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Iedereen is uniek, en er is niet één katheter die voor iedereen geschikt is. Het vinden 
van een geschikte katheter kan een grote impact hebben op uw kwaliteit van leven. 
Voor sommige mannen is discretie een belangrijke factor. Voor anderen speelt hygiëne 
een belangrijke rol. Echter voor velen wordt het gebruiksgemak van de katheter als 
belangrijkste factor ervaren.

Vraag een gratis proefpakket aan van 
SpeediCath Flex of SpeediCath Compact Man via: 
www.coloplast.to/mannen
En vind uw SpeediCath katheter die past bij uw 
behoefte en voorkeur!

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-10. All rights reserved Coloplast A/S

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

Naam                                               Voorletter(s)                                            

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren                                 ik gebruik geen katheters

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

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

NL_IC_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MATHOT

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van:  SpeediCath® Flex Pocket-size CH                SpeediCath® Compact Man    

               /               /    

                            

“Ik ben veel onafhankelijker geworden en kan 
de dingen doen die ik wil doen.”

“ Met de bolvormige tip gaat het inbrengen gemakkelijk 
en ben ik zo klaar met katheteriseren.”

Hans over SpeediCath® Compact Man

Voor Peter is SpeediCath Flex Pocket-size ideaal: “Een gewone 
katheter kan ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft 
steken. Door de bolvormige tip van SpeediCath Flex Pocket-size 
kan ik ook langs moeilijker sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt 
altijd goed – dus glijmiddel is niet nodig – en is direct klaar voor 
gebruik. Dat scheelt weer werk als je moet katheteriseren. En je 
kunt op plaatsen katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”

Voor Hans is SpeediCath Compact Man ideaal: “Hij is gemakkelijk in het 
gebruik. Het is alsof-ie er niet is. Ik kan de katheters gewoon in mijn 

broekzak meenemen. Zo kan ik naar het toilet zonder dat iemand merkt 
dat ik een katheter meeneem. Ik kan de katheter daar weggooien of mee 

naar huis nemen, want hij lekt niet. Het is een geruststellend idee dat ik 
mijn blaas kan legen: dat geeft me een gerust gevoel. Het beste aan 

SpeediCath Compact Man is de vrijheid die het me geeft.”

Peter over SpeediCath® Flex Pocket-size

katheter kan ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft 

kan ik ook langs moeilijker sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt 

kunt op plaatsen katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”
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    Voorwoord
BESTE LEZER,
Terwijl we werken aan dit magazine word ik geraakt door het verhaal 
van Jolande. Als klein meisje doorstond zij diverse operaties en ze 
heeft nu al vijftig jaar een stoma. Haar verhaal maakte diepe indruk 
op mij omdat ze vertelt over hoe het was om al zo klein als ze was 
met zaken geconfronteerd te worden waar kinderen op die leeftijd 
eigenlijk niet mee bezig zouden moeten zijn. Jolande stond destijds 
met haar vier levensjaren nog aan het begin van de ontwikkeling van 
passend stomamateriaal, met alle uitdagingen van dien. Wij vinden 
het een eer dat zij haar verhaal deelt in ons magazine. Lees haar 
verhaal bij ‘Impact’.
 
Verder wil ik u onder andere wijzen op het interview met hoogleraar 
klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn. Zij schreef het 
boek HersenHack en licht een tip van de sluier op over waarom we 
gevoelig zijn voor nepnieuws, we de verleidingen van bijvoorbeeld 
gamen, social media en fastfood niet kunnen weerstaan én hoe het 
komt dat groepen zo makkelijk tegen elkaar op te zetten zijn.

‘Innovatie’ gaat over de in 2017 ontdekte variant van het zogeheten 
PLCG2-gen, dat bescherming biedt tegen dementie. Biochemicus 
Henne Holstege vertelt over haar bijzondere onderzoek naar 
dementie. Voorheen werd vooral gekeken naar de hersenen van 
mensen die al dementie ontwikkeld hadden. Henne: ‘Ik dacht: 
Waarom doen we geen onderzoek naar de hersenen van mensen 
die heel oud zijn geworden zónder dementie?’ Zo ontstond het idee 
voor het 100-plusonderzoek.

In ‘Opinie’ leest u verschillende meningen over de vraag: ‘Zouden 
alle werkgevers een mantelzorgvriendelijk beleid moeten voeren?’
Op dit moment combineert gemiddeld één op de vier werknemers 
een baan met mantelzorgtaken. Vaak wordt daar op het werk 
niet over gepraat. Terwijl dat juist heel belangrijk is om begrip en 
medewerking te krijgen! 

En natuurlijk staat deze uitgave van Mathot 
Magazine weer volop in het teken van leuke en 
praktische tips van ‘hoe je stopt met plastic’ 
tot gezellige uitjes zoals genieten in de 
bergachtige bossen van het Teutoburgerwoud.

Ik wens u veel leesplezier en alvast een  
fijne winter!

Liza de Bruijn
Coördinator Marketing en Communicatie

Uitgelicht
MEDEWERKERS VAN 
DIT MAGAZINE AAN 

HET WOORD

Judith Bakkers,
Freelance 
journalist 

Al meer dan 
tien jaar schrijf 
ik met veel 
plezier voor 

het magazine van 
Mathot. Omdat Mathot een bijzonder 
familiebedrijf is en de mensen die ik 
interview stuk voor stuk een persoonlijk 
verhaal te vertellen hebben. Soms 
aangrijpend, bewonderenswaardig of 
inspirerend. Lees bijvoorbeeld het verhaal 
van de heer Eleveld over de zoektocht 
naar de juiste materialen, of de impact 
van een stoma op jonge leeftijd. Ik vind 
het bijzonder dat mensen hun verhaal 
aan mij vertellen en dat ik het dan mag 
opschrijven. Daar krijg ik nooit genoeg van.  

Monica Podda,
Backoffice 
medewerker 
Verpleegkundige 
binnendienst en 
Gastredacteur
 

Mijn naam is 
Monica, getrouwd met 
Giorgio, moeder van 3 kinderen en sinds 
4 jaar werkzaam bij Mathot. Ik heb veel 
passie voor mijn werk. Hoe mooi is het 
om anderen te kunnen helpen door het 
zoeken van oplossingen die echt passen. 
Daarin is veel mogelijk bij Mathot en dat 
spreekt mij erg aan. Nu we een website 
hebben waarop een voorleesfunctie zit 
wilde ik ook eens onderzoeken wat er voor 
slechthorenden is. Ik heb onder andere 
een app gevonden die ondertitelt wat er 
wordt gezegd. Hoe fijn is dat. Deze vindt u 
in de rubriek Getipt!
 

Iedereen is uniek, en er is niet één katheter die voor iedereen geschikt is. Het vinden 
van een geschikte katheter kan een grote impact hebben op uw kwaliteit van leven. 
Voor sommige mannen is discretie een belangrijke factor. Voor anderen speelt hygiëne 
een belangrijke rol. Echter voor velen wordt het gebruiksgemak van de katheter als 
belangrijkste factor ervaren.

Vraag een gratis proefpakket aan van 
SpeediCath Flex of SpeediCath Compact Man via: 
www.coloplast.to/mannen
En vind uw SpeediCath katheter die past bij uw 
behoefte en voorkeur!

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-10. All rights reserved Coloplast A/S

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

Naam                                               Voorletter(s)                                            

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren                                 ik gebruik geen katheters

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

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

NL_IC_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MATHOT

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van:  SpeediCath® Flex Pocket-size CH                SpeediCath® Compact Man    

               /               /    

                            

“Ik ben veel onafhankelijker geworden en kan 
de dingen doen die ik wil doen.”

“ Met de bolvormige tip gaat het inbrengen gemakkelijk 
en ben ik zo klaar met katheteriseren.”

Hans over SpeediCath® Compact Man

Voor Peter is SpeediCath Flex Pocket-size ideaal: “Een gewone 
katheter kan ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft 
steken. Door de bolvormige tip van SpeediCath Flex Pocket-size 
kan ik ook langs moeilijker sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt 
altijd goed – dus glijmiddel is niet nodig – en is direct klaar voor 
gebruik. Dat scheelt weer werk als je moet katheteriseren. En je 
kunt op plaatsen katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”

Voor Hans is SpeediCath Compact Man ideaal: “Hij is gemakkelijk in het 
gebruik. Het is alsof-ie er niet is. Ik kan de katheters gewoon in mijn 

broekzak meenemen. Zo kan ik naar het toilet zonder dat iemand merkt 
dat ik een katheter meeneem. Ik kan de katheter daar weggooien of mee 

naar huis nemen, want hij lekt niet. Het is een geruststellend idee dat ik 
mijn blaas kan legen: dat geeft me een gerust gevoel. Het beste aan 

SpeediCath Compact Man is de vrijheid die het me geeft.”

Peter over SpeediCath® Flex Pocket-size

katheter kan ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft 

kan ik ook langs moeilijker sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt 

kunt op plaatsen katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”

CA1618-2–Adv A4 SCCM+Flex+bon_08-19.indd   1 20-09-19   11:05



4   MATHOT MAGAZINE

Inhoud
7

14

36

16

Getipt

Mijn verhaal

Nieuws van Mathot

30  

21 Onder de loep

Najaar / winter - 2019

Planetproof

Podium



5

34
Food

38
Innovatie

43
Lezersaanbieding

COLOFON 
Mathot Magazine / nr 2 - 2019 
Concept en realisatie:  
Blue Point Media, Kromme Spieringweg 382,  
2141 BW Vijfhuizen, nj.bluepointmedia@ziggo.nl 
Redactie: Liza de Bruijn, Eveline Gelderman, 
Marjan Mak, Jan Hiemstra (Mathot),  
Monica Podda (gastredacteur), Carla Person  
en Nico Jansen (Blue Point Media) 
Aan dit nummer werkten mee: Judith Bakkers, 
René de Graaff, Ruben Eshuis en Conny Verweij
Cover fotografie: Irene Sitskoorn  
(www.irenesitskoorn.com)  
Vormgeving: Plan B B.V. Assendelft

7  Kort Nieuws
8  Interview 
 Margriet Sitskoorn, HersenHack, 

Update je brein 

13  Portfolio
14  Getipt
16  Podium
 Jitta van der Heijden:  

‘Beter voorkomen dan genezen’ 

18  Impact
 Jolande: ‘Bij ons thuis werd er 

nooit over mijn stoma gesproken.’

21  Onder de loep
23  Globetrotten met tips en 

tricks
25  De kracht van samen zorgen
26  Opinie 
28  Ik zorg voor je. Thea Beuming en 

Salesteam, spinnen in het web

30  Planetproof
 Op weg naar een  

toekomstbestendige planeet

33  Gelezen & Geluisterd
34  Food
36  Mijn verhaal, Bert Eleveld 74 jr

38  Innovatie: Variant van gen  
beschermt tegen dementie

41  Gelezen & Geluisterd
43  Lezersaanbieding
44  Kleine kunstenaar
45  Kids strepen door voor mooie 

prijzen
47  Lettergrepenpuzzel 



Het me+ Vitaliteits programma draagt bij aan een spoedig 
herstel en geeft tips om stap voor stap weer vitaal te worden. 

GROEN
De basis

PAARS
Fit worden

BLAUW
Vooruitgang
maken

Het bewegingsprogramma bestaat uit 3 fases en 
stimuleert mensen met een stoma een actief leven 
op te bouwen. Op uw eigen tempo waardoor u de 
controle heeft op uw herstel na de operatie. 

Bespreek wanneer u recent bent geopereerd met uw 
stomaverpleegkundige hoe u dit programma zelf kunt 
toepassen. Het bewegingsprogramma is ook zeer 
geschikt voor mensen die al langer een stoma hebben. 
Bestel direct het gratis pakket: 0800- 022 44 44. 

me+ Vitaliteits programma is ontwikkeld met artsen, fysiotherapeuten en specialisten. 
ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc.

“Toen ik een spoedoperatie moest 
ondergaan waardoor ik 
een stoma kreeg, verloor 
ik mijn zelfvertrouwen. 
De training heeft mij
geholpen om opnieuw actief
in het leven te staan 
waardoor ik de controle over 
mijn leven terug kreeg.”

Sarah Russell, Fitness coach

Ik geniet weer
van het leven

“Tijdens mijn chemotherapie heeft een 
vriend mij aangemoedigd om elke dag een 

wandeling te maken. Die positieve aandacht 
heeft mij echt geholpen. “

Harry

Vraag GRATIS het 
Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44 of ga 

naar www.convatec.nl/
meplus

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!
Vraag GRATIS het 

Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44

naar www.convatec.nl/
meplus

WT•meplus_adv_210x297mm.indd   1 19-09-19   14:35
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van Mathot
AGENDA 
12 OKTOBER
REGIONALE  
LEDENBIJEENKOMST NSV 
NIJSMELLINGHE

29 OKTOBER
V&VN STOMACONGRES 
NIJKERK

9 NOVEMBER
NSV LEDENDAG EINDHOVEN

26 + 27 NOVEMBER
CONGRES WCS IN UTRECHT

13 DECEMBER
HET WONDCONGRES 
ROTTERDAM

Zorg dat u op tijd bestelt! 
We naderen weer het eind van het jaar en dat betekent dat er mogelijk afwijkingen 
kunnen zijn in de pakketbezorging. Denk hierbij aan Black Friday, Cyber Monday 
en Sinterklaas, waarbij de pakketdiensten het enorm druk hebben, maar ook aan 
kerst en de jaarwisseling, wanneer we dicht zijn. We raden u daarom aan bijtijds te 
bestellen, zodat u niet zonder uw medische hulpmiddelen komt te zitten. Wij gaan er 
natuurlijk alles aan doen om de bezorging zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 
Kijk voor meer informatie over bestellen en de pakketbezorging tijdens de drukke 
periode op: mathot.nl/leveringen

PAKKETBEZORGING TIJDENS DE FEESTDAGEN

Nieuws

VIDEO KLANTREIS STOMAZORG 
Welke reis maakt onze stomaklant vanaf de diagnose tot het krijgen 
van passend stomamateriaal en wat is hierin de rol van het ziekenhuis 
en Mathot als medisch speciaalzaak? Om hier een beter beeld van te 
krijgen hebben we voor onze klanten en zorgprofessionals de klantreis 
in een video gevisualiseerd. 
Bekijk deze via mathot.nl/zorgaanbod/stomazorg.

 VOETANALYSEDAGEN BIJ MATHOT
Heeft u last van pijnlijke of vermoeide voeten? Of soms lagerug- of knieklachten? 
Dit kan veroorzaakt worden door een kleine afwijking in de voetenstand of in 
het afwikkelpatroon. Tijdens de voetanalysedagen maken we gratis een scan van 
de voeten. Deze scan geeft het wikkelpatroon weer én maakt de verschillende 
belastingzones of drukpunten onder de voet zichtbaar. Aan de hand van deze scan 
krijgt u persoonlijk advies over mogelijke ondersteuningen, zoals steunzolen, om de 
pijn of vermoeidheid in uw voeten te verhelpen.

Als u van tevoren een afspraak maakt kunnen wij voldoende tijd voor u 
inplannen. U kunt zelf een online afspraak maken via mijn.mathot.nl of even 
bellen naar 088 008 58 88. U kunt zich ook direct aanmelden via het formulier  
op onze website: mathot.nl/voetanalysedagen.
Kijk voor meer informatie over de locaties of de voetanalyse op mathot.nl/
voetanalysedagen.

Het me+ Vitaliteits programma draagt bij aan een spoedig 
herstel en geeft tips om stap voor stap weer vitaal te worden. 

GROEN
De basis

PAARS
Fit worden

BLAUW
Vooruitgang
maken

Het bewegingsprogramma bestaat uit 3 fases en 
stimuleert mensen met een stoma een actief leven 
op te bouwen. Op uw eigen tempo waardoor u de 
controle heeft op uw herstel na de operatie. 

Bespreek wanneer u recent bent geopereerd met uw 
stomaverpleegkundige hoe u dit programma zelf kunt 
toepassen. Het bewegingsprogramma is ook zeer 
geschikt voor mensen die al langer een stoma hebben. 
Bestel direct het gratis pakket: 0800- 022 44 44. 

me+ Vitaliteits programma is ontwikkeld met artsen, fysiotherapeuten en specialisten. 
ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc.

“Toen ik een spoedoperatie moest 
ondergaan waardoor ik 
een stoma kreeg, verloor 
ik mijn zelfvertrouwen. 
De training heeft mij
geholpen om opnieuw actief
in het leven te staan 
waardoor ik de controle over 
mijn leven terug kreeg.”

Sarah Russell, Fitness coach

Ik geniet weer
van het leven

“Tijdens mijn chemotherapie heeft een 
vriend mij aangemoedigd om elke dag een 

wandeling te maken. Die positieve aandacht 
heeft mij echt geholpen. “

Harry

Vraag GRATIS het 
Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44 of ga 

naar www.convatec.nl/
meplus

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!
Vraag GRATIS het 

Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44

naar www.convatec.nl/
meplus

WT•meplus_adv_210x297mm.indd   1 19-09-19   14:35



8   MATHOT MAGAZINE

Interview



9

>>

HERSENHACK
UPDATE JE BREIN

MARGRIET SITSKOORN IS HOOGLERAAR KLINISCHE NEUROPSYCHOLOGIE AAN TILBURG UNIVERSITY 

EN BIG-GEREGISTREERD NEUROPSYCHOLOOG.

Waarom zijn we gevoelig voor nepnieuws, kunnen we de verleidingen van 

bijvoorbeeld gamen, social media en fastfood niet weerstaan? Hoe komt het dat 

groepen zo makkelijk tegen elkaar zijn op te zetten? Dit heeft volgens Margriet 

Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie, te maken met de werking van 

het brein. De informatieverwerking van de hersenen sluit niet altijd meer aan op de 

informatievoorzieningen van deze tijd. Zij schreef hier een boek over: HersenHack.  

Een tipje van de sluier. 
TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE:  Maartje Geels

ie het boek HersenHack leest, krijgt regelmatig 
een testje of opdracht voorgelegd, bedoeld 
om de werking van het brein te illustreren. Een 
voorbeeld is het volgende rekensommetje: 

Een slaghout en een bal kosten samen 1,10 dollar. Het slaghout 
kost een dollar meer dan de bal. Wat kost de bal?
Wat geeft je eerste impuls je in? De meeste mensen zullen 
geneigd zijn om 10 cent te antwoorden. Maar het juiste 
antwoord is 5 cent. (5 cent voor de bal + 1,05 dollar voor het 
slaghout = 1,10 dollar.) Bovenstaande vraag is onderdeel van 
de CRT, cognitieve reflectietest, ontworpen door psycholoog 
Shane Frederick. De test is bedoeld om te meten of je in staat 
bent om wat dieper over het juiste antwoord na te denken in 
plaats van het antwoord te geven dat als eerste in je opkomt. 
Heel kort samengevat is dát het waar het in dit boek over gaat. 

ENERGIEZUINIGE STAND   
Hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn: 
‘We leven in een maatschappij waarin er ongelooflijk veel 
informatie op ons afkomt, via tv, internet en social media. De 
informatieverwerking van de hersenen sluit daar niet altijd 
meer op aan. Vroeger zat de wereld zo in elkaar dat je snel 
moest waarnemen en snel moest handelen om te voorkomen 
dat je gevaar zou lopen. Bijvoorbeeld als je in het bos liep en 
een slang zag. Maar de huidige maatschappij vraagt heel andere 
vaardigheden. 
De hersenen maken zo’n 2 procent van ons lichaamsgewicht 
uit, maar gebruiken wel 20 tot 25 procent van onze energie. 
Als informatie er niet meer toe lijkt te doen, schieten ze in 
een energiezuinige stand. Om energie te besparen gaan de 

hersenen op zoek naar patronen. Het snel herkennen van 
patronen zorgt ervoor dat je niet overal continu je aandacht 
aan hoeft te geven. De hersenen nemen dan waar wat ze 
gewend zijn waar te nemen. Dat kan er echter toe leiden dat je 
dingen soms anders ziet dan ze zijn.’
Dat we ons bij het nemen van een beslissing vaak op informatie 
richten die makkelijk te verwerken is en snel tot een goed gevoel 
leidt, is dus soms nuttig. Margriet: ‘Maar in andere situaties is 
het belangrijk om niet alleen op je gevoel af te gaan. Denk aan 
zaken als een hypotheek afsluiten, je opleiding afmaken, fake 
news herkennen en allerlei verleidingen weerstaan.’

DE ILLUSIE VAN AANDACHT
Zelfs als je wél je volledige aandacht aan iets schenkt, kan het 
volgens de hoogleraar gebeuren dat je de werkelijkheid niet 
ziet zoals die is. Hoe makkelijk het is om iemands aandacht 
te sturen, blijkt uit het volgende voorbeeld. Er is een filmpje 
(een experiment van psychologen Christopher Chabris en 
Daniel Simons) waarbij je twee basketbalteams ziet. Je krijgt 
de opdracht om te tellen hoe vaak de spelers van het witte 
team de bal naar elkaar overspelen. Je telt en achteraf krijg je te 
zien dat er een gorilla door het beeld liep, die je helemaal niet 
opgemerkt hebt. Margriet: ‘Dit is wat “de illusie van aandacht” 
genoemd wordt. Je denkt dat je alles ziet, maar dat is absoluut 
niet zo. Datgene waardoor je aandacht getrokken wordt, zie je, 
maar heel veel andere dingen daaromheen, zelfs al zijn ze zo 
opvallend als een gorilla, neem je niet waar. Of anders gezegd: 
wat je niet verwacht te zien, zie je niet. Dit mechanisme zorgt er 
onder andere voor dat anderen kunnen bepalen waar wij onze 
aandacht aan geven.’   

'W
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De pastaring die het beste plakt, 
vormt, absorbeert en beschermt

Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation

De Salts kneedbare pastaschijven zijn uiterst vormbare 

ringen die lekkages helpen voorkomen door deze in de 

exacte vorm en maat van uw stoma te vormen. Ze volgen

de contouren van de buik om te helpen bij het creëren 

van een op maat gemaakte, comfortabele en lekbesten-

dige afdichting. De huidvriendelijke formule helpt de 

huid te beschermen tegen roodheid en irritatie. Door de 

draagtijd te verlengen, zijn de Salts pastaschijven ideaal 

voor mensen met een ileostoma of urostoma. Voor de 

juiste toepassing zijn er 3 uitvoeringen verkrijgbaar.
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GEVOEL VAN ONVEILIGHEID
Dat we zo makkelijk onze aandacht laten sturen, is iets waar 
politici, organisaties en fabrikanten dankbaar gebruik of zelfs 
misbruik van maken. Margriet: ‘We leven in het post-truth 
tijdperk. Gevoelens en meningen lijken belangrijker dan feiten. 
Als er een onderwerp behandeld wordt op tv, komt er vaak 
niet alleen een expert aan het woord, maar ook iemand die zijn 
persoonlijke mening over het onderwerp geeft. Doordat deze 
personen allebei evenveel zendtijd krijgen, lijkt het alsof de 
informatie van deze beide personen even belangrijk is. Dat is 
althans het signaal dat de hersenen krijgen.
Berichten die geen beroep doen op je emotie, zul je minder 
snel onthouden dan nieuws dat wel een emotie bij je oproept. 
En negatieve berichten trekken eerder je aandacht dan 
positieve. Vooral de schokkende, schandalige, bloederige 
gebeurtenissen blijven hangen. De Amerikaanse president 
Donald Trump speelt bijvoorbeeld in op het gevoel van 
onveiligheid dat veel mensen hebben. Of dat gevoel terecht is? 
Als je naar de cijfers kijkt, zijn het de veiligste tijden ooit. Maar 
de voortdurende stroom van berichten rondom aanslagen en 
andere nare gebeurtenissen – op tv, internet, social media, et 
cetera – zorgen ervoor dat ons angstsysteem wordt gehackt. 
Daardoor zijn veel mensen bang voor een aanslag. Terwijl de 
kans om door een aanslag om het leven te komen vele malen 
kleiner is dan bijvoorbeeld door een verkeersongeval of 
longkanker.’ 

VERLANGEN NAAR GENOT
‘Het genotsysteem laat zich ook makkelijk hacken. Als we 
fastfood eten, alcohol drinken, gamen, Facebook checken, 
spullen kopen, et cetera, wordt het genotsysteem in de 
hersenen gestimuleerd. Dat geldt ook voor sociale prikkels: 
uitgaan met je vrienden, gewaardeerd worden op je werk, 
of complimenten ontvangen. Genot is prettig. Dat prettige 
gevoel maakt dat je telkens opnieuw genot wilt ervaren. 
De verwachting van genot zorgt voor verlangen, en vaak 
is dat verlangen sterker dan het genieten zelf. Dat patatje 
met mayonaise waar je zo’n trek in had, bijvoorbeeld, valt 
waarschijnlijk tegen als je het eenmaal aan het eten bent. Hoe 
dan ook werkt dit mechanisme gevoeligheid voor verslavingen 
in de hand. Daar komt nog bij dat we een uitgestelde 
beloning minder waarde toekennen dan een beloning die 
we meteen kunnen krijgen. Dus liever nú een gebakje dan 
straks de beloning van een strak lijf. We zijn dus geneigd om 
kortetermijnkeuzes te maken die op de lange termijn weleens 
voor problemen zouden kunnen zorgen. En hoe vaker je een 
bepaalde verslavende handeling – zoals je telefoon checken of 
alcohol drinken – herhaalt, hoe groter de behoefte wordt. De 
herhaling verandert je hersenen en uiteindelijk verandert het 
je persoonlijkheid.’ 

IDENTITEIT GEHACKT
Margriet: ‘Je identiteit wordt niet alleen bepaald door 
individuele eigenschappen, maar ook door de eigenschappen 
die je deelt met de mensen van de groep waar je toe behoort. 
We zijn automatisch geneigd in stereotyperingen te denken. 
Hoe vaker je ergens aan blootgesteld wordt – bijvoorbeeld de 
opvatting dat meisjes slecht zijn in wiskunde – hoe groter de 
kans dat je hersenen dit op een bepaalde manier opslaan, of 
deze opvatting nu waar is of niet. Je oordeelt dus vaak over 
iemand op basis van je mogelijke onbewuste associaties met 
de groep. Ook is het zo dat je de slechte dingen die “jouw 
groep” heeft gedaan, minder goed onthoudt. Want: hoe hoger 
de status van de groep waar je bij hoort, hoe beter dit is voor 
je eigenwaarde. Het zal duidelijk zijn dat dit mechanisme 
ertoe leidt dat groepen makkelijk tegen elkaar kunnen worden 
opgezet, of het nu gaat om klassenverschillen, politieke 
standpunten of wat dan ook.’   

WERELDBEELD VERBREDEN
‘Nu lijkt al datgene dat ik hiervoor verteld heb misschien een 
doemscenario. Dat die mechanismen die je ervan weerhouden 
de werkelijkheid te zien, zo bepalend zijn dat je je gedrag 
toch niet kan veranderen. Maar het goede nieuws is dat de 
hersenen neuroplastisch zijn. Ze zijn gemaakt voor aanpassing 
en vooruitgang, zoals we dat door de hele geschiedenis heen 
hebben gedaan. Het is een systeem dat door input verandert. 
Voed het met de juiste informatie en het zal zich ontwikkelen. 
Hebben de berichten op social media een negatief effect op je, 
dan zou ik deze maar zoveel mogelijk mijden. De tijd die je nu 
bijvoorbeeld in appen of het checken van Facebook stopt, kun 
je ook aan andere dingen besteden. Laat de hapklare brokken 
nieuws voor wat ze zijn en lees de achtergrondverhalen. 
Probeer je wereldbeeld te verbreden door bijvoorbeeld bewust 
te zoeken naar andere bronnen van informatie. Als je je in 
bepaalde onderwerpen verdiept, zul je waarschijnlijk merken 
dat je dat steeds meer voldoening gaat geven. Probeer ook 
open te staan voor informatie die niet overeenkomt met 
datgene dat je al denkt te weten. 
Natuurlijk kan het best bedreigend zijn als je zelfbeeld en 
wereldbeeld onderuit worden gehaald. Maar wees niet bang 
om te ontdekken dat je misschien fout zit wat bepaalde dingen 
betreft. Als je je durft te ontwikkelen, levert dat alleen maar 
winst op. Een gebied in de hersenen dat een belangrijke rol 
lijkt te spelen bij dergelijke veranderingen is de prefrontale 
hersenschors. Dit deel van de hersenen stuurt ook de 
zogeheten executieve vaardigheden aan: plannen, flexibiliteit, 
leren van feedback, sociaal gedrag vertonen, verleidingen 
weerstaan, et cetera. Hoe meer je je ontwikkelt, hoe beter je 
ook deze vaardigheden ontplooit. Dat helpt je weer je brein 
nóg beter te updaten en beter te functioneren in de huidige 
wereld.’

‘Wat je niet verwacht te zien, zie je niet. 
Dit mechanisme zorgt er onder andere 
voor dat anderen kunnen bepalen waar 

wij onze aandacht aan geven’   

Zie pag. 14 voor meer informatie over 
het boek HersenHack.
Eerdere boeken van Margriet Sitskoorn: 
Lang leven de hersenen, Het maakbare brein, 
Passies van het brein, Ik wil iets van jou, jij wilt  
iets van mij en Ik2. uitgeverijprometheus.nl
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Het slimme ‘dekseltje‘
op je colostoma

CONTROLE OVER JE STOELGANG
Be 1® is een opgevouwen stomazakje 
in een gesloten plastic capsule. Deze 
innovatie is geschikt voor mensen met 
een dikke darmstoma links op de buik. 
In plaats van een stomazakje heb je 
nu een ‘dekseltje’ wat je ontlasting en 
de geur ervan in je lichaam houdt. Dat 
betekent dus geen ontlasting in een 
stomazakje en geen geur/geluid van 
ontlasting of gas. Want wat er niet is, 
kun je ook niet horen, voelen of ruiken. 

VRAAG EEN PROEFPAKKET AAN
Wil je meer informatie over 
Be 1® of een proefpakket aanvragen 
met capsules en bijbehorende 
huidplaten? Stuur dan een mail naar 
onze stomadeskundige, Peter van der 
Ven (homecare.nl@bbraun.com). 
Hij neemt dan contact met je op.

Probeer Be 1® gratis
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sther van der Landen was als kapster altijd bezig 
met het uiterlijk. Ze besloot na een burn-out 
uiterlijk te verruilen voor innerlijk en schoolde 
zich om tot voetreflexologe. Nu zorgt ze er in 

haar praktijk Walk of life voor dat ze met haar handen 
rust en verlichting brengt. 

Al bij binnenkomst ervaar je een serene sfeer. Overal 
branden kaarsen, er staat ontspannen reikimuziek op en 
onder het genot van een kop kruidenthee of koffie stelt ze 
haar cliënten op hun gemak, terwijl ze lekker wegzakken in 
de behandelstoel met heerlijk zachte kussens. Een ultiem 
relaxte situatie, waarin Esther probeert te achterhalen hoe 
ze hun klachten kan oplossen. ‘Wanneer mensen voor het 
eerst komen, stop ik eerst hun voeten in een lekker warm 
voetenbadje en luister naar hun problemen en situatie. Aan 
de hand van hun verhaal en wat ik in de voeten voel, bepaal ik 
een behandeling.’ 

Voetreflextherapie is een zachte manier van masseren 
en pressie uitoefenen op bepaalde zenuwuiteinden en 
energiebanen via specifieke drukpunten in de voeten. De 
therapie wordt vergoed in aanvullende verzekeringen en is 

Esther van der  Landen:

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

effectief bij fysieke klachten als huidproblemen, schouder- 
en nekklachten, spijsverteringsproblemen en emotionele 
klachten, zoals slapeloosheid of bij een burn-out. ‘Als 
ik met mijn vingers bijvoorbeeld pressie uitoefen op de 
grote teen, dan correspondeert dat met het hoofdgebied. 
Activeer ik energiebanen in de hiel, dan raak ik daarmee het 
bekkengebied aan. De energie gaat daar weer stromen, het 
zelfhelend vermogen van het lichaam komt op gang en de 
werking van het immuunsysteem wordt verhoogd.’

De voetreflexologe vindt het extra bijzonder als ze zwangere 
vrouwen aan het einde van hun zwangerschap mag laten 
ontspannen. ‘Vaak slapen ze slecht, zijn ze gestrest door 
gierende hormonen. Als ik ze heb behandeld, bevallen de 
vrouwen vaak of de dag daarna of een paar dagen later. Is het 
daarvoor nog te vroeg, dan slapen ze ’s nachts lekker door. Ik 
vind dat een cadeautje, voor hen maar ook voor mij.’ 
Aan het slot van iedere behandeling masseert Esther de 
voeten van haar cliënten in met de heerlijke etherische olie 
Grounding. Die helpt om energie te laten zakken en bewust 
van de voeten te blijven. 
esthervoetreflex.nl
 

‘HET IS GEWELDIG ALS IK MENSEN KAN HELPEN.’

'E

Portfolio TEKST: Judith Bakkers
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GETIPT 
VOOR U

ULTIEME ZEN-APP
De Infinity Loop app is een gratis app met een 
dubbele agenda. Aan de ene kant zorgen de 
spelletjes ervoor dat u kalm wordt en u zich zen 
voelt. Aan de andere kant wordt uw geest tot het 
uiterste geprikkeld. Heerlijk in de bus of als je 
een momentje voor  
jezelf hebt. Oneindig 
leuk! De app werkt 
offline.  
Nu ook verkrijgbaar  
in de Play store.

WERELDVERHALEN 
In het weekend voor de kerst (20 t/m 22 december) 
wordt de binnenstad van Zwolle omgetoverd tot een 
levende verhalenbundel. Op meer dan dertig locaties in 
tenten, winkels, kelders, op verstopte pleinen of straatjes 
kunt u genieten van diverse beroemde verhalen in unieke, 
korte voorstellingen van 15 minuten. Er zijn vier routes 
voor kinderen. Entreebandje € 5,-. Dit verhalenfestival is 
onderdeel van Winters Zwolle. Kijk op winterszwolle.nl

SPRAAK WORDT TEKST
De app Live transcriberen zorgt ervoor dat ook doven en 
slechthorenden kunnen communiceren met behulp van hun 
smartphone. De service genereert een realtime transcriptie 
(in 70 talen!) van spraak en geluid naar tekst op het scherm, 
zodat slechthorenden gemakkelijker kunnen deelnemen 
aan gesprekken in de wereld om zich heen, en antwoord 
kunnen geven door de tekst op 
het scherm te typen. Met veel 
handige functies. Gratis en alleen 
beschikbaar voor Android  
(vanaf 5.0).

VIND EEN TOILET
De Flush Toilet Finder is de snelste, simpelste manier 
om waar ter wereld een openbaar toilet te vinden. 
U opent de app en ziet meteen waar u naartoe kunt, 
zelfs als er geen internetverbinding in de buurt is. De 
app laat zien of de voorziening 
geschikt is voor hulpbehoevenden, 
of u moet betalen of een sleutel 
moet halen. Met mooie animaties 
en routes via Google Maps. Zowel 
in App Store als Google Play.

SURINAAMSE 
GESCHIEDENIS
De Nieuwe Kerk in 
Amsterdam presenteert 
vanaf zaterdag 5 oktober 
(t/m 2 februari)  

De Grote Suriname-
tentoonstelling. Door 

middel van archeologische 
vondsten, historische foto’s 

en documenten, kledingstukken, 
hedendaagse kunst, film- en 

muziekfragmenten, sieraden en toegepaste kunst wordt de 
cultuurgeschiedenis van Suriname verteld. Doe mee aan de 
fotowedstrijd en stuur uw mooiste foto’s van Suriname op. 
Iedere maand wordt een winnende foto tentoongesteld. 
nieuwekerk.nl.

UPDATE JE BREIN
Waarom kunnen we de 
verleidingen van bijvoorbeeld 
gamen, social media en 
fastfood niet weerstaan?  
Dit heeft te maken met de 
werking van het brein. (Zie 
ook pag. 8 t/m 11) Het boek 
HersenHack, update je brein is 
uitgegeven bij Prometheus. 
Paperback, 224 pagina’s,  
ISBN 9789044639124,  
prijs € 16,99. 
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SCHATTIG KERSTBOOMPJE
Ook zo’n hekel aan naalden verliezende 

kerstbomen in uw huis. Hier is een schattig 
alternatief, dat nog licht geeft ook. Fatboy’s 

Edison the Petit met X-mas Cappie (keuze 
uit 24 verschillende designs) is veel beter 

dan de traditionele kerstboom. Duurzaam 
en ook na de feestdagen, zonder het 

kerstboom ‘cappie’ een echte eye-catcher. 
Scheelt tijd, geld, ergernis en bomenkap. 

Staat super leuk, ook snoerloos na 
opladen buiten te gebruiken of in een 

kinderkamer. Prijs lamp Edison Petit 
circa € 65,-, kerstmiskapje vanaf € 15,-. 

Fatboy.com

WARMSTE WINTERFAIR
Ook dit jaar is de betoverende buitenfair Spirit of Winter 
weer de inspiratiebron voor de winterse feestdagen. Heerlijk 
wintershoppen, snuffelen en proeven bij onze specialisten, 
smaakmakers en trendsetters in de prachtig verlichte lanen 
van het Paleis Het Loo te Apeldoorn! Van 13 tot en met 17 
november. Op de 15e en 16e is er ook Spirit of Winter by 
night. Een unieke ervaring! Er zijn dag- en avondkaarten 
voor respectievelijk € 17,50 en € 12,50. Kinderen € 7,50. 
spiritofwinter.nl

€ 3,50,- MATHOT LEZERSKORTING
MM-lezers ontvangen € 3,50 korting op een ticket van Spirit 
of Winter op Paleis Het Loo. Volwassenen betalen € 14,00 
i.p.v. € 17,50 p.p. Bestel tickets op spiritofwinter.nl/actie 
en vul de kortingscode mathot in. De korting wordt direct 
verwerkt in uw ticket. 

KIDS BOEKENAPP
De Borre Leesclub is er voor kinderen van 
elke groep op de basisschool. Download 
de gratis app op borre.nl en ontvang gratis 
twee boeken. Word lid via de app of via 
borre.nl (€ 12,- per maand) en ontvang 

iedere maand twee papieren/digitale boeken en het Borre 
Clubblad. Het lidmaatschap is op elk moment opzegbaar. De 
boeken ondersteunen het leesonderwijs van de basisschool 
en groeien mee met je kind. Zowel voor iOS als Android.

JUWELEN!
Van 14 september 2019 
tot 15 maart 2020 kunt 
u in de Amsterdamse 
Hermitage de grootste 
schatten uit hun fabelachtige 
juwelencollectie bewonderen 
in de tentoonstelling Juwelen!. 
Vergaap u aan twee eeuwen 
mode en juwelen, gedragen 
door de high society aan het 
Russische hof in St.-Petersburg.  
Meer info: hermitage.nl

LEUKSTE KUNST- EN ANTIEKBEURS
In het laatste weekend van januari (23 t/m 26) opent 
de Grote Kerk van Naarden-Vesting haar deuren voor 
NAARDEN the Art Fair (voorheen Kunst & Antiek Weekend). 
De leukste kunst- en antiekbeurs van Nederland biedt een 
grote diversiteit aan oude, moderne en hedendaagse kunst. 
naardenartfair.nl

MATHOT  LEZERSKORTING!
MM-lezers betalen voor 2 kaarten slechts € 25,- (i.p.v. € 33,-). 
Bestel (per 2) kaarten via naardenartfair.nl en voer de 
kortingscode Mathot20 in.
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‘Beter voorkomen  
dan genezen’
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EFFICIËNT
De gratis service past perfect binnen de kernwaarden van 
ontzorgen en de persoonlijke aandacht voor de cliënten en 
relaties van Mathot. Met name voor Jitta is de vinger-aan-de-
pols-actie fijn, omdat ze weer in contact staat met mensen 
in de zorg. ‘Ik hoor weer wat er speelt in de zorg. Maak een 
praatje met bijvoorbeeld een bewoner of zorgprofessional 
in een zorginstelling. Dat intermenselijke contact, daar 
ben ik goed in, en vanuit mijn achtergrond kan ik me goed 
verplaatsen in hun vragen.’ Ze moet er wel meer voor rijden, 
nu ook naar het westen, maar ze gaat heel efficiënt om 
met haar tijd. ‘In de auto behandel ik terugbelverzoeken, 
zodat ik in het veld vooral tijd heb voor de mensen en ik 
strak kan inplannen om het Elastocare-programma snel te 
implementeren.’ 

KENNIS DELEN
Naast haar salesfunctie en preventiewerk houdt ze zich ook 
bezig met het organiseren van scholingen op het gebied 
van compressietherapie en aan- en uittrekhulpmiddelen 
voor elastische kousen. ‘Mathot geeft scholingen aan 
verzorgenden, verpleegkundigen en doktersassistenten en 
op aanvraag ook aan bijvoorbeeld huisartsen in opleiding of 
bij ROC’s. We vinden het belangrijk dat de verzorgenden echt 
goed weten hoe je compressietherapie in de praktijk moet 
uitvoeren. Kennis delen is eveneens een van de kernwaarden 
van ons bedrijf.’

Al sinds 2001 werkt Jitta van der Heide (51 jaar) bij Dantuma in Leeuwarden. Na de 

overname met Mathot vond ze haar ultieme droombaan. Als medewerker salessupport 

en academie heeft ze de perfecte balans gevonden tussen administratieve en 

veldwerkzaamheden. 

TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE:  Ruben Eshuis

Jitta werkte altijd in de zorg, totdat een auto-ongeluk een 
einde maakte aan die carrière. Ze schoolde zich om tot 
medisch secretaresse en mocht na een stage bij Dantuma 
blijven werken. Eerst als administratief medewerkster, 

managementassistent en na een reorganisatie in de verkoop. 
Ze werd daarmee klaargestoomd voor haar droombaan. 
‘Na de overname door Mathot verviel mijn functie. Ik kreeg 
toen mijn huidige functie aangeboden en heb volmondig ja 
gezegd. Dit is perfect voor mij. Heel divers. Ik kom nu weer 
in contact met de zorgverleners en cliënten. Daarnaast 
houd ik me bezig met het organiseren van scholingen voor 
zorgprofessionals op het gebied van compressietherapie en 
aan- en uittrekhulpmiddelen voor therapeutische elastische 
kousen. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en ik vind 
niets mooiers dan het leven van mensen met kleine tips en 
trucjes een beetje beter te maken.’

GRATIS CONTROLESERVICE
Een onderdeel van haar dagelijkse werkzaamheden is het 
bezoeken van tehuizen in het kader van het Elastocare-
programma. ‘Dit is een gratis ontzorgservice aan 
verzorgingstehuizen en dragers van elastische kousen. In ons 
systeem houden we exact bij bij wie en wanneer de elastische 
kousen moeten worden gecontroleerd. De houdbaarheid van 
de rek van deze kousen ligt tussen de 12 en 14 maanden. Het 
is ondoenlijk voor zorginstanties om het controletijdstip goed 
bij te houden. In het verleden belden familie of zorgverlener 
ons, omdat de cliënt pijn had door knellende kousen. Dan was 
de rek verzwakt en kon het vocht weer ophopen. Je kunt dan 
niet meteen een nieuwe kous aanmeten. Eerst moest er een 
tijd vochtverdrijvend worden gezwachteld. We proberen met 
dit programma klachten en onnodig werk te voorkomen.’ Elke 
zorginstelling kan van deze controledienst gebruikmaken.

Podium
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Als kleine kleuter kon Jolande niet plassen en had ze 
pijn. De artsen dachten aan een urineweginfectie. 
Bij de eerste operatie bleek een neurofibroom 
(tumor) haar hele blaas te hebben omkapseld. 

Tijdens een reeks operaties haalden de artsen haar blaas 
én haar baarmoeder eruit. Een traumatische tijd voor een 
klein kind. ‘Niemand vertelde me wat er met mij gebeurde. 
Ik onderging de ene na de andere operatie in een ziekenhuis 
ver bij mijn ouders vandaan. Mijn moeder kwam als het kon 
een half uur per dag. Ze had immers nog vier kinderen te 
verzorgen. Ik lag regelmatig afgezonderd in een glazen hok, 
vaak vastgebonden. Daar heb ik traumatische herinneringen 
aan overgehouden.’ De verwachting was dat ze geen achttien 
jaar zou worden. 

Op 4-jarige leeftijd kreeg Jolande (54 jaar) een stoma. Binnen het gezin en in haar omgeving 

werd er met geen woord gerept over haar ‘ongemak’. Het was nu eenmaal zo. Ze heeft heel wat 

aangemodderd, maar nooit geklaagd. Het verhaal van een doorzetter.
TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

NIEUW SYSTEEM
Het vierjarig meisje kreeg een urinestoma. Bijzonder op die 
leeftijd. ‘Dat was echt behelpen. Het was een lomp ding op 
mijn kleine buikje, met zakjes als ballonnetjes en plakken 
van rubber, die je aan elkaar lijmde en met skinbondcement 
op de huid bevestigde. De plakken waren duurzaam. Mijn 
moeder maakte ze schoon met Unicura-ontsmettingszeep 
voor hergebruik.’ Jolande zou dat ook blijven doen tot haar 
37ste. In de tussentijd verblijdde toenmalig Mathot-directeur 
Hans van Bemmel haar wel met een vleeskleurige stomazak, 
in plaats van de zwarte, die altijd afgaven. ‘Ik durfde niet over 
te stappen op het moderne systeem, want daar kon mijn huid 
niet tegen, dacht ik, en ik was bang voor lekkageproblemen.’ 
Maar ook met het oude systeem had ze regelmatig 
ongelukjes. Als kind wilde ze liever spelen dan haar stoma op 
het toilet legen. ‘Ik werd niet door leraren begeleid en mocht 
er met niemand over praten. Mijn klasgenootjes wisten van 

LANG LEVE DE VOORUITGANG!

Impact
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niets, maar ze zagen wel dat ik vaak naar het toilet moest. En als 
ik nat geworden was, ging ik naar huis om me te verschonen.’

KUNSTSTOF KORSET
Thuis spraken ze ook nooit over haar stoma. ‘Soms kregen 
mijn broers op hun kop omdat iemand, ik dus, over de wc-bril 
gedruppeld had. Ik biechtte dat dan op en dat was dan best 
hilarisch.’ De nachten waren geen pretje voor de kleuter, want 
de voorzieningen waren in het begin beperkt. Iedere nacht 
maakte haar moeder haar wakker om haar stoma te legen. ‘Later 
bedachten ze een slang, met het uiteinde in een glazen pot, 
die uiteindelijk door een nachtzak werd vervangen. Zo kon ik 
doorslapen. ’Alsof ze als kind al niet genoeg op haar bordje kreeg, 
werd Jolande, na hevige rugpijnen, op 13-jarige leeftijd aan haar 
rug geopereerd. Pas in dát ziekenhuis kreeg ze te horen wat er 
met haar gebeurd was toen ze jong was. ‘Ik was een half jaar uit de 
running en moest in een korset lopen. Maar zoiets ging niet samen 
met een stoma. Een instrumentenmaker ontwierp speciaal voor 
mij een kunststof korset. Dat bleek de uitvinding van de eeuw, 
want daarna werd een kunststof korset de standaard!’ 

TOCH WERKEN
Leven met een stoma was voor Jolande gewoon. Ze had in het 
gezin geen uitzonderingspositie. Ze liep kranten, pelde bollen 
met korset en stoma. Net als de anderen. Na de middelbare 
school volgde ze de opleiding apothekersassistente en 
werkte een jaar bij een apotheek. Daarna werd ze afgekeurd. 
‘Ik vond mezelf veel te jong, dus ik ben gewoon weer gaan 
solliciteren.’ Bij de gemeente kon ze als parttime administratief 
medewerkster beginnen. ‘Mijn koppie doet het prima, alleen 

dat lijf werkt niet mee. Ik volgde financiële cursussen en ben nu 
applicatiebeheerder. Op mijn werk weten weinig mensen dat ik 
een stoma heb. Ik deel dat niet makkelijk. Zo ben ik opgevoed.’ 
Zestien jaar geleden stapte ze toch over op de nieuwste 2-delige 
urostoma. ‘Wat een verademing. Fijn plat en wegwerpbaar. Ook 
vond ik met Mathot de juiste combinatie stomazakje en plak, van 
twee verschillende fabrikanten, die mijn huid niet irriteerden. 
En ’s nachts zorgen een grote nachtzak en een stomabrug dat 
ik droog blijf. Lang leve de vooruitgang! Dit maakt mijn leven 
gemakkelijker. Ik kan veel meer.’ 

HERBOREN
Jolande sport veel om haar tegenstribbelende lichaam in conditie 
te houden. Ze zwom 25 jaar actief bij de reddingsbrigade en de 
laatste tijd begint ze haar dag op de Bellicon-trampoline om haar 
systeem goed op te starten. ‘Geweldig voor stomapatiënten. Ik 
ben echt vooruitgegaan.’ Net als door haar wekelijkse sprong 
in ijskoud zeewater vorige winter. ‘Deze koude-shock-therapie 
hielp enorm, vooral om ontstekingen te remmen.’ Ze voelt zich 
sindsdien als herboren en gaat veel wandelen en dit jaar maar 
liefst drie keer met vriendinnen op vakantie.

Door veel te sporten houdt Jolande haar tegenstribellende lichaam in 
conditie en start haar dag op de Bellicon-trampoline.

‘Bij ons thuis werd er nooit over  
mijn stoma gesproken.  

Het was nu eenmaal zo.’
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Zorgspecialist ouderengenees-
kunde in basispakket
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft voorgesteld 
om de zorg in de wijk door specialisten ouderengeneeskunde 
en artsen verstandelijk gehandicapten te vergoeden vanuit 
het basispakket. Deze regeling zou dan januari 2020 ingaan. 
Momenteel valt deze zorg nog onder de Tijdelijke subsidieregeling 
extramurale behandeling. Een regeling die het volgens de Verenso 
(Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde) lastig maakt 
om veranderingen door te voeren. Zij zijn blij met het voorstel 
van minister Bruins. Het maakt het werken in de eerste lijn 
toekomstbestendig.
Met de nieuwe regeling kunnen huisartsen en wijkverpleeg-
kundigen makkelijker een beroep op de specialist ouderengenees-
kunde doen. Zo kunnen crisissituaties en onnodige ziekenhuisopna-
mes voorkomen worden. Er kleeft echter een nadeel aan het plan. 
Als de zorg van de specialist ouderengeneeskunde in het basispak-
ket valt, heeft dit gevolgen voor het eigen risico dat de ouderen 
moeten gaan betalen. De minister wil hier echter geen uitzondering 
voor maken, zoals dat bij de huisartsenzorg wél het geval is. De 
Verenso is bang dat dit eigen risico een drempel opwerpt. De kans 
bestaat dat ouderen daardoor zorg gaan mijden. Zij vragen de minis-
ter dan ook om de gevolgen van het eigen risico in kaart te brengen. 
Bronnen: medischcontact.nl en zorgvisie.nl

Geheugensteuntjes
Vergeet je vaak een wachtwoord, pincode of namen van 
kennissen? Je bent niet de enige. Het menselijk geheugen is 
niet gemaakt om grote hoeveelheden gegevens te onthouden. 
Dingen die we gezien of meegemaakt hebben, daarentegen, 
vergeten we niet zo snel. Denken in beelden is volgens de 
Duitse neurowetenschapper Boris Konrad de basis van alle 
geheugentechnieken. Door bepaalde dingen te visualiseren, sla 
je deze vaak wél in je geheugen op. Een paar voorbeelden? De 
naam Thijs onthoud je bijvoorbeeld beter als je voor je ziet hoe 
hij een ijsje eet. Vanwege het rijmwoord natuurlijk. Een pincode, 
laten we zeggen 2814, onthouden? Zet deze om in beelden. 
Stel je een winters landschap voor met een zwaan (2) en een 
sneeuwpop (8) die een tak (1) en een zeilbootje (4) vasthoudt. 
In het begin is het wennen om dergelijke associaties te maken, 
maar volgens Konrad word je daar al snel steeds beter in. 
Bronnen: Psychologie Magazine, De geheimen van ons geheugen (boek van 

Boris Konrad, boriskonrad.nl) Zie ook: ezelsbrug.nl

Hoe nuttig is kippenvel?
Bij kou, het horen van een snerpend geluid of door emoties 
kunnen we kippenvel krijgen. In de prehistorie – toen de mens 
nog flink behaard was – zorgde kippenvel ervoor dat we beter 
bestand waren tegen de kou. Doordat de haartjes rechtop 
gingen staan, werd de lucht ertussen vastgehouden. Door 
de lichaamswarmte warmde die lucht op, waardoor er een 
isolerende laag ontstond. Vandaag de dag heeft kippenvel 
voor ons nauwelijks nut meer. We hebben simpelweg te 
weinig haar op onze armen en benen om de lucht ertussen 
vast te kunnen houden. Hoe het zit met kippenvel en emoties? 
Katten bijvoorbeeld kunnen ook kippenvel krijgen, met name 
als ze boos of angstig zijn. Met een hoge rug en de haren 
van hun vacht recht overeind proberen ze hun belager te 
intimideren. Zoiets moet het vroeger bij de mens ook zijn 
geweest.
Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl 

Onder 
de loep



SOFT CONVEX  VOOR EEN STOMA 
OP OF ONDER HUIDNIVEAU

Rekbare opening, beschermt uw stoma

Zeer soepele, flexibele huidplak

Maximale vochtabsorptie bij  
inspanning of warm weer

E E N  H U I D P L A AT  D I E 
M E T  M I J  M E E B E W E E GT !
‘Tijdens mijn yoga-oefeningen beweeg ik veel. Op dit 
soort momenten wil ik niet denken aan mijn stoma of 
stomamateriaal en wil ik juist mijn hoofd helemaal leeg 
kunnen maken, zonder me zorgen te hoeven maken.’

De flexibele soft convex huidplaten van EuroTec zijn 
voor mij echt een uitkomst!

0165-594532
serviceteam@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!    www.eurotec.nl

Vraag een gratis proefpakket aan 
en ervaar zelf de voordelen!

- MEVROUW B. VAN DE S. UIT UTRECHT

NIEUW!
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Reistips 
& tricks

SPONTANE GESCHIEDENISLES
Leuk tijdens een tripje Londen: Poetic Places-app. Hoe vaak 
lopen we niet gedachteloos langs de prachtigste gebouwen 
of plaatsen, waar we niets vanaf weten. Zonde! De app 
gebruikt GPS en stuurt een melding wanneer u zich op een 
gedenkwaardige plaats bevindt. Via een gedicht, verhaal of 
schilderij komt u meer over de plek te weten. Hoe leuk is dat! 

Zo bekijkt u uw omgeving met andere 
ogen. Nu vooral nog actief in Londen, 
maar de app breidt uit. Zowel in de App 
Store als Google Play.

WANDELEN OP SARDINIË 
Ideetip voor de volgende vakantie: Sardinië. Een van de 
mooiste en meest veelzijdige eilanden in de Middellandse 
Zee. Met de 8-daagse groepswandelreis van de ANWB kunt u 
genieten van wonderlijke rotsformaties, verscholen baaitjes, 
mysterieuze architectuur, heerlijke pasta’s en uitstekende 
streekwijn. Inclusief een oversteek naar de Maddalena-
eilanden. Vanaf € 949,- all inclusive. Kijk op anwb.nl/vakantie. 

DUURZAAM NAAR NICE
Er zijn alternatieven voor de auto om naar Zuid-Frankrijk 
te komen. Sneller, duurzamer, uitgeruster en met tien keer 
minder CO2-uitstoot. Neem de TGV (hoge snelheidstrein) 
vanaf Amsterdam en u bent in tien uur in hartje Nice. 
Comfortabel, terwijl u van het Franse landschap geniet. 
Vanaf € 90,- voor een enkele reis. Ook Avignon, Lyon, 
Bordeaux en Marseille kunt u op deze duurzame manier 
bereiken. Iedere dag gaat er een TGV via Brussel of Parijs. 
Meer informatie voor tickets: nsinternational.nl/treinen

MUST-HAVE
Iedere reisliefhebber moet de 
nieuwste Columbus Reisplanner 
aanschaffen! Zo handig. Hierin 
staat voor elk land de beste tijd 
om daar vakantie te vieren. Want 
timing is alles! Niets vervelender 
dan hevige regen, orkaangevaar of 
een hittegolf tijdens je vakantie. 
€ 12,-. winkel.columbusmagazine.nl

ORIGINEEL SLAPEN
Bent u op zoek naar een té gekke slaapplek, snuffel dan eens 
rond op de website origineelovernachten.nl. Hier vindt u 
bijzondere overnachtingen en weekendjes weg in Nederland 
en België. Of u nu met het hele gezin of romantisch met z’n 
tweetjes gaat. Alleen al de categorieën, zoals ‘Beestachtig’ 

of ‘Terug in de 
tijd’, spreekt tot de 
verbeelding. Maar 
ook de slaapplekken 
aan het strand of in 
het bos zorgen voor 
een glimlach. Meer 
dan 100 leuke trips!

VOOR DE THUISBLIJVERS
Gaat iedereen op vakantie en u (nog even) niet, dan is de 
reisgids Staycation van blogster Anne de Buck een ware 
vondst. Met 22 citytrips in Nederland en België laat ze zien 
dat er in eigen land ook veel te 
beleven valt. Ze tipt u over de 
leukste slaapplekken, trendy 
winkels en concept stores, bars 
voor koffie, borrel en bites en 
andere culinaire hotspots. Een 
local deelt favoriete adresjes. 
Even geen zin in de stad? Er 
staan ook nog andere relaxtips 
in. ISBN 9789089897695.  
Prijs € 20,90.
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Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-07. All rights reserved Coloplast A/S

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

Naam      Voorletter(s)                              Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail                             Ik heb een stomabreuk  Ja / Nee*    

Ik gebruik  gesloten zakje   open zakje   urinestomazakje                             Stoma sinds                /             /

Ik gebruik stomazakjes van   Coloplast   Anders, namelijk                              Diameter          mm  

Stoma  boven huidniveau   op huidniveau   onder huidniveau   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

1-delig     2-delig met klikkoppeling* 

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

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

Nieuw!

1. Bron: Ostomy Life Study 2017

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 specifi eke lichaamsprofi el. 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?
Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe dit innovatieve product bij 
uw lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-fl ip of bel 0800 022 98 98. 
U kunt ook gebruik maken van 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.

Wat maakt dit product uniek?
•   Goede pasvorm over de stomabreuk, 

geen plooien of rimpels meer.
• Eenvoudig aan te brengen.
•  Uitstekende hechting door het grote, 

stervormige oppervlak.

Ervaar de eerste 
huidplak voor 
een stomabreuk

Heeft u een
stomabreuk?

Dit product past over mijn breuk. Ik heb nu het 
vertrouwen dat mijn huidplak goed blijft zitten.
Steve

CA1529-38_195x270_adv Mathot 2019 Med. Speciaalzaak-v2.indd   1 09-08-19   15:30
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Dankzij de opvang die Respijthuis Alkmaar 
biedt, kunnen mantelzorgers hun zorgtaken 
tijdelijk overdragen. Ook mensen die na een 
ziekenhuisopname willen aansterken, kunnen in 

het respijthuis terecht. Coördinator Petra Oxfoort: ‘Ons team 
bestaat uit twee professionals en zo’n 65 speciaal geschoolde 
vrijwilligers. We ondersteunen niet alleen de gasten die hier 
logeren, maar zo nodig ook hun mantelzorgers. Vaak blijkt 
namelijk dat die overbelast zijn.’ In het Respijthuis Alkmaar 
zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week vrijwilligers aanwezig. 
Petra: ‘We werken ook nauw samen met thuiszorgorganisatie 
De Zorgcirkel. De medische zorg blijft óf in handen van de 
eigen huisarts óf we schakelen een huisarts uit Alkmaar in.’
Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt respijtzorg 
geboden. Wat is er anders in een respijthuis? Petra: ‘We 

zijn erop gericht onze gasten een ontspannen verblijf te 
bieden, we creëren een thuisgevoel. Er worden activiteiten 
met de gasten gedaan en in de gezamenlijke keuken kunnen 
ze bijvoorbeeld helpen met het eten voorbereiden. We 
bevorderen de zelfredzaamheid, daar hebben we ook 
hulpmiddelen voor. Zo kan iemand bijvoorbeeld weer leren 
boontjes doppen met één hand. Het is geen gesloten setting, 
je kunt hier in en uit lopen wanneer je wilt. Mantelzorgers, 
familie of vrienden, iedereen is welkom. We proberen zoveel 
mogelijk aan de wensen van de gast tegemoet te komen. 
Wil iemand bijvoorbeeld dagelijks een stukje wandelen, dan 
zorgen wij voor begeleiding. De achterkant van het huis grenst 
aan een park. Dat zorgt ook al voor een stukje ontspanning. 
We horen dan ook regelmatig van onze gasten dat ze het 
gevoel hebben hier op vakantie te zijn.’  

ANDERE RESPIJTHUIZEN
Ook o.a. in Bleskensgraaf, ZH (www.maison-patrick.nl), 
Groningen (www.deopstap050.nl) en Venray 
(www.logeerhuiskapstok.nl) zijn respijt- oftewel 
logeerhuizen. Vergelijkbare zorg wordt verleend in 
zorghotels. Informeer bij gemeente (Wmo-loket), huisarts, 
thuiszorgorganisatie of transferverpleegkunde in het 
ziekenhuis naar de mogelijkheden in uw regio. 
Zie ook: www.mantelzorg.nl, zoekwoord ‘Respijtzorg’.  

Respijtzorg is een tijdelijke vorm van zorg, bedoeld om de 
mantelzorger te ontlasten. Het kan hierbij gaan om een dagdeel per 
week, een weekend of een langere periode. Respijtzorg kan aan huis 
worden geboden, maar ook in een verpleeghuis of een op tijdelijke 

zorg afgestemde accommodatie. Zoals het Respijthuis Alkmaar. 

TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Respijthuis Alkmaar 

RESPIJTHUIS ALKMAAR
Even los van het mantelzorgen  

De krachtvan samen zorgen
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uw lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-fl ip of bel 0800 022 98 98. 
U kunt ook gebruik maken van 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.

Wat maakt dit product uniek?
•   Goede pasvorm over de stomabreuk, 

geen plooien of rimpels meer.
• Eenvoudig aan te brengen.
•  Uitstekende hechting door het grote, 

stervormige oppervlak.

Ervaar de eerste 
huidplak voor 
een stomabreuk

Heeft u een
stomabreuk?

Dit product past over mijn breuk. Ik heb nu het 
vertrouwen dat mijn huidplak goed blijft zitten.
Steve

CA1529-38_195x270_adv Mathot 2019 Med. Speciaalzaak-v2.indd   1 09-08-19   15:30
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Opinie

Martijn Tillema
adviseur Werk en Mantelzorg

‘Een mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid biedt 
óók voordelen voor de 
werkgever’ 

‘De komende jaren zal de behoefte aan mantelzorgers steeds 
groter worden. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt. Dus ja, 
ik denk zeker dat alle werkgevers een mantelzorgvriendelijk 
beleid zouden moeten voeren. Ik adviseer werkgevers hoe 
zij dat aan kunnen pakken. In de praktijk blijkt het voeren 
van het gesprek de grootste belemmering te zijn. Zowel de 
mantelzorger als de werkgever gaat namelijk van bepaalde 
veronderstellingen uit. De mantelzorger is bang dat zijn 
leidinggevende en collega’s er niet open voor zullen staan om 
mee te werken aan een oplossing. Ook bestaat de angst dat 

IN OPINIE WORDT EEN BEPAALD ONDERWERP 
AANGESNEDEN WAARBIJ MENSEN UIT VERSCHILLENDE 
DISCIPLINES NAAR HUN MENING WORDT GEVRAAGD EN 
DIE LOPEN WELEENS FLINK UITEEN! 

Op dit moment combineert gemiddeld één op de vier werknemers een baan met mantelzorgtaken. 

Vaak wordt daar op het werk niet over gepraat. Terwijl dat juist heel belangrijk is om begrip en me-

dewerking te krijgen. Anders loop je de kans overbelast te raken, met uitval als gevolg.
TEKST: Conny Verweij

Zouden alle werkgevers een 
mantelzorgvriendelijk beleid 

moeten voeren?

het “uit de kast komen als mantelzorger” nadelige gevolgen 
voor de carrière zal hebben. De werkgever op zijn beurt 
is bang de werknemer kwijt te raken. Want de misvatting 
bestaat dat mantelzorgers minder willen werken. Misschien 
kan dat tijdelijk het geval zijn, maar over het algemeen vinden 
mantelzorgers het juist prettig om te werken. Het werken 
is een uitlaatklep, het geeft afleiding van het zorgen. Het is 
belangrijk dat de werkgever naast de medewerker gaat staan 
en meedenkt over een maatwerkoplossing. Meestal zit ’m 
dat in flexibiliteit. Misschien kan de werknemer wat vaker 
thuis werken, op een andere plek of kunnen de werktijden 
aangepast worden. 
Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid biedt niet 
alleen voordelen voor de werknemer, maar ook voor de 
werkgever. Natuurlijk is het een investering. Een werkgever 
vindt het soms al moeilijk genoeg om de afspraken met de 
klant na te komen. Moet hij dan ook nog mantelzorgers gaan 
ondersteunen? Maar als het de medewerker is gelukt om een 
goede balans tussen werk en mantelzorg te vinden, dan heeft 
de werkgever daar ook baat bij. Het leidt namelijk tot een 
hogere productiviteit, voorkomt verzuim én uitval. Daarnaast 
kan de werkgever op meer loyaliteit rekenen. Werkgevers 
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die onze erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” 
hebben gekregen – dat wil onder meer zeggen dat het 
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in het bedrijf is 
geborgd – kunnen dit ook gebruiken bij het werven van nieuw 
personeel. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn zij 
daar absoluut mee in het voordeel.’

Liesbeth Hoogendijk
bestuurder MantelzorgNL

‘Werkgevers realiseren zich 
in toenemende mate dat er 
steeds meer mantelzorgers 
komen’

‘Wat je vaak ziet, is dat mantelzorgers het lastig vinden om 
hun situatie bespreekbaar te maken. Ze denken meestal: het 
is mijn privéleven, ik moet dat zelf oplossen. Daar komt bij dat 
ze zichzelf (nog) niet als mantelzorger herkennen. Dat is ook 
lastig. Want wat is mantelzorg? Wanneer je drie keer per week 
met je moeder naar een behandelaar moet, is dat duidelijk. 
Maar als je voortdurend de telefoon in de gaten houdt 
omdat moeder veel belt, dan kun je wel druk ervaren, maar 
hoeft dat niet het werk te belemmeren. Het is een glijdende 
schaal. Ongemerkt gaat je vrije tijd steeds meer op aan het 
mantelzorgen. Het is belangrijk dat je zelf doorhebt dát je 
mantelzorger bent. Anders mis je een stevige basis om met je 
werkgever in gesprek te gaan. 
Gelukkig realiseren werkgevers zich in toenemende 
mate dat er steeds meer mantelzorgers komen. Een 
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is dan ook een must. 
De oplossing kan zitten in flexibele werktijden bijvoorbeeld. 
Er zijn ook wettelijke regelingen voor zorgverlof. Het 
kortdurend zorgverlof (twee keer een week op jaarbasis) is 
vaak niet toereikend. Maar wie langdurig zorgverlof krijgt, 
moet een deel van het salaris inleveren. Ik vind het terecht dat 
de werkgever daar niet honderd procent voor opdraait. Maar 
niet iedereen kan rondkomen van minder salaris. Er zou een 
verzekering moeten komen die de mantelzorger in zo’n geval 
compenseert. 
Om werk en mantelzorg te kunnen blijven combineren, 
kiezen veel mantelzorgers voor een zzp-constructie. Ik vind 
dat geen goede oplossing, want dat leidt meestal tot een 
inkomensachterstand. Ik zou liever andere hulpbronnen 
inschakelen, via de gemeente of organisaties als Saar aan 
Huis. Als de werkgever een deel van die kosten betaalt, kan de 
mantelzorger toch blijven werken. Gemeenten kunnen helpen 
met respijtzorg (vervangende zorg), zoals dagopvang. Als 
vader of moeder bij de dagbesteding wordt opgevangen, kan 
de mantelzorger met een gerust hart aan het werk. Gelukkig 
komt hier steeds meer aandacht voor. Hopelijk leidt dat tot 
structurele oplossingen.’

Karin van Olst, 
mantelzorger

‘Tot mijn verbazing had mijn 
leidinggevende alle begrip’ 

‘Tijdens een gesprek met mijn huisarts kwam naar voren hoe 
moeilijk ik het vond om werk en mantelzorg te combineren. 
Ik had steeds vaker migraine, was oververmoeid en lusteloos. 
Omdat ik medisch geschoold ben, vond ik dat ík het best 
voor mijn vader van 85 kon zorgen. En op mijn werk had 
iedereen het vreselijk druk. Dus om het daar bespreekbaar 
te maken? Nee, dat kon altijd nog als het echt niet meer 
ging. Mijn huisarts vond echter dat ik nu aan de bel moest 
trekken. Als ik een burn-out zou krijgen, had niemand meer 
iets aan me. 
Tot mijn verbazing had mijn leidinggevende alle begrip. Hij 
had allang gemerkt dat er iets was. Door te schuiven met 
taken, heb ik nu tijdelijk wat minder verantwoordelijkheid. 
Dus als ik plotseling weg moet, is dat geen probleem. De 
zorgtaken zijn inmiddels ook beter verdeeld. Mijn vader 
naar het ziekenhuis begeleiden doen mijn broer, zus en ik 
nu om de beurt. Mijn nichtje van 15 doet de boodschappen 
voor hem. Dat vindt ze leuk. Ook is er huishoudelijke hulp 
ingeschakeld. Dat ik weer tijd voor mezelf heb, doet me echt 
goed. Ik vind het nu ook weer fijn om voor mijn vader te 
zorgen in plaats van ertegen op te zien.’ 

MEER INFORMATIE: 
werkenmantelzorg.nl 

mantelzorg.nl 
Kijk bij ‘Werk en mantelzorg’ voor verlofregelingen e.d.

Informeer bij het Wmo-loket van uw gemeente naar 
de mogelijkheden van ondersteuning. (bijvoorbeeld 
dagopvang, de inzet van een vrijwilliger, etc.).

Bij organisaties als bijvoorbeeld Saar aan Huis 
(saaraanhuis.nl) kunt u aanvullende mantelzorg 
inhuren. Soms wordt dit (deels) vergoed.



28   MATHOT MAGAZINE

Ik zorg 
voor je.

 THEA BEUMING EN SALESTEAM
SPINNEN IN HET WEB!
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anuit haar jarenlange ervaring als zorgprofessional 
heeft Thea veel te maken gehad met zorgvragers. 
Het salesteam van Mathot is voornamelijk in gesprek 
met zorgprofessionals, maar de vraag om zorg is 

niet anders, aldus Thea.’ Ons team komt in ziekenhuizen, 
zorgcentra, thuiszorgorganisaties en bij huisartsen. De 
professionals hebben net als wij maar één doel: de zorgvrager 
zo goed mogelijk helpen. Wij liggen in het verlengde daarvan.’

VERTROUWEN EN VERBINDEN
Het salesteam bestaat uit een aantal accountmanagers en 
Thea, die het team aanstuurt. Daarnaast ondersteunt Kim 
als salessupport het team in de binnendienst. Samen werken 
ze hard om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals in heel 
Nederland Mathot het vertrouwen geven hun zorgvragers de 
beste hulp te bieden op het gebied van stoma-, continentie- 
en wondzorg hulpmiddelen. ‘Wij sluiten aan op het proces 
van de zorgvrager. Maar dat is niet alles. Ons werk is veel 
breder. We verbinden ook. Bijvoorbeeld tussen professionals 
en thuiszorginstellingen, maar ook binnen en buiten onze 
eigen organisatie. Wij zijn de spinnen in het web, die ervoor 

 THEA BEUMING
en salesteam

Zorgen zit in het DNA van Mathot. Niet alleen voor de zorgvrager, maar ook voor 

de zorgprofessionals. Die professionals willen graag dat hun zorgvragers geholpen 

worden door een betrokken en goed georganiseerd bedrijf. Het is aan de sales om 

de zorgprofessionals ervan te overtuigen dat ze bij Mathot aan het juiste adres zijn. 

Salesmanager Thea Beuming legt uit.
TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

zorgen dat alles soepel verloopt. Voor de zorgvrager, maar 
ook voor de zorgprofessionals. We hebben het vermogen om 
allerlei signalen op te vangen om vervolgens processen te 
optimaliseren’, aldus Thea.

ONTZORGEN
Het mooiste aan dit werk, vindt Thea de diversiteit. Geen dag 
is hetzelfde. ‘Elk ziekenhuis, instelling of organisatie heeft 
een eigen cultuur, eigen processen. Het is de kunst om je in 
een zorgprofessional te verdiepen, zodat je als Mathot aan 
de verwachtingen kunt voldoen en het liefst de verwachting 
kan overtreffen.’ Gelukkig spreekt iedereen dezelfde ‘zorg’-
taal en heeft iedereen dezelfde passie. ‘We hebben een open 
communicatie met onze relaties. Ik zeg altijd: durf te vragen, 
durf te zeggen en wees eerlijk. Alleen dan kun je een goede 
vertrouwensband met iemand opbouwen. En dat is belangrijk 
in onze relatie met professionals. Met onze kunde en kennis, 
maar ook door te doen wat we beloven, bewijzen we dat wij 
het allerbeste willen voor hun zorgvragers. Alles moet in een 
goede samenwerking verlopen. Dat maakt het leven van de 
professional ook een stuk gemakkelijker. We ontzorgen beide.’

V
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Planet-proof

Op weg naar een toekomstbestendige planeet

DEEL JE SPULLEN 

Misschien heb je een partytent, een hogedruk-
reiniger of bijvoorbeeld een elektrische 
heggenschaar die je maar zelden gebruikt. Dan 

kun je die natuurlijk de rest van de tijd werkeloos in de 
schuur of de berging laten liggen. Maar het is wel zo sociaal 
én duurzaam om die tent of dat apparaat met anderen te 
delen. Heb jij op jouw beurt maar één of twee keer per 
jaar bepaalde dingen nodig? Kijk dan of je die kunt huren 
of lenen van vrienden of buurtgenoten. Dat is veel beter 
dan ze zelf aan te schaffen. Het produceren van dergelijke 
spullen heeft namelijk een flinke impact op het milieu. 
Delen met en lenen van buurtgenoten kan via peerby.nl of 
via Facebook natuurlijk.

HOE JE STOPT 
MET PLASTIC

Als we zo doorgaan, is 
het in 2050 misschien 
wel zo dat er – qua 

gewicht – meer plastic in 
de zee drijft dan dat er 
vissen in de zee zwemmen. 
Plastic is hét probleem 
van onze tijd. Dit boek 
van Will McCallum is een 
aanrader voor iedereen die 
zelf wel iets wil doen, maar 
niet weet hoe te beginnen. Als Head of Oceans bij 
Greenpeace zet McCallum zich in voor de wereldwijde 
antiplasticbeweging. In het boek staan laagdrempelige 
tips voor in huis, voor onderweg en op het werk. Wat 
zijn de dingen die jij kunt doen? Van een herbruikbare 
koffiebeker tijdens je dagelijkse treinreis tot het 
organiseren van een verjaardagsfeestje zonder plastic. 
Uitgever: Boekerij, hardcover, 224 pagina’s, 
ISBN 9789022586068, prijs € 15,99.
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Op weg naar een toekomstbestendige planeet
SHAMPOO IN VASTE VORM

Niet alleen worden de shampoobars van Lush ‘naakt’ 
(lees: verpakkingsvrij) verkocht, ook zijn er volgens 
de website geen synthetische conserveermiddelen 

aan toegevoegd. Lush belooft dat je de shampoobar tot zo’n 
tachtig keer kunt gebruiken. Mits je ’m na gebruik wel droog 
weglegt natuurlijk. Daarmee spaar je zo’n drie gemiddelde 
plastic shampooflesjes uit. Bovendien is zo’n bar handig als je 
met ’t vliegtuig op vakantie gaat. Net als een stuk zeep kan 
het in je handbagage (want: geen vloeistof). De shampoobars 
zijn er voor verschillende haartypes. Kijk op nl.lush.com voor 
meer info en winkels in de buurt.

Shampoobar Seanik bevat zeewier en zeezout als ingrediënten.

WASBARE BOTERHAMZAKJES

Neemt een broodtrommel te veel ruimte in, maar wil 
je wel iets te eten meenemen voor onderweg? De 
herbruikbare zakjes Snack'n'Go Tiles zijn een duurzaam 

alternatief voor de weggooi plastic boterhamzakjes. Ze meten 
18 bij 18 centimeter en zijn geschikt voor een boterham, fruit 
of bijvoorbeeld nootjes. Ze sluiten met klittenband en hebben 
een waterafstotende binnenkant waardoor het eten lang goed 
blijft en de buitenkant van het zakje niet nat wordt. Na gebruik 
kun je het zakje afspoelen onder de kraan of meewassen in de 
wasmachine op 30 graden. Kijk op greenjump.nl bij de categorie 
‘Eten en drinken’.

GEBRUIK EEN VOEDSELDROGER

Je kunt voedsel conserveren door er zout, suiker of 
zuur aan toe te voegen. Maar het is veel gezonder om 
een voedseldroger te gebruiken om fruit, vlees,  

       groente of vis langer houdbaar te maken. Een 
voedseldroger is een apparaat – bestaande uit een 
soort kast met lades – dat vocht uit voedsel onttrekt. 
Je vult de lades en stelt de temperatuur en de tijdklok 
van het apparaat in op de desbetreffende etenswaar. 
Door het drogen krijgen de bacteriën en schimmels 
die ervoor zorgen dat het voedsel bederft geen kans 
meer, terwijl de smaak wel behouden blijft. Gedroogd 
voedsel is een prima tussendoortje. Zo vinden de 
meeste kinderen gedroogd fruit erg lekker, dus handig 
om mee te geven naar school. Met een voedseldroger 
hoef je nooit meer restjes weg te gooien, ook al zit de 
vriezer vol. Geen verspilling meer, en een voedseldroger 
is per saldo zuiniger qua energieverbruik dan een 
vriezer. Voedseldrogers zijn er in alle soorten en maten, 
afhankelijk van gebruiksdoel en budget. Bron en meer 
informatie: voedseldrogers.info
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HET NIEUWE WASSEN

Alleen al in ons land belanden er jaarlijks 
zeshonderdduizend wasmachines op de 
afvalberg. In plaats van kopen kun je daarom 

misschien beter een wasmachine leasen. Hoe het 
werkt? Wanneer je een abonnement bij Bundles afsluit, 
wordt er een (nieuwe of gebruikte) wasmachine van 
goede kwaliteit bij je thuis geïnstalleerd. Bundles werkt samen met Miele. Via een internetverbinding 
worden er vervolgens data over het gebruik verzameld. Zo letten ze op water- en energieverbruik en 
signaleren ze eventuele problemen. Een voorbeeld: veel mensen hebben niet door dat het filter bij 
het pompje verstopt raakt. Dat kan uiteindelijk leiden tot een kapot pompje en het wegdoen van de 
wasmachine. Met het monitoren van het gebruik kan dit worden voorkomen. Gaat de prestatie van de 
machine achteruit, dan is er iets aan de hand. Je krijgt dan bijvoorbeeld bericht om eens naar het filter te 
kijken, of er komt een monteur langs. Zo zorgt dit bedrijf er samen met Miele voor dat de wasmachines 
een lang leven hebben. Opzeggen bij Bundles kan per maand. Kijk voor het leasen van een wasmachine en 
andere apparaten op bundles.nl.

Planet-proof

BRIRIR NGNGN IT ONONO

ZACHT, FLEXIBEL, VEILIG

Voor meer zekerheid en zelfvertrouwen om een zo normaal 
mogelijk leven te leiden dankzij eakin dot® 2-delig soft convex

eakin dot® 2-delig soft convex 
Bel ons voor gratis samples 
0344-652351 of bezoek onze website 
www.eakin.nl

EAKDOT-2018-011 2-Piece Convex Campaign - Mathot landscape.indd   1 24/09/2019   16:19:01

advertentie
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Specifiek ziekenhuisafval (SZA) 
– zoals menselijke orgaandelen, 

bloed en injectienaalden – wordt 
beschouwd als gevaarlijk afval. 

Omdat dit afval infectierisico op 
kan leveren, moet het apart worden 

ingezameld en afgevoerd. Dit gebeurt in 
zogeheten SZA-vaten. Amsterdam UMC is als een van de eerste 
ziekenhuizen in Nederland overgestapt op het gebruik van 
duurzame – UN-gecertificeerde – inzamelvaten. Marcel Bak, 
afvalcoördinator Amsterdam UMC: ‘Ons ziekenhuis gebruikt 
voor de afvoer van het specifiek ziekenhuisafval jaarlijks zo’n 
21.000 vaten. Dit nieuwe vat is gemaakt van gerecycled plastic. 
Bij het vervaardigen van het duurzame SZA-vat wordt ruim 
51 procent minder CO2 uitgestoten dan bij het maken van een 
traditioneel vat. Het levert dus een aanzienlijke milieuwinst op.’
Bron: Amsterdam UMC  

BIOLOGISCH 
SERVIES
Hoe Ziekenhuis Rijnstate (met locaties in Arnhem, Zevenaar 
en Velp) aan een beter milieu bijdraagt? Door tal van ‘groene’ 
maatregelen, zoals het terugdringen van voedselverspilling, 
aandacht voor energieverbruik, watergebruik, et cetera. 
Een bijzondere maatregel is de overstap op het gebruik van 
een duurzaam, biologisch servies voor het serveren van 
broodmaaltijden. Het wegwerpservies – dat het ziekenhuis 
speciaal heeft laten ontwerpen – is gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen zoals suikerriet. Suikerriet is een snelgroeiende 
plant. Bij de productie van suiker blijven de stengels over als 
restproduct. In plaats van deze stengels te verbranden dienen 
ze nu als grondstof. De productie van 
een dergelijk servies is dus veel 
minder belastend voor het 
milieu dan die van een plastic 
of papieren wegwerpservies. 
Meer weten over de duurzame 
maatregelen van Ziekenhuis 
Rijnstate? Zie: rijnstate.nl, 
zoekwoord ‘Duurzaam’.

DUURZAAM
INZAMELVAT 
VOOR SPECIFIEK 
ZIEKENHUISAFVAL
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Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen

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 ver-

pakking. 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   

of via e-mail .nl@teleflex.com
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Eet als Gort in Frankrijk
Ilja Gort en vriendin Caroline d’Hollosy wonen in hun 
wijnkasteel in Zuidwest-Frankrijk. Met plezier koken zij 
dagelijks op hun eigenwijze wijze: veel vis, verse groenten 
en weinig vlees. Daarnaast gaat het om veel genieten, met 
goede wijn natuurlijk. U hoeft niet in een chateau te wonen 
om goed, lekker en gezond te eten. Het gaat erom dat u de tijd 
neemt om verse ingrediënten te kopen, daar iets moois van 
te maken en daar bewust van te genieten. En hoe je veel en 
vaak kan genieten van al het lekkers, zonder een grammetje 
aan te komen, dat verklappen Ilja en Caroline in hun boek 
Chateaukoken voor iedereen. Met deze inspirerende recepten 
en rijk gedekte tafels kunt u ook een levensgenieter worden! 
ISBN: 9789082701517, € 25,95.  

Hoe heerlijk
Via de site heerlijk.nl reserveert u, van dinsdag tot en met 
donderdag, met 50% korting tot 21 december 2019 bij 
sterrenrestaurant Kaatje bij de Sluis in Blokzijl een hemels 
9-gangenjubileum-amusediner voor slechts € 44,50 per 
persoon! Een gastronomische verwennerij met (h)eerlijke 
gerechten in schitterende combinaties van kleuren, geuren en 
smaken. Chef-kok Peter Postma werkt graag met biologische 
producten, veelal uit de directe omgeving van Blokzijl. Kijk 
op heerlijk.nl voor de voorwaarden en planning. U kunt 
ook overnachten in Kaatje Residence ernaast. Kijk ook naar 
het Kaatje-arrangement (Kaatjes Arrangement Royaal of 
Vegustation, € 179,- per persoon, met één overnachting, 
uitgebreid ontbijt en zesgangendiner). kaatje.nl 

Trendy Asian mix
Niet voor niets heet restaurant Happy happy joy joy zo. 
Want u wordt van hun Aziatische fusion kitchen echt blij en 
gelukkig. De drie vestigingen in Amsterdam-West, -Oost en 
-Zuid hebben allemaal een leuk, hip interieur, de bediening 
is vlot en de sfeer echt top. Kleur, smaak en de speelse chaos 
zijn geïnspireerd op de typische Aziatische lokale markten 
en drukke straten. Het is een concept van shared dining. Je 
bestelt een paar keer achter elkaar kleine hapjes, zoals een 
peking duck met een gestoomde oranje bun, en je deelt 
het. Een soort van Aziatische tapas. Zo gezellig en lekker! 
Een echte aanrader! Reserveer (want het zit altijd vol) via 
happyhappyjoyjoy.asia/nl

Wel de lusten moestuin ...
Op de grens van Hilversum en Loosdrecht ligt de bijzondere 
moestuin Landinzicht. Hier kunnen ‘aandeelhouders’ zelf 
eens per week (vrijdag of zaterdag) hun eigen groenten 
oogsten, zonder een schoffel door de grond te hoeven 
halen. De tuinman en een aantal vrijwilligers onderhouden 
de tuin. Van april tot november kunt u iedere week van de 
moestuin genieten. Dat is vooral ook echt leuk. U ontmoet 
buurt/regiogenoten, bent lekker bezig in de moestuin en 
wordt hierdoor veel bewuster van wat u eet. Voor kinderen 
super leerzaam en gezellig. Het is duurzaam (geen plastic, 
vervoerskosten supermarkt etc.!) en betaalbaar. Vers en 
onbespoten. csa-landinzicht.nl

Food
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Heerlijk met zoete-aardappelfrites met zeezout 
en Parmezaanse kaas en een winterse salade of 
koolsla. Dit recept voor is voor 4 personen.

INGREDIËNTEN:
- 1 kilo varkensschouder
- Brioche of een witte bol
- BBQ-saus
- 4 lente-uitjes of bosuitjes in kleine ringetjes
- Olijfolie (voor bakken en braden)
- 3 tl bruine basterdsuiker
- 2 tl 5 spices-poeder
- 3 teentjes geperste knoflook
- 1 tl paprikapoeder 
- 1 tl gehakte verse gember
- ½ of 1 tl chilipoeder (hoe meer, hoe pittiger)
- ½ tl zout

BEREIDING:
Zet de oven op 120 graden. 

Meng 4 el olijfolie met basterdsuiker, 5 spices-poeder, 
knoflook, paprikapoeder, verse gember, chilipoeder en 
zout. 

Vet een ovenschaal in met olijfolie en leg de 
varkensschouder erin. Marineer het vlees rondom met het 
specerijenmengsel. Dek af met aluminiumfolie en zet 4 uur 
in de oven. 
Draai elk uur de varkensschouder om.
Zet na 4 uur de oven op 180 graden en verwijder de 
aluminiumfolie. 

Laat het vlees nog ca. 35 minuten garen, voor een krokant 
korstje. 

Halveer de bollen en toast beide helften lichtbruin aan de 
binnenkant in een pan zonder olie. 

Haal het vlees uit de oven en laat 10 minuten rusten. 

Trek met twee vorken het vlees uit elkaar tot losse stukjes. 
Verwijder het vet. 

Bak de lente-ui tot hij zacht is, voeg de pulled pork en de 
BBQ-saus toe en roer dit goed door tot alles warm is.

Serveer op de bol met de zoete-aardappelfrites en salade.

Eet smakelijk!

Een lekker zondags gerecht: pulled pork 

Zoete aardappel
Bij de zoete aardappel denk je al gauw aan de bekende pieper, maar de twee zijn 

geen familie. De zoete aardappel is – in tegenstelling tot de gewone aardappel – 

een groente. De smaak is zoet en kruidig en hij past goed in zowel hartige als zoete 

gerechten.

Je kunt deze veelzijdige groente bakken, stoven, grillen, wokken én koken. Ook 

lekker: geroosterde zoete aardappel in een salade óf als groentesnack met een 

bijvoorbeeld een frisse yoghurtdip. En als 'patat' uit de oven is hij een lekker 

bijgerecht bij onderstaand recept:
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Het was echt een klap voor Bert Eleveld. Hij had 
er niet op gerekend dat tijdens de operatie 
zijn prostaat werd weggehaald en hij door 
complicaties incontinent en impotent werd, 

en zijn plasbuis steeds dichtgroeide door woekerend 
littekenweefsel. Na elf operaties in anderhalf jaar werd in 
overleg met Eleveld een stoma geplaatst. Een urinestoma 
met een gaatje in zijn buik en een afdichtende pleister. 
‘Vanaf nu moest ik een paar keer per dag katheteriseren om 
mijn blaas te legen.’

FIJNE STOMAVERPLEEGKUNDIGEN
Al in het ziekenhuis kwam Eleveld in aanraking met een 
zeer kundige stomaverpleegkundige, die hij later weer 
tegenkwam bij Mathot, waar hij inmiddels zijn katheters bij 
bestelde. Zij leerde hem hoe hij moest katheteriseren en 
zocht samen met Mathot naar de juiste maat en vorm. ‘Ik 
was net een paar jaar met pensioen. Mijn vrouw en ik gingen 
vaak op stap. De stoma gooide roet in het eten. In het begin 
ging het katheteriseren goed, maar na een tijdje kreeg ik 
steeds vaker ongelukjes. Totdat ik dag en nacht nat was. 
Dat was ondoenlijk. Samen met een stomaverpleegkundige 
van Mathot zochten we naar een nieuwe oplossing. De 
verpleegkundigen daar zijn ontzettend behulpzaam en 
kundig en bedachten zelfs grote wondpleisters van 15 x 20 
centimeter om mijn stoma lekvrij te maken. In het begin  
ging dat heel goed, maar het lekkageprobleem kwam  
helaas terug.’

TWEEDELIGE STOMA
Door alle problemen met de operaties en de stoma raakte 
Bert Eleveld beperkt in zijn bewegingsvrijheid. ‘Ik kon steeds 
moeilijker weg.’ Na de prostaatoperatie verkrampte zijn blaas 
steeds en ontregelde het sluitende klepje met alle gevolgen 
van dien. Zijn behandelend arts stelde een botoxbehandeling 
voor om zijn blaas rustig te krijgen en stuwing tegen te gaan. 
‘Dat hielp! Ik kon mijn leven weer oppakken, zong weer bij 
het chantykoor.’ Toch was het wel even slikken toen hij, om 
helemaal droog te blijven, aan een tweedelige stoma moest. 
‘Ik heb nu een plak en een stomazakje. Mijn vrouw plamuurt 
de huid van het littekenweefsel dicht met speciale pasta en 
plaatst dan de plak en het stomazakje zo dat ik nog steeds een 
aantal keren per dag kan katheteriseren. Na drie dagen laten 
we de huid één dag rusten en dan plakken we opnieuw.’

POSITIEF
Eleveld is heel positief. ‘Als ik me goed voorbereid, kan ik alle 
kanten op. Ik treed nu zelfs op met het koor, in klederdracht. En 
ik heb mijn hobby koken weer opgepakt. Ik geniet van elke dag.’ 
Ook gaat hij weer met zijn vrouw op pad, wel met een tas vol 
benodigde attributen. ‘Dat gaat redelijk goed. Ik bezoek voor een 
uitstapje het toilet om te katheteriseren. Dan kan ik een hele dag 
vooruit met kleinere ingrepen.’ Mocht hij nog vragen hebben, 
dan kan hij terugvallen op de deskundigheid en stiptheid van 
Mathot. Dat geeft hem veel rust. ‘Het is een bijzonder betrokken 
bedrijf. Ik raad iedereen aan om deze verpleegkundigen om hulp 
te vragen. Ze blijven zoeken totdat ze een oplossing vinden.’ 

Twaalf jaar geleden plaste Bert Eleveld bloed. Een oude mannenkwaal, zei de arts 

eerst. Tijdens een prostaatoperatie bleek hij prostaatkanker te hebben. Vanaf dat 

moment begon de narigheid. Mathot staat hem inmiddels al heel wat jaren terzijde 

om zijn ongemakken te verlichten. Daar is Eleveld erg blij mee.
TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

‘Als ik me goed voorbereid, 
kan ik alle kanten op.'

BERT ELEVELD, 75 JAAR

Mijn
verhaal
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LANGE INSTRUMENTEN
Mevrouw Hendrikje van Andel-Schipper stierf op 115-jarige 
leeftijd zonder ooit last te hebben gehad van dementie. Haar 
moeder was 100 jaar geworden en ook zij was tot op het 
laatst zeer helder. Henne Holstege, biochemicus: ‘We zien 
wel vaker binnen families dat meerdere familieleden extreem 
oud worden, zonder dat er sprake is van dementie. Dat riep de 
vraag op of dit genetisch bepaald is.’ 
Op 82-jarige leeftijd had mevrouw Van Andel-Schipper laten 
weten haar lichaam na overlijden ter beschikking van de 
wetenschap te willen stellen. Maar toen ze 112 was, vroeg ze 
zich af: Zouden ze me op deze hoge leeftijd nog wel willen? 
Ze liet bellen naar de Universiteit van Groningen en kwam in 
contact met de vader van Henne Holstege, toen werkzaam als 
hoogleraar neuroanatomie. Henne: ‘Toen mijn vader hoorde 
dat ze 112 was en nog geen last van dementie had, is hij naar 
haar toe gegaan. Hij wilde weten hoe goed haar hersenen nog 
functioneerden. Uit neuropsychologische testjes bleek dat ze 
geen spoortje van dementie vertoonde.’

 ONDERZOEK: VARIANT VAN 
GEN BESCHERMT TEGEN 

DEMENTIE
Hoe komt het dat sommige mensen tot op hoge leeftijd zeer helder van geest blijven terwijl 

anderen last krijgen van dementie? Volgens biochemicus Henne Holstege speelt erfelijkheid 

hier een belangrijke rol bij. In 2017 is een variant ontdekt van het zogeheten PLCG2-gen dat 

bescherming biedt tegen dementie. 
TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Mark van den Brink

100-PLUSONDERZOEK
Bij onderzoek naar dementie was er tot dan toe vooral 
gekeken naar de hersenen van mensen die al dementie 
ontwikkeld hadden. Henne: ‘Ik dacht: Waarom doen we geen 
onderzoek naar de hersenen van mensen die heel oud zijn 
geworden zónder dementie?’ Zo ontstond het idee voor het 
100-plusonderzoek, een studie die is opgezet vanuit een 
samenwerking tussen het Alzheimercentrum Amsterdam en 
de afdeling Klinische Genetica van het Amsterdam UMC. Het 
onderzoek startte in 2013. Henne: ‘We verzamelen het erfelijk 
materiaal van gezonde 100-plussers zonder dementie. Dit 
doen we door het afnemen van bloed, hier kunnen we DNA uit 
isoleren. We vragen hoe deze mensen geleefd hebben, brengen 
hun familie in kaart en nemen een aantal neuropsychologische 
testjes af. Tot nu toe doen er 373 deelnemers mee aan het 
onderzoek. Vooralsnog is mijn streven om 500 deelnemers 
te includeren, zodat we voldoende materiaal hebben om 
overkoepelende factoren te vinden die het brein tot op heel 
hoge leeftijd in stand kunnen houden.’

Innovatie

Henne Holstege
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SCHADELIJKE EIWITTEN
Henne Holstege: ‘Laat ik eerst vertellen wat er bij dementie 
gebeurt. Bij verschillende vormen van dementie – zoals de 
ziekte van Alzheimer – hopen zich bepaalde schadelijke 
eiwitten op in en rondom zenuwcellen in de hersenen. Door 
processen die we nog niet helemaal goed begrijpen sterven 
de zenuwcellen af. Uit onderzoek blijkt dan ook dat de 
hersenen van mensen met dementie kleiner zijn dan die van 
gezonde mensen. Een deel van de hersenen is als het ware 
verschrompeld. De schadelijke eiwitten zouden eigenlijk door 
het afweersysteem opgeruimd moeten worden. Vermoedelijk 
gebeurt dit bij mensen met dementie niet of onvoldoende.
In 2017 werd bekend dat een beschermende mutatie in het 
zogeheten PLCG2-gen de kans op de ziekte van Alzheimer 
bijna halveert. Nu, in 2019, hebben wij kunnen aantonen dat 
deze beschermende variant niet alleen de kans op de ziekte 
van Alzheimer halveert, maar óók de kans op dementie met 
Lewy Bodies en Frontotemporale dementie*. Sterker nog, 
dragers van deze variant hadden meer dan twee keer zoveel 
kans om ouder dan 100 te worden, zonder dementie. We 
vermoeden dat deze variant ervoor zorgt dat de schadelijke 
eiwitten beter worden afgebroken, waardoor er minder 
ophopingen zijn. 

Omdat de variant erg zeldzaam is, hebben we voor dit 
onderzoek samengewerkt met onderzoeksinstellingen in 
zeven andere landen. In totaal werd hiervoor het DNA van 
meer dan een half miljoen mensen geanalyseerd.’

EFFECTEN NABOOTSEN
‘Hoe dit mechanisme precies werkt, zijn we nu in samenwerking 
met collega’s in Leiden aan het onderzoeken. Hoe houdt 
deze genetische variant het brein gezond? We weten dat het 
gen een belangrijke rol speelt in het afweersysteem, maar 
wat de functie van deze genvariant precies is, is vooralsnog 
onduidelijk. Als we daar meer duidelijkheid over hebben, is het 
misschien mogelijk om de effecten van de variant in het PLCG2-
gen na te bootsen met een medicijn. Voorlopig is het echter 
nog niet zover.
Maar als het ons lukt om erachter te komen waaróm de variant 
in het PLCG2-gen beschermt tegen Alzheimer en we dit kunnen 
omzetten in een medicijn, dan zouden mensen die deze variant 
niet bij zich dragen, daar mogelijk baat bij kunnen hebben.
Overigens dragen de meeste 100-plussers de variant 
van het PLCG2-gen niet. Zoals gezegd is deze variant erg 

zeldzaam. De meeste 100-plussers zonder dementie worden 
dus beschermd door iets anders. Daarom willen we ook 
het erfelijk materiaal van alle andere deelnemers aan het 
100-plusonderzoek uitgebreid onderzoeken. Wellicht dat we 
nog veel meer beschermende varianten op het spoor komen. 
Simpel is dat niet, want het erfelijk materiaal is ongelooflijk 
complex. Ga maar na, het DNA van ieder mens bestaat uit 
zo’n 3 miljard “datapunten” van moederskant en 3 miljard van 
vaderskant. Deze data moeten allemaal vergeleken en juist 
geïnterpreteerd worden.’

OP DE GOEDE WEG
‘Hoe dan ook is de ontdekking van de variant van het 
PLCG2-gen een hoopgevende ontwikkeling. Het is een 
eerste aanwijzing dat we op de goede weg zijn. Wat mij ook 
optimistisch stemt, is dat de technologie zich ongelooflijk snel 
ontwikkelt. Er is nu al veel meer mogelijk dan bijvoorbeeld 
twee jaar geleden. Zo kunnen we tegenwoordig heel veel 
factoren tegelijkertijd meten, waardoor we moleculaire 
processen veel beter in kaart kunnen brengen. 
Voor we iets bereikt hebben, is er echter nog héél veel 
onderzoek nodig. En dergelijk onderzoek vraagt een enorme 
investering. Dat er inmiddels goed werkende medicijnen tegen 
bepaalde vormen van kanker zijn ontwikkeld bijvoorbeeld, 
komt omdat er heel veel geld voor kankeronderzoek 
beschikbaar is. Voor dementieonderzoek is maar een fractie 
daarvan beschikbaar. Zouden wij met dergelijke budgetten 
kunnen werken, dan zouden we veel sneller resultaten 
boeken.’ 

*Frontotemporale dementie (FTD) komt meestal voor op relatief jonge 

leeftijd. Het grootste deel van de mensen die de ziekte krijgt, is tussen de 

40 en 60 jaar. 

Lewy Bodies dementie gaat vaak gepaard met verschijnselen van de ziekte 

van Parkinson, zoals tremoren (het beven van bijvoorbeeld de handen), 

stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende 

manier van lopen.

'Uit onderzoek blijkt dat de hersenen 
van mensen met dementie kleiner zijn 

dan die van gezonde mensen. '

DONEREN VOOR ONDERZOEK 
Wilt u bijdragen aan onderzoek ter bestrijding van 
dementie? Word donateur van de stichting Alzheimer 
Nederland. Zie: alzheimer-nederland.nl

KENT U GEZONDE 100-PLUSSERS? 
Kent u mensen die ouder zijn dan 100 en nog helder van 
geest? Het onderzoeksteam onder leiding van Henne 
Holstege wil graag van hen leren. Meer info: 100plus.nl
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Gelezen en
geluisterd

Gelezen 
VOED JE OUDERS OP
Filosofen Stine Jensen en Frank 
Meester hebben een grappig 
boek, Hoe voed ik mijn ouders op? 
voor kinderen geschreven. Een 
handboek hoe ze hun (probleem)
ouders kunnen aanpakken. Op 
humoristische (en filosofische) 
wijze leert het boek hoe ze om moeten gaan met bijvoorbeeld 
de telefoon-ouder, de te-jong-geklede-ouder, de mijn-kind-is-
geweldig-intelligent-ouder en zo nog 15 onuitstaanbare vaders 
en moeders die wel een beetje opvoeding kunnen gebruiken. 
Met hilarische tekeningen van Hugo van Look (Dolfje 
Weerwolfje). ISBN 978 90 206 1843 3. Prijs € 17,50.

Geluisterd

SOUL EN COUNTRY
Een prachtig debuutalbum is Walk 
Through Fire van de Britse zangeres 
Yola. Haar muziek is een bijzondere 
combinatie tussen pop, soul en 
country. Yola’s stem begeeft zich 
soepel en handig in traditioneel 
vormgegeven country- en soulliedjes 
en oogst lovende kritieken. Ze krijgt 
hulp van geweldige sessiemuzikanten 
uit Nashville en de legendarische liedjesschrijver van 
soulklassiekers Dan Penn. Het resultaat: een traditioneel rootsy 
popalbum tot in de puntjes verzorgd. Ontdek haar. Prijs: € 19,99. 

FUNKY LEVENSFASES
Het album Dit Is Voor Mij is het eerste 
Nederlandstalige studioalbum van Trijntje 
Oosterhuis dat volledig bestaat uit 
eigen werk en wordt gekenmerkt door 
vele unieke samenwerkingen. Jett Rebel 
produceert het album en Trijntje schreef 

de nummers met Diggy Dex, Freddy Tratlehner (Vjeze Fur – DJvT) en 
Linde Schöne. Trijntje neemt u mee door verschillende fases in haar 
leven, geluk, verdriet, moederschap, liefde. Alles zit erin en wordt 
gevoed door een lekkere funky beat. Heel fijn.  € 16,99.

KLASSIEKE OPERAHITS
Nationale Opera brengt in 2020 twee 
hitklassiekers: Nabucco van Giuseppe Verdi 
en Carmen van Georges Bizet. Nabucco, een 
groots opgezet Bijbels drama over de koning van 
Babylonië en zijn strijd met de Joden, is onder 
meer beroemd door het overbekende lied van het 
Slavenkoor. Carmen gaat over een femme fatale, 
de tegenhanger van Don Giovanni. Het verhaal 
koerst onvermijdelijk op een tragisch einde af. 
Spectaculair zijn de vierhonderd figuranten in de 
vierde akte, die getuige zijn van de gewelddadige 
dood van Carmen.
Nabucco vanaf 27 januari t/m 22 februari 2020.  
Carmen 12 mei t/m 1 juni 2020. In het muziektheater 
Nationale Opera & Ballet te Amsterdam. Plaatsen 
reserveren via: operaballet.nl/nl/opera/opera

HARTVERSCHEURENDE VERHALEN
De kaart van zout en sterren van Jennifer Zeynab 
Joukhadar gaat over een hedendaags Syrisch meisje en 
haar equivalente in de middeleeuwen. Het boek vertelt 
over familie, vluchten, keuzes maken en Syrië. Het is een 
betoverend boek, dat je meeneemt op de reis van deze 
twee meisjes uit verschillende eeuwen. 
ISBN 9789026346170. 
Prijs € 22,50.
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Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation
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Ontsnap aan de stress van de dag en geniet in de berg-
achtige bossen van het Teutoburgerwoud. Een wandel-
paradijs amper een uurtje rijden vanaf onze oostgrens. 
Bergketens, kuuroorden, rotsformaties, vakwerkdorpjes 
en rivierdalen: de ‘Teuto’ is een fascinerende wandelregio 
waar van alles te ontdekken valt. 

Of u nu komt voor een kort wandelweekend met het 
gezin, een stevige wandelvakantie met uw partner of uw 
gezondheid een opkikker wilt geven. De diversiteit van 
het Teutoburgerwoud en de ruime keuze aan routes en 
uitstapjes geven reden genoeg om hier te verblijven.

HOTEL HAUS NEULAND
Familiehotel Haus Neuland ligt op een perfecte locatie. 
U kunt zo vanuit het hotel het bos in wandelen. Dit is een 
rolstoelvriendelijk hotel met een lift. De goed verzorgde 
accommodatie heeft 36 comfortabele kamers, alle met een 
eigen balkon, zitruimte en bureau. In de eigen badkamer 
vindt u een douche, haardroger en gratis toiletartikelen. 
Voor de kinderen is er een speciale speelkamer. 

REGIONALE KEUKEN
Ook de innerlijke mens wordt verwend met een gezonde, 
regionale keuken uit Hermanns Kuche. Zowel het ontbijt, 
middageten en avondeten (o.a. grillmenu) vindt plaats in 
het buffetrestaurant. Bij mooi weer kunt u op het terras een 
drankje nuttigen aan de buitenbar. 
U kunt fietsen huren en de omliggende bossen wandelen. 
Het hotel heeft een eigen wandelroute, de Neuland 

Lezers-
aanbieding

Genieten in het 
 Teutoburgerwoud

Wanderweg. Er zijn verder prachtige andere tochten, zoals de 
beroemde Hermannsweg, langs historische opgravingen en 
rivieren. Het hotel ligt vlak bij kasteel Sparrenburg, de Japanse 
tuin en Golfclub Gut Welschof. De regio Bielefeld biedt een 
aantal bezienswaardige musea, waaronder het archeologische 
openluchtmuseum Oerlinghausen over de steentijd en 
middeleeuwen en het grootste computermuseum ter wereld. 

Mathot lezersarrangement
-  2 nachten logies voor 2 pers. in tweepersoonskamer
-  badjassen en slippers aanwezig voor gebruik
-  2 dagen uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet voor 2 pers.
-  2 gratis drankjes
-  informatiemateriaal over de attracties in de regio en 

de Haus Neuland trail
-  2 gratis tickets voor openluchtmuseum Oerlinghausen
-  een fruitmand voor 2 pers. en 2 flessen mineraalwater
-  2 lunchpakketten voor onderweg inclusief 2 Haus 

Neuland-drinkflessen met vers bronwater
-  gratis parkeren en gratis wifi

Arrangementsprijs:  
€ 283,50 voor 2 personen van vrijdag tot zondag  
Reservering via: Haus Neuland, telefoon  
0033 5205 9126 0 onder vermelding 
weekendarrangement Mathot Magazine. 
www.haus-neuland.de

CONFIDENCE®

NATURAL ADVANCE

Meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar: salts@mediq.com

® Geregistreerde handelsmerken van Salts Healthcare Ltd. ® Salts Healthcare Ltd. 2018. Producten en handelsmerken van Salts Healthcare Ltd. 

Worden beschermd door Britse en buitenlandse octrooien, geregistreerde ontwerpen en handelsmerken. Ga voor meer informatie naar

www.salts.co.uk  *Data on file at Salts Healthcare Ltd.

NIEUW!

HECHT SNELLER

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

kleefkracht al na 30 seconden.*

HECHT STERKER

30% meer kleefkracht dan de 

huidige Confi dence® plakken.*

LANGERE DRAAGDUUR

25% minder erosie 

gedurende een periode 

van 24-uur.*

(geldt voor urostoma)

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

kleefkracht al na 30 seconden.

30% meer kleefkracht dan de 

huidige Confi dence

LANGERE DRAAGDUUR

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

kleefkracht al na 30 seconden.

30% meer kleefkracht dan de 

huidige Confi dence

Bereikt meer dan 90% van de maximale 

Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation
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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 voor de oplossing van deze puzzel.

AIRBOARD           
BORRE              
DELEN              
DIERENLIEFDE       
DIXIT              
DJ SCHOOL           
ELFSTEDENTOCHT     
FACETIME           
FATBIKE            

GOEDE DOELEN        
GORGELS            
GRANDPRIX          
JEUGDJOURNAAL      
KERSTVERHALEN      
MAX VERSTAPPEN      
MINIONS            
NETFLIX            
OPVOEDEN           

PATCHWORK          
PESTEN             
PREPAID            
PUKKELS            
REGELS             
SAARTJE            
SCHAATSEN          
SPAREN             
SQULA              

STRAATTAAL         
TESLA              
VERLIEFD           
VITAMINEN          
VOORJAARSVAKANTIE  
VRIENDSCHAP        
WINTERCOMPETITIE   
YOUTUBE

Stuur je oplossing en je adresgegevens uiterlijk 1 maart 2020 naar puzzel@mathot.nl of 
op een briefkaart naar de redactie Mathot, Antwoordnummer 97, 2000 WC Haarlem 
(postzegel is niet nodig). Over de prijzen en uitslagen kan niet gecorrespondeerd 
worden. I.v.m. privacy worden voortaan geen namen van de prijswinnaars meer in het 
magazine vermeld. De winnaars krijgen een bericht thuis.
OPLOSSING NUMMER 1/2019 BUITEN SPELEN IS GOED VOOR JE

1E en 2E PRIJS
Hoe voed ik mijn ouders op? 
Grappig boek voor kinderen 
met lastige ouders.

3E t/m 7E PRIJS
Borre-leesclubboek. 
Leuk boek voor basisschoolkinderen 

Juniorwoord-zoeker



• Zeer fl exibel

• Geeft alleen druk en diepte daar waar nodig (Convex)

• Voorzien van een kijkvenster

• Met geïntegreerde gordeloogjes 

• Met Manuka Honing

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

M
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T
/2

0
19

0
2

Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/
of om u informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform Medical BV en OstoMixx BV. Desbetre� ende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aange-
wezen werknemers van Welland. Uw data worden zeer vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/
of uw Medisch Speciaalzaak. U heeft altijd het recht op toegang tot, verifi catie van en/of opzegging van uw persoonlijke gegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, worden uw gegevens uit de 
database van Welland verwijderd. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar: 
Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren.

Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

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. Mevr.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

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

Colo
Ileo Uro

Vlak Convex

met

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma Huidplaat:           Vlak           Convex           

Colo
Ileo Uro

2-delig
Aurum Vlak en Aurum Convex

Hecht aan mensen.
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Letter-grepen-puzzel
1 ziekenhuis met locaties in Arnhem, Zevenaar en Velp, dat bijdraagt aan een beter milieu door het gebruik van duurzame 
inzamelvaten - 2 in het kerstweekend is het verhalenfestival hiervan een onderdeel (7/6) - 3 minister die over medische zorg gaat 
(5/6) - 4 naam van het nieuwe boek van Ilja Gort en Caroline d’Hollosy - 5 vriendelijk beleid op dit gebied is voordelig voor werknemer 
én werkgever - 6 Franse halte van de TGV die rijdt van Amsterdam naar Nice - 7 Esther van der Landen, voorheen kapster, beoefent 
nu deze vorm van voetmassage - 8 naam van de reisplanner, waarin voor elk land de beste tijd om daar vakantie te vieren is vermeld 
- 9 tentoonstelling in de Hermitage, die loopt van 14 september 2019 tot 15 maart 2020 - 10 eiland in de Middellandse Zee, dat zeer 
geschikt is voor wandelvakanties - 11 de kleurige clips van dit merk houden sokken tijdens de was bij elkaar - 12 boek van Margriet 
Sitskoorn over informatieverwerking van de hersenen - 13 haarproduct, verpakkingsvrij en zonder synthetische conserveermiddelen, 
waarmee je een aantal plastic flesjes uitspaart - 14 Franse halte van de TGV die rijdt van Amsterdam naar Nice - 15 tijdelijke vorm van 
zorg, waarmee de mantelzorger wordt ontlast - 16 apparaat om fruit, vlees, groente en vis langer houdbaar te maken.

Als de juiste antwoorden zijn ingevuld leest u de oplossing van deze puzzel in de 9e verticale letterkolom. 

PRIJZEN:
1e prijs Weekendarrangement  
Teutoburgerwoud voor 2 personen

2e prijs Bloeddrukmeter Omron M6 Comfort.

3e prijs Boek De kaart van zout en sterren. 

4e prijs Boek De kaart van zout en sterren – 
dwarsligger

5e prijs Boek HersenHack, update je brein

6e prijs Boek Chateaukoken voor iedereen.  
Eten als Gort in Frankrijk

7e prijs Cd van Trijntje Oosterhuis:  
Dit Is Voor Mij 

8e prijs Cd  Walk Through Fire  
van de Britse zangeres Yola.

Van de lettergrepen: A - BAR - BRU - BRUINS - BUS - CHA - CO - DI - DRO 
- E - FLEX - GER - GIE - HACK - HEK - JU - KEN - KO - LE - LE - LEN - LO - 
LUM - MAN - MAR - NI - NO - NON - O - POO - PIJT - RE - RES - RIJN - SAR 
- SEIL - SEL - SEN - SHAM - SOCK - STA - STAR - TE - TEAU - TEL - TERS - 
VIG - VOED - VOET - WE - WIN - ZORG - ZORG - ZWOL, kunnen 16 namen en 
begrippen worden gevormd, die als volgt omschreven kunnen worden:

Stuur de oplossing en de adresgegevens 
uiterlijk 1 maart 2020 naar puzzel@mathot.nl 
of op een briefkaart naar de redactie Mathot, 
Antwoordnummer 97, 2000 WC Haarlem 
(postzegel is niet nodig). Over de prijzen en 
uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. 
I.v.m. privacy worden voortaan geen namen van 
de prijswinnaars meer in het magazine vermeld. 
De winnaars krijgen een bericht thuis. 

De juiste oplossing van de 
lettergrepenpuzzel in nummer 1/2019 

MUSEUMSTOOMTREIN• Zeer fl exibel

• Geeft alleen druk en diepte daar waar nodig (Convex)

• Voorzien van een kijkvenster

• Met geïntegreerde gordeloogjes 

• Met Manuka Honing

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

M
A

T
/2
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Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/
of om u informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform Medical BV en OstoMixx BV. Desbetre� ende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aange-
wezen werknemers van Welland. Uw data worden zeer vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/
of uw Medisch Speciaalzaak. U heeft altijd het recht op toegang tot, verifi catie van en/of opzegging van uw persoonlijke gegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, worden uw gegevens uit de 
database van Welland verwijderd. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar: 
Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren.

Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

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. Mevr.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

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

Colo
Ileo Uro

Vlak Convex

met

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma Huidplaat:           Vlak           Convex           

Colo
Ileo Uro

2-delig
Aurum Vlak en Aurum Convex

Hecht aan mensen.



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 merk onafhankelijk 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. 

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 dichtst-
bijzijnde locatie of bel gratis met 
onze bestel- en servicelijn:  
0800 2 44 55 66.

Continentiezorg Orthopedie Compressietherapie DiabeteszorgStomazorg Wondzorg

Comfortabel door het leven met Mathot

Ik zorg voor je.

mathot.nl

Aandacht en kwaliteit, dat is Mathot.


