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Voorwoord
AANPASSINGSVERMOGEN

Uitgelicht
MEDEWERKERS VAN 
DIT MAGAZINE AAN 

HET WOORD

Corrie, Dudley, Eunice en Franklin: we zijn het jaar stormachtig begonnen met 

deze vier stormen. Ze hadden ook effect op Mathot, vooral Eunice: we haalden 

uit voorzorg niet alleen onze kersverse 125-jarig-jubileumvlaggen binnen; 

uit veiligheidsoverwegingen sloten we op vrijdag 18 februari zelfs tijdelijk 

de deuren van ons hoofdkantoor. Een unicum. En vanwege de verraderlijke 

rukwinden mochten onze bezorgers vrijwel de hele dag de weg niet op. Dit 

soort momenten leggen maar weer eens bloot dat we afhankelijk blijven van 

externe factoren en dat in een wereld waarin alles maakbaar lijkt, toch niet alles 

maakbaar blijkt. We kunnen wel stellen dat de stormen een beroep hebben 

gedaan op ons aanpassingsvermogen. Vanuit Mathot willen we iedereen die 

hier hinder van heeft ondervonden, bijvoorbeeld door een latere levering dan 

gepland, nogmaals bedanken voor het geduld dat is getoond.

De onvoorspelbare weersomstandigheden die ook ons land in z’n greep 

hielden, waren slechts een voorbode van een heel ander soort storm: 

de storm die in het oosten woedt, aan de grenzen van Europa. Deze 

allesvernietigende orkaan zet ons kortstondig ongemak weer in perspectief. 

Want stel je maar eens voor hoe het zou zijn om je land te moeten 

ontvluchten en huis, haard en – in het ergste geval – je naasten achter te 

laten. Over aanpassingsvermogen gesproken…

Bovenstaande gebeurtenissen staan in schril contrast met compleet andere, 

veel feestelijker evenementen die in 2022 een grote rol spelen bij Mathot.  

We bestaan namelijk 125 jaar. Met in achtneming van alles wat er zich 

afspeelt, willen we niet voorbijgaan aan dit bijzondere feit. We willen deze 

nieuwe mijlpaal in de historie van ons bedrijf op gepaste wijze vieren. 

Onder andere door je in dit magazine mee terug in de tijd te nemen. Het 

speciale gedeelte over ons 125-jarig jubileum, met onder meer een historisch 

overzicht, vind je in het midden van het magazine.

We blikken in deze editie ook vooruit, vooral in het interview met onze 

directie. Want ook daar is het een en ander aangepast. Inmiddels voormalig 

algemeen directeur Oscar de Goederen heeft per 31 maart namelijk het roer 

overgegeven aan huidig algemeen directeur Antoine Hendrikx, 

die samen met operationeel directeur Remco van Bemmel de 

nieuwe directie vormt en hun toekomstvisie verdient eveneens 

de aandacht. Al met al is 2022 nu al een veelbewogen jaar, 

waarin ‘aanpassingsvermogen’ het terugkerende sleutelwoord 

lijkt te zijn.

Namens Mathot, team Marketing en Communicatie

Nico Jansen,
Uitgever  
Blue Point Media

Sinds Mathot Medische Speciaalzaken in 2008 
koos om een eigen magazine uit te brengen 
voor hun cliënten en voor verwijzers ben ik 
betrokken bij het concept en de realisatie.
Als uitgever van Blue Point Media ben ik hoofd-
zakelijk verantwoordelijk voor de commerciële- 
en productiebegeleiding van het magazine. Het 
is telkens weer een uitdaging om de diverse 
arbeidsprocessen volgens planning op elkaar te 
laten aansluiten en om het magazine op tijd bij 
de lezer onder de aandacht te brengen.
Tijdens de inspirerende redactievergaderingen 
wordt met het team Marketing en 
Communicatie van Mathot uit aansprekende 
en interessante onderwerpen gekozen om te 
komen tot een goede balans van de need en 
nice to know onderwerpen die het blad tot een 
lezenswaardige uitgave maken. Dat blijkt ook 
uit de vele positieve reacties van de lezers.
Dit jaar bestaat de organisatie 125 jaar en 
daarom dit keer een extra dik nummer met veel 
aandacht voor dit bijzondere jubileum.
Hierbij maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik om Mathot van harte te feliciteren met 
dit heugelijke feit en wens haar nog vele goede 
jaren toe. 

Martin Buser
Compliance- en HR-officer

‘Al bijna dertig jaar mag 
ik deel uitmaken van de 
mooie zorgorganisatie 
Mathot. Ooit begonnen 
met zo’n 25 collega’s, mag 
ik mij nu gelukkig prijzen 
met een zesvoud daarvan. 

Waar we in 1993 nog gezamenlijk uiteenlopende 
taken volbrachten, heeft nu iedereen meer zijn 
of haar eigen specialisme ontwikkeld. Voor mij 
is dat compliance – de naleving van alle wet- 
en regelgeving binnen onze organisatie – en 
hr, oftewel personeelszaken. Zo mag en kan 
ik mij bezighouden met kwaliteitszaken voor 
zowel de klanten als het personeel. Waarom 
ik al zo lang bij Mathot werk? Omdat het een 
organisatie is waar fijne en betrokken mensen 
werken met wie het goed samenwerken is 
om optimale zorg te leveren. Bovendien zijn 
we continu in ontwikkeling. Zo mocht ik voor 
het eerst als gastredacteur meewerken aan 
ons mooie en informatieve magazine. Dat ons 
125-jarig jubileum hierin centraal staat, maakt 
deze nieuwe ervaring extra speciaal.’

Nico Jansen,
Uitgever
Blue Point Media

Sinds Mathot Medische 
Speciaalzaken in 2008 
koos om een eigen 
magazine uit te bren-
gen voor hun cliënten 
en voor verwijzers ben 
ik betrokken bij het concept en de realisatie.
Als uitgever van Blue Point Media ben ik 
hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de 
commerciële- en productiebegeleiding van het 
magazine. Het is telkens weer een uitdaging 
om de diverse arbeidsprocessen volgens 
planning op elkaar te laten aansluiten en om 
het magazine op tijd bij de lezer onder de 
aandacht te brengen. Tijdens de inspirerende 
redactievergaderingen wordt met het team 
Marketing en Communicatie van Mathot uit 
aansprekende en interessante onderwerpen 
gekozen om te komen tot een goede balans van 
de need en nice to know onderwerpen die het 
blad tot een lezenswaardige uitgave maken. Dat 
blijkt ook uit de vele positieve reacties van de 
lezers. Dit jaar bestaat de organisatie 125 jaar en 
daarom dit keer een extra dik nummer met veel 
aandacht voor dit bijzondere jubileum.
Hierbij maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik om Mathot van harte te feliciteren met 
dit heugelijke feit en wens haar nog vele goede 
jaren toe. 

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

Hecht aan mensen.

Hecht aan mensen.

Kenmerken Aurum Plus

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

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

1-delige vlakke huidplaat
Zowel voor colostoma-, ileo-
stoma- en urostomadragers, ook 
geschikt bij parastomale hernia’s.

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

met

Een zeer fl exibele huidplaat met 
huidvriendelijke ingrediënten, 
inclusief Manuka honing.

Nieuw: 1-delig Aurum Plus

Volg Welland op Facebook, Instagram of LinkedIn voor alle laatste ontwikkelingen!

https://www.facebook.com/WellandNL

www.instagram.com/wellandnederland

https://nl.linkedin.com/company/
welland-nederland-bv

+ 31 6 305 82369

M
AT

/2
0

22
0

1

Welland_Aurum_Plus_Mathot_188x275_V1.indd   2Welland_Aurum_Plus_Mathot_188x275_V1.indd   2 15-3-2022   16:02:4815-3-2022   16:02:48



54   MATHOT MAGAZINE

6

14

16

Getipt

36 Mijn verhaalNieuws van Mathot

21 

Onder de loep

34
Food

43
COLOFON 
Mathot Magazine / nr 1 - 2022 
Concept en realisatie:  
Blue Point Media, Kromme Spieringweg 382,  
2141 BW Vijfhuizen, nj.bluepointmedia@ziggo.nl 
Redactie: Liza de Bruijn, Martin Buser 
(gastredacteur), Jill Leeuwe (Mathot),  
Carla Person en Nico Jansen (Blue Point Media). 
Aan dit nummer werkten mee: Judith Bakkers, 
René de Graaff, Ruben Eshuis en Conny Verweij. 
Vormgeving: Plan B B.V. Assendelft

Voorjaar /zomer - 2022

3  Uitgelicht en voorwoord
4  Inhoud
7  Kort Nieuws
8 Interview  

Neuroloog Hans Carpay:
 ‘Migraine is een erfelijke ziekte  

van de hersenen’

13  Portfolio: Job van Tol
14  Getipt
16  Podium: Verpleegkundige 

Mariska de Goederen
18  Impact Alida Weij:  

‘Een dwarslaesie is niet het  
einde van de wereld’

21  Onder de loep
22 Opinie 

JUBILEUMSPECIAL  
125 JAAR MATHOT

25  Globetrotten met tips en 
tricks

28 Ik zorg voor je, Ellen van Toor
30 Planetproof
33  De kracht van samen zorgen
34  Food
36  Mijn verhaal: Fokke Obbema
38 Innovatie: ‘Slimme vloer’ die een 

val kan voorspellen

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

prijzen
47  Lettergrepenpuzzel
 

Podium

Planetproof

LezersaanbiedingGelezen en geluisterd30
38

41

Innovatie



76   MATHOT MAGAZINE

Nieuws

MATHOT’S NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR 
ANTOINE HENDRIKX
Sinds 1 april heeft Mathot Medische  
Speciaalzaken een nieuwe algemeen 
directeur: Antoine Hendrikx.  
Wie is hij?

Waar kom je vandaan?
‘Ik ben geboren en getogen in het Brabantse dorpje 
Reusel, onder Eindhoven, tegen de Belgische grens 
aan. Via wat omzwervingen in binnen- en buitenland 
– met name vanuit mijn werk – ben ik in Haarlem en 
omstreken beland.’

Hoe ziet je professionele achtergrond eruit?
‘Na mijn studie Economie heb ik tien jaar bij Ernst & 
Young in de accountancy gewerkt. Later kwam ik in 
de overnamewereld terecht, waarvan ik twee jaar in 
Londen heb doorgebracht, toch wel het walhalla voor 
die branche. Vervolgens kwam mediagroep Sanoma op 
m’n pad, bekend van tijdschriften als Margriet en Libelle 
en media als Nu.nl en SBS6. Mijn diverse functies waren 
vooral toegespitst op online-media. Na wat ervaring als 
zelfstandig ondernemer ging ik bij Mathot aan het werk. 
Het bedrijf en de mensen spraken me zodanig aan dat 
ik besloot om te blijven. Eerst als financieel directeur 
en omdat mijn voorganger Oscar de Goederen onlangs 
aangaf te vertrekken als algemeen directeur heb ik mijn 
hand opgestoken.’

Waarom Mathot?
‘Mathot is een bedrijf met een visie en een missie, 
en met “toegewijd, zorggericht en verbindend” als 
mooie kernwaarden. Mathot is bovendien een echt 
“purpose”-bedrijf, oftewel een onderneming met 
een maatschappelijk belang. Maar zoals gezegd: het 
belangrijkste voor mij zijn de mensen die er werken  
en de mensen voor wie we werken.’

Welk doel wil je met Mathot bereiken?
‘Dat Mathot wordt gezien als dé zorgpartner van zowel 
zorgvragers als zorgprofessionals. Dat we gezien worden 
als een behulpzaam bedrijf met een warm en zorgzaam 
karakter, dat verwijzers en klanten als eerste benaderen 
zodra ze uitdagingen ondervinden.’

Hoe kijk je aan tegen het feit dat Mathot dit jaar  
125 jaar bestaat?
‘Allereerst is deze mijlpaal te danken aan heel veel 
mensen, natuurlijk ook aan de oprichters en veel 
voormalig-medewerkers van Mathot. Met het jubileum 
en de gerelateerde festiviteiten kunnen we een deel van 
die mensen bedanken. Mooi ook om dit met de collega’s 
van nu en onze verwijzers te vieren. Als je er even bij 
stilstaat is een 125-jarig bestaan ook een bijzonder feit. 
Terugrekenend hebben we het over 1897: toen was er 
net de eerste auto. Het eerste vliegtuig bestond nog niet 
eens. Bijna niet meer voor te stellen!’

Wat doe je naast je werk het liefst?
‘Tijd doorbrengen met mijn gezin. Ik heb samen met mijn 
vriendin drie kinderen: onze zoon Thijn van 12 jaar en 
twee dochters Fenne en Mare in de leeftijd van 10 en 7 
jaar. Daarnaast houd ik erg van sporten en sport kijken. 
In de zomer vertrek ik het liefste vroeg op zondagmorgen 
om een uur of vier in mijn eentje op de racefiets om 
door het land te dolen. Vooral de stilte tussen 6.00 
en 8.00 uur heeft iets magisch. In de winter schaats ik 
veel. Het leuke en uitdagende is om technisch zo goed 
mogelijk te schaatsen. En dit ben ik al vijftien jaar aan het 
perfectioneren.’

WINNAARS ENQUÊTE MATHOT MAGAZINE
In de vorige editie van ons magazine vroegen we je om deel te 
nemen aan een enquête over de inhoud en kwaliteit van het 
Mathot Magazine. Met als inzet: een Bol.com-waardebon voor 
vijf van de inzendingen. Reageren kon zowel via een 
antwoordkaart (ingestoken bij het magazine) als via een 
online-vragenlijst. We hebben bijzonder veel reacties 
ontvangen. Dat doet ons deugd, vooral omdat we veel 
complimenten kregen in de aard van ‘Ga zo door’.

We hebben uit de inzendingen vijf willekeurige winnaars 
gekozen: drie personen die een antwoordkaart hebben 
opgestuurd en twee die de online-enquête hebben 
ingevuld.* Zij hebben op 6 april een e-mail ontvangen  
vanuit marketing@mathot.nl en zijn voorzien van een Bol.com 
ter waarde van €25,- (controleer eventueel je spamfolder). Bij 
deze willen we iedereen bedanken voor zijn of haar deelname 
en voor de gelukkige winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd!
*In verband met privacy drukken we de namen niet af.

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.

AUTOMATISCHE 
BESTELSERVICE

Bestel je regelmatig medische hulpmiddelen bij Mathot? 
Vraag dan eens naar onze Automatische Bestelservice. 
Met deze handige, kosteloze service kunnen we 
medische hulpmiddelen periodiek aanleveren. Voor 
elke bestelling opnieuw bellen is dan niet meer nodig. 
Gemakkelijk én goed georganiseerd. Interesse? Neem 
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’.
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NEUROLOOG HANS CARPAY:

‘MIGRAINE IS EEN ERFELIJKE 
ZIEKTE VAN DE HERSENEN’ 

Volgens neuroloog Hans Carpay, gespecialiseerd in migraine, is er veel migraineleed dat 

er niet zou hoeven zijn. Deels omdat heel veel patiënten niet de juiste zorg weten te 

vinden. ‘Bij een gebroken been krijg je automatisch de zorg die je nodig hebt. Bij migraine 

is dat niet zo vanzelfsprekend. Je moet weten wat je wilt en er zelf achteraangaan.’
TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

et is een misverstand dat migraine veroorzaakt 
wordt door stress of een verkeerde manier van 
leven,’ vertelt Hans Carpay, neuroloog in het 
Tergooi Ziekenhuis. ‘Migraine is een erfelijke ziekte 

van de hersenen. Bij migraine – en ook bij epilepsie – is het 
brein constant overprikkelbaar. Dat is genetisch bepaald. De 
hersenen bevatten miljarden zenuwcellen. Deze zenuwcellen 
hebben een prikkelende of juist dempende functie. In het 
migrainebrein lijken de prikkelende krachten de overhand te 
hebben. Een migraineaanval of epileptische aanval is als het 
ware een elektrische ontsporing van dat overprikkelbare brein.’
‘Een migraineaanval begint dus in de hersenen, maar 
deze hebben zelf geen pijn- of gevoelszenuwen,’ vervolgt 
de neuroloog. ‘Het pijnsignaal bij migraine komt van de 
nervus trigeminus, een zenuw die direct uit het brein komt. 
Die trigeminus heeft veel vertakkingen naar bloedvaten 
die zich rondom het brein bevinden. We noemen dit het 
trigeminovasculaire systeem. Door een ontregeling van 
het brein raakt de nervus trigeminus overprikkeld en dat 
leidt vervolgens tot een soort ontstekingsreactie van het 
trigeminovasculaire systeem. Voor zover we weten, is dat de 
oorzaak van de pijn.’

HORMOONSCHOMMELINGEN
De aanleg voor migraine is altijd aanwezig. Maar waarom 
iemand op een bepaald moment een aanval krijgt, is nog 
niet helemaal duidelijk. Carpay: ‘Wel is aangetoond dat 
hormoonschommelingen bij vrouwen invloed hebben op 
de timing van migraineaanvallen. Vrijwel alle vrouwen met 
migraine zijn vlak voor of tijdens de menstruatie gevoelig 
voor een aanval. Wat mogelijk ook een aanval in gang kan 
zetten – zowel bij mannen als bij vrouwen – is een te grote 
opstapeling van afvalstoffen in een niet uitgerust brein. 
Ongeveer een vijfde van alle energie die je verbruikt, gaat naar 
je hersenen. Zenuwactiviteit vraagt niet alleen veel energie, 
maar produceert ook afvalstoffen. Die afvalstoffen worden 

opgeruimd tijdens de slaap. Misschien is een migraineaanval 
wel een abnormaal teken dat de hersenen even niet meer zo 
goed tegen alle taken opgewassen zijn.’

CHOCOLADE ALS TRIGGER?
‘Veel mensen leggen een link tussen het optreden van een 
aanval en iets wat ze hebben gegeten, gedronken of gedaan. 
Dan is het van: “O, ik heb chocolade gegeten. Dat zal de 
migraineaanval wel hebben getriggerd.” Maar een dergelijk 
verband is nooit wetenschappelijk aangetoond. Het is eerder 
het omgekeerde. Er is wel eens onderzoek gedaan bij mensen 
die ervan overtuigd waren dat chocolade bij hen een aanval 
uitlokt. Als je ze dan stiekem – via een sonde – chocolade 
toedient, krijgen ze er geen migraine van. Mijn advies is om die 
chocolade, wijn of Franse kaas niet om die reden te laten staan. 
Die aanval komt er toch wel. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat 
die trek in chocolade de voorbode van een migraineaanval is. 
Een paar dagen voordat je iets van de migraine merkt, gaat er 
waarschijnlijk al het nodige mis in het brein.’

AURA
Of iemand migraine heeft, is niet meetbaar. De arts moet 
afgaan op wat de patiënt vertelt. Maar wat is nu precies 
de definitie van migraine? Volgens Carpay heeft de patiënt 
tijdens een aanval niet alleen stevige hoofdpijn, maar is in elk 
geval ook misselijk en/of overgevoelig voor licht en geluid. 
Daarbij neemt de hoofdpijn toe als de patiënt zich inspant. 
Een aanval kan een paar uur tot enkele dagen duren. Bij 
sommige mensen gaat de aanval gepaard met neurologische 
uitvalsverschijnselen, ook wel ‘aura’ genoemd. Een aura begint 
bijna altijd visueel, met een soort vlek voor de ogen. Ook kan 
de patiënt last krijgen van tintelingen, moeite met praten 
of – in enkele gevallen zelfs – van verlammingsverschijnselen. 
‘Opvallend is dat migraine bij vrouwen veel vaker voorkomt 
dan bij mannen. Je hebt migraine in heel veel gradaties. 

'H

Interview
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Sommige mensen hebben zo vaak aanvallen dat ze hun werk 
niet meer kunnen doen of hun gezin niet draaiende kunnen 
houden. Er zijn ook patiënten bij wie de aanvallen steeds 
minder vaak afgewisseld worden door dagen zonder klachten. 
Je spreekt dan van chronische migraine.’

BIJ TOEVAL ONTDEKT
Er zijn twee soorten medicijnen tegen migraine: medicijnen 
die helpen een aanval te stoppen als die eenmaal begonnen is, 
en medicijnen die preventief werken. Tot de eerste categorie 
behoren bijvoorbeeld paracetamol en ibuprofen, algemene 
pijnstillers dus. Daarnaast bestaan triptanen, speciale 
migrainemedicijnen. Carpay: ‘In de tweede categorie vallen 
medicijnen waarvan bij toeval ontdekt is dat die ook migraine 
voorkomen. Zoals bepaalde medicijnen tegen epilepsie en 
tegen hoge bloeddruk. En bij chronische migraine heeft één 
op de drie patiënten baat bij het inspuiten van botox.’
Wat is het criterium bij het voorschrijven van bepaalde 
medicatie? Hans: ‘Je kunt niet zeggen: bij die soort migraine 
gebruik je middel X en bij de andere soort middel Y. Elk middel 
werkt bij iedereen weer anders, het is echt maatwerk. Soms 
is het een kwestie van verschillende dingen uitproberen. Hoe 
dan ook is het belangrijk dat de patiënt zijn of haar klachten 
duidelijk uit kan leggen en de neuroloog daar goed naar 
luistert. Hoe erg heeft iemand last van de aanvallen? Waar 
heeft die persoon het meeste baat bij? Zijn dat triptanen of 
moet je toch kiezen voor medicatie die migraine voorkomt? 
Het voorschrijven van medicatie voor hoge bloeddruk of 
epilepsie is best een stap.’

MEDICATIE-AFHANKELIJKE HOOFDPIJN
Triptanen zijn volgens Carpay de meest effectieve medicijnen 
om een aanval te stoppen. Het risico op bijwerkingen van tripta-
nen is klein. Er moet echter een kanttekening worden geplaatst: 
overmatige inname van triptanen kan eraan bijdragen dat de mi-
graine chronisch wordt. Dat geldt ook voor pijnstillers. Deskundi-
gen spreken dan van ‘medicatieafhankelijke hoofdpijn’. ‘Waar de 
grens precies ligt, is moeilijk te zeggen. Maar wie niet meer dan 
twaalf doseringen triptanen per maand inneemt, hoeft niet bang 
te zijn voor medicatieafhankelijke hoofdpijn. Ook voor pijnstil-
lers geldt dat je buiten de gevarenzone blijft als je maandelijks 
meer dagen géén medicatie neemt dan wel. Voor wie eenmaal 
medicatie-afhankelijke hoofdpijn heeft, is detoxen de enige 
remedie. Dat wil zeggen dat je dan een paar maanden helemaal 
niets mag nemen en de migraine zijn gang moet laten gaan.’

DOORBRAAK
Sinds enige tijd is er een doorbraak op het gebied van 
migrainemedicatie. Het gaat om zogeheten CGRP-remmers, 
een middel dat helpt om migraine te voorkomen. CGRP staat 
voor ‘calcitonin gene related peptide’. Dit is een eiwit dat door 

de nervus trigeminus (de hoofdpijnzenuw, zie het begin van 
dit artikel) geproduceerd wordt. Met de afgifte van dit eiwit 
zet deze zenuw de bloedvaten van het trigeminovasculaire 
systeem aan tot een ontstekingsreactie die de hoofdpijn 
veroorzaakt. De CGRP-remmers die sinds kort in Nederland 
verkrijgbaar zijn, blokkeren deze eiwitten. 
Carpay: ‘Mijn ervaring is dat deze middelen vaak erg goed 
werken bij mensen met ernstige migraine. Sommige van hen 
gaan dankzij deze medicatie vrijwel zonder migraine door 
het leven. Helaas zijn ze erg duur: ze kosten ongeveer 500 
euro per maand per patiënt. Daarom mogen we ze alleen 
onder zeer strikte voorwaarden voorschrijven. Het idee 
erachter is natuurlijk dat de zorgkosten anders veel te hoog 
oplopen. Maar naar mijn mening moet je het breder zien. 
Wie migraine heeft, kan niet naar zijn werk. Nederlandse 
migrainepatiënten hebben bij elkaar opgeteld gemiddeld 
zo’n 50 miljoen migraineaanvallen per jaar. Dat kost de BV 
Nederland jaarlijks zeker 4 miljard euro aan ziekteverzuim 
en verminderde productiviteit op het werk. Op dit moment 
lopen onderhandelingen om de criteria voor het voorschrijven 
van CGRP-remmers uit te breiden. Maar dat ze beschikbaar 
zijn voor iedereen die daar baat bij heeft, zal waarschijnlijk 
nog wel even duren.’

‘Ongeveer een vijfde van alle energie 
die je verbruikt, gaat naar je hersenen’

‘Tegen alle migrainepatiënten zou ik willen zeggen: zorg dat je verstand 

hebt van migraine. Lees erover, houd een hoofdpijndagboek bij, zodat je 

goed beslagen ten ijs komt bij de huisarts of neuroloog.’

HANS CARPAY

IS GEEN 
HOOFDPIJN

MIGRAINE

EDITIE 
2022

MEER INFORMATIE
Meer weten over (de behandeling van) 
migraine? Hans Carpay schreef het boek 
Migraine is geen hoofdpijn. 
Uitgeverij Brooklyn, prijs 12,50 euro. 

Zie ook: 
allesoverhoofdpijn.nl 
www.hoofdpijncentra.nl
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Last van een gevoelige of beschadigde huid?

Stuur een e-mail naar 
info@allwecare.nl of bel 

tijdens kantooruren met 
nummer 024-6777800.

www.laprocare.nl

Voor iedere stomadrager die een tweedelig sys-
teem gebruikt en een gevoelige of beschadigde 

huid heeft, is vanaf nu de vlakke LaproCare 
Sensitive CLIC huidplaat verkrijgbaar!

Nieuw!

sensitive

Deze unieke huidplaat die perfect aansluit op de 
LaproCare open, gesloten en urine stomazakjes, is 

volledig vrij van colofonium en hypoallergeen.
 Door de toevoeging van natuurlijke vitamine E en 

alginaat wordt het herstel en de gezondheid van de 
huid actief ondersteund.

Wilt u geheel vrijblijvend kennis maken met
 LaproCare Sensitive? Dat kan! Neem daavoor con-
tact met ons op en wij sturen de materialen in een 

neutrale verpakking gratis naar u toe.

alginaat

vitamine E
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Goed nieuws! De IQ-Cath met de unieke 
bolvormige flexibele tip, is nu ook ‘direct 

klaar’ en met inbrenghoesje verkrijg-
baar! 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!

MANFRED SAUER NL B.V. 
Komkleiland 9 • 6666 ME Heteren • Nederland
Tel. +31 (0)24 204 204 9
info@manfred-sauer.nl • www.manfred-sauer.nl
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e vierjarige Job van Tol was zo onder de indruk van 
Artis en de oppasser van de zeekoeien, dat hij later 
ook dierenverzorger wilde worden. Via omwegen 
heeft hij zijn droom waargemaakt en vorig jaar 

schreef hij een prachtig boek met verhalen over diverse 
oppassers uit de 183-jarige geschiedenis van deze beroemde 
dierentuin.
‘Ik was altijd al dol op dieren, vooral op vogels. Het begon met 
een duifje dat ik als jongen won. Nu ben ik de vaste oppasser 
van de Afrikaanse pinguïns, vale gieren, sneeuwuilen en 
kraanvogels.’ Lange tijd dacht Van Tol dat wat hij wilde een 
droom zou blijven. Oppassers bij Artis vertrekken zelden, 
dus er komen weinig banen vrij. ‘Ik werd docent met een 
bijbaantje als afwasser bij Avifauna, om toch een beetje 
van mijn droom waar te maken.’ Totdat zijn oog viel op een 
vacature bij Artis. Inmiddels werkt de oppasser al veertien jaar 
met zijn bijzondere vogels. 

UITDAGING
‘Mensen denken dat de big five het hoogst haalbare voor een 
oppasser is. Ik vind juist de uitdaging om toch een band te 
krijgen en patronen en gedrag te herkennen van de vogels 
veel leuker.’ Voor de 36-jarige oppasser is zijn werk zijn hobby 
en omgekeerd. Ook in zijn vrije tijd gaat hij regelmatig de 
Nederlandse natuur in om vogels te spotten. ‘Het is machtig 

Job van Tol

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

‘IK DROOMDE ERVAN OM OPPASSER BIJ ARTIS TE WORDEN’

D

Portfolio TEKST: Judith Bakkers

mooi als ik in de ochtend bij de pinguïns aankom met twee 
emmers vol haringen. Eentje ziet me, slaat alarm en vervolgens 
beginnen alle 130 pinguïns te toeteren. De stoerste en 
dominante vogels krijgen eerst vis, daarna doe ik mijn ronde. 
Alle pinguïns komen aan de beurt. Ook de vogels op hun 
nesten, die wel tien haringen naar binnen werken om dat 
vervolgens als een papje aan hun jongen over te geven.’ 

DE OPPASSER
Naast het verzorgen van dieren vertelt de vogeloppasser 
graag mooie verhalen over zijn eigen werk en het werk van 
zijn illustere voorgangers. ‘Ik heb niet alleen een passie voor 
vogels en dierentuinen, maar ook voor geschiedenis. Op 
zomeravonden deel ik al jaren graag mooie verhalen met 
bezoekers over oppassers uit de historie van Artis. Daarvoor 
dook ik ons uitgebreide archief in. Ik vond daar zoveel prachtig 
materiaal dat ik een boek schreef: De oppasser.’ In het boek 
komen vele oppassers en hun avonturen aan bod, maar ook 
het verhaal over de allereerste directeur van Artis, die in 
zijn kantoor een nijlpaardenkalf met de fles grootbracht. Of 
over reptielenverzorger Bollee, die tevens kunstenaar was en 
de grote dinosaurusbeelden maakte die nog in Artis staan. 
Van Tol wil nergens anders werken en hoopt op een 50-jarig 
jubileum bij Artis.

Complementair systeem van
wondgenezingsproducten

BiologiQ biedt een uniek totaalconcept in wondmanagement, gebaseerd op de laatste inzichten in de biologie van 
de (complexe) wond. Met innovatieve Bio-Actieve productoplossingen die elkaar onderling aanvullen en gericht 

zijn op het stimuleren en ondersteunen van het eigen regeneratief vermogen van het menselijk lichaam. 
Zo dragen wij bij aan kortere behandeltijden en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt.
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GETIPT 

GROEN IN STEDEN 
Meer groen in steden zorgt voor een positief effect op 
de luchtkwaliteit, temperatuur en biodiversiteit. GRØNN 
bedacht daarvoor onder andere creatieve plantenwanden. 
De groenwandsystemen hebben vaste planten en kunnen 
tegen een schuur of schutting worden gemonteerd. 
Zo verfraaien ze in een handomdraai balustrades, 
overkappingen, dakterrassen en pleinen. Toegepast op 
gevels werken de plantenwanden isolerend en verkoelend. 
www.gronn.eu

ACHTER DE GERANIUMS 
Geraniums saai? Allesbehalve! Geraniums (Pelargonium) zijn 
trendy, voor zowel binnen als buiten. De vrolijke zomerbloeier 
zorgt tot diep in het najaar voor kleur en geur in de woonkamer, 
op het balkon of in de tuin en is te planten in potten én bakken.  
De laatste jaren is de geranium (Pelargonium) een van de 
populairste planten. Het populaire plantengeslacht biedt 
bovendien een gevarieerd kleurenpalet en verschillende 
bloeiwijzen waarmee je lekker kunt mixen en matchen. Geen al 
te groene vingers? De verzorging van geraniums is eenvoudig. 
Onweerstaanbaar dus voor alle plantenliefhebbers.  
www.facebook.com/mijngeranium 

KUNST IN 
AMSTERDAM 
IJs en weder dienende 
keert de Amsterdam 
Art Week in het 
voorjaar van 2022 
terug naar de stad. Van 
11 tot en met 15 juni 
staat Amsterdam in het 
teken van hedendaagse 
beeldende kunst, waarbij de focus ligt op het signaleren 
van jong talent, met als grote inspirator de Open 
Studio’s van de Rijksakademie van beeldende kunsten. 
De Amsterdam Art Week biedt meer dan zestig galeries 
met tours en tentoonstellingen in diverse musea, 
aangevuld met optredens en debatten op diverse 
locaties. Kijk voor het programma op de website.  
www.amsterdamart.com

ROBOTKLEDING 
Heb je een robotmaaier die saai oogt? Daar heeft Twinckels een oplossing 
voor: jawel, een kledinglijn voor robotmaaiers. De basiscollectie van de 
Twinckels-outfits omvat 26 jasjes met uiteenlopende afbeeldingen van 
onder andere een koe, de Friese vlag of vlinders, alsook diverse prints, 
waaronder een camouflageprint en een panterprint. De hippe hulsels zijn 
speciaal ontworpen voor elk type robotmaaier van Gardena. Grasmaaien 
was nog nooit zo modieus en insta-proof! De outfit is volgens de makers 
weerbestendig en verkleurt niet onder invloed van bijvoorbeeld felle zon. 
Prijs: € 39,95. www.twinckels.com

GRATIS JEUGDBOEKENTIJDSCHRIFT 
Uitgeverij Lemniscaat is een van de oudste uitgevers die hoofdzakelijk jeugdboeken 
uitbrengt. Om hun prentenboeken en romans onder de aandacht te brengen, geeft  
de uitgeverij sinds januari 2021 een superleuk halfjaarlijks tijdschrift uit: STACH.  
Het 64 pagina’s tellende magazine staat vol interviews, leesfragmenten, recensies, 
doe-opdrachten, columns, tutorials, recepten, voorpublicaties, horoscopen, kijkpagina’s, 
aankondigingen, prijsvragen, fotoreportages en alles wat kinderen en jongvolwassenen 
maar weten willen over de nieuwste jeugdboeken. Vanaf augustus gratis af te halen bij  
de lokale boekhandel.  
www.lemniscaat.nl/stach  
Ideeënbus: stach@lemniscaat.nl

FRISSE PEDAALEMMER 
Wat een uitvinding: een pedaalemmerzak met een geurtje.  
De nieuwe pedaalemmerzakken Actif Fresh van Swirl® houden 
je prullenbak lekker fris. Dat is te danken aan de lichte citrusgeur 
die de zakken verspreiden. Daarnaast neutraliseren de 
pedaalemmerzakken onaangename luchtjes dankzij een stof die 
onwelriekende geuren absorbeert. Gemaakt van tachtig procent 
gerecycled plastic en met antilekgarantie. Verkrijgbaar in twee 
formaten: 20 en 35 liter. Verkrijgbaar in de supermarkt.  
Vanaf € 2,12. www.swirl.nl

WEER PLEZIER IN LEZEN
Immer is een gratis app die het lezen via telefoons en 
tablets prettiger moet maken. Zo kun je dagelijkse 
leesdoelen instellen en leessessies plannen die in 
je dagritme passen. Wie wil, kan een meditatieve 
soundtrack kiezen die voor de juiste stemming zorgt 

en je mogelijk nog 
verder in het verhaal 
trekt. Ook handig: de 
app deelt de tekst op 
in leesbare ‘porties’, 
om het leesritme te 
verbeteren. Aan de 
hand van je persoonlijke 
voorkeuren krijg je 
nieuwe boeksuggesties 
voorgeschoteld. Een 
soort Netflix voor 
boeken dus. 
www.immer.app

EERSTE HULP VOOR  
BEGINNENDE TUINIERS 
Wat als je de tuinkriebels krijgt en niet weet waar je 
beginnen moet? Speciaal voor dit soort ‘groentjes’ heeft 
tuinvereniging Groei & Bloei De Beginnerstuin gemaakt. 
Deze honderdvijftig pagina’s tellende gids geeft antwoord 
op vele tuinvragen. De Beginnerstuin is inspirerend, 
praktisch en uitnodigend 
om direct mee aan de 
slag te gaan. De gids 
is opgebouwd uit drie 
delen: voorbeeldtuinen, 
plantkeuzes en 
tuinklussen. Leuk voor 
jezelf of om als cadeau te 
geven. De Beginnerstuin 
is verkrijgbaar bij 
supermarkten, 
boekwinkels en via  
de webshop op 
www.groei.nl.
Prijs € 8,99.

Foto: Pelargonium for Europe (PfE)
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cursus over druktherapieën aan verpleegkundigen of 
bijeenkomsten voor zorgprofessionals over productinhoud of 
marktveranderingen. Het fijne is dat de zorgprofessionals uit 
diverse organisatie op deze manier ook van elkaar leren. Een 
mooie kruisbestuiving.’

VERANDERINGEN
Mariska heeft in de jaren Mathot zien veranderen van een 
regionaal bedrijf met veertig medewerkers in een landelijke 
speler op de hulpmiddelenmarkt met 150 medewerkers. 
Ook de werkzaamheden zijn mee veranderd. ‘Mathot is 
actiever geworden in het adviseren van en samenwerken 
met de eerste- en tweedelijnshulpverleners. We zijn een 
gelijkwaardige partner van de verwijzers.’ Een mooie 
ontwikkeling, maar aan de andere kant hebben medische 
speciaalzaken met een steeds grilliger markt te maken door de 
prijsdruk van de verzekeraars. ‘We zetten ons vanzelfsprekend 
in voor mensen die niet binnen de norm van de verzekeraars 
vallen. We maken ons er hard voor dat onze zorgvragers toch 
de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben.’

OPTIMALE LEVENSKWALITEIT
Een positieve zaak volgens de productspecialiste is dat sinds 
2021 verzekeraars alleen contracten afsluiten voor medische 
hulpmiddelen met kwaliteitszaken zoals Mathot. ‘We zijn een 
belangrijke speler in deze markt en een gelijkwaardige partner 
op het gebied van wondzorg. We vertalen de taal van 
zorgverzekeraars in contracten voor zorgprofessionals en 
zorgvragers. Dat wordt nu erkend. Wij hebben hbo-
geregistreerde verpleegkundigen, die klanten goed 
monitoren. Ze controleren of klanten de voorgeschreven 
hoeveelheid materialen niet overschrijden en als dat wel zo is, 
zoeken ze uit hoe dit komt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 
we vervolgens naar alternatieve materialen moeten zoeken 
die beter bij de actuele situatie van de klant past. Zo kunnen 
we met elkaar de levenskwaliteit van zorgvragers zo hoog 
mogelijk houden.’ Want daar draait het om bij Mathot: samen 
zorgen met de zorgvrager als middelpunt.

Mariska de Goederen werkt sinds 2012 als verpleegkundig productspecialiste en expert 

op het gebied van wondzorg. Haar passie voor wondverzorging zette ze bij Mathot voort 

achter de schermen. Verbinden van en samenwerken met zorgpartijen ten behoeve van de 

levenskwaliteit van de zorgvrager is haar doel.

TEKST: Judith Bakkers     FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

Mariska zegt altijd dat ze is opgegroeid in het 
Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. ‘Daar heb ik mijn 
mbo- en hbo-diploma verpleegkundige behaald en 

tien jaar lang gewerkt. Ik specialiseerde me bij Zorgacademie 
Erasmus als wondconsulent.’ Ze koos dit specialisme vanwege 
de veelzijdigheid. ‘Het werk als wondverpleegkundige is 
dynamisch. De wondzorg is verdeeld over eerste- en 
tweedelijnszorg, dus van huisarts tot poli’s in ziekenhuizen. 
Je kunt echt iets betekenen, of het nu gaat om comfort of de 
actieve behandeling. Je doet je uiterste best om de impact van 
de wond op iemands leven zo min mogelijk te maken. Geen 
enkel mens is hetzelfde en geen enkel wondprobleem is 
hetzelfde, dit is de uitdaging.’

SPIN IN HET WEB
Inmiddels werkt Mariska al weer tien jaar bij Mathot. 
Tegenwoordig achter de schermen, maar met hetzelfde doel: 
spin in het web zijn voor de klant. ‘Ik verruilde het ziekenhuis 
voor Mathot, omdat mijn echtgenoot Oscar de Goederen 
vroeg of ik mijn expertise voor zijn bedrijf wilde inzetten. 
Omdat ik mijn eerste kindje kreeg, was dat voor mij een 
mooie kans. Ik kon flexibeler werken en drie dagen in de week 
in plaats van fulltime. Omdat het een familiebedrijf is, zet je 
natuurlijk wel altijd een stapje extra. En omdat het een 
autonome functie is, sta ik altijd aan.’

SAMENWERKEN
Mathot werkt met betrekking tot medische hulpmiddelen 
samen met zowel huisartsen als zorgprofessionals in de 
thuiszorg, ziekenhuizen en verpleeghuizen en diverse interne 
afdelingen. Mariska krijgt in haar functie met uiteenlopende 
verwijzers te maken. ‘Ik ben de vraagbaak voor complexe 
situaties, omdat ik de taal van zorgprofessionals spreek en 
hen goed kan adviseren. Wondzorg is enorm complex en er 
zijn vaak diverse hulpverleners bij betrokken. Ik maak 
verbindingen tussen iedereen rondom onze zorgvragers.’ 
Om verbinding te maken deelt Mathot ook kennis. Regelmatig 
organiseert Mariska namens Mathot scholingssessies en 
bijeenkomsten binnen en buiten het bedrijf. ‘Bijvoorbeeld een 

Podium

‘Geen enkel mens is hetzelfde 
en geen enkel wondprobleem is 
hetzelfde, dat is de uitdaging.’
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Of ik veel dingen moet laten? Ik kan niet meer sporten. Dat 
deed ik zo’n drie à vier keer per week vrij intensief. En dat 
mis ik wel erg. Ook kleine dingen, zoals voetballen met de 
kinderen of even stoppen bij een tankstation om iets lekkers 
te kopen. Dat doe je niet zo snel als je eerst een rolstoel uit 
de auto moet halen. Voor sommige dingen is iets anders in de 
plaats gekomen. In plaats van activiteiten als voetballen doe 
ik bijvoorbeeld spelletjes met de kinderen. Vóór het ongeluk 
had ik een schoonheidssalon. Die heb ik op moeten geven. 
Maar nu heb ik een webshop met onder meer woonaccessoires 
en sieraden. En dat vind ik ook erg leuk. Daarnaast doe ik de 
boekhouding van mijn man, hij heeft een autobedrijf.’ 

MOTOR MET ZIJSPAN
Ook paardrijden doet Alida niet meer. Ze heeft het nog wel 
geprobeerd. ‘Op een paard rijden zoals vroeger gaat niet 
meer. Ik zou nu alles op mijn stem moeten doen. En dat werkt 
toch het beste als je een eigen paard hebt.’ Een andere hobby 
heeft Alida wel weer opgepakt. Sinds begin vorig jaar is ze 
opnieuw begonnen met motorrijden, al heel lang haar passie. 
‘Ik had een mooie blue metallic gelakte Harley-Davidson. 
Na het ongeluk zei mijn man meteen: “Laten we die motor 
maar verkopen. Je kunt er toch niet meer op rijden.” Maar dat 
verkopen was wel een dingetje. Het heeft even geduurd voor 
ik daaraan toe was.’  
Alida zou echter nog wel op een motor met zijspan kunnen 
rijden vanwege de stabiliteit. ‘Ik wilde graag weer een Harley, 
maar die zijn er bijna niet met zijspan. Na lang speuren op 
internet heb ik er toch een gevonden. Nog voordat ik mijn 
test gehaald had, had ik ’m al gekocht.’ Alida moest eerst 
opnieuw gaan lessen en een rijvaardigheidstest doen. Met een 
beperking kun je namelijk niet zomaar weer met een motor de 
weg op. ‘Inmiddels heb ik al weer wat ritjes gemaakt.  
De motor is aangepast. Normaal gesproken schakel en rem 
je met je voeten. Deze motor heeft volledige handbediening, 
compleet met een aparte achteruitversnelling. Het is zo fijn 
dat ik dit weer kan. Motorrijden is voor mij het ultieme gevoel 
van vrijheid.’

Het gebeurde in februari 2014. Alida Weij, een 
geroutineerd ruiter, wilde een ritje gaan maken op 
een paard dat ze al vaker had bereden. Maar ze zat 

nog niet goed in het zadel toen het paard opeens wegschoot. 
‘Waarom weet ik niet. Waarschijnlijk was hij ergens van 
geschrokken.’ Alida kon zich nog net vastgrijpen, maar toen 
hij een plotselinge beweging naar rechts maakte, werd ze 
van zijn rug gegooid. Alida belandde met haar rug op een 
stapel bakstenen. Ze voelde meteen dat het helemaal mis 
was. Opstaan lukte niet meer. In het ziekenhuis werd er 
geconstateerd dat er een ruggenwervel was verbrijzeld.
Alida: ‘Ze zijn vijf uur met de operatie bezig geweest, ik heb 
twee pennen in mijn rug gekregen. Ik heb nu een dwarslaesie, 
ik ben vanaf mijn middel grotendeels verlamd. Bij een 
complete dwarslaesie zijn de zenuwverbindingen helemaal 
verbroken, dat is bij mij niet het geval. Omdat de zenuwen 
bekneld hadden gezeten, zijn er nog functies teruggekomen. 
Daar ben ik voor in revalidatie geweest.’ Met behulp van de 
spieren in haar bovenbenen kan Alida een klein stukje lopen. 
‘Dat is dan wel met krukken. Even langs de auto bijvoorbeeld 
om mijn rolstoel erin te zetten. Dus ik kan zelfstandig op pad.’ 

Alida Weij (46) heeft een partiële dwarslaesie als gevolg van een ongeluk bij het paardrijden. 

Met behulp van krukken is ze in staat een klein stukje te lopen, maar verder is ze volkomen 

afhankelijk van haar rolstoel. Toch is ze nu niet minder gelukkig. ‘Ik heb een knop om kunnen 

zetten om dit een positieve draai te geven. Nooit geweten dat ik zo’n knop had.’
TEKST: Conny Verweij  FOTOGRAFIE: Daniel Cohen

DARMSPOELEN EN KATHETERISEREN
Alida’s darmen en blaas functioneren echter niet meer. 
‘Mijn darmen spoel ik elke ochtend. En zes à acht keer per 
dag katheteriseer ik mezelf. Ik heb botox voor mijn blaas 
gekregen, zodat-ie niet meer samentrekt. Die botox werkt 
op dit moment alleen niet optimaal meer. Ik sta nu op de 
wachtlijst voor een blaasvergroting, zodat mijn blaas meer 
capaciteit heeft. Het klinkt misschien gek, maar dat spoelen 
en katheteriseren is voor mij heel gewoon geworden. Ik heb 
er zoveel routine in gekregen dat ik, als ik naar de wc ga om te 
plassen, net zo snel ben als mijn vriendinnen.’ 
Ook al kan Alida kleine stukjes lopen, het huishouden doet ze 
vanuit haar rolstoel. ‘Lopen met krukken is best vermoeiend. 
En in de rolstoel gaat alles veel sneller. Er zijn dingen die ik 
zelf niet meer kan, zoals stofzuigen bijvoorbeeld. Stofzuigen 
en dweilen doet mijn man nu.’ Kortgeleden is Alida met haar 
gezin verhuisd. In het vorige huis hadden ze een traplift. 
‘Maar dan was ik iets vergeten en moest ik wéér met die 
traplift naar boven. Terwijl je normaal gesproken in een paar 
stappen boven bent. In ons nieuwe huis zijn de slaapkamer en 
de badkamer beneden. Dat maakt alles een stuk makkelijker.

‘EEN DWARSLAESIE IS NIET 
HET EINDE VAN DE WERELD’

Impact

‘Je kunt ook mooi zijn in een rolstoel. 
Ik tut me nog steeds graag op’

SCHULDGEVOEL
‘Ik heb een knop om kunnen zetten om dit een positieve draai 
te geven. Nooit geweten dat ik zo’n knop had. Een dwarslaesie 
is niet het einde van de wereld. Natuurlijk is het vervelend 
dat ik dingen niet meer kan. Maar ik kan wel denken, praten, 
liefde geven en ontvangen. Ik kan lol maken met vriendinnen. 
En je kunt ook mooi zijn in een rolstoel. Ik tut me nog steeds 
graag op. Veel dingen zijn anders, maar daar wen je aan. Ik 
ben net zo gelukkig als ik voor die tijd was. Natuurlijk was het 
moeilijk voor de kinderen. Toen ik het ongeluk kreeg, waren 
ze 4 en 7. De jongste was echt een moederskindje, maar die 
durfde niet meer met me te knuffelen. En de oudste gooide 
de kont tegen de krib. Maar kinderen zijn heel flexibel. Toen ik 
na drieënhalve maand ziekenhuis en revalidatiecentrum weer 
thuis kwam, draaiden ze langzaamaan weer bij. En mijn man 
heeft heel wat op zijn dak gekregen. Nog steeds vangt hij veel 
dingen op. Daardoor voel ik me soms best schuldig. Maar zijn 
redenatie is: “Ik hou van jou. Ik heb dit voor jou en ons gezin 
over.” Natuurlijk had ik dit liever niet mee willen maken. 
Maar de band met mijn man en ons gezin is er wel sterker 
door geworden.’ 
Twee jaar geleden zijn Alida en haar man getrouwd.  
‘Dat waren we toch al van plan. Maar nu hadden we zoiets 
van: We hebben dit goed doorstaan. Dus wat staat ons nog in 
de weg?’

Meer informatie: www.dwarslaesie.nl 
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Is tattoo-inkt onschuldig  
of gevaarlijk?
Op zich is een tatoeage niet gevaarlijk voor de gezondheid. Het 
lichaam kapselt de inkt van een tatoeage in. Voorwaarde is wel 
dat de tatoeage goed en hygiënisch is gezet. Bij slechte tatoeages 
of bij het weg laten laseren van tatoeages breekt het kapsel en 
komen verkeerde stoffen in de bloedbaan. Sommige stoffen 
(zoals isopropanol) en conserveringsmiddelen in de inkt kunnen 
dan wel gevaarlijk zijn en bijvoorbeeld kanker, zenuwbeschadiging 
of op z’n minst huidirritatie veroorzaken. In Nederland was er al 
wetgeving ten aanzien van schadelijke stoffen in de inkt, maar 
dit jaar heeft de EU strengere regels verordend voor bepaalde 
stoffen in tattoo-inkt, met name in groene en blauwe inkt. 
Men wil hier strenger op gaan handhaven. Wie het zekere voor 
het onzekere wil nemen, kiest altijd voor een tatoeëerder met 
een GGD-vergunning. Die tatoeëert als het goed is met veilige 
tatoeagekleurstoffen.  
Op de website www.veiligtatoeerenenpiercen.nl staan welke 
tatoeëerders een GGD-vergunning hebben.

In 1977 voerde de Europese Unie de winter- en zomertijd in. Om 
energie te besparen, wat achteraf onzin bleek. Het gros van de 
Europeanen wil daarom terug naar één tijd en dan wel naar de 
zomertijd. De Europese Unie lijkt daarover verdeeld, dus voorlopig 

Onder 
de loep Slaapproblemen?  

Zijn melatoninetabletten  
aan te raden?
Het voedingssupplement melatonine wordt veel als slaapmiddel 
gebruikt. Het is een hormoon dat het lichaam ook zelf aanmaakt. 
Wanneer de dagdosering meer dan 0,3 milligram bevat, 
geldt het als geneesmiddel. Melatoninepillen met een lagere 
dosering vallen onder de warenwet en zijn vrij verkrijgbaar bij 
drogisterijen. Omdat melatonine een hormoon is dat op een 
bepaald tijdstip het startsein moet geven om te slapen, kan het 
bij verkeerd gebruik (te veel) en tijdstip (te vroeg of te laat) juist 
voor slaapproblemen zorgen, en voor vermoeidheid, diarree, 
hartkloppingen, hoofdpijn en nachtmerries. Melatonine kan een 
verslavende werking hebben. Zorgwekkend, zeker als het om 
kinderen gaat en ze slapen gaan associëren met medicijngebruik. 
Veel artsen pleiten er daarom voor dat 
melatonine alleen op recept verkrijgbaar 
moet zijn, met een betrouwbare bijsluiter. 
Om een goede nachtrust te borgen zonder 
medicijnen kun je het beste  voor het slapengaan 
ontspannen en niet te lang uitslapen in het 
weekend, aldus slaapexperts.

komt er geen verandering. Welke permanente tijd zou het best 
voor onze gezondheid zijn? Met de zomertijd zijn de avonden 
langer en kunnen we tot laat naar buiten, wat goed is voor onze 
gezondheid. In de winter scheelt het verkeersongelukken omdat 
het langer licht is. Maar de zomertijd zorgt ook voor slaapgebrek, 
depressies, toename van kanker en overgewicht. De wintertijd 
is onze natuurlijke tijd, omdat het licht beter verdeeld is over de 
dag. Die sluit het best aan bij ons natuurlijke dag-en-nachtritme, 
waarbij de zon vroeg opkomt. In de winter is het dan vroeger 
licht, waardoor we beter kunnen opstaan en er minder depressies 
en minder ongelukken in de ochtend zijn. Waar kiest Europa 
uiteindelijk voor? We zullen het zien. 

Klok altijd op zomertijd: een goed idee voor onze gezondheid?
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2022-04. All rights reserved Coloplast A/S

Naam Voorletter(s) 

Adres  Postcode  Woonplaats 

Telefoon E-mail

Ik katheteriseer sinds: /  / Ik gebruik geen katheters

Ik gebruik momenteel (svp. merk en productnaam katheter voor zelfkatheterisatie invullen)

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

 Door het indienen van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om u op de hoogte te houden van 
producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke 
data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.nl of bel 0800 022 98 98. 
Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.                                         NL_IC_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MATHOT_MEI22

SpeediCath Flex Set CH12 SpeediCath Flex Set CH14

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een gratis proefpakket van:

Ontdek de nieuwe SpeediCath Flex Set. 
Comfortabel, hygiënisch en overal 
gemakkelijk te gebruiken.

De fl exibele SpeediCath Flex katheter is nu ook verkrijgbaar met 
geïntegreerde urine-opvangzak. SpeediCath Flex Set beschikt over de Triple 
Action Coating technology, een unieke hydrofi ele coating, die zorgt voor 
minder wrijving en helpt de urinebuis te beschermen. De fl exibele katheter 
met bolvormige tip en droge beschermhoes maken het inbrengen 
comfortabel en hygiënisch. De urine-opvangzak voelt droog aan en is 
gemakkelijk te openen en legen. Handen en kleding blijven droog. Dus nu 
kunt u zonder te morsen katheteriseren waar u maar wilt.

Scan de code voor een gratis proefpakket en meer 
informatie. Of ga naar www.coloplast.nl/fl exset

NIEUW

“ SpeediCath Flex Set 
maakt mijn leven 
eenvoudiger.”

Luciën

CON1821/4b_CPCC_SpeediCathFlexSet_Lucien_Ad_2_A4 v2.indd   1CON1821/4b_CPCC_SpeediCathFlexSet_Lucien_Ad_2_A4 v2.indd   1 15-03-2022   16:1515-03-2022   16:15
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Opinie

Niels Chavannes, huisarts en 
hoogleraar e-healthtoepassingen 
LUMC

‘De patiënt krijgt meer regie 
over de eigen gezondheid’

‘Men dacht aanvankelijk dat e-health vooral iets zou zijn 
voor jonge mensen. Maar wat blijkt? Het zijn vaak ouderen 
die er veel gebruik van maken. En dan met name mensen 
met chronische aandoeningen: diabetes, astma, obesitas, 
hartproblemen. Zij hebben er het meeste baat bij, omdat zij de 
meeste zorg nodig hebben. Ze hoeven hierdoor niet meer te 
wachten tot de arts tijd voor hen heeft, maar kunnen dingen 
regelen vanuit de thuissituatie. Zo krijgt de patiënt meer 
regie over de eigen gezondheid. In veel huisartsenpraktijken 
is e-health ook onderdeel van de dagelijkse zorg geworden. 

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

 Door COVID-19 is de opmars van de digitale zorg in een stroomversnelling geraakt. Video-

consulten, online zelfhulpprogramma’s, het zelf digitaal monitoren van de gezondheid,  

de e-healthtoepassingen nemen alleen maar toe. Wat zijn de voordelen van deze ontwikkeling?  

En moeten we niet beducht zijn voor valkuilen? 
TEKST: Conny Verweij    FOTO NIELS CHAVANNES: Jesse Kraal     FOTO MARCEL HELDOORN: Pim Geerts

E-health: 
Wat zijn de voordelen en waar 

moet je voor oppassen?

Zoals beeldbellen met een patiënt om te vragen hoe het nu 
gaat, waarbij je hem of haar even in de ogen kunt kijken. 
Natuurlijk is dat vooral met patiënten die je als huisarts 
al kent. Gaat het om een nieuwe diagnose, dan is er vaak 
lichamelijk onderzoek nodig en zal de patiënt naar de praktijk 
moeten komen.’
‘E-health is ook een uitkomst voor mensen die iets mankeren 
waar ze zich voor schamen: soa’s, eetstoornissen of mentale 
problemen zoals depressie of verslaving. Zo is er bijvoorbeeld 
een laagdrempelig online zelfhulpprogramma van Trimbos 
voor mensen met depressieve klachten die anoniem willen 
blijven. In tegenstelling tot de VS hebben we in de EU de 
AVG, wetgeving die de privacy bewaakt. Daar moeten 
ontwikkelaars van digitale zorgtoepassingen terdege rekening 
mee houden. Doen ze dat niet, dan sneuvelt zo’n toepassing. 
Dus kun je er als patiënt van uitgaan dat je gegevens veilig zijn. 
Er zijn veel apps die je helpen gezonder te leven. Consumenten 
kunnen daar zelfstandig mee aan de slag. Maar pas op, er is 
veel kaf onder het koren: commerciële partijen die apps hebben 
ontwikkeld om snel geld te verdienen. Kies dus wel voor een 
betrouwbare app, bijvoorbeeld via Thuisarts.nl of de GGD 

Appstore. Op dit moment werken we met het NeLL (National 
eHealth Living Lab, Chavannes is de oprichter, red.) aan de 
uitrol van de nieuwe ISO-norm voor gezondheidsapps. Het is 
belangrijk dat je als burger in één oogopslag de kwaliteit kan 
beoordelen, net als met het energielabel.’

Aernout Somsen, cardioloog 
en oprichter Cardiologie Centra 
Nederland

‘Omdat wij op afstand mee 
kunnen kijken, maakt de 
patiënt zich minder zorgen’

‘Er zullen steeds meer dingen op afstand geregeld worden. 
Ik denk dat in de cardiologie zo’n 10 tot 20 procent van de 
zorg digitaal kan plaatsvinden. En dat is een conservatieve 
schatting. Wij (de Cardiologie Centra Nederland, red.) 
zijn in 2017 begonnen met HartWacht, een vorm van 
telemonitoring. Patiënten die daarvoor in aanmerking komen, 
krijgen apparatuur waarmee ze zelf onder meer hartslag, 
hartritme en bloeddruk kunnen meten. Die gegevens sturen 
ze geregeld via een app op hun smartphone naar ons door. 
Bij afwijkende waarden nemen we meteen contact op met 
de patiënt. Dan wordt bijvoorbeeld de medicatie aangepast 
of krijgt de patiënt een afspraak. Ook videocontact met een 
hartverpleegkundige of cardioloog is mogelijk. 
Bij patiënten met een chronische aandoening krijg je bij 
regelmatig meten in de thuissituatie een beter beeld van 
de conditie dan wanneer ze eens in de zoveel tijd een 
controleafspraak hebben. Hoe vaak gebeurt het niet dat 
mensen voor controle op de poli komen op een moment dat 
er niets aan de hand is? Een week later kan diezelfde patiënt 
dan opeens ritmestoornissen krijgen. Met HartWacht kunnen 
ze op elk moment, waar ze ook zijn, hun data insturen. Het 
HartWacht-team is 24 uur per dag bereikbaar. Mensen vinden 
het fijn om meteen hun data door te kunnen geven. Omdat wij 
op afstand mee kunnen kijken, maakt de patiënt zich minder 
zorgen. Afgelopen weekend nog – ik had telefoondienst – 
heb ik zo’n tien mensen gerust kunnen stellen. Dat waren 
patiënten met HartWacht van wie de waarden, ondanks hun 
klachten op dat moment, toch in orde bleken. Deze mensen 
hoefden dus niet meer naar de Eerste Hulp.
Inmiddels doen er zo’n 2.500 patiënten mee aan HartWacht. 
Zij hoeven minder vaak naar de poli te komen. Dat scheelt 
hen tijd en bespaart de ziektekostenverzekeraar geld. Bij 
deze patiënten zie je ook minder Eerste Hulp-bezoeken en 
minder opnames. Bijna alle ziektekostenverzekeraars staan 
open voor de financiering van deze e-healthtoepassing. 
Grote ziekenhuizen werken nog niet met HartWacht. Maar 
er kloppen wel ziekenhuizen bij ons aan om erover te praten. 
Het is natuurlijk best een aanpassing, ook voor de artsen. Het 
belangrijkste is dat iedereen er vertrouwen in krijgt.’
Cardiologie Centra Nederland is een keten van twaalf 
zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten.  
Zie: www.cardiologiecentra.nl

Marcel Heldoorn, manager 
digitale zorg Patiëntenfederatie 
Nederland

‘Voor de minder digitaal 
vaardige patiënt moet er 
extra aandacht zijn’

‘Digitale zorg geeft mensen de mogelijkheid zich beter te 
informeren over hun aandoening, zelf hun gezondheid beter 
in de gaten te houden en makkelijker contact met arts of 
verpleegkundige te leggen. Het ene ziekenhuis is wat dat 
betreft verder dan het andere. Het AMC bijvoorbeeld slaagde 
erin om met het uitbreken van corona massaal videoconsulten 
in te zetten. Maar dat is lang niet overal zo. Wij vinden als 
Patiëntenfederatie dat een patiënt over zo’n drie à vijf jaar 
overal desgewenst voor een videoconsult moet kunnen 
kiezen. Afhankelijk van de aard van de aandoening natuurlijk. 
Bij nieuwe klachten is er meestal een fysiek consult nodig.
Er is wel een aandachtspunt. Voor mensen die niet zo digitaal 
vaardig zijn, mag de zorg niet minder toegankelijk worden. 
Misschien kan er iemand naast hen gaan zitten om instructie 
te geven, of naar een manier worden gezocht waardoor zij 
wel videocontact kunnen hebben met de arts, via WhatsApp 
bijvoorbeeld. Doordat een grote groep patiënten steeds 
zelfstandiger wordt, omdat zij zichzelf kunnen monitoren, 
blijft er tijd over. Die tijd kan worden gebruikt om de minder 
digitaal vaardige patiënt die extra aandacht te geven.
Er zijn heel veel gezondheidsapps, het e-healthaanbod 
is overweldigend. Om mensen wegwijs te maken zijn wij 
digitalezorggids.nl begonnen. Op deze site vind je uitleg 
over digitale zorg en kun je zoeken op specifieke producten 
en aandoeningen, zoals COPD bijvoorbeeld. Wat nog in 
ontwikkeling is, is de persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO). Dit is een app of site waarin je zelf alle informatie 
kunt verzamelen die met je gezondheid te maken heeft, 
informatie van de huisarts of apotheek bijvoorbeeld. Er zijn 
verschillende PGO’s, op digitalezorggids.nl is hier meer over 
te lezen. Een PGO is handig, je hebt immers alle gegevens bij 
elkaar. Maar ga bewust om met het delen van deze informatie. 
Daar mag je niet toe verplicht worden. Daarom willen wij het 
patiëntgeheim wettelijk vastgelegd zien, net zoals een arts 
medisch beroepsgeheim heeft.’

MEER INFORMATIE:
www.digitalezorggids.nl 
www.thuisarts.nl 
www.ggdappstore.nl  
www.patientenfederatie.nl   
Zelfhulpprogramma Trimbos: www.kleurjeleven.nl  
National eHealth Living Lab: www.nell.eu 
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  Reistips 
& tricks

SPANNEND EN LEERZAAM 
SURVIVALJEUGDBOEK 

De Yukon Vuurman van Daan Kloeg is 
een spannend en leerzaam survivalboek 
voor jongeren. Hoofdpersonage Erik mag 
met zijn oom Ben op een avontuurlijke 
survival-kanotocht in het Canadese Yukon. 
Dit onherbergzame gebied bestaat uit 
eindeloze bossen, wilde rivieren, zompige 
moerassen en besneeuwde bergen. En er zijn volop vogels, 
elanden, wolven en beren. Als ze bij een grote stroomversnelling 
komen, raakt Erik zijn oom kwijt. Ineens is Erik alleen in de 
immense natuur. Hoe overleeft hij?  
ISBN 9 789082 201314, € 24,95.
Alleen te bestellen via www.deyukonvuurman.com

DE TEXELSE  
YURT-BELEVING 
Veel mooier wordt het niet als je van 
kamperen houdt: met het hele gezin 
logeren in een yurt in de Texelse duinen. 
Een yurt (ook wel ‘joert’ gespeld) is 
een van oorsprong Mongoolse tent 
met ronde vorm. Hierin beleef je het 
absolute samenzijn, middenin de natuur. 
Vanaf je yurt kun je direct kilometers 
fietsen, wandelen, skaten of hardlopen. 
En natuurlijk is het strand op dit eiland 

altijd vlakbij. Logeren in yurts op Texel doe je op het speciaal 
afgeschermde gedeelte van Camping Loodsmansduin vlakbij Den 
Hoorn. Een feest, en niet alleen voor de kinderen.  
www.texelyurts.nl

GEEN VOEDSELBANK MAAR VAKANTIEBANK 
Via Stichting De Vakantiebank kunnen mensen met een 
inkomen rond bijstandsnorm een onbezorgde vakantieweek 
beleven. Inmiddels zijn er op diverse locaties in Nederland gratis 
vakantieplaatsen aangeboden. Bijvoorbeeld door Campanile, 
dat zes locaties selecteerde waar gezinnen van maximaal vier 
personen in juli en augustus een week lang kunnen verblijven, 
inclusief ontbijt, diner en fietsengebruik. Bijvoorbeeld in 
Amsterdam, Breda, Zevenaar, 
Venlo, Delft en Eindhoven. 
Ook andere reisorganisaties 
als Pelikaan Travelgroup 
en particulieren met 
vakantiehuizen dragen hun 
steentje bij om mensen blij te 
maken met een vakantie. 
www.devakantiebank.nl

BOEKENBOT PUCK HELPT ZOEKEN 
Chatbot Puck is een digitale boekenadviseur en geeft klanten op 
basis van individuele vragen boeksuggesties. Puck vraagt je naar 

je persoonlijke voorkeuren, 
waarna de chatbot een literair 
uitstapje voorstelt. Meestal 
in de vorm van vier boeken, 
waar vaak verrassende titels 
tussen staan. Probeer maar 
eens uit en ontdek of je een 
sporadische lezer of echte 
boekenwurm bent. Als je 
een gesuggereerd boek 
wilt aanschaffen, word je 
doorgeschakeld naar Libris.nl. 
www.puck.nu

ONTDEK 
NEDERLAND OP 
EEN ANDERE 
MANIER 
Met de website en app van 
Honeyguide ontdek je een 

ander Nederland. Ten eerste reis je volgens het ‘nieuwe reizen’: 
duurzaam en weg van de gebaande paden. Daarnaast zorgen 
de unieke reistips ervoor dat ons eigen land je doet verrassen. 
Voeg zelf ook unieke plekjes toe en deel die met vrienden. In de 
app kun je een hele reis, een weekendje weg of een tussenstop 
plannen. Handig: de kaarten op de app zijn ook zonder internet te 
bekijken. www.heyhoneyguide.com/nl/ontdek-nederland-met-
honeyguide-app

BIJZONDER SLAPEN IN VINKEVEEN 
Bij Vrijhaven Zwier aan de Vinkeveense Plassen kun je op 
bijzondere wijze overnachten en ontspannen in een aantal 
uitzonderlijke accommodaties: Havenhuisjes, Zwiertenten, een 
Pakschuyt (bruidssuite) of een heuse Eilandhut. Elk plekje waar 
je logeert is gericht op ontspannen, opladen en in het hier en 
nu leven. Of je nu op het eiland de totale rust opzoekt, in de 
Pakschuyt je romantische 
huwelijksnacht viert of in 
een van de Havenhuisjes of 
Zwiertenten van de natuur 
geniet, je gaat met nieuwe 
energie weer huiswaarts. 
www.bijzonderplekje.nl/
vrijhaven-zwier

Dan heeft u als stomadrager een huidplak nodig die u deze vrijheid 
ook geeft! Een huidplak moet goed kunnen absorberen, goed blijven 
hechten, uw huid in topconditie houden en soepel zijn!

De EuroTec huidplak (1- of 2-delig, vlak of 
convex) voldoet hieraan:
• Super huidvriendelijk door alleen 

natuurlijke ingrediënten*
• Flexibel en soepel door de schuimtoplaag
• Comfortabel

*Gelatine, Pectine, NatriumCMC en 
Polyisobutyleen 

Voor meer informatie zie 
www.eurotec.nl/informatie/stoma-materiaal

D I T  VO O R JA A R  O O K  W E E R  L E K K E R 
G E N I E T E N  VA N  H E T  M O O I E  W E E R , 
DAGJ E S  W E G ,  ACT I E F  Z I J N , 
L E K K E R  Z W E M M E N ?

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

0800-3300010 serviceteam@eurotec.nl

Kies ook voor veiligheid, zekerheid 
en comfort! Vraag nu alvast een 
proefpakket op maat aan, zodat u dit 
voorjaar optimaal kunt genieten!

Proberen? Vraag een gratis proefpakket 
aan en ervaar zelf de voordelen!

SCAN VOOR EEN 
PROEFPAKKET!

NU MET GRATIS 
PRAKTISCHE 

TOILETTAS

        
CONVATEC KNEEDBARE PLAKKEN 
Altijd de perfecte pasvorm!

ConvaTec kneedbare huidplakken
✓ Memory-technologie: de plak sluit 

perfect aan bij de stoma, ook al 
verandert deze van vorm of grootte.

✓ Lekkage-slot: de plak vormt een ‘dijkje’ 
rondom de stoma voor maximale 
controle en het voorkomen van 
lekkages.

✓ Huidbescherming: beschermt de huid 
en herstelt geïrriteerde huid.

✓ Eenvoudig: 90% van de gebruikers 
vindt kneden makkelijker dan knippen. 

Wilt u onze kneedbare plakken 
gratis proberen? Bel of mail ons!

   0800 3300010
   info.convatec@convatec.com“Je kneedt je plak op maat. Daarna beweegt 

de plak mee als je stoma beweegt” - Sarah 

Samen zorgen sinds 1897

125 jaar
mathot
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1936
Oprichter Joop Mathot komt te overlijden.  
Het echtpaar Antoon en Truus Spaargaren  
neemt de leiding van het bedrijf over.

1947
Kort na de Tweede Wereldoorlog bestaat Mathot vijftig 
jaar en heet het bedrijf voluit ‘Firma J.T. Mathot’.

1962
Op 2 april 1962 neemt Arnold van Bemmel ‘NV Het 
Gezondheidshuis’ over van weduwe Catharina Johanna 
Luca-Moorrees. 

1967
De firma J.T. Mathot wordt ondergebracht in NV  
Het Gezondheidshuis van Arnold van Bemmel jr.

1970
Onder de officiële nieuwe noemer ‘NV Het 
Gezondheidshuis Mathot’ ontpopt Arnold van Bemmel 
zich tot een pionier op het gebied van stoma’s en 
stomazorg. Hij ontwikkelt het zogenoemde Alvab-
systeem, een van de eerste disposable opvangsystemen 
voor stomadragers (vernoemd naar de initialen van  
Arnold Louis van Bemmel). 

1981
Van vader op zoon: op 23 november neemt Hans van 
Bemmel het directeursstokje over van zijn dan 68-jarige 
vader Arnold.

1897
Joseph Theodorus Mathot, roepnaam Joop, richt ‘Speciaal 
Magazijn van Caoutchouc En Guttapercha’ op. De winkel 
met verplegings- en huishoudartikelen bevindt zich aan 
de Kruisstraat 40 in Haarlem en wordt op 31 mei officieel 
geopend. De bekendmaking vindt plaats middels een 
advertentie op pagina 4 van de Nieuwe Haarlemsche 
Courant. 

1908
Wegens succes verhuist het Speciaal Magazijn van 
Caoutchouc En Guttapercha naar een ruimer pand: de 
Grote Houtstraat 39 in Haarlem. Hier zijn onder andere te 
koop: rolwatten, bandages en medische korsetten, als ook 
levertraan, hoestdranken en zalfjes.

1922
Het Speciaal Magazijn van Caoutchouc En Guttapercha 
viert zijn 25-jarig jubileum. Een jaar later (1923) schaft 
Joop Mathot twee ambulances aan voor ziekenvervoer. 
Voorheen werden patiënten uitsluitend vervoerd per 
rijwielbrancard en ziekentransportrijtuig. 

MATHOT:  
125 JAAR IN VOGELVLUCHT
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2008
De eerste editie van het Mathot Magazine ziet het 
levenslicht. Daarnaast start in september de campagne 
SamenZorgen, om de samenwerking met ziekenhuizen en 
thuiszorginstellingen te intensiveren.

2010
Op 15 mei 2010 verhuist het hoofdkantoor van Mathot naar 
zijn huidige locatie: de A. Hofmanweg 40 in Haarlem.  

2016
Mathot neemt Dantuma in Friesland over. Ook huurt Mathot 
sinds 1 januari 2016 een logistiek centrum in Halfweg om 
de enorme doorloop van medische hulpmiddelen te kunnen 
blijven realiseren. Het centrum heeft een omvang van bijna 
2400 vierkante meter en is daarmee 2,5 keer zo groot als 
de gemiddelde supermarkt. Hiervandaan levert Mathot 
dagelijks medische hulpmiddelen aan zorgvragers

2022
Mathot bestaat 125 jaar! Het bijzondere jubileumjaar 
markeert ook het vertrek van algemeen directeur Oscar 
de Goederen, die wel als adviseur betrokken blijft 
bij Mathot. Voormalig financieel directeur Antoine 
Hendrikx volgt De Goederen op. Per 1 april 2022 vormt 
hij samen met operationeel directeur Remco van Bemmel 
de nieuwe directie. Mathot is en blijft expert op het 
gebied van: stomazorg, wondzorg, (in)continentiezorg, 
compressietherapie, orthopedie en diabetes.

1984
Op 4 juni 1984 vindt een feestelijke heropening plaats na 
de verbouwingen van de bedrijfspanden aan de Zijlstraat 
69 en de Nieuwe Groenmarkt 51. 

1992
Op 27 april 1992 ontvangt Hans van Bemmel namens 
Het Gezondheidshuis Mathot BV de titel ‘Ondernemer van 
het jaar 1991’. Het oordeel van de jury van het Koninklijk 
Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) luidt: ‘…
de heer Hans van Bemmel is een moderne, dynamische 
ondernemer, die met een team van gemotiveerde 
medewerkers en met steun van zijn echtgenote een  
heel bijzonder bedrijf leidt’.

1997
Wederom reden voor een feestje: Het 
Gezondheidshuis Mathot BV bestaat honderd jaar.  
Dit wordt op 14 november gevierd met onder andere 
twee symposia in het Den Hartog Ford Museum in 
Hillegom. Tijdens de receptie deelt Jaap Pop,  
de burgemeester van Haarlem, mee dat  
Het Gezondheidshuis Mathot BV het predicaat 
‘hofleverancier’ mag dragen. 

2000
Mathot is sinds 2000 erkend door de Stichting 
Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen 
(SEMH) en ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat 
Mathot hoogwaardig kwaliteitswerk levert en aan alle 
eisen qua wetgeving voldoet. Specifiek op het gebied 
van therapeutisch elastische kousen, orthopedische 
instrumenten en medische hulpmiddelen in de stomazorg, 
incontinentiezorg, wondzorg en diabeteszorg.

2001
Het Gezondheidshuis Mathot BV krijgt de handelsnaam 
Mathot Medische Speciaalzaken. Er komt een nieuwe 
huisstijl en de domeinnaam www.mathot.nl wordt 
geregistreerd. Oscar de Goederen (algemeen directeur) 
en Remco van Bemmel (operationeel directeur) nemen het 
roer over van Hans van Bemmel. 
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DIRECTIELEDEN REMCO VAN BEMMEL, OSCAR DE GOEDEREN EN ANTOINE HENDRIKX.

‘HET BELANG VAN DE 
KLANT ZAL ALTIJD 
LEIDEND BLIJVEN’

Toen Joseph Theodorus Mathot in 1897 zijn winkel in Haarlem begon, kon hij niet 

vermoeden dat het bedrijf 125 jaar later uitgegroeid zou zijn tot een landelijk opererende 

medische speciaalzaak met zo’n 150 medewerkers. Hoeveel er ook veranderd is, 

de familiewaarden zijn altijd behouden gebleven. Een interview met directieleden 

Remco van Bemmel, Oscar de Goederen en Antoine Hendrikx.
TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

et was in het voorjaar van 2015, zo rond 4.00 uur 
’s nachts, dat de politie patrouillerend door het 
Haarlemse industriegebied de Waarderpolder 
licht zag branden in het gebouw van Mathot.  

Wat is daar aan de hand? vroegen de dienstdoende agenten 
zich af. Ze vonden de situatie verdacht en belden aan.
‘Remco en ik waren toen nog aan het werk,’ zegt Oscar de 
Goederen grijnzend als hij aan die nacht wordt herinnerd. 
‘We hadden een deadline. De aanbesteding voor 
zorgverzekeraar CZ moest de deur uit. Bij zo’n officiële 
aanbesteding komt veel kijken. Er is een bepaalde werkwijze 
die je dient te volgen. Je moet heel veel documenten 
aanleveren: bewijsvoering, calculatie, alles moet kloppen.  
En als er ook maar iets ontbreekt, ben je bij voorbaat al 
kansloos.’

FOCUS OP BEPAALDE 
PRODUCTGROEPEN
Remco van Bemmel, operationeel directeur, en Oscar de 
Goederen, tot voor kort algemeen directeur, zijn kleinzonen 
van Arnold van Bemmel. Deze laatste nam in 1968 het bedrijf 
over dat Joseph Theodorus Mathot in 1897 begonnen was.  
Bij die overname kreeg het de naam Gezondheidshuis 
Mathot. In 2002 kwam de derde generatie aan het roer, 
kleinzonen Remco en Oscar dus. Zij doopten het bedrijf om 
tot Mathot Medische Speciaalzaken. ‘Er is veel gebeurd in die 
twintig jaar,’ blikt Oscar terug. ‘Zo kwam er pakweg vijftien 
jaar geleden een nieuw zorgstelsel. Dat heeft er onder meer 
toe geleid dat de macht van de zorgverzekeraar groter werd 

op het gebied van inkoop. Dat zagen we op tijd aankomen.’ 
Remco: ‘Oscar had meer ervaring dan ik. Hij wist hoe de 
markt in elkaar zat en hoe die zich zou ontwikkelen. Toen 
wij begonnen, waren er veel relatief kleine, regionaal 
opererende medische speciaalzaken. Nu is er een handvol 
grote partijen die landelijk actief zijn. Onze visie om op 
bepaalde productgroepen te focussen, in plaats van een 
breed assortiment aan te houden, bleek de juiste keuze.’

TOEWIJDING
Doordat Mathot in 2015 de CZ-aanbesteding won – de 
nachtelijke inspanningen van Oscar en Remco hadden hun 
vruchten afgeworpen – werd het bedrijf gecontracteerd om 
vanaf 1 januari 2016 stomamateriaal te gaan leveren aan de 

verzekerden van de CZ-groep. Dat Mathot een van de (twee) 
uitverkorenen was, had vooral met de hoge score op het 
gebied van kwaliteit te maken. 
Remco: ‘Mijn grootvader Arnold van Bemmel bezocht 
zijn klanten nog thuis. Hij was altijd bezig om nóg betere 
oplossingen voor patiënten met een stoma te bedenken.  
Het principe dat de klant goed geholpen werd, was heilig 

H

Interview

Directieleden Antoine Hendrikx, Oscar de Goederen en Remco van Bemmel. 

Een van onze kernwaarden  
is 'verbindend'

'Onze visie om te focussen op 
bepaalde productgroepen,  

bleek een goede keuze'
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voor hem. Natuurlijk komen wij niet meer bij al onze 
klanten thuis. Maar die toewijding, die betrokkenheid bij 
de klant is er nog steeds. Die zit in ons DNA ingebakken. 
Die toewijding, onze kennis van medische hulpmiddelen 
en materialen én natuurlijk de inzet van onze vakkundig 
geschoolde medewerkers dragen er allemaal aan bij dat we 
kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden.’ 

Oscar: ‘Door het winnen van die aanbesteding kregen we 
er in één keer heel veel klanten bij. In 2016 kwam ook de 
fusie met Dantuma Medische Speciaalzaken tot stand, 
een bedrijf in Leeuwarden. Waren we tot dan toe heel 
gelijkmatig gegroeid, na 2016 groeiden we explosief.  
Ga maar na, van twaalf medewerkers in 2002 hebben we  
er nu circa 150.’

FAMILIEWAARDEN
De aanleiding voor dit interview is niet alleen het 125-jarig 
jubileum van Mathot, maar ook het vertrek van Oscar de 
Goederen als algemeen directeur. Op 31 maart jongstleden 

heeft hij het stokje overgedragen aan Antoine Hendrikx. 
Oscar: ‘Antoine was tot voor kort onze financieel directeur. 
Ter voorbereiding van zijn nieuwe functie hebben we het 
afgelopen kwartaal nog intensiever naast elkaar gewerkt. 
Hij kent nu het klappen van de zweep. Als algemeen 
directeur ben je onder meer degene die naar buiten treedt, 
contact hebt met belangengroeperingen. Alle stakeholders 
zijn ingelicht.’
Remco: ‘De financiën zijn nu opgepakt door iemand anders 
binnen het bedrijf, Laura Dijkzeul. We wilden niet iemand 
van buiten met alleen maar de juiste papieren. Dus hebben 
we gekozen voor een interne kandidaat. De familiewaarden 
zijn heel belangrijk bij Mathot, daar willen we niet aan 
tornen. Iedereen die solliciteert, wordt daarop gescreend. 
Tot nu toe is het nog steeds gelukt om mensen te vinden 
die bij ons passen. Maar met de huidige krapte op de 
arbeidsmarkt zal dat steeds moeilijker worden. Dat is een 
van de uitdagingen voor de toekomst.’

ZORGGERICHT
Oscar: ‘Hoe wij de toekomst zien? We zijn natuurlijk 
afhankelijk van overheidsbeleid. Maar wat er ook gebeurt, 
het belang van de klant zal bij Mathot altijd leidend blijven. 
Ik verwacht nog een verschraling. Misschien dat sommige 
medische speciaalzaken zich zullen terugtrekken of gaan 
fuseren.’ 

'Na 2016 groeiden we explosief  
naar 150 medewerkers'

Maar we zien nu een verschuiving van de tweede 
naar de eerste lijn. Dus delen wij de kennis over de 
productgroepen die we vertegenwoordigen nu ook met 
huisartsen. Zo hebben we laatst bij de Universiteit van 
Groningen een module over compressietherapie voor de 
huisartsenopleiding verzorgd.’ 

LEAN-METHODIEK 
Remco: ‘Door de prijsbepalingen die de zorgverzekeraars 
ons hebben opgelegd, moeten we nu meer doen voor 
minder geld. Dit ondervangen we door de zogeheten 
Lean-methodiek – zo efficiënt mogelijk werken terwijl je 
tegelijkertijd iets toevoegt voor de klant – toe te passen op 
de logistiek. Maandag is onze piekdag. Dan zijn er vaak veel 
meer bestellingen dan op andere dagen. Sommige klanten 

bestellen telkens hetzelfde materiaal met een repeterend 
patroon. In plaats van reactief stellen we ons bij hen nu 
proactief op. Dat wil zeggen dat we niet afwachten tot zij 
bellen met een bestelling, maar zelf een berichtje sturen 
dat er weer een bestelling klaarstaat en wanneer ze deze 
kunnen verwachten. Voor hen, veelal vaste klanten, is er de 
relatief nieuwe Automatische Bestelservice, die automatisch 
en periodiek een vaste benodigde hoeveelheid medische 
hulpmiddelen bij de klant aflevert. Dat maakt de leveringen 
voor ons beter te plannen. Daarmee ontlasten we de maandag 
en heeft de klant zijn producten altijd op tijd in huis zonder 
dat hij ernaar hoeft om te kijken.’ 
Oscar: ‘Wat de toekomst ook brengt, we vinden altijd wel 
een oplossing die ten goede komt aan de klant. We komen nu 
periodiek met z’n drieën bij elkaar om dingen te bespreken. 
Ik blijf namelijk als adviseur betrokken bij Mathot. En wat de 
afgelopen twintig jaar betreft, ik ben blij dat ik die heb mogen 
meemaken. Ik kijk er met een gevoel van trots op terug.’

Antoine: ‘Het kan ook zijn dat bepaalde partijen dingen af 
gaan stoten omdat er op andere vlakken meer financieel 
gewin valt te behalen. Bij ons gaat het niet om het 
financiële gewin op de korte termijn. Wij hebben een lange 
adem. Wij zijn op de eerste plaats zorggericht. Dat zal altijd 
zo blijven. Ik ben vijf jaar geleden als ad interim bij Mathot 
gekomen en vond het meteen een fijn bedrijf. De waarden 
die Mathot nastreeft, matchen met mijn opvattingen. 
Mathot is oprecht geïnteresseerd in de klant en stelt de 
belangen van de klant altijd voorop, zelfs als dat geld kost.’

KENNISPARTNER
Antoine: ‘Of we nog specifieke plannen hebben?  
We willen in elk geval nog meer naar buiten treden 
als kennispartner. Mathot is al geruime tijd de schakel 
tussen de zorgprofessional en de klant. Een van onze 
kernwaarden is “verbindend”. We organiseerden altijd al 
scholingen voor onder andere thuiszorgmedewerkers op 
het gebied van wondzorg, stomazorg en continentiezorg. 

‘We willen nog meer naar buiten  
treden als kennispartner’

Oscar: 'Wat de afgelopen twintig jaar 
betreft, ik ben blij dat ik die heb mogen 
meemaken, Ik kijk er met een gevoel van 
trots op terug'

 'Wat de toekomst ook brengt, we 
vinden altijd wel een oplossing die 

ten goede komt aan de klant'
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mooi aan haar werk. ‘Ik probeer mensen zo goed mogelijk te 
helpen door empathisch te luisteren en kwaliteit te leveren.’ 
Vroeger ging alles per telefoon, dus sprak ze alle klanten en 
iedereen kende haar. ‘Dat is nu anders, maar wat wil je ook 
met duizenden klanten. Ze kunnen natuurlijk tegenwoordig 
mailen en bestellen via onze bestelsite Mijn.Mathot.nl. In 
sommige gevallen krijgen langdurige klanten hun spullen 
zelfs automatisch en op reguliere basis geleverd via Mathots 
relatief nieuwe service: de Automatische Bestelservice. 
Aangezien niet iedereen met een computer overweg kan en 
er mensen zijn die liever persoonlijk contact opnemen, blijft 
Klantenservice natuurlijk ook altijd telefonisch bereikbaar.’

BLIJVEN ZORGEN
De jaren vlogen voorbij voor Sylvia. Elk jaar was er wel weer 
wat anders en ook in haar functie groeide ze. ‘Het is hier nooit 
saai. De zorgsector is veranderlijk, met regels, vergoedingen 
en nieuwe systemen. En intern ontwikkelen we sterk. Er zijn 
voldoende uitdagingen en zaken voor mij om op te pakken. 
Daarin heb ik grote vrijheid. Onlangs nog organiseerde ik een 
online-bingo voor de collega’s en ik begeleid projectteams of 
nieuwe medewerkers.’ Ondanks het feit dat Mathot groeide 
naar een landelijk opererend bedrijf, zijn het familiegevoel en 
de klantvriendelijkheid gebleven. ‘Bij ons staat de klant nog 
steeds centraal. Daar waak ik ook over. Zelfs nu we veel 
thuiswerken in verband met corona. Omdat we zo’n goed 
team hebben, gaat dat prima, maar we komen soms toch bij 
elkaar om bij te praten.’ Silvia heeft nooit van baan willen 
veranderen. ‘Ik bouwde zekerheid en vrijheid op, kon groeien 
en ik vind hier voldoende uitdagingen. En ik kan blijven 
zorgen, want de klanten liggen me na aan het hart. 
Ze vertrouwen op ons.’

Sylvia Blinkhof (53 jaar) werkt al 24 jaar voor Mathot in diverse functies bij de 

klantenservice. Momenteel is ze coördinator. Een functie achter de schermen, maar 

ze krijgt nog steeds de groeten van trouwe klanten. Jarenlang was ze het eerste 

klantencontact en nog steeds is ze de stem van de voicemail en telefonische keuzemenu’s. 

Het zorgen voor de klanten blijft haar passie. 

TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE:  Ruben Eshuis

Na de middelbare school wilde Sylvia Blinkhof niets 
liever dan in de dienstverlening werken. Eerst als 
receptioniste bij hotels. ‘Ik had veel klantencontact 

en dat vond ik heerlijk. Ik houd ervan om te luisteren naar 
mensen en om voor ze te zorgen.’ Silvia kende dorpsgenoten 
Hans van Bemmel, de toenmalige directeur van Mathot, en 
werknemer Martin Buser. Ze zochten iemand voor de 
klantenservice en vroegen haar. ‘Ik wist helemaal niets van 
medische artikelen, dus wilde wel tijdelijk invallen. Maar ik 
ben er nooit meer weggegaan. Nog steeds vind ik het heerlijk 
om voor dit familiebedrijf te werken. We waren in het begin 
met een klein, hecht team van ongeveer veertien mensen; 
tegenwoordig zijn we met honderdvijftig, maar die hechtheid 
om samen het beste voor de klant gedaan te krijgen is er nog 
steeds.’

GOEDE BAND MET DE KLANT
In Sylvia’s begintijd kwam het Mathot-team elke week bij 
elkaar in het voormalige Stadscafé in Haarlem om bij te 
praten. ‘We waren, en eigenlijk zijn we dat nog steeds, één 
grote familie. Iedereen was superbetrokken en het was alsof 
ik in een warm bad stapte. Dat gevoel is nooit verdwenen.’ 
Een kwarteeuw geleden werkte Sylvia met klantenkaarten, 
waarop de klantgegevens en gebruikte hulpmiddelen stonden. 
‘Dat leidde snel tot persoonlijke en vertrouwelijke gesprekken. 
Ik was het enige aanspreekpunt en bouwde een goede band 
op met de klanten. Soms bracht ik ook bestellingen naar 
mensen. Dan kreeg ik thee met een koekje.’
Mensen waren heel blij met Sylvia en ze kreeg regelmatig 
lieve kaarten of zelfs cadeautjes. ‘Ik herinner me nog goed dat 
een trouwe klant was overleden en een dochter helemaal naar 
Mathot kwam om mij chocolade te brengen als dank voor de 
zorgen. Ik kreeg er een brok van in mijn keel.’ Dat vindt ze zo 

Podium

‘Mathot biedt me al 24 jaar  
een warm bad en voldoende 

uitdagingen’ 
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Ontdekker van het elektron 
Aan het einde van de negentiende eeuw gebeurde er heel 
veel op wetenschappelijk gebied. Vooral de natuurkunde was 
een strijdperk tussen wetenschappers. Wie ging er met de eer 
vandoor voor het ontdekken van het elektron? Dit is een negatief 
geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in 
een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden. Als ontdekker 
van het elektron wordt meestal Joseph John Thomson genoemd. 
In 1897 bestudeerde hij de afbuiging van een kathodestraal met 
behulp van een elektrisch en een magnetisch veld. Hieruit kon hij 
de verhouding bepalen tussen de massa van de deeltjes en hun 
lading en zo elektriciteit verklaren. Voor zijn ontdekking kreeg hij 
in 1906 de Nobelprijs.

Onder de loep:
eind 19de eeuw

Uitvinder van de roltrap 
De Amerikaan Charles Seeberger borduurde voort op een 
trapontwerp dat hij gekocht had en ontwierp uiteindelijk de 
eerste roltrap. In 1896 installeerde hij die als een attractie op 
Coney Island in New York. Zijn eerste commerciële roltrap 
werd getoond tijdens de Wereldtentoonstelling van 1900 in 
Parijs. Een van de eerste keren dat een roltrap in een film was te 
zien, was in 1916 in The Floorwalker van Charlie Chaplin. Hierin 
werd de roltrap meteen gebruikt als ‘running gag’. De eerste 
roltrap in Nederland werd in 1926 geplaatst in het gebouw van 
De  Bijenkorf aan de Grote Marktstraat in Den Haag.

Ook radioactiviteit werd net voor de eeuwwisseling ontdekt. 
Door een 32-jarige Poolse wetenschapster. De geniale en 
onvermoeibare onderzoekster Marie Curie ontdekte in 1898, 
met behulp van haar man Pierre, twee nieuwe elementen: 
polonium (genoemd naar het geboorteland van Marie Curie) 
en radium (wat ‘straling’ betekent in het Latijn). Radium 
is 50.000 keer actiever dan uranium. Hun revolutionaire 
bevindingen betekenden een doorbraak voor de wetenschap 
en de geneeskunde. Op 10 december 1903 ontvingen Marie 
en Pierre de Nobelprijs voor de Fysica. Tot op de dag van 
vandaag wordt radioactiviteit in ziekenhuizen gebruikt en is 
Marie Curie een voorbeeld voor jonge wetenschappers.

Jonge wetenschapster 
ontdekt radioactiviteit 

Eerste synthetische indigo
Kleurstoffen werden vroeger gemaakt van plantenextracten. Vóór 
1897 werd het natuurlijke indigo vooral gewonnen uit plantensoorten 
die in de tropen voorkomen. Het was in de negentiende eeuw zelfs 
een van de belangrijkste exportproducten van India. Tegen het einde 
van deze eeuw begon men met het vervaardigen van synthetische 
kleurstoffen. Goedkoper en gemaakt in het laboratorium. Indigo was 
de eerste kleur die werd gemaakt, verkregen middels een chemisch 
proces van waterstof en nitrobenzeen. Bayer en BASF maken dit nog 
steeds op deze manier. De kleur wordt ook gebruikt in tatoeage-inkt. 
Daarbij is de giftige stof benzeen in opspraak omdat het allergische 
reacties kan veroorzaken.

Zonder vaccinatiebewijs niet naar 
school in 1897
Ook in 1897 waren er een vaccinatieplicht en een grootscheepse 
vaccinatiecampagne! Eind achttiende eeuw was het pokkenvaccin ontdekt 
door Edward Jenner en in 1823 stelde koning Willem I het vaccineren 
daarmee verplicht. Vaccineren was gratis en schoolgaande kinderen moesten 
hun bewijs van vaccinatie tonen om binnen te komen. Veel gelovigen 
waren ertegen en de vaccinatiegraad nam daardoor af. In 1870 brak er 
weer een pokkenepidemie uit en kwam ook het pokkenbriefje wederom 
tevoorschijn. In 1872 werd de wet op besmettelijke ziekten ingevoerd, waarbij 
quarantaineplicht voor kinderen werd ingesteld bij ziektegevallen thuis. Dus 
ook in 1897 mochten alleen kinderen met een pokkenbriefje naar school. 
Uiteindelijk schafte men de verplichting in 1950 af.

Aspirine populair
De Duitse chemicus Felix Hoffmann ontdekte in oktober 
1897 hoe hij salicylzuur kon binden aan azijnzuur, waarmee 
hij het nieuwe synthetische medicijn aspirine kon maken. 
Hij bracht het in 1899 op de markt en tot de opkomst van 
paracetamol was het de meest gebruikte pijnstiller.

Ontdekker van de malariamug 
Een andere mijlpaal aan het einde van de negentiende 
eeuw staat op naam van de Britse arts Ronald Ross. Op 20 
augustus 1897 ontdekte hij dat een malariaparasiet in muggen 
verantwoordelijk is voor het overbrengen van malaria. Hij trof 
een parasiet aan in een vrouwtjessteekmug. Hoe die parasiet 
in de mens kwam, ontdekte hij een jaar later, in 1898. Hij stelde 
vast dat muggen via hun speekselklieren de malariaparasiet in de 
menselijke bloedbaan konden brengen. In 1902 ontving Ronald 
Ross voor zijn ontdekking de Nobelprijs voor de Geneeskunde. 
Pas onlangs, in november 2021, keurde de WHO het eerste 
vaccin ter voorkoming van malaria goed. 124 jaar later!
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Juliette Hoekstra
Backoffice-medewerker DWCS, werkzaam sinds 2012

‘Bij mijn mooiste Mathot-moment denk ik als eerste aan het 
wonderbaarlijke gegeven dat ik mijn grote liefde via Mathot 
heb ontmoet. Het begon bij een Mathot Magazine uit 2009, 
met op de cover de tekst over Martijn van der Burg die voor 
de Brandwondenstichting naar Istanbul was gefietst. Mathot 
heeft Martijn destijds gesponsord en een interview geplaatst 
in het magazine. Drie jaar later, in oktober 2012, kreeg ik 
Martijn via de klantenservice aan de lijn met de vraag of 
Mathot hem wellicht nóg een keer wilde sponsoren, dit keer 
voor zijn monsterfietstocht naar Vladivostok. Deze tocht 
is echter niet doorgegaan. Er kwamen andere prioriteiten: 
Martijn en ik kochten een huis, trouwden en hebben inmiddels 
samen, naast een zoon en dochter uit eerdere relaties, twee 
zoontjes gekregen.’

Martin Buser
Compliance en HR-officer, 
werkzaam sinds 1993

‘In de bijna dertig jaar dat 
ik voor Mathot werk, heb 
ik zo’n beetje alle rollen 
binnen het bedrijf weleens 
aangenomen: soms bewust 
en soms ook onbewust. 
In mijn functie als 
officemanager had ik bijvoorbeeld altijd een mobiel op zak 
en draaide ik continu nooddienst. Dit heeft niet zozeer mijn 
mooiste, maar wel mijn meest memorabele Mathot-moment 
opgeleverd. Een keer moest ik per spoed kathetermateriaal 
bij een klant aan huis bezorgen. Eenmaal daar aangekomen 
vroeg die persoon: “Kunt u me misschien helpen bij het 
verwisselen van mijn ‘kraantje’?” Daarmee bedoelde die 
persoon het flip-flo katheterventiel. Ik ben klantgericht 
en praktisch ingesteld en dacht: ik doe het gewoon. Het 
oude ventiel zat helaas zeer vast en moest met kracht 
losgetrokken worden. Plots schoot de flip-flo toch open. Het 
gevolg: de hele vloer onder de urine! En dat “dankzij mijn 
hulp”. Gelukkig was de persoon in kwestie erg begripvol, en 
ook wel weer blij met de vervanging van het ventiel. Nadat 
we alles hadden schoongemaakt hebben we erom kunnen 
lachen. Weet je wie er nu nog steeds om kunnen lachen? 
Mijn collega’s!’

Yolanda
Senior medewerker Klantenservice DWCS, werkzaam sinds 2013

‘Op mijn eerste werkdag bij Mathot stond er op mijn bureau een 
Mathot-koffiemok met daarop mijn naam gedrukt – goed gespeld 
ook nog. Diezelfde week kwam ik op de foto voor het Mathot 
Magazine met de gehele afdeling Klantenservice. Ze plaatsten mij 

in het midden, terwijl de rest 
om me heen stond. Ik voelde 
me direct enorm welkom. 
Natuurlijk wist ik toen nog niet 
dat ik – bijna negen jaar later 
– nog steeds met veel plezier 
bij Mathot zou werken. Ik vind 
nog steeds dat wij als Mathot 
mensen, zowel medewerkers 
als zorgvragers, het gevoel 
geven in een warm bad terecht 
te komen.’

Marian Langenberg  
en Annelies Ebbink
Voormalige consulenten compressietherapie 
en orthopedie. Marian was werkzaam van 
1984 tot 2002 en Annelies van 1995 tot 2020

Annelies: ‘Het uitje naar Parijs met het hele 
bedrijf springt er meteen bovenuit voor ons 
beiden. We waren net één grote familie met 
elkaar. We hebben nog naast de toenmalige 
directeur Hans van Bemmel in de attractie 
Space Mountain gezeten. De herinneringen 
aan Hans als directeur zijn sowieso heel 
goed. Hij was geen baas in de traditionele 
zin. Hans was altijd zichtbaar. Als hij de 
winkel binnenkwam, keek hij altijd eerst 
goed om zich heen en gaf dan waar nodig 
aan wat beter kon staan of netter mocht. 
Daar was hij wel enigszins streng in, maar 
hij was vooral ook heel zorgzaam. Zo kregen 
we met Pasen steevast een groot chocolade 
paasei. En als we op zaterdag moesten 
werken, kwam hij even aanwaaien voor de 
gezelligheid. Erg attent. Hij heeft me destijds 
ook ingewerkt, zodat ik de buitendiensten 
kon doen. Prachtig, zoals hij de eerste rit met 
me maakte, in de sneeuw, door de kleine 
straatjes in hartje Haarlem. Hij begeleidde 
me persoonlijk om therapeutisch elastische 
kousen aan te meten bij de mensen thuis.’

Marian benoemt ook veel leuke 
voorvallen uit de winkel: ‘Bijvoorbeeld 
“Rubberen Robbie”, die langskwam voor 
hospitaallinnen. “Dat voelt zo lekker”, 
zei hij altijd. Of de meneer die vanuit 
het zuiden des lands kwam om twee 
borstprotheses te kopen. Dan kon hij zich 
weer als vrouw verkleden en – vanwege 
de afstand – zou hij bij ons geen bekenden 
kunnen tegenkomen.’ 

Ook de cursus orthopedie samen met 
collega Tonny staat Marian nog helder 
voor de geest: ‘Na een dag hard werken 
snel de trein in naar den Bosch en in 
de trein even een sherry’tje drinken 
uit een meegenomen roestvrijstalen 
medicijnbekertje. Mooie tijden.’
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Met MathotMijn mooiste moment

Hans van Bemmel
Oud-directeur, werkzaam geweest van 1969 tot 2001, daarna 
nog enkele jaren actief als adviseur

‘Mijn vader, Arnold Louis van Bemmel junior, is een 
pionier geweest op het gebied van de stomazorg. Hij had 
geen verpleegkundige opleiding genoten, maar kwam in 
zijn werk als handelsvertegenwoordiger wel in contact 
met stomadragers. In de jaren zestig en zeventig liep je 
als stomadrager nog met een metalen bakje op je buik 
rond, een andere oplossing was er niet. Dat vond m’n 
vader onbegrijpelijk. Hij wilde hier een betere oplossing 
voor bedenken – niet uit winstoogmerk, maar puur uit 
menselijk oogpunt. Dagenlang was hij in de keuken bezig 
om een nieuw systeem te realiseren. Dit werd het eerste 
tweedelige disposable systeem, Alvab geheten, genoemd 
naar de initialen van mijn vader. Ik heb nog altijd enorm 
veel respect en bewondering voor zijn pionierswerk en 
ondernemerschap. Toen ik in 1991 de oorkonde kreeg voor 
“Haarlemse ondernemer van het jaar”, was mijn vader he-
laas al overleden. Ik heb toen postuum die erkenning wel 
aan hem opgedragen. Dit maakte voor mij de cirkel weer 
rond en dat beschouw ik als een persoonlijk hoogtepunt.’
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INGREDIËNTEN:
- 100 gram fricandeau in 

dunne reepjes gesneden
- 1 blikje tonijn (op water)
- 6 ansjovis filets
- 4 eetlepels romige 

mayonaise
- scheutje olijfolie
- 2 eetlepels kappertjes
- een paar druppels citroen
- zout en peper
- 3 sneetjes casinobrood 

(stokbrood of een pak 
kant-en-klare Melbatoast)

BEREIDING
Laat de tonijn uitlekken en meng deze met de ansjovis 
en de mayonaise in een blender tot een luchtige 
saus. Snij de fricandeau in dunne reepjes. Meng de 
fricandeaureepjes en de kappertjes door de tonijnsaus. 
Breng het geheel op smaak met zout en peper, wat 
druppels citroen en eventueel met een scheutje 
olijfolie. Laat het daarna een paar uur opstijven in de 
koelkast in een gesloten bakje.
Verwarm de oven voor op 180-200 graden. Rooster de 
sneetjes brood goudgeel in de broodrooster. Snij gelijk, 
als ze nog warm zijn, de korstjes er rondom af en snij 
daarna ieder sneetje horizontaal doormidden. Snij alle 
platte sneetjes nog een keer diagonaal door. Nu zijn er 
twaalf driehoekjes. Vervolgens leg je ieder driehoekje 
met de snijkant naar onderen op de broodplank en 
draai je er een paar rondjes mee om de kruimels te 
verwijderen. Leg de broodjes met de snijkant naar 
boven op een bakplaat en bak ze ongeveer twee 
minuten in de voorverwarmde oven. Haal ze eruit en 
leg ze op een schaal.

Melbatoast met zelfgemaakte 
vitello tonnato salade

Voor bij de zomerse buitenborrel

Serveer de salade op de  
Melbatoastjes en borrelen maar!

We kennen allemaal de Melbatoast, de dunne toast waarvan één 
kant een keer extra gegrild is. Dit is een uitvinding van de Franse 
chef-kok Auguste Escoffier (ook de uitvinder van het dessert pêche 
melba). In 1897 – Mathots oprichtingsjaar – werd de Australische 
operazangeres Nellie Melba (Helen Porter Mitchell) erg ziek. 
Escoffier was een groot fan van haar en bedacht voor Nellie de 
Melbatoast en dit werd het hoofdbestanddeel van haar dieet. 

Maak de Melbatoast zelf; deze is heerlijk met het  
onderstaande recept voor vitello tonnato salade. 
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Met MathotMijn mooiste moment

Henny van Keulen
Stomaverpleegkundige, werkzaam bij Mathot van 1988 tot 2005,  
in 2000 verkozen tot stomaverpleegkundige van het jaar

‘Ik heb in totaal ruim zeventien jaar bij Mathot gewerkt. 
Toen ik werd verkozen tot stomaverpleegkundige van het 
jaar had ik twee banen: bij Mathot en ik was eigen baas op 
de stomapoli in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. In het 
ziekenhuis gaf ik regelmatig cursussen over stomazorg. De 
uitslagen van de examens deelden we altijd in ons leslokaal, 
maar één keer zou de bekendmaking plaatsvinden in het 
restaurant van het ziekenhuis. Toen ik daar binnenkwam, zat 
het helemaal vol mensen, onder wie ook Mathot-collega’s. 
Daar werd ik compleet verrast met het feit dat ik verkozen 
was tot stomaverpleegkundige van het jaar. Een hele eer. In 
2005 ben ik ook nog geridderd voor mijn werk. Mijn geheim? 
Van mij moest – natuurlijk mits die er was – de partner van de 
stomadrager bij elke afspraak aanwezig zijn. Want ik heb altijd 
gezegd: “Een stoma heb je niet alleen, die heb je met het hele 
gezin.” Die filosofie is steeds goed ontvangen.’

Cocky van Rossum
Voormalig financieel administratief medewerker, werkzaam  
geweest van 1990 tot 2017

‘Wat me altijd zal bijblijven, is dat we in 1997 voor het hon-
derdjarig bestaan van Mathot met z’n allen voor drie dagen 
naar Disneyland Parijs zijn geweest. Inclusief aanhang. We 
waren met een club van ruim twintig man. Zelfs oma Van 
Bemmel, toen ergens in de tachtig, was nog mee, evenals 
jongelui. Van achttien- tot tachtigjarigen: de saamhorigheid 
was heel groot en iedereen vermaakte zich. We verbleven 
samen in een hotel in de buurt van Disneyland en konden 
met de metro naar het park.  
Er heerste een onwijs leuke sfeer. Ik vond vooral de avond-
parade met lichtshow mooi en de attractie Space Mountain 
erg leuk.  
De groep vertrok na twee dagen met de Thalys weer naar 
huis. Mijn man en ik bleven nog een paar dagen om op 
Roland Garros tennis te kijken. Een uitstapje om niet te 
vergeten.’

De redactie kreeg in mei 2020 onderstaande spontane reactie:  
Ons mooie Mathot moment!
‘Als klant lees ik altijd met veel interesse het Mathot Magazine. Maar de laatste heb ik 
achter elkaar uitgelezen. Mijn compliment voor de inhoud en het blad in zijn geheel. 
Hartelijk dank en de groeten aan allen en succes met het mooie bedrijf dat Mathot is.’

Samen zorgen sinds 1897

Voorjaar
Zomer

2020

Interview
Hoe slim is een computer?
Eric Postma over kunstmatige intelligentie

Impact
Annelien Oosterbaan: 
‘Met parkinson kun je nog een mooie carrière hebben’

Innovatie
Gezondere voeding, duurzamer geproduceerd

Magazine

Mathot Magazine 1-2020 adv2.indd   1Mathot Magazine 1-2020 adv2.indd   1 16-04-20   09:5016-04-20   09:50
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Mathot gefeliciteerd!
‘Namens Teleflex van harte gefeliciteerd met  

deze mooie en bijzondere mijlpaal!’
Teleflex Medical bv

‘Wij willen Mathot namens Stichting Stomaatje 
van harte feliciteren met hun 125-jarig bestaan!
Dat jullie nog vele jaren goede service en een 

groot assortiment medische hulpmiddelen 
mogen bieden. Hartelijk dank voor de mooie 

samenwerking. Op nog vele goede jaren!’
Stichting Stomaatje

‘Graag feliciteren wij directie en medewerkers  
van Mathot met het 125-jarige jubileum.  

Een bijzondere mijlpaal voor een mooi bedrijf!’
Namens Eakin Nederland

‘Samen Zorgen doen jullie al sinds 125 jaar! 
Namens alle collega’s van Dansac & Hollister 
Nederland feliciteren wij jullie van harte met 
deze indrukwekkende mijlpaal. Wij kijken uit 

naar de toekomst en voortzetting van de mooie 
samenwerking met Mathot. Laten we Samen 

verder Zorgen – voor onze klanten!’
Dansac & Hollister

‘Van harte gefeliciteerd team Mathot, met jullie 
125-jarig jubileum! Deze mijlpaal is mede mogelijk 
gemaakt dankzij de toewijding die jullie hebben. 
Jullie willen echt een verschil maken voor klanten 
die allemaal hun eigen behoeftes hebben om een 
zo vrij mogelijk leven te kunnen leiden. Ieder die 
hier een bijdrage aan levert, mag enorm trots op 
zichzelf zijn. We wensen jullie het allerbeste voor 

de toekomst.’ 
Michael Zwick, Vicepresident KMT

‘ConvaTec wil Mathot van harte feliciteren met dit 
jubileum. Al die jaren staat Mathot voor het zorgen 

voor de mensen die zorg nodig hebben.  
Als leverancier van vele producten zijn we trots  

op onze samenwerking al die jaren.’
ConvaTec

‘Namens alle medewerkers van onze 
toonaangevende merken, waaronder Bosman 

Medische Hulpmiddelen en MediReva, feliciteren 
we Mathot van harte met deze fantastische 

mijlpaal!’
OneMed Nederland

‘Namens Basko Healthcare: gefeliciteerd met 
dit prachtige jubileum. 125 jaar, wat een mijlpaal! 
Bedankt voor de fijne samenwerking en tevreden 

klanten waar we samen hard voor werken.  
Op naar nog veel mooie jaren.’

Basko Healthcare

'Gefeliciteerd met jullie prachtige jubileum!  
Wij waarderen jullie persoonlijke benadering om 

de juiste oplossing te vinden voor mensen met een 
stoma, zodat ook zij zo prettig mogelijk kunnen 

leven.' #SamenSterker
Stomavereniging

'Fantastisch! 125 jaar! Het EuroTec team wil Mathot 
van harte feliciteren met het bereiken van deze 

hoge leeftijd. Nog steeds een belangrijke speler in 
de de markt, vol ambitie, innovatie en zorg voor de 

mens. Ga vooral zo door!'
EuroTec

Mathot gefeliciteerd!
‘Namens iedereen van AllweCare: van harte 
gefeliciteerd met jullie jubileum! Proost op 

nog vele jaren met een mooie samenwerking 
voor optimale zorg met bijzondere medische 

hulpmiddelen.’ 
AllweCare medical B.V.

‘Beste jubilaris, van harte gefeliciteerd met 
het bereiken van deze mooie leeftijd! 125 jaar 
succesvol klaarstaan voor de patiënt is weinig 

bedrijven gegeven, we hopen dat vele patiënten 
de weg naar Mathot zullen blijven vinden!’

Lohmann & Rauscher

‘Namens iedereen van Manfred Sauer NL B.V. van 
harte gefeliciteerd met jullie jubileum! Wij hopen 
de goede samenwerking nog vele jaren te mogen 

voortzetten!’
Manfred Sauer NL B.V.

‘Samen zorgen. Een gedeelde visie en ambitie 
die ervoor zorgt dat Mathot al 125 jaar een 

vertrouwde partner is binnen de gezondheidszorg. 
Namens Coloplast van harte gefeliciteerd met 

jullie benoemenswaardige jubileum!’
Coloplast

‘Gefeliciteerd met dit geweldige jubileum.  
125 jaren zorg, service en ondersteuning. Dank 
voor de zeer plezierige samenwerking waarbij  

1+1 echt 3 is. Op nog naar vele mooie jaren samen 
voor onze klanten!’

Mölnlycke

‘Wij feliciteren Mathot van harte met hun  
125-jarig jubileum! 

De wond- en stomaverpleegkundigen  
Noordwest Ziekenhuisgroep.’ 

‘Ziekenhuis Amstelland feliciteert Mathot  
met een bijzonder jubileum van 125 jaar!’

Ziekenhuis Amstelland

‘Zorgbalans feliciteert de medewerkers van 
Mathot met hun 125-jarig jubileum. Wij hopen nog 

vele jaren van jullie diensten gebruik te maken!’
Zorgbalans

‘Van harte proficiat met het 125-jarig bestaan. 
Wat een prestatie! We hopen met Mathot nog 

vele klanten zelfredzaam te houden of te maken.’
Merel, Fanny, Thomas, Laura, Ilse en Danielle

Ergotherapeuten Ergo Thuis Zorgbalans

‘Het Spaarne Gasthuis feliciteert Mathot met 
dit fantastische jubileum. Bedankt voor de reeds 

jarenlange samenwerking en we kijken uit naar de 
komende 125 jaar!’
Spaarne Gasthuis

‘1897-2022, 125 jaar samen zorgen. 
Welland Nederland BV feliciteert Mathot met dit 

prachtige jubileum, een heel mooi mijlpaal waar 
jullie trots op mogen zijn.’

Welland Nederland BV

‘Van harte gefeliciteerd met 125 jaar excellente  
en op het individu gerichte zorg!’

BiologiQ
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  Reistips 
& tricks

SPANNEND EN LEERZAAM 
SURVIVALJEUGDBOEK 

De Yukon Vuurman van Daan Kloeg is 
een spannend en leerzaam survivalboek 
voor jongeren. Hoofdpersonage Erik mag 
met zijn oom Ben op een avontuurlijke 
survival-kanotocht in het Canadese Yukon. 
Dit onherbergzame gebied bestaat uit 
eindeloze bossen, wilde rivieren, zompige 
moerassen en besneeuwde bergen. En er zijn volop vogels, 
elanden, wolven en beren. Als ze bij een grote stroomversnelling 
komen, raakt Erik zijn oom kwijt. Ineens is Erik alleen in de 
immense natuur. Hoe overleeft hij?  
ISBN 9 789082 201314, € 24,95.
Alleen te bestellen via www.deyukonvuurman.com

DE TEXELSE  
YURT-BELEVING 
Veel mooier wordt het niet als je van 
kamperen houdt: met het hele gezin 
logeren in een yurt in de Texelse duinen. 
Een yurt (ook wel ‘joert’ gespeld) is 
een van oorsprong Mongoolse tent 
met ronde vorm. Hierin beleef je het 
absolute samenzijn, middenin de natuur. 
Vanaf je yurt kun je direct kilometers 
fietsen, wandelen, skaten of hardlopen. 
En natuurlijk is het strand op dit eiland 

altijd vlakbij. Logeren in yurts op Texel doe je op het speciaal 
afgeschermde gedeelte van Camping Loodsmansduin vlakbij Den 
Hoorn. Een feest, en niet alleen voor de kinderen.  
www.texelyurts.nl

GEEN VOEDSELBANK MAAR VAKANTIEBANK 
Via Stichting De Vakantiebank kunnen mensen met een 
inkomen rond bijstandsnorm een onbezorgde vakantieweek 
beleven. Inmiddels zijn er op diverse locaties in Nederland gratis 
vakantieplaatsen aangeboden. Bijvoorbeeld door Campanile, 
dat zes locaties selecteerde waar gezinnen van maximaal vier 
personen in juli en augustus een week lang kunnen verblijven, 
inclusief ontbijt, diner en fietsengebruik. Bijvoorbeeld in 
Amsterdam, Breda, Zevenaar, 
Venlo, Delft en Eindhoven. 
Ook andere reisorganisaties 
als Pelikaan Travelgroup 
en particulieren met 
vakantiehuizen dragen hun 
steentje bij om mensen blij te 
maken met een vakantie. 
www.devakantiebank.nl

BOEKENBOT PUCK HELPT ZOEKEN 
Chatbot Puck is een digitale boekenadviseur en geeft klanten op 
basis van individuele vragen boeksuggesties. Puck vraagt je naar 

je persoonlijke voorkeuren, 
waarna de chatbot een literair 
uitstapje voorstelt. Meestal 
in de vorm van vier boeken, 
waar vaak verrassende titels 
tussen staan. Probeer maar 
eens uit en ontdek of je een 
sporadische lezer of echte 
boekenwurm bent. Als je 
een gesuggereerd boek 
wilt aanschaffen, word je 
doorgeschakeld naar Libris.nl. 
www.puck.nu

ONTDEK 
NEDERLAND OP 
EEN ANDERE 
MANIER 
Met de website en app van 
Honeyguide ontdek je een 

ander Nederland. Ten eerste reis je volgens het ‘nieuwe reizen’: 
duurzaam en weg van de gebaande paden. Daarnaast zorgen 
de unieke reistips ervoor dat ons eigen land je doet verrassen. 
Voeg zelf ook unieke plekjes toe en deel die met vrienden. In de 
app kun je een hele reis, een weekendje weg of een tussenstop 
plannen. Handig: de kaarten op de app zijn ook zonder internet te 
bekijken. www.heyhoneyguide.com/nl/ontdek-nederland-met-
honeyguide-app

BIJZONDER SLAPEN IN VINKEVEEN 
Bij Vrijhaven Zwier aan de Vinkeveense Plassen kun je op 
bijzondere wijze overnachten en ontspannen in een aantal 
uitzonderlijke accommodaties: Havenhuisjes, Zwiertenten, een 
Pakschuyt (bruidssuite) of een heuse Eilandhut. Elk plekje waar 
je logeert is gericht op ontspannen, opladen en in het hier en 
nu leven. Of je nu op het eiland de totale rust opzoekt, in de 
Pakschuyt je romantische 
huwelijksnacht viert of in 
een van de Havenhuisjes of 
Zwiertenten van de natuur 
geniet, je gaat met nieuwe 
energie weer huiswaarts. 
www.bijzonderplekje.nl/
vrijhaven-zwier

Dan heeft u als stomadrager een huidplak nodig die u deze vrijheid 
ook geeft! Een huidplak moet goed kunnen absorberen, goed blijven 
hechten, uw huid in topconditie houden en soepel zijn!

De EuroTec huidplak (1- of 2-delig, vlak of 
convex) voldoet hieraan:
• Super huidvriendelijk door alleen 

natuurlijke ingrediënten*
• Flexibel en soepel door de schuimtoplaag
• Comfortabel

*Gelatine, Pectine, NatriumCMC en 
Polyisobutyleen 

Voor meer informatie zie 
www.eurotec.nl/informatie/stoma-materiaal

D I T  VO O R JA A R  O O K  W E E R  L E K K E R 
G E N I E T E N  VA N  H E T  M O O I E  W E E R , 
DAGJ E S  W E G ,  ACT I E F  Z I J N , 
L E K K E R  Z W E M M E N ?

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

0800-3300010 serviceteam@eurotec.nl

Kies ook voor veiligheid, zekerheid 
en comfort! Vraag nu alvast een 
proefpakket op maat aan, zodat u dit 
voorjaar optimaal kunt genieten!

Proberen? Vraag een gratis proefpakket 
aan en ervaar zelf de voordelen!

SCAN VOOR EEN 
PROEFPAKKET!

NU MET GRATIS 
PRAKTISCHE 

TOILETTAS

        
CONVATEC KNEEDBARE PLAKKEN 
Altijd de perfecte pasvorm!

ConvaTec kneedbare huidplakken
✓ Memory-technologie: de plak sluit 

perfect aan bij de stoma, ook al 
verandert deze van vorm of grootte.

✓ Lekkage-slot: de plak vormt een ‘dijkje’ 
rondom de stoma voor maximale 
controle en het voorkomen van 
lekkages.

✓ Huidbescherming: beschermt de huid 
en herstelt geïrriteerde huid.

✓ Eenvoudig: 90% van de gebruikers 
vindt kneden makkelijker dan knippen. 

Wilt u onze kneedbare plakken 
gratis proberen? Bel of mail ons!

   0800 3300010
   info.convatec@convatec.com“Je kneedt je plak op maat. Daarna beweegt 

de plak mee als je stoma beweegt” - Sarah 

Het leven is soms    
onvoorspelbaar.
De veiligheid van een 
huidplaat beter niet.

*Gegevens zijn gebaseerd op in-vitrotests en zijn mogelijk niet representatief voor de gebruikerservaring in het dagelijks leven

Bestel uw 
gratis samples 
vandaag

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

Hecht snel, verlengt draagtijd 
en is toch eenvoudig 
te verwijderen - draagt bij aan 
een zorgeloos leven zonder 
onvoorspelbare lekkages.

Ontvangt u onze nieuwsbrief graag bij u 
op de deurmat, om rustig door te bladeren 
tijdens een kop thee?

Schrijf u dan nú in!           info@eakin.nl

Lees eens per kwartaal de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van stoma-
materiaal, herkenbare verhalen en meer 
gebruikservaringen van stomadragers!

Testresultaten* bewijzen 
dat eakin dot® 

huidplaten het meest 
veilig zijn1.

       Ook      vriendelijk     voor uw       huid.



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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Ik zorg 
voor je.

Ellen van Toor werd drie jaar geleden via een deta-
cheringsbedrijf aan Mathot voorgesteld. ‘Ik was 
daarvoor uitgezonden naar een advocatenkantoor, 
verzekeringsmakelaar en telecombedrijf Orange. 

Prima werk hoor, maar nadat ik voor het sollicitatiege-
sprek bij Mathot binnenstapte, voelde ik het meteen: dit 
is een warm bad.’ Leidinggevende Vanessa Willems en HR 
officer Martin Buser gaven haar meteen het gevoel dat ze 
hier thuishoorde. ‘Dat is nooit meer weggegaan. Ik zie dit 
eigenlijk ook niet als werk. Dit is wat ik het liefste doe: met 
mensen praten, meedenken, zorgen en aandacht geven.’ 

VERRASSEND
Drie dagen per week is Ellen het eerste aanspreekpunt als 
bezoekers bij het hoofdkantoor van Mathot binnenstappen. 
Op de andere dagen past ze op haar kleinzoon en binnenkort 
ook op haar kersverse kleindochter. ‘Mijn werk is verras-
send gevarieerd. Ik ontvang mensen en meld ze aan via de 
computer bij de desbetreffende professional. Veel mensen 
komen voor het aanmeten van therapeutische kousen, 
orthopedie, stoma- en wondconsulenten.’ Bezoekers die 
voor een behandeling komen laat Ellen plaatsnemen in de 
zithoek en voorziet ze van thee of koffie. ‘Ik doe daar lekker 
een koekje bij.’ Tussen 11 en 17 uur komen de meeste klanten 
naar het hoofdkantoor om hulpmiddelen op te halen die ze 
de dag daarvoor telefonisch besteld hebben. ‘Soms ook voor 
spoedjes. Ik haal die pakketjes voor hen op uit een aparte 
ruimte.’ Soms worden pakketjes niet opgehaald en meldt 

RECEPTIONISTE ELLEN VAN TOOR 
Ellen van Toor is van nature een mensenmens. En dat merkt iedereen die in Haarlem het 

hoofdkantoor binnenloopt. Daar heet deze receptioniste je van harte welkom en verwent 

ze wachtenden met een thee of koffie.

TEKST: Judith Bakkers  FOTOGRAFIE: Ruben Eshuis

Ellen dit aan desbetreffende collega’s, zodat die kunnen na-
bellen of het pakketje alsnog afgeleverd moet worden bij de 
cliënt thuis. Dat vooral vaste klanten haar waarderen merkte 
Ellen toen een heer op leeftijd haar een stukje Maya-zeep 
kwam brengen. ‘Ik had heel erg mijn best gedaan of er iets 
te regelen viel met betrekking tot producten voor hem en hij 
wilde me daarvoor bedanken. Heel lief.’

GEDULD EN AANDACHT 
Het zorgen en mensen op hun gemak stellen, het zit in haar 
DNA. ‘Mensen boven een bepaalde leeftijd komen vaak 
met taxivervoer. Soms zijn ze vrij snel klaar bij de profes-
sional waar ze moesten zijn en moeten ze nog lang wachten 
op hun terugrit. Ik bel dan met de taxiservice of ze niet eer-
der kunnen komen, en stel ze ondertussen op hun gemak.’ 
Ouderen hebben nu eenmaal een speciale plek in haar hart. 
Ze doen haar denken aan haar 87-jarige moeder. ‘Zij vindt 
het fijn als ik haar aandacht geef en haar help. Tegenwoor-
dig heeft iedereen het druk en alles moet snel. Dat kunnen 
ouderen niet bijbenen. Ik heb veel geduld en help graag. 
Zoals op een keer tijdens een heftige storm. Een 90-jarige 
dame moest met haar rollator vanuit de auto naar het kan-
toor lopen en haar dochter, die haar begeleidde, vroeg of 
ik wilde helpen. Dat menselijke, sociale contact, daar houd 
ik van en het lijkt wel of dat tegenwoordig toch een beetje 
vergeten wordt.’ En niet alleen de ouderen maar ook jonge-
ren, die bijvoorbeeld een brace komen passen, waarderen 
de hartelijkheid van de Mathot-receptioniste.

‘HET ZORGEN VOOR MENSEN ZIT IN 
MIJN DNA’
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Planet-proof

Op weg naar een toekomstbestendige planeet
Het basismateriaal van Wikkelhouse is golfkarton, dat 

rond een enorme mal is gewikkeld en verlijmd met 
milieuvriendelijke lijm. Zo ontstaat een keiharde en isolerende 
sandwichstructuur. Er wordt gewerkt met modules die je 
tegen elkaar kunt plaatsen. Zo kun je het huis zo groot of klein 
maken als je wilt. Ook zijn er modules met toilet, badkamer en 
keuken. Elk segment wordt beschermd met een waterdichte 
ademende folie en vervolgens afgewerkt met houten panelen. 
Door het geringe gewicht kan het huis overal geplaatst 
worden, er is meestal geen fundering nodig. En volgens 
berekeningen levert wind geen gevaar op. Deze manier van 
bouwen is volgens de ontwerpers drie keer duurzamer dan 
traditionele bouw. Het materiaal is recyclebaar en je kunt de 
modules hergebruiken. Wikkelhouse heeft een verwachte 
levensduur van minimaal vijftig jaar. Op enkele plaatsen in 
Nederland is een Wikkelhouse als vakantiehuisje te huur. 
Meer informatie: www.wikkelhouse.com en  
www.fictionfactory.nl/wikkelhouse    

De zuivelindustrie heeft – als verlengde van de 
veehouderij – een nadelige impact op het milieu, 

om nog maar te zwijgen van het dierenleed. Voor het 
ontwikkelen van alternatieven zijn Those Vegan Cowboys 
het New Milk Lab gestart. Those Vegan Cowboys is 
een initiatief van Jaap Korteweg, de oprichter van de 
Vegetarische Slager. Na het vervangen van vlees is 
het vervangen van melk aan de beurt. De bedoeling 
is om melk uit gras te maken zonder tussenkomst van 
de koe. Those Vegan Cowboys hebben daarvoor het 
laboratorium van biotechbedrijf Oxyrane op het terrein 
van de Universiteit Gent overgenomen. De eerste 
stap is om caseïne te produceren, het voornaamste 
eiwitbestanddeel van melk. Dat gebeurt door middel van 
een fermentatieproces. Schimmels krijgen een stukje 
DNA van de koe ingebouwd dat voor de productie van 
een melkeiwit zorgt. De schimmel wordt dus genetisch 

ZEEWIERBOERDERIJ
The Seaweed Farmers noemen ze zichzelf. In april 2020 

haalden ze hun eerste oogst binnen. Met het telen van 
zeewier in de jachthaven van IJmuiden wil oprichtster Nikki Spil 
bijdragen aan een schonere zee en een gezondere wereld. Het 
geoogste zeewier – ze telen het zogeheten suikerwier – is onder 
meer een uitstekende grondstof voor bioplastic. Het zoete water 
dat na bewerking overblijft, wordt gebruikt voor het bemesten 
van bloembollenvelden, natuurlijke bemesting dus. Maar dat is 
nog niet alles. Zolang het nog in het water ligt, blijkt zeewier 
namelijk een ideaal biofilter. Het zuivert het zeewater van onder 
meer fosfaten en nitraten, vangt CO

2 af en zorgt voor zuurstof. 
De ambitie is om dit jaar zo’n honderdduizend kilo te telen. 
Meer informatie: www.theseaweedfarmers.com   

Nikki bezig met het oogsten van het zeewier.

VAN AFDEKZEIL TOT TAS  
Ze hebben weer en wind getrotseerd en zijn stad 

en land afgereisd. Zonde dat het materiaal daarna 
afgedankt wordt, vonden ze bij Unbegun. Het bedrijf geeft 
markt-, transport- en afdekzeilen een tweede leven. Eerst 
worden de ringen eruit gehaald, daarna wordt ’t zeildoek 
gewassen en nog eens stevig geboend. Vervolgens wordt 
het materiaal met de hand op maat gesneden. Elke tas of 
laptop-sleeve die bij Unbegun wordt gemaakt, is uniek.  
Prijs afgebeelde schoudertas: 55 euro.  
Zie voor andere modellen en kleuren: www.unbegun.nl  

Foto: Tomas Grootveld

Foto’s: Yvonne Witte – Wikkelhouse

KOEMELK UIT EEN LABORATORIUM  
gewijzigd. Zo hopen ze uiteindelijk kaas te maken die niet 
van ‘echte’ kaas is te onderscheiden. Helaas zal het nog  
wel enkele jaren duren voor we die kunnen proeven.  
Meer informatie: www.thosevegancowboys.com               

Illustratie: Those Vegan Cowboys

DUURZAAM BOUWEN MET GOLFKARTON
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Planet-proof

NEEM EEN OV-
FIETSABONNEMENT
Binnensteden zijn soms lastig bereikbaar met de auto, 
om over (de kosten voor) het parkeren nog maar te 
zwijgen. Neem de trein en huur bij aankomst op het 
station een OV-fiets om het laatste stukje af te leggen. 
Gezond en goed voor het milieu natuurlijk. Er zijn 
inmiddels al bijna 300 huurlocaties in Nederland. Je 
vindt ze ook bij bus- en metrohaltes en P+R-terreinen. 
Wie een persoonlijke OV-chipkaart heeft, kan hier 
gratis het OV-fietsabonnement op zetten. Je betaalt 
dan 4,15 euro huur per keer (maximaal 24 uur).  
Meer info: www.ns.nl Zoekwoord: OV-fiets.

    

 

BIOBAG  
Ze zijn bij vrijwel elke supermarkt verkrijgbaar: de 
zogeheten biobags, zakjes van biologisch afbreekbaar 
materiaal. Handig voor de afvalbak in de keuken waarin 
je groente- en fruitafval verzamelt. Zit de zak vol, dan 
gooi je ’m in z’n geheel in de groencontainer. Scheelt ook 
schoonmaken van de afvalbak, waardoor je water bespaart. 
In verschillende maten te koop. 

LANGZAAM GAREN MET DE 
ECOSTOOF
De zogeheten ecostoof is de oude hooikist in een nieuw 
jasje. Het principe is eenvoudig. Je doet de ingrediënten 
in een pan, brengt het aan de kook en zet de pan met 
eten in de ecostoof. Door de isolerende werking blijft 
het eten lange tijd heet. Zo gaart het geleidelijk zonder 
dat het aan kan branden. Niet alleen bespaar je op 
deze manier energie, ook blijven de voedingsstoffen en 
smaak veel beter behouden. Prijs: 99 euro.  
Meer informatie: www.ecostoof.com    

HERGEBRUIK MEDISCH AFVAL
De operatiekamers van alle Nederlandse ziekenhuizen 
bij elkaar gebruiken jaarlijks ruim een miljoen kilo 
blauw ‘inpakpapier’ voor onder meer het steriel 
houden van medische instrumenten. Tot voor kort 
werd dat verbrand, met de nodige CO2-uitstoot als 
gevolg. TU Delft-onderzoekers Tim Horeman en Bart 
van Straten bedachten, in samenwerking met onder 
andere het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, een 
omsmeltmethode om van dit blauwe polypropyleen 
nieuwe medische hulpmiddelen te maken. Volgens de 
twee onderzoekers een vernieuwende techniek, omdat 
er geen additieven aan het gesmolten materiaal hoeven 
te worden toegevoegd. Van het materiaal worden onder 
meer handvatten gemaakt voor de instrumenten die 
bij geavanceerde kijkoperaties gebruikt worden. Sloten 
zich vorig jaar al acht ziekenhuizen bij het initiatief 
aan, inmiddels komen er steeds meer Nederlandse 
ziekenhuizen die het afval aan de TU Delft (willen) 
aanbieden.  Bron: TU Delft

Foto: NS    

In het kookboek Langzaam Lekker  
van Iris van de Graaf en Caro Niestijl vind je de 
kook- en stooftijden en inspirerende recepten voor 
koken met de ecostoof. Het boek heeft een harde 
kaft, telt 232 pagina’s en kost 24,95 euro.  

De coupé is bedoeld voor mensen met dementie die in 
een verpleeghuis wonen. Hij bestaat uit onderdelen 
die uit echte treinen komen, zoals de bankjes van 

rood skaileer, het tafeltje, de prullenbak en het bagagerek. 
Niet alleen zie je het landschap voorbijglijden, ook hoor je 
treingeluiden, zoals het omroepen van het eerstvolgende 
station en het knarsende geluid van de wielen over de rails.  
‘Hoofdreiscoupé’ noemt NS de nagebouwde coupé. 
Woordvoerder Anne van der Wel: ‘Hiermee willen we mensen 
die vroeger reiziger bij ons zijn geweest en nu niet meer 
zelfstandig op pad kunnen, toch de ervaring bieden weer 
even in de trein te zitten. De beelden en geluiden prikkelen de 
zintuigen van mensen met vergevorderde dementie. Daardoor 
komen er bij hen misschien weer herinneringen bovendrijven, 
ze maken als het ware een reis door hun hoofd. De coupé 
staat in de gemeenschappelijke ruimte van het verpleeghuis. 

Een bewoner kan er samen met familie gaan zitten om een 
kopje koffie te drinken en even uit het raampje te kijken 
bijvoorbeeld.’ 
Het project is vorig jaar juni gestart. Inmiddels heeft de coupé 
al negen verschillende verpleeghuizen in negen provincies 
bezocht. Op elke locatie blijft de coupé een maand. Anne: 
‘Per provincie hebben we een treintraject gefilmd. Dus zien 
de mensen het landschap voorbijkomen dat bij die omgeving 
hoort. Die herkenbaarheid helpt natuurlijk ook bij het ophalen 
van herinneringen.’ 
De Hoofdreiscoupé wordt overal enthousiast onthaald. Dat 
zal bij de twee provincies die nog op het programma staan ook 
het geval zijn. Na Flevoland waar in april de trein succesvol 
halt hield, zijn Gelderland (mei) en Utrecht (juni) aan de beurt.

GOED OMGAAN MET DEMENTIE
Met de Hoofdreiscoupé willen NS en Alzheimer Nederland 
ook de eerdere campagne ‘Goed omgaan met dementie 
in het openbaar vervoer’ weer even onder de aandacht 
brengen. ‘Hoe herken je dementie en hoe kun je iemand 
helpen?’ OV-medewerkers en andere belangstellenden 
kunnen hiervoor een gratis online training volgen. 
Meer informatie: www.samendementievriendelijk.nl 

Wie kijkend uit het ‘raam’ van de coupé het landschap voorbij ziet 
glijden, krijgt het gevoel in een rijdende trein te zitten. De nagebootste 
coupé is een initiatief van NS en Alzheimer Nederland om mensen met 
dementie hun vroegere reiservaringen even opnieuw te laten beleven.  

TEKST: Conny Verweij   FOTOGRAFIE: Daisy de Pater  

Nagebootste coupé    

Herinneringen ophalen aan een treinreis 

De krachtvan samen zorgen

Het Reinaldahuis in Haarlem
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  De fruitigste dagen 
Hoe leuk is het om met het hele gezin bij de fruitteler 
appeltjes, kersen of peren te gaan plukken. Aangesloten 
fruittelers verwelkomen enthousiaste plukkers tijdens de 
oogsttijd om meer te vertellen over hun teelt en hoeveel werk 
erbij komt kijken om fruit te telen. En natuurlijk om samen 
te plukken! Een heerlijk dagje voor (groot)ouders met hun 
(klein)kinderen. De Fruitigste Plukdagen voor het hardfruit 
vinden meestal eind september/begin oktober plaats. Welke 
weekenden het precies worden staat op de website  
www.defruitigste.nl 

Mevrouw Hamersma  
Verzamelde Recepten 
Mevrouw Hamersma is niet alleen eigenaar en naamgever 
van de gelijknamige kookboekwinkel in de Amsterdamse Pijp. 
Zij verzorgt ook een populaire eet- en drinkrubriek in Het 
Parool en het AD. In Mevrouw Hamersma Verzamelde Recepten 
heeft zij ruim zeventig van haar lievelingsrecepten gebundeld, 
inclusief een groot aantal klassiekers van eigen hand. Meneer 
Hamersma zocht daar de bijpassende wijnen bij. Goede combi! 
ISBN: 9789464040821 Prijs: € 24,99.

Vega koken met Shane Kluivert 
Shane (zoon van oud-voetballer Patrick Kluivert) is sinds zijn 
10de foodblogger en gaf al meerdere kookboeken uit. In Vega 
met Shane deelt hij veertig gezonde vegarecepten, waarmee 

hij je stap voor stap de lekkerste vegetarische gerechten leert 
maken. Want lekker en gezond, dat kan af en toe ook zeker 
zonder vlees of vis. Voor alle jonge chefs van Nederland en 
Vlaanderen, flexitariërs, sporters, papa’s en mama’s die met en 
voor hun kids koken: dit is jullie boek! ISBN: 9789021578743. 
Prijs: € 21,99.

Duurzame fastfoodketen 
Duurzaam en fastfood gaan meestal niet samen. Het 
Rotterdamse fast cuisine-restaurant Jack Bean wil daar 
verandering in brengen. Het restaurant heeft diverse 
fastfoodvariaties met verschillende Aziatische bereidingen. 
Variërend van Thais, Chinees, Koreaans, Japans en Indisch. 
Wat dacht je van een Kimchi & Peanut burger of een Bean 
Burrito. Veganistisch, gezond, snel, lokale ingrediënten 
en zonder verspilling. Een snelle hap uit de duurzame, 
plantaardige keuken. Binnenkort ook in Amsterdam.  
www.jackbean.nl

Blauwgroene booster 
Het nieuwste superdrankje is blauwgroen, klimaatpositief 
en gemaakt van algen. De verfrissende dorstlesser FUL® 

Revive is lekker, gezond en goed voor de planeet. Het drankje 
in mediterraan blauw ontsluit namelijk al het goede van de 
superalg spirulina, zoals antioxidanten, eiwitten, vitaminen en 
mineralen. Ideaal als u op zoek bent naar een klimaatpositief 
product dat het natuurlijke ecosysteem niet belast. Een echte 
boosterdrank dus. Zonder cafeïne of suikers.  
www.fulfoods.com  

Food

INGREDIËNTEN:
VOOR 2 PERSONEN
- 250 g lams- of kalfsgehakt 
- 3 eidooiers
- 2 sneetjes verkruimeld witbrood
- ½ dl witte wijn
- 2 eetlepels fijngehakte peterselie 
- ½ eetlepel munt, fijngehakt
- versgemalen peper 
- zout
- 4 dl kippenbouillon 
- 25 gram boter
- 25 gram bloem
- 1½ eetlepel citroensap 
Voor de garnering een takje dille of peterselie en wat 
schijfjes citroen

1. Meng in een kom: gehakt met één eidooier, het 
verkruimelde brood, wijn, 1 eetlepel peterselie, munt 
en naar smaak peper en zout. Maak balletjes van het 
gehakt, ongeveer zo groot als een pingpongballetje. 

2. Breng in een pan de bouillon aan de kook en leg de 
gehaktballetjes erin. Verwarm de gehaktballetjes ca. 
15 minuten op heel zacht vuur. Schep ze daarna in een 
schaal en houd ze warm in een warme oven (75 °C). 

3. Smelt de boter in een nieuwe pan en roer daar bloem 
doorheen. Ongeveer 1 minuut. Voeg de helft van de 
bouillon van de gehaktballetjes toe en breng dit aan de 
kook. Roer tot je een gladde saus krijgt. 

4. Voeg de rest van de bouillon toe, breng alles weer aan de 
kook en roer de saus weer glad. Laat de saus ongeveer 5 
minuten zachtjes koken. 

5. Doe de rest van de eierdooiers in een kom samen met 
het citroensap. Klop het geheel los. Voeg dit mengsel al 
roerend aan de saus toe en warm het geheel nog even 
goed door. 

6. Schep deze warme saus over de gehaktballetjes of 
serveer deze er apart bij. 

7. Garneer de balletjes met fijngehakte peterselie of  dille 
en plakjes citroen.

Lekker met rijst en een Griekse salade.

Frisse Griekse  
gehaktballetjes 

Zomers (bij)gerecht:

Eet smakelijk!
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okke Obbema lag te slapen toen opeens zijn hart ermee 
ophield. Zijn vrouw was gelukkig wakker en belde 
razendsnel 112. Ze volgde de reanimatie-instructies van 
de hulppost, zodat de hulpdiensten hem net op tijd 

konden redden. De journalist heeft van alle commotie niets 
gemerkt. ‘Ik ging slapen en opeens werd ik wakker in een 
ziekenhuisbed. Ik was compleet in de war, was een deel van 
mijn geheugen kwijt en het drong pas weken later echt tot me 
door wat er gebeurd was. Hoe kon mij zoiets overkomen? Ik 
was kerngezond!’ Er bleek plaque in zijn kransslagader te zitten. 
Mogelijk droeg stress bij aan zijn hartstilstand. Na plaatsing 
van stents was hij zo goed als de oude. Fysiek althans. ‘Na twee 
maanden zat ik met vrienden op de racefiets in Frankrijk.’

ZIN VAN HET LEVEN
Zijn geestelijke herstel bleek toch een andere kwestie. Hij 
bleef maar malen waarom hem dat moest overkomen en 
wat als het mis was gegaan. ‘Mijn bestaan zou dan in één 
klap weggevaagd zijn. Wat is dan eigenlijk de zin van het 
leven?’ Obbema wilde niet meer naar zijn werk om stress te 
voorkomen. De bedrijfsarts raadde hem aan toch langzaam 
te beginnen. ‘Ik werkte rustig voor de boekenrubriek van 
de Volkskrant, maar die vraag bleef aan me knagen. Ik 
stelde de krant voor om een serie interviews te maken 
over de zin van het leven.’ Hij interviewde mensen die met 
die vraag professioneel te maken hadden zoals filosofen, 
schrijvers, theologen en mensen die net als hij door een 
levensbedreigende ervaring op die vraag kwamen. De veertig 
interviews, met uiteenlopende visies, werden gebundeld in  
het boek De zin van het leven. 

CONCRETER
Maar leverde de zoektocht Obbema een bevredigend 
antwoord op? ‘Nog niet helemaal. Ik had wel een aantal 
levensinzichten verworven. Over het belang van verbinding 
met anderen en met de natuur; over hoe belangrijk het voor 
een mens is tot een groter geheel te behoren en over zijn 
veerkracht. Die inzichten waren bouwstenen, maar daarmee 
had ik nog geen gebouw, was mijn gevoel. Het was natuurlijk 
ook te ambitieus om in een jaar een antwoord op de zin 
van het leven te willen krijgen. Er zijn mensen die hun hele 
leven daarnaar zoeken.’ Obbema stelde opnieuw een reeks 
interviews voor, maar dan met een praktischer vraag: Wat 
is een zinvol leven? ‘Ik stelde die vraag aan mensen uit alle 
lagen van onze samenleving. Ik kreeg nu een concreter beeld: 
het leven draait om anderen en leven is meer dan jezelf. Die 
verbinding met anderen vermoedde ik wel, maar kreeg nu 
een nieuwe diepte. De zin van het leven is voor mij niet alleen 
voortplanting, zoals een van mijn geïnterviewden stelde. Dat 
is alsof je zegt: de essentie van muziek is de notenbalk. Dan 
doe je het leven zelf tekort, je reduceert het te veel.’ Ook deze 
reeks resulteerde in een boek, Een zinvol leven.

GENOEG
Zijn zoektocht gaf uiteindelijk zijn leven weer zin. Hij sprak 
veel interessante mensen, kreeg mooie reacties, schreef twee 
spraakmakende boeken, gaf lezingen en plant een  
theatervoorstelling over de zin van het leven met een  
a-capellazanggroep, waarbij hij de verbindende teksten tussen 
de liederen voordraagt. ‘De zoektocht bevorderde mijn gees-
telijk herstel. Ik weet nog niet precies wat de zin van het leven 
is, maar alleen al het zoeken ernaar was waardevol genoeg.’

Fokke Obbema was een gezonde, sportieve journalist bij de Volkskrant. Vijf jaar 

geleden in april ging hij slapen en werd veertig uur later in een ziekenhuisbed 

wakker. Zijn hart was ermee opgehouden. Deze gebeurtenis veranderde zijn leven. 

Ook in positieve zin. Zijn zoektocht naar de zin van het leven hielp hem daarbij. 
TEKST:  Judith Bakkers    FOTOGRAFIE: Jitske Schols  

Vond Fokke Obbema  
de zin van het leven?

FOKKE OBBEMA (60)

Mijn
verhaal
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De ‘slimme vloer’ was in eerste instantie niet bedoeld 
om het aantal valincidenten bij ouderen terug te 
dringen. Frans Lefeber, bewegingswetenschapper, 

CEO en oprichter van het bedrijf Smart Floor, had met name 
toepassingen in de topsport voor ogen. Het zou handig 
zijn als atleten bijvoorbeeld precies wisten hoe groot hun 
stappen waren. Pas toen hij werd benaderd door iemand 
van zorgorganisatie tanteLouise, ontstond het plan om een 
slimme vloer te ontwikkelen die kon worden ingezet in de 
ouderenzorg.
Van de zelfstandig wonende ouderen boven de 70 jaar valt 
minstens 25 procent één keer per jaar. In verzorgings- en 
verpleeghuizen ligt dit percentage nog veel hoger. Een 
derde van alle valincidenten gaat gepaard met letsel. Bij de 
bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen is dit vaak 
ernstig. Dat zorgt niet alleen voor veel leed – een val kan 
leiden tot minder mobiliteit of zelfs overlijden van de cliënt 
– maar ook voor hoge kosten. Bij een beenbreuk of een 
heupfractuur is er extra zorg nodig, dat kan alleen al in het 
eerste jaar na de breuk oplopen tot zo’n 200 uur per cliënt. 
Daarbij komen nog de kosten voor een eventuele operatie of 
een langdurig revalidatietraject. 

‘SLIMME VLOER’  
DIE EEN VAL KAN VOORSPELLEN

Loopt de cliënt nog veilig of heeft hij of zij een loophulpmiddel nodig? Is de kans op 

vallen zo groot dat de verpleeghuisbewoner het best een heupairbag om kan? Met een 

technologie die kan voorspellen of een oudere het risico loopt om te vallen, kunnen hoge 

zorgkosten en veel leed worden voorkomen. 
TEKST: Conny Verweij    BEELD: Smart Floor

SENSORFOLIE ONDER DE VLOER
Technologie die kan voorspellen of een oudere risico loopt om 
te vallen, zou dit voor een deel op kunnen lossen. En volgens 
Frans Lefeber hoeft deze innovatie niet veel te kosten.  
‘De slimme vloer is in feite een sensorfolie die je onder of op 
een vloer aanbrengt. Je hoeft daar niet meteen een hele vloer 
voor te vervangen, een gedeelte van tien bij anderhalve meter 
is voldoende. In een verpleeghuis zou dat in de gang naar 
de gemeenschappelijke woonkamer of naar het restaurant 

kunnen zijn, op een strategische plek dus. De folie bevat 
RFID-tags, zo’n vijftig per vierkante meter. RFID staat voor 
Radio Frequency Identification, je kunt de werking vergelijken 
met antennetjes. Ze zenden signalen naar een responder met 
bewegingssensoren die de cliënt om de enkel draagt. Wij 
noemen dit de loopsensor.’ 

ALGORITME
Frans legt uit dat de loopsensor in samenwerking met de folie 
informatie verzamelt over het looppatroon van een cliënt. 
Staplengte, stapbreedte, maar ook loopsnelheid, versnelling, 
de stand van de voeten, het wordt allemaal geregistreerd. 
Ook ziet het systeem bijvoorbeeld of er bij het lopen telkens 
één voet loskomt van de grond – een teken van goede 
balans – of dat de cliënt schuifelt. De loopsensor staat via 
een wifiverbinding in contact met een computer. Op basis 
van alle gegevens die het apparaat verzamelt, wordt met een 
algoritme het valrisicoprofiel berekend. De zorgmedewerker 
of fysiotherapeut ziet via de Smart Floor App of het risico 
op vallen laag (groen), verhoogd (oranje) of hoog (rood) 
is. Deze score komt overeen met het valrisicoprofiel dat 
fysiotherapeuten vaststellen op basis van de POMA*-test.  
De valpreventie-applicatie van Smart Floor is in samenwerking 
met onder andere (geriatrie)fysiotherapeuten ontwikkeld en 
inmiddels gevalideerd.  

PREVENTIEF OF GERICHT SCREENEN
Frans Lefeber: ‘Het is een objectieve manier van meten, zonder 
dat er zorgmedewerkers of fysiotherapeuten bij aanwezig 
hoeven te zijn. Een groot voordeel in een tijd dat er een tekort 
is aan zorgpersoneel. Verandert het looppatroon, dan is dat 
meteen zichtbaar. En natuurlijk hoef je niet dagelijks te meten. 
Eens in de zoveel tijd preventief op valrisico screenen volstaat. 
Daarnaast gebruik je de technologie wanneer daar aanleiding 

Innovatie

Frans Lefeber Jan-Kees van Wijnen

De loopsensor wordt vastgemaakt om de enkel.

>>
Frans Lefeber:

‘Het is een objectieve manier van meten’

voor is. Bijvoorbeeld als iemand verzwakt is door ziekte of 
als hij of zij van medicatie is veranderd en dat mogelijk effect 
op het lopen heeft. De zorgmedewerker hoeft alleen de 
loopsensor om de enkel van de cliënt vast te maken. Na één 
of twee dagen zijn er dan genoeg gegevens verzameld om het 
valrisicoprofiel vast te stellen.’ 
Heeft de cliënt een verhoogd of hoog risico op vallen, dan 
is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen. 
Misschien kan (extra) fysiotherapie de cliënt helpen om beter 
en stabieler te bewegen of is de conclusie dat er het best een 
loophulpmiddel kan worden ingezet, bijvoorbeeld een rollator. 
Wanneer het valrisico erg groot is, kan een heupairbag 
uitkomst bieden. 

*POMA staat voor Performance-Oriented Mobility Assessment

Jan-Kees van Wijnen: 
‘Sommige veranderingen in het 

looppatroon zijn zo subtiel dat je die 
niet altijd opmerkt’

TANTELOUISE 
TanteLouise is een organisatie voor ouderenzorg met 
zorg-woonlocaties in onder meer Bergen op Zoom, 
Steenbergen en Woensdrecht.  
Meer informatie: tantelouise.nl

Foto:  Thomas Nondh Jansen
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SUBTIELE VERANDERINGEN 
LOOPPATROON
‘We werken al sinds 2018 met heupairbags. Een heupairbag 
blaast zichzelf onmiddellijk op als de cliënt valt,’ vertelt Jan-
Kees van Wijnen, bestuurslid van ouderenzorgorganisatie 
tanteLouise. ‘De heupairbag alleen al heeft het aantal 
heupfracturen in onze verpleeghuizen gehalveerd. Inmiddels 
hebben we op drie van onze locaties sensorfolie onder de 
vloer liggen. Dankzij die slimme vloer, in combinatie met het 
inzetten van nóg meer heupairbags, hebben we het aantal 
heupfracturen nog verder terug kunnen dringen. We vinden 
de technologie dusdanig interessant dat we nu overwegen 
om deze op meer locaties te gaan toepassen. Met de slimme 
vloer is goed te voorspellen hoe valgevaarlijk een bewoner is. 
Sommige veranderingen in het looppatroon zijn zo subtiel dat 
je die niet altijd opmerkt. We hebben het wel meegemaakt 
dat we bij het uitlezen van de data zagen dat iemand was 
opgeschoven van oranje naar rood (hoog risico op vallen), hem 
daarom een heupairbag om hebben gedaan en deze bewoner 
toen inderdaad binnen een paar dagen viel. Gelukkig ving de 
heupairbag de klap op.’

Gelezen en
geluisterd

Geluisterd
Gelezen 

BELEEFFILM
Sinds vorig jaar juni 
kunnen bezoekers van 
een aantal Kinepolis-
bioscopen naast films 
kijken ook een interactief 
virtualrealityspel 
spelen, gelinkt aan een 
bioscoopfilm. Daarvoor 
bouwde het entertainmentbedrijf The Park bij de bioscopen 
een VR-omgeving van meer dan honderd vierkante meter 
waar de bezoekers vrij in kunnen rondlopen, praten met 
en kijken naar medespelers. Met de VR-bril beleef je een 
360-graden-spel. VR-sessies duren een half uur, zijn geschikt 
voor twee tot zes spelers en kunnen onafhankelijk geboekt 
worden van een cinemabezoek.
 www.theparkplayground.com

MUZIKALE 
VERRASSINGEN
Ontdek nieuwe muziek tijdens 
het Music Meeting Festival in 
Park Brakkenstein in Nijmegen. 
Het Music Meeting Festival 

vindt plaats tijdens het Pinksterweekend, van 4 tot en met 
6 juni. De programmering gaat dwars door stijlen, genres 
en culturen en biedt al ruim 35 jaar een podium aan de 
beste artiesten wereldwijd: ook musici die zelden of nooit in 
Nederland te zien zijn geweest, met nieuwe projecten of in 
bijzondere samenstellingen. Voor meer informatie: 
www.musicmeeting.nl

NIEUWSTE NEIL YOUNG
Het nieuwste album van Neil Young & Crazy Horse heet 
Barn. De cd bevat tien gloednieuwe nummers die de rauwe, 
eigenzinnige rock-’n-rollgeest en lyrische schoonheid van 
de klassieke Neil Young & Crazy Horse-samenwerking 
belichamen. Opgenomen 
bij volle maan in een 
gerestaureerde negentiende-
eeuwse schuur, hoog in de 
bergen, kwamen verbluffende 
liefdesliedjes, reflecterende 
ballads en krachtige 
rocknummers op een natuurlijke 
manier tot leven. Cd € 16,99.

VALRISICO ANALYSEREN IN DE 
THUISSITUATIE
En de oudere die nog zelfstandig thuis woont? Hoe kan 
bij hem of haar een valrisicoprofiel worden vastgesteld? 
Frans Lefeber: ‘Dankzij de medewerking van onder andere 
tanteLouise hebben we al zoveel data kunnen genereren 
dat we nu in samenwerking met de TU Delft bezig zijn 
met het ontwikkelen van een algoritme dat het valrisico 
kan analyseren zonder dat er een vloer met sensorfolie 
aan te pas komt. De oudere in de thuissituatie krijgt dus 
alleen een loopsensor om het onderbeen. Dat zou kunnen 
worden gedaan door een thuiszorgmedewerker. Terwijl deze 
bijvoorbeeld aan het schoonmaken is, loopt de oudere door 
het huis. Bij het weggaan neemt de thuiszorgmedewerker de 
sensor weer mee, er is dan voldoende informatie verzameld. 
Het is dus een oplossing zonder vloer. We verwachten dit 
algoritme september 2022 gereed te hebben. Het moet dan 
alleen nog worden gevalideerd.’ 

KOSTEN EN INFORMATIE
Interesse in de Smart Floor? Naast de eenmalige 
materiaalkosten voor de vloer (zo’n 25 euro per vierkante 
meter voor de sensorfolie) betaalt een zorgorganisatie 
abonnementskosten. Het abonnement voor bijbehorende 
software, dataopslag en loopsensor die voor meerdere 
cliënten te gebruiken is, bedraagt 2000 euro per jaar. 
Voor een groot verzorgings- of verpleeghuis zijn enkele 
abonnementen in de regel voldoende. Meer informatie: 
frans@smartfloor.com of www.smartfloor.com  

HEUPAIRBAG
De heupairbag is een platte heupband met twee grote vlakken aan de 
zijkanten. Door middel van sensoren registreert de band de bewegingen 
van de drager. Zo wordt een valbeweging herkend. De airbag vult zich 
dan onmiddellijk met lucht, waardoor de oudere zacht terechtkomt. 
Meer informatie: www.wolkairbag.com 

TROOSTBOEK
Voor zijn nieuwe boek Troost.  
Als licht in donkere tijden maakte 
de Canadese historicus en 
Booker Prize-winnaar Michael 
Ignatieff een persoonlijke keuze 
uit literatuur, schilderkunst en 
muziek die hem in zijn leven 
troost hebben gebracht. Hij vroeg 
zich hierbij af: waarom bieden 
die kunsten mij troost en wat 

betekent dat eigenlijk, troost vinden? En toen kwam de 
pandemie. Een zeer toepasselijk en actueel boek.  
ISBN 9789059369887. Prijs € 27,50.

OVER KLIMAATINVLOEDEN
De Bosatlas over weer en klimaat van Henk Leenaers 
toont, in samenwerking met het KNMI, de wereld van weer 
en klimaat in kaarten, infographics 
en foto’s. Over hoe ons weer de 
afgelopen decennia is veranderd 
en hoe het weer invloed heeft 
op de samenleving, de natuur en 
onze alledaagse bezigheden. Maar 
ook: hoe wordt het dagelijkse 
weer voorspeld, hoe was het 
weer een paar eeuwen geleden, 
wat is een hogedrukgebied en 
welke wolken betekenen wat? 
Daarnaast is er ruim aandacht voor 
klimaatverandering en wat die op 
langere termijn betekent. ISBN: 
9789001278458. Prijs € 29,95.

WAT IS POEP?
Een heel bijzonder kinderboek, 
Pretpark de Poepfabriek, van 
Marja Baseler en Annemarie van 
den Brink. Ga op ontdekkingsreis 
met je (klein)kinderen in onze 
mooie voedselmachine. Laat ze 
een kijkje nemen in hun buik en 
darmen. En krijg antwoord op 
vragen als: waar blijft je eten als 
je een hap neemt? Wat is poep? 

Hoe komt het dat je soms buikpijn hebt? En heb jij weleens 
last van harde poep of windjes? Met sprekende zoek- en 
kijkplaten van Tjarko van der Pol. ISBN 9789024573011 
Prijs € 17,99.
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Mathot bestaat 125 jaar en dat vieren we natuurlijk 
met een uitje in onze ‘geboorte’stad Haarlem. 
Ontdek deze prachtige stad vanuit hotel Lion d’Or, 

het oudste stadshotel van Haarlem uit 1839. Het historische 
gastenverblijf is door de jaren heen zorgvuldig gerestyled 
met behoud van authentieke details. Een sfeervolle, moderne 
accommodatie en perfect als uitvalsbasis om het mooie 
Haarlem te ontdekken. 

MODERN COMFORTABEL
De kamers van Lion d’Or zijn fris, eigentijds, ruim en voorzien van 
een comfortabel Auping-bed. Op de kamer staat een Nespresso-
apparaat voor een heerlijk kopje koffie. Er is een koelkastje, airco, 
wifi en een kluisje. En een mooi extra voor de hondenliefhebbers: 
hij of zij mag op de kamer voor 20 euro extra.
In de stijlvolle Café Lounge kun je heerlijk ontbijten en 
is gedurende de hele dag voor gasten en niet-gasten 
beschikbaar. Een heerlijke plek om even uit te rusten na een 
lange dag in de stad. Er is snelle wifi, net als op de kamer. 

HEERLIJK HAARLEM
Het statige hotel ligt vlak bij het station van Haarlem. Dichtbij 
het centrum. Struin door de pittoreske straatjes, oude 
hofjes, langs de mooie trapgevels en bekijk de imposante 
Sint-Bavokerk op de Grote Markt. Het centrum van Haarlem 
heeft trendy shops, exclusieve boetieks, leuke cafeetjes, fijne 
koffietentjes, interessante musea en een ruime keuze in goede 
restaurants. Musea als Teylers Museum, Frans Hals Museum 
of Het Dolhuys, maar ook culinair genieten richting zee bij 

Lezers-
aanbieding

Lion d’Or, uit 1839 Modern en 
comfortabel en vol historie

Mathot lezersaanbieding:
Lion d’Or 2 nachten voor 2 personen voor € 398,- * 
(tot 1 oktober 2022)
-  Twee keer luxe overnachting in sfeervolle 

tweepersoonskamer
-  Twee keer uitgebreid en smaakvol ontbijt in de lounge
-  een drankje en snackplateau in de Café Lounge bij 

aankomst
-  1 dag e-bikegebruik voor twee personen op de tweede dag
-  picknicklunch voor twee personen
-  papieren stadswandeling van het VVV Haarlem
-  inclusief toeristenbelasting

* Op vrijdag- en zaterdagnacht is er een toeslag van € 20,- per nacht.

Boeken kan via reservations@hotelliondor.nl of 
telefonisch via 023-5321750 onder vermelding van 
Mathot-arrangement. Boekingen zijn altijd op aanvraag 
en zijn niet mogelijk tijdens feestdagen. 
Voor meer Informatie: www.hotelliondor.nl

sterrenrestaurant De Bokkedoorns of meer basic bij  
Het Wachtlokaal naast het hotel. 
Lunchtip: neem een fijn lunchpakket mee en fiets op een e-bike in 
30 minuten naar het strand of dichterbij naar een van de mooie 
parken die Haarlem rijk is. Parkeren kan in de openbare Stations 
parkeergarage tegenover het hotel tegen de geldende tarieven. 
De accommodatie is zeer toegankelijk voor mindervaliden. 

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 
van Hollister Incorporate. ©2021 Hollister Incorporate

Onze CeraPlus™-huidplak bevat ceramide, 

en helpt te beschermen tegen mogelijke 

oorzaken van jeuk door de natuurlijke 

vochthuishouding van je huid te versterken.

CeraPlus-huidplakken zijn verkrijgbaar 

als 1 en 2-delig systeem. Vraag ernaar bij 

je stomaverpleegkundige of bestel een 

proefpakket via 0800-0230352 (gratis) of 

hollister.nl/ceraplus

87
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
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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.

AFSPIEKEN        
AMBULANCE        
ARTIS            
BAE              
BIBLIOTHEEK      
BURGEMEESTER     
CHILLEN          
DOEVOE           
DWARSLAESIE      

EWA              
FAMILIE          
FEEST            
GEZONDHEIDSHUIS  
GLOBETROTTEN     
HOFLEVERANCIER   
JUBILEUM         
KLASGENOTEN      
LABORATORIUM     

LEVERTRAAN       
LION D’OR          
LOGISTIEK        
MACCIE           
MISKINA          
NELLIE MELBA      
NOOR             
NOORDPOOL        
OEKRAINE         

OPPASSER         
POKKENBRIEFJE    
SALICYLZUUR      
SYMPTOMEN        
TAYA             
TEAMS            
TOKO             
WERELDREIS       
ZOMERVAKANTIE

De junior woordzoeker is voor de jongste puzzelaars tot 13 jaar. Stuur je oplossing 
en je adresgegevens uiterlijk 1 augustus 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 2/2021: LEES JE EEN KWARTIER PER DAG, DAN ZIJN 
DAT EEN MILJOEN WOORDEN PER JAAR

Juniorwoord-zoeker

1E PRIJS   
Boek De Yukon Vuurman van Daan Kloeg

2E PRIJS   
Boek Vega met Shane, van Shane Kluivert

3E PRIJS   
Boek Pretpark de Poepfabriek, van Marja Baseler
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Letter-grepen-puzzel

Puzzelprijzen:
Hoofdprijs  Arrangement twee overnachtingen voor twee 

personen in Lion d’Or, het oudste stadshotel van 
Haarlem.

2e prijs  Kookboek Mevrouw Hamersma Verzamelde 
Recepten, met wijnkeuzes

3e prijs  Boek De oppasser van Job van Tol, oppasser in 
Artis

4e + 5e prijs  Boek Een zinvol leven van Fokke Obbema

6e prijs  Boek De Beginnerstuin van Groei en Bloei

Van de lettergrepen:
AIR - BAG - BAL - CAR - CEP - CHO - CO - CO - CON - COU - DE - DE - DEN 
- DIE - DWARS - E - GE - GER - GING - GOLF - GRAI - HAAR - HAKT - HANS 
- HEUP - HOOFD - KAR - LA - LA - LAE - LE - LEM - ME - MI - MO - NE - NE - NI 
- NIS - O - O - PAY - PE - RE - REIS - REN - RIJ - SIE - STOOF - SULT - TE - TER - TI 
- TIJD - TJES - TO - TON - TOR - VER - VER - VI - WIN - WOND - ZOR - ZOR,

Stuur de oplossing en de 
adresgegevens uiterlijk  
1 augustus 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 2/2021:  

Pimentónburgers

kunnen 17 woorden en namen worden gevormd die als volgt omschreven kunnen worden:
1 nagebouwde NS-coupé om reiservaring voor dementerenden na te bootsen - 2 onze natuurlijke tijd - 3 het 
Griekse gerecht van het recept in dit blad - 4 de Patiëntenfederatie vindt dat patiënten hiervoor over 3 tot 
5 jaar moeten kunnen kiezen - 5 gevolg van het paardrijongeluk van Alida Weij - 6 in die plaats ligt het hotel 
van onze lezersaanbieding - 7 de passie van Mariska de Goederen - 8 het beroep van Ellen van Toor - 9 het 
droomberoep van Job van Tol - 10 voedingssupplement dat bij verkeerd gebruik voor slaapproblemen kan 
zorgen - 11 het basismateriaal van Wikkelhouse - 12 erfelijke ziekte van de hersenen - 13 de oude hooikist 
in een nieuw jasje - 14 neuroloog die gespecialiseerd is in de behandeling van migraine - 15 deze lekkernij 
blijkt géén trigger voor migraine te zijn - 16 de nieuwe passie van Alida Weij - 17 middel dat het aantal 
heupfracturen terugdringt.
Als de juiste antwoorden zijn ingevuld leest u de oplossing van deze puzzel in de negende verticale letterkolom.

F O K K E  O B B E M A

DE ZIN VAN 
HET LEVEN

GESPREKKEN OVER DE ESSENTIE 
VAN ONS BESTAAN
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‘Adembenemend, meer dan inspirerend en wijs bovendien.’ 
– NRC Handelsblad

In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver
Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die
hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij 
lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij
Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in ‘de beste
interviewserie van het jaar’, aldus Matthijs van Nieuwkerk. Vanaf
oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende
gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de
eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ 

Een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons alle-
maal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden.

‘Een schitterende serie vraaggesprekken.’ 
– Sheila Sitalsing

Fokke Obbema was onder meer
commentator, correspondent in
Frankrijk en chef van de economie-
redactie bij de Volkskrant. Hij schreef
eerder China en Europa. Tegen-
woordig legt hij zich voor de krant
toe op zingeving. In september 2021
verscheen het vervolg in deze serie,
Een zinvol leven.

9 7 8 9 0 4 5 0 4 4 6 9 9

Obbema-De zin van het leven midprice def.qxp_Obbema  24-08-21  18:12  Pagina 1

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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Interesse?  
Scan de QR-code of kijk op mathot.nl/over-mathot/werken-bij-mathot 
voor openstaande functies of laat ons weten waar jij energie van krijgt en 
hoe je die bij Mathot zou willen inzetten via personeelszaken@mathot.nl.

Verpleegkundigen
Je overdag met collega’s met al jouw kennis en kunde 

inzetten voor mensen die dat nodig hebben en aan het 

einde van de dag met een voldaan gevoel naar huis.

Medewerkers logistiek
Flexibel werken naast je studie? 20.000 stappen per dag 

zetten in ons logistiek centrum om pakketten op tijd af te 

kunnen leveren? Dan hoef je niet meer te sporten!

Medewerkers klantenservice
Blije klant aan de lijn, omdat je gisteren met je collega’s 

die spoedbestelling op tijd hebt kunnen verwerken? 

Dagelijks sluit jij je dag af met roodgloeiende oren en  

een track-record aan tevreden klanten.

Consulenten compressietherapie  
en orthopedie
Met aandacht zorgen voor de juiste ondersteuning om 

mensen weer op de been te helpen. Zo lopen jij en jouw 

klant aan het eind van de dag weer fluitend de deur uit. 

Continentiezorg Orthopedie Compressietherapie DiabeteszorgStomazorg Wondzorg

en voel je thuis.
Kom werken bij Mathot

Dat je alles op alles zet voor een persoonlijke klantbeleving vinden we 
inspirerend. Dat je hierbij jezelf bent, vinden we minstens zo belangrijk.
Mathot is doorlopend op zoek naar: 




