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Volgend jaar vieren we met Mathot Medische Speciaalzaken ons 125-jarig 

jubileum. Een mooie aanleiding om stil te staan bij het verleden, wat we 

ook uitgebreid zullen doen in de volgende editie van het Mathot Magazine. 

Duikend in de archieven kunnen we alvast één ding concluderen: wat is 

er in de tussentijd veel gebeurd! Niet in de minste plaats op het gebied 

van medische hulpmiddelen, zorgverlening en zorgverzekeringen. Mathot 

draait al zo lang mee door zich continu te ontwikkelen en tegelijkertijd ook 

een anker te zijn in alle veranderingen binnen deze dynamische omgeving. 

Dit lukt onder andere door aandachtig te luisteren naar zorgprofessionals 

en altijd in nauw contact te staan met onze klanten.

We leggen ook graag een luisterend oor neer bij jou, de lezer van het 

Mathot Magazine. Daarom vragen we je in dit nummer om deel te nemen 

aan een korte enquête over het magazine. Met de feedback en tips willen 

we de inhoud nog beter op de wensen van onze lezers laten aansluiten. Je 

kunt reageren aan de hand van de antwoordkaart die bij dit magazine is 

gestoken of online via www.mathot.nl/kennis-en-informatie/magazine. 

Jouw input is voor ons heel waardevol, want hoewel we zeer positieve 

reacties krijgen, streven we altijd naar verbetering.

Mathot is benieuwd naar alle inzendingen. Intussen treffen wij de komende 

maanden alvast voorbereidingen op wat een bijzonder jaar zal worden!

Namens het team Marketing en Communicatie,

Liza de Bruijn

Manager Marketing en Communicatie

Paul Raaijmann
Business Analist

‘Inmiddels werk ik zes 
jaar bij Mathot. Het is 
een prachtig bedrijf, 
omdat Mathot 
met het leveren 
van medische 
hulpmiddelen 
echt iets toevoegt aan 
de maatschappij. Ook het Mathot-DNA is 
geweldig: door verbinding te zoeken met 
zowel de zorgvrager als de zorgverlener 
bieden we de meest optimale zorg. Vanuit 
mijn positie als Business Analist heb ik te 
maken met de gehele organisatie. Dit maakt 
mijn werk leuk en interessant. Mijn dagelijkse 
werkzaamheden bestaan onder andere uit 
het verzamelen van data en het verzorgen 
van dashboards – visuele weergaven van 
metrische gegevens. Hierin staat informatie 
die ons veel inzichten geeft in bijvoorbeeld 
onze levertijden, voorraden en de snelheid 
waarmee we onze klanten aan een afspraak 
kunnen helpen. Deze informatie houdt ons 
scherp en zorgt mede ervoor dat we zo 
klantgericht mogelijk blijven werken. Ik vond 
het heel leuk om een bijdrage te mogen 
leveren aan deze editie van Mathot Magazine, 
waaraan weer veel aandacht is besteed.’

Patrick Lamberts
Medewerker Marketing 
en Communicatie

‘Folders maken, de 
website bijhouden, de 
interne nieuwsbrief 
verzorgen of aan 
dit fraaie magazine 

meewerken: als medewerker Marketing en 
Communicatie bij Mathot doe je elke dag 
iets anders. Je bent zowel een spil binnen 
de organisatie als klantgericht bezig. Die 
afwisseling bevalt me goed. Sinds april 2021 
werk ik dan ook toegewijd en met veel plezier 
op het Mathot-hoofdkantoor in Haarlem. 
Het geeft extra voldoening dat Mathot 
zorggericht is ingesteld en de zorg voor de 
klant altijd vooropstelt. Voor 2022 staan 
allerlei mooie projecten op stapel waar ik naar 
uitkijk, waaronder het 125-jarig jubileum van 
Mathot. Daar zal je als lezer van dit magazine 
de volgende keer ook wel het een en ander 
van meekrijgen.’

Geniet van uw onafhankelijkheid –  
snel en eenvoudig
Bij Teleflex begrijpen we hoe belangrijk het is om mensen te helpen hun leven zo eenvoudig en 
comfortabel mogelijk te maken, terwijl ze hun onafhankelijkheid en waardigheid behouden. 

Met dit in gedachten hebben we een intermitterende katheter ontwikkeld: de Liquick X-treme 
katheter is een gebruiksklare katheter voor intermitterende katheterisatie die intuïtief is en 
eenvoudig kan worden toegepast waar u hem maar nodig hebt – voor extreme onafhankelijkheid en 
comfort.

Voor meer informatie of voor gratis proefmonsters kunt u contact met ons opnemen.

Teleflex Medical B.V., Lange Dreef 11, NL - 4131 NJ VIANEN
Tel: (0)88-00 215 25, homecare.nl@teleflex.com www.teleflex-homecare.nl

Liquick X-treme en 
Liquick X-treme Plus
Vooraf geactiveerde, gebruiksklare intermitterende katheters

Scan de QR-code 
om onze website 

te bezoeken

BL ADDER MANAGEMENT
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MATHOT MAGAZINE 
DIGITAAL LEZEN

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

Mathot is de trotse drager van het keurmerk World-
class Workplace, voorheen bekend als Beste Werkgevers. 
Dit verrassende nieuws maakte het bedrijf Effectory, 
gespecialiseerd in medewerkers- en klantenonderzoek, eerder 
dit jaar bekend. World-class Workplace is Nederlands grootste 
onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Mathot 
wordt door zijn medewerkers met een 8,1 hoger beoordeeld 
dan zijn branchegenoten op dit onderdeel. Het keurmerk is 
niet te koop, organisaties kunnen het alleen verdienen door 
een goede beoordeling van de eigen medewerkers.  
Een prestatie waar we natuurlijk enorm trots op zijn.

Mathot streeft continu naar verbetering, ook wat ons 
magazine betreft. Hierbij hechten we veel waarde aan de 
mening van onze lezers. Daarom willen we je vragen om deel 
te nemen aan een online-enquête over het Mathot Magazine. 
Het invullen van de vragenlijst duurt nog geen vijf minuten. 
Onder de respondenten verloten we vijf Bol.com-
cadeaubonnen ter waarde van 20 euro. De winnaars ontvangen 
bericht per e-mail.

Meedoen? Scan de QR-code met de camera van je mobiele 
telefoon of tablet. Vervolgens verschijnt een link op je 
scherm. Klik deze aan om de online-
vragenlijst te openen. Vul deze in z’n 
geheel in om kans te maken op een 
van de vijf Bol.com-cadeaubonnen 
ter waarde van 20 euro. Heb je geen 
mogelijkheid om de QR-code te 
gebruiken dan kun je gebruik maken 
van de antwoordkaart in het magazine. 

Mathot heeft een nieuwe bestelmethode geïntroduceerd: de 
Automatische Bestelservice. Deze kosteloze service maakt het 
bestellen van medische hulpmiddelen voor bestaande klanten 
nóg eenvoudiger dan voorheen. Dit geldt wel uitsluitend 
voor klanten die gebruikmaken van onze stomazorg, 
continentiezorg, diabeteszorg, katheterzorg of – in sommige 
gevallen – wondzorg.
 
Ben je al even klant bij Mathot en heb je een regelmatig 
bestelpatroon, dan is dit de ideale manier om je materialen 

periodiek te ontvangen. 
Geïnteresseerd in onze 
automatische bestelservice? 
Neem dan bij de eerstvolgende 
bestelling contact op met onze 
Klantenservice en vraag naar de 
mogelijkheden.Bel naar 0800 – 
244 55 66 en kies voor ‘optie 1’.

Mathot is een nieuwe aanmeetlocatie rijker, in het Slotervaart 
Gezondheidscentrum (voorheen het Slotervaartziekenhuis 
of MC Slotervaart). Het centrum, dat op 1 mei 2021 officieel 
is geopend, bevindt zich op Louwesweg 6 in Amsterdam 
Slotervaart. Mathot zit op de eerste etage. Hier kun je terecht 
voor het laten aanmeten van therapeutische elastische kousen 
(steunkousen), compressiehulpmiddelen en steunzolen. Maak 
van tevoren een afspraak, dan plant Mathot voldoende tijd 
voor je in. Bel hiervoor naar 088 - 008 58 88 of maak online 
een afspraak via mijn.mathot.nl.
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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
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MARCEL LEVI OVER: FUNDAMENTEEL VERSUS TOEGEPAST ONDERZOEK

‘BEPAALDE ONDERDELEN 
VAN DE GEZONDHEIDSZORG 

LENEN ZICH NIET VOOR 
MARKTWERKING’ 

Bijna vijf jaar stond internist Marcel Levi aan de top van de University College London 

Hospitals. Sinds april dit jaar geeft hij leiding aan de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast is hij voor één dag in de week hoogleraar 

Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en 

praktiserend internist. Hij is een man met een brede kijk op (het functioneren van) de 

gezondheidszorg. In dit artikel zijn mening over een aantal verschillende aspecten ervan. 
TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Jeroen Oerlemans

r is geen sprake van een tegenstelling tussen toegepast 
en fundamenteel onderzoek. Fundamenteel onderzoek 
is vroeg of laat een keer toepasbaar. Wat dan het 
verschil is? Toegepast onderzoek geeft antwoord op 

een concrete vraag. Afhankelijk van de vraag heb je na twee, 
drie, vier jaar antwoord. Fundamenteel onderzoek betreft 
meestal een veel breder geformuleerde vraag, bijvoorbeeld: 
wat zijn oplossingen voor het klimaatprobleem, of met welke 
chemische oplossingen kunnen we accu’s verbeteren?  
Het antwoord op die vraag heb je dan pas na zo’n tien 
tot vijftien jaar. Het risico bestaat dat je uiteindelijk geen 
antwoord op die vraag krijgt, of antwoord krijgt op een heel 
andere vraag. Dat laatste bleek bijvoorbeeld bij het uitbreken 
van de pandemie. Zo’n vijftien jaar geleden begonnen 
wetenschappers met RNA-vaccinonderzoek in de hoop 
uiteindelijk een manier te vinden om kanker te bestrijden. 
Dat de resultaten van dit onderzoek zouden bijdragen aan het 
ontwikkelen van een vaccin tegen Covid-19 (de zogenoemde 
mRNA-vaccins, red.) konden ze toen nog niet weten. Ook kon 
het virus dankzij eerder fundamenteel onderzoek al een paar 
weken nadat het in China opdook, worden geïdentificeerd en 
werd de genetische code ervan beschikbaar. Dat was tevens de 
blauwdruk voor de diagnostische tests en het ontwikkelen van 
de vaccins.’ 

DIVERSITEIT BIJ MEDISCH ONDERZOEK
‘Inmiddels weet bijna elke Nederlandse arts wel dat 
hartaandoeningen zich bij vrouwen op een andere manier 
openbaren dan bij mannen. Vrouwen kunnen een ernstig 

hartinfarct doormaken zonder drukkende pijn op de borst 
met uitstraling naar de armen. Ook heeft recent onderzoek 
aangetoond dat vrouwen met een hartaandoening andere 
doseringen medicatie nodig hebben. Dat het zo lang heeft 
geduurd voordat dit bekend werd, komt waarschijnlijk doordat 
het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten 
voor een groot deel bij mannen werd uitgevoerd. Ook andere 
ziekten verlopen bij vrouwen anders dan bij mannen. Reuma 
bijvoorbeeld – mannen hebben een andere botsamenstelling 
dan vrouwen – en de ziekte van Parkinson. Niet alleen is er 
jarenlang te weinig aandacht geweest voor onderzoek bij 
vrouwen, ook mensen met een andere etnische achtergrond 
zijn wat dat betreft lang een ondergeschoven kindje geweest. 
Zo wordt ongeveer 98 procent van het onderzoek naar de 
werking van kankergeneesmiddelen gedaan bij blanke mensen. 
Terwijl bepaalde geneesmiddelen bij mensen met een donkere 
huidskleur veel slechter werken. Dus wat dat betreft is er nog 
een flinke slag te slaan.’

MARKTWERKING IN DE ZORG
‘Marktwerking wil zeggen dat je kunt kiezen op basis van prijs 
en kwaliteit. Bepaalde onderdelen van de gezondheidszorg 
lenen zich daar niet voor. Wie bijvoorbeeld leukemie krijgt, kan 
daarvoor op zo’n acht plaatsen in Nederland terecht. Van die 
acht ziekenhuizen hebben er op dat moment misschien maar 
twee plek. En stel dat je valt en een been breekt, ga dan naar 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Op zo’n moment is er geen 
gelegenheid om te kiezen. Spoedeisende zorg, kankerzorg en 
intensive care zijn niet geschikt voor een privaat stelsel met 

'E

Interview
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marktwerking. Dat moet je op een andere manier regelen. 
Maar elders in de zorg kunnen vormen van concurrentie best 
iets toevoegen. Als iemand een nieuwe heup nodig heeft 
bijvoorbeeld, kan die persoon wel degelijk om zich heen 
kijken waar de zorg beter is. In dat geval heb je iets aan die 
keuzevrijheid.’ 

ORGANISATIE VAN DE ZORG
‘In Londen zie je het al: het ene ziekenhuis behandelt een 
gecompliceerde vorm van kanker, het andere ziekenhuis 
voert eenvoudige staaroperaties uit. Daar zouden we 
in Nederland ook naartoe moeten. Ik pleit ervoor dat 
hoogcomplexe zorg en laagcomplexe zorg, ook qua locatie, 
van elkaar worden gescheiden. Hoogcomplexe zorg gedijt 
bij een groter volume. Dat moet je op bepaalde plekken 
concentreren, want daar heb je dure infrastructuur en 
veel personeel voor nodig. Maar tegelijkertijd moet er 
ook zorg overblijven voor de kleinere ziekenhuizen. Nu is 
die zorg gemixt en wordt er dure infrastructuur gebruikt 

om simpele ingrepen uit te voeren. Dat heeft onder meer 
met de Nederlandse tarievenstructuur te maken. Het 
is financieel gunstig voor bijvoorbeeld de academische 
ziekenhuizen om ook de kleinere ingrepen uit te voeren. 
Dat moet veranderen. In de academische ziekenhuizen zou 
uitsluitend hoogcomplexe zorg geboden moeten worden. 
De kleinere ziekenhuizen kunnen zich dan toeleggen op 
liesbreuken en staaroperaties en dergelijke. Een arts hoeft 
niet aan één ziekenhuis verbonden te zijn. Want die wil 
behalve liesbreuken misschien ook weleens een ingewikkelde 
darmoperatie uitvoeren om zo zijn vaardigheden op peil te 
houden. Daarvoor kan hij dan bijvoorbeeld twee dagen per 
week in een meer gespecialiseerd ziekenhuis werken en drie 
dagen in een kleiner ziekenhuis. Als je zo samenwerkt, leidt 
dat tot aantoonbaar betere uitkomsten.’

HET NADEEL VAN SUBSPECIALISMEN
‘Binnen veel medische specialismen hebben zich 
subspecialismen ontwikkeld. Zo zijn er binnen de interne 
geneeskunde al jaren meerdere aandachtsgebieden, zoals 

endocrinologie, nefrologie, hematologie en infectieziekten, 
en is er binnen de chirurgie subspecialisatie op het gebied 
van de vaatchirurgie, traumatologie, oncologische en 
gastro-intestinale heelkunde. Het is fijn dat er collega’s 
zijn die veel weten op een specifiek terrein. Maar de 
consequentie is dat veel oudere patiënten bij wie je vaak een 
opeenstapeling van verschillende medische problemen ziet, 
naar vier, vijf of zes verschillende artsen moeten. Dat leidt 
tot communicatieproblemen en het gevoel bij de patiënt dat 
er niet één dokter is die het geheel overziet. Ik pleit ervoor 
dat de (sub)specialist zich breder opstelt. Dat hij of zij ook in 
staat en bereid is er ook andere – niet al te ingewikkelde – 
medische dingen bij te doen. Zo kan de longarts bijvoorbeeld 
prima insuline doseren bij haar patiënt met longkanker.’

VALPREVENTIE ALS SPEERPUNT
‘Het is geen sexy onderwerp, maar met meer aandacht voor 
valpreventie bij ouderen kun je heel veel gezondheidsschade 
en hoge kosten voorkomen. Jaarlijks komt ruim 30 procent 
van de 65-plussers na een val op de eerste hulp of in het 
ziekenhuis terecht. Dat kan ernstig letsel opleveren en 
blijvend verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Ouderen 
vallen door gebrek aan evenwicht, verlies van spierkracht, 
verminderd zicht en duizeligheid. Factoren die de kans op 
vallen vergroten zijn suikerziekte, incontinentie (te haastig 
naar het toilet willen gaan), neurologische aandoeningen 
zoals de ziekte van Parkinson en dementie, of het gebruik 
van medicijnen met invloed op alertheid en motoriek. Vallen 
kan worden voorkomen door simpele maatregelen zoals 
een rollator en solide schoeisel en door het wegnemen van 
risicofactoren. Denk aan – dikwijls te hoog gedoseerde 
– medicatie en bijvoorbeeld losliggende kleedjes in huis. 
Valpreventie zoals die nu wordt aangepakt, heeft te weinig 
impact. Valpreventie zou echt een speerpunt moeten worden 
van de publieke gezondheidszorg bij een oudere populatie. 
Dat levert veel meer gezondheidswinst op dan ingewikkelde 
operaties en dure medicijnen.’

‘Hoogcomplexe zorg moet je op 
bepaalde plekken concentreren, want 
daar heb je dure infrastructuur en veel 

personeel voor nodig’

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

0165-594532 serviceteam@eurotec.nlZelf proberen? Vraag een gratis proefpakket 
aan en ervaar zelf de voordelen!
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oedingsdeskundige Miriam Bouwens zag veel kinde-
ren met obesitas. Daar besloot ze wat tegen te gaan 
doen. Door verantwoord lekkers te maken. Haar 
maatschappelijke missie om suikervrije vegetarische 

snoep/snackproducten zonder E-nummers te ontwikkelen 
wordt beloond. Food2Smile slaat zelfs internationaal, waaron-
der bij moslims in het Midden-Oosten, aan.  
Miriam Bouwens, voedingsdeskundige en oprichtster van 
Food2Smile, kwam uit de schoenenwereld en het onderwijs. 
‘Ik besloot voedingsdeskundige te worden en vooral kinderen 
met obesitas te helpen. Ik had daar bepaalde ideeën over. Wel 
gedragsverandering bewerkstelligen, maar niet alles verbieden.’ 
In het verlengde van die filosofie begon ze na te denken over 
hoe je snoep en snacks gezonder kunt maken.

VERANTWOORD SNOEP
Iedereen houdt van snoep en snacks. Daar is niets mis mee. Wel 
met de ingrediënten in die producten. Dat kan veel beter, dacht 
Miriam. ‘Ik vind nog steeds dat een appel of wortel snacken 
het meest gezonde is, maar waarom was er geen verantwoord 
snoep, zonder toegevoegde suikers en E-nummers.’ Met behulp 
van voedingsonderzoekers en fabrikanten ging ze op zoek naar 
lekkers waar geen geraffineerde suiker, slechte zoetstoffen als 
aspartaam, dierlijke producten en gluten in zitten. 

Miriam Bouwens 

Heb je ook een bijzondere hobby of passie, stuur dan een berichtje naar marketing@mathot.nl o.v.v. 'mijn passie'.

‘IK WIL IETS BETEKENEN VOOR DE WERELD'

V

Portfolio TEKST: Judith Bakkers

GESCHIKT VOOR DIABETEN
Inmiddels heeft ze Food2Smile opgezet, een onderneming 
die verantwoorde hartige snacks, snoepjes en chocolade 
produceert.  Alles voor een lekkere treat of leuke traktatie. 
‘We geloven dat snoepen en snacken met onze producten 
prima samengaat met een verantwoorde lifestyle. Zonder 
dat het de heerlijke smaak verliest.’ Naast de smaak is 
verantwoord ook erg belangrijk voor Miriam. Een verpakte 
suikervrije traktatie van 20 gram bevat slechts 41 calorieën.  
En de chips bevatten 60 procent minder vet dan 
gefrituurde chips. ‘Ons snoep is ook geschikt voor 
diabetespatiënten,’ aldus Miriam.

HALAL
Miriams doel komt steeds dichterbij. Inmiddels liggen bij 
de betere supermarkten, drogisterijen, reformwinkels, 
cateraars en shops van attracties als Artis en de Apenheul 
haar verantwoorde snoepjes en snacks in de schappen.  
‘Ook internationaal is er veel belangstelling. Zelfs vanuit 
het Midden-Oosten, omdat sommige van onze producten 
halal zijn.’

www.food2smile.nl

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
Met KatheterWiki weet je het!

www.bbraun.nl/katheterwiki

Katheter

Wiki
Met KatheterWiki weet je het!
Antwoord op al je vragen en tips over 
urineretentie en zelfkatheterisatie: je 
vindt het allemaal op KatheterWiki.

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

Het leven 
daarvoor

Leven met 

BESTEL EEN GRATIS PROEFPAKKET

T: 0344-652351
info@eakin.nl | www.eakin.nl

Accepteer geen 
lekkages, 
kies eakin freeseal® 

eakin freeseal® is slechts 1.8mm dik, 
ideaal bij ileo convex stomazakjes. 
Kies voor vrijheid van lekkages, om 
elke dag met vertrouwen te leven.

vrijheid
kies

NIEUW
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GETIPT 

KERST IN DE 
JUNGLE
Feestdagen vol gezelligheid 
zorgen voor stralende 
gezichten in de donkere 
decembermaand. De kerstster 
(Poinsettia) hoort daar gewoon 
bij. Met zijn warme kleuren en 
sterachtige vorm brengt de 
kamerplant de extra sfeer die 
niet mag ontbreken. Wanneer 
je planten groepeert, ontstaat 

een hippe urban jungle-sfeer. Voeg tijdens de feestmaand 
eens een aantal kerststerren toe. Zachte tinten als je het 
neutraal wilt houden, warmrood voor extra kerstsfeer. Om 
het urban jungle-gevoel extra aan te zetten, kies dan voor 
potten in neutrale kleuren, bijvoorbeeld in betonlook.

NATIONALE TULPENDAG
Met de Nationale Tulpendag wordt sinds 2012 de 
officiële start van een nieuw tulpenseizoen gevierd. 
Dat is altijd op de derde zaterdag van januari. 
In 2022 valt Nationale Tulpendag op 15 januari. 
Kwekers uit heel Nederland leggen dan op de Dam in 
Amsterdam een reusachtige pluktuin aan, met ruim 
200.000 tulpen. En je mag ze plukken. Een jaarlijkse 
attractie voor zo’n 20.000 bezoekers uit binnen- en 
buitenland. www.tulpentijd.nl/

VERGETEN PRINSESSEN
Hoogadellijke vrouwen, stiftdames, zwaaiden eeuwenlang 
de scepter in het ministaatje Thorn in Limburg. Thornse 

prinsessen als Polyxena, Gabriëlla 
en de machtige Cunegonda waren 
wat autonomie betreft hun tijd ver 
vooruit. Ze waren zelfstandig, financieel 
onafhankelijk, leefden ongetrouwd en 
kwamen regelmatig bij hoven in Versailles 
en Wenen. Hun verhaal was vergeten, 
maar vanaf 3 oktober zet het Limburgs 
Museum deze machtige vrouwen weer vol 
in de spotlights. Met bruiklenen uit meer 
dan vijftig internationale topmusea.  
www.limburgsmuseum.nl

MOOI MEDISCH  
EN PRAKTISCH
Design Your Stoma, een 
vrijwilligersinitiatief van Stichting 
Stomaatje, biedt exclusieve maatwerk- 
en niet-maatwerkproducten voor 
stomadragers m/v. Sinds kort vind je  
op de website www.designyourstoma.nl 
comfortabele, sexy lingerie en 
sportkleding van het Britse merk Vanilla 
Blush. Het assortiment van dit merk zal 
de komende tijd worden uitgebreid met 
breukbanden en breukbandhemden, 

slips en boxers, badkleding en divers ondergoed, speciaal 
voor stomadragers, met een binnenzakje voor je stomazak en 
sportleggings met ondersteuning bij de buik. Het zijn medisch 
ondersteunende producten die er niet medisch uitzien. Ze zijn 
bovendien erg praktisch en vergemakkelijken het dagelijkse leven 
van een stomadrager enorm. 

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

WELKE PLANT/WELK DIER IS DAT?
Je ziet tijdens een wandeltocht een onbekend dier of een 
onbekende plant. Je komt makkelijk te weten welke plant 
of welk dier het is met de app Seek by iNaturalist. Richt 
je camera op wat je ziet en met de app determineer je 
in een handomdraai met welke plant of welk dier je te 
maken hebt. Onmisbaar 
bij het uitbreiden van je 
natuurkennis. De app is 
gratis en wordt zeer goed 
beoordeeld. Zowel voor 
Apple- als voor Android-
telefoons.

DIABETES VOETENCHECK
Met de app Diabetes voetencheck kunnen mensen met 
diabetes dagelijks hun voeten controleren. Door slechte 
doorbloedingen hebben diabetespatiënten kans op slecht 
genezende voetwonden met alle risico’s van dien. De app 
verstuurt diabetespatiënten dagelijks (of een paar keer per 
week) een pushbericht dat vraagt of de patiënt de voeten 
wil controleren. De patiënt wordt hierbij begeleid met 
instructiefilmpjes en interactieve vragen. Naar aanleiding 
van de antwoorden kan de patiënt 
gevraagd worden een foto te 
sturen naar de behandelaar van de 
patiënt ter beoordeling. Kortom, de 
app motiveert mensen tot betere 
zelfzorg. 
www.diabetesvoetencheck.nl

DE MOOISTE KINDERFOTO’S MET JE SMARTPHONE
Presentatrice Tanja Jess en wereldfotograaf Jeroen Swolfs leren je met de online 
cursus Smartphone voor Mama met Tanja Jess in vijf modules hoe je met de 
smartphone de mooiste kinderfoto’s maakt. Daarvoor duiken ze met je in de 
wereld van de smartphonefotografie. Je leert alles over al die vage knopjes op 
je scherm, over magisch licht en coole composities. Tanja maakt prachtige foto’s 
van modellen in de praktijk. Én je leert hoe je de foto’s dat laatste laagje perfectie 
geeft in de editing-module. www.photoclass.nl/mama. 
Prijs € 49,00. Leuk als (babyshower)cadeau.

GROEN GELUK
Dat tv-tuinman Lodewijk Hoekstra 
van groen en planten houdt, 
dat zagen we al jaren in zijn 
tuinprogramma’s. Maar dat zijn 
hart daarbij ook hevig slaat voor 
duurzaamheid is minder bekend. 
In zijn boek Groen geluk promoot 
hij niet alleen groene tuinen, 
maar geeft hij ook tips voor 
een duurzaam en bewuster dagelijks leven. Zelf is hij al jaren een 
inspirerend voorbeeld met zijn gezin. Groen geluk laat aan de hand 
van Lodewijks eigen ervaring, praktische adviezen en inspirerende 
initiatieven zien hoe je datzelfde kunt bereiken in je eigen 
leefomgeving, binnen en buiten. Verklein je eigen footprint  
en word gelukkiger in een groene, diervriendelijke tuin.  
ISBN 978 90 443 5668 7. Prijs € 24,99.

DEEL JE BUITEN- 
ACTIVITEITEN
Een blokje om rennen, een bizarre 
fietstocht of een mooie wandeling. 
Waar je maar zin in hebt. Of je 
nou snel of langzaam gaat, ver of 
dichtbij, alles uitstippelt of verdwaalt. 
De adembenemende uitzichten 
die je had, de fijne koffietent die 
je tegenkwam of je gemiddelde 
snelheid waar je trots op bent. Het 
gaat om de hele ervaring. Je deelt al 
je activiteiten op een makkelijke en 
mooie manier met de relive-app.
www.relive.cc/?hl=nl

CO2-NEUTRALE BLOEMPOT
De Made in Holland-designbloempotten van Capi Europe 
worden 100 procent klimaatneutraal geproduceerd, maar 
zijn ook mooi, in zachte kleuren en een oranje binnenkant. 
De potten hebben een robuust uiterlijk, maar zijn superlicht. 
Daarnaast gaan ze heel lang mee: op elke bloempot zit tien 
jaar garantie. De collectie 
bestaat uit meer dan 
twintig modellen in zeven 
verschillende kleuren. 
De Made in Holland-
bloempotten van Capi zijn 
verkrijgbaar bij tuincentra, 
bloemisten en webshop. 
Vanaf € 34,99. Voor 
verkooppunten: 
www.capi-europe.com
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vochtophoping en een thoraxbandage om de borst. 
Drukmiddelen die Mathot, zeker bij afwijkende maten, op 
maat laat maken en dus extra nauwkeurig moeten worden 
aangemeten.’ Daarnaast kunnen bijvoorbeeld kappers, 
ziekenhuispersoneel of stewardessen confectiesteunkousen 
bij de aanmeetlocaties laten aanmeten na een verwijzing van 
de huisarts. ‘Die worden dan ook vergoed,’ aldus de 
consulente.

NAUWKEURIG
Aanmeten van hulpmiddelen is specifiek werk. ‘Je moet wel 
weten hoe je moet meten, zeker als er oneffenheden of 
bijzondere vormen zijn. Ik meet op vier of vijf punten de 
omvang en de lengtemaat. Dat luistert heel nauw.  
Het drukmiddel moet wel goed zitten en z’n werk doen.’  
Ook moet Nicky een inschatting kunnen maken welk middel 
het meest geschikt is, naar aanleiding van de medische 
verwijzing, diagnose en de klachten die de cliënt heeft.  
‘Na een intakegesprek over de klachten en het bekijken van  
de verwijzing meet ik de hulpmiddelen aan. Meestal duurt 
alles bij elkaar 20 minuten. Bij bijzondere aanmetingen, zoals 
ingewikkelde gezichtsbandages, geamputeerde ledematen  
of kinderen, zijn we wel langer bezig.’ 

AFWISSELEND 
Het contact met zoveel verschillende mensen maakt het 
werk van compressieconsulent plezierig en waardevol. ‘Er 
komen mensen van alle leeftijden langs. Dat maakt het werk 
afwisselend.’ Administratieve werkzaamheden horen ook bij 
het vak van compressieconsulent. ‘Iedere verzekeraar heeft 
toch weer andere regels. De consulenten checken alle 
vergoedingen. Wordt er niet of niet geheel vergoed, dan 
nemen we contact op met de cliënt. Want we willen niet dat 
men voor verrassingen komt te staan,’ verzekert de 
zorgzame ervaringsdeskundige. 

Nicky Kroes (leeftijd 26) heeft sinds afgelopen winter ervaring opgedaan als 

compressieconsulent in de aanmeetlocaties Amsterdam en Zaandam. Vooral het contact 

met de cliënten en de mogelijkheid hulp te bieden, maken de Mathot-diensten aangenaam.

TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE:  Ruben Eshuis

Na haar middelbare school wilde Nicky een hbo-
opleiding in de zorg gaan doen. Ze koos voor de 
opleiding huidtherapie. Daar leerde ze ook over het 

aanmeten van compressiemiddelen. ‘Dat bleek heel specifiek 
werk te zijn, waar geen echte opleiding voor is. Ik vond het 
leuk en interessant en ben me daar verder in gaan verdiepen.’ 
Naast haar werk als huidtherapeut werkte ze drie jaar in 
verschillende ziekenhuizen als compressieconsulent. Eind 
2020 vroeg Mathot haar om in de aanmeetlocaties 
Amsterdam en Zaandam te komen werken. 

NIEUWE LOCATIE AMSTERDAM
Beide vestigingen zijn mooie en lichte locaties met ruime 
aanmeetkamers. In Zaandam is de aanmeetlocatie met drie 
aanmeetkamers gevestigd in de zorgboulevard van het ZMC. 
De nieuwe locatie in Amsterdam werd in april geopend op de 
eerste verdieping van het voormalig Slotervaartziekenhuis. 
‘Waar vroeger de poli’s zaten, is een spiksplinternieuw 
zorgcentrum gerealiseerd. Met een huisarts, tandarts, 
psycholoog, fysiotherapeut, geboortecentrum en de Mathot-
aanmeetlocatie met twee aanmeetkamers en ruime 
wachtkamer. Het is heel mooi verbouwd. Deze locatie is 
makkelijk te bereiken met het ov en er is ook een 
parkeergarage. Een aangename toplocatie,’ meent Nicky.

OP MAAT EN CONFECTIE 
Cliënten kunnen op verwijzing van huisarts of specialist een 
afspraak maken met een van de consulenten in de 
dichtstbijzijnde aanmeetlocatie. De hulpmiddelen worden 
via de basisverzekering vergoed. Nicky vertelt dat ze diverse 
hulpmiddelen in het assortiment hebben, zowel confectie als 
op maat gemaakt. ‘Het gaat om middelen die druk geven, die 
bijvoorbeeld nodig zijn na een operatie als er vocht 
optreedt, of na brandwonden om de wond mooi te laten 
genezen, maar ook steun- of armkousen na amputaties bij 

Podium

'Aanmeten van compressie-
middelen is heel specifiek  

en afwisseld werk'
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met radioactief jodium om eventueel achtergebleven 
schildklierweefsel te vernietigen. Tot die tijd mocht ik geen 
medicatie gebruiken. Maar als je geen schildklier meer hebt, 
is er medicatie nodig om dat gemis te compenseren. De 
schildklier produceert namelijk hormonen die de stofwisseling 
regelen. Je lichaam kan niet zonder die hormonen. Wat het 
gevolg was? Ik raakte uitgeput. Mijn bewegingen, alles werd 
zwaarder. Langzamerhand gleed ik steeds verder af. Ik kon geen 
kopje meer wegzetten, viel om de haverklap in slaap. Het voelde 
een beetje alsof ik aan het doodgaan was.’ 

De behandeling met radioactief jodium had het gewenste 
resultaat. Uiteindelijk werd Anke ‘schoon’ verklaard. ‘Toen ik 
dat hoorde, was ik in eerste instantie in feestelijke stemming. 
Nu kon ik met de medicatie beginnen. Maar algauw bleek hoe 
moeilijk het was om die in te stellen. Als vervanging van het 
schildklierhormoon krijg je levothyroxine voorgeschreven. 
Maar de een heeft een hogere dosis nodig dan de ander. Dat 
afstemmen is dus heel persoonlijk. Bij mij had elke minimale 
verandering in de dosering gevolgen: hartkloppingen, 
gejaagdheid, angstige gevoelens, opvliegendheid, somberheid, 
vermoeidheid, gewichtstoename, diarree afgewisseld met 
obstipatie.’ 

GEEN ERKENNING
Het duurde uiteindelijk een paar jaar voordat Anke goed was 
ingesteld. ‘Vervolgens ben ik zo’n twee à drie jaar stabiel 
geweest. Maar ondanks dat bleef ik heel veel klachten 
houden: vermoeidheid, somberheid, spier- en gewrichtspijn, 
obstipatie, een ontregelde innerlijke thermostaat, haaruitval, 
stemmingswisselingen, slaapproblemen. Die restklachten 
werden niet onderkend, ook niet door de bedrijfsarts. Als je 
bloedwaarden goed zijn, zou je je ook goed moeten voelen. 
Het is een probleem waar schildklierkankerpatiënten vaker 
tegenaan lopen. Er is wel veel begrip als de diagnose is gesteld. 
Maar als je eenmaal geopereerd en behandeld bent en met 
de medicatie bent begonnen, is de verwachting dat je weer 
gewoon je oude leven op kunt pakken. Je kunt je afvragen 
of dit een gebrek aan kennis is over wat het missen van een 
schildklier daadwerkelijk inhoudt. Ik denk dat het belangrijk 
is dat medisch specialist, huisarts en bedrijfsarts veel beter 
zouden moeten samenwerken wat dat betreft. Een werknemer 
die langdurig ziek is geweest, wil vaak maar één ding: weer 
deelnemen aan het arbeidsproces.’

VRIENDSCHAPPEN
Nadat ze de diagnose kanker kreeg, is Anke begonnen met 
schrijven. Haar blogs en columns verschenen onder meer op 
de site van de SON (Schildklier Organisatie Nederland) en in 
De Telegraaf Gezondheid, een online uitgave. Anke: ‘Erover 
schrijven helpt mij enorm om alles te verwerken. En dat andere 
schildklierpatiënten zich in mijn verhaal herkennen en mij lieve 

Zingen in een koor was heel lang Ankes passie. Maar in 
de loop van 2011 merkte ze dat haar dat moeite ging 
kosten. Ze was sneller moe, haar stem werd hees en 

op een gegeven moment ontdekte ze een bobbel in haar hals. 
De punctie die Anke liet doen, wees uit dat de nodus – zoals 
de bobbel door de artsen werd genoemd – goedaardig was. 
In eerste instantie kreeg ze het advies hem te laten zitten. 
Een operatie zou immers meer kwaad dan goed kunnen doen. 
Behalve op haar stembanden begon de nodus echter ook steeds 
meer op haar luchtpijp te drukken. Daarom besloot Anke alsnog 
om hem weg te laten halen. In overleg met de chirurg werd in 
april 2012 de rechterhelft van haar schildklier verwijderd. 

WONDCONTROLE
Anke: ‘Na die eerste operatie was ik opgelucht. Ik zou 
binnenkort weer gewoon kunnen zingen. Maar toen ik 
een paar weken later nietsvermoedend terugkwam bij 
de chirurg voor wondcontrole liet hij weten dat ze in het 
weggehaalde weefsel een folliculaire variant van papillair 
schildkliercarcinoom hadden gevonden. Anders gezegd: ik had 

‘U bent schoon,’ is misschien wel het beste bericht dat je kunt krijgen als je eerder de diagnose 

schildklierkanker hebt gehad. ‘Zo,’ dacht Anke van Haften, ‘nu is het alleen nog een kwestie 

van goed instellen van de medicatie en dan kan ik weer verder met mijn leven.’ Dat bleek te 

makkelijk gedacht. Dat je genezen bent verklaard, wil niet zeggen dat er een punt achter de 

kanker gezet kan worden.
TEKST: Conny Verweij  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

schildklierkanker. Op dat moment drong de impact van die 
mededeling nog helemaal niet tot me door. Bij mijn man, die 
ook bij het gesprek zat, kwam de boodschap wel binnen. In de 
stilte die er viel, hoorde ik hem slikken.’ 
De verschillende medische disciplines waren het aanvankelijk 
niet met elkaar eens over het vervolgtraject. Anke: ‘Ze 
hadden in het weggenomen rechterdeel van de schildklier 
drie afzonderlijke plekjes met kwaadaardig weefsel gevonden. 
De plekjes waren zo klein dat ik niet aan de richtlijnen voldeed 
om voor een operatie in aanmerking te komen.  
Maar er was geen garantie dat er niet nog meer zat. En ik 
wilde niet afwachten hoe het zich verder zou ontwikkelen, 
ook al was het een vorm van kanker die langzaam groeit.  
Ik kon niet tegen die onzekerheid. Het moest eruit.’

RADIOACTIEF JODIUM
Er werd een operatie ingepland voor augustus (2012) om 
het resterende deel van de schildklier te verwijderen. 
Anke: ‘De operatie verliep succesvol. Maar de weken erna 
waren vreselijk zwaar. Ik zou nog een behandeling krijgen 

‘ALS JE ENERGIE BEPERKT IS, 
GA JE ANDERE PRIORITEITEN 

STELLEN’

Impact

‘De restklachten werden niet onderkend. 
Als je bloedwaarden goed zijn, zou je je 

ook goed moeten voelen’

berichtjes sturen, doet me ook erg goed. Ik ben de afgelopen 
jaren de nodige vriendschappen kwijtgeraakt. Je hebt mensen 
die niet om kunnen gaan met een ziekte als kanker, of ze vinden 
het allemaal te lang duren. Er zijn ook mensen die denken dat 
als je buiten loopt, er ook niks meer aan de hand is. Of mensen 
aan wie je steeds weer opnieuw verantwoording af moet 
leggen. In dit soort periodes leer je je vrienden wel kennen. 
Het doet pijn als bepaalde vrienden het af laten weten. Daar 
staat tegenover dat ik ook verschillende keren aangenaam ben 
verrast. Dat ik uit onverwachte hoek steun kreeg.’

VERANDERDE PERSOONLIJKHEID
‘Na de schildklierkanker ben ik anders tegen het leven aan 
gaan kijken. Heel lang zag ik mijn werk als het belangrijkste 
dat er was. Maar er zijn natuurlijk veel belangrijker dingen. 
Zoals de relatie met mijn man en mijn twee zoons.  
Mijn ziekte heeft veel invloed gehad op mijn dagelijkse leven. 
Mijn energiepeil is erg laag. Het is alsof ik een batterijtje 
heb dat langzaam leegloopt. En de hormoonschommelingen 
zorgen ervoor dat ik het ene moment poeslief ben en het 
volgende moment vuur sta te spuwen. De schildklierkanker 
verandert je persoonlijkheid. Het is niet makkelijk om daarmee 
om te gaan. Toch hebben we het enorm goed gedaan met z’n 
vieren en zijn er sterker uit gekomen. Hoe ons dat gelukt is? 
Vooral door heel veel te blijven praten. Het was belangrijk dat 
mijn man en zoons wisten waar mijn stemmingswisselingen 
vandaan kwamen. Dat heb ik goed uit kunnen leggen. Mijn man 
had zijn eigen angsten en onzekerheden, daar moest ik op mijn 
beurt natuurlijk aandacht voor hebben. En het niet wegwuiven 
als hij bijvoorbeeld een keer hoofdpijn had. Het gaat erom dat 
je openstaat voor elkaars gevoel.’

‘NEE’ ZEGGEN
‘Als je ziek bent, ga je andere prioriteiten stellen. Je móet wel 
“nee” zeggen, omdat je energie beperkt is. Je moet grenzen 
stellen voor jezelf en voor anderen. Daar staat tegenover dat 
ik nu meer geniet van het moois dat het leven te bieden heeft: 
het samenzijn met mijn gezin, met hen om dingen kunnen 
lachen, het schrijven, het wandelen met de hond om conditie 
op te bouwen. 
Een dagje uit of een drukke dag met visite eist zijn tol. Zo was 
ik bijvoorbeeld de dag na een bezoek aan de Efteling helemaal 
op. Ik had niet eens meer de kracht mijzelf aan te kleden en 
was ontzettend emotioneel. De prijs is hoog, maar ik laat die 
mooie dingen niet liggen. Ik koester wat voor mij belangrijk 
is. Het is niet altijd makkelijk, maar mijn leven heeft wel meer 
inhoud gekregen.’

MEER INFORMATIE
De columns en blogs die Anke heeft geschreven, 
zijn gebundeld tot de boeken Goede kanker 
bestaat niet (Uitgeverij de Graaff) en De kanker 
voorbij (Droomvallei Uitgeverij).  
Meer informatie: www.ankevanhaften.nl 
Anke schrijft nu nog voor Schild, een blad uitgegeven 
door SON (Schildklier Organisatie Nederland).  
Website SON: www.schildklier.nl 
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Hersenen lui door navigatie
Wist je dat het gebruik van een TomTom of een ander 
navigatiesysteem je hersenen lui kan maken? Dat is min of meer 
de conclusie van een Brits onderzoek dat gehouden werd onder 
24 deelnemers. Terwijl de proefpersonen met behulp van een 
simulator door de wirwar aan straten van hartje Londen reden, 
werd hun hersenactiviteit gemeten. De onderzoekers keken 
naar de hippocampus en de prefrontale cortex. De hippocampus 
helpt bij oriëntatie en navigatie, de prefrontale cortex is het 
gebied in de hersenen dat zorgt voor het plannen en nemen van 
beslissingen. Bij de deelnemers die geen navigatie gebruikten, 
was veel meer activiteit in deze twee hersenonderdelen te zien 
dan bij de proefpersonen die wel hun navigatie volgden.  
Ook wetenswaardig: bij Londense taxichauffeurs is de 
hippocampus veel beter ontwikkeld dan bij vergelijkbare 
personen in een ander beroep. Hoe dat komt? Om taxichauffeur 
in Londen te worden moet je eerst de duizenden straten van de 
Britse hoofdstad uit je hoofd kennen. Zij hebben dus als het ware 
een intern navigatiesysteem.   
Bron: www.maxvandaag.nl / ANP

Bij de meeste mensen treedt in de loop der jaren een verkleuring 
van de tanden op. Dat heeft niet alleen met leeftijd te maken, 
maar ook met iemands eetpatroon. Roken (nicotineaanslag!) 
is natuurlijk sowieso uit den boze. Maar ook door regelmatige 

Onder 
de loep WAAR OF NIET WAAR? 

Het is schadelijk om water meer dan één keer te koken

Even de waterkoker opnieuw aanzetten voor een kopje thee, 
zonder het water dat erin zit te verversen. Is dat aan te raden?  
Er wordt wel gezegd dat het ‘inkoken’ van water slecht is voor de 
gezondheid. In drinkwater zitten namelijk kleine concentraties 
schadelijke stoffen, zoals nitraten, fluoride en arsenicum. 
Als je hetzelfde water meerdere keren kookt, zouden deze 
concentraties te hoog worden. Australische wetenschappers 
hebben echter ontdekt dat je zo’n 10.000 liter water tot één 
kopje zou moeten inkoken om een arseenvergiftiging te krijgen. 
Ook voor de nadelige gevolgen van fluoride of nitraten hoef je 
niet bang te zijn na een paar keer opnieuw koken. Simpelweg 
omdat er in het Nederlandse drinkwater maar heel kleine 
concentraties van deze stoffen zitten. Dus wat is verstandig? 
Misschien wel regelmatig het water verversen, maar niet per se 
elke keer. Meer info: www.gezondheidsnet.nl  
Zoek op ‘Hoe vaak kun je water koken?’  

consumptie van koffie en thee, rode wijn of ander sterk gekleurd 
voedsel, zoals rode vruchten, worden je tanden na verloop van 
tijd geler. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan kun je het gebruik 
van deze voedingsmiddelen dus maar beter beperken. Pas ook 
op met suikerhoudende producten en zure etenswaar, zoals 
bijvoorbeeld citrusvruchten. Deze tasten het tandglazuur aan, 
waardoor kleurstoffen makkelijker binnendringen. Wat je verder 
kunt doen om verkleuren zoveel mogelijk te voorkomen? Poets 
je tanden na iedere maaltijd en neem een glas water nadat je 
bijvoorbeeld frisdrank gedronken hebt. En nog een tip: neem bij 
het koffiedrinken kleine slokjes of drink de koffie met een rietje 
om contact met de tanden zoveel mogelijk te vermijden.  

Kun je vergelen van je tanden voorkomen?

When it comes to your patients’ skin, there’s
no such thing as too much protection.

Designed to help keep
skin naturally healthy

Jen, Crohn’s Hero  

Flat • Soft Convex • Firm Convex •2 Piece

Prior to use, be sure to read the Instructions for Use for information regarding 
Intended Use, Contraindications, Warnings, Precautions, and Instructions.

NovaLife TRE ostomy barriers are designed to:

• Stay in place, yet easy to remove

• Absorb stoma output and perspiration to protect skin

• Help protect the skin from digestive enzymes by maintaining 

the right pH level of  skin

The Dansac logo, NovaLife, and TRE are trademarks of Dansac A/S. 
©2020 Dansac A/S. DAN041. August 2020.

Find out how TRE can help minimise skin complications for your patients –  
call Nurse Priority on 1800 880 840 or visit www.dansac.com.au

Stoma 
Skin 
Soul

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding, betreffende informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, 
voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en instructies. Het Dansac logo en TRE zijn trademarks van 
Dansac A/S. ©2021 Dansac

De beste huid is 
een gezonde huid

Jen, strijdvaardige Crohn-patiënt

Als je peristomale huid je lief is…
TRE is ontwikkeld met drie niveaus van bescherming, die samen 
helpen om de peristomale huid gezond te houden.
• absorptie
• kleefkracht
•  pH-balans: helpt de huid beschermen door de 

juiste pH-waarde van de huid te handhaven

Zo helpt TRE de huid gezond te houden.

Wil je meer weten? Vraag ernaar bij je stomaverpleegkundige 
of neem contact met ons op:

Klantenservice Dansac
Tel. 033 4532194 • info@dansac.nl • www.dansac.nl

2-delig vlak  
en convex

1delig, vlak, soft 
convex, convex 
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  Reistips 
& tricks

LOGEREN IN 
BOOMHUTTEN
Op TreeGo.nl vind je meer dan 300 boomhutten om te 
overnachten. Er is voor ieder wat wils, van romantisch, stoer, 
met hot tub tot een familieboomhut. Van eenvoudig tot zeer 
compleet ingericht met alle comfort. De hutten zijn (over het 
algemeen) makkelijk toegankelijk via een stevige en veilige 
trap of loopbrug. Er zijn ook uitdagender boomhutten op 10 
meter hoogte of met een zipline-exit. De meeste boomhutten 
zijn in Frankrijk. Voor avonturiers.  
www.treego.nl/nl/boomhut-overnachtingen/

GRATIS EEN NIEUWE  
TAAL LEREN
Frans, Duits of Vietnamees? Je kunt 
iedere dag nieuwe woorden leren van 

een buitenlandse taal via de Duolingo-app. Meestal een 
vreemde taal in combinatie met Engels, maar sinds kort ook  
met Nederlands. Duolingo laat gebruikers spelenderwijs 
kennismaken met een vreemde taal. Je werkt thema’s af met 
bijbehorende woorden, bijvoorbeeld vakantie. Door het 
systeem word je geënthousiasmeerd en gemotiveerd om 
door te leren. Uiteindelijk worden de woorden zinnen en hele 
gesprekjes. Echt leuk om iedere dag vijf of tien minuten te 
doen. www.duolingo.com

WERELDVREEMD JEUGDBOEK
Reisbureau Wereldvreemd (10+) is deel 1 in de magisch-
realistische serie Wereldvreemd van L.D. Lapinski. De 

12-jarige Flick ontdekt niet alleen reisbureau 
Wereldvreemd maar ook daarmee honderden 
magische werelden. Eén wereld lijkt te 
verdwijnen. Ze moet alles op alles zetten om 
deze wereld te repareren om onze wereld te 
redden. Superspannend en lekker dik. Een 
aanrader.  
ISBN: 9789026151347. Prijs: € 17,99.

MET DE NACHTTREIN NAAR  
WENEN OF INNSBRUCK

SUPERLICHTE RUGZAK 
Heel handig om mee te nemen op 
vakantie. De Ultra-Sil Nano Daypack 
van Sea to Summit heeft een inhoud van 18 liter en weegt slechts 
30 gram. Je kunt hem extreem compact opvouwen tot het formaat 
van een golfbal. Zo past hij moeiteloos in een broekzak of aan 
een sleutelbos. Makkelijk als je onderweg iets (tot 20 kg) wil 
opbergen. Draagt fijn vanwege de brede schouderbanden en is 
waterbestendig. Neem mee in je reiskoffer of handbagage.  
Prijs € 34,95. www.technolyt.nl. 

DUURZAAM OP VAKANTIE
TUI wil bijdragen aan een groenere wereld. Daarom introduceert 
de reisexpert Fair Travel. Een pakketreis waarmee je bijdraagt 
aan een eerlijke vakantie met een positieve impact. Een groener 
alternatief voor je (vlieg)reis, accommodatie én de lokale bevolking 
& economie: het fruit komt bijvoorbeeld uit boomgaarden net 
buiten het dorp, de wijn uit de streek. Verlichting wordt geleverd 

door zonne-energie. Ook het vervoer 
is duurzamer, want TUI investeert in 
biobrandstof of elektrisch vervoer.  
Als je een fair travel-vakantie boekt bij 
TUI, dan is dat inclusief een bijdrage 
van 2 euro p.p., die TUI verdubbelt tot 
4 euro. www.tui.nl/fair-travel/

TOF KAMPEREN
Kamperen bij particulieren, op een 
terrein achter een boerderij of in 
de middle of nowhere. Ben je op 
zoek naar bijzondere en meestal 
ook goedkope kampeerplaatsen 
en accommodaties, kijk dan eens op www.campspace.com. In heel 
Europa kun je zoeken naar tentjes, caravans of campers op veel 
unieke plekken. Ook kun je zelf een stukje tuin of land aanbieden 
als kampeerplek. Dit levert unieke kampeerlocaties (Campspaces) 
op in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld: overnacht in een vintage 
caravan in Duitsland of een gecamoufleerde oude camper in de 
Ardennen. Het avontuur kan beginnen.

WERELDBEROEMDE  
NATUURSERIE ALS KINDERBOEK
Het kinderboek Blauwe Planeet (7+) is gebaseerd op 
de wereldberoemde documentaires van Sir David 
Attenborough. Hij schreef ook het voorwoord van 
het prentenboek. Blauwe Planeet is het eerste deel in 
een serie van vier boeken over de wonderen van de 

natuur, uitgebracht door de BBC. Met prachtige illustraties worden 
de kinderen meegenomen in de wondere wereld van onze planeet. 
Een fantastisch boek om als kind te krijgen en om te geven.  
ISBN: 9789047713036 | Uitvoering: Gebonden | Prijs: € 16,99

AllweCare medical B.V. is de Nederlandse importeur/distributeur van genoemde producten. 
Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website. 
Lees voor gebruik de bijsluiter en volg altijd het advies van uw arts of stomaverpleegkundige. 
Actie is geldig in 2021. O

KT
-2

1-
M

AT

Vraag nu ons gratis Stomatoilettasje aan boordevol speciale proef-
verpakkingen van LaproCare & Trio Healthcare stomaproducten! 
Ontdek de nieuwe mogelijkheden om uw huid rondom uw stoma 
optimaal te verzorgen en te beschermen.

Gratis
stoma tasje!

Stuur een e-mail naar 
info@allwecare.nl of bel 
tijdens kantooruren met 
nummer 024-6777800.

www.laprocare.nl

Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website.
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Goed nieuws! De IQ-Cath met de unie-
ke bolvormige flexibele tip, is nu ook 

‘direct klaar’ en met inbrenghoesje 
verkrijgbaar! Dus compacter, sneller 

en hygiënischer in het gebruik. 

Kijk voor meer informatie over de
 IQ43 op onze website en vraag een 

gratis proefverpakking aan.

Nu ook ‘direct klaar’
en met inbrenghoesje!

Hoe fijn is het als je in de avond op de trein in Amsterdam 
Centraal stapt, gaat slapen en de volgende ochtend wakker 
wordt in een buitenlandse stad. Wenen bijvoorbeeld, zonder 
overstappen. Dat kan met de ÖBB Nightjet. Als je rond 
19.30 uur vertrekt, ben je de volgende dag rond 9.15 uur in 
Wenen of Innsbruck. Neem een zit-of ligplaats en laat je rijden. 
Comfortabel en je bespaart zo een overnachting in een hotel. Er 
is geen restauratie in de trein, dus zelf wat te eten meenemen is 
aanbevolen. Bij ligplaatsen zit 
een klein ontbijt inbegrepen. 
Was- en doucheruimte in 
het rijtuig. Ook mogelijk om 
in te stappen in Utrecht en 
Arnhem.  
www.nsinternational.com



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 enquête 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. ©2021 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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Opinie

Jette van den Eijnden, 
onderzoeksmedewerker  
Stichting Lezen

‘Zodra lezen een 
verplichting wordt, gaan 
kinderen het minder leuk 
vinden’

‘Lezen is de laatste tijd veel minder vanzelfsprekend 
geworden. Er zijn zoveel andere activiteiten dat je niet meer 
automatisch een boek pakt. Uit onderzoek is gebleken 
dat 42 procent van de Nederlandse jongeren lezen maar 
tijdsverspilling vindt. En 63 procent van de 15-jarigen zegt 
alleen te lezen als het moet. Dat kinderen en jongeren zo 
weinig lezen, heeft consequenties voor hun taalvaardigheid. 
Op dit moment is het zo dat 24 procent van de 15-jarigen het 
risico loopt laaggeletterd te worden. Dat verkleint hun kansen 
op de arbeidsmarkt en heeft natuurlijk ook andere gevolgen. 

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

 Uit recent onderzoek blijkt dat 42 procent van de Nederlandse jongeren lezen maar 

tijdsverspilling vindt. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes – zoals berichten op hun smartphone – 

maar besteden minder tijd aan het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken.  

Een zorgwekkende ontwikkeling? 
TEKST: Conny Verweij    FOTO JETTE VAN DEN EIJNDEN: Keke Keukelaar    FOTO ANITA WITZIER: Stijn Ghijsen

Jongeren lezen te weinig.  
Hoe erg is dat?  

En wat kun je ertegen doen?

Ze begrijpen bijvoorbeeld de bijsluiters bij medicijnen 
niet goed, en dat kan uiteindelijk schadelijk zijn voor hun 
gezondheid. 
Jonge kinderen vinden lezen nog leuk, maar richting het 
einde van de basisschool verliezen ze hun interesse. Dat komt 
onder meer omdat het lezen vanaf groep 6 voornamelijk 
wordt gebruikt om te leren. Prestaties gaan een grotere 
rol spelen, er wordt minder tijd besteed aan het oefenen 
van de leesvaardigheid. Zodra lezen een verplichting 
wordt, gaan kinderen het minder leuk vinden. Ze moeten 
dus zelf meer inbreng krijgen, zodat ze er meer plezier aan 
beleven. Daarnaast is het belangrijk om aan te sluiten bij 
hun leesniveau. Anders verliezen ze het vertrouwen in hun 
leesvaardigheid en dat leidt ook tot minder lezen. 
Wil je jongeren motiveren om meer te lezen, dan moet je 
natuurlijk ook aansluiten bij hun belevingswereld. Daarvoor 
kun je digitale middelen inzetten. Zo zijn er nu twee verhalen 
geschreven die zich afspelen in de wereld van een videogame, 
je kunt ze lezen in een app (zie kadertekst). Het is een 
initiatief van de Leescoalitie en de ontwikkelaar van die game. 
Het blijkt te werken, die verhalen worden heel veel gelezen.’

Anita Witzier, presentatrice en 
ambassadeur Stichting Lezen en 
Schrijven

‘Door veel te lezen leer je je 
goed uitdrukken’

‘In deze tijd wordt er veel digitaal gelezen. Maar dat is toch 
heel wat anders dan het lezen van een boek. Wegkruipen 
met een boek voelt een beetje als vakantie. Als kind was 
ik altijd aan het lezen. Ik vond het heerlijk om me te laten 
meeslepen door een verhaal, even in een andere realiteit 
te zijn. Je ontwikkelt een rijke woordenschat. Door veel 
te lezen leer je je goed uitdrukken. Mijn kinderen heb ik 
veel voorgelezen. Jonge kinderen voorlezen is niet alleen 
belangrijk voor hun taalgevoel, het is ook heel knus om je 
samen terug te trekken in een andere wereld. Het geeft even 
rust na een hectische dag. Mijn dochter (24) leest nu nog 
steeds veel. 
Op school moeten kinderen plezier in lezen blijven houden. 
Maar veel leraren zijn daar niet voor toegerust. En dan al 
die werkstukken die je moet maken! Als je iets niet leuk 
vindt, doe je het steeds minder. Daarom is plezier in lezen 
zo belangrijk. Alles is taal, of je nu op de snelweg rijdt, in 
de winkel staat of thuis bent. Dus is het zaak dat iedereen 
taalvaardig is. Daarom ben ik ambassadeur van de Stichting 
Lezen en Schrijven geworden.’

Caroline Heijer,  
adviseur Educatie Probiblio

‘Met een kwartier 
geconcentreerd lezen per 
dag boek je bij kinderen al 
resultaat’

‘Op provinciaal niveau is het Leesoffensief als het ware een 
paraplu waar veel verschillende initiatieven onder vallen. Als 
Probiblio bieden wij ondersteuning aan de bibliotheken in 
Noord- en Zuid-Holland. Leren lezen is een onderwijstaak, 
bibliotheken zijn faciliterend. Door samen te werken kunnen 
scholen en bibliotheken het probleem aanpakken. Dat is 
belangrijk, want (goed kunnen) lezen verbetert niet alleen 
de schoolprestaties, het biedt ook ontspanning, vermindert 
stress, vergroot je inlevingsvermogen en je kennis. Er zijn drie 
belangrijke dingen die bijdragen aan het succes van lezen. 
Op de eerste plaats moeten kinderen en jongeren toegang 
hebben tot een collectie goede boeken. Vaak hebben ze geen 
idee hoe ze een leuk boek kunnen vinden. Daar kun je iets 
aan doen door vanuit de klas met een groep kinderen naar 
de bibliotheek te gaan. Maar je kunt ook een aantrekkelijke 
collectie op school neerzetten. Een tweede voorwaarde zijn 
enthousiasmerende volwassenen die jongeren stimuleren 
om te gaan lezen. Dat kan een leerkracht zijn, een van de 
ouders of een leesconsulent die een gastles geeft op school. 
De derde voorwaarde is dat er tijd moet zijn om te lezen. De 
leestijd thuis is afgenomen. Thuis zijn kinderen en jongeren 
vaak bezig met hun mobieltjes, moeten ze sporten of zijn er 
andere dingen die hen afleiden. Op sommige scholen hebben 
ze nu een leeskwartier ingesteld. Per dag wordt er in de klas 
een kwartier geconcentreerd gelezen. Met een kwartier 
per dag lees je ongeveer een miljoen woorden per jaar. 
Het is aangetoond dat kinderen en jongeren op die manier 
gemiddeld jaarlijks zo’n duizend nieuwe woorden leren. 
Lokaal zie je nu steeds meer initiatieven, overal worden de 
krachten gebundeld. Ook buiten het Leesoffensief om gebeurt 
er van alles om de leesmotivatie te vergroten. Heel leuk is 
BookTok (#BookTok op TikTok): jongeren die in een filmpje 
vertellen over het favoriete boek dat ze gelezen hebben en dat 
op TikTok zetten. Sommige van die boeken schijnen inmiddels 
zo populair te zijn dat de uitgevers er veel meer van verkopen.’ 

LEESOFFENSIEF
In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd, 
wat betekent dat ze niet goed genoeg kunnen lezen 
en schrijven om volwaardig mee te kunnen doen in de 
maatschappij. Van deze groep heeft zo’n 65 procent 
het Nederlands als moedertaal. Scholieren worden niet 
tot deze groep gerekend, omdat ze immers nog aan het 
leren zijn. Omdat het leesniveau van jongeren steeds 
meer achteruitgaat, moest er iets gebeuren. In oktober 
2020 presenteerde de Leescoalitie* het manifest 
‘Oproep tot een ambitieus Leesoffensief’ aan het 
ministerie van OCW. De Onderwijsraad en Raad voor 
Cultuur hadden al eerder een dergelijke oproep gedaan. 
De ministers Slob en Van Engelshoven hebben inmiddels 
in een Kamerbrief een aantal aanbevelingen gedaan die 
tot een betere leesvaardigheid moeten leiden.  
Ook provinciaal en lokaal ontstaan er initiatieven. 
Meer info: www.lezen.nl

*De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting 

Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, het 

Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke 

Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het 

Nederlands Letterenfonds.

VERBORGEN VERHALEN
Auteurs Ronald Giphart en Margje Woodrow hebben 
speciale verhalen geschreven voor de game Assassin’s 
Creed Valhalla, ontwikkeld door Ubisoft. De verhalen 
worden gepubliceerd in de Ubisoft Special-app, 
populair onder gamers. De zogenoemde Verborgen 
Verhalen zijn verrijkt met extra visuals, videobeelden en 
geluidseffecten.
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Ik zorg 
voor je.

Tess werkt twaalf jaar en Rita negen jaar bij 
Mathot. Daarvoor was Tess chirurgieverpleeg-
kundige en Rita revalidatie- en thuiszorgver-
pleegkundige. ‘Het is prachtig werk wat wij doen. 

We komen pas in beeld als er problemen zijn met het 
materiaal. Dat is meestal niet in de eerste paar maanden 
na een stomaoperatie, maar wanneer de stomadrager het 
actieve leven weer oppakt. Hun lichaam verandert en het 
materiaal dat ze eerst hadden, begint soms te lekken of 
pijn te doen.’ In het eerste jaar worden cliënten nog door-
verwezen naar hun verwijzer. Daarna zoeken de stomaver-
pleegkundigen samen met de cliënt of eventueel nog met 
een voorschrijver naar een goede oplossing zodat ze hun 
leven weer kunnen oppakken. ‘Vaak kunnen we telefo-
nisch of via beeldbellen adviseren, maar we gaan ook op 
huisbezoek,’ vertelt Tess. 

LEVEN TERUG
In hun werk zien de stomaverpleegkundigen dat een stoma 
een ingrijpende gebeurtenis is en dat mensen te vaak 
accepteren als stoma’s lekken of materiaal niet lekker zit. 
Rita: ‘Stomadragers leggen zich bij ongemakken neer en 
gaan dan maar niet meer sporten of uit.’ Ze weten vaak 
niet wat voor hulp de stomaverpleegkundigen van Mathot 
hun kunnen bieden. ‘Als ze dan toevallig met ons in contact 
komen, horen ze dat het niet nodig is om daar genoegen 
mee te nemen. Men is blij als we samen oplossingen vinden 
en wanneer ze hun sociale leven weer terugkrijgen,’ vertelt 
ze. ‘Het is onze passie om mensen weer blij en gelukkig te 

TESS MOLEMA & RITA DE VRIES
Stomaverpleegkundigen van het Jaar 

Leden van de stomavereniging verrasten stomaverpleegkundigen van Mathot Tess 

Molema en Rita de Vries met een speciaal bedankje. Ze werden genomineerd voor 

de Stomaverpleegkundigen van het Jaar. Omdat ze zoveel voor deze, en vele andere, 

stomadragers betekenen. En hoewel ze allebei hun werk met plezier en passie doen, 

ontroerde deze aandacht hen toch.

TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

maken. En dat geldt ook voor de partners of familie van 
stomadragers, want die worden vaak vergeten.’

IN HET ZONNETJE
Begin dit jaar werden ze genomineerd voor 
‘Stomaverpleegkundigen van het Jaar’ door leden van de 
Stomavereniging. Dit kwam voor beide verpleegkundigen als 
een totale verrassing. Tess: ‘We krijgen wel vaker te horen dat 
ze dankbaar zijn voor wat we voor hen doen. Maar blijkbaar 
wilde men dat ook nog op een andere manier kenbaar maken. 
Toen ik op kantoor de brief van de stomavereniging over de 
nominatie en de bijbehorende persoonlijke brief van de cliënt 
las, was mijn dag helemaal goed.’ Rita was ook blij verrast. 
Haar nominatie ging gepaard met een prachtig gedicht van 
de cliënt. ‘Het was zo speciaal. Het raakte mij echt.’ Ze vinden 
het een heel mooie waardering. Ook voor Mathot als bedrijf. 

PASSIE
Want Mathot wil mensen de kwaliteit van leven teruggeven. 
‘Doordat het een familiebedrijf is, gaat dat bij ons net even 
anders,’ legt Tess uit. ‘Mensen zijn bij ons geen nummer. Ons 
contact is heel persoonlijk. Het is meer dan werk alleen, het is 
onze passie.’ Rita vult haar aan: ‘Wij voelen met hen mee. Ons 
hele team heeft het hart op de goede plek. We zijn heel hecht, 
dat is onze kracht.’ Cliënten merken dat en voelen zich prettig 
bij Mathot. Soms resulteert dat in extra waardering, zoals deze 
welverdiende nominaties. ‘Daar zijn we trots op,’ glunderen ze 
beiden.

‘HET IS ONZE PASSIE OM MENSEN 
WEER BLIJ TE MAKEN’

Tess Molema (links)   

en Rita de Vries
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Op weg naar een toekomstbestendige planeet
‘KATTENLUIKJE’ IN DE AFSLUITDIJK 
VOOR PALING

Voor trekvissen die van zout naar zoet water willen 
zwemmen of andersom vormt de Afsluitdijk een 
flink obstakel. Zoals de glasaal, een jonge paling die 

wordt geboren in de Sargassozee en zich met de zeestroom 
mee laat voeren op zoek naar zoet water om verder in op te 
groeien. Met dat in het achterhoofd heeft Rijkswaterstaat 
een vispassage in de Afsluitdijk aangelegd. Hoe de vispassage 
werkt? Bij Den Oever aan de kant van het IJsselmeer is een 
opvangbak gemaakt met zoet water. Dit water loopt via 
een buis door de Afsluitdijk naar de Waddenzee. De vissen 
in de Waddenzee ‘ruiken’ het zoete water en vinden zo de 
ingang van de vispassage. Ze zwemmen door de buis naar 
de opvangbak, die een kleine opening heeft waardoor ze het 
IJsselmeer in kunnen. Van hieruit verspreiden ze zich over de 
binnenwateren. Omdat ook elders in ons land vispassages 
zijn aangelegd, kunnen de vissen van het ene naar het andere 
water trekken en zelfs de grens over naar Duitsland en België. 
Vissen zijn een belangrijk onderdeel van schone, gezonde 
wateren. Zo’n negentig procent van de vissen die in het 
voorjaar van de passage gebruikmaken, blijken glasalen te 
zijn. Overigens kunnen vissen via de passage ook vanuit het 
IJsselmeer de Waddenzee in zwemmen. Meer info:  
www.rijkswaterstaat.nl Zoekwoord: vispassages Afsluitdijk

GEBRUIK VAKER EEN 
THERMOSKAN 

Wie een filterkoffieapparaat heeft met glazen 
kan en warmhoudplaatje kan de vers gezette 
koffie het best overgieten 

in een thermoskan. Dat scheelt  
energieverbruik. 
Bovendien voorkom je 
daarmee dat de koffie 
bitter wordt.  

KOOP SEIZOENSGEBONDEN GROENTE
Je denkt er niet altijd bij na… Maar het kost veel meer energie 

om groenten in verwarmde kassen te verbouwen dan in de 
volle grond. Daarom kun je beter seizoensgebonden groenten 
kopen. En daarmee bedoelen we natuurlijk groenten die op 
Nederlandse akkers worden verbouwd. Over het algemeen 
is het zo dat hoe verder groenten getransporteerd moeten 
worden, hoe meer impact dat heeft op het milieu. Meer info: 
www.milieucentraal.nl Zoekwoord: groente en fruit

GROENE BUREAUKALENDER
lke Dag Groener, in 365 stappen op weg naar een 
duurzamer leven is een bureaukalender met 
365 duurzame tips. De tips beslaan zo’n dertig 

verschillende thema’s, waaronder vervoer, huishouden, 
beauty, reizen en ontspanning. Ze zijn makkelijk door 
te voeren en besparen je vaak geld. Van recepten 
(bijvoorbeeld om aardappelburgers te maken van restjes 
aardappel) tot tips om materiaal te hergebruiken. De 
kalender is geen scheurkalender, hij is bedoeld om elk jaar 
opnieuw te gebruiken. Want je zult waarschijnlijk niet alle 
tips in één keer doorvoeren. De kalender is gedrukt op 
papier gemaakt van landbouwafval, heeft een ringband en 
meet 16 bij 22 centimeter. Prijs 19,95 euro.  
Zie: www.elkedaggroener.nl

VERKLEIN JE VOEDSELAFDRUK 

Op de website van het Voedingscentrum kun je 
een test doen om erachter te komen wat jouw 
‘voedselafdruk’ is. Na het beantwoorden van de 

vijftien vragen lees je hoeveel hectare landbouwgrond deze 
afdruk bedraagt. Ter vergelijking: voor elke wereldbewoner 
is gemiddeld 0,9 hectare beschikbaar. Ook krijg je na het 
doen van de test je ‘waterafdruk’. Met natuurlijk tips om 
deze afdrukken te verkleinen en zo de impact van je eet- en 
drinkgewoontes op het milieu te verminderen.  
www.voedingscentrum.nl Zoekwoord: voedselafdruk

TIPS OM PAPIERVERBRUIK  
TE BEPERKEN
- Print niet alles uit. Moet je toch printen, doe het dan 

dubbelzijdig.
- Laat je adres blokkeren voor geadresseerde reclame via 

www.postfilter.nl. 
- De beschikking over een tablet? Gebruik deze dan voor  

het lezen van vergaderstukken, boeken, et cetera. 
- Gebruik schrijfblokken dubbelzijdig. Tip: bij links 

ingebonden blokken gaat dat makkelijker dan bij van  
boven ingebonden blokken.

DUURZAAM SCHOONMAKEN 

Schoonmaken kan natuurlijk het best met een milieuvriendelijk 
middel zoals Ecover of Marcel’s Green Soap. En hoe 
minder schoonmaakmiddel je gebruikt hoe beter. Met een 

microvezeldoekje maak je de meeste oppervlakken zelfs streeploos 
schoon zónder dat er schoonmaakmiddel aan te pas komt. Door het 
hoge absorberende vermogen en een soort minuscule weerhaakjes 
neemt deze het vuil op en houdt het stevig vast. Met de hand 
uitspoelen heeft dan ook geen zin. Je verwijdert het vuil alleen uit 
het doekje door het in de wasmachine te wassen. Let op! Geen 
wasverzachter gebruiken, want dat neemt het doekje ook op. 
Daarmee wordt het absorberend vermogen een stuk minder.  
Te koop bij winkels als Hema, Kruidvat, Action, et cetera. 
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IN WATEROPLOSBARE KOFFIEBEKER
et klinkt niet bepaald milieuvriendelijk: een koffiebeker die je 
na gebruik in het water mag gooien. Maar de Nijmeegse studio 
Fabrikaat heeft een beker ontworpen die honderd procent 

biologisch afbreekbaar is, geschikt voor festivals en to-go koffie.  
De beker is gemaakt van klei met daaroverheen een laagje bijenwas. 
De bijenwas is het overschot van een lokale imker. Het smeltpunt van 
de was ligt hoger dan de temperatuur van de koffie. Maar gooi je het 
bekertje na gebruik in het water, dan valt het volgens Fabrikaat al na 
een uur uit elkaar. De bekers zijn namelijk ongebakken, dus lossen ze 
in contact met water weer op tot klei. Je geeft de beker als het ware 
terug aan de natuur. De meeste bekers worden echter na gebruik door 
Fabrikaat ingenomen om weer andere producten van te vervaardigen. 
Meer info: www.stichtingfabrikaat.nl

TANDPASTA ALS TABLET
oe minder tubes er geproduceerd en weggegooid moeten 
worden, hoe beter. Wie overstapt op het gebruik van 
denttabs, tandpasta in tabletvorm, spaart op termijn heel 

wat tubes uit. Je hebt ze van verschillende merken, Oceonics 
bijvoorbeeld verpakt de van natuurlijke ingrediënten gemaakte 
tabletten in een papieren doosje. Hoe je ze gebruikt? Neem een 
slokje water om je mond vochtig te maken en kauw op het tablet. 
Het wordt nu een soort pasta waar je je tanden mee kunt poetsen. 
Wel na het tandenpoetsen je mond spoelen. Verkrijgbaar met en 
zonder fluoride. www.oceonics.nl

amen zorgen draait vooral om goed met elkaar 
communiceren,’ zegt Tommie Niessen. ‘In de wijkzorg 
bijvoorbeeld gebeurt dat vaak telefonisch, in een 

hospice sta je samen met de andere disciplines om het bed.’ 
Met name in de palliatieve zorg is goed samenwerken volgens 
Tommie heel belangrijk. ‘Waarom juist daar? Je kunt het maar 
één keer doen. Een stervensproces is ingrijpend. Voor familie 
en naasten is het een herinnering die ze altijd bijblijft. Bij het 
samen zorgen – en dus zeker in een hospice – is het zaak dat je 
elkaar als gelijke ziet. Dus niet denken: de palliatief arts staat 
boven mij. Nee, iedereen is even belangrijk.’
De palliatieve zorg vindt Tommie het mooiste dat er is. ‘In een 
hospice staat niet de dood centraal maar juist het leven. Het 
gaat niet meer om de mooie auto die iemand had, maar om 
levensvragen. Sommige mensen hebben nog onverwerkte 
problematiek of ze willen dierbare herinneringen delen. Je 
hebt gesprekken die er echt toe doen.’

Op dit moment geeft Tommie les aan leerling-
verpleegkundigen en verzorgenden. ‘Wat de belangrijkste 
boodschap is die ik hen meegeef? Zorg op de eerste plaats 
goed voor jezelf. Zorgmedewerkers zijn geneigd om de patiënt 
boven zichzelf te plaatsen. Maar als je dat te lang achter elkaar 
doet, krijg je er last van. En dan kun je ook minder goed voor 
je patiënten zorgen.’ 
Er zijn inmiddels drie boeken van Tommie verschenen. Het 
laatste boek, Kastanjehove, is een roman gebaseerd op 
Tommies ervaringen. ‘Ik heb lang gedacht dat werken in de 
zorg niets voor mij was. Pas toen ik het – op aanraden van 
mijn moeder – ging proberen, ontdekte ik hoe bijzonder het 
was. Het boek is geschreven door Loes Wouterson, zij is ook 
actrice. We hebben plannen om een tv-serie van het boek te 
maken. Daarmee hopen we het beeld dat veel mensen van 
ouderenzorg hebben, bij te stellen. Zodat iedereen ziet hoe 
mooi dat werk kan zijn.’  

BOEKEN:
- Tommie in de zorg. Korte hoofdstukken  

met Tommies ervaringen. 
- Tommie in gesprek. Gesprekken met 

verschillende mensen uit de zorg, van 
verpleegkundige en psychiater tot minister 
(Hugo de Jonge).

- Kastanjehove
Meer info: www.tommieniessen.nl 

Als spreker, docent en auteur wil Tommie Niessen iedereen die voor 
een ander zorgt, inspireren. Hiervoor put hij uit zijn ervaringen als 

verpleegkundige en het werken in een hospice. Zijn belangrijkste doel? 
De zorg op een positieve en vooral realistische manier in beeld brengen. 

TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Dennis Vloedmans

Verpleegkundige Tommie Niessen   

‘Ik wil anderen inspireren’ 

De krachtvan samen zorgen

NA ONS DE ZONDVLOED
n 2018 won fotojournalist Kadir van Lohuizen de eerste prijs bij de World Press 
Photo Contest in de categorie 'milieu'. Je ziet een man met een enorme bundel 
plastic flessen op zijn schouders op de Olusosun vuilnisstort in Lagos, Nigeria.  

De foto staat symbool voor de groeiende afvalberg in de wereld. Bovengenoemde 
winnende foto was onderdeel van de expositie Wasteland. Voor deze expositie 
bracht hij de afvalstromen en -verwerking in zes wereldsteden in beeld: Jakarta, 
New York, São Paolo, Tokio, Lagos en Amsterdam. Al jaren legt Van Lohuizen de 
wereldproblematiek vast met zijn camera. Begin dit jaar verscheen het boek After 
Us the Deluge (Na ons de zondvloed). Hierin toont hij de gevolgen van de stijgende 
zeespiegel voor de mens. Hij trok naar verschillende gebieden (o.a. Groenland, de VS, Bangladesh, Indonesië, Panama 
en de Pacific) om vast te leggen wat de klimaatopwarming er aanricht. In bepaalde delen van de wereld maakt het 
oprukkende water het leven nu al zo goed als onmogelijk. Volgens Van Lohuizen is het vijf over twaalf. Als er niet snel 
wordt ingegrepen, krijg je binnenkort een nieuw soort vluchteling, namelijk de klimaatvluchteling. Hopelijk schudt het 
boek – met zijn zowel schitterende als verontrustende foto’s – mensen wakker. After Us the Deluge, uitgeverij Lannoo, 
272 pagina’s, afmeting 32 x 24,5 cm, prijs 45 euro.  www.lannoo.be/nl/after-us-deluge  
Zie ook: www.noorimages.com/kadir-van-lohuizen
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Nationaal Schoolontbijt
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 
1-5 november schuiven een half miljoen kinderen in heel 
Nederland op meer dan 2000 scholen aan tafel voor een 
gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. 
Het feestelijke ontbijt biedt ruime keuze uit volkorenbrood, 
-bollen, glutenvrij brood en volkoren minikrentenbollen, 
volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 
fruitspread, komkommer en appels, eieren, thee en halfvolle 
melk en yoghurt. Supergezellig en erg gezond.

Bambu: kitchen, bar en 
boetiekhotel
Niet te missen op de Grote Markt van Haarlem is het 
trendy restaurant Bambu Kitchen & Bar, met daarboven een 
boetiekhotel. Zeker een aanrader voor wanneer oesters, sushi, 
andere Aziatische heerlijkheden, Japans bier en cocktails je 
favorieten zijn. Een sfeervol en trendy lokaal met een goede 
sfeer en vriendelijk personeel. Bovendien heeft Bambu 
Kitchen & Bar een fijn terras, meer iets voor de lente en zomer, 
maar zeker een pluspunt. Bambu Kitchen & Bar is de perfecte 
hang-out voor iedere gelegenheid. Voor lunch en diner.  
www.bambukitchen.nl

Eén Pan, Plaat, Planeet
Een fantastisch vegetarisch kookboek, praktisch, snel klaar, 
geen dure gerechten en superlekker. In Eén Pan, Plaat, Planeet 
beschrijft en toont Anna Jones gerechten die gezond zijn, goed 
voor de portemonnee en voor de planeet. Voor vier thema’s 
(Kookpan / Koekenpan / Bakplaat / Snel) vind je ruim 150 
internationale recepten als Perzische noedelsoep, Koreaanse 
pannenkoeken met wortel en sesam, Afrikaanse pindastoofpot 
en nog veel meer. Allemaal met toegankelijke en betaalbare 
ingrediënten en een manier van eten die goed is voor de 
planeet. ISBN: 9789464040432 Prijs: € 29,99

Laat kinderen zelf groenten 
kweken
Hoe krijg je kinderen aan de groenten? Dat is een hele 
uitdaging, maar wist je dat zelfgekweekte snoeptomaatjes, 
wortel of bloemkool echt lekkerder smaken? Kinderen willen 
natuurlijk hun eigen oogst proeven. Met moestuinieren heb je 
samen plezier en leren kinderen groenten eten.  
Www.deleukstemoestuinshop.nl helpt je graag op weg en 
heeft alle ingrediënten voor het aanleggen van een leuke 
moestuin voor je kinderen, in de tuin of op het balkon. 
Waarmee tuinieren kinderspel wordt. Bijvoorbeeld de Ehlo-
kweektafel voor in de tuin.  

Food

INGREDIËNTEN:
VOOR 4 PERSONEN
- 120 g walnoten
- olijfolie
- 1 kleine rode ui, fijngehakt
- 1 rode chilipeper, fijngehakt
- 1 theel. komijnpoeder
- 1 eetl. zoet gerookte-paprikapoeder 

(pimentón)
- 400 g witte bonen uit blik, afgespoeld, 

uitgelekt en drooggedept
- 75 g zongedroogde tomaten, uitgelekt  

en grof gehakt (houd de olie achter)
- 4 gedroogde abrikozen, grof gehakt
- 75 g gekookte rijst (of een ander gekookt 

graan)
- 30 g verse broodkruimels (of fijne havermout)

VOOR DE SALSA
2 geroosterde rode paprika’s, 200 g datterini 
(kleine langwerpige tomaatjes, in blik te koop 
van het merk Mutti) of cherrytomaatjes, 50 g 
groene olijven ontpit, een scheutje sherryazijn, 
2 eetl. olijfolie

VOOR ERBIJ
4 hamburgerbroodjes, gegrild, mayonaise of 
plantaardige mayonaise, nog wat zoet gerookte-
paprikapoeder, manchego of plantaardige kaas, 
in dunne plakken, 1 handje waterkers 

BEREIDINGSWIJZE
Doe de walnoten in een hete, droge koekenpan en bak ze op 
halfhoog vuur in 5-7 minuten goudbruin. Roer regelmatig. Laat ze 
afkoelen in een kom. Zet de pan weer op het vuur. Voeg wat olie, 
de ui en de chilipeper toe. Bak dit mengsel in 10 minuten zacht en 
zoet. Haal de pan van het vuur en zet het mengsel apart. Maal de 
afgekoelde walnoten met het komijnpoeder en paprikapoeder. 
Voeg een halve theelepel zout en een halve theelepel peper toe en 
maal het mengsel tot het kruimelig is. Prak de bonen met een vork 
in een kom. Voeg de zongedroogde tomaten, abrikozen, rijst, ui, 
het chilimengsel, het walnotenmengsel en de broodkruimels toe. 
Roer het geheel tot een kneedbaar deeg. Voeg wat olie van  
de tomaten toe als het mengsel te droog is.
Bedek een bakplaat met bakpapier. Verdeel het mengsel in 
kwarten en vorm hier vier hamburgers van. Leg deze op de 
bakplaat. Bestrijk ze elk met wat olie. Zet ze voor het bakken 
15 minuten in de koelkast. Je kunt ze nu ook invriezen en ze zijn 
dan 3 maanden houdbaar. Verhit wat olie in de pan en bak de 
hamburgers 3-4 minuten aan elke kant. Verplaats ze pas als er 
een korst ontstaat. De hamburgers zijn kwetsbaar, dus wees 
voorzichtig. Of in de oven (voorverhitten tot 220 °C) en in 
10 minuten gaar bakken.

Maak intussen de salsa. Hak de paprika’s, tomaten en olijven 
samen op een snijplank en doe ze met een flinke snuf zout, de 
azijn en olie in een kom. Voeg zo nodig meer zout, azijn en olie 
toe. Snijd de broodjes doormidden en bestrijk beide helften met 
wat mayonaise. Bestrooi ze met paprikapoeder en verdeel de salsa 
over de onderste helft van de broodjes. Leg de vegaburgers erop, 
gevolgd door wat plakken manchego, een bergje waterkers en de 
bovenste helft van het broodje. 

Pimentónburgers

Vegaburger

Deze vegaburger smaakt niet naar vlees, maar is wel 
ontzettend lekker. De burger bestaat uit dikke witte bonen, 
walnoten, zongedroogde tomaten en een stevig accent van 
gerookte-paprikapoeder, bedekt met een snelle paprikasalsa. 
Serveer het geheel met toppings in kleine kommetjes met 
een mandje geroosterde broodjes en een bord smakelijke 
burgers, zodat iedereen ze zelf kan samenstellen.

Eet smakelijk!
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Thea van Mourik had een druk bestaan. Vier jonge 
kinderen, een man met een eigen bedrijf en zelf 
werkzaam als verpleegkundige. Ze had veel energie 
en alles liep op rolletjes. Door het optreden van 

ochtendstijfheid, een trillende hand en – in een later stadium – 
veel valincidenten, gingen bij Thea de alarmbellen af: ‘Ik zal toch 
geen ziekte van Parkinson hebben?’ De huisarts stelde een burn-
out als diagnose en met die vermoedens ging Thea twee jaar 
door het leven. Intussen werden de symptomen steeds erger. 
Een vervangende huisarts vroeg een scan aan die duidelijkheid 
verschafte: toch de ziekte van Parkinson. ‘De neuroloog zei: 
“Je mag blij zijn dat je een vrouw bent, de tremorkant hebt en 
dat je parkinson op jonge leeftijd hebt gekregen.” Ik dacht: 
hoezo “blij met parkinson”? Sorry hoor, maar moest ik nu de 
vlag uithangen? Hij bedoelde dat dit uit wetenschappelijk 
oogpunt nog enigszins positief was en dat de ziekte minder 
snel achteruit zou gaan dan mogelijk. Klein lichtpuntje, maar 
toch: zoiets wil je gewoon niet horen.’ Thea concludeerde 
vervolgens gevat: ‘Ik heb dus de Paus-versie in plaats van de 
Claus-versie’, doelend op de trillerige parkinsonversie die ook 
wijlen Paus Johannes Paulus II was toebedeeld en de meer 
stijve parkinsonvariant van wijlen Prins Claus.

DRAAGCOMFORT
Om de progressieve aard van parkinson enigszins te bestrijden 
kreeg Thea een Duodopa-pomp aanbevolen. ‘Deze pompt 
sindsdien met regelmaat vloeibare medicatie mijn darmen in. 
Hierdoor is de kwaliteit van mijn leven aanzienlijk verbeterd.’ 
Hoe behulpzaam ook, Thea vond zo’n pomp niet charmant 

staan. Ze ontwierp een hemd met een vak waarin de 
Duodopa-pomp goed werd ondersteund, op de juiste locatie 
bleef zitten en uit het zicht van de buitenwereld bleef. ‘Ik wist 
wat ik wilde en vroeg een ontwerper met mij mee te denken. 
Het ontwerp was geslaagd en functioneerde bovendien 
bijzonder goed. Vervolgens ben ik mijn online bedrijf 
begonnen: Medisch Comfort.’ Met haar start-up was ze te 
zien bij het televisieprogramma Dragons’ Den. Ook opende ze 
met haar Parkinsonlijn een congres in Wenen. ‘Dit was goede 
promotie voor mijn bedrijf.’

STOMALIJN
Na met haar producten op de 50PlusBeurs van 2018 te 
hebben gestaan, bleek dat mensen met een of meerdere 
stoma’s, ook een uniek draagcomfort zochten. Thea breidde 
haar merk TED© daarom uit met de Stomalijn, die in de 
nabije toekomst online zal worden aangeboden. Zodoende 
kan ze haar missie nog breder uitdragen. ‘Mensen met een 
chronisch ziektebeeld, hebben het al zwaar genoeg. Medisch 
Comfort draagt bij aan gemak bij ongemak. Alle items zijn in 
uiteenlopende maten verkrijgbaar. Bovenal is alles medisch 
veilig en verantwoord ontworpen.’ Thea heeft met Medisch 
Comfort de ambitie om in de toekomst ook draagcomfort te 
realiseren voor kinderen, omdat ze alle leeftijdscategorieën 
even belangrijk vindt en het menselijke aspect vooropzet.  
‘Het is belangrijk dat alle patiënten gezien worden als mens.  
Ik heb parkinson, maar ben dat niet. Mensen met een stoma zijn 
ook niet hun stoma. We hebben een eigen persoonlijkheid, dat 
wordt vaak vergeten.’

Bij Thea van Mourik werd op haar 38ste definitief de ziekte van Parkinson 

vastgesteld. Positief en ambitieus ingesteld, ging ze niet bij de pakken neerzitten. 

Ze begon uiteindelijk haar eigen bedrijf: Medisch Comfort. Hiervoor ontwerpt en 

verkoopt ze onderkleding voor mensen die een medicinale pomp bij zich moeten 

dragen. In de nabije toekomst zal Medisch Comfort de Stomalijn introduceren, voor 

mensen met een of meerdere stoma's.
TEKST:  Redactie Mathot

‘Het is belangrijk dat alle patiënten 
gezien worden als mens’

THEA VAN MOURIK (57) 

Mijn
verhaal
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O 
m de betrouwbaarheid te testen en de werking 
van het apparaat te verfijnen werkt de eNose 
Company in Zutphen, het bedrijf dat de 

diagnosetool heeft ontwikkeld, samen met verschillende 
ziekenhuizen. Zo hebben onderzoekers van het Radboudumc 
in Nijmegen een studie opgezet naar de werking van de 
eNose voor het opsporen van darmkanker. Isala – een 
ziekenhuis met vijf locaties in het oosten van het land – is 
niet alleen bij deze studie betrokken, maar initieerde ook een 
eigen onderzoek. 
‘Wij kwamen in aanraking met de eNose door het meewerken 
aan het onderzoek van het Radboudumc,’ vertelt Ivonne 
Schoenaker, verpleegkundig specialist MDL Oncologie in 
het Isala in Zwolle. ‘Dat bracht ons op een idee. Wij hebben 
een tumorwerkgroep en researchgroep colorectaal kanker. 
Tijdens een overleg vroegen we ons af of de eNose ook 
ingezet kon worden voor het opsporen van uitzaaiingen na 
een darmoperatie.’

ELEKTRONISCHE NEUS  
ALS DIAGNOSETOOL 

ZIEKTEN OPSPOREN MET EEN 
ADEMTEST

Is het mogelijk om met een ademtest vast te stellen of iemand bijvoorbeeld long- of 

darmkanker heeft? De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de werking van 

de eNose, een draagbare elektronische ‘neus’, zijn veelbelovend. Op dit moment wordt 

de ademanalyse-tool nog niet voor diagnose in de spreekkamer gebruikt. Maar de 

verwachting is dat dit niet lang zal duren. 
TEKST: Conny Verweij    FOTOGRAFIE: NFP - Pieter Magielsen

ADEMPROFIEL
Ivonne: ‘Hoe de eNose werkt? Wanneer iemand een tumor 
heeft, verandert zijn of haar stofwisseling. Die verandering 
kun je meten in de lucht die je uitademt. Er komen dan 
namelijk bepaalde stofjes vrij. Ze noemen dit VOC’s 
(vluchtige organische componenten). De eNose heeft 
sensoren om die VOC’s in de adem te detecteren. Zo krijg je 
een breathprint oftewel een ademprofiel. 
Om ervoor te zorgen dat de eNose ziekten kan opsporen 
moet je het apparaat eerst trainen. Dus moet er van tevoren 
op conventionele wijze diagnose worden gesteld door middel 
van scans en bloedonderzoek. Wij hebben een pilot gedaan 
bij 62 patiënten. Wij wisten welke patiënten wel en welke 
geen uitzaaiingen hadden. Die informatie gaven wij ook 
aan de eNose. In de uitkomsten, oftewel de breathprints, 
zagen wij inderdaad verschillen tussen patiënten die wel en 
patiënten die geen uitzaaiingen hadden.

De meeste patiënten die we het vragen, doen graag mee 
aan het onderzoek. Wij plannen het op een moment dat ze 
toch al in het ziekenhuis moeten zijn. De patiënten krijgen 
een klem op de neus en moeten vijf minuten in het apparaat 
ademen. Het onderzoek is niet belastend.’

ZOVEEL MOGELIJK GEGEVENS 
AANBIEDEN
De pilot was de eerste fase van het onderzoek. De tweede 
fase is wat onderzoekers de verificatiefase noemen. De 
eNose werkt op basis van een algoritme. Door de gegevens 
van zoveel mogelijk patiënten in het apparaat te stoppen 
en daarbij te vertellen wie er uitzaaiingen heeft en wie 
niet, leert de eNose de ademprofielen van mensen met 

Innovatie

  

V.l.n.r. op de foto: chirurg en voorzitter van de researchgroep Erik van Westreenen, verpleegkundig specialist Ivonne Schoenaker en  

maag-, darm- en leverarts Wouter de Vos. 

>>

ENOSE BIJ BEVOLKINGSONDERZOEK  
DARMKANKER
Elke twee jaar krijgen mensen van 55 tot en met 
75 jaar de uitnodiging om mee te doen aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker. Zij worden 
gevraagd een kleine hoeveelheid ontlasting op 
te sturen. Die ontlasting wordt onderzocht op 
bloed. Deze test wordt iFOBT-test (immunological 
fecal occult blood-test) genoemd. ‘Maar niet alle 
darmtumoren en voorstadia daarvan bloeden,’ 
zegt Peter D. Siersema, hoogleraar maag-, 
darm- en leverziekten en hoofdonderzoeker 
bij het Radboudumc. ‘Dat is een nadeel van de 
ontlastingstest. En andersom kan er ook bloed in 
de ontlasting zitten vanwege aambeien of andere 
problemen die niets met darmkanker te maken 
hebben. Vandaar het idee om te onderzoeken of 
VOC’s in de adem een goede aanvulling of zelfs 
alternatief kunnen zijn voor de iFOBT.’ Het onderzoek 
naar de werking van de eNose voor het opsporen van 
darmkanker zit op dit moment in de validatiefase. 
Waarschijnlijk zal het in de zomer van 2022 zijn 
afgerond. 

‘Wanneer iemand een tumor heeft, 
verandert zijn of haar stofwisseling. 

Die verandering kun je meten in de 
lucht die je uitademt’
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uitzaaiingen steeds beter herkennen. Ivonne: ‘Voor deze 
tweede fase willen we 720 patiënten mee laten doen aan het 
onderzoek. De praktijk heeft uitgewezen dat zo’n 15 procent 
van de patiënten die aan colorectaal kanker geopereerd 
zijn, te maken krijgt met recidieven. Bij de 320 mensen 
die tot nu toe hebben meegewerkt, ligt dat percentage 
lager. Gelukkig maar, natuurlijk. Maar het kan zijn dat we 
daarom toch uiteindelijk meer patiënten nodig hebben voor 
het onderzoek. We werken bij dit onderzoek samen met 
ziekenhuis Bernhoven in Uden en misschien benaderen 
we nog wel meer ziekenhuizen. Het is belangrijk dat we 
het apparaat zoveel mogelijk gegevens laten verzamelen. 
Op dit moment kunnen we dus nog weinig zeggen over de 
accuratesse ervan.’  

UITSLAG NA EEN KWARTIER
De laatste fase is de validatie. Ivonne: ‘Dan vertellen wij de 
eNose niet meer of iemand wel of geen uitzaaiingen heeft. 
Natuurlijk controleren we of het apparaat de juiste diagnose 
geeft. Dat doen we door deze diagnose te vergelijken met 
de uitslagen van de reguliere onderzoeken. Als de eNose 
straks het perfecte algoritme heeft en sensitief genoeg is, 
hopen wij dat het apparaat minstens net zo goed of zelfs 
beter kan aangeven of een patiënt uitzaaiingen heeft dan 
de conventionele onderzoeken dat doen. Daar zitten nu 
best vaak vals-positieve uitslagen tussen. Bovendien is zo’n 
onderzoek best belastend en veroorzaakt het wachten op de 
uitslag veel stress bij de patiënten. Bij de eNose heb je al na 
een kwartier de uitslag. Ik denk dat dit apparaat misschien 
uiteindelijk wel op het bureau van een huisarts komt te 
staan. Met de eNose in combinatie met een tablet kan de 
huisarts dan al zien of er iets aan de hand is. Mocht dat het 
geval zijn, dan wordt de patiënt natuurlijk doorverwezen 
voor vervolgonderzoek. En zo niet, dan is hij of zij al na een 
kwartier gerustgesteld.’

DE ENOSE COMPANY
De eNose Company is al sinds 2008 bezig met de 
ontwikkeling van een tool voor geavanceerde ademanalyse. 
Het bedrijf wil met het apparaat – ze noemen het zelf de 
aeoNose – elke drempel wegnemen die vroegtijdige detectie 
van aandoeningen als long- en darmkanker in de weg staat. 
De aeoNose is bedoeld om snel, pijnloos en veel goedkoper 
dan traditionele detectiemethoden (zoals de colonoscopie 
bij een vermoeden van – een voorstadium van – darmkanker) 
helderheid te geven bij een verdenking. De uitslag geeft aan 
of verder onderzoek noodzakelijk is. 
Meer informatie: www.enose-company.com

Ivonne Schoenaker demonstreert de eNose.

De eNose.

Foto: eNose Company

Gelezen en
geluisterd

Geluisterd

DEBUUTALBUM SOMEONE
Someone, oftewel Tessa Rose Jackson, is moeilijk te 
plaatsen onder één noemer. Ze is muzikant maar ook 
producer en visueel kunstenaar. Haar muziek wordt 
geschaard onder de psychedelische popmuziek en doet 
licht en fragiel aan. Het album Shapeshifter, dat begin 
september uitkwam, ligt heerlijk in het gehoor. Hierin 
weet ze de soms surrealistische en 
dromerige sfeer van isolatie tijdens 
de afgelopen lockdown te vangen. 
Het onwerkelijke gevoel van een 
gepauzeerd leven in muziek om te 
zetten. Dromerig, meeslepend, soms 
lieflijk, rijk gelaagd en emotioneel 
indringend. Echt een aanrader. 

NOVEMBER MUSIC-FESTIVAL
’s-Hertogenbosch staat 5 t/m 14 nov. 2021 
helemaal in het teken van het festival November 
Music. Dit tiendaagse festival voor avontuurlijke 
muziekliefhebbers brengt verschillende 

eigenzinnige en vooruitstrevende muziekmakers en 
muzikanten uit de hele wereld samen. Ervaar modern 
klassiek, jazz, wereldmuziek, muziektheater, pop en 
nog meer genres tijdens zo’n 90 concerten op diverse 
locaties in ’s-Hertogenbosch. Met dit jaar onder meer 
Kaija Saariaho, Cello Octet Amsterdam, Brad Mehldau, 
Metropole Orkest & Louis Cole, Ragazze Quartet, Dez 
Mona. Kijk voor de line-up op www.novembermusic.net.

UNIEKE ONLINE HOORSPELEN 
VOOR KIDS
Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan presenteert 
vijf unieke hoorspelen voor kinderen. 
Het eerste hoorspel dat online staat, is 
Romeo en Julia. Het betreft een verkorte 

versie van het familieconcert Romeo en Julia van het 
Concertgebouworkest i.s.m. Oorkaan. Met een uitvoering 
van Tsjaikovski’s Fantasie-ouverture vertellen Oorkaan, 
het Concertgebouworkest en (stem)acteurs Jouman Fattal 
en Steven Stavast een eigen versie van het verhaal van 
misschien wel het beroemdste liefdespaar aller tijden… 
Later komen de hoorspelen Meneer Sax, Nachtvlinder, 
Krijgerszoon en Zwarte Monster online beschikbaar. Het 
Oorkaan Hoorspel Romeo en Julia is verkrijgbaar via 
Storytel, Kobo Plus, Luisterrijk, Libris en De Slegte.  
ISBN: 9789083114316. Prijs: € 7,95 

Gelezen 
GEHEIME ONTMOETINGSPLAATS
Bestsellerauteur Chariva (o.a. Sinterklaas voor 
grote kinderen) heeft een bijzonder werkboek 
uitgebracht: De club van ons. Om elkaar als 
ouder en kind nog beter te leren kennen en 
elkaar in het geheim te ontmoeten. Een ontmoetingsplaats 
alleen voor hen tweeën. In het prachtig geïllustreerde invulboek 
kunnen ouder en kind elkaar vragen stellen, antwoorden geven en 
geheimen onthullen. Ook is er ruimte voor onder andere foto’s en 
knutseldingen. Beiden mogen erin schrijven wat ze willen, alleen  
zij lezen het. Dat maakt dit boek zo bijzonder en verbindend.  
Prijs: € 17,99. ISBN: 9789020619058.

GESCHIEDENIS IN STRIPVERHALEN
Ankie van 9 had een hekel aan geschiedenis. Tot ze de 
stokoude meneer De Tijdt tegenkwam. En daar beginnen 
de avonturen. In het eerste deel van 
het stripboek Van nul tot nu wordt onze 
vaderlandse geschiedenis tot 1648 op een 
heel leuke manier verteld. De eerste mensen 
in ons land, de Romeinen en de Bataven, 
de kruistochten, de Middeleeuwen, de 
Bourgondische tijd, de Tachtigjarige Oorlog. 
Er zijn meerdere (tijds)delen. Met humor en 
leuk beeld. Leuk voor alle leeftijden. 
€ 12,99. ISBN: 9789054250265.

DANSEN VOOR MENGELE
Er is al veel geschreven over Auschwitz en de gruwelen. In het 
boek De keuze van Edith Eger krijg je een heel persoonlijk relaas 

van de onverschrokken zestienjarige Eva Eger, 
die, samen met haar zus, het kamp overleefde. 
Hun ouders werden meteen vergast, Eva moest 
voor Josef Mengele dansen, maar samen wisten 
ze ternauwernood te overleven. In dit boek deelt 
de inmiddels 90-jarige psychologe haar eigen 
oorlogsherinneringen en die van anderen die ze 
hielp om vrijheid te vinden. Een inspiratie voor 
iedereen. Prijs: € 14,99. ISBN: 9789400510555.

HET BELANG VAN EMOTIES
In het boek De emotionele mens ontrafelt 
psycholoog Ad Vingerhoets de kern 
van onze emoties als angst, blijdschap, 
verdriet, trots, spijt, nostalgie en walging. 
Met aansprekende voorbeelden uit het 
dagelijks leven. Hij laat zien wat het nut 
van deze emoties is en pleit voor een 
herwaardering van die emoties.  
Als sociaal wezen heeft de mens deze 
emoties nodig om zich in een groep 

staande te houden. Een waardevol boek over het belang van onze 
emotionele uitrusting voor ons sociale en morele functioneren. 
Prijs: € 21,99. ISBN: 9789026354168.
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et Grand Café en Boutique Hotel Eemland is 
kleinschalig en uitermate charmant. Gelegen in 
Eemnes aan de rand van ’t Gooi. Het dorp ligt in het 

midden tussen Hilversum, Blaricum, Laren, Baarn, Bussum en 
Naarden. Genoeg daar te zien en te beleven, het Geologisch 
Museum Hofland of Museum Hilversum. Maar de omgeving 
leent zich ook uitstekend voor mooie fietstochten. Door de 
weilanden, maar ook door uitgestrekte bossen en heide. Een 
perfecte plek om even lekker te ontspannen. 

SFEERVOLLE KAMERS
De sfeer van het Grand Café en het hotel is warm, intiem. 
Je zult je direct thuis voelen, mede door het vriendelijke 
personeel. Alle kamers zijn met liefde en vakmanschap 
naar authentiek design ingericht. Ze hebben allemaal een 
eigen, uniek karakter. De kamers zijn ruim en hebben fijne 
douchefaciliteiten. De heerlijke bedden worden geroemd.  
Alle ruimten zijn voorzien van airconditioning en overal kun je 
gebruikmaken van gratis wifi.

GASTRONOMIE
Gastronomisch genieten kan in het Grand Café. In 
ongedwongen sfeer kun je een overheerlijk ontbijt nuttigen 
en later op de dag wellicht een fijn kopje koffie/thee met iets 
lekkers, een high tea of een borreltje aan de bar. Lunchen en 
borrelen kan bij mooi weer ook buiten op de terrassen aan de 

Lezers-
aanbieding

Ontspannen aan de 
rand van het Gooi

Speciaal Mathot- 
lezersarrangement 
 - 2 nachten comfortkamer 
-  1 x welkomstdrankje voor 2 personen 
-  2 x ontbijtmenu
-  3-gangendiner voor 2 personen
-  2 elektrische fietsen voor één hele dag tijdens verblijf 

TOTAALPRIJS VOOR 2 PERSONEN: € 275,-

Te boeken via 035 - 53 158 64 of info@grandcafe-
eemland.nl (beschikbaarheid van zondag tot en met 
donderdag). O.v.v. het Mathot-arrangement.
Voor meer informatie kijk op:  
www.grandcafe-eemland.nl/boutique-hotel

Gastronomisch genieten in het Grand Café
voor- en achterzijde van de weelderige tuin. Het diner is altijd 
goed verzorgd, met verse seizoensproducten. De wisselende 
kaart biedt een grote variatie aan verfijnde, klassieke 
gerechten. 

Er is parkeergelegenheid op eigen terrein en op kleine 
loopafstand van het pand. De accommodatie is zeer 
toegankelijk voor mindervaliden. 

*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.“

Kenmerken Aurum® Plus:

Hecht aan mensen.

+  Zwarte en zandkleurige zakjes
+  Nieuwe vorm huidplaat, zeer flexibel
+  Manuka honing

Manuka honing kan helpen bij het bevorderen 
van een gezonde huid rondom de stoma.

M
AT

/2
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1-delige vlakke huidplaat
Zowel voor colostoma-, ileostoma- en uro- 
stomadragers, ook geschikt voor parastomale 
hernia’s.

Vraag gratis proefmateriaal aan via 
info@welland.nl, bel: +31 (0)88 6670066 of scan de QR code.

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

Nieuw: 1-delig Aurum® Plus

met

Een zeer flexibele huidplaat met 100% huidvriendelijke ingrediënten, 

inclusief Manuka honing.

Welland®, ™ en Aurum® zijn trademarks van CliniMed (Holdings) Ltd.

Aurum_Plus_ManukaHoning_200x130_MAT202102.indd   1Aurum_Plus_ManukaHoning_200x130_MAT202102.indd   1 6-9-2021   09:28:576-9-2021   09:28:57
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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.

BLAUWE PLANEET
BOOKTOK
DE CLUB VAN ONS
ELFSTEDENTOCHT
FATOE
FOREST
GEILLUSTREERD
HANDSCHOENEN

KERSTVAKANTIE
KITEBOARDEN
LEZEN
LOUIS VAN GAAL
NACHTVLINDER
OORKAAN
OPLAADBAAR
PAARDRIJDEN

POKEMON
SCHITTEREN
SKIEN
TIKTOK
TSAJKOVSKI
VAN NUL TOT NU
VEGETARISCH
VRIENDSCHAP

WETENSCHAP
WINTERSTOP
IJSTIJD
IJZELEN
ZWERFVUIL

De junior woordzoeker is voor de jongste puzzelaars tot 13 jaar. Stuur je oplossing en je 
adresgegevens uiterlijk 1 februari 2022 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 1/2021: ANDERHALVEMETERSAMENLEVING

Juniorwoord-zoeker

1E PRIJS   
Kinderboek Reisbureau Wereldvreemd, spannend boek over 
een bijzonder reisbureau

2E PRIJS   
Blauwe planeet, mooi geïllustreerd verhaal over onze wereld

3E PRIJS   
Hoorspel Julia en Romeo, online hoorspel voor kinderen
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Letter-grepen-puzzel

Puzzelprijzen:
Hoofdprijs Arrangement 2 nachten Grandcafé Eemland 

voor 2 personen

2e + 3e prijs  Boek De emotionele mens, emoties zijn 
belangrijk in ieders leven

4e prijs  Stripverhaal: Van nul tot nu deel 1, 
Geschiedenis tot 1648 

5e prijs  Kookboek Één, Pan, Plaat, Planeet, 
Vegetarisch kookboek

6e prijs De club van ons, gezamenlijk werkboek  
voor ouder en kind

7e prijs Boek Groen Geluk, Tv-tuinman Lodewijk 
Hoekstra deelt zijn passie

Van de lettergrepen:
A - AAN - AM - AN - BOOM - BOU - CEL - CHECK - DE - DEM - DI - DOE 
- GE - GE - GEN - HAF - HART - HUT - JE - KAN - KE - KERST - KUN - LE 
- LING - MAAT - MAR - MI - MOS - NIN - PAS - PLEEG - PRE - RI - RI - SA 
- SPIL - STER - STICH - TA - TEN - TEN - TEN - TEST - THER - TIE - TING - STO 
- TYD - VAL - VAN - VEN - VER - VER - VI - VIS - VOE - VRIES - WENS,

Stuur de oplossing en de 
adresgegevens uiterlijk  
1 februari 2022 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  1/2021:  

Lezersaanbieding

kunnen 15 woorden en namen worden gevormd die als volgt omschreven kunnen worden:

1 dat vindt 42% van de jongeren over lezen - 2 voor de ”Stomaverpleegkundige van het jaar” genomineerde Mathot 
medewerkster - 3 is aan te bevelen om vers gezette koffie in warm te houden - 4 het beroep van Tommie Niessen -  
5 bij haar werd in 2011 schildklierkanker geconstateerd - 6 veelbelovende methode om ziektes op te sporen (via de 
luchtwegen) - 7 voor diabetespatiënten belangrijk om dagelijks te doen - 8 daarbij is er verschil in dosering van de 
medicatie tussen vrouwen en mannen - 9 voedingsdeskundige en oprichtster van Food2Smile - 10 op FreeGo.nl vind je 
deze vakantieaccomodaties - 11 internist en voorzitter van de NWO - 12 organisatie waarvan vrijwilligers het initiatief 
tot oprichting van ”Design Your Stoma” namen - 13 sfeervolle kamerplant, met name onmisbaar in de feestmaand 
december - 14 zou volgens Marcel Levi speerpunt moeten worden van de publieke gezondheidszorg, om het risico van 
ongelukken bij ouderen te beperken - 15 doorgang in de Afsluitdijk, vergelijkbaar met het kattenluikje.  
Na juiste invulling lees je de oplossing van deze puzzel in de 9e verticale letterkolom. 

Jeukt de huid

rond je stoma weleens?

Jeuk hoeft echt geen 
onderdeel van je leven
met een stoma te zijn.

Hollister stomazorg
Gezonde huid. Optimaal resultaat.

* Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd.

1.  Consumer Survey of Pruritus, 2016 Hollister Data on file.
2.  Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized 

Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions and 
the Economic Impact (ADVOCATE Trial). J Wound Ostomy Continence 
Nurse. 2018;45(1):37-42

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd 
gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen 
en instructie. Het Hollister Logo en CeraPlusTM zijn handelsmerken 
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In recent onderzoek was de 
meerderheid van gebruikers 
van CeraPlus-huidplakken 
zeer tevreden over het 
voorkomen van jeuk.2

procent van de 
stomadragers in 
het onderzoek 
melden jeukende 
huid rond de 
stoma.1



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 je 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 kun je 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.


