad
of -dorp. Nog mooier is het als u niet betaalt, maar uw
eigen huis ruilt met uw gastheer/-vrouw. Bij het grootste
huizenruil-platform HomeExchange kan dat. Op een
veilige manier en hoe u het wilt: (niet) gelijktijdig huizen
ruilen, (niet) wederkerig (GuestPoint-systeem) of gezellig
bij de ander logeren en omgekeerd. Voor € 130,- per
jaar bent u lid en vindt u ongelimiteerd ruiladressen.
homeexchange.com/nl

GLAMPING VOOR TROUWE VIERVOETERS

GRENZELOZE INSPIRATIE

Reisorganisatie Vacanceselect verwent niet alleen ú met een
mooi glamping-arrangement, ook uw hond wordt in de watten
gelegd. Vacanceselect selecteerde een veertigtal exclusieve
Europese campings met speciale services gericht op uw
trouwe viervoeter, zoals een hondenstrand, -douches, -trainer
en drinkpunten. De reisorganisatie introduceerde eerder al
Cottage Exclusive Dog. Een luxe onderkomen voor het gezin
met een speciaal buitenverblijf voor de hond. Bella kan dus
lekker mee dit jaar! vacanceselect.com/nl/thema/glamping/
glamping-met-hond

Niet van monument, museum en must see landschap uit
de reisgids hoppen, maar reizen om je reisbestemming
intens te beleven en inspiratie op te doen via (uw eigen)
kunst, handwerk of creativiteit. Dat is wat Boundless
Inspirations te bieden heeft. Koken met de local, bezoek
aan een kunstenaar, lokaal kunstmuseum bezoeken,
geneeskrachtige kruiden zoeken, workshops textiel,
brood bakken, weven en andere traditionele ambachten.
Momenteel mooie
creatieve reizen in India,
Marokko, Oekraïne,
Letland en Rusland.
Laat u inspireren!
boundlessinspiration.nl

DUURZAME REIS-APP
Wilt u uw vakantie-‘footprint’ reduceren? Kies dan voor
de bus of de trein in plaats van het vliegtuig. Vaak nog
goedkoper, sneller en duurzamer ook. Het kan zijn dat
u daar tegen opziet vanwege de onoverzichtelijkheid
van de aanbieders en aansluitingen. Er is nu een
uitkomst voor reizen in Europa: greentickets.
app. Vul uw bestemming in en krijg
meteen een handig reisoverzicht van
vervoersmogelijkheden met prijs, reistijd
én CO2-uitstoot.

REISLUST OPWEKKEND
De populaire travelblogger Anne de
Buck schreef eerder inspirerende
reisboeken. In Feed your Wanderlust
neemt ze u echt op avontuur: een
travel guide voor een bohemian lifestyle. Van hotspots in
steden naar tropische oorden met palmbomen, verre (ei)landen
en bohemian bestemmingen. Vol tips en tricks om alles uit
uw reis te halen. Maar ook onthaasten en zo lang mogelijk uw
vakantiegevoel behouden. Een must-read voor globetrotters!
Prijs € 20,99 ISBN: 9789089897640
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“Ik kan nu
weer doen wat
ik leuk vind...”
Mary

ESTEEM

TM

Convex

WANNEER UW STOMA MEER
NODIG HEEFT!

Extra maten beschikbaar!

Sluit aan op lichaamsvorm
Blijft flexibel
Biedt comfort en zekerheid
Voor stoma op- of onder huidniveau
Zonder pleisterrand
EsteemTM+ Flex Convex heeft nu voor elke stoma de juiste
maat beschikbaar. Wilt u een proefpakket proberen?
Bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com

De kracht
van samen
zorgen

Samen bereik je meer. Een optimale samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines draagt bij aan het welbevinden – en dus de
gezondheid – van de patiënt. Wil je de patiënt centraal stellen, dan is
ook gastvrijheid belangrijk. Hotelschoolstudenten werken samen met
geneeskundestudenten bij een onderzoek hiernaar.
Tekst: Conny Verweij Fotografie: P&I

MEER INFORMATIE
Angelique Lombarts is projectleider
van het onderzoek vanuit
Hotelschool The Hague. Het
onderzoek loopt tot en met juni
2019. Interesse in de resultaten?
Neem dan na de zomer contact
op met Angelique Lombarts:
a.lombarts@hotelschool.nl

GASTVRIJHEID DRAAGT BIJ AAN GENEZING

‘Het is belangrijk dat een patiënt zich veilig en gehoord voelt’

A

l met kleine veranderingen kun je de gastvrijheid
van een ziekenhuis vergroten. Een appje om te
laten weten hoelang de wachttijd is bijvoorbeeld,
of een gastvrouw die met je meeloopt als je niet
bekend bent in het ziekenhuis. In HMC Antoniushove in
Leidschendam doen hotelschool- en geneeskundestudenten
samen onderzoek naar de gastvrijheid in de omgang met
kankerpatiënten. Het idee kwam van oncologisch chirurg
Onno Guicherit en organisatie-antropoloog Angelique
Lombarts. Angelique: ‘Hotelschoolstudenten kijken naar de
belevingswereld van mensen. Daar kunnen zorgprofessionals
van leren. Het is belangrijk dat een patiënt zich veilig en
gehoord voelt. Dat kan leiden tot een betere genezing. Een
voorbeeld? Veel patiënten zijn zenuwachtig als ze naar het
ziekenhuis moeten. Daardoor vergeten ze soms om relevante

dingen aan de arts te vertellen of horen niet goed wat hun
voorgeschreven wordt. Dus is het belangrijk dat de arts goed
kijkt hoe hij een patiënt het best tegemoet kan treden.’
In de pilot voorafgaand aan het onderzoek viel de hotelschoolstudenten al iets op. De ene arts liet de patiënt zelf een nieuwe
afspraak maken bij de balie en de andere liep met de patiënt
mee om de doktersassistente te vertellen wat er moest gebeuren. Qua beleving maakt dat voor de patiënt een groot verschil.
Angelique: ‘Inmiddels lopen alle artsen op de afdeling Oncologie met de patiënt mee naar de balie. Of dat niet meer tijd kost?
Nee. Hoe vaak gebeurt het niet dat de assistente aanvullende
informatie nodig heeft? Dan moet ze de arts storen terwijl hij
of zij misschien al de volgende patiënt in de spreekkamer heeft.
Op deze manier is de informatieoverdracht veel efficiënter én
het is prettiger voor de patiënt.’
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Opinie
IN OPINIE WORDT EEN BEPAALD ONDERWERP
AANGESNEDEN WAARBIJ MENSEN UIT VERSCHILLENDE
DISCIPLINES NAAR HUN MENING WORDT GEVRAAGD EN
DIE LOPEN WELEENS FLINK UITEEN!

Mag de overheid het vaccineren
van kinderen verplicht stellen?
De laatste jaren is het veel minder vanzelfsprekend geworden dat ouders hun kind laten vaccineren.
Kritische ouders betwijfelen de noodzaak hiervan of maken zich zorgen over de bijwerkingen.
Zou de overheid het vaccineren verplicht moeten stellen?
TEKST: Conny Verweij

Ruud Coolen van Brakel,
directeur Instituut Verantwoord
Medicijngebruik

‘We hebben een collectieve
verantwoordelijkheid’
‘We constateren dat de vaccinatiegraad in Nederland
terugloopt. Bij peuters zien we bijvoorbeeld dat de
vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rodehond de afgelopen
jaren gedaald is van 96 naar 92,9 procent. Naast de groep
mensen die uit geloofsovertuiging hun kind niet wil laten
inenten, komen er ook steeds meer ouders die zich zorgen
maken over mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties.
Bij een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger is de
groepsbescherming groot. Maar hoe verder deze daalt, hoe
groter de kans op een uitbraak van een vermijdbare ziekte.
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Natuurlijk verlopen kinderziekten bij de meeste kinderen
relatief onschuldig. Maar bij een uitbraak worden ook baby’s
getroffen of andere kwetsbare groepen. En elke uitbraak
kent overlijdens die voorkomen hadden kunnen worden.
Deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma is belangrijk
omdat we een collectieve verantwoordelijkheid hebben.
In Australië is het zo dat kinderen die niet gevaccineerd zijn,
niet tot de crèche worden toegelaten. Bovendien worden
ouders die hun kinderen niet laten inenten, gekort op de
kinderbijslag. Je ziet dat dat effectief is. Niet dat ik daar een
voorstander van ben, je wilt liefst geen dingen verplichten.
Het is beter om een beroep te doen op het gezond verstand.
We moeten serieus in gesprek gaan met ouders die hun
twijfels hebben. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) heeft een aantal maatregelen aangekondigd.
Er komt onder meer een betere informatievoorziening door
zorgprofessionals. En hij wil actief de discussie met bezorgde
ouders aangaan, op social media bijvoorbeeld.
Er doen veel indianenverhalen de ronde op internet over
bijwerkingen die vaccinaties zouden hebben. Vaak gaat
het om individuele gevallen. Als je bedenkt dat er jaarlijks
zo’n twee miljoen vaccinaties gegeven worden, is het

Elisabeth Godlieb,
moeder en medisch jurist

logisch dat er weleens wat misgaat. Bij een kind met een
eiwitallergie kan een bepaalde vaccinatie een allergische
reactie teweegbrengen. Het Rijksvaccinatieprogramma is in
het belang van de volksgezondheid. De positieve effecten
overstijgen vele malen de risico’s. Vergelijk het maar met
vliegen. Vliegen is veilig. Maar dat betekent niet dat er nooit
wat voorvalt. En als er eens iets gebeurd is, weigeren we toch
ook niet om in een vliegtuig te stappen?’

‘Door vaccineren te
verplichten, worden
andere wetten met voeten
getreden’

Joris Baas, vader en actief voor
de Stichting Vaccinvrij

‘Er moet met onafhankelijk,
wetenschappelijk onderzoek worden aangetoond
dat de vaccins veilig zijn’
‘Waarom ik zorgen heb over vaccineren? Als je ziet dat je
kinderen er schade van ondervinden, dan stop je er op een
gegeven moment mee. Maar ik wil mijn kinderen hier eigenlijk
buiten laten. Het gaat erom dat de politiek de ouders die
aan de bel trekken, serieus neemt. Als er iets gebeurt als
gevolg van een vaccinatie, dan wordt er gezegd dat het
causaal verband niet kan worden aangetoond. Maar hoe zou
je dat als ouder moeten aantonen? Ik vind dat je daarmee de
zaak omdraait. De mensen die de vaccins aanraden of zelfs
verplicht willen stellen, moeten bewijzen dat die vaccins veilig
zijn. Dit zou moeten gebeuren door middel van dubbelblind
lange termijn bewezen onderzoek. Bij een dubbelblind
onderzoek weten de proefpersonen én de onderzoekers niet
wie het echte medicijn en wie de placebo heeft gekregen. Pas
dan is een onderzoek wetenschappelijk verantwoord. Daarbij
mag de onderzoeksinstantie natuurlijk geen banden hebben
met de farmaceutische industrie. Ook moet er aangetoond
worden dat de vaccins daadwerkelijk werkzaam zijn en voor
hoe lang, of ze echt noodzakelijk zijn, welk risico je loopt
als je niet vaccineert en wat de opties zijn om dat risico te
verkleinen. Pas als je dat weet, kun je als ouder een goed
afgewogen beslissing nemen om je kind wel of niet te laten
vaccineren. En uiteraard moeten de vaccins geproduceerd
worden door bedrijven met een onberispelijke reputatie en
door onafhankelijke instanties gecontroleerd.
Er zijn talloze cases bekend waarbij vaccineren tot schadelijke
gevolgen geleid heeft. Of het om incidentele gevallen gaat?
Er is gebleken dat slechts een klein percentage van de ernstige
bijwerkingen wordt gemeld. In werkelijkheid gaat het dus om
veel grotere aantallen.
Hoe dan ook moet er veel meer openheid komen over de
mogelijke bijwerkingen van bepaalde vaccins. Bijsluiters
moeten helder zijn, en in begrijpelijke taal geschreven. Zodat
je als ouder weet wat er wordt ingespoten bij je kind en wat de
gevolgen hiervan kunnen zijn op de korte en de lange termijn.’

‘We wonen in Suriname. Daar ben je verplicht je kind
te laten vaccineren voor het naar school gaat. Omdat
wij bewust hebben besloten onze dochter niet te laten
vaccineren, konden we haar niet op de school van onze
keuze inschrijven. Uiteindelijk hebben we via het ministerie
van Onderwijs ontheffing gekregen. Maar lang niet alle
ouders zullen dergelijke stappen zetten. Die worden dan
voor een moeilijke keuze gesteld. Als ze hun kind niet willen
laten vaccineren, kan het ook niet naar school. Daar word ik
emotioneel van.
Door vaccineren verplicht te stellen, worden andere wetten
met voeten getreden. Aan de ene kant is er het recht op
lichamelijke integriteit. Je mag niet zonder toestemming of
goede reden aan iemands lichaam komen. Aan de andere
kant is er het recht op onderwijs. Die twee zijn in Suriname
dus niet verenigbaar.
In de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelings
overeenkomst) wordt gesproken over “informed consent”.
Dat wil zeggen dat – in dit geval – de ouders toestemming
moeten geven voor een behandeling nadat ze volledig
geïnformeerd zijn over de reden, de mogelijke alternatieven
en de wetenschappelijk aangetoonde werkzaamheid van
deze behandeling. De ouders hebben daarna het recht om
de voorgestelde behandeling (lees: vaccinatie) te weigeren.
Dit staat dus lijnrecht tegenover het verplichten van het
vaccineren van een kind. Deze ontwikkeling vind ik zeer
verontrustend.’

MEER LEZEN:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:
rivm.nl Zoekwoord: vaccineren
Instituut Verantwoord Medicijngebruik:
medicijngebruik.nl
Bijwerkingencentrum Lareb: lareb.nl
Stichting Vaccinvrij: stichtingvaccinvrij.nl

27

Ik zorg
voor je.

"IK ZORG VOOR UW BESTELLING"
NANCY, SENIOR MEDEWERKER KLANTENSERVICE
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NANCY VAN DER LAAN
Klantenservice

Het zit in het DNA van Mathot om te zorgen. De betrokkenheid bij de zorgvrager is
groot. Hoe explosief het familiebedrijf de laatste jaren ook gegroeid is, elke afdeling,
elke medewerker zet zich honderd procent in voor de zorgvrager. Dat geldt natuurlijk
helemaal voor de klantenservice. Senior medewerker Nancy van der Laan vertelt.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: Photography & Images

H

et team waar Nancy van der Laan deel van
uitmaakt, de klantenservice, bestaat uit
twaalf mensen. Zij zitten op werkdagen van
8.00 tot 18.00 uur paraat om zorgvragers te
woord te staan. Nancy: ‘Meestal zijn dit cliënten die een
herhaalbestelling door willen geven. Of iemand heeft een
vraag over de vergoeding van een product. Het kan ook een
specifieke vraag over het gebruik van een product zijn, een
katheter bijvoorbeeld. Dan verbind ik de zorgvrager door
met een van onze gespecialiseerde verpleegkundigen, die de
vraag beantwoordt of het probleem oplost.’
Wat de vraag ook is, Nancy en haar collega’s denken
altijd met de zorgvrager mee. ‘Bestellingen zijn normaal
gesproken voor negen weken, wij denken altijd mee of er
voldoende materiaal voorhanden is bij de cliënt thuis.’ Ook
op andere manieren zorgen de klantenservicemedewerkers
voor de zorgvrager. ‘Wij verzorgen de declaratie van het
materiaal bij de ziektekostenverzekeraar. Daar hoeft de
zorgvrager zich dus niet om te bekommeren. Sinds 1 januari

doet DHL de bezorging voor ons. Zij sturen een mailtje om
te laten weten op welk tijdstip het materiaal wordt gebracht,
zodat de zorgvrager niet de hele dag thuis hoeft te blijven.’
Het werken bij Mathot geeft Nancy veel voldoening. ‘De
zorgvragers van Mathot zijn afhankelijk van medische
hulpmiddelen. Wij zorgen er met z’n allen voor dat onze
cliënten hier zo min mogelijk ongemak van ervaren. Op die
manier dragen we bij aan hun kwaliteit van leven. Ik vind het
heel mooi om daar verantwoordelijk voor te zijn.’

Klantenservice Wond-, Stoma- en Continentiematerialen,
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur:
0800 – 2 44 55 66 (gratis).
Klantenservice Compressietherapie en Orthopedie,
bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur:
088 – 008 58 88.
U kunt uw materiaal ook online bestellen via mijn.mathot.nl
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Planetproof

Op weg naar een toeko
TINY HOUSE ALS DUURZAME
MANTELZORGWONING

D

e Tiny TIM S is een schoolvoorbeeld van duurzaam
wonen. Deze autarkische (zelfvoorzienende) variant
van de Tiny TIM kan overal geplaatst worden omdat
er geen aansluiting voor riool, gas, water en elektra nodig is.
De zuidgevel en een deel van het dak van dit tiny house zijn
voorzien van zonnepanelen, die energie opwekken. De groene
oostgevel zorgt er – in combinatie met andere filters – voor dat
onder meer douchewater en afwaswater worden gezuiverd tot
water dat in principe drinkbaar is. Dit gebeurt via een stelsel van
plantenbakken en watertanks met op deze functie afgestemde
plantensoorten. Zo kan het water worden hergebruikt. Het huis
heeft nog tal van andere technische snufjes die bijdragen aan
de duurzaamheid. De Tiny TIM S is een koopwoning met een
oppervlakte van 28 vierkante meter. Eenmaal gebouwd is deze
woning makkelijk verplaatsbaar. Dat maakt dit model ook geschikt
als mantelzorgwoning die – al dan niet tijdelijk – in de eigen tuin
kan worden gezet. In principe is hier geen vergunning voor nodig.
De Tiny TIM S heeft een slaapvide die boven de technische ruimte
geplaatst is. De Tiny TIM is eveneens leverbaar in een kleinere en
in grotere varianten. Er zijn ook modellen met een (uitschuifbaar)
bed beneden voor senioren die liever geen trap meer nemen. Bij
deze all-electric varianten is wel een aansluiting op elektriciteit
nodig. (All-electric wil zeggen dat zowel het koken, douchen als
verwarmen elektrisch gebeurt.) Maar desondanks hebben ook
deze tiny houses nagenoeg geen energieverbruik.
tinytimhouse.nl

Op deze foto de Tiny TIM XS (16 m2) 
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Fotocredit: IC4U © Hans Peter Föllmi

TIPS VOOR DUURZAAM KOKEN
Duurzaam koken ingewikkeld? Nee. Door het iets
anders aan te pakken dan je misschien gewend bent,
bespaar je al energie.

Gebruik geen grotere
pan dan nodig. Met
een kleiner oppervlak
heb je minder
warmteverlies.

Kook in een klein laagje
water. Vaak is 1 à 2
centimeter al genoeg.
Aardappelen en groente
hoeven dus niet helemaal
onder te staan. Op deze
manier blijven er ook meer
vitamines behouden. Pas
natuurlijk wel op voor
droogkoken.

mstbestendige planeet!
GREEN DEAL ZORG
Zet het vuur niet te hoog als
je op gas kookt. Op een laag
pitje duurt het wat langer
voor je eten klaar is, maar
bespaar je wel 45 tot 80
procent energie.

Bereid wat vaker eten
in de magnetron of de
stoomoven. Deze zijn
relatief energiezuinig. De
frituurpan verbruikt de
meeste energie.

Meer tips op voedingscentrum.nl.
Zoek op ‘Hoe kun je duurzaam koken?’

Laat de deksel zoveel
mogelijk op de pan. Je
verbruikt dan 2 tot 3
keer minder energie.

I

n 2015 werd op initiatief van het Milieuplatform Zorg
de eerste ‘Green Deal’ gesloten. Het motto was toen:
Nederland op weg naar duurzame zorg. De deal werd
destijds door 54 partijen ondertekend. Inmiddels zijn steeds
meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden
en leveranciers gemotiveerd geraakt om een ‘groene’
bijdrage te leveren. Dus kreeg de Green Deal een vervolg.
In de overeenkomst die op 10 oktober 2018 gesloten werd,
maakten 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven
afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.
Inzet is het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger
gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het
water en een gezonde leefomgeving voor patiënten, cliënten
en zorgmedewerkers. Ook minister Bruins van Medische
Zorg en Sport heeft de tweede Green Deal ondertekend.
Hij wil er onder meer op toezien dat belemmeringen in
wet- en regelgeving die het behalen van de doelstellingen
van de Green Deal in de weg staan, zo veel mogelijk worden
weggenomen.
Minister Bruno Bruins over de Green Deal:
‘De zorg werkt hard om mensen beter te maken, maar
is tegelijkertijd nog een grote vervuiler. Milieuvervuiling
leidt wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte. Die
tegenstrijdigheid willen we aanpakken. Het bewustzijn en
enthousiasme om mee te werken aan duurzame zorg groeit
gelukkig snel. Daar wordt iedereen beter van.’

Bron: milieuplatformzorg.nl
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Planetproof

Op weg naar een toeko

TEGENGAAN
WATERVERVUILING
DOOR MEDICIJNRESTEN

J

aarlijks verdwijnt er in Nederland 140.000
kilo aan medicijnresten in het water. Dit heeft
zeer negatieve gevolgen voor het ecosysteem
en de drinkwaterbereiding. Medicijnen zijn
gemaakt om zo lang mogelijk werkzaam te
blijven. Daardoor gaat het afbreken ervan
langzaam. Overgebleven medicijnen worden
vaak door de gootsteen of de wc gespoeld.
Ook komen er medicijnresten via urine en
ontlasting in het riool terecht. Waterschappen en
provincies nemen maatregelen om deze vorm van
watervervuiling tegen te gaan. Zo is een aantal
organisaties in Friesland het project MediSchoon
gestart. Door middel van campagnes wordt
het publiek ervan bewust gemaakt geen
medicijnresten meer door te spoelen.
Daarnaast wordt er gekeken naar technologische
oplossingen om medicijnresten uit afvalwater te
verwijderen.

Medicijnresten inleveren
Heeft u medicijnen over die u niet meer gebruikt? Deze kunt
u inleveren bij de milieustraat en bij de meeste apotheken.
Gooi medicijnen dus niet bij het restafval. En spoel ze al
helemaal niet door de wc of de gootsteen. Resten van
medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuiveren. Het kost
daardoor steeds meer moeite en geld om het drinkwater
schoon en gezond te houden.

Bron: Medischoon.frl

MAALTIJDEN OP MAAT

A

lrijne Zorggroep (actief in Leiden, Leiderdorp,
Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim)
loopt graag voorop op het gebied van
duurzaamheid. Zo ondertekende de zorgorganisatie in
2015 al de Green Deal (zie elders op deze pagina). Met
Meals on Wheels wil de organisatie voedselverspilling
tegengaan. Bij Alrijne Ziekenhuis worden maaltijden
op maat geserveerd. Was het voorheen zo dat de
maaltijden vooraf werden klaargemaakt en in vaste
porties verdeeld, nu kiezen patiënten pas als het
etenstijd is wat zij willen eten en hoeveel. Hierdoor is
de hoeveelheid afval verminderd met ruim een derde.
Daarbij is dit natuurlijk ook veel prettiger voor de
patiënt. Bron: alrijne.nl
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mstbestendige planeet!
COMPOSTEERMACHINE

A

lrijne Ziekenhuis Leiderdorp beet de spits af met
het verwerken van etensresten tot compost. Het
ziekenhuis schafte hiervoor in 2015 – als eerste in
Nederland – een composteermachine aan. Het biologisch
afbreekbare afval komt van de verpleegafdelingen en het
restaurant. In 24 uur wordt het vocht aan de etensresten
onttrokken. Gewicht en volume van het afval verminderen
hierdoor met tachtig procent. Uiteindelijk blijft er kwalitatief
hoogwaardige compost over. Minder afval is niet alleen beter
voor het milieu, maar levert ook een kostenbesparing op voor
het ziekenhuis. Op dit moment wordt de compost nog op de
gebruikelijke manier afgevoerd. Maar het ziekenhuis denkt na
over mogelijke toepassingen. Misschien kan de compost zelf
gebruikt worden of zijn er andere instanties in de omgeving
die een gebruiksdoel voor het afval hebben.
Bron: alrijne.nl Zoek op ‘milieu en duurzaamheid’.

DUURZAME VOEDING IN
HET ZIEKENHUIS

D

e patiënten in het Dijklander Ziekenhuis*
in Hoorn en in Purmerend krijgen dagelijks
gezonde, verse maaltijden. Deze maaltijden
bestaan grotendeels uit ingrediënten die uit de regio
komen, dus van de boer een paar kilometer verderop.
Zoals de knolselderij van boer Ted uit de Schermer, die
zijn producten op een duurzame manier teelt.
Via een streekleverancier vinden ze hun weg naar het
ziekenhuis. De producten leggen een korte afstand af
van het land naar de keuken, dat is beter voor het milieu.
En de patiënten eten de verse maaltijden met smaak.
De gezonde voeding draagt eraan bij dat ze sneller
herstellen. 
Bron: dijklander.nl

Kok Richard met een salade van verse ingrediënten.
Foto: Dewi Koomen, Westfriesgasthuis

*Dijklander Ziekenhuis is de nieuwe naam van het gefuseerde
Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis.
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Food
Eten wat de (culinaire)
pot schaft

Naar een restaurant gaan en gewoon eten wat er die avond
geserveerd wordt. Genieten van een pure verrassing. Dat is
het concept van Restaurant Daghap in de Amsterdamse Pijp
(Van Woustraat), waar u op maandagen eet wat de pot schaft.
Niet zomaar een pot, maar een gerecht bereid door een
chef. Alleen open op maandagen en iedere keer bereid door
andere chefs van verschillend niveau (dus ook sterrenkoks!).
En het wordt nog mooier, want de culinaire daghap (meestal
vegetarisch) heeft een portemonneevriendelijk prijsje: slechts
€ 10,-. U moet wel vooraf reserveren en betalen (via facebook.
com/restaurantdaghap/) met een Tikkie. Wees er snel bij,
want de maandagen zijn snel vol.

Kascafé

Haarlem bevat veel verborgen diamantjes. Een van de
leukste is het Kweekcafé, in de Haarlemmer Kweektuin. Een
voormalige kas, die omgebouwd is tot een inspirerende plek
voor jong en oud. Met natuurlijk planten, huiskamer, gezellige
hoekjes en eettafels en stoelen. Hier kunt u optimaal van
een verantwoorde en lekkere lunch genieten. Of weg van
de drukte even uitrusten met een kopje koffie, thee of een
borreltje. Er worden regelmatig workshops en lessen gegeven.
Zie het jaarprogramma: facebook.com/kweekcafe. Open: ma,
woe en don van 8.30 t/m 17.00 uur. Op vr van 8.30-19.00 en
za-zo van 9.30-19.00 uur.

Oerspronkelijk eten

Vroeger was alles beter. Nou ja, alles, maar in ieder geval
wel het ongeraffineerde voedsel dat onze verre voorvaderen
aten. Het boek De oerspronkelijke keuken is een heerlijk
receptenboek gebaseerd op die oervoeding. Het is een pure,
natuurlijke voedingswijze zonder suiker met weinig granen,
zuivel, nachtschadeplanten, peulvruchten en chemische
toevoegingen. Met duidelijke beschrijvingen van 120
maaltijden (ontbijt, lunch, diner). Beschreven in 4 varianten:
mild, basis, koolhydraatarm en vegetarisch. Prijs € 28,50.
ISBN 9789081772860.

Onkruid: haten of eten?

Iedere tuinier heeft een hekel aan onkruid. Toch is onkruid
veel meer dan een ongewenste gast in uw tuin. Dit
Onkruidboek leert u niet alleen onkruid te herkennen, maar
ook te benutten, en er zelfs van te genieten. Een praktische
gids met karakterschetsen van veelvoorkomende onkruiden
en woekerende tuin- en moestuinplanten. Welke plant is
eetbaar of niet en hoe kunt u de planten anders gebruiken.
Of, als u ervan af wilt, hoe u ze het best kunt bestrijden. Met
smakelijke recepten en interviews van ervaringsdeskundigen.
Kortom, een handig naslagwerk dat u met plezier mee de tuin
in neemt. Prijs € 19,95, ISBN 9789492881106.

ON
Suz e Pete rs
- Lot te Stek
elen bur
trichis
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g - Ca roline
Z eev at

Groene Banaan

Een lekker rijpe banaan bevat veel vitamines en mineralen, maar ook flink wat
suiker. Als je je darmen een plezier wilt doen, kies je niet voor een gele banaan maar
voor een groene, onrijpe banaan. Die smaakt een beetje rauw en bitter, maar je
darmbacteriën varen er wel bij. In onrijpe banaan zit veel ‘resistent zetmeel’, waar de
goede bacteriën in de dikke darm van groeien.

Zoet bananenbrood zonder suiker

H

eerlijk bakken zonder suiker? Het kan. Bak met
een mix van amandelmeel en havermoutmeel
en gebruik producten die van nature zoeter zijn
(banaan en dadels!). Net zo zoet en lekker!

INGREDIËNTEN:
3 (rijpe) bananen
50 gram ontpitte dadels
3 eieren
100 gram amandelmeel
50 gram havermout
1½ theelepel bakpoeder
handje ongebrande noten, bijvoorbeeld walnoten,
amandelen of hazelnoten

BEREIDING:
Verwarm de oven voor op 175 graden. Meng de bananen
met de dadels in een keukenmachine of staafmixer tot
een glad beslag. Verpulver de hoeveelheid havermout in
de keukenmachine tot meel. Klop in een kom de eieren
luchtig op en voeg wat zout toe. Meng dit met het
bananenbeslag. Voeg amandel- en havermoutmeel toe aan
het beslag en roer het goed door. Voeg hieraan ook het
bakpoeder toe en meng tot een glad beslag. Roer tot slot
de ongebrande noten erdoor.
Giet het mengsel in de cakevorm en zet in de oven. Bak
het bananenbrood in 45-50 minuten af. Als de bovenkant
van de cake te donker wordt, dek die dan af met bakpapier.
Check of het bananenbrood gaar is door er een satéprikker
in te prikken. Is deze schoon en droog als u deze eruit
haalt, dan is het brood gaar. Laat het brood op het rooster
afkoelen alvorens te serveren.

(bron: ilovehealth.nl)
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Mijn
verhaal
RIA VAN BAARLE, 64 JAAR.

‘Zelfs bij warm weer houd ik
het compressievest aan!’
Ruim twee jaar geleden kreeg Ria van Baarle borstkanker. Ze kwam in het medisch
traject terecht en haar lymfeklieren werden aan één kant weggehaald. Resultaat:
ze hield veel vocht vast. Na veel zoeken bleek een compressievest de uitkomst.
Mathot meet deze twee keer per jaar bij haar aan. Tot grote tevredenheid.
TEKST: Judith Bakkers FOTOGRAFIE: Photography & Images

H

OPBOUWEN

VOCHT

LEUK UITZIEN

aar zus overleed aan borstkanker, dus Ria stond
al jaren onder controle. Niets aan de hand. Tot ze
droomde dat haar overleden moeder naast haar
bed zat en zei dat ze een knobbel in haar borst
had en snel naar de dokter moest. ‘Onder de douche checkte
ik mezelf meteen en er zat inderdaad een knobbel bij mijn
linkerborst.’ Daarna ging het snel. Het bleek een agressieve
vorm van borstkanker en ze werd vele malen bestraald en kreeg
diverse chemokuren. Uiteindelijk moesten ze toch opereren
en haalden daarbij haar lymfeklieren aan de linkerkant weg.
‘Gelukkig was ik toen helemaal schoon.’

Helaas hoopte zich door de afwezigheid van de lymfeklieren
vocht op in haar buik en armen. ‘Dat gaf veel narigheid.’
Haar oedeemtherapeute verwees haar naar Mathot voor
een compressievest op maat. Dat bleek de oplossing. In
de vestiging in Den Haag werd het vest aangemeten. ‘Ik
kreeg een kopje koffie en de medewerkster legde haarfijn
uit wat we gingen doen. Ze bekeek me eerst goed en mat
vervolgens heel secuur mijn armen en van nek tot heupen op.
De maten noteerde ze op een papier met vrouwenlichaam.
Ook de omvang van mijn borsten werden gemeten, zodat
op maat gemaakte cups ervoor zorgen dat mijn borsten niet
platgedrukt worden. Na een tijdje kon ik het pak komen
ophalen. De medewerkster legde me heel goed uit hoe ik
het aan moest trekken en drukte me op mijn hart dat ik het
overdag aan moest houden.’

In het begin was het een uitdaging om het geheel aan te
krijgen. ‘Het vest bedekt mijn hele linkerarm, de helft van
mijn andere arm en mijn bovenlichaam tot mijn nek. Het
materiaal is heel strak. In eerste instantie hielp mijn man met
aantrekken. Nu kan ik het zelf.’ De draagtijd moest langzaam
worden opgevoerd. Van Baarle begon met twee uur per dag.
‘Nu heb ik in principe het vest aan van ’s ochtends vroeg tot
in de avond rond zeven uur. Ook tijdens fitness. Alleen met
zwemmen trek ik het uit. Ik kan me nu voorstellen hoe dames
zich vroeger in hun korset voelden!‘

Hoewel de stof in principe lichaamswarmte doorlatend is en
het vocht goed afdrijft, waren de afgelopen zomers best een
uitdaging voor Ria. ‘Ik heb het altijd warm. Dan wordt zo’n
pak best heet. In het begin deed ik dan toch dat vest maar
uit. Ik kreeg echter meteen met de gevolgen te maken: het
vocht hoopte zich snel op. Al doende leert men, bij warm
weer houd ik het pak aan, maar doe af en toe de rits open
voor frisse lucht. Dat helpt.’ Mevrouw Van Baarle krijgt per
jaar twee nieuwe vesten aangemeten. ‘Ik kies voor de winter
een zwarte, dat past leuk bij kerst, en voor de zomer een
huidkleurige. Ik wil er ook met dat “korset” leuk uitzien!’
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Innovatie

Bibi Hansson

ONDERZOEK: PREVENTIEF
MATJE TEGEN STOMABREUK
De afgelopen decennia is er veel verbeterd wat de behandeling van parastomale hernia’s
(stomabreuken) betreft. Een van de voorlopers op dit gebied is Bibi Hansson, chirurg in het
Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Zo introduceerde zij de laparoscopische
Sugerbakertechniek in Nederland als behandeling. Inmiddels richt ze zich steeds meer op de
preventie van de parastomale hernia. Voorkomen is immers beter dan genezen.
TEKST: Conny Verweij

'D

e buikwand heeft een sterke spierlaag. Deze zorgt
ervoor dat de organen in de buik op hun plek blijven,’
vertelt chirurg Bibi Hansson. ‘Bij de aanleg van een
stoma wordt er een gat in de buikwand gemaakt om
de darm naar buiten te leiden. Als chirurg probeer je om deze
opening zo klein mogelijk te houden. Maar door de krachten die
erop inwerken kan het gat onbedoeld groter worden. Daarom
zien we bij ongeveer de helft van de stomadragers vroeg of laat
een parastomale hernia (PSH) ontstaan. Dat wil zeggen dat
de patiënt een bobbel op de buik krijgt. Dat is erg vervelend.
Daardoor blijft het stomamateriaal ook niet meer goed zitten.’

LANGE INSTRUMENTEN

Bibi Hansson was een van de eerste chirurgen in Nederland
die PSH met een kijkoperatie behandelde. Ze startte hiermee
in 2001. ‘Bij een laparoscopische ingreep blijven de handen
van de chirurg buiten de buik. Eerst blaas je de buik een
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beetje op zodat je overal beter bij kan. Dan maak je drie kleine
sneetjes in de buik. Door twee van de openingen breng ik de
lange instrumenten in waarmee ik de operatie uitvoer. Door
de derde gaat een cameraatje naar binnen.
Op een monitor kun je dan sterk uitvergroot alles zien. Omdat
de operatiewond veel kleiner is, is deze ingreep veel minder
belastend voor de patiënt. Bovendien heb je zo minder kans
op infecties. Helaas kun je niet alle stomabreuken met een
kijkoperatie verhelpen. Bij iemand die al vaker geopereerd is
bijvoorbeeld, is een zwaardere ingreep nodig.’

SUGARBAKERTECHNIEK

De behandeling van PSH bestaat uit het inbrengen van een
kunststof matje van minstens 15 bij 15 centimeter. Dit komt
aan de binnenkant van de buikwand ter versteviging. ‘Tot
zo’n tien jaar geleden gebruikten we een matje van Gore-Tex
met een sleutelgatvormige opening. Dit wordt ook wel de

Keyholetechniek genoemd. Het gat in het matje is zo gemaakt
dat de darm er mooi doorheen past. Maar het bleek dat 37
procent van deze patiënten na verloop van tijd opnieuw een
breuk kreeg.’
Omdat Bibi Hansson dit percentage veel te hoog vond,
ging ze in de literatuur op zoek naar betere methodes. Ze
ontdekte de Sugarbakertechniek, die in de VS was ontwikkeld.
‘Bij deze techniek werd er een mat zonder gat gebruikt.
De techniek werd door dokter Sugarbaker toegepast bij
open-buikchirurgie. Hierbij werd er een extra knikje in de
darm gelegd. Het matje komt hier dan overheen.’ Om te
weten of deze techniek ook laparoscopisch toegepast kon
worden en zodoende ook tot betere resultaten zou leiden,
startte Bibi Hansson een Europees onderzoek. De resultaten
bleken inderdaad beter. De techniek was veilig en slechts bij
6,6 procent van de op deze manier behandelde patiënten
keerde de stomabreuk terug. Eind 2012 promoveerde Bibi op
de resultaten van dit onderzoek. De Sugarbakertechniek is nu
standaard geworden bij de behandeling van PSH.

ROL STOMAVERPLEEGKUNDIGE

Inmiddels richt Bibi zich steeds meer op de preventie van PSH.
‘Een goede voorlichting is belangrijk, om te beginnen al vóór
de aanleg van de stoma. Hier kan de stomaverpleegkundige
een belangrijke rol bij spelen. Bij het preoperatieve gesprek
zou het risico op een parastomale hernia aangekaart moeten
worden, aangezien een op de twee (colo)stomapatiënten
hiermee te maken zal krijgen in hun latere leven.
Van tevoren kunnen de risicofactoren worden bepaald. Een
belangrijke risicofactor is overgewicht. Ook patiënten die
bepaalde medicijnen gebruiken, ouderen boven de 70 jaar,
rokers, mensen die zwaar werk doen of mensen die al eerder
een breuk hebben gehad, lopen een grotere kans op een
stomabreuk.
Sommige van deze factoren kan je zelf beïnvloeden
door een gezondere levensstijl te hanteren. Dus moeten
patiënten aangemoedigd worden om meer te bewegen,
te sporten, gezonder te eten en eventueel overgewicht te
bestrijden. Patiënten met een hoog risico raden we aan
rompstabiliteitsoefeningen te doen, al dan niet begeleid door
een fysiotherapeut.’

PREVENTIEF MATJE

Hoe je nog meer een stomabreuk voorkomen kunt?
In haar promotieonderzoek naar het effect van de
Sugarbakertechniek noemt Bibi al de mogelijkheid om bij
aanleg van een stoma een preventief matje te plaatsen.
‘Om deze optie te onderzoeken zijn we in 2012 in Nederland
een preventtrial gestart. Er deden 150 mensen mee die een
definitief colostoma zouden krijgen. Bij 75 van hen werd een
matje in de buikwand aangebracht en bij 75 niet. Dit werd

door loting bepaald. De patiënten weten zelf ook niet of zij
wel of niet een matje hebben gekregen, omdat je anders de
resultaten beïnvloedt. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten
bekend. Een jaar na hun operatie had van de patiënten met
een matje slechts 4,5 procent een stomabreuk gekregen tegen
24 procent van de mensen zonder matje. Tussen de beide
patiëntengroepen werd verder geen noemenswaardig verschil
in complicaties, pijn of vermindering van kwaliteit van leven
geconstateerd.’

‘We gebruiken een matje van
polypropyleen dat ook bij liesbreuken
wordt toegepast’
Inmiddels heeft de European Hernia Society het plaatsen
van een preventief matje tot richtlijn verklaard. Onderzoek
in andere Europese landen liet namelijk al zien dat deze vorm
van preventie succesvol is. Bibi: ‘Wij willen eerst afwachten
wat de resultaten na vijf jaar zijn. Waarom? Omdat we zeker
willen zijn dat er op termijn geen complicaties ontstaan, een
infectie bijvoorbeeld of een gaatje in de darm, ook wel fistel
genoemd. We gebruiken een matje van polypropyleen dat ook
bij liesbreuken wordt toegepast. Het is materiaal dat snel aan
de buikwand vastgroeit en doorgaans weinig complicaties
geeft. Maar hoe dan ook blijft het een kunststof matje dat je
preventief implanteert. Gebeurt er in die vijf jaar niets, dan
weten we zeker dat we het veilig toe kunnen passen.’

WAT IS DE BESTE PLEK VOOR EEN STOMA?
Bibi Hansson: ‘Recent onderzoek uit de UK heeft
aangetoond dat we de stoma eigenlijk hoger moeten
plaatsen dan we dat al jaren gewend zijn. Het onderste
gedeelte van de buik is anatomisch gezien de zwakste
plek. En een zwakke buikwand leidt tot een parastomale
hernia. Om het risico op PSH te verkleinen, kan de
stoma het best zo’n 4 centimeter boven de uitsteeksels
van het bekken (spina iliaca anterior superior) aangelegd
worden. Meer hierover weten? Zoek op de site van
PubMed naar “Stephenson 2014 stoma”. Hij heeft hier
onderzoek naar gedaan.’
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drs. Yonne Peters (Radboudumc)

VROEGE OPSPORING SLOKDARMKANKER

met een ademtest

J

aarlijks krijgen in Nederland ongeveer 2500 mensen
de diagnose slokdarmkanker. Het is een van de meest
dodelijke kankersoorten. Slokdarmkanker veroorzaakt
namelijk niet meteen klachten. Krijgt de patiënt eenmaal
klachten, bijvoorbeeld met slikken, dan kan de kanker
al uitgezaaid zijn naar andere organen. De kans op een
succesvolle behandeling is dan klein.
Omdat het belangrijk is slokdarmkanker in een vroeg
stadium op te sporen, onderzoeken prof. dr. Siersema en
drs. Yonne Peters (Radboudumc) een nieuwe vorm van
screening. Met een eenvoudige ademtest (e-Nose) die
de huisarts kan uitvoeren, wordt gekeken of de patiënt
een verhoogd risico loopt. Is dit het geval, dan kan er
vervolgens met een dun kijkertje via de neus worden
vastgesteld of de patiënt daadwerkelijk (een voorstadium
van) slokdarmkanker heeft of niet. Dit onderzoek is pijnloos

en veel minder belastend dan het onderzoek dat de patiënt
nu in het ziekenhuis moet ondergaan bij een vermoeden van
slokdarmkanker.
De exacte oorzaak van slokdarmkanker is niet duidelijk.
Wel zijn er een aantal risicofactoren. De Maag Lever Darm
Stichting (MDLS) wil die onder de aandacht brengen van
het grote publiek. Wie langdurig, meerdere malen per
dag, last van brandend maagzuur heeft, kan maar beter
een arts raadplegen. Dat vergroot namelijk de kans op
slokdarmkanker aanzienlijk. Andere risicofactoren zijn:
roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde en eenzijdige
voeding, overgewicht, extreem hete dranken drinken en
bestraling op het borstbeen bij kanker. Ook erfelijkheid en
achalasie (een stoornis van de peristaltiek van de slokdarm)
kunnen een rol spelen.
Voor het onderzoek werken prof. Siersema en Yonne Peters
samen met verschillende huisartsenpraktijken in Amsterdam,
Nijmegen en Rotterdam. Er nemen 450 mensen aan deel. De
onderzoekers willen weten hoeveel mensen bereid zijn mee te
doen aan deze screening, hoe nauwkeurig de ademtest is en
hoe patiënten de beide nieuwe screeningsmethoden ervaren.
Ze hopen dat de ademtest uiteindelijk als laagdrempelige
screeningsmethode in elke huisartsenpraktijk ingezet
kan worden, zodat slokdarmkanker in een vroeg stadium
opgespoord of zelfs voorkomen kan worden. Als de diagnose
op tijd gesteld wordt, verbetert de kans op genezing tot zo’n
50 procent.
Bron: mlds.nl Zoek op ‘slokdarmkanker’. Bijdragen aan het onderzoek naar het
voorkomen van slokdarmkanker? Word donateur van de Maag Lever Darm Stichting.
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Gelezen en
geluisterd

Gelezen

Geluisterd

UNIEKE KINDERBOEKEN

MUSTHAVE JAZZ

Hoe vertel ik het is een unieke
kinderboekenserie. Samen met uw
jonge kind maakt u door het lezen
van deze moderne prentenboeken/
sprookjes moeilijke en emotionele
onderwerpen bespreekbaar. Er zijn
tot nu toe vier boeken in de reeks,
met de thema’s echtscheiding,
moeilijk eten, hooggevoeligheid,
ouder met kanker. Boekjes om bij
te huilen en te lachen. Vol warmte
en liefde. Prijs € 14,95 (excl.
verzendkosten) per stuk.
tineketoet.nl

GEESTIG EN ONTROEREND
DAGBOEK
Pogingen iets van het leven te maken van
(de anonieme) Hendrik Groen won de NS
publieksprijs 2016 en is vertaald in maar
liefst 35 talen. We volgen de bejaarde
Groen in zijn dagboek. Hij wil niet achter
de geraniums zitten en probeert zijn leven
inhoud te geven. Ontroerend, geestig
en soms tragisch is deze antiheld. Maar
steevast onderhoudend. Prijs € 19,99,
ISBN 9789029089975.

ONZICHTBARE ZAZA

Wie genoten heeft van de Tolk van Java, waarin de
Nederlands-Indische Alfred Birney zijn jeugd beschrijft
onder het juk van een tirannieke vader, zal zeker ook
genieten van het meeslepende relaas van de jonge
Turkse (eigenlijk een Zaza) Metin over zijn jeugd met
zijn ongenaakbare vader en zijn
strubbelingen met de Nederlandse
cultuur. Het boek Wees onzichtbaar
van Murat Isik is een vlot geschreven
relaas over hoe de intelligente Merit
zijn hoofd boven water houdt met
als decor de Bijlmermeer in de jaren
tachtig. Een echte aanrader. Prijs
24,99, ISBN 9789041422903.

Multi-Grammy Award-winnaar Michael Bublés nieuwe
coveralbum LOVE brengt u zeker in romantische hogere sferen.
Tijdloze klassiekers als ‘When I fall in
love’, ‘Funny Valentine’,
‘I only have eyes for you’ brengt
de zoetgevooisde zanger met zo’n
schwung en het orkest doet er een
schepje bovenop. Ook de twee
eigen liedjes ‘Love You Anymore’
en ‘Forever Now’, met die typische
Bublé-sound, maken dit nieuwe
album een must have voor uw
muziekcollectie. € 16,99

GRATIS
LUNCHCONCERTEN
In de foyer van het muziektheater
Amsterdam zijn nog enkele gratis
muziekconcerten in mei en juni te
beluisteren. 7 mei Dvorak, 21 mei
Liederen, 28 mei Caladra, 4 juni
Marieke Reute. De deur gaat open
om 12.15 uur en de concerten
duren circa 30 minuten. Voor
meer informatie: facebook.com/
Lunchconcertennationaleoperaballet

MET GESLOTEN OGEN

Het debuutalbum Eyes Closed van de Nederlandse band
HAEVN kunt u het best met gesloten ogen beluisteren. Dan
komt de warme stem van zanger Marijn van der Meer des te
beter tot zijn recht en de zacht kabbelende, melodieuze muziek
van de intieme ballads nog
indringender binnen. Hier en
daar een uptempo track, maar
vooral easy listening-muziek
met een on-Nederlandse
sound. Een album waar nog
echte verhalen worden verteld.
€ 14,99
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KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE
GELUID DAT U KAN HOREN.
Een stomazakje kan nog wel eens vervelende ervaringen geven door lekkage.
Ons nieuwe eakin dot® 2-delige stomazakje zit boordevol slimme innovaties
voor uw comfort en zekerheid.
Zoals de hoorbare KLIK waardoor u zeker weet dat uw stomazakje goed is
gekoppeld en u zich druk kunt maken om belangrijker zaken.

Probeer de nieuwe eakin dot
2-delig stomazakjes.
BEL ONS VOOR GRATIS SAMPLES

0344-652351

of bezoek onze website www.eakin.nl

www.eakin.nl

www.eakin.eu

Care at home

LIQUICK X-TREME
X-TREME INNOVATIE: REEDS GEACTIVEERD, DUS KLAAR IN EEN HANDOMDRAAI

Voor uw onafhankelijkheid –
snel, gemakkelijk en veilig te
gebruiken
De nieuwe katheter is vooral praktisch
in gebruik, dit door de volledige
beschermhoes. Liquick X-Treme
zit ook klaar voor gebruik in de verpakking. Onze bekende SafetyCat
katheter met zacht afgeronde ogen
(buiten- en binnenzijde) en de
flexibele ergothan tip, maar nu reeds
geactiveerd. Liquick X-treme maakt
katheteriseren veilig en makkelijk.
Aanvraag van een gratis proefpakket
kan door contact op te nemen via
telefoonnummer 088 002 15 22

MCI-2018-0034

of via e-mail homecare.nl@teleflex.com

Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen

Lezersaanbieding

Op een halfuur van het centrum van Brussel
in een gebied waar u zich zeker zult vermaken
ligt Novotel Wavre Brussels East. Het onlangs
vernieuwde hotel met verwarmd buitenzwembad
en een goede keuken is het vertrekpunt bij uitstek
voor uiteenlopende verkenningstochten.
Bezoek eens het Hergé-museum over de geestelijk vader van
Kuifje. Kuifje viert dit jaar zijn 90ste verjaardag! Ga een dag
naar het nabijgelegen Walibi België, bezoek kunstenaar Folon
in Kasteelhoeve van La Hulpe en bewonder zijn vijfhonderd
kunstwerken, of de indrukwekkende musea rond de Slag bij
Waterloo. Pak de fiets en geniet van de vlakke RAVel-routes.
Nog een doetip: Namen. Deze charmante stad aan de Maas
heeft een verkeersvrij centrum met pleinen, kerken, winkels
en restaurants. De beroemde citadel met uitzicht op de stad
en de Maas is een aanrader. Kortom, u zult zich geen moment
vervelen.

COMFORT EN DESIGN

Novotel Wavre Brussels East heeft 102 kamers, N’rooms
genoemd. Deze ruime en eigentijdse kamers zijn ontworpen
als ruimtes om in te leven en geven u het gevoel alsof
u thuis bent. Ze vormen een perfect evenwicht tussen
comfort, design en functionaliteit. Het hotel beschikt over
een verwarmd buitenzwembad en parkeren is gratis.

©AtelierChristiandePortzamparc-Herge-Moulinsart

© WBT-Kouprianoff

©Hotel Wavre

© MTWaterloo-Jean-PhilippeVanDamme

Verken het platteland
onder Brussel
CULINAIR BELEVEN

Ontdek in het restaurant Blomi de creatieve en inspirerende
gerechten met heerlijke smaken van de lokale keuken, en beleef
de emotie in de open keuken. Onze Blomi Flavor Designer,
Sébastien Pousseur, laat u genieten van zijn show-cooking. De
culinaire belevenis staat helemaal in het teken van de Smaak.

Mathot lezersarrangement
- 2 nachten logies voor 2 pers. in tweepersoonskamer
- 2 dagen uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen
- 1 diner voor 2 personen, driegangenmenu excl. dranken
- 2 fietsen voor één dag om de streek te gaan verkennen
- fietsroutes (o.a. RAVel)
Arrangementsprijs: € 240,- (voor 2 personen)
Geldigheid: mei tot september, alle dagen op basis van
beschikbaarheid. Prijzen zijn exclusief verblijfsbelasting
van € 1,- p.p.p.n.
Reservering via:
HB2N6@accor.com of
tel: 0032 10 41 13 63
novotelwavre.be

©Hotel Wavre
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Junior
woordzoeker

Als je deze doorstreper hebt opgelost, dan maak je kans op een van deze mooie prijzen
door de oplossing te e-mailen naar marketing@mathot.nl o.v.v. junior woordzoeker,
vergeet niet je naam en adresgegevens erbij te vermelden.

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen.
Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de overgebleven letters
in het oplossingsbalkje van deze puzzel.
CHATTEN
CITOTOETS
DUINRELL
EUROPACUP
GAMES
GEZOND
GROENTETUIN
INSTAGRAM
KINDERPARDON

LAMPJE
NERF
ONLINE
PLANEET
PROFIEL
SAFARIKRUKJE
SCOREN
SMARTPHONE
SMOOTHIE

SNOEPFABRIEK
SPORTEN
STAKING
STRIPVERHAAL
THE LION KING
TIESTO
TRAMPOLINE
VEGABURGER
VOETBALPLAATJES

VOICE OF HOLLAND
WEERWOLFJE
WHATSAPP
WIE IS DE MOL
WONDERPARK
ZOMERVAKANTIE

1E PRIJS

2E & 3E PRIJS

Dutch designkrukje safari, maakt
je kamer avontuurlijk alsof je op
de savanne in Afrika bent.

De Prins die alleen maar dingen at met de
letter p, kinderboek over eetproblemen;
wordt persoonlijk gesigneerd door de
kinderboekenschrijfster.
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Dit product past over mijn breuk.
Ik heb nu het vertrouwen dat
mijn huidplak goed blijft zitten.

SenSura® Mio Convex Flip

Plooien in
de huidplak

De eerste huidplak voor een stomabreuk

Nieuw!

Steve heeft net als 1 op de 3 stomagebruikers1 een stomabreuk ook wel
parastomale hernia genoemd.
Herkent u dit? Dan heeft u mogelijk uitdagingen om een vlakke huidplak
op een bolling te plakken zonder plooien te krijgen. Dat hoeft nu niet
meer! Voor het eerst is er een huidplak die past bij uw specifieke
lichaamsprofiel. SenSura Mio Convex Flip is een uniek product en is
geschikt voor mensen met een stoma op een bolling.

Nog geen ervaring met dit innovatieve product?

Wat maakt dit product uniek?

Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe SenSura Mio Convex
Flip bij uw lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-flip of bel
0800 022 98 98. U kunt ook gebruik maken van de onderstaande coupon
en deze naar het gratis Coloplast antwoordnummer sturen. SenSura Mio
Convex Flip is verkrijgbaar als 1-delig gesloten en open, als urinestomazakje
en als 2-delig met klikkoppeling.

- Goede pasvorm over de stomabreuk,
geen plooien of rimpels meer.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Uitstekende hechting door het grote
stervormige oppervlak.

1 Bron: Ostomy Life Study 2017

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-03. All rights reserved Coloplast A/S

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio Convex Flip
1-delig

2-delig met klikkoppeling*

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik gebruik

gesloten zakje

Ik gebruik stomazakjes van
Stoma

boven huidniveau

open zakje
Coloplast

Ik heb een stomabreuk Ja / Nee*

urinestomazakje

Stoma sinds

Anders, namelijk

op huidniveau

onder huidniveau

Dhr/Mevr*

Woonplaats

Diameter

/

/

mm

geen idee, bel mij

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
* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

NL_BP_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT

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.

Lettergrepenpuzzel

Van de lettergrepen: A - BA - BRUS - CE - CES - CIJN - DA - DAG - DER - DI DRIK - E - GAR - GROEN - HAP - HEN - HUI - KER - KLAN - KOOS - LA - LE MAN - ME - MYG - NA - NA - NIE - NIEK - NING - O - O - PA - PRO - RA - RE
- RES - RIK - RUIL - SCHER - SEL - SER - SING - SMITS - SOM - STOOM - SU
- TECH - TEL - TEN - TEN - TI - TUIN - VEN - VI - WEEK - WO - ZEN - ZORG,
kunnen 15 begrippen en namen worden gevormd die als volgt omschreven kunnen worden:

1 ongewoon gedrag tijdens de slaap - 2 manier om ”gratis” vakantieadres te vinden, via HomeExchange - 3 afdeling bij Mathot,
voor probleemoplossing en vragen - 4 deze restanten hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van ons drinkwater - 5 op
een half uur van het centrum van deze Europese hoofdstad bevindt zich het hotel van onze lezersaanbieding - 6 de ”rookmelder”
van ons brein, amandelvormige kern in de hersenen - 7 ”Het brein wil uitdaging”, zegt deze bekende neuropsycholoog (4/8) - 8
dit evenement van de vereniging ”Groei en Bloei” vindt plaats van 8 t/m 16 juni en heeft als motto ”Tegel eruit, plant erin!” (9/8)
- 9 proces in het brein, waardoor je een traumatische ervaring anders gaat zien - 10 romanfiguur die in een verzorgingsflat in
Amsterdam-Noord woont (7/5) - 11 verzamelaar van tweewielers (4/5) - 12 de huidige standaardtechniek bij de behandeling van
PSH - 13 type woning waarvoor de Tiny TIM S, een verplaatsbare koopwoning, ook geschikt is - 14 restaurant in de Amsterdamse
Pijp, waar je op maandag eet wat de pot schaft - 15 hiermee kun je relatief zuinig koken.
Bij juiste invulling ontstaat de oplossing van deze puzzel in de 11e verticale letterkolom.
Oplossing puzzel nr. 3/2018:

Darmbacterien

Schrijf de oplossing en uw adresgegevens 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 adresgegevens
naar puzzel@mathot.nl. De winnaars krijgen bericht thuis. Over de prijzen en uitslagen kan niet
gecorrespondeerd worden. U kunt uw oplossing inzenden uiterlijk voor 31 augustus 2019.

winnaars:
1e prijs Wellnessarrangement Soesterberg
voor twee personen.
Cees Ouwerkerk te Wijk en Aalburg
2e prijs Glerups-pantoffels.
Mw. E. van Veen-Warrink te Reeuwijk
3e & 4e prijs Kloxbox: pakket ecologische
reinigingsmiddelen. Mw. M. ter Horst te
Amstelveen en Edward Vos te Mijdrecht
5e prijs Oranje wereldstekker.
Dhr. J. Buis te Badhoevedorp
6e & 7e prijs Travel socks Marine. N. Kort te
Kudelstraat en mw. Keuter-Kohl te Uithoorn
8e t/m 10e prijs Vrijkaart (2 pers.)
Zomerfair Soestdijk Hemelvaart 2019.
C. Gerver te Nieuw-Vennep, Josien Konijn te
Maarssenbroek en H. Kikstra te Achlum
11e t/m 15e prijs Vrijkaart (2 pers.)
Het Juweel Sparrendaal, 7-10 juni.
M.W. de Haas te Haarlem, Dhr. Van Twisk
te Haarlem, mw. J.T. Winkels te Amsterdam,
dhr. P. v. Helden te Ridderkerk en
E.J. Oldeman-Tijsseling te Zeist

PRIJZEN:
1e prijs: Arrangement Hotel Wavre
in Namur voor twee personen
2e prijs: Olight zaklampje.

ON

Klein maar fijn zaklampje

3e prijs: Oerspronkelijke keuken,
eten zoals onze voorvaderen

- Ca roline Z eevat
te Stekelenbu rg
Suze Peters - Lot

trichis

4 prijs: Wees onzichtbaar,
de prijswinnende roman van Murat Isik
e

5e en 6e prijs: Hendrik Groen Pogingen, het
hilarische boek over een bejaarde Amsterdammer

7e prijs: Onkruidboek, wat te doen met onkruid, eten of verdelgen?
8e t/m 10e prijs: Michel Bublé-album Love.
11e t/m 13e prijs: Album Eyes Closed van Haevn, easy listening-muziek
14e en 15e prijs: Wens-vouwvaasjes
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Ik zorg voor je.
Comfortabel door het leven met Mathot
Kwaliteit van zorg wordt bepaald door aandacht en 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 of haar verantwoorde thuissituatie.
Als merkonafhankelijk leverancier hebben we kennis over al het beschikbare
materiaal in huis. Daarnaast houden we 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.

Aandacht en kwaliteit, dat is Mathot.

Mathot is een familiebedrijf
opgericht in 1897. We leveren
een uitgebreid assortiment
aan medische hulpmiddelen op
het gebied van stoma-, wond-,
continentie en diabeteszorg.
Vanuit verschillende locaties
door het land bedienen wij
onze zorgvragers en kunt u ook
terecht voor het aanmeten van
therapeutische elastische kousen
en orthopedische hulpmiddelen.
Kijk op mathot.nl voor de dichtstbijzijnde locatie of bel gratis met
onze bestel- en servicelijn:
0800 2 44 55 66.

mathot.nl
Stomazorg

Wondzorg

Continentiezorg

Compressietherapie

Orthopedie

Diabeteszorg

