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    Voorwoord
STORMEN DOEN EIKEN DIEPER 
WORTELEN
De coronacrisis heeft onze samenleving op haar kop gezet.  
De dreiging van het ongrijpbare virus, de maatregelen. Al beginnen 
we te wennen aan de veranderingen, het laat ons niet onberoerd. 
Bij de hulplijnen voeren vrijwilligers vele telefoontjes hierover. 
Gezond blijven is één ding, misschien je baan kwijt, of weer in 
een lockdown, plannen maken, allemaal moeilijk te voorspellen. 
Onze weg voert momenteel niet over zacht gras; het is een soort 
bergpad, sommige stukken bezaaid met stenen. Maar probeer je 
voor te stellen dat dat bergpad wel omhoog gaat, voorwaarts, naar 
een zonnigere plek. Het is soms een uitdaging om ellende even 
opzij te schuiven zodat er weer ruimte komt om de schoonheid die 
er nog is te zien. Misschien wacht ons een kleurrijke herfst, een 
heerlijke winter met wat sneeuw en ijs, een knalblauwe zonnige 
hemel en warme bekers thee op de bank.
 
Goed, genoeg daarover, want ik blader graag met u door ons 
Mathot Magazine met inspirerende tips en positieve verhalen.  
Ik pik er een paar uit. Neem bijvoorbeeld de passie van Linda van 
Hage, Country Manager van het Jane Goodall Instituut. Ze is er 
trots op dat wereldwijd zoveel mensen zich het lot van de primaten 
aantrekken.
In Impact een interview met Hella de Jonge. Die als ervarings
deskundige en kunstenares graag wil bijdragen aan de strijd voor 
een mentaliteitsverandering binnen de cardiologie voor vrouwen. 
Ze heeft er een interessant boek over geschreven: Hartschade. 
Interessante interviews op wetenschappelijk gebied over 
ontwikkelingen voor diabetici ’De kunstmatige alvleesklier’ en 
‘Bacteriofagen, wordt dat een alternatief voor antibiotica?’.  
In Opinie stellen we de vraag: Moet de productie van 
geneesmiddelen naar Europa worden teruggehaald? 

Ik wens u veel leesplezier en ben heel benieuwd hoe we er over een 
jaar voor staan, u ook?

Liza de Bruijn
Manager Marketing en Communicatie

Uitgelicht
MEDEWERKERS VAN 
DIT MAGAZINE AAN 

HET WOORD

Jill Leeuwe
Medewerker 
Marketing en 
Communicatie 

In de korte tijd 
dat ik werkzaam 
ben bij Mathot 
heb ik al snel 

mee mogen maken wat een zorgzaam en 
toegewijd familiebedrijf het is. Het leuke is 
dat dit ook terug te zien is in het magazine. 
Van de aangrijpende impactverhalen tot 
interviews die je aan het denken zetten. Als 
content marketeer help ik op mijn manier 
zorgvragers in hun zoektocht naar een 
passende zorgoplossing. Zo houden we via 
onze social mediakanalen en de website 
iedereen op de hoogte van het laatste 
nieuws en delen we regelmatig handige tips.

Jessica Hage 
Accountmanager

Sinds april 2015 
werk ik als 
accountmanager 
bij Mathot. Door 
mijn bezoeken 
aan bestaande 
en nieuwe relaties 
waaronder (huis)artsen, verpleegkundige 
professionals, inkopers van ziekenhuizen 
en thuiszorgorganisaties ben ik de schakel 
tussen 'binnen en buiten'. Ik heb intern 
ook contact met verschillende afdelingen, 
waaronder ook met de redactie van het 
magazine. Het is heel mooi om te zien hoe 
bevlogen iedereen is om alle processen 
zo soepel mogelijk te laten verlopen en 
echt naar de beste oplossingen en zorg 
op maat voor onze klanten te zoeken. Dit 
was ook zeker in de afgelopen maanden te 
zien, waarin we in andere omstandigheden 
moesten werken, we zijn blijven zorgen 
voor onze klanten en elkaar. Ik ben in het 
verleden geïnterviewd voor de rubriek 
Podium en vond het daarom heel leuk om 
nu als gastredacteur mee te werken aan 
het magazine. Op deze manier zie ik hoe 
het proces van het magazine achter de 
schermen verloopt.

100% No Touch-bescherming, 
wat je ook aanraakt, niets raakt 
de VaPro-katheter.
De vernieuwde beschermende inbrengtip en de sleeve van VaPro Pocket-katheters 
helpen je te beschermen tegen bacteriën tijdens het katheteriseren. Er is ook een 
VaPro Plus Pocket-katheter met geïntegreerde urine-opvangzak.

Bekijk en beluister wat andere mannen van de 
vernieuwde VaPro Pocket-katheter vinden.

Bezoek hollister.nl/nl-nl/newvapropocket of scan deze QR-code met een smartphone.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, 
contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.

Het Hollister-logo, VaPro, VaPro Pocket en VaPro Plus Pocket zijn 
handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.
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Advertentie

van Mathot
MATHOT MAGAZINE DIGITAAL LEZEN

Nieuws

Ook bij Mathot staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom is het nu mogelijk 
om ons magazine digitaal te lezen. Wilt u een seintje krijgen wanneer er weer een 
nieuw magazine online staat? Stuur ons dan een email met uw naam (en adres als u 
het magazine al per post ontvangt) naar marketing@mathot.nl. Wij zorgen dan dat u 
het volgende magazine digitaal kunt lezen.

We naderen weer het eind van het jaar en dat 
betekent dat er mogelijk afwijkingen kunnen zijn in 
de pakketbezorging. Denk hierbij aan black friday 
(27 november), cyber monday (30 november) en 
Sinterklaas, waarbij de pakketdiensten het enorm 
druk hebben, maar ook aan kerst en de jaarwisseling, 
wanneer we dicht zijn. We raden u daarom aan 

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

Alle antwoorden op jouw vragen over urineretentie en zelfkatheterisatie
KatheterWiki en weet je het!

www.bbraun.nl/katheterwiki

Wil je ervaren welke eenmalige 
katheter het best bij jou past? 
Vraag dan een gratis sample aan 
op KatheterWiki.

Katheter

Wiki

“Ik had het volste 
vertrouwen in mijn 

stomamateriaal 
tijdens mijn eerste 

autorace.”

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2020-10. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S

Bekijk meer inspirerende verhalen 
over een eerste keer met stoma op 

www.mijneerstekeermetstoma.nl

Liesette

STO1736-2_A4 adv Mijn eerste keer Mathot.indd   1STO1736-2_A4 adv Mijn eerste keer Mathot.indd   1 28-09-2020   15:5928-09-2020   15:59

ZORG DAT U OP TIJD UW HULPMIDDELEN BESTELT!
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
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BACTERIOFAGEN
EEN ALTERNATIEF VOOR ANTIBIOTICA?

 MOLECULAIR MICROBIOLOOG STAN BROUNS VAN DE TU DELFT OVER BACTERIOFAGEN.  

EEN ALTERNATIEF VOOR ANTIBIOTICA?

Langzaam maar zeker worden steeds meer bacteriën resistent voor antibiotica.  

Nu al overlijden jaarlijks 33.000 mensen in Europa aan infecties met resistente 

bacteriën. En dat zullen er steeds meer worden. Of er een alternatief is voor antibiotica? 

Microbioloog Stan Brouns heeft zijn hoop gevestigd op bacteriofagen, de natuurlijke 

vijanden van bacteriën. Hij en zijn researchteam van de TU Delft doen hier onderzoek naar.  
TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: TU DELFT

acteriofagen – kortweg fagen genoemd – zijn 
minuscule virussen die een bacterie kunnen 
aanvallen. ‘Je kunt bacteriofagen vergelijken met 
parasieten,’ vertelt moleculair microbioloog Stan 

Brouns van de TU Delft. ‘Ze hebben bacteriën nodig om zich 
te vermenigvuldigen. Wanneer ze een bacterie infecteren 
en zich gaan vermenigvuldigen, wordt die bacterie als het 
ware opgegeten. Overal waar veel bacteriën zijn, vind je ook 
bacteriofagen. Onze darmen zitten er bijvoorbeeld vol mee. 
Maar je vindt ze ook in de natuur, in de bodem, in zeewater. 
Zo doden bacteriofagen dagelijks ongeveer een derde van 
alle bacteriën in de oceanen. Op die manier houden bacteriën 
en bacteriofagen elkaar in evenwicht en worden nutriënten 
(voedingsstoffen, red.) gerecycled.’ 

TEGEN ÉÉN SPECIFIEKE BACTERIE
‘Bij een bacteriële infectie is antibiotica altijd de eerste keus,’ 
vervolgt Brouns. ‘Maar als de bacterie resistent is voor alle 
antibiotica, dan zouden fagen een alternatief kunnen zijn. 
Een voordeel van fagen is dat ze maar één specifieke bacterie 
aanvallen. De gezonde bacteriën laten ze met rust.
Wij doen fundamenteel onderzoek naar bacteriofagen als 
mogelijk alternatief voor antibiotica. Daarbij zijn we bezig 
met het aanleggen van een fagenbank. Om op zoek te gaan 
naar fagen putten wij vooral uit rioolwater. De fagen die we 
vinden, worden gezuiverd en aan onze collectie toegevoegd. 
We hebben inmiddels zo’n 120 verschillende fagen in onze 
fagenbank, deze kunnen worden ingezet tegen negen 
ziekteverwekkende bacteriesoorten. Fagentherapie is in 
Nederland echter nog geen goedgekeurde behandeling.’  

OOST-EUROPA 
Eerst even een stukje geschiedenis. Zo’n honderd jaar geleden 
al kwam een Frans-Canadese microbioloog erachter dat fagen 
kunnen worden gebruikt om bepaalde bacteriële infecties 
tegen te gaan. Maar toevallig werden ongeveer tegelijkertijd 
antibiotica ontdekt. Fagen kunnen maar één type bacterie 
aanvallen, antibiotica zijn werkzaam tegen meerdere 
bacteriesoorten tegelijk. Dat is natuurlijk een voordeel als je 
niet weet met welke bacterie je te maken hebt. Dus richtte 
men zich in de westerse wereld op het ontwikkelen van 

antibiotica. In Oost-Europa daarentegen verdiepten ze zich in 
de ontwikkeling van fagen als geneesmiddel tegen bepaalde 
infecties. Na het nodige onderzoek, doorontwikkeling en 
verdere verfijning werd fagentherapie daar een goedgekeurde 
geneeswijze. 

DOKTERS VAN MORGEN
De laatste jaren zijn bacteriofagen steeds vaker in het nieuws. 
Er is bijvoorbeeld al twee keer een uitzending van Dokters 
van Morgen aan gewijd. Voor dit programma wordt in 2018 
een jong meisje gefilmd dat een chronische blaasontsteking 
heeft als gevolg van een resistente E. colibacterie. Ondanks 
meerdere antibioticakuren blijft ze klachten houden. In de 

B

Interview

‘Wanneer fagen een bacterie infecteren 
en zich gaan vermenigvuldigen, wordt 

die bacterie als het ware opgegeten’



11

uitzending zien we hoe zij meegenomen wordt naar het 
Eliava Instituut in Tbilisi, Georgië, een kliniek die zich in de 
behandeling met fagen heeft gespecialiseerd. Eerst wordt de 
schadelijke bacterie die het meisje bij zich draagt, geïsoleerd. 
Vervolgens worden hier uit de fagenbank van de Eliava-kliniek 
de juiste fagen bij gezocht. Nadat zij een half jaar lang deze 
fagen – in de vorm van een drankje – heeft ingenomen, is bij 
haar de resistente E. colibacterie helemaal verdwenen. 
In de uitzending van 25 mei 2020 komt ook een 33-jarige 
vrouw aan het woord die al twintig jaar een chronische 
huidaandoening heeft: hidradenitis suppurativa. De chronische 
ontstekingen van de huid leiden bij haar tot zweren, bulten en 
soms zeer pijnlijke open wonden. De vrouw is op een gegeven 
moment zelfs niet meer in staat om haar dochtertje naar 
school te brengen. Ook voor haar biedt het Eliava Instituut 
in Georgië uitkomst. Sinds zij de fagen gebruikt die deze 
kliniek voor haar heeft bereid, zijn haar klachten volgens eigen 
zeggen met 80 procent verminderd. 

HOGE WESTERSE STANDAARDEN
Stan Brouns: ‘Er zijn heel veel verschillende wetenschappelijke 
casestudy’s waaruit blijkt dat fagentherapie succesvol is 
geweest. Dus je vraagt je natuurlijk af waarom deze therapie in 
Nederland niet mag worden toegepast. Een geneeswijze wordt 
echter pas goedgekeurd als middels grote klinische studies* de 
effectiviteit en veiligheid van deze therapie is bewezen.  
Het onderzoek dat in Oost-Europa naar de werking van fagen  
is gedaan, voldoet niet aan deze hoge westerse standaarden.
Waarom we zelf niet zo’n grootschalig onderzoek opzetten? 
Om grote groepen mensen met fagen te behandelen – ook 
als dit voor klinisch onderzoek is – zijn GMP-goedgekeurde 
fagen nodig. GMP staat voor Good Manufacturing Practice. 
Dat wil zeggen dat de fagen geproduceerd zijn in een hightech 
lab onder uiterst streng gecontroleerde omstandigheden. En 
dat vergt een miljoeneninvestering. In de VS zijn wel GMP-
goedgekeurde bacteriofagen beschikbaar. Alleen wordt het 
invoeren van deze fagen ons lastig gemaakt. Dat is ook weer 
aan veel regels gebonden.’

GENETISCHE CODE
Het RIVM heeft zich, in opdracht van het ministerie van 
VWS, op verschillende manieren verdiept in de werking 
en toepassingsmogelijkheden van bacteriofagen. Dat 
resulteerde in het officiële standpunt dat er nog niet 
voldoende is aangetoond dat het behandelen van infecties 
met bacteriofagen effectief en veilig is. ‘Ja, er zijn nog heel 
veel vragen rondom bacteriofagen,’ beaamt Stan Brouns. 

*  (Het gaat hierbij om dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek op grote groepen patiënten,  
waarbij dus de ene helft van de patiënten de faag krijgt en de andere helft een placebo, red.)

‘Bijvoorbeeld wat het effect van bepaalde doses fagen 
op termijn op het menselijk lichaam is. Mogelijk valt ons 
immuunsysteem bepaalde fagen aan, wat kan leiden tot een 
allergische reactie of erger. We onderzoeken ook of bacteriën 
resistent kunnen worden tegen fagen, hoe dat gebeurt en 
hoe we dat kunnen voorkomen. Een andere onderzoekslijn 
is gericht op de genetische code van een bacteriofaag. We 
kijken in hoeverre die veilig is en wat we ervan kunnen leren.’ 

MAGISTRALE BEREIDING
Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat 
bacteriofagen in Nederland een geregistreerd geneesmiddel 
zijn. Tot die tijd zou er volgens Brouns gewerkt kunnen 
worden met magistrale bereiding. ‘We weten dat 
bacteriofagen werken bij chronische infecties, zoals 
chronische blaasontsteking, oorontsteking, huidinfecties, 
infecties aan kunstknie of -heup en de diabetische voet. Er 
zijn in Nederland heel veel patiënten die er zeer slecht aan 
toe zijn vanwege een ernstige infectie die niet met antibiotica 
kan worden behandeld. Magistrale bereiding betekent dat 
een apotheker voor een individuele patiënt de juiste fagen 
bereidt om hem of haar mee te behandelen. In Brussel is een 
ziekenhuis waar dat al gebeurt. Dit procedé moet echter wel 
aan zeer strikte veiligheidseisen voldoen. 
In uiterste nood kan er ook fagentherapie worden toegepast 
door een beroep te doen op de Verklaring van Helsinki.  
Wat dit inhoudt? Als er verder niets werkt, mag een arts een 
experimenteel middel inzetten om de levensomstandigheden 
van de patiënt te verbeteren. De patiënt moet hier wel goed over 
geïnformeerd zijn en zijn of haar toestemming hebben gegeven.’

ZIEKTEKOSTEN
Brouns ziet het als zijn missie om fagentherapie in Nederland 
op de kaart te zetten. ‘Artsen moeten leren omgaan met 
bacteriofagen. Het is een nieuw concept, de kennis ontbreekt. 
Daar willen wij wat aan doen. Verder moet de ziektekosten-
verzekeraar de voordelen van fagentherapie gaan inzien. Ook 
voor deze partij bieden bacteriofagenbehandelingen de nodige 
kansen. Stel dat iemand met een chronische infectie om de 
haverklap in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Dat is 
niet alleen heel vervelend voor die patiënt, maar ook ontzet-
tend kostbaar. Als een fagenbehandeling wél helpt, dan is de 
patiënt snel van zijn klachten af en de verzekeraar uiteindelijk 
veel voordeliger uit.’ 

Meer informatie
Voor alle duidelijkheid: fagentherapie kan alleen worden 
toegepast bij chronische infecties. Acute, ernstige 
infecties kun je niet met fagen behandelen, omdat je 
eerst moet vaststellen om welke bacterie het gaat en 
daar vervolgens de juiste faag bij moet zoeken. Dat is 
vooralsnog een ingewikkeld en tijdrovend proces.
www.fagenbank.nl. Kijk bij ‘veelgestelde vragen’ voor 
behandelmogelijkheden in Europa.  
www.tudelft.nl zoekwoord ‘bacteriofagen’. Ook andere 
(academische) centra houden zich bezig met (onderzoek 
naar de werking van) bacteriofagen.
www.rivm.nl/bacteriofagen

Bacteriofagen zijn piepkleine  
virussen.

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

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profi le

Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op. Vergeet daarom a.u.b. 

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

Aanhef: Dhr. Mevr.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

Profi le: een veelzijdige probleemoplosser 
bij one� enheden en/of breuk (parastomale hernia)

Aurum® Profi le
1-delig

Lekkage problemen of een breuk rond de stoma?
Hecht aan mensen.

One enheden Parastomale hernia

Vraag gratis proefmateriaal aan via info@welland.nl 
of neem telefonisch contact op via 088 – 6670066.
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*De Curan Man (30 cm) is verkrijgbaar in CH12 t/m CH16 en Curan Lady (8,5 cm) in CH08 t/m CH14

De voordelen van Curan:
✔	Direct klaar voor gebruik
 Geen wachttijd, katheter is al geactiveerd door de 
 gelcoating

✔	Comfortabel
 Vermindert branderig gevoel

✔		Gladde gepolijste ´ogen´
 Voor een goede urineafvoer en bescherming van de plasbuis

✔	Gebruiksvriendelijk 
 Eenvoudig te openen en lekvrij

Wilt u een gratis proefpakket ontvangen?  Ga naar www.omnimedical.nl of bel 0344-65 14 44

“  Dankzij de lekvrije 
katheters van  
Curan Man kan ik  
mijn oude ritme  
weer oppakken.“ 

Ervaar Curan Man of Curan Lady
De compacte gebruiksklare katheter voor thuis of onderweg

Snel, veilig en hygiënisch
kunnen katheteriseren, 
dat vinden wij van 
Curan en OmniMedical 
belangrijk voor u.

100%
lekvrij

“  Met mijn verminderde  
handfunctie heb ik een 
katheter nodig die 
makkelijk is te openen. 
De Curan Lady is voor 
mij de uitkomst.“
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ls klein meisje hield Linda van Hage al van dieren en 
wilde ze geen vlees eten. Ze studeerde economie, 
ging op reis, werkte daarna in een mannenwereld 

en miste de link met haar dierenhart. Om dat gat op te 
vullen, werd ze vrijwilliger bij het Jane Goodall Instituut, dat 
chimpansees redt in Afrika. Binnen een jaar vroeg het bestuur 
haar om Country Manager van het Jane Goodall Instituut 
Nederland te worden. Dat pakte ze met beide handen aan.

VRIJWILLIGER
Linda en haar partner reisden een jaar lang door Afrika.  
Ze bezochten onder andere opvangprogramma’s voor dieren, 
die niet allemaal dierenwelzijn als doel bleken te hebben. Deze 
reis plantte het zaadje om zich aan te sluiten bij het instituut 
van de Engelse dr. Jane Goodall. ‘Een waardevolle organisatie 
die een balans bracht tussen mijn werk als data-analist en mijn 
dierenliefde.’

SAMEN
Linda bezocht JGI-projecten in Oeganda en Senegal.  
‘Je hoort en leest over hoe de organisatie werkt, maar pas 
daar dringt de impact en de efficiëntie van de programma’s 
door. Het gaat niet alleen om de chimpansees, maar 
ook om natuurbehoud en het betrekken van de lokale 
bevolking. Westerse vrijwilligers wonen en leven in de lokale 
gemeenschap. Ze krijgen een “moeder” toegewezen die 
hen met van alles helpt, ze logeren bij locals, spelen met 
hun kinderen en worden een van hen. Op die basis wordt er 
samen gezocht naar oplossingen. Ecotoerisme kan daar een 
rol bij spelen. Heel bijzonder.’

Linda van Hage: 

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

‘IEDEREEN KAN HET VERSCHIL MAKEN’

A

Portfolio TEKST: Judith Bakkers

FOTOGRAFIE: JGI (genomen voor Coronauitbraak)

VEELEISEND MAAR LEUK WERK
Haar werk is veeleisend. ‘Het is niet alleen het werk met 
onze helden, de vrijwilligers, het bestuur, maar we zijn 
ook druk met bijvoorbeeld voorlichting, fondsenwerving, 
schoolprojecten, media en contact met zusterkantoren. 
Het is zo mooi dat je echt een verschil kunt maken met je 
bijdrage. Daar kun je je in verliezen. Ik zou dag en nacht 
kunnen werken, maar dat vindt mijn dochtertje Loua vast niet 
leuk.’ Ze is er trots op dat wereldwijd zoveel mensen zich het 
lot van de primaten aantrekken. ‘Chimpansees lijken zo op 
mensen! Dat merk je pas als je een tijdje met ze optrekt. Jane 
had dat al heel jong door. Ze was pas 26 toen ze voor National 
Geographic naar Afrika ging en zette tegen wil en dank haar 
missie door. Ze verkondigt altijd hoop, dat bewonder ik.’

STICHTING JGI
Het Jane Goodall Instituut (sinds 1977) is een 
wereldwijde non-profitorganisatie, die zich inzet voor 
de bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. 
Uitgangspunt is de verbondenheid tussen mens, dier 
en milieu. In heel Afrika worden hulpprogramma’s 
opgezet en er wordt voorlichting gegeven over de hele 
wereld, onder andere via het jongerenprogramma 
Roots & Shoots. In 1998 is JGI Nederland geopend.  
Er zijn 34 kantoren over de hele wereld. De Nederlandse 
organisatie bestaat uit zes vrijwillige bestuursleden, 
een countrymanager, een communicatiemanager, 
stagiaire en circa zestig enthousiaste vrijwilligers. 
www.janegoodall.nl

Advertentie

Vraag gratis een proefpakket aan!

info.convatec@convatec.com • 0800 022 44 44 (gratis)
www.convatec.nl

Esteem™ soft convex (met lichte bolling) is  
een nieuw product in de Esteem 1-delige lijn. 

ESTEEMTM

Convex

Het heeft de volgende voordelen:
• Flexibel met een goede aansluiting op de stoma; minimaliseert 

daardoor de kans op lekkage
• Makkelijk aan te brengen 
• Tussendoor controle via het kijkvenster
• Goed filter wat de kans op geurtjes en opbollen verminderd
• Gordeloogjes aan het zakje om een gordel aan te bevestigen  

voor extra zekerheid

Wilt u meer weten? Of wilt u zelf de nieuwe huidplak proberen? 
Bel of mail ons dan. 

NIEUW
PRODUCT

WT•Convatec_Ad_210x148,5mm.indd   1WT•Convatec_Ad_210x148,5mm.indd   1 15-07-20   11:0415-07-20   11:04

eakin Cohesive® absorberen meer dan 4x zoveel 
output dan andere beschikbare pastaringen1. 

Absorptie is de belangrijkste factor om 
huidbeschadiging te voorkomen en lekkages te 
stoppen.

Als eakin Cohesive® seals vocht absorberen, 
transformeren zij in een gel, die beschermt 
tegen huidbeschadiging.

eakin Cohesive® seals transformeren om te 
presteren.

eakin Cohesive® seals  |  Ik heb nu meer zelfvertrouwen in het dagelijks leven

eakin Cohesive® seals
transformeren in een 
gel om je de beste 

bescherming te geven 
tegen lekkages.

Probeer eakin Cohesive® seals nu zelf.
eakin B.V.   0344-652351 info@eakin.nl | www.eakin.nl
Reference: 1. McGroggan G, Haughey S, McDowell K. An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. 
Gastrointestinal Nursing 2018; 16(1):42-49.

Wist je dat?

Linda van Hage met founder Jane Goodall
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GETIPT 
VOOR U

PUZZELPOSTER
Een puzzel die daarna als 
decoratie in de kinderkamer 
kan staan of hangt. Dat was 
het doel toen Studio Kars + 
Boom de puzzels Day en Night 
ontwierp. De puzzels vertellen 
allerlei kleine verhalen. Achter 
elk puzzelstukje is er iets om te ontdekken, soms grappig, 
soms leerzaam. De puzzels hebben als thema ‘Dag’ en ‘Nacht’ 
en naast elkaar vormen ze een panorama van een grafisch 
landschap. Het leggen van de puzzel zorgt voor een uitdaging, 
waardoor het interessant blijft en ook voor een wat oudere 
doelgroep geschikt is. Ouders met jonge kinderen kunnen 
de puzzel samen maken, en ondertussen verhalen bedenken 
bij de illustraties. Daarmee wordt de levensduur onbeperkt. 
Afmeting puzzel: 42 x 30 x 1 cm. Vanaf 3 jaar. € 39,95 
www.karsenboom.nl

BEHANG-APP
Met de behang-app van Graham & Brown 
kan iedereen die een wand wil behangen, nu 
vooraf bekijken hoe het patroon eruitziet 
op de muur. Naast dat u kunt zien hoe het 
behang op de muur in uw kamer overkomt 
kunt u uzelf in de kamer bewegen om het 
ontwerp vanuit iedere hoek te bekijken met 
verschillende lichtbronnen. Ook kunt u een 
close-up krijgen van het ontwerp zodat u 
alle details kunt bekijken. Een metamorfose-

preview met een groot effect. Bevalt het 
behang, dan kunt u het online bij de fabrikant bestellen. Graham 
& Brown DecoratAR is gratis beschikbaar voor Apple en Android. 
Kijk voor behang: grahambrown.com 

SOKCLIP
Het is een universeel probleem. Gooi 
sokken in de wasmachine en je bent altijd 
wel een sok kwijt. Dat is verleden tijd met 
Sockstar. Dankzij deze vrolijk gekleurde 
sokkenclips blijven sokken gepaard. U 
kunt de sokken ook samen met de clip 
aan het droogrek hangen om ze daarna als 
paar netjes op te bergen. Kies daarvoor 
voor de sokken van ieder gezinslid een 
andere kleur. Nog makkelijker en sneller. 

Wat een revolutionaire verademing. Clips kunnen ook in 
de droger. Sockstar.nl en ga naar wellebies. Vanaf € 11,95

TEXTIELMUSEUM
In Tilburg is een fantastisch textielmuseum. Ontdek de 
maakcultuur van vroeger én nu. In de Wollendekenfabriek en 
de Damastweverij ziet u het proces van ruwe wol tot een deken 
of damast. In het TextielLab zijn internationale kunstenaars en 
ontwerpers aan de slag. Bezoekers 
zien in deze professionele 
werkplaats hoe zij met high- en 
lowtech machines de meest 
vernieuwende textielproducten 
ontwikkelen. Tot 12 september 
kunt u de tentoonstelling 
Gedachtespinsels | Dutch Design 
door Kiki van Eijk bezoeken. 
Een oeuvre-expositie op een 
vernieuwende wijze. Samen met 
scenograaf Theun Mosk creëert 
Kiki een theatrale ervaring, die 
meerdere zintuigen zal aanspreken. 
textielmuseum.nl

FIETSROUTE-APP
Wilt u meer uit uw fietsroutes halen, 
dan kan dat met de Fietsroute-app, 
met handgemaakte, thematische 
fietsroutes. U fietst langs de mooiste 
bloemenvelden, kastelen of wat u maar 
wilt. Uw smartphone verandert in een 

routebegeleider die met u mee fietst, zodat 
u altijd op de route blijft. Van tevoren kunt u bekijken waar u 
wilt afstappen (met uitgebreide info over de afstaplocaties). 
Deze speciale afstaplocaties kunnen ook net buiten uw route 
liggen, maar de moeite meer dan waard zijn. Ontdek daardoor 
de mooiste plekken waar u normaal gewoon aan voorbijfietst. 
Op de app is een handige kompasfunctie, waardoor u nooit 
meer de weg kwijt kunt raken. Schakel die functie in en de kaart 
beweegt met u mee! Voor Apple en Android.
www.fietsnetwerk.nl 

HERSENOMMETJE
Elke dag wandelen is 
belangrijk. Ook voor uw 
mentale gezondheid. Het 
geeft u meer energie. 
Download daarom de 
Ommetje-app van de 
Hersenstichting en 
leer onthaasten en uw 

creativiteit verbeteren. Ga de wandeluitdaging aan met 
vrienden/familie of met de rest van Nederland. U kunt op 
een leuke manier samen wandelen, zonder dat u op dezelfde 
locatie bent. Supermotiverend. Na iedere wandeling vertelt 
ontwikkelaar en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder 
een interessant hersenfeitje. 
Gratis app: hersenstichting.nl/ommetje

BEELDIGE BEELDENTUIN
In Hilversum kunt u uren vertoeven in de beeldentuin de 
Zanderij. Een heerlijke, rustgevende omgeving met mooie 
natuur en schitterende kunst. In het groen van de tuin staan 
ongeveer honderd beelden vanuit de hele wereld. Er is ook een 
theetuin, waar u kunt genieten van koffie, thee of vruchtensap 
met huisgemaakte taart. In de tuin ligt ook een paddenpoel 
en er is een bijenschans gerealiseerd. Honing uit deze 
bijenschans is te koop. Gelegen op de grens van Hilversum en 
’s-Graveland midden tussen de prachtige buitenplaatsen en het 
Spanderswoud. Leuk om langs te fietsen of wandelen tijdens 
een Gooi en Vechtstreek-route. In het weekend open van  
10 - 18 uur. In de zomermaanden ook op vrijdag. In januari is de 
tuin gesloten. www.beeldentuin-dezanderij.nl

HET BEGINT MET EEN ZAADJE
Geef uzelf, uw kinderen, vrienden of familie voor een speciale 
gebeurtenis of zomaar een YOUR TREE cadeau. Een geschenk 
dat steeds groter wordt. Het is een afbreekbare bloempot 
met zaadjes van bomen (berk of dennenboom). De boom zal 
binnenshuis opgroeien en kan vervolgens na een jaar in zijn 
biologisch afbreekbare pot in de tuin geplant worden. De 
bomen kunnen tot circa 25 meter hoog worden. De potten 
hebben leuke pasteltinten. Hiermee draagt u bij aan een 
schoner klimaat. Prijs per pot met zaden: € 9,-.  
www.nordicnest.nl/merken/rig-tig-by-stelton/your-tree-
pot-met-zaadje

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

TAALWEETJES
Is taal, zeg maar, uw 
ding, dan is de website 
van Onze Taal iets waar u blij van wordt. De vereniging voor 
taalliefhebbers geeft adviezen en beantwoordt vragen op 
taalgebied. Ga op www.onzetaal.nl naar het taalloket en 
kijk of uw vraag over taal erbij zit, check de spelling van een 
woord of stuur een vraag naar een taalexpert. U kunt zich 
ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Taalpost, waar 
u iedere keer weer wordt verrast met wetenswaardigheden 
over bepaalde niet-alledaagse woorden, taalnieuws en tips.

DUURZAAM TOILETBLOKJE

Een wc die lekker fris ruikt? Toilet Tapes zijn heerlijk 
geurende toiletblokjes die bij elke spoelbeurt 
reinigend schuim afgeven. Dit Nederlandse product 

bevat volgens de website tot 90 procent minder plastic 
dan andere toiletblokken. Bovendien zijn ze gemaakt van 
gerecycled materiaal. Het bevestigen is simpel. Je trekt 
de zelfklevende tape van het papier, laat het cupje tot 

dicht onder de rand zakken 
en plakt de tape dan over 
de rand vast. Je houdt je 
handen schoon en droog, 
dus is het hygiënischer met 
verwisselen. Je kunt de 
Toilet Tapes overigens ook 
gebruiken in een randloos 
toilet. De Toilet Tapes zijn 
verkrijgbaar in verschillende 
geuren en dessins. Bestel ze 
online: toilettapes.com
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trouw aan onze werknemers. We willen goede medewerkers 
graag aan boord houden.’ 

EFFICIËNT
Er wordt niet alleen gekeken naar de kennis en vaardigheden 
van de medewerkers en hoe die te verbeteren, maar ook naar 
de samenstelling van de teams en welke vaardigheden daarbin-
nen nodig zijn om professionaliteit en kwaliteit naar een hoger 
plan te brengen. Vanessa: ‘Door ervoor te zorgen dat onze 
medewerkers professioneler en zelfstandiger kunnen werken, 
zullen processen en samenwerking tussen afdelingen efficiënter 
worden. Ons doel is door ontwikkeling elkaar te versterken. 
En dat komt weer ten goede aan de klant. En daar doen we het 
allemaal voor.’

BETROKKENHEID
Mathot is als bedrijf heel erg betrokken bij de 
medewerkers, en vindt het ook fijn als dat wederzijds is. 
‘De directie en managers runnen niet alleen dit bedrijf. 
We waarderen ook de inbreng van onze medewerkers,’ 
vertelt Martin. ‘Bij Mathot is samenwerken, met de nadruk 
op samen, erg belangrijk.’ Periodiek laat Mathot door 
een extern bureau anonieme tevredenheidsenquêtes 
uitvoeren onder het personeel. ‘Als een vinger aan de pols, 
om te kijken of de koers die we varen tot tevredenheid 
stemt, maar ook een manier om onze medewerkers de 
gelegenheid te geven om bepaalde zaken aan te kaarten.’ 
Maar natuurlijk kunnen medewerkers daarvoor ook 
rechtstreeks bij Vanessa en Martin terecht. Betrokkenheid 
bij het bedrijf én klantgerichtheid scoren steevast heel 
hoog in de enquêtes. ‘Dat is mooi, want het zijn tenslotte 
de pijlers van ons bedrijf. Betrokkenheid bij onze cliënten 
staat bij ons altijd op nummer één,’ zegt Martin trots.

Martin Buser en Vanessa WillemsKooima bemensen samen de afdeling personeelszaken. 

Beiden zetten ze zich in voor groei. Niet per se in aantallen medewerkers, maar met name 

wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel binnen de organisatie. 

Ze zijn zelf lichtende voorbeelden van doorstroming binnen het bedrijf.

TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE:  Ruben Eshuis

Martin werkt al 27 jaar bij Mathot. Hij maakte 
al heel jong kennis met het bedrijf als 
buurjongen van directeur Remco van Bemmel. 
De vader van Remco nam Martin in 1993 aan 

als algemeen medewerker. Bij Mathot kreeg hij de kans om 
zich op te werken naar zijn huidige functie. Vanessa kwam 
in 2014 bij Mathot in dienst als directiesecretaresse van 
de twee directeuren. Inmiddels is ze persoonlijk assistent 
van directeur Oscar de Goederen. Omdat het bedrijf de 
laatste jaren erg gegroeid is in aantallen, kon Martin in 
2018 wel een helpende hand gebruiken. Vanessa volgde 
een hbo-opleiding personeelsmanagement en ondersteunt 
nu niet alleen de directeur, maar werkt ook samen met 
Martin aan personeelszaken. Dat geeft hem de kans om 
zijn focus te verleggen naar andere dringende zaken als 
kwaliteitsmanagement en informatieveiligheid (AVG). ‘Naast 
personeelszaken ligt daar nu mijn passie. Deze onderwerpen 
worden steeds belangrijker in onze dynamische maatschappij,’ 
aldus Martin. 

GROEI
Interne personeelsbeweging is goed voor een bedrijf, vinden 
Vanessa en Martin. ‘Wij zetten ons in om ook anderen te 
laten doorgroeien in hun functie of carrière. Dat past ook 
heel erg bij ons bedrijf. We zijn erg betrokken bij onze 
medewerkers,’ vertelt Vanessa. Talenten worden ondersteund 
bij hun ontwikkeling om zo mogelijk over te stappen naar een 
andere functie in het bedrijf. ‘Kijk bijvoorbeeld naar Monica 
Podda uit de vorige editie van dit magazine. Ze werkte bij de 
klantenservice en door een studie kon ze overstappen naar 
de verpleegkundige binnendienst. Als mensen dat willen en 
kunnen, krijgen ze bij ons alle kansen om door te groeien. 
En blijkt achteraf dat een verandering toch niet bevalt, dan 
begeleiden we hen naar een functie die beter past. We zijn 

Doel is door groei 
elkaar versterken

Podium
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n Nederland overlijden elke dag gemiddeld 57 vrouwen 
aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Ter vergelijking: 
het gemiddeld aantal vrouwen dat dagelijks als gevolg van 
borstkanker sterft, is negen. Omdat hart- en vaatziekten 
zich bij vrouwen anders uiten dan bij mannen, wordt 

bij 41 procent van de vrouwen met hartklachten in eerste 
instantie niet de juiste diagnose gesteld. Als Hella de Jonge 
in oktober 2015 een hevige pijnaanval krijgt, denkt ze zelf 
aan nierstenen. Er volgt een periode waarin ze verschillende 
specialisten raadpleegt: een uroloog, een gastro-enteroloog 
en een reumatoloog. Pas de tweede gastro-enteroloog die ze 
consulteert, heeft door wat er aan de hand is. Een citaat uit 
haar boek: 

‘En weer stak ik mijn verhaal af hoe ik drie maanden geleden 
in New York overvallen werd door heftige pijnen in mijn 
rechterzij. Dat ik toen nauwelijks meer kon bewegen. En dat me 
kortgeleden in Frankrijk hetzelfde was overkomen.
“Zou u mij eens gedetailleerd kunnen beschrijven wat er dan op 
zo’n moment gebeurt?”
“Dat vind ik heel moeilijk. Om te beginnen heb ik permanent 
pijn in mijn buik. Last van diarree en ik moet volgens mij te vaak 
naar de wc. Pasgeleden in de stad overkwam me het weer in de 
Van Baerlestraat. […] Plotseling kreeg ik enorme pijn op mijn 
borst. De adem werd me afgesneden. Ik kon geen kant meer op. 
Ik belde mijn man…”
Hij onderbrak me door zijn hand op te steken: “Ja, dank u zover. 
Even een collega bellen. Ik vertrouw het niet helemaal.”
Wonderlijk genoeg kwam er een zekere ontspanning over 
me. Het leek of er eindelijk na lang soebatten een arts was 
die begreep hoe urgent mijn klachten waren. Ik hoorde hem 
zeggen: “Ik heb hier een zesenzestigjarige vrouw die ik van een 
hartinfarct verdenk.”
Een hartinfarct? Ging dit over mij? Ik had overal pijn, maar aan 
één ding had ik nooit gedacht: dat het iets met mijn hart te 
maken kon hebben.’

De gastro-enteroloog stuurt Hella onmiddellijk naar de 
Eerste Hart Hulp in Blaricum. Omdat een bloedtest uitwijst 
dat ze risico loopt op een longembolie, wordt er als eerste 
een CT-scan gemaakt van haar longen. 
Hella: ‘Maar van een longembolie was geen sprake. Na het 
maken van die longfoto ben ik meteen naar huis en weer 
aan het werk gegaan. Dat was dom. Ik had eigenlijk een 
vervolgafspraak moeten maken. Omdat ik ook niet meer 
door het ziekenhuis werd gebeld, ging ik ervan uit dat er >>

*Een stent is een soort buisje dat helpt bij het openhouden van de vernauwde ader.

niets aan de hand was. Maar de pijn bleef. Mijn dochter Roos 
vertrouwde het niet en regelde voor mij een fietstest in het 
ziekenhuis in Blaricum. Tijdens die inspanningstest ging het 
mis. Op een gegeven moment werd het beklemmende gevoel 
op mijn borst ondraaglijk. Het bleek een hartinfarct te zijn. 
Gelukkig was ik op dat moment al in het ziekenhuis…’
Hella wordt meteen naar de afdeling Eerste Hart Hulp 
gebracht. Het infarct is te wijten aan een flink vernauwde 
kransslagader. Er wordt acuut een stent* bij Hella geplaatst. 

TE HOGE DOSERING
Ondanks de stent – in een later stadium volgen er 
nog twee – blijft Hella klachten houden. ‘Ik ben altijd 
overgevoelig geweest voor medicatie. Nu ik tot hartpatiënt 
was gebombardeerd, kreeg ik zeven pillen voorgeschreven: 
een bloeddrukverlager, bètablokker, cholesterolverlager, 
bloedverdunner, et cetera. Ik verdroeg ze niet. Bij vlagen 
schoot mijn bloeddruk gigantisch omhoog, ik ben er 
zelfs twee keer voor per ambulance naar de Eerste Hart 
Hulp gebracht. Verder had ik als reactie op de medicatie 
permanent diarree, werd ik trillerig, somber en kreeg ik zelfs 
hallucinaties. Het schaadde me in mijn hoofd. Maar er werd 
mij op het hart gedrukt om de medicijnen te blijven slikken 
omdat het anders wel eens verkeerd af zou kunnen lopen.’

Intussen gaat Hella zelf op zoek naar informatie. Ze stuit 
op een interview met een cardiologe die uitlegt dat 
hartmedicatie voornamelijk op jonge, gezonde mannen 
getest wordt, omdat mannen een stabiele onderzoeksgroep 
vormen. En dat deze pillen bij vrouwen soms ernstige 
bijwerkingen geven, omdat de voorgeschreven dosis te 
hoog is. Volgens deze cardiologe, Janneke Wittekoek, moet 
er meer aandacht komen voor het verschil tussen mannen 
en vrouwen. Hella besluit contact met de cardiologe te 
zoeken. Als ervaringsdeskundige en kunstenares wil ze graag 
bijdragen aan de strijd voor een mentaliteitsverandering 
binnen de cardiologie. Hella ontmoet ook Angela Maas, de 
eerste Nederlandse hoogleraar voor vrouwencardiologie. 

Impact

‘EEN HARTINFARCT? GING DIT OVER MIJ?’

‘Ik leef enorm gedisciplineerd.  
Ik hou me aan een streng dieet en zorg 

voor voldoende beweging’

Hart en vaatziekten uiten zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Omdat dit nog onvoldoende 

bekend is, worden vrouwen met hartklachten vaak van het kastje naar de muur gestuurd voordat 

duidelijk is wat hun mankeert. Het overkwam Hella de Jonge. 

Ze schreef er een boek over, getiteld Hartschade.
TEKST: Conny Verweij  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis
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Pas op met kruidensupplementen
Sommige kruidensupplementen kun je beter niet gelijktijdig met 
bepaalde medicatie gebruiken. Voor de duidelijkheid: het gaat 
hierbij niet om kruidengeneesmiddelen, goedgekeurd door het 
CBG, en ook niet om kruiden die je in de keuken gebruikt. Het 
gaat om kruiden in een hoge concentratie in bijvoorbeeld capsules 
die als supplement worden verkocht. 
Sint-janskruid bijvoorbeeld vermindert onder meer de werking van 
medicijnen tegen kanker (chemotherapie). De kruidenproducten 
(Amerikaanse) ginseng en ginkgo hebben invloed op de 
bloedstolling. Zij mogen niet gecombineerd worden met een 
bloedverdunner. Andere kruiden die een gezondheidsrisico 
kunnen opleveren zijn: rode zonnehoed, knoflook, mariadistel, 
geelwortel (kurkuma), rode salie (danshen), valeriaan en groene 
thee. In Nederland slikt zo’n tien procent van de mannen, 
zeventien procent van de vrouwen en dertien procent van de 
kinderen kruidenpreparaten. Gebruikt u een kruidensupplement? 
Laat dit (bij het voorschrijven van medicatie) altijd weten aan de 
arts of apotheker. 
Meer info: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG),  

www.cbg-meb.nl, zoekwoord ‘Kruiden’. 

Tips tegen de 
winterblues 
Moeite met opstaan, 
vermoeid, sombere 
gevoelens, geen zin om dingen te ondernemen, meer behoefte 
aan zoetigheid en junkfood… Voor veel mensen een bekend 
fenomeen als de dagen korter worden. Vijf tips om de 
winterblues tegen te gaan.
• Een winterdip wordt vooral veroorzaakt door een gebrek aan 

daglicht. Dus ga zoveel mogelijk naar buiten als ’t licht is. Lukt 
dat niet, koop dan een daglichtlamp. Zo’n daglichtlamp – ook 
wel energielamp genoemd – kun je bijvoorbeeld op je bureau 
zetten. Laat je vóór de aanschaf van zo’n lamp wel goed 
informeren.

• Sporten, ook binnen, zorgt voor een oppepper. Zwemmen, naar 
de sportschool, dansen, yoga, de vorm van bewegen maakt niet 
uit. Doe het wel regelmatig, dus minimaal twee keer per week. 

• ’s Winters loop je kans op een tekort aan vitamine D, dat 
onder invloed van zonlicht door je lichaam wordt aangemaakt. 
Compenseer dat door (extra) vitamine D te slikken.  
Vitamine D zit ook in vette vis zoals zalm en makreel.  

• Zorg voor een goede nachtrust, maar slaap niet te lang. 
Vervang de gewone wekker eventueel door een wake-up light 
(daglichtwekker). Zo’n wekker imiteert het opkomen van de zon 
door een half uur voordat hij afgaat, steeds meer licht te geven.    

• Eet gezond, dus vooral verse producten zoals groente, 
fruit, volkorengranen, noten, et cetera. Vermijd kant-en-
klaarmaaltijden en alcohol. 

Beter concentreren met  
een muziekje op?
Stel, je bent met iets bezig waar je je hoofd bij moet houden. Leidt 
muziek dan af of kan die je juist helpen je beter te concentreren? En is 
de muzieksoort nog van invloed? Volgens neuropsycholoog professor 
dr. Erik Scherder kan elk muziekgenre de concentratie vergroten, of het 
nu hiphop, hardrock of klassiek is. Wel is belangrijk dat de muziek in de 
achtergrond opgaat en je ermee bekend bent. Als je naar je favoriete 
muziek luistert, komt er dopamine vrij. Dopamine stimuleert het 
voorste deel van de hersenschors, de frontale kwab, een gebied dat 
verantwoordelijk is voor het concentratievermogen. Betekent dat dat 
iedereen geconcentreerder werkt met muziek op? ‘Nee,’ zegt Scherder. 
‘Dat hangt van de persoon af. De een is beter in het verdelen van zijn 
aandacht dan de ander. Sommige mensen zijn meer gebaat bij stilte.’  
Bron: de Volkskrant

Onder 
de loepImpact

Uiteindelijk leidt dit tot de documentaire De slag om het 
vrouwenhart, waarin Hella medici aan het woord laat die 
specifiek naar het vrouwenhart kijken. 

NIEUW ZORGPLAN
Hella: ‘Mede door Janneke en Angela ben ik erachter gekomen 
dat vrouwen maar de helft van de dosering nodig hebben. 
Eigenwijs als ik ben, ben ik inmiddels gestopt met veel van 
de medicatie. Ik slik nu alleen nog een bloedverdunner. 
Plus een kwart van de dosering van het medicijn dat wordt 
voorgeschreven voor vaatverwijding. Bij mij zijn namelijk de 
kleine vaatjes verstopt. Ik voel me nu veel beter dan toen ik 
nog zeven pillen slikte. Ik heb weer kwaliteit van leven, ik ben 
niet duf meer in mijn hoofd. Of ik zo geen groot risico loop op 
een hartinfarct? Ik leef enorm gedisciplineerd. Ik hou me aan 
een streng dieet en zorg voor voldoende beweging. Zo ga ik 
elke dag minstens een uur wandelen. Daarnaast voel ik heel 
goed aan waar mijn grenzen liggen. Ik merk het bijvoorbeeld 
meteen als ik te snel de trap op loop.  
Mijn conditie van vroeger krijg ik niet meer terug. Maar 
psychisch gaat het weer goed met me, ik geniet erg van het 
leven. En ik ben zielsblij dat ik die documentaire gemaakt 
heb. Met een documentaire bereik je veel meer mensen dan 
met een boek. Mijn man Freek was bang dat het te veel voor 
me zou worden, omdat ik fysiek immers niet meer zo sterk 
ben. Maar ik heb er veel van geleerd en bijzondere mensen 
ontmoet. Behalve Janneke en Angela ook andere specialisten 
zoals cardiologe Harriëtte Verwey (inmiddels gepensioneerd) 
en de ervaringsdeskundigen die aan de documentaire hebben 
meegewerkt. Of ik verwacht dat de mentaliteitsverandering 
waar deze vrouwen voor strijden er gaat komen? Politica 
Lilianne Ploumen heeft een zorgplan geschreven waarin zij 
pleit voor een tweedeling. Vrouwen moeten anders worden 
benaderd dan mannen en lichtere medicatie voorgeschreven 
krijgen. En natuurlijk geldt dat niet alleen binnen de 
cardiologie. Het zorgplan is inmiddels ingediend. We zullen er 
binnenkort vast wel meer van horen.’

MEER INFORMATIE: 
De documentaire De slag om het vrouwenhart is online 
te zien: helladejonge.nl/oeuvre/de-slag-om-het-
vrouwenhart. Het boek Hartschade is uitgegeven bij Atlas 
Contact (www.atlascontact.nl).
Janneke Wittekoek schreef onder meer Het Vrouwenhart, 
Het Vrouwenhart werkboek (Je hart gezond houden, zo doe 
je dat) en het kookboek Healthy Heart.
Angela Maas richtte de Stichting Hart voor Vrouwen op.  
Hella de Jonge is ambassadrice van deze stichting.

Hartschade
Na een hartaanval vindt Hella de 
Jonge zichzelf terug in een ziekenhuis 
aan de monitor. In het boek beschrijft 
Hella onder meer haar confrontaties 
met artsen, maar ook met haar zieke 
vader. Daarnaast eisen ervaringen 
uit haar vroege jeugd en de zorg om 

haar kleindochter hun tol. De goede bedoelingen van 
de specialisten dreigen haar tot een gevangene van een 
systeem te maken. Hella verzet zich tegen de vaak niet 
op de persoon toegemeten, zware medicatie, en hervindt 
daardoor haar levenslust. Paperback, 272 pagina’s,  
15 euro, uitgeverij Atlas Contact (www.atlascontact.nl), 
ISBN 9789025452209.

Het Vrouwenhart
Mannen hebben als gevolg van hart 
en vaatziekten vaak een krampende of 
drukkende pijn op de borst, vrouwen 
krijgen klachten als vermoeidheid, 
kortademigheid en rugpijn. Cardiologe 
Janneke Wittekoek gaat in Het 
Vrouwenhart in op dit verschil.  

In tachtig procent van de gevallen kunnen hartklachten 
voorkomen worden door verandering in leefstijl.  
Naast een populairwetenschappelijke uitleg over het hart 
en hartklachten geeft zij tips en ideeën om beter voor 
je hart te zorgen. Paperback, 191 pagina’s, 17,50 euro, 
Uitgeverij Lucht (uitgeverijlucht.nl),  
ISBN 9789491729805.
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DROOMREIZEN
Reis mee naar de mooiste bestemmingen ter wereld met dit 
inspirerende boek vol praktische tips. In het inspirerende boek 
400 droomreizen hebben de reisschrijvers van National Geographic 
hun favoriete reizen samengesteld en laten zeer verschillende 
manieren van reizen zien. Elk continent en elke mogelijke vorm 
van transport komen aan bod en brengen u op creatieve ideeën en 
fotografie, kaarten en deskundig advies. ISBN 978 90 5956 860 0.  
€ 34,99.

REISDAGBOEK-APP
Waardevolle reizen wilt u natuurlijk graag bijhouden, voor 
uzelf maar ook om te delen met uw vrienden en familie. 
Dat kan met de app Polarsteps. Deze houdt de locaties 
bij waar u geweest bent. Deze worden weergegeven op 
een interactieve kaart waaraan u teksten en foto’s kunt 
koppelen. Gratis te downloaden voor Android en iOS.

Reistips 
& tricks

REISEVENT
Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid wat reizen 
betreft. Maar voor inspiratie kunt u naar het Reis&Co Event 
op 9 en 10 januari 2021, in MartiniPlaza te Groningen. 
Dé inspiratiebron voor reizigers en vakantiegangers, 
dagjesmensen en globetrotters, alleenreizigers en families, 
jong en minder jong. Maak kennis met het grote aanbod 

van diverse unieke aanbieders die 
u helpen bij het vinden van de 

ultieme vakantie. Om te 
genieten en te verdwalen 

in de goede richting. 
Reisevent.nl 

LUXE LOGEREN BIJ DE BOER
Waarom ver weg op vakantie gaan als er in Nederland ook 
zoveel prachtige plekjes te ontdekken zijn? Onthaast op 
een van de FarmCamps-boerderijen verspreid door heel 
Nederland. Slaap in een luxe, gezellige en compleet ingerichte 
tent met of zonder badkamer. Overdag gaat u op stap met 
de boer, knuffelen met de dieren, hutten bouwen in de Hooi 
Hooi Speelschuur en spelenderwijs leren over de boerderij. 
Deze vakantie zullen ze nooit meer vergeten! FarmCamps! 
Echt leuk! FarmCamps.nl

TOVERSET
Wie gaat kamperen of een trektocht onderneemt wil 
niet te veel bagage. Daarom bedacht Sea to Summit een 
lichtgewicht, in elkaar te vouwen kampeerset met een 
pan, twee kommen en twee mokken in één. De pop-
up X-set is ongelooflijk compact en past opgevouwen 
als een puzzel in elkaar. Vergt weinig ruimte, dus 
blijft de tent of caravan altijd netjes of kan plat mee 
in een rugzak. De inklapbare kookpan combineert 
hittegeleiding van aluminium met de flexibiliteit van 
silicone en zorgt voor een snelle kooktijd. De mokken en 
kommen zijn eveneens van siliconen. Als set verkrijgbaar 
(€ 107,95), maar ook afzonderlijk. Verkrijgbaar bij 
technolyt.nl of outdoorwinkels.

ZUIVER WATER 
ZONDER PLASTIC 
Waar u ook bent, met de LifeStraw 
Go waterfles kunt u overal gezuiverd 
water drinken zonder water in plastic 
flesjes te kopen. Door te zuigen aan het 
mondstuk trekt u het water door een 
filter en komt er gereinigd water in uw 
mond. Bacteriën en protozoa als Giardia 
maken geen kans. De waterfles heeft 
een handige karabijnhaak, om aan een 
rugzak te hangen. Bij de aankoop van 
de Go helpt u ook schoolkinderen in ontwikkelingslanden 
aan schoon drinkwater. Daar zorgt LifeStraw voor. Van de 
LifeStraw Go zijn twee uitvoeringen, van 650 ml en 1 liter. 
In het midden zit een groot filter dat maar liefst 1000 liter 
water kan filteren met vervangbaar filter. lifestraw.com

HUTTOPIA IN 
NEDERLAND
De Franse organisatie Huttopia 
opende dit jaar haar eerste locatie 
in Nederland op een prachtig 
plekje in het heuvellandschap aan 
de Overijsselse Vecht. Camping 
Huttopia de Roos staat voor 
natuur, rust, ruimte en de kunst 
van het kamperen. Niet op een dun 
slaapmatje, maar een fijne balans 
tussen comfort, authenticiteit en ruimtelijkheid met privacy. 
Naast staplaatsen voor tent of camper staan er ook een groot 
aantal comfortabele kampeeraccommodaties van Huttopia. 
Bijvoorbeeld de ‘Trappeur’, een stoere Canvas & Hout tent 
met een ruim terras, twee slaapcabines met goede bedden 
voor vijf personen, badkamer, keukenunit en een leefgedeelte. 
Meer informatie: europe.huttopia.com/site/de-roos/

  
Lezersactie

 
met korting naar de boerderij
Speciaal voor de lezers van Mathot Magazine biedt 
FarmCamps een korting van € 25,- op een boeking bij 
een van de aangesloten boeren. Ga naar farmcamps.nl/
mathot en gebruik de code MATHOTFC20 om de korting 
te activeren. Geldig t/m april 2021.
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r zijn veel gezamenlijke activiteiten, zoals 
koffieochtenden, taallessen, sjoelen, schilderen, 
handwerken, bewegen. En iedereen kijkt naar elkaar 
om, doet zo nodig een boodschap voor een ander 

of informeert of alles wel in orde is. Daardoor voelen de 
bewoners van woongroep De Eijk zich opgenomen in een 
gemeenschap. Het initiatief kwam van Glenn Hussain, hij 
had gemerkt dat de eenzaamheid onder migrantenouderen 
toenam. ‘Sommige arbeidsmigranten spreken de taal 
nauwelijks, zijn verstoken van sociale contacten en hun 
kinderen hebben het vaak te druk of wonen ver weg.’ Het 
was een proces van jaren, maar inmiddels is de eerste 
multiculturele woongroep een feit. ‘Hier wonen ouderen uit 
Marokko, Palestina, Irak, Iran, Suriname en Indonesië naast 
elkaar, met daartussen autochtone Nederlanders. Dat laatste 
is belangrijk, want het gaat om integratie.’
Die integratie kostte wel wat tijd. Voor sommige bewoners 

is het wekelijks samen koken en eten een hoogtepunt. Maar 
de verschillende eetwensen zorgden in het begin voor wat 
gesteggel. ‘De een wilde Nederlands, de ander Indisch. En dan 
heb je nog te maken met de verschillende geloofsovertuigingen. 
Maar inmiddels is er een compromis gevonden waarbij de 
menu’s zoveel mogelijk worden afgewisseld.’ 
Het activiteitenprogramma wordt samen met de bewoners 
ingevuld. ‘Iedereen heeft kwaliteiten. De een is handig in 
koken, de ander in breien en een derde in dingen regelen. 
Zijn er taken waar we geen bewoner voor kunnen vinden, dan 
worden deze door vrijwilligers opgepakt.’ Ook nadenken over 
‘corona-oplossingen’ gebeurt gezamenlijk. ‘Met bewegen 
gingen we afgelopen zomer naar buiten. En sommige 
bewoners deden mee vanaf hun balkon.’ De woongroep is 
populair, er is inmiddels een wachtlijst. ‘We hebben maar plek 
voor twintig mensen. Dus ik hoop dat er meer multiculturele 
woongroepen komen.’

MEER INFORMATIE
Woongroep De Eijk kwam tot stand door samenwerking van Stichting Groepswonen 
voor Migranten Ouderen (SGMO) met onder andere Stichting WoonSaem en 
wooncorporatie Woonzorg Nederland. Iedereen woont zelfstandig, zo nodig kan er 
een beroep op thuiszorg worden gedaan. Voor de activiteiten wordt gebruikgemaakt 
van de recreatieruimte van het seniorencomplex. www.woongroepdeeijk.nl

Een woonvorm voor ouderen van verschillende leeftijden en 
nationaliteiten door elkaar, juist in die diversiteit schuilt de kracht. 

In het seniorencomplex De Eijk in Hoofddorp zijn 20 van de 86 
woningen bestemd voor migrantenouderen. Hun leeftijden variëren 

op dit moment van 58 tot 87 jaar.

TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Roos Pierson  

Multiculturele woongroep De Eijk in Hoofddorp  

De krachtvan samen zorgen

Rabia Azaay (67): ‘Ik heb het hier 
naar mijn zin. De diversiteit van 
de mensen spreekt me aan.’
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Opinie

Aris Prins, voorzitter 
apothekersvereniging KNMP

‘In één jaar tijd is het 
geneesmiddelentekort  
bijna verdubbeld’

‘In 2019 waren 1492 geneesmiddelen niet beschikbaar, 
in 2018 waren dat er nog 769. Dus in één jaar tijd is het 
geneesmiddelentekort bijna verdubbeld. Mede daarom 
moeten we zo snel mogelijk beginnen om de productie 
van geneesmiddelen naar Europa terug te halen. De 
grondstoffenproductie van veel medicijnen vindt op dit 
moment in China plaats en de tablettering in India. Wil je 
dit allemaal in Europa op gaan zetten, dan ben je zo drie jaar 
verder. Om de polissen zo goedkoop mogelijk te houden, is de 
geneesmiddelenproductie naar Aziatische landen verplaatst. 
We moeten nu in ons land kijken wat we ervoor overhebben 

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

 Heel lang was het vanzelfsprekend dat alle medicijnen beschikbaar waren bij ‘de apotheek 

op de hoek’. Maar de laatste jaren kampen we steeds vaker met (dreigende) tekorten. Om kosten te 

besparen is de productie van veel geneesmiddelen uitbesteed aan lagelonenlanden in Azië. Nu rijst 

de vraag of we in Europa niet beter weer zelfvoorzienend kunnen worden wat dat betreft.   
TEKST: Conny Verweij    FOTO GERARD SCHOUW: René Koster     FOTO ARIS PRINS: Frank Jansen

Moet de productie van 
geneesmiddelen naar Europa 

worden teruggehaald?

om deze beslissing terug te draaien. Daarbij gaat het op de 
eerste plaats om de productie van essentiële medicijnen. Of 
de prijzen dan veel hoger zullen worden? Ik denk dat dat wel 
meevalt. Er zijn genoeg landen in Europa waar de lonen nog 
op een redelijk laag niveau liggen. Als je daar geneesmiddelen 
kunt laten produceren, dan heeft dat waarschijnlijk slechts 
een geringe prijsstijging tot gevolg. 
Is een medicijn niet beschikbaar, dan proberen we, als 
apothekers, een vervangend geneesmiddel te vinden. Gaat 
het bijvoorbeeld om een cholesterolverlager, dan lukt dat 
doorgaans wel. Maar voor aandoeningen als epilepsie en 
parkinson wordt het lastiger. Zo was er laatst een mevrouw 
met epilepsie die heel specifieke medicatie nodig had. Wij 
konden daar niet aan komen. Dan moet je “nee” verkopen.  
Dat is onacceptabel. Het geneesmiddelentekort heeft nogal 
wat impact op patiënten. En veel vragen komen bij ons 
terecht. Wij geven als medicatiespecialist uitleg aan de patiënt 
en zoeken naar een alternatief. En wanneer wij iets anders 
verstrekken dan het voorkeursgeneesmiddel, moeten we met 
de zorgverzekeraar in gesprek over de declaratie. Dit alles kost 
ons veel extra tijd, tijd die we liever aan goede zorg zouden 
besteden.’

Arjan de Kwant, medisch adviseur 
zorgverzekeraar DSW

‘De prijzen in China zijn zo 
laag, daar valt niet tegenop 
te concurreren’

‘Wat je op dit moment ziet gebeuren, is dat de productie 
van grondstoffen – dat wil zeggen de werkzame stoffen van 
medicijnen – steeds meer uit Europa verdwijnt. Vaak zijn 
er nog maar één of twee fabrieken ter wereld die bepaalde 
grondstoffen maken. En sommige grondstoffen zijn alleen 
nog maar in China te krijgen. Het probleem is dat China 
monopolist is geworden. De prijzen zijn er zo laag dat daar 
niet tegenop te concurreren valt. 
Ook als je de geneesmiddelenproductie naar Nederland 
of Europa zou halen, loop je het risico dat je te afhankelijk 
wordt van één fabriek. Meerdere kleine fabrieken in Europa 
bouwen is namelijk niet rendabel. En wie zit erop te wachten 
om zo’n fabriek in zijn achtertuin te krijgen? In Nederland 
hebben we al eindeloze discussies over windmolens. Dat 
China zo goedkoop kan produceren, komt mede doordat ze 
daar bij de geneesmiddelenproductie altijd een oogje hebben 
dichtgeknepen wat de milieueisen betreft. 
Het voordeel van een geneesmiddelenindustrie in Europa is 
natuurlijk wel de kortere afstand. En hier hebben we de EMA 
(Europese geneesmiddelenautoriteit, red.), dus is er hier meer 
controle op de kwaliteit. Of we de geneesmiddelenproductie 
terug zouden moeten halen naar Europa? Ik vind het lastig om 
daar antwoord op te geven. De vraag is hoeveel we bereid zijn 
ervoor te betalen.’

Gerard Schouw, directeur 
Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen (VIG)

‘We moeten de 
ontwikkeling en productie 
van geneesmiddelen in 
Nederland stimuleren’

‘Het is goed om de productie en opslag van medicijnen 
dichter bij huis te hebben. Op de eerste plaats om logistieke 
redenen, op de tweede plaats staat de kwaliteit van de in Azië 
geproduceerde geneesmiddelen ter discussie en als laatste 
is er nog het geopolitieke element. Dat zien we nu met de 
COVID-pandemie. Breekt er een crisis uit en sluiten landen 
hun grenzen, dan komt de apotheek met lege schappen 

te zitten. Daarom is het essentieel om de ontwikkeling en 
productie van met name levensreddende geneesmiddelen 
terug te halen naar Europa. Dat is ook wat de Europese 
Commissie wil. In Frankrijk zijn ze al begonnen met het 
uitbreiden van de geneesmiddelenproductie. Ik stel voor dat 
we in Nederland ook aan de slag gaan. 
In 2019 is de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA van 
Londen naar Amsterdam verhuisd. Daardoor staat Nederland 
internationaal in de picture voor bedrijven om zich hier te 
vestigen. Ik denk dan vooral aan biotechbedrijven die zich 
richten op personalised medicine. We willen immers toe 
naar een toekomst waar maatwerkgeneesmiddelen – op 
basis van iemands persoonlijke DNA-profiel – voor iedereen 
beschikbaar worden. Dat maatwerk kan gelden voor een 
breed scala aan geneesmiddelen: medicatie tegen kanker, 
spierziekten en veel andere aandoeningen.
In Nederland gaat de discussie vaak over de kosten van 
geneesmiddelen, terwijl medicijnen hier heel goedkoop zijn 
vergeleken met andere Europese landen. En nog belangrijker: 
je kunt ook kijken naar de opbrengsten van geneesmiddelen. 
Natuurlijk is het geen quick win. Dus moeten we bedrijven 
die zich hier willen vestigen, een langdurig commitment 
garanderen. En we moeten laten zien hoe aantrekkelijk 
Nederland is. Hier zijn alle voorzieningen aanwezig voor 
een bloeiende biotech- en geneesmiddelensector. We 
hebben technische universiteiten en veel wetenschappelijke 
en medische centra. Ook zijn we ver op het gebied van AI 
(kunstmatige intelligentie). Daarnaast hebben we het nodige 
te bieden wat infrastructuur en logistiek betreft. 
Als Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hebben we een 
plan opgesteld om van Nederland de medicijnhub (‘hub’ kan 
worden vertaald als ‘spil’, red.) van Europa te maken. Dit plan 
hebben we onder andere aan staatssecretaris Mona Keijzer 
(Economische Zaken en Klimaat) overhandigd. Zij liet weten 
dat het als geroepen komt. We waren altijd bekend om onze 
aardappelen en bloembollen. Nu wordt het tijd om Nederland 
op de wereldkaart te zetten als leverancier van hightech 
gezondheidsoplossingen.’  

‘IJZEREN’ GENEESMIDDELVOORRAAD
Uit een onderzoek dat Bruno Bruins (toenmalig minister 
van Medische Zorg & Sport) in 2019 heeft laten 
uitvoeren, is gebleken dat het merendeel van de tekorten 
kan worden voorkomen door de geneesmiddelvoorraden 
in Nederland te vergroten. In een brief (van begin 
juli 2020) aan de Tweede Kamer schrijft zijn tijdelijke 
opvolger Martin van Rijn dat vier maanden voorraad 
dient te worden aangehouden door de leveranciers 
en een maand door de groothandel. Minister Van Rijn 
pleit ervoor deze ijzeren voorraad van geneesmiddelen 
uiterlijk 1 juli 2022 gereed te hebben. 

MEER INFORMATIE: 
www.knmp.nl   Kijk bij ‘Patiëntenzorg’
www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl
www.dsw.nl 
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Ik zorg 
voor je.

an de jaren bij de thuiszorg denkt Louise nog 
met veel plezier terug. ‘Het is fijn om mensen 
in de thuissituatie te kunnen helpen. Iedere dag 
moest ik creatief zijn in het oplossen van kleine 

probleempjes. Aan die leerschool heb ik veel gehad voor 
mijn huidige functie.’ Aan haar thuiszorgbaan kwam een 
einde omdat ze geen mensen in vaste dienst namen. Vanuit 
haar werk had ze al veel contact met Dantuma (inmiddels 
Mathot Leeuwarden) en had daar ook scholingen gevolgd. 
Logisch dat ze juist daar solliciteerde naar de functie 
verpleegkundige binnendienst. ‘Het was een nieuwe 
functie die ik zelf moest vormgeven. Ik liep veel mee met 
de buitendienst en de klantenservice. Ik heb dat werk jaren 
alleen gedaan, tot de fusie met Mathot. Inmiddels ben ik 
in het Mathot-binnendienstteam opgenomen en heb ik er 
in Leeuwarden twee backofficecollega’s met een medische 
achtergrond bij gekregen.’

VEEL PLEZIER
Haar binnendienstwerk vindt vooral achter de telefoon en 
de computer plaats. Toch heeft het veel raakvlakken met 
de thuiszorg. ‘Je moet creatief, inventief en zorgzaam zijn. 
Ik help met net zoveel plezier cliënten aan de telefoon. Ik 
geef productinstructie aan eindgebruikers, maar ook aan 
voorschrijvers. Ik maak offertes voor verzekeraars en houd 
klantdossiers bij. En ik heb mijn eigen spreekuur als dat nodig 
is. Dan help ik mensen met het aanmeten van breukbanden 
of geef persoonlijk advies bij incontinentie. Die combinatie 
maakt mijn baan zo mooi.’ Door die balans gaat ze iedere dag 
met plezier naar haar werk. 

 LOUISE KROL
Binnendienst

Louise Krol had als kind al iets met zorg. Ze werd uiteindelijk verpleegkundige in de 

thuiszorg, waar ze het heerlijk vond om voor mensen de thuissituatie te optimaliseren. 

In 2015 maakte ze de stap naar de binnendienst van Mathot Leeuwarden. Hier zorgt 

ze achter de schermen voor de cliënten. Ook nu doet ze elke dag wel iets extra’s om 

mensen blij te maken. 
TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

ECHTE FRIEZIN
Omdat Louise Fries spreekt wordt ze vaak te hulp geroepen 
door Hollandse collega’s als mensen geen Nederlands kunnen 
(of willen) spreken. ‘Vooral de oudere generatie vindt het 
fijn als ze in hun eigen taal hun verhaal kunnen doen. En dat 
begrijp ik. Ik krijg ook zelf vaak cliënten aan de lijn die meteen 
Fries spreken. Je merkt dan de opluchting als ik ze dan kan 
verstaan en met hen kan praten.’ Want dat is volgens Louise 
ook zorgen voor: mensen in hun waarde laten door hun taal te 
spreken. ‘Gelukkig ben ik er ook mee opgegroeid en gaat dat 
me makkelijk af.’

EIGENWAARDE
Dat geldt niet alleen voor taal, maar ook qua waardigheid. 
Ze komt regelmatig in aanraking met cliënten die zo veel 
mogelijk zelf willen doen. ‘Dat zag ik ook in de thuiszorg. 
Daarom doe ik altijd iets extra’s voor deze mensen. Zoals bij 
een cliënt met een katheter die iedere dag het urinezakje 
moest verwisselen, maar dat niet meer zelf kon met zijn 
systeem. Toen heb ik, samen met het ziekenhuis, een 
case opgebouwd met extra onderbouwing voor de juiste 
urinezakjes. Ik kreeg akkoord voor de aanvraag. Zo konden 
we er samen voor zorgen dat deze man zijn waardigheid 
behield.’ Net als bij de thuiszorg destijds, maar nu op 
afstand. Samen zorgen vanachter de computer, maar met 
hetzelfde mooie resultaat. ‘Ik bel mensen altijd na een paar 
dagen nog even op, om te horen of alles goed gaat. Ik voel 
me echt betrokken. Zij zijn afhankelijk van hun materialen 
en wij kunnen het zo gemakkelijk mogelijk voor hen maken. 
Mooi werk toch?’

A

‘IK ZORG GRAAG DAT MENSEN HUN 
WAARDIGHEID KUNNEN BEHOUDEN.’

LOUISE, MEDEWERKER BINNENDIENST

Mathot Binnendienstteam  
Leeuwarden
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Planet-proof

Op weg naar een toekomstbestendige planeet
VAN ZOOI NAAR MOOI 

Bijna iedereen gooit elke week wel een zak met afval 
in de container. Maar is dit allemaal wel afval? 
De auteurs van het boekje Van Zooi naar Mooi 

zijn van mening dat veel van die materialen een tweede 
leven verdienen. Het boekje bevat veel tips om van 
gebruiksvoorwerpen die je weg wilt gooien, mooie nieuwe 
producten te maken. Bijvoorbeeld: een krabpaal voor de kat 
van kartonnen dozen, of een hanglamp van lege flessen. Als 
je de onderkant van de flessen hebt afgesneden, haal je een 
snoer met fitting door de flessenhalzen. En dan is je lamp 
al bijna klaar. (Wel een ledlampje gebruiken, een gloeilamp 
wordt te heet!) Zo creëer je je eigen design. Het boekje 
(paperback, € 14,95) beschrijft 35 upcycleprojecten.  
Zie: www.tolhuijs.nl/products/van-zooi-naar-mooi

MOGEN KOFFIEPADS BIJ HET GFT? 

Nederlanders zijn goed in afval scheiden. Maar niet 
iedereen weet wat waar hoort. Wist je 
bijvoorbeeld dat koffiepads en theezakjes niet bij 

het groente-, fruit- en tuinafval gegooid mogen worden? 
Deze horen bij het restafval omdat er in het filterpapier 
van koffiepads en de meeste theezakjes kunststof 
verwerkt is. Pizzadozen zijn ook een verhaal apart. Heb je 
de pizza thuis laten bezorgen, dan moeten de dozen bij het 
restafval, omdat deze (meestal) met vet besmeurd zijn. 
Dozen van pizza uit de supermarkt daarentegen kunnen 
wel in de papierbak. Verwarrend? Het helpt om te weten 
waaróm bepaalde verpakkingen wel of niet ergens  
www.afvalscheidingswijzer.nl voor meer informatie.

ZUINIGER (AF)WASSEN

De meeste moderne wasmachines en vaatwassers 
hebben een eco-stand. Een wasmachine verbruikt 
de meeste energie voor het verwarmen van water. 

Omdat een eco-programma met een lagere temperatuur 
werkt, is zo’n programma zuiniger, ook al draait de machine 

langer. Omdat de was langer 
inweekt, wordt-ie net zo schoon 
als bij wassen op een hogere 
temperatuur. Een leuk weetje: 
wassen op 30 graden is de 
helft goedkoper dan wassen op 
60 graden. Meer duurzame tips: 
www.hier.nu 

WASBARE WATTENSCHIJFJES

Ooit bijgehouden hoeveel make-upwatjes je 
verbruikt? Wegwerpwattenschijfjes zorgen 
niet alleen voor meer afval, de productie 

ervan laat ook aan duurzaamheid te wensen over. 
Door over te stappen op wasbare wattenschijfjes 
draag je bij aan een beter milieu. De wattenschijfjes 

van Paper & Boo 
gebruik je gewoon met 
make-upremover. Na 
gebruik was je ze op 40 
graden in het speciaal 
meegeleverde waszakje. 
Niet in de droger en niet 
strijken, maar gewoon 
aan de lucht laten drogen. 

Uitspoelen onder de kraan met wat zeep kan ook. 
Set van twaalf zachte pads, vier scrub pads en een 
waszakje: € 14,95. Het product is gemaakt van 
duurzame bamboevezels en katoen.  
paperandboo.com/wasbare-wattenschijfjes-set

FIETSPAD VAN GERECYCLED ASFALT

Tussen Denekamp en Nordhorn ligt het eerste Twentse fietspad 
dat van gerecycled asfalt gemaakt is. Het materiaal van het oude, 
gesloopte fietspad is gebruikt om nieuw, milieuvriendelijker asfalt 

te produceren. Ecofalt noemt bouwbedrijf Abbink Boekelo Wegenbouw 
dit duurzame alternatief voor asfalt. Voor de fundering van het pad is 
ook grotendeels (bouw)afval gebruikt. Er hoefde dus geen ‘nieuw’ zand 
en grind gewonnen en aangevoerd te worden. Volgens Abbink Boekelo 
bevat Ecofalt minder bitumen van fossiele materialen. Minstens de 
helft is biobased, gemaakt van producten als zonnebloemolie. Daardoor 
hoeft het asfalt niet tot 180 graden verhit te worden om het vloeibaar 
te maken. Bij de aanleg van dit stuk fietspad van 770 meter is evenveel 

gas bespaard als vier huishoudens 
gemiddeld in een jaar verbruiken. 
Dat komt neer op zo’n 13.000 kilo 
CO

2-besparing. Voorlopig is Ecofalt 
alleen bruikbaar voor fietspaden en 
B-wegen. Bron: 
 www.duurzaambedrijfsleven.nl  
Zie ook: www.ecofalt.nl  

STAP OVER OP LEDLAMPEN 

Een ledlamp gaat doorgaans 15.000 branduren mee 
en verbruikt 85 procent minder energie dan een 
halogeenlamp. En vergeleken met een gloeilamp is 

een ledlamp natuurlijk nóg zuiniger. Maar die oude lampen 
dan? Kun je niet beter wachten tot die aan vervanging toe 
zijn? Dat is niet nodig. Meteen alle oude lampen weggooien 
en vervangen door led loont. Ledlampen zijn duurder in 
aanschaf maar door de lagere stroomkosten verdien je dit 
volgens de organisatie Milieu Centraal in pakweg drie jaar 
terug. Bovendien is dit natuurlijk veel beter voor het milieu. 
Meer informatie via www.milieucentraal.nl  
Zoek op ‘ledlamp’.

MANIFEST GEZONDE VOEDING

In juli 2020 bood de TAPP Coalitie samen met tientallen andere organi-
saties de verkiezingscommissies van de politieke partijen het Manifest 
Gezonde Voeding aan. We eten in Nederland te weinig groenten en fruit 

en te veel suiker en vlees. Zo worden we steeds ongezonder en stijgen de 
zorgkosten te hard (onder meer door hart- en vaatziekten, diabetes type 2, 
darmkanker). Behalve de TAPP Coalitie zijn onder meer Transitie Coalitie 
Voedsel, Glastuinbouw Nederland, een aantal natuur- en milieufederaties en 
Hartpatiënten Nederland betrokken bij het manifest. De organisaties willen 
dat gezond en duurzaam voedsel zoals groenten, fruit en vleesvervangers 
goedkoper worden gemaakt via subsidies en btw-verlaging. Ongezond voed-
sel en voedsel met een hoge milieufootprint moeten juist duurder 
worden: om te beginnen suikerhoudende dranken en vlees. 
Er is dan wel compensatie voor de lagere inkomens nodig. 
Daarnaast is het belangrijk dat boeren extra betaald 
worden, zij moeten middelen krijgen om hun bedrijf te 
verduurzamen. Minder milieubelasting draagt immers 
ook bij aan onze gezondheid. Meer informatie:  
www.tappcoalitie.nl, kijk bij ‘Nieuws’.  

EERLIJKE PRIJS VOOR VLEES

Een gezondere bevolking, minder milieuschade 
en minder dieren die geslacht hoeven te worden. 
Dit is waar de True Animal Protein Price Coalition 

(TAPP Coalitie) in 2019 aan heeft gewerkt door te 
pleiten voor een eerlijke vleesprijs. Uit enquêtes is 
gebleken dat meer dan de helft van de Nederlanders 
bereid is om een hogere – dus eerlijkere – prijs voor 
vlees te betalen. De klimaatschade per kilo vlees 
is vooral hoog voor rund- en lamsvlees, maar ook 
voor varkensvlees en kip, als je dit bijvoorbeeld 

vergelijkt met eieren. De CO
2-emissie die 

plantaardige eiwitbronnen zoals soja of 
vleesvervangers veroorzaken, ligt over 

het algemeen weer lager dan die van 
eieren. Meer weten over het plan 
om ons vlees toekomstbestendig te 
maken? Kijk op www.tappcoalitie.
nl bij ‘Eerlijke vleesprijs’. 



Continence Care

9 van de 10 
gebruiksters raden 
’m je aan!

90% vindt het openen 
van de Infyna Chic koker 

makkelijk of heel makkelijk

90%

10%

93% vindt de Infyna Chic 
katheter makkelijk in het 

gebruik

93%

7%

De Infyna Chic katheter 
lekt niet 
na het dichtdoen.

Voor 66% staat niet lekken na 
gebruik in de top 3 van belangrijkste 
kenmerken van een goede katheter

8 van de 10 willen de Infyna Chic 
katheter blijven gebruiken

9 van de 10 raden Infyna Chic 
katheters aan voor andere vrouwen

Onze nieuwste katheter is speciaal ontworpen om te voldoen aan alles wat vrouwen belangrijk vinden aan een 
katheter. Daarom hebben we zoveel mogelijk vrouwen gevraagd ’m uit te proberen. Een kleine indruk van de vele 
positieve reacties zie je hieronder. Te mooi om niet te delen. Net als de Infyna Chic intermitterende katheter zelf. 
Wil je ’m ook testen? Vraag je verpleegkundige ernaar of bestel een proefpakket via hollister.nl/infynachic 
of 033-4501000.

Deze cijfers zijn gebaseerd 
op een enquette onder 515 
vrouwen uit 6 landen. 

Data on fi le

Geen lekkage na gebruik

Intermitterende katheter

Designed voor discretie
Een katheter die wel gezien mag worden maar niet opvalt.
De katheter is ontwikkeld met input van verpleegkundigen om een hoog niveau van discretie te 
waarborgen, en is zowel mooi als eenvoudig in gebruik. De Infyna Chic katheter kan een vrouw 
helpen zich beter te voelen bij het gebruik van een katheter.

Bezoek voor meer informatie hollister.nl/infynachic

Het Hollister logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.

0050

Met het beste van vandaag en morgen nog beter
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Happy food 
In Happy Food geeft Bettina Campolucci Bordi een 
verzameling simpele en heerlijke vegan recepten die iedereen 
kan inpassen in een drukke levensstijl. Wilt u een volledig 
vegan dieet volgen, of gewoon wat meer groenten eten, maar 
geen concessies doen aan de smaak? Bettina’s filosofie is 
straight & simple: eten moet ons gelukkig maken. Gerechten 
zonder vlees kunnen ook makkelijk, goedkoop en met 
gewone ingrediënten te bereiden zijn. Het leuke boek bevat 
recepten voor ontbijt, lunch, diner, eenpersoonsmaaltijden, 
nagerechten en natuurlijk snacks. De recepten zijn 
geïnspireerd door gerechten uit alle landen waar Bettina heeft 
gewoond of gewerkt: Tanzania, Zweden, Italië, Spanje en 
Bulgarije. Kortom: vegan food om happy van te worden! 
ISBN 9789059568747. € 27,-.  

Vegetarische kaas
De Amsterdamse vegan kaasmaker Max&Bien won met zijn 
blauwaderkaas de publieksprijs van de ProVeg Vegan Cheese 
Awards 2020. Het bedrijf maakt een Blue veined cheese in 
grape leaves op basis van cashewnoten. De Amsterdamse 
kaasmaker gebruikt dezelfde culturen als in blauwe kaas op 
zuivelbasis. Nadat de culturen zijn ontwikkeld laten ze de 
kaas nog twee maanden rijpen om de complexere smaken te 
ontwikkelen. Hij heeft daardoor een karakteristieke en pittige 
smaak. maxandbien.amsterdam

Ik & mijn moeder
Midden in het Wooldrikpark in de binnenstad van Enschede 
kunt u heerlijk tea’en (high, noon of afternoon met veertig 
soorten thee) met iets lekkers (huisgemaakt gebak) of lunchen 
met huisgemaakte icetea of ice coffee bij Theetuin ik & mijn 
moeder. Het charmante theehuis is gevestigd in het oude 
koetshuis met een huiselijk en gezellig ingerichte 

theehuiskamer, met brandende houtkachel en uitzicht op een 
sfeervolle Engelse cottagetuin. Het gevoel van buiten zitten, 
maar beschermd tegen kou of regen krijgt u in de serre.  
Tip: probeer Moeders proeverij. Open op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. ikenmijnmoeder.nl

Stop voedselverspilling
Ieder jaar wordt wereldwijd een derde van al het 
geproduceerde voedsel weggegooid. Dat is zonde. Bij Too 
Good To Go willen ze een einde maken aan voedselverspilling.
Dankzij de Too Good To Go-app zijn al miljoenen maaltijden 
gered. Houdt u van lekker eten tegen een lage prijs? Wilt u 
goede suggesties, bent u nieuwsgierig en zet u zich graag in 
voor een goed doel? Dan is de app ongetwijfeld iets voor u. 
 Selecteer een aanbiederslocatie (restaurant, bakker, groente-
man etc.) in de buurt, bestel en betaal gemakkelijk via de app. 
Haal de Magic Box op tijdens de ophaaltijd en wordt verrast 
door de inhoud. Er kan van alles in zitten. toogoodtogo.org 
Voor Android en iOS. 

Praktisch vers babyvoedsel
Vriesverse vegetarische baby- en dreumesmaaltijden 
van Spruit zijn net alsof u het zelf heeft gekookt. Vrij van 
toevoegingen en nabehandelingen, allergeenvrij en vol 
vitamine en voedingswaarden. Voor baby’s van vier tot 
acht maanden zachte groentepurees, van acht tot twaalf 
maanden met grovere structuur en rijst. Voor een gezonde 
smaakontwikkeling variëren de chefs met smaakcombinaties 
van groenten, granen, peulvruchten en kruiden, afgestemd 
op de leeftijd. De basisbox met twaalf smaakvolle maaltijden 
wordt wekelijks op dinsdagavond bezorgd. Makkelijk voor 
drukke ouders die het beste willen voor hun kids. Prijs € 43,35. 
Ook te koop bij AH en Jumbo in het vriesvak. www.eetspruit.nl

Food

INGREDIËNTEN:
1 kg rundvlees (dunne lende) 
3 grote tomaten 
3 rode uien 
4 aardappelen 
azijn 
sojasaus 
2 eetlepels gehakte platte peterselie of koriander
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
Schil de aardappelen en snij ze vervolgens in lange reepjes. 
Verhit olie in een pan. Bak de aardappelreepjes goudbruin. 
Zet de aardappelen vervolgens opzij. 
Snij het vlees in niet te dikke repen. Verhit olie in een 
andere pan. Doe het vlees in de pan en kruid met zout en 
peper. Bak het vlees. 
Snij de rode uien in stukken zodat er ringetjes ontstaan. 
Doe de ringen in een bakje en vul het met water. Voeg er 
enkele scheuten azijn aan toe en zet opzij. 
Snij de tomaten in 4 parten, verwijder de zaadlijsten en 
snij vervolgens in repen. 
Voeg de tomaten en de afgegoten uienringetjes bij het 
vlees en roer even. Voeg sojasaus, zout en peper toe. 
Mix vervolgens met de gebakken aardappelen. 
Decoreren met platte peterselie of koriander.  
Lomo Saltado is lekker met rijst.

Eet smakelijk!

Lomo Saltado

Peruaans eten  met vleugje Azië

We kennen Peru vooral van de Machu Picchu, maar wist u dat de Peruaanse keuken heerlijk en 
heel culinair is en dat er veel Aziatische invloeden in zitten? Dat proef je nog het best in lomo 
saltado. Een stevig roerbakgerecht, waarin rundvlees, tomaten, paprika’s en uien in een pan met 
sojasaus en gebakken aardappels worden gemengd. Geserveerd met witte rijst. Makkelijk te 
maken en de ingrediënten kunt u in de supermarkt kopen.
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Vanaf zijn vierde kon Ruud zijn ontlasting niet 
binnenhouden en moest hij een luier dragen. Deze 
ellende duurde zo’n drie jaar, tot hij op zijn zevende 
in het Burgerziekenhuis werd geopereerd.  

‘Er werd een tijdelijke, dubbelloops stoma aangelegd om mijn 
darmen rust te geven. Ik lag daarna zo’n drieënhalf jaar in het 
ziekenhuis voor verschillende operaties, waarvan een half jaar 
aan het infuus.’ Bijna ondoenlijk voor de kleine jongen. Maar 
ook zwaar voor zijn ouders en andere verzorgers. 

OPSTANDIG
Goede herinneringen heeft Ruud aan zuster Broek, de 
hoofdverpleegster. ‘Zij was als een moeder voor me en leerde me 
onder andere schilderen. Ze heeft de creativiteit in mij wakker 
gemaakt, die ik later gebruikte in mijn vak als lichttechnicus.’  
De verpleegster probeerde de jongen ook op te voeden, maar 
dat was best een kluif. Kleine Ruud was nogal opstandig door zijn 
situatie. ‘Ik smeerde hem ’s nachts. Ging ik op zoek naar lekkers 
en ik sloop ook wel eens naar buiten, naar de Dappermarkt.’ Dat 
opstandige karakter bracht hem er als 14-jarige, toen ze net naar 
Brabant waren verhuisd, toe om op zijn moeders brommer naar 
België te verdwijnen en een week weg te blijven. 

TEDERE KOLENSCHOPPEN
De stomazorg in de zestiger jaren stond in de kinderschoenen. 
Voor de jongen waren de plakzakken een lijdensweg.  
‘Mijn huid ging kapot en werd met aceton schoongemaakt. 
Vreselijk!’ Een bandagist, Arnold van Bemmel, bracht een 
soort schuimpad aan, die met Skin Bond-cement op zijn huid 
werd geplakt. Soms liep de dunne ontlasting er toch door. 
Om het schoon te maken en het cement op te lossen, werd 

weer aceton gebruikt. ‘Ik zal het nooit vergeten. De heer Van 
Bemmel was een grote man met enorme kolenschoppen, 
maar heel teder als hij bezig was op mijn kinderlijfje.’ Pas op 
25-jarige leeftijd kreeg Ruud een definitieve ileostoma.  
Hij was een van de eerste gebruikers van het tweedelige 
flexibele Combihesive Systeem. ‘Wat een verademing.  
Het zakje zat een week en ik kon ook andere soorten zakjes 
gebruiken, bijvoorbeeld mini’s voor zwemmen en seks.’  
Sinds een jaar heeft hij, na een wildgroei-operatie, een 
eendelig systeem, waarbij hij dagelijks moet verwisselen.  
‘Mijn stoma, die nu lager ligt, moest wel weer even zetten.  
Ik had weer lekkages. Dat gaat over met de tijd.’

RAZENDE REPORTER
Inmiddels is Ruud 55 jaar klant bij Mathot. Omdat hij geniet 
van het vriendelijke contact met de medewerkers van Mathot 
komt hij graag naar kantoor voor zijn bestellingen en goed 
advies. ‘Toen ik een prolaps had, een stuk darm stuwde op 
uit mijn stoma, gaf een verpleegkundige mij een tip om er 
poedersuiker op te strooien! Toen trok de darm zich terug.’ 
Dit voorjaar had Ruud een onderonsje met de (voormalige) 
directeuren, de heer Hans en Remco van Bemmel, zoon en 
kleinzoon van de grondlegger, en Oscar de Goederen. ‘Zo fijn 
dat je op horizontaal niveau met de directieleden kunt praten.’ 
Na een gezellig gesprek had Hans van Bemmel een mooi 
bericht geschreven in het Mathot-jubileumboek dat Ruud 
had gekregen. Ruud is erg betrokken bij Mathot en wil als 
razende radioreporter van radio RARA de directie, maar ook 
medewerkers van Mathot, interviewen. Dit interview wordt in 
oktober uitgezonden. Hans van Bemmel kijkt ernaar uit en zei 
bij hun afscheid: ‘Tot snel!’ 

De Amsterdamse Ruud Snel (63) werd al vanaf zijn vierde jaar geteisterd door 

hevige buikklachten. Al heel jong kreeg hij een stoma en ontmoette de heer Arnold 

van Bemmel, een van de grondleggers van Mathot. Blijf positief, is zijn motto. 
TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

De stoma bepaalde  
mijn karakter 

RUUD SNEL (63)

Mijn
verhaal

www.RuudRazendeReporter.nl
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Robin Koops was altijd al inventief en ondernemend, 
als machinebouwer bedacht hij overal oplossingen 
voor. In 1995 – hij was toen 29 – werd hij ermee 
geconfronteerd dat hij diabetes type 1 had. Bij deze 

ziekte maakt de alvleesklier geen insuline meer aan. In het 
ziekenhuis in Hengelo leerden ze hem zijn bloedsuikerspiegel 
te checken en zichzelf te injecteren met insuline als zijn 
bloedsuikerwaarde te hoog was. Het veranderde zijn leven, 
hij moest bij alles nadenken. Wat ging hij eten? Hoeveel 
koolhydraten zaten er in die maaltijd? Had hij extra 
koolhydraten nodig omdat hij iets ging doen wat veel energie 
kostte? Wanneer hij te veel insuline inspoot, raakte hij in een 
hypo (hypoglykemie). Bij een hypo is de bloedsuikerspiegel te 
laag. Dit kan leiden tot hoofdpijn, trillen, transpireren en soms 
zelfs buiten bewustzijn raken. Te weinig insuline veroorzaakt 
een hyper (hyperglykemie), waardoor je onder meer dorstig, 
moe en prikkelbaar kunt worden. 

DE KUNSTMATIGE 
ALVLEESKLIER

Eind 2019 benoemde het kabinet Inreda Diabetic tot Nationaal Icoon, een onderscheiding 

voor een baanbrekende Nederlandse topinnovatie. Dit bedrijf, opgericht door Robin 

Koops, ontwikkelde een kunstalvleesklier voor mensen met diabetes. Het is een apparaat 

dat 24 uur per dag de bloedglucosewaarden meet en zo nodig automatisch insuline of 

glucagon toedient.  
TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

GLUCAGON IN DE KOELKAST
Koops kon het maar moeilijk accepteren dat zijn leven 
bepaald werd door zijn ziekte. En op een avond kreeg hij 
een idee. Waarom zou je geen kunstmatige alvleesklier 
kunnen maken? Koops dacht aan de glucagon die hij als 
diabetespatiënt in de koelkast had liggen. Glucagon is een 
hormoon dat de bloedsuikerspiegel verhoogt. Tot dan toe 
werd het voornamelijk in noodgevallen gebruikt. Raakt 
een diabetespatiënt in een hypo en is het nemen van een 
druivensuikertablet niet meer afdoende, dan kan een 
huisgenoot de patiënt met glucagon injecteren. Gek eigenlijk 
dat er wel insulinepompjes* bestonden, maar geen apparaat 
dat zowel insuline als glucagon toe kon dienen. Zo kwam 
Koops op het idee van de kunstmatige alvleesklier. Dat was 
in 2003. 
Inmiddels is het 2020. Begon Koops met het bedenken van 
de kunstmatige alvleesklier met drie vrienden, nu heeft hij 

een bedrijf (Inreda Diabetic) met zo’n veertig medewerkers. 
Van een roestvrijstalen kast op wielen met twee laptops 
heeft de kunstalvleesklier zich ontwikkeld tot een apparaatje 
met de afmetingen van een fors uitgevallen smartphone. 
Na een proces van jarenlang ontwikkelen, onderzoeken, 
aanpassen en testen heeft de kunstalvleesklier – sinds 
maart dit jaar – een CE-certificering. Dat betekent dat 
Inreda Diabetic het apparaatje nu op de markt mag brengen. 
Voorheen mocht het alleen nog door patiënten worden 
gebruikt in het kader van een trial.

ZELFLEREND ALGORITME
‘Daardoor zijn we in een stroomversnelling geraakt,’ 
vertelt Karen van de Ven, hoofd commercial operations. 
‘We moeten onder meer de productie opschalen en 
trainingen ontwikkelen voor zorgverleners en patiënten.’ 
Karen legt uit hoe het apparaatje werkt. ‘Je draagt de 
AP (artificiële pancreas, red.) op de buik. Hij werkt met 
twee draadloze sensoren en twee infusiesets. Dus je hebt 
vier contactpunten die op de buik worden bevestigd. De 
sensoren meten continu de bloedsuikerwaarden. Zijn 
de waarden te hoog, dan spuit de AP wat insuline het 
lichaam in. Zijn ze te laag, dan krijgt de patiënt glucagon 
geïnjecteerd, een hormoon dat het lichaam zelf ook gebruikt 
om de suikerspiegel te laten stijgen. Hoeveel er van welk 
hormoon moet worden toegediend, wordt uitgerekend met 
een computerprogramma op basis van een algoritme. Het 
is een zelflerend algoritme, dat wil zeggen dat de AP leert 
van alle gegevens die hij verzamelt. Naarmate de patiënt 

het apparaat langer gebruikt, stelt het zich dus steeds 
beter op die patiënt in. Dat maakt dit product uniek. Ook 
in het buitenland zijn er bedrijven die aan een kunstmatige 
alvleesklier werken. Maar een AP die zowel insuline als 
glucagon toedient en met een zelflerend algoritme werkt,  
is er elders nog niet.’ 

VINGERPRIK
‘Bij het op de markt brengen van de kunstalvleesklier hoort 
ook een stuk dienstverlening. Voor veel mensen die heel 
lang zelf hun bloedsuikerwaarde moesten controleren, 
koolhydraten invoeren en berekenen hoeveel insuline ze 
moesten inspuiten, zal het misschien moeilijk zijn om de 
controle uit handen te geven. Ze moeten vertrouwen krijgen 

Innovatie

>>

Robin Koops

Vertrouwen krijgen is het  
belangrijkste aspect van de trainingen

* Een insulinepompje is een apparaatje dat 24 uur per dag vastzit 
aan het lichaam. De pomp is verbonden aan een slangetje en een 
dunne naald die onder de huid van de buik zit. De insulinepomp 
geeft regelmatig een kleine hoeveelheid insuline af. De gebruiker 
kan zelf de dosering aanpassen, zodat het pompje – bijvoorbeeld 
voor het eten – een extra hoeveelheid afgeeft. 
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MEER INFORMATIE 
www.inredadiabetic.nl
Zie ook: www.dvn.nl, zoekwoord ‘kunstmatige 
alvleesklier’ 
www.diabetesfonds.nl, kijk bij ‘Wat we doen’ 

in het apparaat. Dat is een belangrijk aspect van de training 
die de gebruikers krijgen. Ze moeten erop gaan vertrouwen 
dat de AP een alarmsignaal geeft als bijvoorbeeld de 
batterijen verwisseld moeten worden. En dat deze het 
aangeeft als de insuline of glucagon moet worden bijgevuld. 
De AP vraagt ook eenmaal per dag om een vingerprik 
om handmatig de bloedsuikerwaarde te checken. Dit ter 
controle van de sensoren. Dus het apparaat is op en top 
veilig, er is werkelijk aan alles gedacht.’ 

TUSSENTIJDSE VERGOEDING
Inreda Diabetic heeft inmiddels een database met de 
gegevens van veel mensen met diabetes die popelen om van 

de kunstalvleesklier gebruik te kunnen gaan maken. Karen: 
‘We denken eind van het jaar 2020 een begin te maken met 
het leveren aan de eerste patiënten. Op dit moment zijn we 
met meerdere verzekeraars in gesprek over de vergoeding van 
de eerste projecten. Het zal nog wel even duren voordat de 
AP in het basispakket zit. Er zijn meer studieresultaten nodig 
voordat een hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komt. 
Robin Koops wil echter dat het apparaat zo snel mogelijk voor 
zoveel mogelijk mensen beschikbaar is. Daarom kijken we wat 
er in de tussentijd mogelijk is.’ 
Dat Koops met de kunstmatige alvleesklier een CE-certificering 
heeft, wil niet zeggen dat hij stilzit. Met zijn team van de 
afdeling Research en Development is hij alweer bezig met een 
volgende stap. Karen: ‘De AP waar we een certificering voor 
hebben gekregen, is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Er 
wordt nu nagedacht over een kleiner apparaat met een display 
en interface die geschikt is voor kinderen. Juist voor kinderen 
is het lastig om met hun diabetes om te gaan. Daarom hoopt 
Robin ook voor hen snel een AP te kunnen realiseren.’

Gelezen en
geluisterd

VAN DE ANDERE KANT BEKEKEN
Het schrijversduo Nicci French schreef een literaire thriller 
waarin ze het eens van de andere kant bekeken. In In 
hechtenis wordt Tabitha beschuldigd van moord op haar 

buurman. Ze weet het niet zeker, maar denkt, als 
enige, dat ze onschuldig is. Koppig als ze is, besluit 
ze zelf de verdediging op zich te nemen. Ze laat veel 
getuigen uit haar dorp langskomen in de gevangenis. 
Totdat tot haar doordringt wat er gebeurd is. 
Vol onverwachte plotwendingen en verrassende 
steunbetuigingen. ISBN 9789026343339. € 18,99.

Geluisterd
POSITIEVE MUZIEK
Afgelopen mei verscheen het 
langverwachte nieuwe studioalbum 
van de Volendamse band 3JS: De Aard 
Van Het Beest. De band, waar Robin 
Küller de plaats van gitarist Jan de 
Witte in heeft genomen, produceerde 
het nieuwe studioalbum helemaal zelf. 
Oermuziek op basis van akoestische gitaren. Verhalen met 
een lach en een (kleine) traan. Ze noemen het het meest 
positieve album dat ze ooit maakten. Op het juiste moment, 
waar mensen in coronatijd wel wat positiviteit kunnen 
gebruiken. Op dit album staan naast de singles ‘De Toekomst’ 
en ‘Wat je Mist’, met gospel en hiphopinvloeden, nog tien 
andere tracks met frisse muziek. € 14,99.

MUZIEKONTWIKKELING
Van 6 t/m 15 november zal op verschillende locaties in 
’s-Hertogenbosch het internationale November Music 
plaatsvinden. Een muziekfestival dat dwars door genres 
heen gaat met muziek van nu door de makers van nu. Het 
festival laat de laatste muzikale ontwikkelingen horen, 
waarbij makers en componisten putten uit hedendaags 
gecomponeerde muziek, jazz, new world music, 

muziektheater, visual music, 
electronics & soundscapes 
en geluidsinstallaties. De 
Verkadefabriek vormt 
het festivalhart van 
November Music. Voor 
programma en kaartverkoop: 
novembermusic.net

LIANNE LA HAVAS’ NIEUWSTE
De Britse singer-songwriter Lianne La Havas is na vijf jaar 
terug met een prachtig album dat haar eigen naam draagt. 
Het eerste album dat ze helemaal zelf heeft geproduceerd 
met een eigen band. En dat is te horen. Ze is zichzelf: 
relaxed, zelfverzekerd met krachtige, 
intieme, jazzy songs waar de emotie 
van afspat. In tien tracks bezingt ze 
de boog van een liefdesrelatie. Een 
sexy album, dat een kijkje geeft in 
het leven van de zangeres, met de 
singles ‘Can’t fight’, ‘Paper thin’ en 
‘Bittersweet’. € 18,99.

DOEBOEKJE
Er is een nieuw doeboekje voor peuters en kleuters, het 
Bobbi Doeboek. Het doeboek van het populaire beertje 

heeft 64 pagina’s vol spelletjes, puzzeltjes en 
uitdagingen voor peuters en kleuters. Een uitkomst 
tijdens de schoolvakantie, onderweg, maar ook 
superleuk (én leerzaam) op andere momenten. 
Het Bobbi Doeboek kost slechts  € 9,99. Tekst en 
illustraties Monica Maas. ISBN 9789020684681.

LEVEN IN VRIJHEID
De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog laat met heldere 
kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek 
fotomateriaal de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid 
op een nieuwe manier zien. Niet alleen de aanloop en de 
oorlogsperiode komen aan bod in compacte 
(beeld)verhalen, maar ook de doorwerking 
in politiek en maatschappij tot op de dag van 
vandaag. In het jaar waarin we vieren dat 
Nederland al 75 jaar in vrijheid leeft, zijn de 
effecten nog steeds waarneembaar. Leerzaam 
voor jongeren.  ISBN 9789001122515. € 39,95.

WIE ERFT DE NAAKTKAT ?
Wat laat u na en aan wie? En wat zult u erven 
en van wie? In dit boek laat Lucienne van der 
Geld zien welke soorten nalatenschappen 
er zijn, hoe de belasting ermee omgaat en 
tegen welke problemen u aan kunt lopen. 
Aan de hand van grappige en opmerkelijke 
erfenisverhalen vertelt ze alles wat u wilt en moet weten. Dit 
boek helpt u met het nadenken over of en wat u zelf moet 
regelen en geeft eerste hulp als u zelf erfgenaam van iemand 
wordt. Interessant maar ook echt leuk om te lezen. ISBN 
9789045218762. Prijs: € 18,99.

Gelezen 

advertentie

De kunstalvleesklier

Met StomaWiki weet je het!
Antwoord op al je stomavragen en tips 
over het gebruik van stomamateriaal: 
je vindt het allemaal op StomaWiki.

Wil je ervaren welke stoma oplossing 
het best bij jou past? Vraag dan een 
gratis sample aan op StomaWiki.

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

Alle antwoorden op jouw stomavragen 
Met StomaWiki weet je het!

www.bbraun.nl/stomawikiStoma
Wiki
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Nabij het gezellige Eindhoven 
ligt het fijne Fletcher Wellness-
Hotel Helmond. Geniet in dit 

hotel van een ultiem ontspannen verblijf. 
Het hotel heeft fijne trendy kamers en 
veel faciliteiten. Een heerlijk hotel om 
even met zijn tweetjes of met het hele 
gezin van de goede zorgen en de mooie 
omgeving te genieten.

RELAXEN EN SPORTEN
Waar dit hotel om bekend staat zijn de 
wellness- en sportfaciliteiten. Relaxen 
in diverse sauna’s, baantjes trekken 
in de zwembaden of uitkijken over 
de omgeving vanaf het dakterras, 
dit zijn een paar van de vele luxe 

wellnessfaciliteiten waarmee u bij BLUE 
Wellnessresort Helmond helemaal tot 
rust komt. Sportievelingen kunnen zich 
uitleven in het fitnesscentrum of elkaar 
uitdagen voor een wedstrijdje bowlen in 
het moderne bowlingcentrum. 

BIG GREEN EGG BBQ
Het sfeervolle à la carte hotelrestaurant 
Grill Factory op Suyt is zeker een 
aanrader. Een garantie voor lekkere 
gerechten, bereid op de Big Green Egg, 
een speciale bbq-methode, die zorgt 
voor de originele smaaksensatie van 
heerlijke stukken vlees, dagverse vis 
maar ook van vegetarische verrassingen. 
Voor de kinderen is er een uitgebreide 

kinderkaart. Dagelijks geopend voor 
ontbijt, lunch, diner en lounge borrelen. 
Heel fijn; u kunt tot 11 uur ontbijten.  
Geen gehaast dus.

VEEL TE DOEN
Daarnaast is de omgeving van het hotel 
ook zeker het ontdekken waard. Huur 
een elektrische fiets bij de balie en 
kies uit één van de vele fietstochten 
die u door het historische centrum van 
Helmond en het prachtige natuurgebied 
De Peel kunt maken. Liever een dagje 
shoppen of cultuur snuiven? Dan is de 
bruisende stad Eindhoven of Kasteel 
Helmond zeker een aanrader. Eén ding is 
zeker, u zult zich hier niet vervelen.

Lezers-
aanbieding

-  Ontvangst met een welkomstdrankje
-  2 x overnachting
-  2 x uitgebreid ontbijt
-  1 x 3-gangen Fletcher’s Keuzemenu op de dag van aankomst
-  1 x dagentree tot het luxe BLUE Wellnessresort (t.w.v. €32,50 p.p.)
-  Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes
-  Gratis WiFi 

Speciaal Mathot lezersarrangement
Van €139,- p.p. voor €79,- p.p. 

Voorwaarden: Het arrangement is geldig t/m 
30-04-2021 (m.u.v. feestdagen en evenementen) 
o.b.v. verblijf van twee personen op een standaard 
tweepersoonskamer. Van december t/m februari 
betaalt u €89,- p.p. en in maart en april betaalt 
u €99,- p.p. De prijs is exclusief tax en handeling 
fee (€2 p.p.p.n.) en weekendtoeslag bij verblijf op 
vrijdag- en/of zaterdagnacht (€5 p.p.p.n.).

3 dagen ontspannen
in Helmond

Kijk voor meer informatie op www.wellnesshotelhelmond.nl/mathot of bel 0492 - 870 050.

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

Naam                                               Voorletter(s)                                            

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik katheteriseer sinds                            ik gebruik geen katheters

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

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

   NL_IC_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MATHOT_OKT20

               /               /    

                            

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2020-09. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S.

“ Door de discrete 
katheter kan ik 
meer mezelf zijn”
Liselotte

“ Met de bolvormige 
tip gaat het inbrengen 
gemakkelijk”
Peter

Meer informatie of een proefpakket: www.coloplast.nl/speedicath

Voor hygiënisch en gemakkelijk
katheteriseren bij mannen

De meest stijlvolle en discrete katheter 
voor vrouwen

“ Door de discrete 

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een gratis proefpakket van:

 SpeediCath Flex Ch                       SpeediCath Flex Pocket-size Ch                         SpeediCath Compact Eve Ch                    

SpeediCath®

al 20 jaar een vertrouwde keuze

(Pocket-size)

CON1664/24_Adv_A4_SCManVrouw.indd   1CON1664/24_Adv_A4_SCManVrouw.indd   1 23-09-2020   15:3723-09-2020   15:37
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Kleur-
plaat

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.

ALLEENZAAM           
AWKWARD              
COOL                 
CORONA               
CUTE                 
EMOTIE               
EPIC                 
FEEST                
FIGARO               
GGD                  

GIZMO                
GOALS                
GORGELS              
HAPPY                
ILLUSTRATIES         
KEILEUK              
KERSTVAKANTIE        
MAAT                 
MARK RUTTE            
NIEUWJAAR            

OPSCHALEN            
PANDEMIE             
PERU                 
PINGUIN              
PROFESSOR 
KLEINBREIN  
RESPECT              
SCHAATSEN         
SKEEER            
SKILLS            

SLEE              
SWAG              
TAALSPEL          
THUISSCHOOL       
THUISWERKEN       
VERZORGINGSHUIS   
VOEDSELVERSPILLING
WHOOPWHOOP        
WINTERSPORT       

De junior woordzoeker is voor de jongste puzzelaars tot 13 jaar. Stuur je oplossing en je 
adresgegevens uiterlijk 1 februari 2021 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 1/2020: DOE ELKE DAG IETS GOED VOOR EEN ANDER

Juniorwoord-zoeker

1E PRIJS  De Bosatlas van de 2e wereldoorlog

2E PRIJS  Peuter/kleuter puzzel van  
Kars en Boom studio

3E PRIJS  Bobbie doeboekje (Ika gerritsen)
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Letter-grepen-puzzel

Puzzelprijzen:
1e prijs 2-daagse All-in Cadeaukaart  voor 2 personen  
t.w.v. €125,- Keuze uit bijna 100 unieke 3- en 4-sterren  
Fletcher hotels

2e prijs Boek 400 Droomreizen  
Op allerlei transportmanieren reizen. Heel inspirerend

3e prijs Boek Happy Food, vegetarisch waar je blij van wordt

4e t/m 6e prijs Sockstarclips voor het bij elkaar houden van 
bijpassende sokken in de wasmachine

7e prijs CD Aard van het Beest van 3 J’s Positieve oermuziek

8e prijs CD Intieme jazz van Lilianne La Havas

Van de lettergrepen:
A  BE  BLOED  BLUES  CHIM  CIJ  DE  DER  DI  DI  DO  DROOM  
DUN  E  GAN  GE  GE  GIN  HEID  HEL  IN  JANS  JON  KLANT  LA 
 LI  LING  KRUID  ME  MI  NE  NE  NEN  NERS  PA  PAN  RICHT  
RIK   SCHER  SEE  SEI  SEL  SENG  SINT  SPIL  SU  TER  TES  VE  VER 
 VER  VOED  WIN  ZOEN, kunnen 15 woorden en namen worden gevormd 

Stuur de oplossing en de 
adresgegevens uiterlijk 
1 februari 2021 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 1/2020:  

Niertransplantatie

die als volgt omschreven kunnen worden:
1 antistollingsmiddelen  2 bekend neuropsycholoog (4/8)  3 eigenschap van onze medewerkers, voor wie uw belang 
voorop staat  4 stof die vrijkomt als je naar muziek luistert  5 verlaagt het suikergehalte van bloed  6 auteur van het 
boek ”Hartschade”  7 met de Too Good To Goapp gaat u dit tegen  8 Bettina Campolucci Bordi geeft in haar boek 
Happy Food een bepaald type recepten met veel groenten. Welk type recepten?  9 dit kruid heeft invloed op de 
werking van chemotherapie  10 door een gebrek aan daglicht veroorzaakte dip  11 geneesmiddelen  12 suikerziekte 
 13 inspirerend boek over de mooiste reisbestemmingen  14 kruidenprodukt dat invloed heeft op de bloedstolling   
15 de apensoort die Jane Goodall bestudeerde.

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

Handig en discreet kijkvenster

Optimaal draagcomfort

Controle wanneer u dat wilt

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

HUIDPROBLEMEN?
LEKKAGES?

VERNIEUWD: 1-DELIGE ZAKJES NU 
100% ZACHT EN COMFORTABEL

Probeer  onze  ve r n i e u w d e 
z a k j e s  m e t  k i j k ve n st e r

0165-594532

serviceteam@eurotec.nl
Proberen? Vraag een gratis proefpakket 
aan en ervaar zelf de voordelen!



Kwaliteit van zorg wordt bepaald door aandacht en vakkundigheid, vinden we 

bij Mathot. Daarom werken we samen, onder het motto ‘Samen Zorgen’, met 

ziekenhuizen, (verpleegkundig) specialisten en thuiszorginstellingen. Hierbij is  

onze belangrijkste zorg de patiënt, in zijn of haar verantwoorde thuissituatie.

Als merk onafhankelijk leverancier hebben we kennis over al het beschikbare 

materiaal in huis. Daarnaast houden we innovaties nauwkeurig bij en nemen 

we productvernieuwingen direct op in ons assortiment. Onze gespecialiseerde 

verpleegkundigen informeren en adviseren u wanneer dat maar nodig is – uiteraard in 

nauw contact met de behandelend arts of de verpleegkundige van het ziekenhuis. 

Mathot is een familiebedrijf 
opgericht in 1897. We leveren 
een uitgebreid assortiment 
aan medische hulpmiddelen op 
het gebied van stoma, wond, 
continentie en diabeteszorg.  
Vanuit verschillende locaties 
door het land bedienen wij 
onze zorgvragers en kunt u ook 
terecht voor het aanmeten van 
therapeutische elastische kousen en 
orthopedische hulpmiddelen. 

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

Continentiezorg Orthopedie Compressietherapie DiabeteszorgStomazorg Wondzorg

ook in onzekere tijden.
Ik zorg voor je,

mathot.nl

Aandacht en kwaliteit, dat is Mathot.


