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Marjan Mak
Medewerker
Marketing en
Communicatie
'Ruim 4 jaar
geleden
kwam ik bij
Mathot werken en dat was direct een
warm bad. Op de afdeling Marketing en
Communicatie heb ik met alle mensen
binnen de organisatie contact en dat maakt
mijn werk zo leuk. Contact met de diverse
medewerkers en de verbinding maken
tussen de verschillende afdelingen en
daarnaast ook communiceren met mensen
buiten Mathot is heel leuk om te doen. Het
Mathot Magazine is één van de middelen
waarmee we verbinding maken en laten
zien wie wij zijn. De rubriek ‘Ik zorg voor je.’
is mijn favoriet, daar spreekt echt de passie
en zorgzaamheid van de mensen die bij
Mathot werken.'

Juliette van der BurgHoekstra

Medewerker
Klantenservice.
‘In 2012 ben ik bij
Mathot begonnen
als medewerker van
de Klantenservice.
Ik heb zo, via de telefoon mijn man
leren kennen. Die belde met de vraag
of Mathot hem weer wilde sponsoren
voor één van zijn fietstochten voor de
Brandwondenstichting. Inmiddels ben ik
werkzaam bij de Backoffice. Die afdeling
houdt zich bezig met het verbeteren en
stroomlijnen van alle administratieve
processen. Zo is het bijvoorbeeld mooi om
te zien dat de lijnen tussen voorschrijver
en patiënt steeds korter worden. De arts
kan makkelijk digitaal de aanvraag doen
en de patiënt heeft de volgende dag de
voorgeschreven materialen al in huis. Op
deze manier service kunnen verlenen is
toch geweldig als je samen wil zorgen!’

Voorwoord

WENDBAARHEID VAN DE MENS
EN DROMEN OVER LATER

Na een paar zonnige weken in maart en april staat ondertussen nu
alweer bijna de zomer voor de deur. Dit voorjaar is van ons allemaal
om veel aanpassingsvermogen, flexibiliteit en solidariteit gevraagd.
Lastig soms voor oudere mensen waar eenzaamheid toch al op de loer
ligt. Ouders die werken en lesgeven combineren. Kinderen die hun
vriendjes even niet kunnen zien. Bedrijven die hun hoofd boven water
proberen te houden. Ook zeker niet te vergeten de wendbaarheid van
zorgorganisaties, die alles op alles zetten om continuïteit van de zorg te
waarborgen en zelfs boven zichzelf uit te stijgen.
Ook bij Mathot zijn wij continu bezig om een vertaling te maken van
alle voorzorgsmaatregelen naar de dagelijkse praktijk. We kunnen u
geruststellen: terwijl wij dit doen blijven wij u zoals altijd gewoon de
hulpmiddelen en service leveren die u van ons gewend bent.
Nu bedacht ik hoe bijzonder het eigenlijk is dat de hele wereld nu met
precies hetzelfde onderwerp bezig is. Wanneer was volgens u de laatste
keer dat dat gebeurde? Het wekt bij mij ook andere vragen op: Als we
dit kunnen, hoe zou deze ervaring ons kunnen helpen in de strijd tegen
honger in de wereld of om samen onze negatieve invloed op de aarde te
verminderen en klimaatverandering tegen te gaan?
Maar nu weer terug naar de zomer! Zal het al mogelijk zijn om af te
reizen naar verre oorden of blijven we nog dicht bij huis? Deze tijd helpt
sommigen om tot rust te komen, meer tijd door te brengen met het
gezin of creatieve manieren te bedenken om te communiceren met
anderen. Gaan we deze zomer gebruiken om meer te genieten, samen te
zijn, afstand te nemen, te ontdekken, te inspireren of juist te verwerken?
Als het gaat om inspiratie kan ik zeker de geïnterviewden noemen
in deze uitgave van het Mathot-magazine. Eric Postma over nieuwe
kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s, zorgrobots en
domoticasystemen. Annelien Oosterbaan: op 33-jarige leeftijd werd bij
de gynaecoloog in opleiding en moeder van drie kinderen de diagnose
parkinson gesteld, en ze vertelt: ‘Met parkinson kun je toch een mooie
carrière hebben.’ Wibecke Vinke: na een indrukwekkende carrière in
het hotelwezen reist ze tweemaal per jaar af naar ontwikkelingslanden
met de vrijwilligersorganisatie PUM om haar kennis over te brengen aan
ondernemers daar. Theo Boersma, die al vanaf zijn eerste levensjaar tobt
met de darmen, maar desondanks toch kan zeggen dat
hij met vallen en opstaan weer een fijn leven heeft.
En niet te vergeten mijn collega’s in de persoonlijke
rubrieken met hun mooie verhalen over het werken bij
Mathot en zorgen voor de best passende zorg voor u.
Liza de Bruijn

Manager Marketing en Communicatie
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Nieuws

van Mathot

PAKKETBEZORGING TIJDENS
HEMELVAARTSDAG EN PINKSTEREN
Zorg dat u op tijd bestelt! Het is alweer bijna
Hemelvaartsdag en Pinksteren volgt snel
daarna. Mathot is gesloten op Hemelvaartsdag
en tijdens Pinksteren en dat betekent dat
er mogelijk afwijkingen kunnen zijn in de
pakketbezorging. We raden u 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

DANTUMA EN MATHOT PER 1 MAART
VERDER ONDER ÉÉN NAAM
Mathot Medische speciaalzaken en Dantuma Medische Speciaalzaak in Leeuwarden zijn per 1 maart 2020 verder gegaan als één
organisatie onder de naam Mathot Medische Speciaalzaken. Na
een goede samenwerking die ooit startte in 2004, werd Dantuma
in 2016 een dochteronderneming van Mathot.
‘Het verdergaan als één organisatie onder de naam Mathot
is een logische keuze’, volgens Oscar de Goederen, directeur
Mathot Medische Speciaalzaken. Mathot en Dantuma
hebben hetzelfde DNA. De zorgzaamheid voor klanten
zit diep geworteld in beide organisaties. Deze basis en de
ervaring van de afgelopen jaren waarbij Dantuma onderdeel
is en valt onder de bedrijfsvoering van Mathot, biedt ruimte
om onder één naam verder te gaan. Ook oud-oprichter- en
directeur van Dantuma, Geert Dantuma, reageert positief
op de naamsverandering: ‘Mathot is constructief bezig de
organisatie toekomstbestendig te maken, iets wat noodzakelijk
is in de huidige zorgmarkt. Ik ben niet anders gewend van
Mathot dat een betere serviceverlening voor de klant altijd het
uitgangspunt is bij ontwikkelingen. Daarnaast helpt één naam
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bij de eenduidigheid voor klanten én medewerkers.’
Door deze stap biedt Mathot klanten in regio Friesland
meer duidelijkheid en het voordeel van een optimale
serviceverlening. ‘Daarmee zijn wij in staat klanten nog beter
te helpen bij het vinden van de best passende zorgoplossing’,
aldus Oscar de Goederen.

MATHOT ONLINE
SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN PASSENDE OPLOSSING
Bij Mathot stellen wij de zorgvrager altijd centraal en verbinden
daaromheen de zorgprofessional, huisarts en zorgverzekeraar.
Samen Zorgen we voor de best passende zorgoplossing
afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van het
assortiment dat wij bieden op gebied van stoma-, wond-,
continentie- en diabeteszorg, hebben oog voor uw persoonlijke
wensen en kunnen daarom uw vragen passend beantwoorden.

Daarnaast weten onze compressiespecialisten en orthopedisch
instrumentenmakers wat er per aandoening nodig is om met
minder pijn te bewegen.
U kunt op verschillende manieren in contact met ons komen:
langskomen op een van onze vestigingen, online of telefonisch.
We vestigen de aandacht op wat u nodig heeft en geven u altijd
een merkonafhankelijk advies.

AFGESTEMD OP UW
PERSOONLIJKE SITUATIE

VOOR ELKE FASE HET JUISTE
WONDMATERIAAL

ZELFVERZEKERD LEVEN
MET INCONTINENTIE

Wanneer u voor het eerst stomamateriaal
gebruikt, heeft u ongetwijfeld vragen.
Of misschien maakt u al langer gebruik
van stomamateriaal en wilt u een manier
vinden om hier zorgelozer mee om te gaan.
De zoektocht naar passende stomazorg
kan best ingewikkeld zijn zonder de juiste
ondersteuning. Wij geven u deskundig advies
en zoeken samen met u en uw verwijzer de
materialen die het beste bij uw persoonlijke
situatie passen.

Elke wond, of het nu om een traumawond,
chirurgische wond of een verwonding door
een onderliggende aandoening gaat, vraagt
om specifieke wondzorg. Daarnaast kent het
herstel van een wond verschillende fases, en
elke fase vraagt om ander wondmateriaal.
Met het juiste materiaal wordt de genezing
ondersteund en draagt het bij aan minder
littekenvorming. Mathot geeft
graag een advies op maat.

Incontinentie komt vaker voor dan u denkt.
Ongeveer één op de twintig mensen
heeft te maken met ongewild urine- en/of
ontlastingsverlies. Er zijn verschillende vormen
incontinentie, zoals stressincontinentie en
aandrangincontinentie. Elke vorm vraagt om
ander materiaal. Wij leveren alle merken en
zijn volledig op de hoogte van elk hulpmiddel
in ons assortiment. U zult ervaren dat u zich
zekerder voelt met de juiste materialen.

DIRECTE VERLICHTING EN
MEER ENERGIE

BETER BEWEGEN
DANKZIJ MINDER PIJN

MET DE JUISTE PRODUCTEN UW
BLOEDSUIKER ONDER CONTROLE

Compressietherapie is een drukbehandeling,
die wordt voorgeschreven door een arts
of fysiotherapeut. Wij passen dit toe met
behulp van therapeutische elastische kousen.
We leveren een compleet assortiment
vlakbreikousen en rondbreikousen van
verschillende merken. Als hier een medische
indicatie voor is, of als u hier zelf behoefte aan
heeft, dan kunnen we de compressiekous bij u
aanmeten en op maat laten maken. Ook bieden
we onderhoudspakketten en hulpmiddelen voor
het aan- en uittrekken van de compressiekous.

Blessures, pijn, chronische aandoeningen
als artrose of reuma; het zijn allemaal
redenen om bij ons om advies te vragen.
We kunnen alle soorten braces en bandages
uit voorraad leveren, zoals een duim- of
enkelbrace. Daarnaast kan onze orthopedisch
instrumentenmaker van alles op maat maken.
Denk aan een buikband of knieorthese.
Meestal voelt u al snel of een brace goed
is, omdat die direct de juiste ondersteuning
biedt. U zult ervaren dat u weer beter kunt
bewegen dankzij minder pijn!

Wanneer u de diagnose ‘diabetes’ krijgt,
komt er heel veel op u af. Vanaf dat moment
lijkt alles te draaien om bloedwaarden,
testen, prikken, voeding en heel veel andere
praktische zaken. Hoewel diabetes vaak
onzekerheid met zich meebrengt, valt
er heel goed mee te leven. Met de juiste
hulpmiddelen voor diabetes en insuline, kunt
u uw bloedsuikerwaarden onder controle
houden. Wij bieden u graag de hulp die u
nodig heeft, om zo goed mogelijk met uw
aandoening om te gaan.
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HOE SLIM

IS EEN COMPUTER?
ERIC POSTMA OVER KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

AI, artificial intelligence oftewel kunstmatige intelligentie, zal een steeds grotere rol
gaan spelen in ons leven. Denk aan zelfrijdende auto’s, zorgrobots die met een cliënt
communiceren of domoticasystemen die je gedragspatroon herkennen en zelf alvast de
thermostaat lager zetten voor je naar bed gaat. De ontwikkelingen gaan zo snel dat je
je af kunt vragen: gaat de computer ons in de toekomst niet overheersen?
Eric Postma, hoogleraar AI aan de Tilburg University, licht een en ander toe.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: Jan van der Ploeg

'E

r zijn mensen die zich zorgen maken om de toekomst
van AI,’ vertelt hoogleraar Eric Postma. ‘Zoals Elon
Musk, CEO van Tesla Motors (Tesla ontwikkelt
zelfrijdende auto’s, red.). Hij is bang dat computers
slimmer worden dan de mens. Hij waarschuwt ervoor dat
ze ons – als we niet uitkijken – gaan overheersen. Maar zijn
computers nu echt zo intelligent? Het is goed om te bedenken
dat computers in feite zeer geavanceerde rekenmachines
zijn. Ze kunnen heel complexe berekeningen uitvoeren,
grote aantallen berekeningen en meerdere tegelijkertijd.
Bovendien kun je ze programmeren. Die snelle en enorme
rekenkracht verklaart bijvoorbeeld het succes van de
schaakcomputer. In 1997 al versloeg de IBM-computer Deep
Blue de wereldkampioen schaken Garry Kasparov. Wat een
schaakcomputer doet, is de consequenties van alle mogelijke
zetten en tegenzetten analyseren en evalueren. Om te kunnen
schaken, hoeft de schaakcomputer niet eens te begrijpen wat
een schaakstuk of een schaakbord is. De computer moet alleen
de regels kennen en weten wat er wel en wat er niet mag.’

IMPLICIETE KENNIS

‘Wat een computer niet kan, is dingen begrijpen die voor ons
vanzelfsprekend zijn. Vorige eeuw was er een project waarbij
men alle kennis die wij als mens hebben, in een computer
probeerde in te voeren. Bijvoorbeeld dat een stoel is om
op te zitten of dat je een paraplu gebruikt als het regent.
Hoeveel kennis en hoeveel regels er voor dat project ook zijn
verzameld, we hebben nog geen computer die slimmer is dan

de mens. Hoe dat komt? Een van de redenen is dat je sommige
dingen moeilijk aan een computer kunt vertellen. Stel dat je op
de fiets zit en je wilt links afslaan. Wat doe je dan? De meeste
mensen zullen zeggen: “Dan draai je je stuur naar links.” Maar
als je dat doet, val je om. Bij het afslaan ga je eerst een beetje
naar links verzitten, je verplaatst je zwaartepunt. Dan stuur
je eerst een klein beetje naar rechts en vervolgens pas naar
links. Maar we zijn ons er niet van bewust dat we dat doen. Dat
is dus impliciete kennis die moeilijk is over te dragen aan een
computer.’

NEURALE NETWERKEN

‘Vanaf de begindagen van de AI was er ook een andere
stroming van onderzoek. Die hield zich bezig met zogeheten
kunstmatige neurale netwerken. Dit zijn modellen
geïnspireerd op de structuur van de menselijke hersenen.
In de jaren vijftig was er het eerste neurale netwerk, het
zogeheten perceptron. Dit was een eenvoudig systeem
dat bijvoorbeeld een cijfer kon herkennen. Rond 1990
ontstond er een tweede stroming. Dit waren complexere
vormen van neurale netwerken waarbij je meerdere lagen
van verbindingen had. Het bleek mogelijk die kunstmatige
neurale netwerken te trainen aan de hand van voorbeelden.
Je liet een voorbeeld zien, vertelde wat dat voorbeeld
was en het neurale netwerk leerde automatisch dat beeld
herkennen. Een van de pioniers uit die tijd is Yann LeCun.
Hij heeft een neuraal netwerk ontwikkeld dat postcodes kon
herkennen op handgeschreven enveloppen.’

>>
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HERKENNEN VAN HET TYPE HOND

‘Inmiddels zitten we in de revolutie van wat we deep learning
noemen. Hierbij gaat het om dezelfde technieken als in de
tweede stroming, maar dan met een groter netwerk, met
nog meer lagen. Het deep learning-netwerk – met soms
wel miljoenen verbindingen – is in staat om natuurlijke
afbeeldingen te herkennen, bijvoorbeeld een kat of een hond.
Waarbij het netwerk zelfs het ras kan onderscheiden. Dat is
heel knap voor een computer, veel knapper dan een potje
schaak winnen van de wereldkampioen. Hoe zo’n netwerk
dat doet? Eigenlijk begint het in elke laag met een stapje op
te lossen van de visuele herkenning van een plaatje. Eerst
deelt-ie het plaatje op in kleine contouren. Vervolgens gaat-ie
kijken naar combinaties van contouren en uiteindelijk heeft-ie
heel veel delen van het object dat-ie herkent. Zo komt-ie tot

‘Emoties zitten vanbinnen, die kan een
computer niet waarnemen. Maar wat
een computer wel kan, is emotionele
expressie herkennen’
een classificatie, bijvoorbeeld het type hond. Wat onder meer
tot deze grote doorbraak heeft geleid, is de beschikbaarheid
van heel veel data, via Facebook, Google en andere grote
internetbedrijven. Die deep learning-netwerken worden
namelijk niet geïnstrueerd, maar alleen maar getraind door
heel veel voorbeelden te laten zien en aan te geven wat die
voorbeelden zijn. Daar heb je dus heel veel data voor nodig.’

AFBEELDING BESCHRIJVEN

‘Wat het deep learning-netwerk ook kan, is een afbeelding
beschrijven. Laat je bijvoorbeeld een plaatje van een markt
zien, dan zegt hij: “A group of people shopping at an outdoor
market.” Als je niet beter weet, zou je denken dat die computer
begrijpt wat er op het plaatje staat. Maar de computer heeft
alleen maar geleerd om de juiste termen te koppelen aan
wat er op het plaatje te zien is. En stel dat we ruis aan
een afbeelding toevoegen, dan zal die afbeelding
niet door het netwerk worden herkend en een
verkeerd label opgeplakt krijgen. Terwijl wij als
mens het plaatje nog wel herkennen. Nu zijn dat
problemen die in de komende tijd wel opgelost
zullen worden, maar het geeft aan dat het systeem
zijn beperkingen heeft.’

EMOTIES LEZEN

‘Waar gaat het de komende tijd heen met deep learning? Een
interessante toepassing die door pionier Geoffrey Hinton
(verbonden aan Google) is bedacht, is dat we in de nabije
toekomst misschien gehoorapparaatjes kunnen maken die
bijvoorbeeld de Franse taal als input krijgen en dat Frans in
het Nederlands kunnen vertalen. Zo kun je communiceren
met een Franse vriend of vriendin als je zelf geen Frans
spreekt. Mits die vriend of vriendin natuurlijk het omgekeerde
apparaatje in heeft.’
Eric Postma werkt momenteel onder meer aan een systeem
dat automatisch gezichtsuitdrukkingen leert herkennen.
‘Emoties zitten vanbinnen, die kan een computer niet
waarnemen. Maar wat een computer wel kan, is emotionele
expressie herkennen. Er zijn systemen die minuscule
samentrekkingen in het gezicht van iemand kunnen
registreren. Daaruit kan de computer afleiden of die persoon
bijvoorbeeld teleurgesteld, geërgerd, verdrietig, verveeld,
gespannen of blij is. Hoewel je je moet afvragen hoever je
daarmee wilt gaan in verband met de privacy, biedt zo’n
systeem veel mogelijkheden. De eerste toepassing waar je aan
denkt, is mensen helpen die moeite hebben om emoties te
lezen in andermans gezicht. Denk aan mensen met autisme.
Maar het kan ook gebruikt worden bij sollicitaties of bij
leugendetectie. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het systeem
op dit moment nog makkelijk voor de gek te houden is. Stel
dat je een kleine sticker op je hoofd zou plakken, dan leidt dat
tot een heel andere uitkomst.’

TOEPASSING IN DE ZORG

‘Een andere ontwikkeling die ik voor me zie, is een vriendelijke
computer of een robot. Daarbij denk ik aan de dikke dame uit
de Harry Potter-film. Als Harry Potter in het kasteel komt,
praat hij met de dikke dame op het schilderij. Iets dergelijks
zou bijvoorbeeld in de zorg toegepast kunnen worden. Een
gezicht op een beeldscherm dat aan de non-verbale expressie
van een cliënt ziet of deze opgewekt, verdrietig of somber is
en met hem of haar kan communiceren. Dat is het beeld dat
ik heb bij de toekomstige computer. Is de gemoedstoestand
van de cliënt zorgwekkend, dan kan de computer dat
doorgeven aan de zorgverlener. Die zorgverlener
beoordeelt dan zelf nog een keer de situatie en
bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren. Dat
laatste is heel belangrijk. Want we mogen de
computer niet te veel autonomie geven. Dergelijke
belangrijke beslissingen moet je altijd overlaten
aan de mens.’
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grip bij het inbrengen.
PSST... ik ben er ook met opvangzak!

Actreen® eenmalige katheters

Verrassend praktisch!

B. Braun Medical B.V. | homecare.nl@bbraun.com | +31 (0)412 67 24 11 | www.bbraun.nl

Heeft u problemen
met uw huidplak?
Lost uw plak snel op?
Wij hebben een oplossing!
Bel gratis 0800-0224444
De Durahesive™ huidplak van ConvaTec is
de oplossing voor problemen met uw huidplak:
• Het vormt een kraagje rondom de stoma.
• Het helpt lekkage en oplossen/wegvreten
zoveel mogelijk te voorkomen.
Wilt u deze huidplak proberen?
Bel of mail ons en ontvang een proefpakket
info.convatec@convatec.com of 0800 0224444 (gratis)

www.convatec.nl

Portfolio

TEKST: Judith Bakkers
FOTOGRAFIE: privébezit W. Vinke

Wibecke Vinke:

KEN JE DIE BLIK VAN IEMAND DIE OPEENS HET LICHT ZIET?

A

ls je altijd in de ‘hospitality’ hebt gewerkt bij
grote hotelketens als Hilton en Kempinski
in het buitenland zoals Wibecke Vinke
(63 jaar), dan zit de wil om mensen te helpen in je DNA.
Daarom zette een Facebookbericht deze aimabele
hotel- en IT-expert op het spoor van PUM Netherlands
senior experts. Regelmatig vertrekt ze nu naar
ontwikkelingslanden om ondernemers in het middenen kleinbedrijf te adviseren.
Na haar pensionering keerde Wibecke terug naar Nederland,
maar achter de geraniums zitten was niets voor een vrouw
die midden in het leven staat. De vrijwilligersorganisatie PUM
sluit daarom naadloos bij haar passie aan. ‘Ik wil mensen
kansen geven om hun professionele leven te verbeteren. Met
mijn kennis van de hotellerie kan ik hotels naar een hoger
plan begeleiden. Juist in deze landen snakken ondernemers
naar kennis.’ Dat Wibecke als hotel-IT-specialist grotendeels
in Afrika, het Midden-Oosten en Azië werkte, is daarbij een
bonus.
Keihard werken
Twee keer per jaar reist ze twee weken naar een ver land, om
een ondernemer met raad en daad op marketing-, organisatieof operationeel gebied bij te staan. ‘Ik was onlangs in Tanzania.
Bij een safarilodge aan de westkant van de Serengeti. Dat
klinkt als vakantie, en toevallig sliep ik nu in een mooie tent,
met de savanne uitgestrekt voor me, wilde dieren en bijzonder
gastvrije mensen om me heen. Maar we hebben in die twee
weken echt keihard gewerkt.’ Na een sterkte/zwakte/kosten/
baten-analyse bleek hun boodschap niet te kloppen. Luxe en

bush moesten budget en savanne zijn. Ook de samenwerking
met reisbureaus was zwak en de locatie van de lodge stond
verkeerd op Google Maps. Zelfs eenmaal thuis is Wibecke nog
steeds met Google daarover in de weer.
Eyeopener
Hoewel het hard werken is, haalt Wibecke uit deze tripjes heel
veel voldoening. ‘De mensen zijn zo zorgzaam en dankbaar
voor wat ze kunnen leren. Ken je die blik van iemand die
opeens het licht ziet? Daar word ik blij van! Die eyeopener,
daar doe ik het voor.’ Dat er dan voor haar gezongen wordt en
dat ze een privédans van de Masai voorgeschoteld krijgt, zijn
slechts leuke bijzaken. ‘Het gaat me om kennisoverdracht.’

OVER PUM
PUM is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1978
bedrijven uit ontwikkelingslanden en opkomende
markten adviseert die geen commerciële consultant
kunnen betalen en/of lokaal geen toegang hebben
tot de gevraagde expertise. PUM doet dit door deze
bedrijven, op hun verzoek, te koppelen aan Nederlandse
professionals die hun jarenlange ervaring onbetaald
inzetten (maximaal 2 x 2 weken per jaar) voor een
betere wereld. Zo stimuleert PUM ondernemerschap,
zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling van middenen kleinbedrijf ter plaatse en biedt praktische kennis
binnen de belangrijkste sectoren van de economie.
www.pum.nl 

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

I.V.M. VERORDENINGEN VAN DE OVERHEID,
ZIJN ALLE EVENEMENTEN ONDER VOORBEHOUD!

BETER MOBIEL
TELEFONEREN
Mobiel fotograferen is het
helemaal! Maar professioneel
fotograferen met uw iPhone kan pas echt met de app Halide
Camera. Een Nederlandse app die u, zonder dat het te
ingewikkeld wordt, de kans geeft de belichting, sluitertijd en
scherpte aan te passen of witbalans of ISO in te instellen. En u
kunt zelfs in RAW schieten en een histogram oproepen. Met
een grid met waterpas staat nu ook uw horizon recht. Echt een
aanrader voor de iPhone-fotograaf. Te koop in de appstore.
Prijs: € 6,99.

GESCHIEDENIS
BELEVEN
Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert ook dit jaar in
oktober de Maand van de Geschiedenis. Met onder andere de
Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum en vele mooie
tentoonstellingen, lezingen en activiteiten georganiseerd
door honderden deelnemende instellingen, boekhandels
en bibliotheken in het land. Abdelkader Benali schrijft een
speciaal essay. Van de grote volksverhuizingen tot de transAtlantische slavenhandel en van de Kruistochten tot de Koude
Oorlog: het thema Oost/West van dit evenement duikt overal
op in de geschiedenis. En u kunt het allemaal beleven. Waar?:
maandvandegeschiedenis.nl

PERFECTE KARAF

Design in de koelkast. De glazen Cool-It-karaf van de
Canadees Francis Cayouette ziet er altijd smaakvol uit. Of er
nu water met komkommerschijfjes, limoen, gember of vers
geperst sap in zit, op de zomertafel of in het schap van de
koelkastdeur. Met een bijzondere insecten en vuil werende
open-en-dicht-methode: draai de bal naar beneden om te
schenken en vervolgens weer omhoog om de karaf af te
sluiten. Verkrijgbaar in de kleuren dusty green en zwart, met
een donkerblauwe, donkergrijze, terracotta, dusty green of
zwarte dop. Vaatwasmachinebestendig. Prijs: € 27,95. Online
bij diverse webshops verkrijgbaar: google op cool_it karaf.

KLEINE KOEIENDROOM

LEUK TAAL LEREN

Met de taalspellen van Quiboba leren kinderen
spelenderwijs Engels, Frans, Duits en Spaans. Handig
voor de overstap naar de middelbare school. Geeft uw
kind een fijne voorsprong. Elk spel bevat 72 kaarten in de
vreemde taal, verdeeld in vier groepen: werkwoorden,
maanden/dagen/jaargetijden, cijfers en basiswoorden.
Op elk kaartje staat een woord met daarbij een
voorbeeldzin. Er zijn in totaal 1000 woorden. In een
podcast hoort uw kind de juiste uitspraak. Extra: QRcode voor het downloaden van extra oefenmateriaal
zoals controlebladen, puzzel, landen en hoofdsteden
in de taal. Prijs: € 29,50 per taalspel of € 79,- voor een
pakket met alle vier spellen. quiboba.nl

Stoere, pure tassen, sleutelhangers en portemonnees voor dito mannen
en vrouwen, gemaakt van dik, authentiek rund (waterbuffel) leer, al dan
niet gecombineerd met koeienvacht. Een groot aantal verschillende
modellen in natuurlijke kleuren, elk voor zich uniek, met een unieke naam
en origineel oormerk. Alittlecowsdream is een klein eigenzinnig label dat
bestaat sinds 2008. Ik had indertijd een ‘kleine koeiendroom’, die in 10 jaar
tijd best groot is geworden. Mijn kleine koeiendroom ging erover, dat ik
het zo mooi zou vinden, dat de koeien, die in onze maatschappij gegeten
worden, niet vergeten worden. www.alittlecowsdream.nl/
Gebruik de kortingscode Cowowow! voor 10% kennismakingskorting.
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NATUURLIJKE ONTDEKKINGSREIS

Wanneer weer toegankelijk, ga dan op ontdekkingsreis met de
hele familie in Nederlands mooiste natuurhistorisch museum.
In het nieuwe Naturalis in Leiden, dompelt jong en oud zich
onder in de wonderlijke wereld die natuur heet. Hier ziet u
dieren, planten en reusachtige fossielen, die u nog nooit heeft
gezien, zaal na zaal. En de bijzondere T. rex Trix? Die kunt u
ook zien! Kijk in de agenda wat er op de dag dat u wilt gaan,
gepland staat. Prepareren van dieren? Spotlights op de experts
of NaturalisNuShow? Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijzen: vanaf 4 jaar € 16,- www.naturalis.nl

GRATIS GEHEUGENTRAINER

De Max-geheugentrainer-app houdt ons brein soepel en bij
de tijd. Het is een leuke én uitdagende app gebaseerd op het
televisieprogramma van Omroep MAX. Ook hier vindt u onder
andere het Boodschappenspel, Zoekplaatje en Letterregen.
Verdeeld over de categorieën Geheugen, Rekenen, Concentratie
en Taal, vindt u 14 minispellen met 3 niveaus. In slechts 10 minuten
traint u uw mentale fitheid.
Gratis voor smartphone en
tablet, zoek in appstore op Max
Geheugentrainer.

STOERE STRANDTWEEDAAGSE
GOEDE PLANNING,
HALVE WERK
Bespaar veel tijd met de gratis app AnyDo.
Deze neemt automatisch aan het begin
van uw dag een takenlijst door. Taken
aanmaken of verslepen naar een andere
dag gaat erg gemakkelijk. U kunt de taak
urgentiegradaties meegeven, een alarm
instellen, maar ook een notitie toevoegen
of een taak delen met een ander. Ook
synchroniseert AnyDo met uw telefoonagenda: afspraken
worden automatisch getoond. Koppelen met Facebook is
eveneens mogelijk. Nederlandstalig en zowel voor Android als
Apple. Te downloaden in de respectievelijke stores: Any.do.

Doe eens iets stoers en boek een tweedaags (of drie of
vier) strandwandelarrangement. Loop in eigen tempo van
Scheveningen naar Zandvoort met een overnachting in
Noordwijk aan Zee of van Wijk aan Zee naar Petten met
een overnachting in Egmond aan Zee. Het arrangement is
compleet verzorgd met lunchpakketten, diner, hapjes en
drankjes onderweg, bagagevervoer en hotelovernachting.
Tot eind september te boeken. De route is zeer eenvoudig,
grotendeels over het strand. Kijk voor de diverse data op
stours.nl/strand-2-daagse. Prijs vanaf € 215,- per persoon.
stours.nl

GROENE KNEUSJES

Heeft u groene vingers en een groen hart? Zet u dan in voor onze
Groene Kneusjes: groene & bloeiende plantjes die wat extra liefde
nodig hebben. Ze hebben een schoonheidsfoutje, zijn van wat
mindere kwaliteit of gewoon een beetje kneuzig. Om deze plantjes
niet te verspillen, verpakken we ze in onze Groene Kneusjes box.
Een box gevuld met een verrassing aan plantjes, die we een tweede
kans kunnen geven. En dat natuurlijk tegen een zacht prijsje.
www.plantje.nl/shop/groene-kneusjes-box
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‘Met raad en
daad bijstaan!’
16 MATHOT MAGAZINE

Podium

Monica Podda (60 jaar) heeft haar ideale werkplek gevonden. Halverwege vorig jaar stapte
ze over van de Klantenservice naar de Verpleegkundige binnendienst. De veelzijdigheid
van het werk, het hechte team en de mensen die ze kan helpen, zorgen ervoor dat ze hier
helemaal happy is.
TEKST: Judith Bakkers FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

E

igenlijk wilde Monica altijd al werken in de zorg.
Als middelbare scholier had ze bijbaantjes bij
ziekenhuizen en zorgcentra. ‘Het leven nam een
andere wending en ik werkte jarenlang bij de
Klantenservice van Zilveren Kruis en pensioenuitvoerder
MN. Fijn werk en ik kon me goed ontplooien. Maar het
bleef kriebelen. Ik bleef doorleren. Ik krijg daar energie
van en met al de opgedane kennis kan ik mensen nog beter
helpen.’

GELUK

Ze besloot een baan dicht bij huis te zoeken, toen de
pensioenuitvoerder naar Den Haag ging verhuizen.
Een ex-collega adviseerde Monica om de vacatures van
Mathot, waar ze werkte, in de gaten te houden. Een mooi
bedrijf in de zorg. ‘Ik kon mijn geluk niet op, toen ik werd
aangenomen bij de Klantenservice van Mathot. Ik heb
geen dag spijt. De bijzondere, familiaire sfeer en de wil
van iedereen in het bedrijf om mensen te helpen, passen
precies bij mij. Ik ben ook een familiemens en voor mensen
zorgen is mijn passie.’

IDEALE BAAN

Haar baan bij de Klantenservice vond Monica leuk, maar
ze wilde meer. Daarom begon ze met een opleiding
doktersassistente, zodat ze nog beter advies kan geven
aan zorgconsumenten en zorgprofessionals. ‘Ik had bij mijn
leidinggevende aangegeven dat ik met deze opleiding was
begonnen en dat ik toe was aan een volgende stap.’ Sneller
dan ze verwachtte, kwam de ideale baan op haar pad. Ze
werkt in een hecht en communicatief team, bestaande uit
drie backofficemedewerkers en vijf verpleegkundigen.

MOOI WERK

Anders dan bij de Klantenservice, adviseert en helpt ze
nu vooral de zorgverleners zoals artsen, ziekenhuizen en
thuiszorg. Maar het contact met de zorgconsumenten is
nooit ver weg. ‘Klantenservice stuurt specifieke vragen door,
we registreren de klantaanmeldingen, doen de intake en
maken zorgplannen. Ook bel ik na of klanten hun spullen
hebben gekregen of dat het materiaal nog voldoet. Het is een
heel afwisselende baan waar je echt iets voor mensen kan
betekenen. Want dat vind ik nog het leukste van mijn werk.
Mensen met raad en daad bijstaan.’

MEDEMENSELIJKHEID

Spoedhulp verleent ze tijdens de 24-urige nooddienst. ‘Wat
mij nog het meest is bijgebleven is de jonge vrouw die me
in de avond in paniek opbelde. Ze was net thuis van een
stomaoperatie. Heftig op zo’n jonge leeftijd. Ze had mijn
dochter kunnen zijn. Haar stomamateriaal was nog niet
geleverd. Het bleek dat de koerier per ongeluk haar pakket bij
een andere klant had afgegeven. Hij was al bijna in Den Haag en
moest dus eerst terug naar Haarlem. Ik hield contact met haar
totdat de bestelling binnen was. En de volgende ochtend belde
ik haar of alles goed ging. Die medemenselijkheid is belangrijk
en ze was er blij mee. Mijn telefoontjes hielpen haar om rustig te
blijven. En daar doen we het voor. Dat maakt dit vak zo mooi.’

REDACTIE MATHOT MAGAZINE

Hoewel Monica een drukke baan heeft en een opleiding volgt,
zag ze vorig jaar ook nog kans om een bijdrage te leveren
aan het redactieteam van het Mathot Magazine. ‘Ontzettend
leuk om te doen. Ik bracht onderwerpen in als de app voor
doven en slechthorenden, een wandelvakantie op Sardinië en
mijn dochter Liselotte suggereerde twee opera’s, ze studeert
namelijk muziekwetenschappen. Mijn onderwerpen zijn in het
blad gekomen. Top!’
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‘MET PARKINSON KUN JE NOG
EEN MOOIE CARRIÈRE HEBBEN’
Toen ze 33 jaar oud was, werd bij Annelien Oosterbaan de diagnose parkinson gesteld. Ze werd er
volkomen door verrast. Als moeder van drie jonge kinderen en gynaecoloog in opleiding had ze een
druk leven. ‘Tot dan toe was alles voor de wind gegaan. Ik zag het totaal niet aankomen.’
TEKST: Conny Verweij

arkinson paste totaal niet bij het beeld dat ik van mezelf
had,’ vertelt Annelien Oosterbaan. ‘Ik associeerde de
ziekte met schokkende, oude mannen. In het begin
kon ik het dan ook bijna niet uitspreken.’ De ziekte openbaarde
zich in eerste instantie bij Annelien door spierstijfheid. ‘In die
tijd deed ik kijkoperaties. Dan sta je urenlang met je armen in
dezelfde houding, werkend op een heel klein oppervlak. Op een
gegeven moment kreeg ik last van een frozen shoulder. Dat was
natuurlijk niet verwonderlijk met het werk dat ik deed. Maar
uiteindelijk bleek het met de ziekte van Parkinson te maken
te hebben.’ Annelien was bezig met het laatste deel van haar
opleiding. Dat ze in de toekomst nog zou kunnen opereren,
bleek uitgesloten. ‘Sommige mensen gaven mij het advies om
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me te laten omscholen. Maar ik vond mijn werk zo ontzettend
leuk dat ik wilde kijken hoe ik binnen mijn vakgebied kon
blijven werken. Het probleem met de frozen shoulder was snel
opgelost. Maar de spierstijfheid bleef aanwezig, deze zit in
mijn linkerarm. Dat het links zit, is mijn geluk. Ik ben heel erg
rechtshandig. Ik kan bij mijn werkzaamheden alles met rechts
compenseren. Zo heb ik ook mijn opleiding af kunnen maken.’

NIEUWE FUNCTIE

‘Nadat ik mijn specialisatie had afgerond, heb ik goed
nagedacht hoe ik duurzaam ingezet zou kunnen worden. Omdat
ik bij het Erasmus MC mijn opleiding had gevolgd, kenden ze

mijn werkinstelling. Ik ben een harde werker. Uiteindelijk heeft
het Erasmus MC voor mij de functie poliklinisch gynaecoloog
gecreëerd. Dat betekent dat ik alleen overdag werk. Normaal
gesproken draai je als gynaecoloog onregelmatige diensten
op de verloskamer. Dat heb ik op moeten geven. Niet dat ik
niet fit genoeg ben, maar in acute situaties – bijvoorbeeld ’s
nachts – moet je ook kunnen opereren. Dat ik het werk op de
verloskamer niet meer kan doen, vind ik jammer. Maar daar
staat tegenover dat ik nu een erg leuke baan heb. Ik heb me
toegelegd op de prenatale diagnostiek. Ik begeleid vrouwen die
zwanger zijn van een afwijkend kind. Het is interessant werk, ik
krijg complexe casussen.’

‘Als je trilt, lijkt het alsof je
zenuwachtig bent. Dat vind ik veel
erger dan het trillen zelf’

BESPREEKBAAR MAKEN

‘Op een gegeven moment ontstond bij mij een milde tremor.
Ik ben geen onzeker persoon, maar als je trilt, lijkt het alsof je
zenuwachtig bent. Dat vind ik veel erger dan het trillen zelf.
Daarom heb ik besloten er open over te zijn naar iedereen met
wie ik werk. Ermee naar buiten treden vind ik ook belangrijk
om awareness te creëren met betrekking tot Young Onset
Parkinson (parkinson die vóór het vijftigste levensjaar begint,
red.). En ik wil laten zien dat je met een positieve instelling en
doorzettingsvermogen het meest bereikt. Ik hoor weleens dat
mensen met parkinson het niet bespreekbaar durven te maken.
Het taboe moet eraf, het is belangrijk om open met elkaar
in gesprek te gaan. Ja, het is een progressieve neurologische
ziekte, maar de ziekte verloopt bij iedereen weer anders. Het is
niet zo dat je opeens uitgeschakeld bent. Met parkinson kun je
zeker nog een mooie carrière hebben.’

STRESS EN EMOTIE

Behalve de milde spierstijfheid en milde tremor heeft Annelien
inmiddels soms ook een tril in haar stem. ‘Dat gebeurt vooral
als ik emotioneel of gestrest ben. Stress en emotie verergeren
de symptomen. Daarom is het belangrijk dat je werk doet
waar je goed in bent, waar je lol in hebt en waarbij je je op
je gemak voelt. Ik ben een goede gynaecoloog. Met mijn
rechterhand maak ik geavanceerde echo’s. Daarbij ben ik
ook een empathische dokter. Het gebeurt weleens dat ik –
bijvoorbeeld bij het overlijden van een kindje – door emotie
een trillende stem krijg. Of ik dan meteen vertel dat dat komt
omdat ik parkinson heb? Nee. Ik maak geen geheim van mijn
ziekte, maar het consult gaat niet over mij. Bovendien mag je
als arts best emoties tonen. Van patiënten die het wel weten –
bijvoorbeeld omdat ze me op tv bij Pauw gezien hebben – krijg
ik positieve reacties.’

PUSH-UPS

Er zijn (nog) geen medicijnen om parkinson te genezen. Wel
is er medicatie om de symptomen te verlichten. Annelien: ‘Ik
zou het liefst helemaal geen medicatie gebruiken. Maar toen
ik voor een studie waar ik aan deelneem, een paar uur geen
medicatie mocht innemen, bleek wel dat ik er baat bij heb.
Het vermindert de tremor en de spierstijfheid. Dus gebruik

>>
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ik nu medicijnen in een lage dosering.’ Om de achteruitgang
zoveel mogelijk te vertragen, doet Annelien ook veel aan sport.
‘Ik hockey twee keer per week en ga één tot drie keer in de
week hardlopen. Daarnaast doe ik elke dag push-ups om de
spierkracht in mijn linkerarm zoveel mogelijk op peil te houden.
Het is bewezen dat bij drie keer per week intensief sporten de
progressie minder snel is. En dat is ook mijn ervaring. Sporten
heeft niet alleen fysiek effect maar ook mentaal. Ik heb vorig
jaar de Marathon van Rotterdam gelopen. Dat je lijf dat kan en
doet, geeft een kick.’

pijn. En de oudste had ook een paar keer gezien dat ik trilde.
Ik heb ze dus verteld dat ik een ziekte heb, een ziekte die in je
hoofd begint. Maar ook dat er heel slimme dokters zijn die vast
wel een oplossing voor die ziekte vinden. Ik heb het zo luchtig
mogelijk gebracht. En zo zie ik het zelf ook. Het heeft geen zin
om somber te worden. Ik ben nu 36. Ik wil genieten van wat ik
nu kan en zoveel mogelijk uit het leven proberen te halen. Er
wordt superveel geld in onderzoek naar parkinson gestoken.
Daar moet toch iets uit komen de komende jaren.’

ONDERZOEK NAAR PARKINSON

Annelien is co-ouder van drie kinderen. Ze zijn 4, 6 en 8 jaar
oud. De uitzending van Pauw over parkinson (op 13 november
2019) waar Annelien een van de gasten was, was aanleiding om
het aan haar kinderen te vertellen. ‘Mijn kinderen wisten wel
dat er iets met mijn linkerarm was. Toen ik een frozen shoulder
had, mochten ze niet aan die arm gaan hangen vanwege de

MEER INFORMATIE
Meer weten over de ziekte van Parkinson of
doneren voor onderzoek naar deze ziekte?
Zie: www.parkinson-vereniging.nl

Advertentie

Vraag een gratis proefpakket aan!
www.bbraun.nl/stoma

Controle over je stoelgang
Be 1® is toe te passen bij een dikke
darmstoma links op de buik. In plaats
van een stomazakje plaats je dit
slimme ‘dekseltje’. Pas als er ontlasting
komt ontvouwt er een zakje en
eventuele lucht laat je met een knopje
ontsnappen. Na de stoelgang plaats je
een nieuwe capsule.

Ontdek Be 1®

Het slimme ‘dekseltje‘ op je colostoma

B. Braun Medical B.V. | homecare.nl@bbraun.com | +31 (0)412 67 24 11 | www.bbraun.nl

Onder
de loep

Slaaprobot
Moeite met slapen? De Somnox-slaaprobot helpt je sneller in
slaap te vallen, langer te slapen en frisser wakker te worden.
Het ergonomisch gevormde kussen heeft een kunstmatig
ademhalingsritme, dat langzamer is dan het gebruikelijke
ademhalingsritme van de mens. Door het kussen tegen je
aan te houden neem je automatisch de ademsnelheid van het
kussen over en val je makkelijker in slaap. Daarnaast zorgt het
rustgevende geluid – zoals meditatieve muziek of een geluid
naar keuze – bij de meeste mensen voor meer ontspanning en
dus een betere slaap. Ook voor wie onrustig slaapt vanwege een
aandoening, bijvoorbeeld dementie of PTSS (posttraumatische
stressstoornis), kan de slaaprobot soms een uitkomst zijn.
Meer informatie: Meetsomnox.com/nl

Camerapil

Wanneer een arts vermoedt dat er sprake is van een
afwijking in de dunne darm, kan hij of zij onderzoek door
middel van een camerapil voorstellen. Officieel heet dit een
videocapsule-endoscopie of VCE. De capsule met ingebouwde
camera heeft de grootte van een flinke vitaminepil, zo’n 11
bij 27 millimeter, en is makkelijk door te slikken. De camera
maakt twee keer per seconde een afbeelding. Deze beelden
worden via sensoren die op de buik zijn geplakt, naar een
speciale ontvanger doorgestuurd die de patiënt met een band
om de buik draagt.
De peristaltische bewegingen zorgen ervoor dat de capsule
door het hele maag-darmkanaal heen gaat en meestal binnen
24 tot 48 uur het lichaam met de ontlasting verlaat. Voordeel:
het onderzoek is pijnloos en niet belastend voor de patiënt.
Nadeel: in tegenstelling tot de ‘klassieke’ endoscopie kunnen
er bij de VCE geen poliepen of hapjes weefsel (biopten)
worden weggenomen voor verder onderzoek. Een VCE is niet
voor alle darmproblemen het meest geschikte onderzoek. Het
is altijd de arts die bepaalt wanneer en bij wie de camerapil
kan worden gebruikt.
Bron en meer info: Maag Lever Darm Stichting, www.mlds.nl.
Zoek op ‘VCE’.

Foto: Somnox

Heupairbag

Jaarlijks breken meer dan 24.000 ouderen in Nederland een heup.
De heupairbag – een Nederlandse vinding die onder de naam Wolk
wordt verkocht – kan het aantal fracturen terugdringen. Hiermee
wordt niet alleen veel leed voorkomen, maar ook bespaard op
zorgkosten. Wolk is een platte heupband met twee grote vlakken aan
de zijkanten, die onder de kleding wordt gedragen. Door middel van

sensoren registreert de band min of meer continu de bewegingen
van de drager. Zo wordt een valbeweging meteen herkend. De airbag
vult zich dan onmiddellijk met lucht, waardoor de drager zacht
terechtkomt. Tegelijkertijd stuurt Wolk een sms-bericht naar een
contactpersoon met vermelding van de locatie waar de oudere zich
bevindt.
Bij de Brabantse zorginstelling TanteLouise is het aantal heupfracturen sinds het gebruik van Wolk flink afgenomen. Na een testperiode
heeft de zorginstelling een aantal van deze heupairbags aangeschaft.
Wolk is niet alleen te gebruiken in verpleeghuizen, maar ook thuis.
Het geeft de meeste dragers een veilig gevoel, en mantelzorgers hoeven zich minder zorgen te maken. Wolk is herbruikbaar. Na een val
kan het patroon dat de airbag heeft opgeblazen, worden vervangen.
De heupairbag kan gewoon in de wasmachine.
Meer informatie: www.wolkairbag.com 
Foto: Wolk
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Reistips
& tricks
WATERDICHT
Een waterproof toilettas is echt handig. In het vliegtuig
voldoet de RunOff Waterproof 3-1-1 van Nite Ize aan de
internationale (vloeistof)handbagageregels. Omdat hij
waterdicht is zijn er geen eventuele lekongelukjes in uw
rolkoffertje. En andersom ook. De toilettas laat geen
vloeistoffen naar binnen. Totaal waterproof. Handig voor
op het strand, in de kajak, in uw rugzak of op wintersport.
Allemaal dankzij de water- en stofdichte rits op basis
van mechanische vacuümtechnologie. Een must-have!
Meerdere maten verkrijgbaar vanaf € 29,99.
nite-ize.nl

BIJZONDERE REIZEN

Wie geïnteresseerd is in cultuur, geschiedenis,
architectuur, muziek, mooie verhalen en
ontdekkingsreizen in de Baltische landen, Kaukasus
en Rusland, zit goed bij Art Nouveau travel van
Julia. Haar reizen bieden naast een rijk muzikaal
aanbod stadsverkenningen en natuurwandelingen.
Denk daarbij aan opera en ballet in imposante
nationale theaters, een uitgebreid klassiek
repertoire van orkesten, koren, orgels, jazz in de
steden en wandelen in natuurparken. Groepsreizen
van minimaal 10 tot maximaal 16 mensen.
artnouveautravel.nl
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WERELDBURGER

Ziet u zichzelf als
wereldburger of heeft u
plannen om langdurig de
wereld te gaan rondreizen
en locatie-onafhankelijk
te gaan werken? Dan is het aan te raden om eerst even het
e-book van Esther Jacobs Handboek voor wereldburgers te
lezen. In het begin zult u ontluisterd zijn. Wat een beren op de
weg! Uiteindelijk zult u blij zijn dat Esther zo eerlijk is geweest
over haar strijd met de regeltjes en kunt u uzelf veel ellende
besparen. Om vervolgens als u dat wilt locatie-onafhankelijk
te leven en te werken over de hele wereld, als digital nomad.
Een praktisch en inspirerend boek waar Esthers eigen
ervaringen worden afgewisseld met die van anderen, vol tips
en tricks om systemen te trotseren en inspiratie om door te
zetten. Kijk op haar website estherjacobs.info. Bekijk ook
het One Year To Freedom-begeleidingsprogramma.
E-book: € 7,95, boek: € 20,- excl. verzendkosten.

NOORDERLICHTGARANTIE?
Het noorderlicht is en blijft natuurlijk een natuurfenomeen,
maar wie in de wintermaanden (1 oktober tot en met 31
maart) met de postboot Hurtigruten langs de Noorse kust
vaart, is er vrij zeker van dat het magische noorderlicht
zal verschijnen. De grootste kans heeft u wanneer u de
12-daagse reis boekt van Bergen-Kirkenes-Bergen. U verblijft
dan vijf nachten boven de poolcirkel en omdat het schip

door veel donkere gebieden vaart ’s avonds en ’s nachts,
weg van de lichtvervuiling van de stad, is de kans heel groot
dat het groene licht voor u danst. Zeker zijn de optimale
kustbelevenis en prachtige landschappen die aan uw oog
voorbijtrekken.
Een bijzondere trip met veel excursiemogelijkheden.
Kijk op norske.nl

BELEEFSCHILDERIJEN

Als u echt midden in schilderijen wilt staan en ze
beleven, of tijdens de vakantie toch in de buurt
bent, is een tripje naar Les Baux de Provence in
Frankrijk een goed idee. In een steengroeve vindt
u de tentoonstelling Carrières de Lumières, met
ieder jaar andere schilderijen van een beroemde
schilder levensgroot op muren, vloeren of plafonds
geprojecteerd. Door de muziek en bewegende
animaties behoorlijk imposant. Let op: de
tentoonstelling bestaat uit twee voorstellingen achter
elkaar met één kaartje. Voor info, openingstijden en
entreeprijzen: carrieres-lumieres.com. Sinds dit
voorjaar ook Les bassins des lumières in Bordeaux.
Net zo spectaculair!

FLAMINGO-(G)ROEP
ANWB’s leukste uitje van 2018 is ook
in 2020 een echte aanrader, want deze
unieke Zuid-Limburgse dierentuin met
een nieuw en uniek dierentuinconcept
heeft sinds vorig jaar de grootste groep
flamingo’s in Europa. Vergaap je aan
hun aantal en schoonheid. In GaiaZOO
reis je in één dag over de hele wereld:
waan je op de Afrikaanse savanne en
sta oog in oog met ’s werelds mooiste
dieren zoals machtige gorilla’s, imposante
neushoorns, statige giraffen, de bedreigde korenwolf en eikelmuis,
maar ook slingerende apen. Gaiazoo.nl. Ga het zien!
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De kracht
van samen
zorgen

‘Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, maar íemands eenzaamheid
doorbreken kunnen we allemaal.’ De campagne ‘Eén tegen
eenzaamheid’ heeft al tot veel geslaagde initiatieven geleid. Zoals
Oud Cuisine in Groningen, waarbij jonge en oude vrijwilligers met een
passie voor koken samen een pop-uprestaurant runnen.
TEKST: Conny Verweij

EENZAAMHEID

EÉN TEGEN EENZAAMHEID

O

p dit moment zijn er ongeveer 1,3 miljoen
mensen ouder dan 75 jaar. Met de meeste van
die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar
meer dan de helft van de 75-jarigen zegt zich
eenzaam te voelen. Daarom is de overheid een campagne
gestart. De belangrijkste boodschap: iedereen kan iets aan de
eenzaamheid van een ander doen. Een klein gebaar maakt al
een verschil.
Oud Cuisine in Groningen is een initiatief van Cas Klatte,
Piet Croockewit en Siko Oud. Het idee ontstond toen Cas
en Piet een bijbaan hadden in een verzorgingshuis. ‘We
merkten dat veel ouderen zich niet gewaardeerd voelden. Ze
dachten dat ze niet echt meer iets konden bijdragen aan de
maatschappij. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Wij wilden dat
ze weer ergens trots op konden zijn.’ Inmiddels draait Oud

Hoe herken je eenzaamheid en wat kun je eraan doen?
Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl staan tips
en adviezen. Zelf geen ideeën of weet u niet hoe u iets
aan kunt pakken? Sluit u aan bij een initiatief bij u in de
buurt of klop aan bij de gemeente.

Cuisine alweer langer dan een jaar. Het team bestaat uit een
bonte verzameling van studenten en ouderen, variërend in
leeftijd van 20 tot 87 jaar. Eens per maand treffen ze elkaar in
Eeterie de Globe. De jonge ouderen halen de ouderen op die
minder mobiel zijn. Het driegangenmenu wordt zorgvuldig
samengesteld. Cas: ‘We willen dat mensen bij ons komen
eten omdat het zo lekker is, niet alleen omdat het concept
ze aanspreekt.’ De teamleden zijn goed op elkaar ingespeeld.
Een bevriende kok leerde hun hoe ze het koken konden
timen. Maar het gaat toch vooral om het plezier. Volgens de
oprichters hangt er op zo’n avond een sfeer van optimisme,
trots en gezelligheid. Ze hopen dan ook dat elke stad een Oud
Cuisine krijgt.
Meer informatie op de Facebookpagina van Oud Cuisine.

25

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

Heeft iemand die na overlijden
niet wil doneren, zelf recht op
een orgaan?
Er is een groot tekort aan donororganen. Veel mensen staan niet geregistreerd in het Donorregister.
Daarom treedt op 1 juli dit jaar de nieuwe donorwet in werking. Wie niet reageert op de brieven van
de overheid, wordt geregistreerd met ‘Geen bezwaar tegen donatie’. Maar een bewuste keuze is
natuurlijk beter. De nieuwe wet heeft echter de discussie doen oplaaien over wie het meeste recht
heeft op een orgaan.
TEKST: Conny Verweij FOTO BERNADETTE HAASE: Bart Erkamp

Bernadette Haase
directeur Nederlandse
Transplantatie Stichting

‘Veel mensen beseffen niet
dat ze zelf ook weleens
een orgaan nodig zouden
kunnen hebben’
‘Heel veel landen om ons heen hebben al een geen-bezwaarsysteem. Geen bezwaar is gelijk gesteld aan ‘Ja’. Er zijn mensen
die denken: ik hoef niks te doen, want met die nieuwe wet
wordt toch wel geregistreerd dat ik voor ben. Dat klopt, maar
het is echt beter zelf een keuze te maken. En welke keuze dat
ook is, vertel je omgeving hoe je erover denkt. Laat weten dat
je bewust hebt gekozen. Dat maakt het voor je nabestaanden
makkelijker op het moment dat je overlijdt en eventuele
orgaandonatie ter sprake komt.
Als ik een lezing geef, vraag ik weleens: wie wil er een orgaan
ontvangen? Dat is dan 99 procent van de aanwezigen. En wie
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staat er geregistreerd? Dat blijkt dan een derde te zijn. Het is
een onderwerp waar mensen niet over nadenken. Laat staan
dat ze beseffen dat ze zelf ook weleens een orgaan nodig
zouden kunnen hebben. Maar de kans dat je een orgaan nodig
hebt, is veel groter dan de kans dat je na overlijden een orgaan
kunt afstaan. Orgaandonatie is namelijk alleen mogelijk als
iemand overlijdt op de Intensive Care van het ziekenhuis.
Een orgaan ontvangen is een maatschappelijk gift, iedereen
heeft daar gelijke toegang toe. Dat is een groot goed. Er
zijn vooraf vastgestelde criteria voor het toewijzen van een
orgaan. Een orgaan gaat naar de patiënt op de wachtlijst die
het ‘t dringendst nodig heeft en bij wie het orgaan het beste
past. Wij als Nederlandse Transplantatie Stichting kennen de
individuele patiënt op de wachtlijst niet en weten dus niet of
die persoon met ja of nee geregistreerd staat.
Er zijn natuurlijk mensen die geen orgaan willen ontvangen.
Maar ik kan me persoonlijk best voorstellen dat mensen
vinden dat als je zelf een orgaan wilt, je ook bereid moet
zijn om af te staan. We hopen in elk geval dat de campagne
rondom de nieuwe wet tot bewuste keuzes leidt. Er is zo'n
groot tekort aan organen, wij moeten dit met elkaar oplossen.’

Yvonne de Fiouw (60)
geregistreerd als donor

Max Joling (25)
geregistreerd als niet-donor

‘Mag je iemand het recht op
een orgaan ontzeggen?’

‘Mijn keuze om niet te
doneren heeft tot veel boze
reacties geleid’

‘Vanaf mijn achttiende heb ik al een donorcodicil. Na mijn
overlijden wil ik organen en weefsel graag doneren, ik heb
er dan zelf immers niets meer aan. Of ik het geen eng idee
vind dat ze in me gaan snijden? Ik maak dat toch niet meer
bewust mee. In de media lees je zoveel verhalen over mensen
die iets nodig hebben. Het is een fijne gedachte om iets voor
hen te kunnen betekenen. Ik zou zelf ook heel blij zijn als
ik een orgaan nodig zou hebben en een ander mij dat gunt.
Op Facebook komen er weleens verzoeken voorbij voor een
nierdonor. Moedig vind ik dat, als mensen bij leven een nier
willen doneren.’
‘Of iemand die na overlijden niet wil doneren, zelf wel een
orgaan mag ontvangen? Persoonlijk vind ik niet dat je die
mensen dat recht mag ontzeggen. Het is ieders goed recht
om niet te willen doneren. Mensen die roken of te veel
alcohol drinken ontzeg je ook geen medische zorg. Wie er als
eerste in aanmerking zou moeten komen voor een orgaan,
dat hangt voor mij heel erg af van de persoonlijke situatie
van die persoon. Stel je hebt iemand van 60 die zelf wel wil
doneren en iemand van 30 die dat niet wil en ze hebben
allebei een hart nodig. Dan zou ik geneigd zijn om te zeggen:
zorg dat dat hart naar die persoon van 30 gaat. Die heeft
misschien een gezin en een grotere kans op meer levensjaren
in het verschiet.’

‘Goed dat de donorwet er komt, laat dat voorop staan.
Maar sommige mensen hebben misschien meer tijd nodig
om te beslissen of ze wel of geen donor willen worden.
Daarnaast vind ik niet alle regels logisch. Ik heb in 2015 een
maagverkleining ondergaan vanwege overgewicht. Ik weeg nu
nog maar de helft van wat ik toen woog en ben van plan mijn
overtollige huid te laten verwijderen. Maar die huid kan ik niet
doneren, omdat ik nog niet dood ben.
Zelf sta ik met ‘nee’ geregistreerd. Dat is een heel bewuste
keuze. Ik vind het een naar idee dat artsen na mijn dood
verschillende organen uit mijn lichaam zouden halen. Er
is zoiets als ‘respect voor een overledene’, te vergelijken
met respect voor iemands wens om te worden begraven of
gecremeerd. Ik wil compleet de kist in gaan. En als ik al een
orgaan af zou staan, zou ik willen weten aan wie. Stel dat een
dierbare nu een nier nodig heeft, dan zou ik daar zeker over
nadenken. Ik denk dat ik in dat geval uiteindelijk overstag ga
en bij leven een nier zou willen doneren.
Ik zie niet in waarom ik minder recht zou hebben op een
orgaan dan een ander. In een column in Almere Nieuws heb
ik mijn keuze voor niet doneren kenbaar gemaakt. Dat heeft
tot veel boze e-mails geleid. Te lezen aan de reacties zijn dat
mensen die zich er totaal niet in verdiept hebben. Terwijl ik er
zelf echt goed over heb nagedacht.’

MEER INFORMATIE
De nieuwe donorwet geldt voor iedereen boven de 18 jaar die bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven. Wie –
na twee keer een brief van de overheid te hebben ontvangen – nog steeds geen keuze heeft gemaakt, krijgt uiteindelijk
in het nieuwe Donorregister de aantekening ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij zijn of haar naam.
In het Donorregister kunt u verschillende keuzes invullen: ‘Ja, ik geef toestemming’ of ‘Nee, ik geef geen toestemming’.
U kunt de keuze ook bewust overlaten aan uw partner, familie of een andere door u aangewezen persoon. Daarnaast
kunt u invullen of u sommige organen of weefsels niet wilt doneren. U kunt uw keuze later altijd aanpassen.
Meer informatie: www.donorregister.nl en www.transplantatiestichting.nl
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Ik zorg
voor je.

AHMED RAMDI,
SENIOR MEDEWERKER LOGISTIEK
‘GOEDE VOORBEREIDING IS ALLES!’
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AHMED RAMDI

senior medewerker logistiek
Ahmed Ramdi, senior medewerker logistiek, begon als magazijnmedewerker bij
Haarlemse ziekenhuizen en weet als geen ander hoe belangrijk het is dat de klant altijd
het product krijgt dat hij of zij nodig heeft. Sinds vijf jaar werkt Ahmed bij Mathot,
waar hij goed past in de zorgzame cultuur.
TEKST: Judith Bakkers FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

'I

k ben pas tevreden als de klant dat is,’ zegt Ahmed. Hij
geeft aan dat hij zag wat een mooi bedrijf Mathot is toen
de afdelingen inkoop en logistiek in één weekend gingen
verhuizen en alles werkend hadden. ‘Het was ongelooflijk.’
Twee jaar na de verhuizing is ook het orderpick-systeem
geautomatiseerd en Ahmed is daar blij mee.

GOEDE VOORBEREIDING

‘Een van de pijlers binnen logistiek is een goede voorbereiding.
Je moet alles op de juiste plek zetten, weten wat je in huis
hebt en waar het staat. Met het nieuwe systeem gaat dat
perfect,’ legt Ahmed uit. ‘Elk product wordt bij binnenkomst
automatisch gescand. Het pickproces is een voicegestuurd
systeem, waarbij we gebruikmaken van headsets. De computer
stuurt ons naar de juiste locatie, waar wij de producten
pakken voor een klant. Deze producten verzamelen we
direct in de doos voor de klant. Met deze nieuwe manier van
orders verzamelen is het aantal pickfouten met een factor 4
verminderd tot 0,12%.’ Hij weet hoe belangrijk het voor zijn
klanten is om de juiste producten op tijd te krijgen.

pakketbezorger komt het pakketje dan niet aan. Die hebben
geen tijd om te wachten. Wij spreken precies af met die klant
hoe laat we komen en gaan niet eerder weg dan wanneer het
pakketje is overhandigd.’ Soms rijdt Ahmed zelf op de wagen
tijdens de nooddienst (een week lang 24/7 bereikbaar). ‘Het
komt ook voor dat er een spoedje is in de buurt waar ik woon.
Dan neem ik, net als mijn collega’s trouwens, het pakketje
mee om af te leveren als ik naar huis ga. Want we zorgen altijd
dat iedereen geholpen wordt.’ Goed communiceren is hierbij
volgens Ahmed een vereiste.

TOT HET KLAAR IS

Ahmed vindt het niet erg dat hij geen negen-tot-vijfbaan heeft. ‘Wij zijn betrokken en denken mee. De senior
medewerkers gaan niet eerder naar huis dan dat alle orders
van die dag ook echt de deur uit zijn.’ Dan gaat Ahmed pas
naar huis, waar zijn vrouw, twee zoontjes en dochter op hem
wachten. ‘Ik maak dan vaak Marokkaans eten of kleine hapjes.
Daar zijn ze dol op,’ zegt hij met een glimach.

ALTIJD LEVEREN

En hoewel hij de klanten niet zelf ontmoet,
leeft hij wel met hen mee. Als er een speciaal
product moet worden besteld waarop gewacht
moet worden bijvoorbeeld. ‘Ik zit dan net
als de klant met spanning te wachten tot het
binnen is. En als iets niet geleverd kan worden,
dan meld ik dat meteen aan de klantenservice
en samen met de betrokken verpleegkundige
kijken zij dan naar alternatieven. Want dat is
zo fijn aan Mathot, bij ons kunnen we tijdelijk
altijd wel een vergelijkbaar product leveren,
om toch de klant te helpen. Liefst binnen een
dag, want dat is ons streven.’

GEDULD

Om aan die doelstelling te voldoen zet
Ahmed alle middelen in. Soms brengt een
chauffeur met eigen vervoer producten naar
klanten in de buurt. Ook naar mensen die
slechtziend of slecht ter been zijn of waarvan
het adres moeilijk te vinden is. ‘Met een
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Planetproof

Op weg naar een toekom
BOUWEN MET HENNEP

H

ennep is een snelgroeiend gewas dat – nu nog op
kleine schaal – in Nederland wordt geteeld. Het
heeft weinig pesticide en kunstmest nodig en neemt tijdens
de groei veel CO2 op. Hennepteler, -verwerker en bouwbedrijf
Dun Agro maakt prefab panelen van hennephout vermengd
met leisteenkalk en water. Deze panelen zijn licht van gewicht
en zijn heel geschikt om als muur of dak van een woning
gebruikt te worden. De panelen kunnen op de bouwplaats
direct in elkaar gezet worden en zorgen daarmee voor een
sneller, gemakkelijker en schoner bouwproces dan met beton.
Het materiaal heeft zeer goede isolerende eigenschappen,
wat resulteert in een veel lager energieverbruik. Daarnaast
zorgt een hennepmuur voor een ademend binnenklimaat.
Dankzij de open structuur valt een hennephuis in de hoogste
categorie ‘aardbevingsbestendigheid’. Het eerste prefab
hennephuis dat Dun Agro bouwde, staat in Oude Pekela.

Hennephuis Dun Agro in aanbouw. 

Hennephuis Dun Agro.
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Foto: Freddy Stötefalk

Foto: Eline de Groot

VOORKOM WATERVERSPILLING

K

orter douchen, een waterbesparende douchekop
aanschaffen, een regenton in de tuin plaatsen om
water op te vangen voor de planten, het zijn bekende
maatregelen. Maar heb je er weleens op gelet hoelang het
duurt voordat het water dat je uit de keukenkraan tapt,
op temperatuur is? Dat is natuurlijk in elk huishouden
anders. Met een cv-ketel op zolder moet het warme
water in elk geval heel wat meters afleggen voordat
het de keukenkraan bereikt. Het is dan een goed idee
om het (nog te koude) water op te vangen voor andere
gebruiksdoelen.

mstbestendige planeet
WEG MET HET ZEEPPOMPJE

H

et ouderwetse stuk zeep lijkt steeds vaker het veld
te ruimen voor een ‘hygiënischer’ zeeppompje met
vloeibare zeep. Maar al die plastic navulverpakkingen zijn
funest voor het milieu. En is het gebruik van zo’n pompje nu
echt zoveel hygiënischer? Volgens Andreas Voss, hoogleraar
infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hangt
het er maar net van af hoe je met een stuk zeep omgaat. Leg je
de zeep na gebruik op een uitlekbakje of een zeepschaaltje met
uitsparingen erin, zodat de zeep kan opdrogen, dan hoef je je
eigenlijk geen zorgen te maken. Alleen als een stuk zeep in een
schaaltje water ‘zwemt’, loop je kans dat bacteriën zich gaan
vermenigvuldigen. Om die reden is een stuk zeep in toiletten
i n horecagelegenheden – waar het zo vaak gebruikt wordt dat
het niet kan opdrogen – verboden. Maar thuis kun je best een
stuk zeep gebruiken. Weg met het zeeppompje dus!
Bron: de Volkskrant

GEBRUIK SILICONEN
VERSHOUDDEKSELS

E

en halve meloen of een bakje salade over? Gebruik
siliconen vershouddeksels in plaats van aluminium- of
vershoudfolie. De deksels kun je telkens hergebruiken en
zijn heel geschikt voor het vers houden van restjes, dranken
en overgebleven groenten en fruit. Omdat de deksels zeer
flexibel zijn, rekken ze mee met het product. Het sluit datgene
wat je wilt bewaren luchtdicht af. Siliconen is een duurzaam
alternatief voor plastic. Het wordt gemaakt van silicium
(kiezel) en zuurstof. Er zitten geen schadelijke stoffen in en
de productie ervan is minder belastend voor het milieu. Het
materiaal is van nature resistent voor bacteriën en schimmels
en is eenvoudig schoon te maken, het kan gewoon in de
vaatwasser. Meer info en bestellen: Easyecoshop.nl
Foto: EasyEco

ROBOTWASSTRAAT ERASMUS MC

E

en robotwasstraat waar geen auto’s, maar
ziekenhuisbedden en -matrassen worden gereinigd.
Dat is een van de maatregelen waarmee het Erasmus MC in
Rotterdam bijdraagt aan een beter milieu. Robots wassen de
bedden schoon met stoom van 80 à 85 graden Celsius, zonder
chemicaliën, wasmiddelen of ontsmettingsmiddelen. Was er
aanvankelijk nog dertig liter water per bed nodig, nu is dat nog
maar twee liter. Jaarlijks worden er in het ziekenhuis op deze
manier 50.000 bedden geautomatiseerd gereinigd. Een flinke
milieuwinst dus. Over andere duurzame maatregelen in het
Erasmus MC is te lezen op Amazingerasmusmc.nl.
Foto: Twan de Veer
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Voor ieder lichaam een
passend stomaproduct
Bij de productontwikkeling van Coloplast ligt de focus op het aanpakken van
lekkageproblemen. Om lekkage te voorkomen is het belangrijk dat de huidplak perfect
aansluit op de huid rond de stoma. Omdat ieder lichaam anders is, hebben we huidplakken
ontwikkeld voor de verschillende lichaamsprofielen die we zien bij mensen met een stoma.

Bolling

Kuil

Egaal

Een bolling rond
de stoma

De stoma zakt
in de buik weg

Het gebied rond
de stoma is gelijk

Rachel: “Ik had nooit gedacht dat ik
een product zou vinden dat zo goed
past als SenSura Mio Convex Flip. Het
voelt heel stabiel en veilig en is als een
handschoen. Ik genoot van de
wandeling en het landschap en om
buiten te zijn, en ik hoefde me geen
zorgen te maken over het product.”

Coloplast heeft voor elk van de drie lichaamsprofielen een passend SenSura Mio
product voor een optimale aansluiting tussen huid en huidplak.
Bent u benieuwd welke huidplak het beste bij uw lichaam past?
Doe dan nu de Bodycheck op www.coloplast.to/lichaam of vul onderstaande
coupon in voor een gratis proefpakket SenSura Mio.

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2020-04. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio

1-delig

2-delig met klikkoppeling

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Coloplast

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil*

Dhr/Mevr*

Woonplaats

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*
Ik gebruik stomazakjes van:

2-delig met plakkoppeling

Ik heb een stoma sinds:
Anders, namelijk:

Diameter

/

/

mm

Stoma opening: boven / op / onder huidniveau*

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

Ik gebruik een pastaring: Ja / Nee*

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

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

NL_BP_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MEI20_MATHOT

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

Planetproof
EET HET OEREI

E

en OERei is een ei gelegd door een kip die onder meer
gevoed is met insecten. De kip is van nature geen
vegetariër, dat heeft de mens van haar gemaakt. In de vrije
natuur is ze het liefst de hele dag op zoek naar insectjes. Die
vindt ze lekker. Het zoeken naar insecten zorgt er ook voor
dat ze zich niet verveelt. Wie OEReieren eet, draagt bij aan de
strijd tegen voedselverspilling. Dit komt doordat er insecten
worden ingezet om OEReieren te maken. Deze insecten –
gekweekt bij het bedrijf Protix – zetten de reststromen van
groente en fruit – voedsel dat eigenlijk verspild zou worden
– om in de gezonde eiwitten en vetten die de kip nodig heeft.
Niet alleen goed voor het milieu, ook lekker. Het OERei is te
koop bij de supermarktketens Albert Heijn, Jumbo en Deen.
Zie ook: OERei.nl

Eiwitmeel ProteinX

INSECTENFABRIEK

I

nsecten kunnen bijdragen aan de oplossing van het
voedselprobleem dat ons staat te wachten als we op dezelfde
voet doorgaan. ‘Je kunt niet uit de natuur blijven halen,’ zegt
Kees Aarts, een van de oprichters van Protix. ‘We moeten
overgaan op duurzame teelt van vis en vee.’ Agritechbedrijf
Protix produceert hoogwaardige eiwitten gemaakt van insecten,
vooral van de larven van de zwarte soldatenvlieg. Die larven
voeden zich met groente- en fruitafval dat niet meer geschikt is
om door mensen geconsumeerd te worden.
De insecteneiwitten vormen een onuitputtelijke voedselbron
voor bijvoorbeeld kweekvissen, huisdieren en kippen. Dit is
dus een goed en duurzaam alternatief voor het vismeel en het
sojameel die anders voor diervoeding gebruikt worden. Protix
heeft twee vestigingen, een in Bergen op Zoom en een in
Dongen. Inmiddels produceert de fabriek in Bergen op Zoom
voldoende eiwit om vijf miljoen zalmen van voedsel te voorzien.

PHARMAFILTER

A

ls eerste ziekenhuis in de wereld ging het Reinier de Graaf Ziekenhuis
in Delft over op het gebruik van een zogeheten Pharmafilter. Hiermee
vermindert het ziekenhuis het ziekenhuisafval, de hoeveelheid vuiltransporten
en de CO2-uitstoot.
Hoe het werkt? In de spoelkeuken staat de ‘Tonto’. Dit is een vermaler die
biologisch afbreekbare po’s en urinalen met inhoud, specifiek ziekenhuisafval
en overgebleven voedsel, vermaalt. Samen met het afvalwater, onder meer
afkomstig uit de douches en toiletten van de verpleegafdelingen, komt deze
vermalen materie via de interne riolering van het ziekenhuis in het Pharmafilter
terecht. Hier worden de vloeibare en vaste stoffen van elkaar gescheiden. De
vloeibare substantie wordt ontdaan van schadelijke (chemische) stoffen, zoals
medicijnresten, röntgencontrastmiddel, et cetera. Ook bacteriën en virussen
worden eruit gefilterd. Het gezuiverde water dat overblijft, is nagenoeg van
drinkwaterkwaliteit. Het vaste organische materiaal wordt omgezet in biogas,
dat (schone) energie oplevert. Bron: Reinier de Graaf Ziekenhuis.
Meer informatie: reinierdegraaf.nl
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Food
Voer voor vegetariërs

Goed nieuws voor vegetariërs die een avondje niet willen
koken! Vegan Masters is een maaltijdbezorger met een zeer
breed assortiment plantaardige maaltijden. Curry’s, pasta’s,
stamppotten, salades, wraps of verse soepen: allemaal
gezonde vegan maaltijden, die heerlijk smaken en de vlees
mijdende besteller culinair belonen. Een mooi initiatief met
een persoonlijke aanpak en enthousiaste koks. Landelijke
bezorging. www.veganmasters.nl

Zomertheetuin

Hoe leuk is het om het prachtige Waterland van NoordHolland te ontdekken. Maak dan ook een stop bij de familie
Deun bij Theetuin Overleek in Monnickendam voor een high
tea met huisgemaakte taart. De gezellige tuin met veranda en
rondscharrelende kippen ligt aan de waterkant en kijkt uit over
de weilanden met grazende koeien. Er zijn ook fluisterbootjes
en kano’s te huur. Info: theetuinoverleek.nl

Modern Indisch

Op het eerste gezicht denkt u dat het boek Indorock met een
stoere rockchick op de cover gaat over de geschiedenis van de
rock van Indische Nederlanders. Maar niets is minder waar.
Dit is een heus kookboek. En wat voor een. Culinair schrijfster,
foodstylist en kok Vanja van der Leeden heeft Indische roots
en heeft de haar vertrouwde gerechten in een modern jasje
gestoken. Ze won hiermee de Gouden Kookboekprijs 2019. Indorock is eigenwijs en eigentijds, maar loopt tegelijkertijd over
van liefde voor het land, de keuken, de cultuur en tradities. Een
aanrader. ISBN 9789038806761. Prijs: € 34,99.
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Schuldvrije friet

Schrijver Leon de Winter en hartchirurg León Eijsman ontwikkelden niet-zo-guilty friet, Leon&León. ’s Werelds eerste
koolhydraatarme friet met een lekkere kraak én een geweldige
smaak! Met 30% minder koolhydraten, calorieën en vet dan
andere friet is Leon&León in elk opzicht verantwoord en ook
nog eens afkomstig van Nederlandse bodem. Hoe? Door het
gebruik van koolhydraatarme aardappelen voor de airfryer. De
hippe en opvallende Leon&León-zakken zijn verkrijgbaar in het
vriesvak bij 660 Albert Heijn-filialen voor € 1,99. Leon&León
is naast lowcarb en lekker ook nog eens glutenvrij en vegan
friendly. www.leonleonfries.com.

Gaar zonder energie

Je gelooft het bijna niet, maar koken zonder energie kan
met de klimaatvriendelijke Ecostoof. De werking van de
Ecostoof is vergelijkbaar met slow cooking, alleen zonder
stroom. In deze van gerecycled stof en wol gemaakte stoof
blijft de temperatuur van het eten lange tijd tussen de 70
en 100 °C. Hierdoor gaart het voedsel geleidelijk op relatief
lage temperatuur, waardoor het lekkerder is. Breng eerst
het gerecht aan de kook in een normale pan en stop de pan
vervolgens in de isolerende Ecostoof. Laat alles maar lekker
garen, van vlees, vis, groente, aardappelen tot vruchten,
toetjes en soep. Prijs: € 89,-. www.ecostoof.nl.
LEZERSKORTING
Lezers van Mathot Magazine krijgen een korting van € 10,- op
de Ecostoof en betalen € 79,- i.p.v. € 89,-.
Bestel via www.ecostoof.nl en vul bij kortingscode Mathot in
(deze aanbieding is geldig t/m 30 oktober 2020).

Trend buiten koken
Buiten koken wordt met de warme zomers steeds populairder. Naast de barbecue
kan dat ook op een wok. Bijvoorbeeld op What a WOK (www.whatawok.nl).
Te leuk! En wat maken we dan? Wat dacht u van:

Peultjes met waterspinazie en kimchi
BEREIDINGSTIJD: ca. 30 min.
PER PORTIE:
ca. 423 kcal, 19 g eiwit, 5 g vet, 73 g koolhydraten

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
-

100 g waterspinazie
5 lente-uitjes
200 g edamame (ongepelde jonge sojabonen)
2 el zonnebloemolie
100 g peultjes
100 g sugarsnaps
300 g gekookte rijst
200 g grove kimchi
3 el Light Soy Sauce

BEREIDING:
1. Was de waterspinazie en snijd hem in grove stukken
van ca. 5 cm. Snijd de lente-ui in ringen van ca. 1 cm en
pel de edamame.
2. Maak de wokpan heet en voeg de zonnebloemolie toe.
Wok de peultjes, de sugarsnaps en de waterspinazie 1-2
minuten. Voeg de gekookte rijst toe en roer het geheel
goed door met behulp van de houten spatel.
3. Voeg de kimchi (met sap), de Light Soy Sauce, de
edamame en ¾ van de lente-ui toe. Roer het geheel
goed door en strooi de overige lente-ui erover.

Wok smakelijk!
35
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Mijn
verhaal
THEO BOERSMA, 56 JAAR

‘Met vallen en opstaan
toch weer een fijn leven’
Theo Boersma (56 jaar) heeft vanaf zijn geboorte problemen met zijn darmen.
Vijftig jaar lang heeft hij lopen tobben, totdat een chirurg een operatie voorstelde
en hij eerst door een stoma en nu met spoelingen weer een leefbaar leven kreeg.
TEKST: Judith Bakkers FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

B

oersma was nog maar 1 jaar oud, toen zijn
endeldarm in het ziekenhuis werd vervangen.
Een voorbode voor levenslang ellende met zijn
ingewanden. Eenmaal in de puberteit kreeg hij
veel ontstekingen en later zouden daar abcessen en andere
klachten bij komen. Talloze onderzoeken en bergen medicatie
door de jaren ten spijt, niets hielp. ‘Op een gegeven moment
kreeg ik prednison, maar dat is ook geen oplossing.’

STRUISVOGELPOLITIEK

Tot hij op zijn vijftigste een chirurg in het AMC ontmoette
die een operatie voorstelde. ‘Ik was overdonderd. Dat
niemand dat eerder had aangedurfd.’ De operatie viel echter
tegen. Een groot deel van zijn dikke darm werd verwijderd
en de bekkenbodem bleek volledig verkleefd, vandaar die
ontstekingen. ‘Ik was er slecht aan toe en had op de koop
toe ook nog tijdelijk een stoma gekregen. Hoewel ik zelf
verpleegkundige ben, had ik me persoonlijk niet echt goed
voorbereid op de impact van een stoma. Ik las de aan mij
verstrekte informatiemap niet en stopte mijn hoofd in het
zand, pure struisvogelpolitiek. Achteraf erg dom, maar ik was
vooral bezig met overleven en het voorkomen van nieuwe
ontstekingen.’

GROTE HULP

In het AMC maakte hij via de stomaverpleegkundige kennis
met Mathot. ‘Ik had een stoma op een dunne darm, en dat
geeft meer vocht dan bij een dikke darm, waardoor de stoma

week werd en snel losliet.’ Boersma’s steun en toeverlaat
werd de verpleegkundige buitendienst van Mathot. ’We
hebben alle pleisters uitgeprobeerd, want ik was doodsbang
dat ik vocht zou verliezen. Wat eerst vaak gebeurde. Zij belde
vaak of het goed ging en met haar besprak ik alles. Ook
over seksualiteit en stoma’s, waar weinig informatie over te
vinden was. En ze hielp me aan een breukband, om het zakje
te fixeren. Net als de tip over mooi stretch ondergoed om
de stoma en speciaal druppelmateriaal, in plaats van een
nachtluier, op z’n plaats te houden. Het gaf me een veilig
gevoel en ik kon me weer representatief kleden.’

HET WERKT

Na een jaar mocht de stoma eraf en werd de opening gedicht.
Dat leidde weer tot ontstekingen en abcessen en intensieve
behandelingen zoals spoelen. Boersma informeerde of hij
zelf kon gaan spoelen. De arts vond het niets omdat zijn
ontlasting dun was. ‘Met behulp van Mathot vonden we
een spoelapparaat waarmee ik tweemaal per dag anaal kan
spoelen. En het werkt! Ik doe dit nu al twee jaar en heb veel
minder last. Ik loop weer de Vierdaagse, ook dankzij een
speciale badkamer die de wandelvereniging regelde zodat ik
kon spoelen. En ik ben onlangs naar Bali op vakantie geweest.
Mijn beroep voer ik nog niet uit, maar ik ben wel vrijwilliger
in de ouderenzorg. Ik leef als het ware nu om de ontlasting
heen,’ grapt Boersma. Heel soms krijgt hij nog ongelukjes:
‘Maar met vallen en opstaan heb ik dankzij de steun van
Mathot weer een fijn leven.’
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Innovatie

Els de Groene

GEZONDERE VOEDING,
DUURZAMER
GEPRODUCEERD
Minder dierlijke ingrediënten, minder verzadigde vetten, minder suiker en minder zout.
Multinational Unilever streeft niet alleen naar het produceren van gezondere voeding,
maar houdt zich ook bezig met duurzaamheid. Els de Groene, global nutrition director,
geeft een kijkje in de keuken.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: Ossip van Duivenbode

ij elke ontwikkeling stellen we de consument
centraal,’ vertelt Els de Groene, global nutrition
director bij Unilever. ‘Want als de consument het
product niet koopt, schieten we ons doel natuurlijk
voorbij. De nieuwe producten die we ontwikkelen, worden
plantaardiger – minder dierlijke ingrediënten gebruiken is
beter voor het milieu – en gezonder. Gezonde voeding bevat
zo min mogelijk suiker, zout en verzadigd vet.’
Het lijkt misschien heel makkelijk om suiker en zout uit
bepaalde levensmiddelen te halen. Maar dat is het niet.
Sommige ingrediënten kunnen niet zomaar weggelaten
of vervangen worden, legt de directeur uit. Dat Lipton Ice
Tea – bijvoorbeeld – inmiddels veel minder suiker bevat,
was niet zo een-twee-drie gerealiseerd. ‘De consument is
gewend aan een bepaalde smaak. Daarom verlagen we het
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suiker- of zoutgehalte van een product in stapjes. Neem nu
tomatensoep. Zou je in één keer al het zout uit een product
halen, dan loop je kans dat de consument het thuis zelf weer
toevoegt.’

MONDGEVOEL

Els de Groene: ‘Het gaat niet alleen om smaak, maar om
het algehele mondgevoel. Suiker en zout hebben ook nog
een andere functie. Ze zijn preserverend én ze zorgen
voor structuur. Een ijsje waar geen suiker aan toegevoegd
is, wordt een soort ijsklont. Wil je een ijsje maken zonder
toegevoegde suiker, dan heb je niet alleen zoetstof nodig
voor de smaak, maar ook vezels voor de structuur.’
Een derde factor waar ze bij Unilever rekening mee moeten

houden, is de regelgeving. ‘Voor sommige producten gelden
zogeheten standards of identity. Dat wil zeggen dat er een
bepaalde hoeveelheid van een ingrediënt in dit product
moet zitten. Ze zijn bedacht om de kwaliteit en de veiligheid
van een product te garanderen. In de VS bijvoorbeeld mag
je ijs alleen “icecream” noemen als er 10 procent melkvet
in zit. Omdat wij er vet hebben uit gehaald, staat er nu
“frozen dessert” op de verpakking. Of neem nu mayonaise.
Wij hebben veganistische mayonaise ontwikkeld, dus
zonder ei erin. Dit wordt nu verkocht als “vegan mayo”
van Hellmann’s, omdat we voor dit product niet het woord
“mayonaise” mogen gebruiken.’

TRANSPARANT

In het – eind 2019 geopende – Unilever Global Foods
Innovation Centre op de campus van Wageningen University
& Research (WUR) wordt onder meer gebrainstormd over
de manier waarop je voedingsmiddelen kunt verbeteren.
Wat voor kruiden of andere ingrediënten zijn geschikt als
zoutvervanger? Welke andere eiwitbronnen kun je gebruiken?
‘Hebben we een nieuw product ontwikkeld, dan laten we het
eerst testen om te kijken of mensen het lekker vinden, of de
smaak wordt geaccepteerd. Het Innovation Centre is qua bouw
heel open van opzet. Je kunt letterlijk een kijkje in de keuken

nemen. We willen transparant zijn. Iedereen is welkom.’
Naast het produceren van gezondere voeding staan ook
duurzaamheid en bijdragen aan de oplossing van het
(dreigende) voedseltekort hoog op de agenda bij Unilever.

Op dit moment wordt wereldwijd een
derde van al het voedsel verspild.
‘Wat betreft de voedselvoorziening is het oneerlijk
verdeeld op de wereld. Op dit moment wordt wereldwijd
een derde van al het voedsel verspild. Wij eten meer vlees
dan we nodig hebben, terwijl er in andere landen een
tekort is aan voedingsmiddelen. Wereldwijd krijgen twee
miljard mensen niet de nutriënten die nodig zijn voor een
gezond leven. Wij leveren ook producten aan opkomende
economieën en onderzoeken hoe we daar zoveel mogelijk
voedingswaarde aan toe kunnen voegen. Zo hebben we aan
de bouillonblokjes van Knorr en Royco in Kenia en Nigeria
ijzer toegevoegd. Daar worden bouillonblokjes echt óveral
voor gebruikt. Dus dan weet je ook dat ze die voedingstoffen
binnenkrijgen.’
>>
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KOELKASTBLINDHEID

‘Veel mensen willen graag gezonder eten, meer groenten
bijvoorbeeld. Maar ze weten niet goed hoe ze dat
aan moeten pakken. Het blijkt dat de recepten op de
verpakkingen van bijvoorbeeld Knorr en Conimex veel
worden gebruikt. Dus vermelden we in de standaardrecepten
achter op de verpakking meer groenten bij de ingrediënten.
Ook vind je er vaak een vegetarische variant van het recept.

Koelkastblindheid: mensen weten niet
wat ze met die restjes aan moeten en
gooien ze dan weg.
Daarnaast stimuleren we de consument om eventuele restjes
te gebruiken bij het koken, door middel van campagnes met
ons merk Hellmann’s. Van restjes kun je vaak nog een heel
smakelijke maaltijd bereiden. Veel mensen hebben last van
wat “koelkastblindheid” genoemd wordt. Ze weten niet wat
ze met die restjes aan moeten en gooien ze dan weg. Dat
leidt alleen maar tot extra voedselverspilling.’

FUTURE 50 FOODS

‘Hoe het voedsel van de toekomst eruit zal zien? Ik denk
dat we minder vlees en andere dierlijke producten zullen
consumeren. Het is bekend dat de veehouderij tot te
veel CO2-uitstoot leidt. Er moeten meer plantaardige
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alternatieven komen. Dat is een hele omschakeling, maar
je ziet nu al een verschuiving. Veel mensen zijn inmiddels
flexitariër, die eten nog maar één paar keer per week vlees
of vis. Op de website van Knorr vind je de “Future 50
Foods”. Dat zijn gewassen die rijk aan voedingsstoffen zijn
en waarvan de teelt weinig impact heeft op het milieu. De
lijst is zo samengesteld dat er van alle delen van de wereld
voedingsmiddelen op staan, van paksoi tot okra en van
linzen tot quinoa. Wij zijn van plan om steeds meer van
deze voedingsgewassen in onze producten te verwerken.
Hoe meer wij dat doen, hoe meer er ook van verbouwd
zal worden. Want de vraag bepaalt immers het aanbod.
Nu bestaat 60 procent van de plantaardige calorieën die
wij wereldwijd consumeren uit tarwe, rijst en mais. Om te
kunnen voldoen aan de vraag planten boeren dus telkens
dezelfde gewassen. Dit noemen we monocultuur, het leidt
tot uitputting van de landbouwgrond. Dat kun je voorkomen
door diverse soorten gewassen op een stuk grond te
verbouwen. Daarom is het goed als er meer variatie komt.
Ook voor je eigen gezondheid. Je lichaam heeft verschillende
soorten voedingsmiddelen nodig voor een optimaal
voedingspatroon.’

MEER INFORMATIE

Future 50 Foods: www.knorr.com/nl/Future50.html
Meer weten over andere duurzame maatregelen van
Unilever? Kijk op www.unilever.nl

Lezersaanbieding

®Arie Kwast

Rust, kunst en
wellness in Twente
3-daags arrangement in Relais & Châteaux Parkhotel de Wiemsel
Idyllisch gelegen in de Twentse bossen, aan de rand
van het pittoreske kunstenaarsstadje Ootmarsum,
ligt het prachtige resorthotel ‘Parkhotel De Wiemsel’. Vlak bij de Duits-Nederlandse grens, in een
schilderachtige omgeving waar de traditie nog
volop leeft. Kleine boerderijen met de voor deze
streek typische houten geveltekens liggen verscholen tussen uitgestrekte weilanden en bossen.
In dit fraaie landschap kunt u heerlijk wandelen en
fietsen.

GENIETEN

Het wordt puur relaxen in het mooie parkhotel met 56
suites & kamers, binnen & buitenzwembaden, Spa &
Wellness, fitnessruimte en een kunstgalerie. In restaurant
de Wanne met parkterras, kunt u culinair genieten van de
creatieve creaties van de chef-kok, die met liefde en passie
heerlijke gerechten serveert. Ongecompliceerde gerechten,
zowel traditioneel als verrassend nieuwe interpretaties op
klassieke gerechten. Altijd met verse producten bereid.
In dit toonbeeld van rust en ruimte zult u helemaal
bijkomen.

Mathot lezersaanbieding
• Champagne als welkomstdrankje
• 2 overnachtingen in een Deluxe kamer incl. uitgebreid
ontbijtbuffet
• 3-gangen menu op de avond van aankomst
• 1 dag huur elektrische fiets (o.b.v.
beschikbaarheid) met bijbehorende routes
• Spa & Wellness met sauna, stoomsauna, ijsbron,
solarium, fitness, binnenzwembad, buitenzwembad en
het hotelpark met ’s avonds ’Park in het licht’
• Gratis privétoegang tot ‘Kunstgalerie Parkhotel de
Wiemsel’
• Gratis parkeren

SPECIALE MATHOT LEZERSKORTING VAN
€ 300,- VOOR € 239,- PER PERSOON
Voor meer informatie:
Parkhotel de Wiemsel • Winhofflaan 2 • 7631 HX
Ootmarsum • Tel: +31 (0) 541 79 10 10
Fax: +31 (0) 541 79 10 111 • info@parkhotel-dewiemsel.nl
www.parkhotel-dewiemsel.nl

®Enno Friedrich
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Gelezen en
geluisterd

Gelezen
BIOGRAFIE VAN BLOED

Niet direct een onderwerp waar je een heel boek over zou
willen lezen, bloed. Maar schrijfster Rose George brengt
daarin verandering. In haar boek Bloed. Een biografie
laat ze u kennismaken met de wonderlijkste figuren –
van een eigenzinnige bloedzuigerkweker, de oprichter
van de eerste bloedbanken tijdens de oorlog, tot een
Indiase producent van
betaalbaar maandverband
–, maar gaat ook pijnlijke en
ontluisterende confrontaties
met bijvoorbeeld hivpositieve jongeren in
Zuid-Afrika en frauduleuze
handelaren in bloedplasma
niet uit de weg. Van begin tot
eind boeiend!
Prijs: 24,99. ISBN:
9789026347696.

VERRASBOEK

Hoe vaak kom je een boek
tegen dat voor alle leeftijden
geschikt is en mooi en vrolijk
is geïllustreerd? Het boek Ik
wou dat ik een vogel was is een
echt verrasboek. Er staan 366
nieuwe en oude natuurgedichten in van zeer verschillende
dichters zoals Rutger Kopland, Lucebert, Marsman, Imme
Dros en vele anderen. De illustraties van Frann PrestonGannon maken dat u het boek open wilt leggen, elke dag op
een andere pagina. Een geweldig boek om voor te lezen aan
(klein)kinderen. Prijs: € 39,99. ISBN: 9789021679976.

Geluisterd

ANTI VERVEELBOEK

Wat moet je doen als je kinderen noodgedwongen binnen moeten blijven? Na een tijdje worden ze gamen en
YouTube-filmpjes kijken ook weleens zat. Ga de verveling
tegen en laat ze ontdekken of yakpolo een echte sport is
of raden hoeveel winegums de Eiffeltoren hoog is. Het
briljante boek vol dingen om binnen te doen staat vol met
hilarische feitjes, spelletjes, quizzen en creatieve bezigheden om hen urenlang mee te vermaken. Perfect voor dagen
waarin ze door ziekte
of crisis verplicht thuis
moeten blijven, maar
ook voor lange (auto)
reizen, vakanties of
regenachtige dagen.
Schrijver: Andy Seed,
prijs € 12,99,
ISBN 978 90 206
1841 9
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JONGE HARTEN

Het langverwachte album van Maarten van Praag, Young
Hearts, is een heel persoonlijk document geworden. De elf
songs, die hij samen schreef met songwriter Tony Cornelissen,
hebben allemaal hun eigen karakter en verhaal. Ze raken
de fijne snaren van de luisteraar door pakkend gitaarspel
en bijpassende teksten. De aangename hese stem van Van
Praag weet te overtuigen en te boeien. Young Hearts is een
fijn, divers album met fijnbesnaarde poprock, doorspekt met
folkinvloeden. Hopelijk laat een volgend album niet zo lang
op zich wachten.

BRING IT O N

Voor meer zekerheid en zelfvertrouwen om
een zo normaal mogelijk leven te leiden dankzij

eakin dot® 2-delig soft convex

ZACHT, FLEXIBEL, VEILIG
eakin dot 2-delig soft convex
®

Bel ons voor gratis samples 0344-652351
of bezoek onze website www.eakin.nl

SERENE ROCK

Het nieuwste dubbelalbum van Coldplay, Everyday
Life, is weer een uur lang genieten. Het album
is verdeeld in twee delen: Sunrise en Sunset. De
nummers zijn grotendeels geschreven door de
bandleden zelf, maar er is ook samengewerkt met
Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage en Jacob Collier. De
songs raken hedendaagse politieke thema’s en het
album straalt een boodschap van Peace and Love uit.
Meteen als u het album opzet komt de muziek van het
eerste nummer ‘Sunrise’ strelend sterk binnen. Weer
een fenomenaal album van deze populaire band.

GRATIS LUNCHCONCERTEN

Iedere week op woensdagmiddag, behalve in de maanden juli
en augustus (onder voorbehoud), worden er om 12.30 uur gratis
lunchconcerten gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Vanaf
11.30 uur kunt u de gratis kaarten ophalen (1 per persoon). Soms
vindt een lunchconcert op een andere dag dan woensdag plaats,
raadpleeg daarvoor de concertagenda. Het aanbod is zeer gevarieerd,
van openbare repetities van het Koninklijk Concertgebouworkest en
concerten van conservatoriumensembles tot kamermuziek door jong
aanstormend talent. Kijk op: concertgebouw.nl/concerten-en-tickets/
page=1/special=Gratis+Lunchconcerten.
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Kleurplaat
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Junior
woordzoeker

De junior woordzoeker is voor de jongste puzzelaars tot 13 jaar. Stuur je oplossing
en je adresgegevens uiterlijk 1 augustus 2020 naar puzzel@mathot.nl. Je ouders of
grootouders kunnen je oplossing onder vermelding van jouw naam ook insturen
natuurlijk. Over de prijzen en uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. I.v.m.
privacy worden geen namen van de prijswinnaars in het magazine vermeld. De winnaars
krijgen een bericht thuis.

OPLOSSING NUMMER 2/2019: MOEDIG VERLIEZEN IS HEEL KNAP

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.
ALI B
BREXIT
COMMUNICEREN
DOMOTICA
EURO
GESCHIEDENIS
HANGOUTS
HONGER

ILLUSTRATIES
KITESURFEN
KRABBETJES
MAANROOSVISAPP
MESSI
MOESTUIN
ORGAANDONATIE
PUISTJE

QUIBOBA
RACES
SLAAPROBOT
SMAAK
VERRASBOEK
VIRGIL VAN DIJK
VOLKSVERHUIZING
VROLIJK

WENTELTEEFJE
WOLKENKRABBER
WOLVENTEMMER
ZANDKASTEEL
ZOMERVAKANTIE
ZONSONDERGANG
ZWEMPARADIJS

1E en 2E PRIJS
Taalspel van Quiboba naar
keuze Engels, Frans, Duits of
Spaans

3E en 4E PRIJS
Anti verveelboek
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Het nieuwe stomamerk in Nederland
De probleemoplosser voor huid- en luchtproblemen

Vraag nu een gratis proefpakket aan en beleef het Zensiv stomamateriaal

Speciaal is het luchtventiel in het stomazakje. Een uitkomst voor
stomadragers die te maken hebben met ongewenste ‘opbollen van
het stomazakje’ door luchtvorming (‘ballooning’) of het moeilijk
zakken van de ontlasting in het stomazakje door het vacuüm zuigen
van het zakje (‘pancaking’).

Onze Oxmed producten bieden simpele oplossingen
voor soms kleine, maar ook grote problemen. Wij
onderscheiden ons door een directe en intensieve
kleefkracht van de huidplak. Meer zekerheid en toch
huidvriendelijk!

Wilt u een gratis proefpakket ontvangen? Ga naar www.omnimedical.nl of bel naar 0344-651444.
Zensiv Ostomy producten worden geproduceerd door Oxmed en exclusief gedistribueerd door OmniMedical B.V.

1-delig

Aurum® Profile
Hecht aan mensen.

Lekkage problemen of een breuk rond de stoma?

Profile: een veelzijdige probleemoplosser
bij oneffenheden en/of breuk (parastomale hernia)
Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profile

Oneffenheden Parastomale hernia

Vraag gratis proefmateriaal aan via info@welland.nl
of neem telefonisch contact op via 088 – 6670066.

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.
Dhr.

Adres:

Mevr.

Voornaam:

Postcode:

Tussenvoegsel(s):

Tel.:

Achternaam:

E-mail:

Geboortedatum:

Medisch Speciaalzaak:

Mijn stoma:

Colostoma

Ileostoma

Plaats:

Urostoma

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

MAT/202001

Aanhef:

Lettergrepenpuzzel

Van de lettergrepen: AIR - BAG - BLUE - BOT - CA - CER - CHEN - CIL - CO
- CON - DE - DE - DEEP - DER - DI - DO - DO - DOU - EEN - EI - GAN - GAR
- HEID - HEN - HEUP - IN - JE - KER - KIN - KOR - LE - LUCHT - LUNCH MAS - ME - ME - MU - NEP - NI - NIS - NOR - O - OER - OR - PAR - PEN
- PIL - POMP - RA - RO - ROCK - SE - SLAAP - SON - TA - TEN - TER - TERS
- U - UM - VE - VER - WER - ZAAM - ZEEP, kunnen 18 namen en begrippen worden

gevormd die als volgt omschreven kunnen worden: 1 snelgroeiend gewas, dat goed isolerend bouwmateriaal oplevert - 2 ei van kippen
die o.m. gevoerd worden met insecten - 3 de functie van Ahmed Ramdi, employé van de afdeling Logistiek - 4 ”gouden” Indonesisch
kookboek van Vanja van der Leeden - 5 persoonlijke maatregel om waterverspilling tegen te gaan (6/6) - 6 pasje dat de bereidheid
tot het afstaan van organen na overlijden aangeeft - 7 hulpmiddel van ”Somnox” om beter te slapen - 8 maaltijdbezorger met breed
assortiment plantaardige maaltijden (5/7) - 9 bij Annelien Oosterbaan werd op 33-jarige leeftijd deze diagnose gesteld - 10 ”hygiënisch”
alternatief voor het ouderwetse stukje zeep - 11 multinational, die bij monde van Els de Groene streeft naar gezondere voeding en
duurzaamheid - 12 wordt verdreven met ”Oud Cuisine”, een initiatief van drie Groningers, door middel van samen lekker eten - 13 gratis
muzikale optredens in het Amsterdamse Concertgebouw - 14 museum dat in oktober a.s. de ”Maand van de geschiedenis” organiseert
- 15 capsule die pijnloos onderzoek van de dunne darm mogelijk maakt - 16 festival van Groei en Bloei in Zwolle, in mei van dit jaar - 17
hulpmiddel van ”Wolk”, dat bij vallen een heupfractuur kan voorkomen - 18 schaakcomputer, die in 1997 schaakkampioen Kasparov
versloeg (4/4).
Na juiste invulling leest u de oplossing van deze puzzel in de 9e verticale kolom.
Stuur de oplossing en de
adresgegevens uiterlijk 1 augustus
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 geen namen
van de prijswinnaars in het magazine
vermeld. De winnaars krijgen een
bericht thuis.

De juiste oplossing van de
lettergrepenpuzzel in
nummer 2/2019:

Arrangementsprijs

Puzzelprijzen:

1e prijs: Parkhotel-De Wiemsel
voor twee personen (zie lezersaanbieding p. 43)
2e prijs : Slow cooking met de Ecostoof
3e, 4e en 5e prijs: e-book: Handboek voor
Wereldreizigers
6e en 7e prijs: Bijzonder boek: Biografie van Bloed
8e prijs: high tea bij Theehuis Overleek
(voucher jaar geldig)
9e en 10e prijs: cd van Coldplay: Everyday Life
11e en 12e prijs: album van Maarten van Praag:
Young Hearts
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Ik zorg voor je,
ook in onzekere tijden.
Kwaliteit van zorg wordt bepaald door aandacht en vakkundigheid, vinden we
bij Mathot. Daarom werken we samen, onder het motto ‘Samen Zorgen’, met
ziekenhuizen, (verpleegkundig) specialisten en thuiszorginstellingen. Hierbij is
onze belangrijkste zorg de patiënt, in zijn of haar verantwoorde thuissituatie.
Als merkonafhankelijk leverancier hebben we kennis over al het beschikbare
materiaal in huis. Daarnaast houden we innovaties nauwkeurig bij en nemen
we productvernieuwingen direct op in ons assortiment. Onze gespecialiseerde
verpleegkundigen informeren en adviseren u wanneer dat maar nodig is – uiteraard in
nauw contact met de behandelend arts of de verpleegkundige van het ziekenhuis.

Aandacht en kwaliteit, dat is Mathot.

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

mathot.nl
Stomazorg

Wondzorg

Continentiezorg

Compressietherapie

Orthopedie

Diabeteszorg

