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Met sommige dingen kan de huisarts
maar beter terughoudend zijn. Of niet?

Laatste editie!

Voorwoord

Jeukt de huid

BITTERZOET

rond je stoma weleens?

De vorige editie van het Mathot Magazine was een speciale. Hoofdzakelijk omdat die
grotendeels in het teken stond van ons 125-jarig jubileum. We hebben opnieuw een
bijzonder magazine gemaakt. Niet vanwege een specifiek thema of omdat het een extra
dikke uitgave betreft, maar wel omdat het de allerlaatste editie is. Je leest het goed: we

Jeuk hoeft echt geen
onderdeel van je leven
met een stoma te zijn.
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
procent van de
stomadragers in
het onderzoek
melden jeukende
huid rond de
stoma.1

In recent onderzoek was de
meerderheid van gebruikers
van CeraPlus-huidplakken
zeer tevreden over het
voorkomen van jeuk.2

nemen afscheid van ons magazine, waarvan het eerste exemplaar in het najaar van 2008 is
verschenen.
Het zo opschrijven geeft een bitterzoet gevoel. Enerzijds zijn we trots op hoe het magazine
is gegroeid en op de positieve reacties die we hebben ontvangen – en nog steeds krijgen.
Stoppen met het magazine is dan ook geen eenvoudige beslissing geweest. Niet voor niets
hebben we enkele edities geleden nog een lezersonderzoek gehouden, want we wilden ook
graag de mening van de lezer horen. Daarop terugkomend: natuurlijk vinden we het jammer
dat we lezers die een papieren magazine verkiezen boven iets anders met dit nieuws
moeten teleurstellen. Mede voor hen lichten we op pagina’s 46 en 47 toe waarom we toch
overgaan tot het gebruik van meer digitale communicatie.
Intussen zijn er allerlei ontwikkelingen op de achtergrond gaande om onze klanten
(zorgvragers en zorgprofessionals) en de lezers van dit magazine te kunnen blijven
informeren en inspireren met nuttige en onderhoudende artikelen. Zo wordt er hard
gewerkt aan een online kenniscentrum met ervaringsverhalen, tips en een uitgebreide
FAQ, oftewel een sectie met veelgestelde vragen. We hopen dan ook dat iedereen die
van al deze ontwikkelingen op de hoogte wil blijven zich aanmeldt via www.mathot.nl/
aanmelding-mathot-nieuwsbrief. Dan krijg je op termijn de eerste update en de eerste
artikelen in te zien.
Voor nu wensen we je vooral nog één keer heel veel leesplezier met dit allerlaatste Mathot
Magazine!

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
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Gezonde huid. Optimaal resultaat.
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Nieuws
MATHOT MAGAZINE
NEEMT AFSCHEID

TOPDRUKTE IN HET
NAJAAR

Huidproblemen en/of lekkages?

Het einde van het jaar komt in zicht. Dit betekent dat er
veel bijzondere (feest)dagen voor de deur staan. Denk
aan: Black Friday (vrijdag 25 november), Cyber Monday
(maandag 21 november), Sinterklaas, de kerstdagen en
de jaarwisseling. Bezorgdiensten hebben het in deze
periode extra druk met het afleveren van pakketten.

Manuka honing kan een gezonde huid rondom de stoma bevorderen.

Natuurlijk doet Mathot er alles aan om de bezorging zo
voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Toch raden we
je aan om bijtijds de benodigde medische hulpmiddelen
te bestellen om niet zonder te komen te zitten. Kijk voor
meer informatie over bestellen en de pakketbezorging
tijdens de drukke periode op: mathot.nl/leveringen.

Beste lezer, je hebt de allerlaatste editie van het Mathot
Magazine in handen. Na lang wikken en wegen is besloten
om afscheid te nemen van ons tijdschrift, waar altijd met
liefde en zorg aan is gewerkt. Op pagina’s 46 en 47 vind
je een uitgebreide uitleg met onze argumenten en een
dankbetuiging. Kort samengevat komt het erop neer dat we
in de toekomst op een groenere, actuelere en meer frequente
manier willen communiceren via een digitale nieuwsbrief.
Met hierin ruimte voor vergelijkbare nieuwsitems, interviews
en artikelen die in het magazine hebben gestaan. We hopen
dan ook dat je je aanmeldt op de website www.mathot.nl/
aanmelding-mathot-nieuwsbrief om al dit moois te mogen
ontvangen.

Gratis proefmateriaal aanvragen
en/of meer informatie?
Advertentie

Dagelijkse
zekerheid.

Scan de QR-Code!

Maak van elke dag een goede dag
met eakin Cohesive® seals,
en voorkom lekkages met slechts een kleine
verandering in uw dagelijkse stomaverzorging

Kenmerken Manuka honing

Bestel vandaag
uw gratis sample

Werkt antibacterieel

Neem contact op 0344-652351
of bezoek onze website
www.eakin.nl/pastaringen

Zuivere honing uit Nieuw-Zeeland
Heeft een ontstekingsremmend effect

Welland®,
(Holdings) Ltd.

@wellandnederland

™ en Aurum® zijn trademarks van CliniMed

Welland Nederland BV

+ 31 6 305 82369

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

202202/TAM

facebook.com/WellandNL

#1
Absorptie
vermogen om
lekkage te
voorkomen1

Nieuwe verpakking
Dezelfde pastaring,
frisse nieuwe look!
1 Mc Groggan G, Haughey S and McDowell K (2018) An absorbent, enzyme-inhibiting seal
reduces peristomal skin complications. Gastrointestinal Nursing 16:1 42-4
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Interview

CHIRURG TINA VAN LOON OVER STOMAZORG

MINDER HEROPNAMES EN
MEER ZELFREDZAAMHEID
Naast haar opleiding tot chirurg promoveerde Tina van Loon op innovatieve stomaoperatietechnieken en op verbetering van zorg voor stomapatiënten. Ze introduceerde
een – voor Nederland nieuw – ileostomaprotocol en stomazelfzorgprotocol bij het
Tilburgse Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Met een veelbelovend resultaat.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: ETZ

'S

tomazorg is geen onderwerp waar veel mensen op
promoveren,’ zegt Tina van Loon, die haar opleiding tot
chirurg inmiddels heeft afgerond. Dat zij besloot om
hier in haar proefschrift wél aandacht aan te besteden,
was omdat haar bepaalde dingen waren opgevallen. ‘In 2014
en 2015 werkte ik als zaalarts in het Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Daar zag ik regelmatig heropnames
van patiënten die een ileostoma hadden gekregen,
voornamelijk vanwege uitdroging. Ook moesten patiënten met
een nieuwe stoma soms langer in het ziekenhuis blijven, omdat
de thuiszorg nog niet geregeld was. Omdat dat beter moest
kunnen, heb ik me daarin vastgebeten. De chirurgen in het ETZ
gaven mij de ruimte en de mogelijkheden om hiermee aan de
slag te gaan.’

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

In een publicatie van het Beth Israel Deaconess Medical Center
in Boston las Tina dat dit ziekenhuis het aantal heropnames
van patiënten met een ileostoma aanzienlijk had weten terug
te dringen dankzij een zorgpad dat voor deze patiëntengroep
was ontwikkeld. Tina: ‘Een ileostoma is een stoma van de
dunne darm. Zo’n stoma kan veel produceren. Als iemand met
een ileostoma té veel waterdunne ontlasting heeft, noemen ze
dit ook wel high output. Een patiënt die niet weet hoe hiermee
om te gaan, kan last krijgen van uitdroging met alle gevolgen
van dien.’
Waar het in Boston met name om draaide, was het goed
informeren van de patiënt, gerichte medicatie voorschrijven
en een multidisciplinaire aanpak met chirurg, zaalarts,
stomaverpleegkundigen en diëtisten, stelde Tina vast toen ze
er zelf ging kijken. ‘Het bleek vooral essentieel om de patiënt
van het begin af aan actief bij het hele proces te betrekken.
Wat kan de patiënt verwachten? Wat gebeurt er in het lichaam
bij een ileostoma? De patiënt moet ervan op de hoogte zijn dat
je anders moet eten en drinken. En dat je moet bijhouden wat
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je drinkt en wat er uit de stoma komt. Een van de manieren om
een high output te ondervangen, is bijvoorbeeld loperamide,
een medicijn dat de peristaltiek vertraagt. Maar het is wel
belangrijk dat de patiënt zelf een patroon gaat herkennen en
bijtijds actie onderneemt.’

ZELFZORG AANLEREN IN DRIE STAPPEN
Het ileostomaprotocol van het Beth Israel Deaconess Medical
Center in Boston is inmiddels grotendeels door het ETZ in
Tilburg overgenomen. En geïnspireerd door wat ze gezien had
in Boston, implementeerde Tina samen met haar collega’s
van het ETZ een stomazelfzorgprotocol, voor zowel colo- als
ileostomapatiënten. Tina: ‘Het is een zorgpad van vier dagen
dat bij de opname begint. We leren de patiënt de zelfzorg
aan in drie stappen. De eerste dag het legen van het zakje,
de tweede dag het verwisselen ervan en de derde dag het
verwisselen van de huidplak. De tweede of derde dag wordt
er ook een moment gepland met de mantelzorger erbij.
De vierde dag heeft de patiënt alle stappen al één of twee keer
uitgevoerd en zou het dan in principe zelf moeten kunnen.’
Essentieel voor het slagen van deze aanpak is voldoende
uitleg en de patiënt zoveel mogelijk zelf laten doen. Als de
verpleegkundige het voor de patiënt doet, schiet je je doel
voorbij. Tina: ‘Verpleegkundigen staan er niet altijd bij stil dat
de patiënt niet de kennis of vaardigheden heeft die zij hebben.
Voor hen is het verwisselen een routinematige handeling.
Nu worden ze gevraagd de tijd te nemen om de patiënt alles
goed uit te leggen en hen de handelingen aan te leren.
Daar zijn ze langer mee bezig. Voor de verpleegkundigen is het
dus best een aanpassing. Maar die aandacht maakt echt het
verschil! We merkten dat hoe langer we ermee bezig waren en
resultaten begonnen te zien, hoe enthousiaster we werden.’
Tina realiseert zich dat er in Nederland veel ziekenhuizen zijn
waar al goede instructie en begeleiding aan de stomapatiënt
gegeven wordt. ‘Maar de protocollen zoals die nu in het ETZ

>>
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Een huidplaat met alginaat?
Voor iedere stomadrager die een één- of tweedelig
systeem gebruikt en een gevoelige of beschadigde
huid heeft, biedt LaproCare Sensitive een oplossing!

sensitive

Deze unieke hypoallergene huidplaat die volledig vrij is van
colofonium, wordt geleverd als losse huidplaat of als een
open of gesloten stomazakje. Alginaat wordt op natuurlijke
wijze gewonnen uit zeewier en al decennia lang ingezet als
modern verbandmiddel om verwondingen van de huid snel
te herstellen. De toevoeging van alginaat aan de LaproCare
Sensitive stomaproducten ondersteunt de gevoelige huid en
een spoedig herstel van de beschadigde huid.
Wilt u geheel vrijblijvend kennismaken met
één van onze LaproCare Sensitive varianten? Dat kan!
Neem daarvoor contact met ons op en wij sturen de
materialen in een neutrale verpakking gratis naar u toe.

Stuur een e-mail naar
info@allwecare.nl of bel
tijdens kantooruren met
nummer 024-6777800.
gehanteerd worden, zouden net zo standaard onderdeel
van de postoperatieve zorg moeten worden als de ERASprotocollen [de op versneld herstel gerichte protocollen die
worden gevolgd na een operatie, red.].’

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

‘Direct klaar’ en
met inbrenghoesje!

OKT-22-MAT1

www.laprocare.nl

De IQ-Cath met de unieke bolvormige
flexibele tip, is nu ook ‘direct klaar’ en
met een inbrenghoesje verkrijgbaar!
Dus compacter, sneller en
hygiënischer in het gebruik.
Kijk voor meer informatie over
de IQ43 op onze website en vraag
een gratis proefverpakking aan.

DE CIJFERS

Dat het invoeren van de protocollen daadwerkelijk effect
heeft, blijkt wel uit de cijfers. ‘Het eerste jaar na de introductie
van het zelfzorgprotocol in het ETZ kon 27 procent van de
patiënten na ontslag uit het ziekenhuis zonder thuiszorg.
Aan het begin van dat jaar was dat nog maar 5 procent.
Het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven werkt ook met ons
zelfzorgprotocol. Zij hebben cijfers van iets langere termijn.
Anderhalf jaar na het invoeren van het protocol in dit
ziekenhuis kon bijna 70 procent van deze patiënten na ontslag

‘Het bleek vooral essentieel om de
patiënt van het begin af aan actief
bij het hele proces te betrekken’
zonder thuiszorg. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het bij
bovenstaande cijfers gaat om geplande operaties.
Bij ongeplande operaties is het lastiger.’
Voor wat betreft het ileostomaprotocol heeft Tina naar de
langetermijnresultaten in Boston gekeken. ‘Daarvan weten
we dat van de patiënten die een ileostoma kregen, nog maar
4 procent opnieuw moest worden opgenomen vanwege
uitdroging.’

OKT-22-maT2

MOTIVATIE
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

In hoeverre deze aanpak tot minder zorgkosten leidt, wil
Tina nog onderzoeken. Ook wil ze kijken naar het effect op
de kwaliteit van leven van de patiënt. ‘We hebben wel een

enquête gehouden. De patiënten zijn over het algemeen
tevreden over deze werkwijze. Maar het aanleren van de
handelingen in het ziekenhuis is één ding, ze thuis uitvoeren
een tweede. Dat leidt nog weleens tot onzekerheid.
Het is net als met het halen van je rijbewijs. Pas als je het niet
meer onder begeleiding doet, leer je het echt. Natuurlijk gaat
er thuis weleens iets mis, maar al doende leert men.
En het grote verschil met voorheen is dat de patiënten die het
protocol hebben doorlopen, zelf de stappen van stomazorg
hebben geoefend. Als ze bijvoorbeeld lekkage hebben, hoeven
ze niet te wachten tot er iemand van de thuiszorg langskomt
om het op te lossen. Ze kunnen het immers zelf.
Dit vooruitzicht maakt nieuwe stomapatiënten over het
algemeen gemotiveerder om het ook zelf te kunnen.’

PROEFSCHRIFT
‘STOMA – Challenges in stoma surgery and patient
management’ is de titel van het proefschrift van Tina
van Loon. Onderzoek naar de effecten van goede
patiënteducatie en zorgpaden bij stomapatiënten was
slechts één onderdeel van deze studie. Tina keek ook
kritisch naar de criteria die worden gehanteerd bij de
besluitvorming over welke patiëntengroepen wel en welke
geen stoma zouden moeten krijgen. Verder onderzocht
ze een nieuwe techniek, de single-port-techniek, om een
tijdelijke colostoma op te heffen. ‘Chirurgen zijn soms
huiverig om een stoma op te heffen omdat er bij zo’n
operatie complicaties kunnen optreden. Bij de single-porttechniek, waarbij je door één gaatje – het gaatje van de
stoma – naar binnen gaat, is dit een veilige operatie en is
de kans op complicaties klein. Mits deze operatie wordt
uitgevoerd door een chirurg die is getraind in minimaal
invasieve chirurgie.’
Tina van Loon werkt inmiddels als chirurg in het
Maastricht UMC.

Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website.
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Gebruikt u pasta of opvulringen die ‘oplossen’ en/of
nog steeds lekkage geven?

Portfolio

TEKST: Judith Bakkers

Probeer de unieke
Varimate Resist ringen:
Voorkomt lekkage doordat de ring
een ‘dijkje’ vormt rondom de stoma
Bestand tegen vocht en agressieve
urine/ontlasting
Eenvoudig met de handen te vormen;
blijft even goed hechten op de huid

MEER ZEKERHEID
MEER VEILIGHEID
MEER VRIJHEID

Bij verwijderen
blijven geen
restjes achter

M e t d e Va r i m a t e R e s i s t

Zelf proberen? Vraag een gratis
proefpakket aan en ervaar het verschil!

0800-3300010 (gratis)
serviceteam@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

Hetzelfde
resultaat
ziet er nu
beter uit
dan ooit
NILTAC en SILESSE
heten voortaan
TM

www.eurotec.nl

D
HUIDBARRIÈRE
Beschermt de
huid tot 72 uur

ADHESIVE REMOVER

Eenvoudig verwĳderen,
zonder huidbeschadigingen

Vul het formuliertje in via de QR-code of bel/mail ons.
T: 0800-0224444
E: info.convatec@convatec.com

‘WIJ ZIJN DE EERSTE DIE DE KUSTLIJNRIFFEN DUURZAAM
KUNNEN HERSTELLEN’
e Nederlandse mariene bioloog Leon Haines
en de Mexicaanse waterbouwkundige Jaime
Ascencio combineren in hun bedrijf Reefy hun
kennis om innovaties te ontwikkelen voor het
herstellen van koraalriffen en zeegras, die als natuurlijke
golfbrekers voor de kusten dienen.

TM

Gratis zelf ervaren?

Leon Haines

Leon woonde al vijf jaar in Indonesië en was bezig met koraalrifrestauratie in Thailand, de Malediven en Indonesië, toen
Jaime, die net in Delft was afgestudeerd in waterbouwkunde,
hem vroeg terug te komen naar Nederland om met hem te
zoeken naar biologisch afbreekbare golfbrekers. Hij had in
de wereld gezien dat de natuurlijke golfbrekers die biologen
ontwikkelden niet voldeden. Voor kustbescherming en herstel
van de koraalriffen is het belangrijk om een stabiel rif te
maken. Leon: ‘Ik was al jaren bezig met koraalrifrestauratie,
maar dat is zo arbeidsintensief dat het een druppel op een
gloeiende plaat is. Daarom hebben we de handen ineengeslagen en willen met ons bedrijf Reefy de impact van de mariene
infrastructuur voor de natuur omzetten van negatief naar
positief.’

BURGERS ZOO

Reefy is sinds twee jaar bezig met het ontwikkelen van
duurzame golfbrekers, onder andere voor Azië. ‘Golfbrekers
beschermen zowel de natuur als de mensen. Riffen langs de
kust zijn levende golfbrekers en de habitat van talloze dieren.
We ontwikkelen ter ondersteuning kunstmatige riffen van

biologisch afbreekbaar materiaal.’ In het tropisch koraalrif
van Burgers Ocean, in Burgers Zoo, heeft Reefy succesvolle
testen uitgevoerd met honderd procent circulaire en
biologisch afbreekbare materialen om daarmee binnenkort
koraalriffen in het wild in Azië te restaureren. ‘We werkten
bijvoorbeeld met bioplastics van aardappel of hout. We
maken daar blokken van met plugs, waar we koraal in
planten. Uiteindelijk verdwijnen die blokken en het koraal
leeft voort. Hiermee zijn wij de eerste met echte, duurzame
golfbrekers. Daarmee kunnen we de kunstlijnen behouden,
die weliswaar 0,01% koraalrif zijn, maar waar 25% van het
zeeleven van afhankelijk is.’

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Ditzelfde systeem, maar dan zonder koraal, zet Reefy ook in
voor de Noordzee. ‘We ontwikkelden biologisch afbreekbare
kunstmatige riffen rondom windparken op zee. Nu liggen er
betonnen en stenen golfbrekers, die samen met het windpark
na 25 jaar verwijderd moeten worden. Dat is belastend voor
de natuur. Daarom ontwikkelden we iets wat helemaal opgaat
in de natuurlijke biotoop, niet met koraal, maar met oesters
bijvoorbeeld en wat biologisch afbreekbaar is. Daar kregen
we een award voor van Stichting De Rijke Noordzee.’ Reefy
plaatst in oktober eveneens dergelijke natuurlijke golfbrekers
in Rotterdam in de Nieuwe Waterweg voor Rijkswaterstaat.
De wereld ligt voor hen open.
Kijk op Instagram en LinkedIn: @reefy.innovation
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HOE COMBINEER JE PLANTEN IN JE TUIN?

In het nieuwe bewaarmagazine van Groei en Bloei, De Plantentuin, leer je hoe je goed
planten kunt combineren en welke plant op welke plek een goede keuze is. De ene plant
gedijt namelijk beter op een zanderige bodem in de zon, terwijl de andere juist van
kleigrond en schaduw houdt. En in welke seizoenen wat bloeit. Ook belangrijk: waar
word jij gelukkig van? Wil je veel bloemen of planten die het hele jaar groen blijven?
En hoe ga je al die planten combineren? Met mooie voorbeeldtuinen.
Prijs € 9,95. Verkrijgbaar bij supermarkten en boekwinkels.
Kijk voor meer info op www.groei.nl

DIGITAAL
SPREEKUUR
BIJZONDERE WIEROOKSTOKJES

De verfijnde geuren van de wierookstokjes van Relaxound
zorgen direct voor een mini-ontspanningsritueel. De met
de hand gerolde wierookstokjes hebben een korte brandtijd
van 5 minuten en een lage rookontwikkeling. De geur zelf
blijft enkele uren in de kamer en verspreidt langdurig een
positieve stemming. De stokjes van natuurlijke ingrediënten
hebben verschillende geuren, die kracht en vitaliteit geven,
de concentratie verhogen, reflexen verbeteren, stimulerend
werken of juist kalmeren en je hartslag verlagen. Ideaal om de
dag mee te beginnen of te eindigen. Prijs per doosje met tien
wierookstokjes € 8,90. Meer informatie en verkrijgbaar via
www.relaxound.com.

SPANNEND, INTERACTIEF
ARTISMUSEUM
Artis is een heel nieuw en spannend museum rijker.
Het Groote Museum is een geweldig interactief museum.
Hier ontdekt jong en oud hoe ze verbonden zijn met al het
andere leven op aarde en zien samenhang tussen mens,
dier, plant en microbe. Op allerlei manieren, via allerlei
media als installaties, kunst, animaties, films, foto’s, geluid,
collectiestukken en verhalen. Op een ongebruikelijke manier:
een combinatie van kunst én wetenschap. Zo ziet en maakt
de bezoeker associaties en dwarsverbanden. Voor een nieuwe
kijk, op alles! Een aanrader.

ZUIVERENDE LAMPENTREND

Steeds meer mensen ontdekken de zuiverende werking van een zoutlamp.
Was het vroeger iets van hippies en spirituele winkels, nu zijn ze zelfs bij
bol.com te koop. Een echte zoutlamp is een lampje in een brok (meestal
Himalaya-)zout. De lamp smaakt ook echt zout, in tegenstelling tot neppers.
Als je de lamp aandoet gaat het zout zweten van de warmte, wat zorgt voor
een luchtzuiverende werking. De lamp produceert negatieve ionen die de lucht
schoonmaken en positief geladen stofdelen neerslaan van elektrische apparaten,
sigarettenrook, pollen, bacteriën of schimmels. Uitermate geschikt voor mensen
met allergieën of astmaklachten. Heerlijk in de slaapkamer. Verkrijgbaar in
verschillende formaten. Vanaf € 17,15.

PAK ZELF URINEPROBLEMEN AAN

Heb je vaak last van aandrangs- of inspanningsincontinentie,
neem dan zelf de regie over verbetering. Met de app
URinControl, onderdeel van de gratis gezondheidsmeter-app,
ga je zelf aan de slag met een trainingsprogramma op maat.
De app geeft je oefeningen en houdt
je klachten bij. Zo krijg je meer
inzicht in het verloop van je klachten.
Je voortgang kun je delen met je
huisarts of je kunt zelfs je huisarts/
fysiotherapeut op afstand laten
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meekijken in de app. Ga naar de site www.urincontrol.online,
meld je aan, download de gezondheidsmeter en zoek naar de
module URinControl. Mannen kunnen zich daar ook opgeven
om mee te werken aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen ten behoeve van de app.

BOEKENKERK IN MAASTRICHT

Dat Maastricht een fantastische stad is, weet iedereen, maar
dat er een heel bijzondere boekenwinkel annex podium en
tentoonstellingsruimte is, weten weinigen. Wie van boeken houdt
en graag prachtige kerken bezoekt, moet zeker een keer naar
boekhandel Dominicanen in de Dominicanerkerkstraat 1. De
voormalige kerk is zoveel mogelijk intact gebleven. In de grote
ruimte is een monumentale inloopboekenkast met meerdere
verdiepingen, asymmetrisch in de kerk geplaatst. Het klimmen
in deze ‘kast’ is een belevenis en ontdekkingstocht. Net als het
assortiment en de wekelijkse culturele activiteiten.
www.libris.nl/dominicanen

In coronatijd is de
digitale huisartsenpost
en -praktijk Spreekuur.
nl gelanceerd. Inmiddels
hebben meer dan 2,5
miljoen Nederlanders in
zes zorggebieden toegang tot dit digitale spreekuur en het wordt
uitgebreid. Via Spreekuur.nl krijgen patiënten locatie-onafhankelijke
en persoonlijke zorg voor spoedvragen over bijvoorbeeld wonden,
oogklachten en huidinfecties. Patiënten beantwoorden eerst een
aantal vragen en voegen een foto toe. Daarna houdt een huisarts een
consult en zet een samenvatting daarvan in het zorgdossier. Ook is er
een urgentiecheck, waar patiënten uitsluitsel krijgen over de urgentie
van hun klacht en waar ze terechtkunnen voor hulp. Patiënten
gebruiken Spreekuur.nl vooral voor huidklachten, vallen/stoten/
kneuzingen en wonden of kinderen met koorts.

DAGVERSE BOEKETTEN ONLINE

Er is eindelijk een webshop voor ‘het betere boeket’:
Bloemwinckel.com. De nieuwe webshop is gespecialiseerd in
boeketten van klasse en dat zijn geen bescheiden bosjes! En…
zoals het bestelde boeket er online uitziet, zo ontvang je het
ook precies. Elk boeket bevat dagverse seizoensbloemen en
wordt in een feestelijke doos verzonden. Bloemwinckel biedt
een fraaie collectie van vijftien luxueuze, in drie formaten
beschikbare boeketten
aan in verschillende
stijlen. Wie voor drie uur
’s middags heeft besteld,
ontvangt het boeket de
volgende dag. Elk boeket
heeft een vaasgarantie van
minimaal zeven dagen. De
boeketten zijn verkrijgbaar
vanaf € 29,95.
www.bloemwinckel.com

DECEMBER WINTERPARADIJS
Van 19 tot 31 december is het een waar decemberfeest in
het Amsterdamse Winterparadijs in de RAI Amsterdam.
Beleef hier je ultieme wintergevoel. Zowel overdag als
’s avonds is er genoeg te beleven. Je kunt schaatsen op zowel
een binnen- als buitenbaan, langlaufen, curling spelen, naar
de après-skibar, een ritje maken in het reuzenrad, naar de
bioscoop of het theater of luisteren naar de optredens die
plaatsvinden. Voor jong en oud. Entree vanaf € 5,-.
www.hetamsterdamsewinterparadijs.nl
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Podium

Het magazijn in Halfweg is het kloppende hart van Mathot. Hiervandaan worden alle
bestellingen snel geleverd. Ashley Kruup (medewerker Logistiek) en Frank van Leuven
(manager Inkoop & Logistiek) vormen met zo’n 28 collega’s het onvermoeibare team
dat dit mogelijk maakt.
TEKST: Ilse van Ogtrop FOTOGRAFIE: Goffe Struiksma

A

shley werkt parttime bij Mathot, daarnaast is ze
zelfstandige en ze heeft inmiddels een kindje. Vier jaar
geleden startte ze in het magazijn als orderpicker, nu
is ze verantwoordelijk voor de startpakketten. ‘We hebben
pakketten voor bijvoorbeeld stomazorg, katheterisatie of
diabetes, die naar ziekenhuizen of gebruikers gaan. Het is
materiaal voor enkele dagen om kennis te maken met de
producten en met de service van Mathot.’
Frank werd in 2015 tijdelijk ingehuurd voor de transitie van
het magazijn (van 700 naar 2300 m2) en de automatisering,
maar werd gevraagd te blijven: ‘Daar moest ik even over
denken, want ik hou niet van voorspelbaarheid.’ Gelukkig is
geen dag saai of hetzelfde bij het logistiek centrum.

Magazijn Halfweg,
geen dag saai!
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OPTIMALISEREN

Het magazijn is inmiddels alweer aan de krappe kant. Frank:
‘De markt groeit, dit jaar verwachten we zo’n 320.000
pakketten te verzenden. Bij groei hoort ook verbetering van
de efficiëntie. We proberen steeds slimmer te werken, meer te
automatiseren en medewerkers volgen Lean-trainingen, een
methode voor procesverbetering. Als ze iets signaleren wat
niet goed loopt, proberen we dat op te lossen.’ ‘We werken nu
met een orderpicksysteem met koptelefoon. De verzamelde
spullen gaan direct in de juiste maat verzenddoos die het
systeem berekent. Dat werkt niet foutloos, maar scheelt veel
ompaktijd,’ vertelt Ashley. ‘Ook staan veelgebruikte
materialen op drie plekken, zodat niemand misgrijpt.’

Leuk detail: ‘Mijn zus Kymara, die hier ook werkt, heeft een
oplossing bedacht om efficiënter losse producten te kunnen
orderpicken, die staan nu in een speciale stelling met haar
naam.’ Frank vult aan: ‘We zijn daarnaast bezig om de
bruikbare ruimte van het magazijn te optimaliseren in
samenwerking met onze leveranciers.’

24 UURSLEVERING

Tijdens de coronaperiode moest het werk gewoon doorgaan,
zij het aangepast. ‘Om onderlinge contacten minimaal te
houden, was er geen overlap meer tussen de ochtend- en de
avondploeg en werden de werktijden uitgebreid. Nu is de
overlap hersteld, maar de uitgebreidere werktijden tussen
zeven uur ’s morgens en negen uur ’s avonds zijn gebleven,’
vertelt Ashley. Zo kan Mathot aan de 24 uursleverings
verplichting blijven voldoen. Dat is best een uitdaging
aangezien er tot zes uur ’s avonds besteld kan worden.
Daarnaast is er ook een 24/7 nooddienst. Frank: ‘Zoals overal
hebben ook wij te maken met personeelskrapte, de
medewerkers draaien zo nodig overuren en we proberen
zoveel mogelijk aan te vullen met externe krachten. Dit is met
recht teamwork.’
Frank en Ashley werken nog steeds met plezier bij Mathot.
‘Ik hou van werken met mensen en met cijfers, daarbij focus ik
op wat goed is voor hele team,’ legt Frank enthousiast uit, en
Ashley vult aan: ‘Ik heb vrijheid in mijn werk en Mathot voelt
als één familie, die sfeer is voor mij heel belangrijk.’
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Impact

jaar met pijn. Ze was radeloos en had de hoop op verbetering
al opgegeven, toen ze heel toevallig in contact kwam met
iemand die bij revalidatiecentrum Heliomare had gewerkt.

PIJNEDUCATIE

‘BIJ PIJN DIE NIET STOPT,
WORDT HET CENTRALE
ZENUWSTELSEL GEVOELIGER
VOOR PRIKKELS’
Na een ongeval bleef Eugenie de Ruiter pijnklachten houden. Vijftien jaar lang werd haar
leven door pijn beheerst. Tot haar – bij een revalidatiecentrum – het mechanisme achter
aanhoudende pijn uitgelegd werd. Dankzij een programma met gerichte hersentraining kan zij
nu weer functioneren. Ze schreef hier een boek over: Verklein je pijn.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: Saskia Koning

O

p een mooie zondagochtend in 1995 werden Eugenie
en haar man in de auto aangereden. Het was een
flinke klap, Eugenie raakte even buiten bewustzijn.
Maar het leek erop dat zij en haar man geen ernstig
lichamelijk letsel hadden. Eugenie: ‘Op de foto die ze van mijn
ruggenwervel maakten, was in eerste instantie niets te zien.
Maar ik had wel pijn in mijn nek en rug. Die pijn ging niet over,
maar werd na verloop van tijd alleen maar erger. Als een soort
olievlek breidde de pijn zich uit.’ Ondanks de klachten ging
Eugenie na een paar weken weer werken. Ze hadden net een
nieuw huis gekocht, grotendeels op haar inkomen. ‘Ik had
een heel leuke baan als productmanager, waarbij ik veel door
Europa reisde. Maar na een paar weken hield ik dat al niet
meer vol. Terugkijkend denk ik dat ik veel te snel weer ben
begonnen. Vanaf dat moment heb ik steeds af en aan gewerkt.
Ik deed elke keer een stapje terug, kreeg een andere functie
waarbij ik niet meer hoefde te reizen, nam vervolgens een
baan aan die dichter bij huis was en ging uiteindelijk over op
projecten. Telkens kwam ik erachter dat mijn belastbaarheid
te laag was.’
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GEKMAKENDE HOOFDPIJN

Eugenies klachten zaten aan de rechterkant van haar
lichaam. Alles aan die zijde deed pijn. ‘De kramp in mijn nek
was zo erg dat mijn hoofd scheeftrok en me gekmakende
hoofdpijn bezorgde. Mijn rechterwang voelde aan alsof
ik verdoofd was door de tandarts. Mijn rechterhand en
-arm waren zo stijf en pijnlijk dat ik er op een gegeven
moment niet eens meer een pagina van de krant mee kon
omslaan. En uiteindelijk ging ook mijn been meedoen.’
De pijn zorgde ervoor dat Eugenie nog maar nauwelijks
kon functioneren. Het huishouden met drie zoons viel
haar zwaar. ‘Boodschappen doen, ramen zemen, een kind
optillen, het vergde allemaal te veel van me. Ook verdroeg ik
geen prikkels meer, alleen al het geluid van legosteentjes in
de legobak… Elke dag was een strijd.’
De eerste jaren na het ongeluk zag Eugenie veel
behandelaars: fysiotherapeut, neuroloog, manueel
therapeut, osteopaat, acupuncturist, et cetera. Bepaalde
behandelingen – zoals een injectie met corticosteroïden –
hadden alleen tijdelijk effect. Zo leefde Eugenie ruim vijftien

‘Ze waren er begonnen met een nieuwe behandelmethode bij
pijn. De eerste drie weken kreeg ik voornamelijk pijneducatie.’
De behandelaars legden Eugenie uit dat aanhoudende pijn
soms niets (meer) te maken heeft met lichamelijke schade.
Dat er inmiddels scheurtjes in haar tussenwervelschijven
geconstateerd waren, wilde niet zeggen dat daar de pijn
vandaan kwam. ‘Ik werd in eerste instantie heel boos. Ik
voelde me niet erkend. Hadden ze dan soms de scan niet
gezien? Maar langzamerhand begon ik het mechanisme achter
aanhoudende pijn te begrijpen. Het ontstaan van pijn is een
fysiologisch proces, waar je hersenen een belangrijke rol in
spelen. Het is een manier om je te waarschuwen, bijvoorbeeld
als je je vinger brandt. Bij pijn die niet stopt, past het centrale
zenuwstelsel zich aan. Het wordt gevoeliger voor prikkels. En
op een gegeven moment zijn de pijnklachten dan grotendeels
terug te voeren op de veranderingen die in het centrale
zenuwstelsel ontstaan zijn.’

‘Ik werd in eerste instantie heel boos.
Ik voelde me niet erkend. Hadden ze dan
soms de scan niet gezien?’

SPIEGELTHERAPIE

Die overgevoeligheid van het zenuwstelsel moest
teruggedraaid worden. Doel van het programma was om door
middel van hersentraining nieuwe verbindingen in het brein
aan te leggen. Eugenie ging twee à drie keer per week naar
Heliomare en deed daarnaast elke dag oefeningen thuis. Een
van die oefeningen was spiegelen, een therapie die ook wordt
ingezet bij mensen met fantoompijn die een amputatie hebben
ondergaan. ‘Ik moest voor de spiegel bewegen met mijn
linkerhand, de hand waar ik geen pijn aan had. Het brein wordt
zo voor de gek gehouden. Het denkt dan dat het de pijnlijke
rechterhand is en zal uiteindelijk “concluderen” dat er niets
met die rechterhand aan de hand is.’ Elk uur stond Eugenie
voor de spiegel. Dankzij het intensieve oefenen merkte ze na
zes weken al dat haar rechterhand minder pijnlijk werd.

VICIEUZE CIRKEL

Er zijn veel factoren die pijn kunnen beïnvloeden. Eugenie
was zich er niet van bewust dat autorijden haar sinds het
ongeluk veel stress opleverde. Ze hield van autorijden. De
pijn en het korte lontje dat ze had in de auto, associeerde ze
niet met angst. Die angst – dus stress – hield haar klachten
ook in stand. Wat verder meespeelde, was dat Eugenie
ondanks de pijn altijd maar doorging. ‘Het zat niet in mijn
systeem om “nee” te zeggen of om hulp te vragen. Als je
voortdurend bezig blijft, voel je ook minder pijn. Dat heeft
met het stresshormoon cortisol te maken. Maar die continu

hoge cortisolwaarden zorgden ervoor dat ik slecht sliep
en de pijnklachten alleen maar erger werden. Zo was ik in
een vicieuze cirkel beland. Eenmaal onder behandeling bij
Heliomare dacht ik: Dit is mijn tijd. Ik kon voor ’t eerst dingen
zonder schuldgevoel afzeggen. Toen ik dat ging doen, merkte
ik meteen hoeveel invloed dat had. En gelukkig kreeg ik thuis
alle steun. Zonder dat had ik het niet gered.’

HOGERE BELASTBAARHEID

Na drie maanden intensief revalideren had Eugenie weer een
normaal gevoel in haar rechterarm en -hand. Een half jaar later
ook grotendeels in haar rechterbeen en -voet. Haar wekelijkse
hoofdpijn verdween en komt nu nog slechts sporadisch
voor. ‘Ik ben nog niet pijnvrij. Maar het verschil met hoe het
was, is enorm. Ik kan nu gewoon functioneren. Het proces
heeft echter wel veel tijd, energie, overtuigingskracht en
zelfreflectie gekost. Onder begeleiding van de fysiotherapeut
heb ik mijn lichaam getraind om de belastbaarheid omhoog te
krijgen. Daarnaast kreeg ik opdracht om vooral dingen te gaan
doen die ik leuk vind. Zo ben ik begonnen met pilates. Verder
ben ik kritischer geworden in mijn sociale contacten. Ik ga niet
meer op elke uitnodiging in.’
Eugenie volgde een erkende coachopleiding en werkt nu als
pijncoach bij verschillende gezondheidscentra. Zo kan ze min
of meer flexibel haar tijd indelen. Ook schreef ze het boek
Verklein je pijn.

EMOTIONELE UITBARSTING

Inmiddels kan Eugenie ook weer autorijden zonder pijn.
‘Ik heb mijn angst in de auto overwonnen door middel van
EMDR, een vorm van traumaverwerking. Maar ik ben nog lang
bang geweest als ik naast mijn man in de auto zat. Dat lag
niet aan zijn rijstijl, maar aan mij. Sinds kort ben ik daar ook
overheen. Hij reed en er gebeurde iets waar ik heel erg van
schrok. Het overviel me, want ik zat op dat moment op mijn
telefoon te kijken. Door die schrikreactie kwamen er heel veel
onderdrukte emoties naar boven, ik gooide alles eruit. Gek
genoeg heb ik sinds die uitbarsting geen last meer van angst
als ik naast hem in de auto zit. Dat maakte weer eens duidelijk
welke rol onderdrukte emoties kunnen spelen. En gelukkig
begreep mijn man goed waar die boosheid vandaan kwam,
omdat hij mijn boek gelezen had.’

VERKLEIN JE PIJN
Het boek biedt inzicht in factoren die
ervoor zorgen dat aanhoudende pijn
niet overgaat. Het helpt je effectieve
stappen in pijnvermindering
te zetten. Behalve theorie ook
ervaringsverhalen en oefeningen.
Verklein je pijn, Eugenie de Ruiter,
Uitgeverij Lucht, 293 pagina’s.
Prijs € 20,-.
Zie ook www.verkleinjepijn.nl
en www.heliomare.nl

19

Waarom heeft de ene pil een
breuklijn en de andere niet?
Sommige pillen kun je makkelijk doormidden breken omdat
ze een breuklijn hebben. Andere pillen hebben dat niet en zijn
moeilijker te breken. En dat is niet zonder reden.

gned to help keep
naturally healthy

Wat zijn wintertenen?
In de winterkou krijgen veel mensen last van wintertenen.
Maar wat is dat precies? En hoe voorkom je of behandel je dit?

hn’s Hero

De beste huid is
een gezonde huid

Na een tijdje in de kou gelopen te hebben krijgen sommige
mensen last van hun tenen. Ze kunnen gaan jeuken, branden of
pijn doen. Soms komen er roodblauwe of paarsblauwe plekken
op de tenen, die ook wat opzwellen. Bij wintertenen werkt de
beschermende reactie van de huid bij extreme temperaturen
niet meer. In plaats van eerst vaten te vernauwen en dan
te verwijden is er bij wintertenen sprake van aanhoudende
vaatvernauwing. Hierdoor wordt de toevoer van zuurstof
afgesneden. Dat leidt tot verkleuring en pijn. De klachten gaan
meestal vanzelf weer over. Er zijn geen medicijnen of zalfjes
voor. Voorkomen kan wel: houd je voeten goed droog en warm,
bijvoorbeeld door thermosokken. Zijn je tenen eenmaal koud,
verwarm die dan niet aan de verwarming of kachel. Dat zorgt
alleen maar voor meer pijn.

Jen, strijdvaardige Crohn-patiënt

t comes to your patients’ skin, there’s
h thing as too much protection.

Als je peristomale huid je lief is…
TRE ostomy barriers are designed to:

Extreme slaperigheid bij
kinderen

TRE is ontwikkeld met drie niveaus van bescherming, die samen

ace, yet
easy
toperistomale
remove huid gezond te houden.
helpen
om de

absorptieand perspiration to protect skin
toma •output

• kleefkracht
helpt
de huid beschermen
doorby
de maintaining
• pH-balans:
ect the
skin from
digestive
enzymes
juiste pH-waarde van de huid te handhaven

pH level of skin
Zo helpt TRE de huid gezond te houden.

Wil je meer weten? Vraag ernaar bij je stomaverpleegkundige
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Convex
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ow TRE
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help minimise
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met ons op:skin complications for your patients –
Priority on 1800 880 840 or visit www.dansac.com.au
Klantenservice Dansac
Tel. 033 4532194 • info@dansac.nl • www.dansac.nl

e to read the Instructions for Use for information regarding
raindications, Warnings, Precautions, and Instructions.

Tabletten zonder breuklijn moeten intact blijven, zelfs al zijn
ze groot. De werkende stoffen binnen zo’n pil zijn vaak niet
keurig over twee helften verdeeld. Breek je de pil, dan kan
het gebeuren dat je wellicht een te lage of hoge dosis van
een middel binnenkrijgt. Of dat zure maag- en darmsappen
de werking van de pil door de gebroken medicijnstukjes
tenietdoen. Heeft een tablet of pil wel een breuklijn, dan is
deze geschikt om te breken. Zo kun je halve doses gebruiken of
het doorslikken vergemakkelijken. In de EU is afgesproken dat
beide kanten van de breuklijn evenveel medicijn bevatten, iets
wat bij medicijnen zonder zo’n lijn dus beslist niet het geval is.
Pillen met een breuklijn zijn ook niet altijd makkelijk te breken.
Een zogenaamde pillensplijter, die je bij de apotheek koopt,
kan je daarbij helpen. Je kunt er ook de andere helft van de pil
in bewaren.

en convex

Als een kind te pas en te onpas in slaap valt, kan het zijn dat
het last heeft van narcolepsie. Deze chronische slaapziekte
heeft soms plotselinge verslapping van de spieren tot
gevolg. Hoe ontdek je of je kind dat heeft en wat is de
behandeling?
Het is niet altijd even makkelijk te ontdekken. Jonge kinderen
doen vaak dutjes en jongeren op de middelbare school
lijken allemaal wel aan slaapgebrek te lijden. Bij kinderen
op de basisschool valt het meer op. Maar alle kinderen met
narcolepsie zijn eerst hyperactief, daarna humeurig, boos,
explosief of teruggetrokken en vallen vervolgens zomaar in
slaap. Veel kinderen komen sterk aan in gewicht rondom de
start van de ziekte. Om uit te zoeken of het kind narcolepsie
heeft, wordt een nachtslaaponderzoek gedaan, gevolgd
door een multiple sleep latency test. Er is geen genezing
mogelijk, maar er zijn wel onderdrukkingsmedicijnen. Een
betere dagstructuur met geplande dutjes, ook op school, kan
eveneens helpen.

ovaLife, and TRE
of Dansac A/S.
Leesare
voor trademarks
gebruik de gebruikershandleiding,
betreffende informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties,
DAN041. August
2020.
voorzorgsmaatregelen,
waarschuwingen en instructies. Het Dansac logo en TRE zijn trademarks van
Dansac A/S. ©2021 Dansac
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DICHTBIJ VAN WIJN
GENIETEN
In het boek Dichtbij vakanties en
weekendjes weg in de wijngaard
neemt Gido van Imschoot je mee
op korte ontdekkingstochten
in eigen land, en over de
grens bij onze buren. Hij laat
je kennismaken met gastvrije
wijnbouwers uit Nederland,
België, Frankrijk, Duitsland en
Luxemburg. Zij tonen met plezier hun domein, hun wijn en hun
passie. De wijnboeren reiken ook tips aan over unieke plekken
in de buurt, waar je lekker kunt eten, en de mooiste wandel- en
fietspaden in de regio. ISBN 978 90 561 5879 8, prijs € 29,95.

COMMUNICEREN
VIA EEN
POLSBANDJE
Het Ikgaopavontuur-reisbandje
is een handige reisgadget.
Terwijl je met je backpack,
rolkoffer of knapzak aan het reizen bent in vreemde oorden,
is dit bandje namelijk het ideale redmiddel in ongemakkelijke
taalsituaties. Zeker in landen waar niemand Engels, Duits of Frans
spreekt. Dan kan een local om hulp vragen soms knap lastig zijn.
Het reisbandje helpt hierbij. Aan de hand van zestien iconen kun
je vragen naar onder andere de wifi-code, het toilet of de bushalte.
Verkrijgbaar in vele vrolijke kleuren.
Vanaf € 9,95 www.ikgaopavontuur.nl.

GEHEIME SURVIVALTIPS

Het geheime boek van de
ontdekkingsreiziger is een kruising
tussen een survivalboek en een
reisverslag voor tieners. Het
doet voorkomen dat een aantal
vrienden een metalen kistje
vindt op een kampplaats met
een schat aan informatie van een
ontdekkingsreiziger. Er staan tips
in hoe je een kamp of vlot bouwt
en alles over wildkamperen. Over
camoufleren van een schuilplaats
en andere nuttige kennis, bijvoorbeeld hoe je sneeuwschoenen
maakt van een tennisracket. Het boek is rijk geïllustreerd met
sfeervolle en duidelijke tekeningen. Inclusief waarschuwing:
de uitgever is niet verantwoordelijk voor schade of letsel door
beschreven activiteiten. ISBN 9789047711391, prijs € 24,50.

EXTRA DIKKE, WARME
TRAVELSLAAPMATTEN
Ook in de natuur wil je lekker slapen. Daarom ontwikkelde Sea to
Summit de extra dikke, warme en lichte Ether Light XT-slaapmatten.
Dankzij de Air Sprung Cells-technologie werkt deze 10 cm dikke,
opblaasbare slaapmat als een pocketmatras en geeft een betere
vering en drukverdeling. Kortom: met deze slimme slaapmat ga je
uitgeslapen op pad. Heel licht en opgerold zo klein als een drinkfles
past de slaapzak makkelijk in je rugtas. Speciaal: een versie voor
vrouwen met aangepaste vormen en een dikkere Thermoliteisolatielaag. Verkrijgbaar in outdoorwinkels en -webshops.
Vanaf € 189,00.

YOGATREND IN DE FRANSE ALPEN
Nieuwste trend in de Alpen: combinatie van snowshoeing en yoga. Trek
naar de prachtige natuur van de bergplaatsen Châtel en Les Gets en laat
een ervaren berggids je meenemen op snowshoes. Eerst Mont Caly, een
gehuchtje, genesteld in de bergen net buiten Les Gets. Daar start je met
een stiltewandeling waarbij je op eigen tempo over besneeuwde paden
met uitzicht op de Mont Blanc loopt. Eenmaal boven gekomen doe je
onder begeleiding van een yogalerares een dynamische yogasessie,
waarna je als herboren de dag kunt starten. Elke zondag. Meer
informatie via yogakeolan.com.
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TREIN IN PLAATS VAN VLIEGTUIG
In het kader van duurzamer reizen biedt TUI stedenreizigers sinds afgelopen mei
treinen van GreenCityTrip aan in plaats van het vliegtuig. Dat geldt vooralsnog voor zes
steden in Europa: Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence. Het gaat
om een nachttrein met slaapplaatsen. De treinen vertrekken tussen 16.30 en 20.00 uur
vanuit Nederland en komen de volgende ochtend tussen 08.00 en 11.00 uur aan op de
bestemming. Instappen kan op Utrecht Centraal of Amsterdam Centraal en er is keuze
uit diverse comfortklassen. Een TUI-stedentrip met de GreenCityTrip-trein heeft een
duur van vijf dagen en vier nachten. De eerste en de laatste nacht worden in de trein
doorgebracht. Te boeken via de TUI-reiswinkels, de zelfstandige en ANVR-reisadviseurs.

SURINAMEKALENDER
Op 2 oktober bracht
de Stichting Suriname
Jaarkalender de jaarkalender
2023 uit met prachtige
foto’s, persoonlijke en
culturele verhalen, natuur en
geschiedenis van Suriname. Hiermee wil de stichting Suriname op
een positieve manier belichten en het zal lezers wellicht inspireren
deze bijzonder mooie ex-kolonie eens te bezoeken (meer informatie
en gespecialiseerd in individuele reizen o.a. met kinderen
www.surinameholidays.nl). Met de verkoopopbrengst van de
kalender steunt de stichting kleinschalige projecten in Suriname op
het gebied van welzijn, gezondheid en onderwijs. Bestel de kalender
via het formulier op de website of bij de aangesloten verkooppunten
(zie website). Donateurs (€ 26,00 per jaar) krijgen de jaarkalender
gratis toegestuurd. De kalender kost € 15,95 (exclusief eventuele
verzendkosten). www.surinamekalender.nl

BIJ DE BOER IN BED
Vakantie vieren in eigen land is populairder dan ooit en
BoerenBed.nl biedt daarvoor de ideale bestemming. Bij
de lokale boer kom je volledig tot rust. Comfortabel back
to basics midden in de natuur. De locaties zijn kleinschalig
en ruimtelijk en geven je een authentieke beleving. Bij
BoerenBed kun je ook nog eens een hoop leren. Zo beleef je
bij BoerenBed echt van dichtbij hoe het is om te leven op het
boerenerf. Een verblijf bij BoerenBed is een avontuur beleven,
aanpakken en écht even weg zijn. Of je nu met je gezin, in je
eentje of met vrienden op pad gaat: in deze omgeving kan er
echt ervaren worden wat het is om even rust te hebben. Hier
heb je bovendien alle tijd voor elkaar.
www.boerenbed.nl/over

CAMPING VAN FLOORTJE DESSING
Met vier vrienden kocht wereldreizigster Floortje Dessing een
kampeerterrein op een prachtige plek in het Drentse NieuwAmsterdam. En ze realiseerden er Camping BuitenLand. Een
kleurrijke, tolerante, vrije en eigenzinnige camping waar iedereen
welkom is en veel kan en mag. Verscholen in de bossen van
Staatsbosbeheer, heeft deze natuurcamping een natuurlijk
zwemmeertje. Zoek zelf de mooiste plek uit voor je tent, camper
of caravan of welke, vaak eigenhandig gemaakte, accommodatie je
wilt huren. Er worden veel
leuke outdooractiviteiten
voor de kids en speciale
thema-activiteiten
voor volwassenen
georganiseerd. Lekker
biologisch eten doe je
in het bijbehorende
restaurant.
www.buitenland.com

VEGAN TRAVELWEBSITE EN APP

Waar moet je gaan eten als je op reis bent en vegan bent?
Reizen met een vegan lifestyle kan een uitdaging zijn. Via de
website www.happycow.net vind je wereldwijd goede vegan
restaurants. Hier kun je genieten van lokale gerechten zonder
dierlijke producten. Voor als je op reis
bent kun je de handige HappyCow-app
in Play of Apple Store downloaden. Good
to go! Met deze gratis vegan app vind
je in 180+ landen de beste glutenvrije,
veganistische en vegetarische
restaurants in de buurt waar je op dat
moment bent. Goed te gebruiken voor
de 21-daagse Vegan Kickstart!
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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.

9 van de 10
gebruiksters raden
’m je aan!
90% vindt het openen
van de Infyna Chic koker
makkelijk of heel makkelijk
10%

90%

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

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

De Infyna Chic katheter

lekt niet

Designed voor discretie

na het dichtdoen.

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.

93% vindt de Infyna Chic
katheter makkelijk in het
gebruik
7%

93%

Bezoek voor meer informatie hollister.nl/infynachic

8 van de 10 willen de Infyna Chic
katheter blijven gebruiken

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

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties,
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.
Het Hollister logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2021 Hollister Incorporated.

Intermitterende katheter
Data on file

0050

Continence Care
Met het beste van vandaag en morgen nog beter

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

Met sommige dingen kan
de huisarts maar beter
terughoudend zijn. Of niet?
‘Dit gaat uw huisarts niet meer doen,’ kopte de Volkskrant 3 juni jongstleden. Onderzoekers van
het Radboudumc hebben samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een ‘beterniet-doen-lijst’ opgesteld. Het gaat om vormen van zorg die de patiënt niet beter maken, maar
waarbij wel bijwerkingen kunnen optreden. Wat betekent deze lijst voor huisartsen en patiënten?
TEKST: Conny Verweij

Eva Verkerk, onderzoeker
Radboudumc

‘Het is belangrijk dat we
de verwachtingen van de
patiënt managen’
‘De zorg staat onder druk, dat geldt zowel voor huisartsen
als voor andere zorgverleners. Om iets te kunnen veranderen
heb je een startpunt nodig, dat was de aanleiding voor
het opstellen van de lijst. Bij het bestuderen van de
huisartsenrichtlijnen vonden we 385 aanbevelingen die
opriepen om iets niet te doen of terughoudend te zijn.
Die aanbevelingen waren er dus al, maar we weten niet in
hoeverre huisartsen deze opvolgen. Waarom dat zo lastig
kan zijn? Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan tijd,
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de verwachtingen van de patiënt en het feit dat artsen een
goede relatie met de patiënt willen onderhouden.
Uit die 385 aanbevelingen heeft een groep van 440 huisartsen
er dertig geselecteerd die zij het meest relevant vinden.
Relevant omdat ze vaak in hun praktijk voorkomen, risico’s of
bijwerkingen met zich meebrengen, en omdat ze tot besparing
kunnen leiden. Het gaat in alle gevallen om dingen waarvan
wetenschappelijk bewezen is dat ze geen toegevoegde
waarde hebben, maar wel schade kunnen opleveren voor
de patiënt. Een voorbeeld is het blijven voorschrijven van
maagzuurremmers bij patiënten die daar geen duidelijke
indicatie (meer) voor hebben. Van maagzuurremmers is
bekend dat die vaak langdurig worden gebruikt. Ermee
stoppen is lastig omdat de irritatie van de maag dan
terugkomt. Maar chronisch gebruik van maagzuurremmers
kan ernstige bijwerkingen tot gevolg hebben.
De lijst is onder meer gepubliceerd in het wetenschappelijke
vakblad BMC Primary Care, hij staat ook op de website van
het NHG. Hopelijk is dit voor huisartsen een extra drijfveer
om ermee aan de slag te gaan. Dit zal de huisarts misschien
in eerste instantie meer tijd kosten. Hij of zij moet de

patiënt er immers eerst van overtuigen dat het bij bepaalde
klachten beter is om niets te doen. Een receptje uitschrijven
of een labformulier invullen gaat vaak sneller. Om de druk
op de huisartsenzorg niet nog meer op te voeren, is het
dus belangrijk dat we de verwachtingen van de patiënt
managen en de huisarts ondersteunen in zijn of haar uitleg.
Dat kan op verschillende manieren. Je zou bijvoorbeeld een
landelijke campagne kunnen starten of informatiemateriaal
voor patiënten kunnen ontwikkelen. Over het gebruik van
maagzuurremmers hebben we inmiddels een keuzehulp op
Thuisarts.nl gezet. Deze website heeft honderdduizenden
bezoekers per dag. Patiënten met maagklachten die de
keuzehulp over maagzuurremmers op Thuisarts doorlopen,
hoeven dus minder tijd in de spreekkamer van de huisarts
door te brengen.’

Thao Nguyen, huisarts en
praktijkhouder GC Wijnhaven
in Rotterdam

‘Een patiënt waarmee je een
band hebt opgebouwd, is
makkelijker te overtuigen’
‘Die dertig aanbevelingen zijn voor ons niet nieuw, wij werken
er al mee in onze praktijk. Natuurlijk gelooft de patiënt het
niet altijd meteen als je zegt dat bepaalde klachten vanzelf
wel overgaan. Hij of zij komt bij de huisarts met bepaalde
verwachtingen. Maar we leggen goed uit waarom verder
onderzoek of medicatie niet nodig is. We plannen onze
spreekuren niet tjokvol, zodat we daar tijd voor hebben.
Als je wat langer in ’t vak zit, buig je ook minder snel voor de
wensen van de patiënt. En een patiënt waarmee je een band
hebt opgebouwd, is makkelijker te overtuigen. Je hebt dan
immers al zijn of haar vertrouwen gewonnen.
De hoge werkdruk in huisartsenpraktijken wordt onder meer
veroorzaakt doordat we nog steeds werken zoals dertig jaar
geleden. Patiënten zijn beter geïnformeerd en de mentaliteit
is nu: “de dokter doet wel wat we vragen”. Huisartsen krijgen
er ook steeds meer taken bij, mensen worden overal voor naar
de huisarts gestuurd. Daarnaast vind ik dat er te weinig op
preventie wordt ingezet. Nu krijgen wij als huisarts betaald
om een patiënt met hoge bloeddruk medicatie voor te blijven
schrijven. Maar voor een gesprek waarin je de patiënt uitlegt
dat hij met een gezonde leefstijl zijn bloeddruk naar beneden
kan brengen, worden we niet beloond. De focus ligt te veel op
ziekte. Als je dat verandert, kun je daar uiteindelijk heel veel
zorgkosten mee besparen.
In onze praktijk doen we veel digitaal én stimuleren we
zelfredzaamheid. We verwijzen heel vaak naar Thuisarts.nl.
Daar vind je heel goede informatie, zelfs instructievideo’s
over alle soorten klachten. Zodat je weet wanneer je wel

en wanneer je niet naar de huisarts moet gaan. Ook zijn
we net een pilot begonnen met een nieuwe app. Het is een
verbeterde versie van eerdere symptoomcheckers, die de
patiënt nog zelfredzamer maakt. Zo houden we voldoende
tijd over voor mensen die onze zorg écht nodig hebben.’

Annelien van Ginkel,
moeder jonge patiënt

‘Ik had die test nodig om
gerustgesteld te worden’
‘Amber, mijn dochtertje van 6, had een tijdlang veel last van
buikpijn en diarree. Dat ging maar niet over. Ze was ook
dreinerig en had minder eetlust. Iets dat ik niet van haar
kende. Mijn schoonzus vond dat ik ermee naar de huisarts
moest. Ze dacht aan glutenovergevoeligheid, oftewel
coeliakie. Nadat de huisarts goed had doorgevraagd en Amber
had onderzocht, concludeerde ze dat er geen aanleiding was
voor een test. Volgens haar heeft buikpijn bij kinderen vaak
met spanning te maken. Omdat ik echter bleef aandringen,
heeft ze uiteindelijk toch bloed bij Amber af laten nemen.
Er bleek lichamelijk niets aan de hand, gelukkig maar, want
bij coeliakie had Amber geen gluten meer mogen eten. De
test was dus overbodig, maar toch ben ik blij dat-ie is gedaan.
Ik had het nodig om gerustgesteld te worden. En uiteindelijk
kwamen we erachter dat de klachten te maken hadden met
school. Amber was net begonnen met leren rekenen en
schrijven, ze voelde veel druk om te presteren. Inmiddels
hebben we haar ervan kunnen overtuigen dat ze nog niet alles
hoeft te kunnen. Daarvoor gaat ze immers naar school.’

DE 30 AANBEVELINGEN
Op de lijst staan twaalf aanbevelingen over
behandelingen met geneesmiddelen, tien over
diagnostiek, vijf over een verwijzing naar andere
zorgverleners en drie over een behandeling zonder
geneesmiddelen. Voorbeelden zijn ‘Geef geen
antibiotica aan kinderen met een acute oorontsteking’,
‘Wees terughoudend met beeldvormend onderzoek
bij patiënten met niet-traumatische knieklachten’ en
‘Vraag niet standaard een onderzoek van de ontlasting
aan bij acute diarree’. Meer info: www.nhg.org
Zoekwoord: beter-niet-doen-lijst.
Betrouwbare medische info:
Thuisarts.nl
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MICHELLE KÖNCZÖL
EN CINDY TUMP,
AFDELING FINANCIEEL
De afdeling Financieel bestaat uit een jong team van zes medewerkers en een
leidinggevende. Met elkaar zorgen ze ervoor dat de financiële processen zo gestroomlijnd
mogelijk verlopen. Michelle Könczöl (financieel data driven medewerker) en Cindy Tump
(seniormedewerker Financieel) geven een inkijkje.
TEKST: Ilse van Ogtrop FOTOGRAFIE: Mo Barends

WERKEN MET COMPASSIE!

et is inmiddels vijf jaar geleden dat ik bij Mathot
kwam werken, en dat voelde meteen als een
warme deken,’ vertelt Cindy (31). Michelle
(30), die sinds april 2019 bij Mathot werkt, vult
aan: ‘Dit is een echt familiebedrijf, zowel in teamgeest
en sfeer als in ondersteuning van elkaar. Ook stimuleert
Mathot medewerkers om zich te ontwikkelen. Zelf heb
ik hbo-opleidingen bedrijfsadministratie en financieel
data-analist gedaan en voer nu ook IT-taken uit. Ik krijg
hier alle kansen.’ ‘Je hoeft nog niet alles te weten als je hier
binnenkomt,’ aldus Cindy, ‘voor ons is het veel belangrijker
dat iemand in ons team past. De rest kun je bijleren.’
Beiden werken drie dagen per week op kantoor en twee
dagen thuis, een voortvloeisel uit de coronaperiode, toen
volledig thuiswerken de norm was. ‘Momenteel vraagt het
inwerken van nieuwe collega’s veel tijd. Onze systemen
zijn best complex, dan is het fijn om in de buurt te zijn voor
vragen. Wanneer we thuis werken hebben we alle rust voor
onze controlerende taken en het bijbehorende uitzoekwerk,’
vertelt Michelle. ‘Wij zijn elkaars back-up bij afwezigheid,
net als andere teamgenoten elkaars achtervang zijn, dat is
belangrijk voor de continuïteit,’ legt Cindy uit.

BREED TAKENPAKKET

Het takenpakket van de afdeling is breed. Allereerst is er
de facturatie aan particulieren en zorginstellingen, maar
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ook de incasso, de kas van filialen, vragen per mail en
telefonisch, zowel in- als extern. ‘Soms zijn we de laatste
strohalm voor collega’s die er niet uitkomen. De afdeling
Financieel heeft grotere bevoegdheden in de database en
daardoor meer overzicht,’ vertelt Michelle.
Hoofdmoot van de facturatie is aan zorgverzekeraars.
Michelle: ‘Wij controleren de afwijzingen van
vergoedingen: de “retourinformatie”. Door een verschil
in systemen waarmee wij en de zorgverzekeraars werken,
worden declaraties regelmatig niet of niet geheel
vergoed. Wanneer we hierover overleggen, blijkt er vaak
wel vergoeding mogelijk.’ Dit vereist gedegen kennis van
de contractafspraken per zorgverzekeraar. ‘Daarom is
iedere medewerker van onze afdeling gespecialiseerd in
de contractafspraken met een bepaalde zorgverzekeraar,
voor één persoon zou dat te veel zijn,’ aldus Cindy.

COMPASSIE

Communicatie is de sleutel in alle contacten, vinden
beide dames. Michelle: ‘Bij Mathot proberen we niet
alleen zoveel mogelijk mensen zo zorgvuldig mogelijk
van medische hulpmiddelen te voorzien, zoals de
bedrijfsmissie aangeeft, maar we communiceren ook met
compassie.’ ‘We hebben hart voor onze klanten,’ aldus
Cindy, ‘we denken mee, ondersteunen en hebben altijd
een luisterend oor.’
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Op weg naar een toekomstbestendige planeet
KOFFIEDIK ALS GRONDSTOF
ZERO WASTE

Het Zero Waste Project is de titel van het eerste boek van Nicky en
Jessie Kroon. De zussen leven sinds 2014 zero waste, (nagenoeg)
zonder afval dus. In het boek (20,99 euro, paperback, 232 pagina’s)
is te lezen hoe ze dat doen. Het is een inspiratiebron voor iedereen
die minder (plastic) afval wil produceren. Inmiddels verscheen er
een tweede boek: Doe Het Zero (22,99 euro, paperback, 272 pagina’s).
Met onder meer recepten om zelf lichaamsverzorgingsproducten te maken
van natuurlijke ingrediënten. Nieuwsgierig geworden? Ook op het blog dat de
zussen bijhouden vind je talloze tips voor een duurzamer leven. Zónder in te
leveren op comfort, stijl of leuke dingen. Tips voor in de keuken – van brood
bewaren zonder plastic tot koken met seizoengroenten – de badkamer, de
kledingkast en nog veel meer. Lees en laat je inspireren:
www.hetzerowasteproject.nl

ALTIJD EEN TAS PARAAT

Hoe vaak gebeurt het niet dat je,
bijvoorbeeld als je uit je werk komt, besluit
om toch nog even naar de supermarkt
te gaan? Meer gekocht dan je van plan
was en dan maar ‘voor deze ene keer’ een
plastic tasje uit de supermarkt meenemen?
Niet nodig als je herbruikbare tassen op
strategische plekken bewaart, bijvoorbeeld
opgevouwen in je handtas, in je fietstas of
in de kofferbak van de auto.
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AFBREEKBARE CONFETTI

Traditionele confetti die op straat blijft liggen, is lastig op te ruimen en
slecht voor het milieu. In veel gemeenten is het gooien van confetti op de
openbare weg dan ook verboden. De Candy Converters maken biologisch
afbreekbare confetti van snoeppapier.
Het snoeppapier is afkomstig van
reststromen van de snoeppapierfabriek.
Het gaat om eetpapier dat de
officiële houdbaarheidsdatum heeft
overschreden. Deze confetti kan dus na
afloop gewoon op de composthoop.
En blijft het op een grasveld achter,
dan is het na een regenbui weg!
Meer informatie:
www.candyconverters.com.

LEER VAN OVERGEBLEVEN APPELS
Het ziet eruit als leer, het heeft de kwaliteit van leer, maar
het materiaal is toch echt plantaardig. Leerverwerking
heeft – afhankelijk van de manier waarop dit gebeurt – de
nodige impact op het milieu en plastic gaat meestal niet
erg lang mee. Daarom maakt het Nederlandse tassenmerk
O My Bag sinds kort leer van appels. Het gaat om appels
die niet meer gebruikt kunnen worden voor consumptie.
Behalve handtassen worden er ook portefeuilles van
gemaakt. Net als bij dierlijk leer wordt dit plantaardige leer
na enige tijd iets donkerder van kleur. Prijs afgebeelde tas:
139 euro. Omybag.nl (Ook verkrijgbaar bij de Bijenkorf).

Er weleens bij nagedacht hoeveel koffie wij met
z’n allen in Nederland drinken? Het koffiedik
dat achterblijft, verdwijnt in veel gevallen
in de afvalcontainer. Dat is zonde, want van
koffiedik kunnen mooie biobased producten
gemaakt worden, zoals notitieboeken,
plantenpotten en koffiekopjes. Om aan deze
grondstof te komen heeft Coffee Based –
zoals het merk heet – samen met de bedrijven
MAAS en PreZero de koffierecycleservice
(KRS) ontwikkeld. Deze service is bedoeld voor
de wat grotere bedrijven en organisaties die
bonenkoffie of filterkoffie drinken. KRS zorgt
ervoor dat het koffiedik wordt opgehaald.
Meer informatie: koffierecycleservice.nl
en www.coffeebased.nl. Een product
van Coffee Based koop je via de website
verdraaidgoedproduct.nl. Een paar
prijsvoorbeelden: plantenpot 4,95 euro,
notitieboekje A5-formaat: 11,95 euro.

DUURZAAM SLAPEN

‘Change the world sleeping’ is het motto van Yumeko. Het
Nederlandse bedrijf – ze noemen zichzelf social enterprise
– wil de consument een duurzaam alternatief bieden voor
beddengoed en badgoed. Niet-biologisch katoen bevat
veel gif, is erg vervuilend en de arbeidsomstandigheden in
de katoenketen zijn soms erbarmelijk. Ook zijn de meeste
mensen zich niet bewust van het dierenleed dat de productie
van bijvoorbeeld dekbedden met zich meebrengt. Alle
producten die Yumeko verkoopt, zijn gemaakt van natuurlijke
materialen, door verantwoorde producenten en ketens.
Yumeko heeft dan ook het GOTS- (Global Organic Textile
Standard) en het Fairtrade-keurmerk. Zo’n dekbedovertrek

van honderd procent biologisch katoen of linnen is niet
alleen goed voor het milieu, maar ook heerlijk zacht voor
de huid. Dat is lekker slapen! www.yumeko.nl
Prijs van het afgebeelde kinderdekbedovertrek van
katoensatijn: 49,95 euro.
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Paarden zijn goed voor mensen en mensen zijn goed voor paarden.
Daarom stimuleert de Stichting Paard Verbindt projecten waarbij
paarden kunnen bijdragen aan het welzijn van mensen met een
beperking of een afstand tot de maatschappij.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: Imadia, in opdracht van Stichting Paard Verbindt

BABYUITZET LEASEN

Meer informatie, financiële
ondersteuning nodig voor een
relevant project of een donatie doen?
Kijk op www.paardverbindt.nl

Sommige babyspullen heb je maar kort nodig. Je kunt ze
natuurlijk zelf aanschaffen en na gebruik op Marktplaats
zetten in de hoop ze weer te verkopen. Maar het is duurzamer
– en makkelijker – om gebruik te maken van een leenservice.
Bij Tiny Library kun je de hele babyuitzet leasen: van
autostoeltjes en wandelwagens tot draagzakken. De spullen
zijn van duurzame merken zoals Stokke, Bugaboo, Joolz,
et cetera. Na gebruik gaan de spullen retour, waarna alles
professioneel wordt gereinigd. Ze zijn dan weer klaar om
opnieuw te worden uitgeleend. www.tinylibrary.nl

VAN PLASTIC SOEP
TOT DEENS DESIGN

EERLIJKE BANEN VOOR VROUWEN
Op de website van Return to Sender vind je handgemaakte
producten, vervaardigd door vrouwen in de armste regio’s
van de wereld. De inkomsten van de webshop gaan
rechtstreeks ‘return to sender’ (terug naar de maker),
wat deze vrouwen helpt om financieel onafhankelijk
te worden. Return to Sender is in 2006 opgericht door
Katja Schuurman. Het initiatief heeft al bijna 9700
banen opgeleverd in landen als Nepal, Bangladesh,
India, Mali, Thailand, Indonesië, et cetera. De collectie
wordt ontwikkeld door Nederlandse topdesigners in
samenwerking met lokale vakmensen en is geïnspireerd
op de technieken en materialen uit dat land. Bijdragen aan
een beter bestaan voor deze vrouwen kan simpelweg door
iets te kopen. De collectie varieert van armbanden, tassen
en kimono’s tot servies, dienbladen, woonaccessoires en
knuffels. Meer info: www.returntosender.nl
Prijs handbeschilderde vazen: € 159,95 (45 cm hoog),
€ 99,95 (30 cm hoog), € 29,95 (15 cm hoog).
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R.U.M. is de naam die deze stoel heeft gekregen,
een afkorting voor Re-Used Materials. Het Deense
designmerk Wehlers maakt meubels voor de bewuste
consument die van design houdt, maar ook duurzaamheid
hoog in ’t vaandel heeft. De stoel R.U.M. is helemaal
vervaardigd van afgedankte visnetten en ander plastic
afval – opgevist uit zee – en gerecycled staal. Er zijn zelfs
geen kleurstoffen gebruikt om de zitting en rugleuning
van oceaanplastic van een andere kleur te voorzien.
Hierdoor heeft elke stoel zijn eigen, unieke zee-achtige
kleur. In Nederland onder meer verkrijgbaar via Flinders.
www.flinders.nl.
Zie ook de Deense website www.wehlers.com.

Stichting Paard Verbindt
‘Paarden zijn een spiegel van mijn emoties’
Het omgaan met paarden kan je meer zelfvertrouwen geven.
Dat is ook de ervaring van Hanneke, hier op de foto. Zij heeft
het syndroom van Asperger* en is hoogsensitief. Dankzij de
paarden staat zij nu vrolijker in het leven. ‘Paarden zijn voor
mij een spiegel,’ vertelt ze. ‘Een spiegel van mijn emoties en
energieën, die laat zien wat ik zelf niet onder woorden kan
brengen.’
‘Een paard reageert op jouw gedrag,’ legt Fenna Westerduin,
coördinator van de Stichting Paard Verbindt, uit. ‘Ben je nukkig,
dan reageert het paard ook nukkig of houdt afstand. Ben je er
niet met je gedachten bij, dan doet een paard niet wat je vraagt.
Een paard dwingt je in het moment te zijn. De spiegel die een
paard je als het ware voorhoudt, kan heel confronterend zijn.
Maar tegelijkertijd helpt deze “spiegel” je om je bewust te
worden van je gevoelens en het gedrag dat hieruit voortkomt
in de omgang met paarden. Je krijgt een beter zelfbeeld. Dat is
ook waardevol in situaties zonder paarden.’

*Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme.

De Stichting Paard Verbindt is een fonds dat projecten financiert
om mensen die daar baat bij zouden kunnen hebben, in verbinding
te brengen met paarden. Daarbij gaat het niet alleen om het welzijn
van de mens maar ook van het paard zelf. Fenna: ‘Wat voor mensen
dat zijn? Dat is heel breed. Van mensen met PTSS tot kinderen met
een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Paarden zijn overigens
niet alleen goed voor de mentale, maar ook voor de lichamelijke
gezondheid. Zo is je lichaam bij het paardrijden constant in
beweging, je traint coördinatie en balans. En je hóeft er niet op
te zitten om je beter te gaan voelen. Alleen al de aanwezigheid
van het dier heeft een positief effect op lichaam en geest. Het is
bijvoorbeeld aangetoond dat bij mensen met ADHD de hartslag
regelmatiger wordt als er een paard in de nabijheid is. Paardrijden,
het dier verzorgen of samen met het paard een wandeling maken,
het kan allemaal bijdragen aan iemands welzijn.’
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Chinese streetfood-geheimen

Jason Yang, zelf kok, verhaalt hoe zijn Chinese vader begon in
New York met streetfood uit zijn geboorteplaats Xian. Uit de
keuken van Xi’an Famous Foods is daarom niet alleen een heel
mooi tijdsbeeld van een Chinese immigrant in Chinatown,
maar ook een fantastisch kookboek geworden. Met heerlijke
recepten en uitnodigende beelden. Het water loopt je in
de mond tijdens het lezen en je komt veel te weten over
ingrediënten, het maken van noedels en sauzen en nog veel
meer. Prijs € 34,99. ISBN 978 90 4604 0 59 3

Koken en genieten met Claudia Roden

Claudia Roden is de grand dame van de mediterrane keuken.
Ze heeft talloze kookboeken op haar naam staan. Haar boek
Med is een van haar meest persoonlijke. Ze laat je naast veel
lekkere recepten ook de bijbehorende ervaringen en reizen
meemaken. De zonovergoten, vaak eenvoudige gerechten,
met onder andere haar geliefde ingrediënten olijfolie,
granaatappelmelasse en rozenharissa, waarmee ze een
ware kookrevolutie in gang zette, zijn inspirerend en niet te
versmaden. Lees en kook. Prijs: € 32,-. ISBN 978 94 6404 0814

Snoepen van bomen en struiken

Overal om je heen zie je bomen en struiken met heerlijke
vruchten. Maar welke vruchten kun je ook echt eten, hoe
verzamel je correct en hoe kun je vervolgens al dat lekkers
goed bewerken en bereiden? Omar Diez doet dat allemaal
uit de doeken in een heel overzichtelijk naslagwerk, rijkelijk
geïllustreerd met kleurenfoto’s en tekeningen: Eetbare bomen
en struiken. Niet alleen voor survivalfans, maar ook voor jou.
Je vindt maar liefst van 81 soorten eetbare delen. Geniet van
een gezonde levensstijl en maak zelf een soep, salade of likeur
aan de hand van de vele eenvoudige recepten.
ISBN 978 90 5615 6053. Prijs € 19,90.

Moestuintje in huis

Smart garden, van Click & Grow, is een slim moestuintje
waarmee je zonder moeite kruiden, bloemen en plantjes
laat groeien. Een volautomatische moestuin die zelf zorgt
voor water, licht en voedingsstoffen. In de container zit
water, daarboven is een compartiment waarin de speciale
plantcapsules (pods met speciale zuurstofrijke aarde en
zaadjes) in hangen en daarboven is een boog met speciale
lampjes. Met de Click & Grow-app kun je het groeiproces
volgen en krijg je meer info over de planten. Smart Garden 3
(voor drie planten) € 99,95, Smart Garden 9 (met ruimte voor
negen planten) € 199,95. Drie pods met zaadjes € 9,95 (ook in
abonnementvorm). eu.clickandgrow.com.

Zalmroze restaurant is een traktatie

Wil je eens gaan voor een award winning restaurant? Voor wie
het Zalmhuis nog niet kent: het iconische pand is gesitueerd
aan de Nieuwe Maas in Rotterdam. Eigenaar Herman Hell liet
het pand volledig restylen, waarbij het gewaagde interieur als
blikvanger centraal staat. Hij won afgelopen voorjaar de eerste
prijs in de Entree award categorie ‘Best New Restaurant &Bar’.
De uitnodigende ontvangsthal, de moderne open keuken en
de speelse inrichting zijn uniek. En o ja, het eten… verse vis
waar je je vingers bij aflikt. www.zalmhuis.nl

Theehuis Jansland

Een schattig theehuisje in Park Rosenburgh, verscholen
in het groen in Voorschoten. Het prachtig gemeentelijk
monument is opgeknapt en doet al jaren dienst als theehuis/
horecagelegenheid waar jongvolwassenen een veilige leeren werkomgeving kunnen beleven. Kom langs voor gewoon
een kopje koffie en de rust of bestel een gezellige high tea
(reserveren). www.theehuisjansland.nl

Zeewier (vervanger van kip)
Nugget.
Lekker met salade
of bonen,
bijvoorbeeld
voor de lunch
INGREDIËNTEN:
• 1 kleine aubergine
• 1 kleine courgette
• 5 g wakame (biologische Atlantische zeewier uit
Ierland)* (gedroogd)
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 kleine aardappel
• 15 soepstengels
• 30 g grana padano kaas
• 1 ei
• 100 g bloem
• zeekraal zilt of AlgAran 5-zeewierpoeder*
• olie
• basilicum, peterselie, rozemarijn naar smaak

1. Hak basilicum, peterselie en rozemarijn fijn.
2. Hak de wakame fijn. Doe de kruiden en wakame in een
pan samen met een beetje olie op een laag vuur.
3. Hak de uien en knoflook fijn en voeg toe aan de
gefruite kruiden en wakame. Bak ongeveer 5 minuten.
4. Schil de courgette, aubergine en aardappel en snij in
kleine stukjes. Voeg toe aan de pan met zeewier, ui en
knoflook.
5. Voeg een snufje AlgAran 5-zeewierpoeder toe
en eventueel wat zout. Voeg een half glas water
toe en kook op een zeer laag vuur tot het droog is
(15 minuten).
6. Maal de soepstengels fijn in een keukenmachine.
7. De groenten zouden nu gaar moeten zijn. Stamp
ze tot puree en schep over in een kom. Voeg de
stengelkruimels toe en laat afkoelen.
8. Voeg het ei toe als het koud is en vervolgens de kaas.
Goed mengen.
9. Neem met een lepel een beetje mengsel en leg dit in
de bloem. Draai om en maak er een nugget van.
Plaats de nuggets op een bord.
10. Doe wat olie in een koekenpan en bak de nuggets
daarin goudbruin. Plaats 2 of 3 vellen keukenpapier op
een bord en leg de nuggets op het keukenpapier om de
overtollige olie te absorberen. Serveer warm. Lekker
met bonen of een salade.
www.zeewierwijzer.nl

* Te koop bij de natuurwinkels, grote supermarkten en toko’s.
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Eet smakelijk!
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WIE ZORGT ER VOOR DE
ZORGPROFESSIONAL?
Anouk ten Arve expert arbeid & gezondheid en bedrijfskundige werkt al meer dan tien jaar
met zorgprofessionals. Daarnaast begeleidde ze als programmamanager van IZZ talloze
(wetenschappelijke) onderzoeken op het gebied van gezond werken in de zorg. Ze zag dat het hart
van zorgorganisaties, de groep werkzame zorgprofessionals, verwaarloosd wordt. Daarom schreef
ze het boek Zuurstof voor zorgprofessionals, waarin ze zorgorganisaties en professionals handvatten
geeft voor een goed werkklimaat en gezonde medewerkers.
TEKST: Judith Bakkers

VOORKOM ZORGINFARCT
De zorg staat onder druk. Medewerkers in de gezondheidszorg
moeten steeds harder werken met lichamelijke en mentale
gezondheidsklachten als gevolg. ‘Door die hogere werkdruk en
het tekort aan collega’s raken zorgprofessionals overbelast en
dat leidt weer tot ziekteverzuim of vertrek.’ Ten Arve zoekt in
haar boek naar oplossingen om de zorgsector weer gezond te
krijgen. Oplossingen die vaak veel dichterbij liggen dan men
denkt. ‘Het werk van zorgprofessionals is de basis van iedere
zorgorganisatie. Met hun vakmanschap en bevlogenheid zetten
ze zich in om optimale mensgerichte zorg te leveren. Maar
wie zorgt voor de zorgprofessional? Zonder hen is er geen
bestaansrecht en sterft de organisatie. De andere afdelingen
in de organisatie bestaan ter ondersteuning van hun werk.
Voorkom een zorginfarct door de zorg vanuit de werkvloer te
organiseren, faciliteer de medewerkers optimaal, zorg dat men
met plezier kan werken en stop met projecten die niet bijdragen
aan het leveren van optimale zorg,’ oppert Anouk.

GOED COMMUNICEREN VERMINDERT
VERZUIM
In zorgorganisaties luistert en praat men over de hele linie te
weinig naar en met elkaar. Men denkt te weten hoe de ander
denkt, waardoor veel misverstanden ontstaan. Funest voor
een goed werkklimaat, terwijl de noodzaak om professionals
binnenboord te houden of het oplossen van het tekort steeds
urgenter wordt. ‘Het luisteren naar de behoeften van de
zorgprofessional zou op de eerste plaats moeten komen.
Maar zorgprofessionals moeten zelf ook hun grieven melden.
Dat doen ze nog te weinig.’ Als zorgprofessionals de ruimte
krijgen om bespreekbaar te maken waar ze tegenaan lopen
en wat hen irriteert. Bijvoorbeeld door kapotte apparaten
of onduidelijkheid over werkafspraken, of het snel opgelost
wordt. Zo creëer je een veilig en goed werkklimaat, waar

36 MATHOT MAGAZINE

zorgmedewerkers zowel geestelijk als lichamelijk gezonder
zijn. ‘Zorg voor regelmatig teamoverleg met ambulante
medewerkers,’ adviseert Ten Arve. ‘Zo kunnen ze samen
overleggen over problemen en obstakels. En nodig gewoon af
en toe een bestuurder uit voor een kop koffie om eventuele
problemen op de werkvloer te bespreken.’ Dat zorgt ervoor
dat er minder verzuim is, er dus meer collega’s beschikbaar
zijn en de neergaande spiraal van meer werkdruk wordt
doorbroken. ‘Uit onderzoek blijkt dat werkgerelateerd verzuim
maar met liefst zeventig procent afneemt als iedereen met
elkaar in dialoog gaat en samen oplossingen zoekt voor
belemmeringen.’

PASSEND WERK TEGEN OVERBELASTING
Een verhoogd ziekteverzuim van zorgprofessionals is
eveneens een probleem. ‘Zij krijgen op steeds jongere leeftijd
chronische nek-, rug- of schouderklachten, gepaard gaande met
vermoeidheid, doordat de zorg voor patiënten zwaarder wordt.
Maar ook emotionele uitputting komt vaker voor.’ De werkdruk,
in combinatie met extra taken, zorgt vaak voor slaapklachten.
Een op de vijf zorgprofessionals heeft klinische slaapklachten.
Dat leidt tot verzuim en nog meer werkdruk en overbelasting
voor de collega’s. Een vicieuze cirkel die te doorbreken is
door ervoor te zorgen dat het werk geen gezondheidsrisico’s
oplevert. ‘Zorgverleners gaan maar door, want ze willen
hun collega’s niet extra belasten,’ ziet de arbeidsexpert.
‘Hun batterij loopt wel langzaam leeg. Dat wordt in de zorg
onderschat. Daarom verlaten veel zorgprofessionals de zorg al
voor hun pensioen. Dat kan opgelost worden door bij klachten
naar ander passend werk binnen de organisatie te zoeken.
Maar dan moeten de zorgprofessionals hun overbelasting wel
aangeven en niet verzwijgen uit onzekerheid of loyaliteit. Dat
moet veranderen en zorgen voor een gezond werkklimaat voor
alle zorgprofessionals.’
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SLIMME BRIL
MEEKIJKEN OP AFSTAND
Een verpleegkundig specialist wondverzorging die op afstand meekijkt met de
wijkverpleegkundige en aanwijzingen geeft voor het behandelen van een complexe wond…
Een zogeheten slimme bril, uitgerust met minuscule camera en microfoon, maakt het
mogelijk. Handig in een tijd dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en de werkdruk
in de zorg alleen maar toeneemt.
TEKST: Conny Verweij FOTOGRAFIE: 1MINUUT

e slimme bril, ook wel smart glasses genoemd, is
in feite een montuur waar een piepkleine camera,
microfoon en speaker op gemonteerd zijn. Door middel
van een veilige videobelverbinding kan de deskundige op
afstand meekijken en meepraten met de zorgmedewerker
of mantelzorger die de bril draagt. Ook heeft het montuur
bovenin een klein beeldscherm, zodat de deskundige virtueel
informatie kan delen met de brildrager. Dat maakt het
bijvoorbeeld mogelijk om de wijkverpleegkundige inzage te
geven in (een pagina van) het dossier van de cliënt of patiënt.
Deze ziet dan letterlijk in één oogopslag waar het om gaat.

BEIDE HANDEN VRIJ

Stel dat een cliënt met een complexe wond na het opstellen
van het wondbeleid uit het ziekenhuis wordt ontslagen
om verder thuis te worden verzorgd. Dankzij de slimme
bril hoeft de wondverpleegkundige niet telkens zelf bij
de cliënt langs te gaan, maar kan hij of zij meekijken met
de wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker. De
zorgmedewerker die de cliënt bezoekt, zet de bril op en
maakt online verbinding met de wondverpleegkundige in
het ziekenhuis. Deze laatste opent de app en ziet via het
beeldscherm van haar smartphone of tablet hetzelfde als
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de brildrager. Zo kunnen zij samen de wond bekijken en
beoordelen. Dat samen kijken kan leiden tot een betere
kwaliteit van zorg.
Geeft de wondverpleegkundige aanwijzingen, dan kan de
zorgmedewerker die meteen opvolgen. Dankzij de bril heeft
hij of zij namelijk beide handen vrij. De wondverpleegkundige
kan op diens eigen beeldscherm ook die plekken van de wond
aanwijzen die extra aandacht nodig hebben. Vervolgens ziet de
zorgmedewerker dit in het schermpje dat boven in het montuur
is gemonteerd. Niet alleen bespaart deze manier van werken
de wondverpleegkundige de nodige reistijd, ook is het minder
belastend voor de cliënt. Deze heeft namelijk met minder
verschillende zorgverleners te maken. En doorgaans hoeft hij of
zij niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis voor controle.

GEDETAILLEERD BEELD OF OVERZICHT

Is de slimme bril op dit moment vooral bekend vanwege
het gebruik bij (complexe) wondzorg, er zijn veel meer
zorgsituaties waar de bril een belangrijke toegevoegde waarde
zou kunnen hebben of al heeft. Er zijn verschillende typen
en merken slimme brillen op de markt. Het bedrijf 1Minuut,
dat innovatieve technische oplossingen voor de ouderenzorg
bedenkt, werkt samen met Google Glass en Vuzix. ‘Welke

Op een smartphone kan de professional meekijken bij het bloeddruk meten.

smart glasses het beste gebruikt kunnen worden, is afhankelijk
van de toepassing,’ zegt Martijn de Groot, mede-eigenaar van
1Minuut. ‘Er zijn brillen die een heel gedetailleerd beeld geven,
maar ook brillen waarmee je een duidelijker overzicht krijgt.
Bijvoorbeeld als het van belang is voor de ergotherapeut om
de thuissituatie van de cliënt te beoordelen.’

GEDRAG OBSERVEREN

Martijn de Groot laat weten dat de slimme bril ook al
regelmatig voor scholingsdoeleinden wordt ingezet. Zo kan
een leerling bijvoorbeeld leren om de bloeddruk bij iemand te
meten terwijl een professional via de bril op afstand meekijkt,
de handeling beoordeelt en advies geeft. ‘Een andere
toepassing is het observeren van gedragsproblematiek. Laat
ik als voorbeeld een thuiswonend echtpaar nemen waarvan
de vrouw beginnende dementie heeft. De echtgenoot

‘Met een slimme bril kan een
mantelzorger wiens partner beginnende
dementie heeft, op afstand worden
gecoacht door een gedragsdeskundige’
MANTELZORGER OVER DE SLIMME BRIL:
begrijpt haar veranderende gedrag niet en weet al helemaal
niet hoe hij er het beste op kan reageren. Met een slimme
bril zou deze man een gedragsdeskundige kunnen laten
meekijken op een moment dat zijn vrouw onbegrepen gedrag
vertoont. De deskundige signaleert wat er gebeurt en kan
de echtgenoot op afstand coachen. Dat werkt beter dan een
gedragsdeskundige bij het echtpaar thuis te laten komen.
Die kan dan aan tafel gaan zitten wachten tot er iets gebeurt,
maar de kans is groot dat zijn of haar aanwezigheid juist tot
>>
sociaal wenselijk gedrag bij de echtgenote leidt.’

‘Laatst moest ik de stoma van mijn vrouw verzorgen.
Ik doe dit nog niet zo lang en vind het fijn dat ik
hiervoor met de smart glasses contact kan maken met
een verpleegkundige. Deze kijkt op afstand mee en
geeft tips en aanwijzingen. Zo weet ik dat ik de juiste
handelingen verricht.’ Toen zijn vrouw een stoma kreeg,
wilde mijnheer Terlouw zo snel mogelijk zelf voor
haar kunnen zorgen. De slimme bril die hij dankzij een
subsidie tijdelijk ter beschikking kreeg, was voor hem
een uitkomst.
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Door middel van de slimme bril kan de ergotherapeut op afstand meekijken.

TIJDBESPAREND

Adviesbureau Significant Public en kennisinstituut Vilans
hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar
tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg. De smart
glasses kwamen naar voren als een van de middelen die
de werkdruk kunnen verminderen. Dat de bril nog niet op
heel grote schaal wordt gebruikt, heeft onder meer met
regelgeving te maken. Sommige taken van verpleegkundigen
(zoals het geven van injecties) kunnen niet worden
overgenomen, omdat het voorbehouden handelingen zijn.
Ook de financiering van het Nederlandse zorgstelsel kan
soms een hobbel zijn. Een wondverpleegkundige die in een
verpleeghuis werkt op afstand mee laten kijken met een
wijkverpleegkundige bij een cliënt thuis is lastig. De eerste
wordt namelijk betaald vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg)

en de tweede vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet).
Bínnen een instelling is er echter geen financiële belemmering
voor het gebruik van de slimme bril. Martijn de Groot:
‘Veel zorgorganisaties hebben woon-zorgvoorzieningen op
verschillende locaties. De verpleegkundigen kunnen natuurlijk
niet overal tegelijk zijn. Als er snel gehandeld moet worden,
kan de bril worden ingezet. De cliënt krijgt dan direct de zorg
die nodig is en hoeft niet te wachten tot de verpleegkundig
specialist of specialist ouderengeneeskunde weer aanwezig
is. Op dit moment werken we samen met zo’n 80 instellingen,
er worden 350 slimme brillen actief gebruikt. Onze ervaring
is wel dat er ruimschoots aandacht moet worden besteed aan
de implementatie. Dat is echt van groot belang. Want pas als
er voldoende draagvlak is voor het werken met de slimme
bril, zal deze daadwerkelijk tot betere kwaliteit van zorg en
tijdbesparing leiden.’

MEER INFORMATIE
Het bedrijf 1Minuut werkt samen met Google
Glass en Vuzix. Het beeldbellen gaat via een veilige
onlineverbinding, dit wordt mogelijk gemaakt door
Genzõ. De gemaakte mediabestanden (foto, video,
audio en notities) worden versleuteld verzonden en
opgeslagen op een beveiligde server. De financiering voor
het aanschaffen en implementeren van de smart glasses
verloopt intramuraal en extramuraal via het reguliere
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zorginkoopproces met de ‘prestatietitel’ Beeldzorg.
Afspraken hierover kunnen worden gemaakt via het
Zorgkantoor. Meer info over (het gebruik van) de smart
glasses, de technische ondersteuning, de financiering of
een demo aanvragen?
Neem contact op met 1Minuut: info@1minuut.com,
010 316 77 00, www.1minuut.com.
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Gelezen
VERS VAN DE PERS

Geluisterd

W

ichert van Dijk beschrijft in het boek Plak & Zak scharniermomenten uit zijn leven
als stomadrager. Na de diagnose colitis ulcerosa kampt Van Dijk zijn hele jeugd met
die chronische darmaandoening. Die leidt tot een ileostoma. Bij studiekeuze, verliefdheid
en in bed, op vakantie en in het werk, een stoma speelt altijd een rol van betekenis. Het
leven wordt door de stoma bepaald. Het blijkt ook een zoektocht naar de acceptatie van
het gat op een buik. Het boek sluit af met actuele vragen over ouderenzorg en voltooid
leven. Voor stomadragers, jong en oud, zullen levensmomenten en -vragen in het verhaal
herkenbaar zijn. Voor partners en familie een eyeopener. Het boek geeft een glimlach en
een frons. Verschijningsdatum 17 oktober 2022. ISBN 9789464508260. Verkrijgbaar via
website www.wichertvandijk.nl, webwinkel Boekscout en boekhandel. Prijs 22,50.

MUZIKALE MELTING POT

D

e ster van zangeres Nai Barghouti, die de Young Talent Award
2020 won, is rijzende.
De van oorsprong Palestijnse zangeres, componiste en fluitiste begon
op haar vierde met zingen. Na wat omzwervingen studeerde ze jazz
in Amsterdam. Dat laat ze horen, waarbij allerlei Arabische stijlen
en Palestijnse folk meespelen. Zelfs Andalusische muziek staat op
Barghouti’s menu. Samen met qanûnspeler Khalil Khoury had ze een
reeks succesvolle internationale optredens. Het duo speelt geliefde
Arabische stukken naast eigen composities, en mengt jazz met klassiek.
Muziek vol hoop en liefde. Album Nai 1 op Spotify.

ONTROERENDE FABEL

D
CORONALESSEN

H

WERELDSE MUZIEK

D

e vijftiende editie van het muziekevenement Le Guess
Who? van 10 tot 13 november 2022 in Utrecht wordt
bijzonder. Het festival, over de hele stad verspreid, verbindt
mensen met elkaar. Met als ondertitel ‘A Celebration of
Sound’ is Le Guess Who? een van de meest vooruitstrevende
festivals ter wereld. Ook dit jaar staat het festival in het
teken van grensverleggende muziek en cultuur van over de
hele wereld. Meer dan 150 artiesten treden op in popzalen,
theaters, kerken, oude fabriekspanden en clubs. Kijk voor
tickets en line-up: www.leguesswho.nl.
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oogleraar epidemiologie en infectieziekten
verbonden aan de Harvard-universiteit Jaap
Goudsmit trok vijf belangrijke lessen uit de afgelopen
pandemie. Een pandemie die voor het eerst door
mensenhanden een halt is toegeroepen, door razendsnel
vaccins te ontwikkelen, produceren en te geven,
wereldwijd. Door de pandemie op de voet te volgen heeft
hij vijf lessen geleerd: schat wetenschappelijke kennis
op waarde, zorg altijd voor een gezonde levensstijl om
een virus te overleven,
de klimaatcrisis
bestrijden kan virussen
voorkomen, door
vaccins aan iedereen te
geven redden we ons
allemaal en we moeten
ons immuunsysteem
op peil houden (en zelfs
een handje helpen).
Lees het boek Een
gezonde toekomst en je
komt erachter hoe.
EAN 9789493256279.

e jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie
Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. Het
is een boek dat ontroert. Je bij de keel grijpt en kan helen
als je het moeilijk hebt. Niet omdat het zo schokkend is,
maar omdat het zo prachtig geschreven is (in vertaling van
Arthur Japin) en de tekeningen, soms niet meer dan een
schets, zo aangrijpend en lieflijk
zijn. Vol levenswijsheden waar
je stil van wordt. Vanwege de
eenvoud, eerlijkheid en empathie
wordt het verhaal van vriendschap
tussen de jongen en de dieren
wereldwijd gewaardeerd. Een
moderne klassieker, die je kijk
op het leven verandert. ISBN
9789026623844. Prijs € 20,-.

DE ADRIATISCHE KUST ALS MIDDELPUNT

I

n het 416 pagina’s tellende boek De Adriatische Zee verhaalt
geopolitiek expert Robert Kaplan over het verleden, heden
en de toekomst van Zuidoost-Europa op basis van dertig jaar
verslaggeving. Het gebied, met kustlanden als Italië, Slovenië, Kroatië,
Montenegro, Albanië en Griekenland, is juist het middelpunt van
veel van de grootste uitdagingen van
onze tijd, waaronder de opkomst van het
populisme, de vluchtelingencrisis en
de strijd om fossiele brandstoffen.
Erg belangrijk voor de rest van Europa.
Hij pleit voor de terugkeer van ZuidoostEuropa als internationaal handelscentrum,
maar biedt ook een indringende kijk op de
toekomst van Europa en zijn betrekkingen
met China en Rusland.
EAN 9789000354184. Prijs € 29,99.

JE DERDE LEVEN

V

roeg of laat krijgt iedereen ermee te maken: pensioen. Je derde leven. Wat ga je
dan doen? In de podcast Je Derde Leven praat Ivo Niehe met bekende en onbekende
Nederlanders over wat de kansen, maar ook valkuilen zijn voor de laatste tien, twintig
soms dertig jaar van je leven. Sommigen vinden nieuwe uitdagingen, maar feit is dat
voor de overgrote meerderheid van wie uitgewerkt is, de tijd na pensionering als
onverwacht ingewikkeld wordt ervaren. En dan blijkt de afterparty van het leven vaak
zoveel minder aantrekkelijk dan over het algemeen gedacht.
Ga naar: www.podcastluisteren.nl/pod/Je-Derde-Leven#/ of download de app via de
Apple of Play Store.
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Hoe houdt u
uw blaas
gezond?

Ralph

Gratis magazine met praktische tips en adviezen

NU

GRATIS!

Urineweginfecties, ook wel bekend als blaasontstekingen, zijn
een veelvoorkomend probleem voor kathetergebruikers. Uit
onderzoek is gebleken dat 1 op de 2 kathetergebruikers last
heeft van urineweginfecties.1
Het Samen leven magazine over urineweginfecties geeft
antwoord op de meest voorkomende vragen over het gezond
houden van de blaas bij zelfkatheterisatie.

OP=OP

Lezersaanbieding

Lion d’Or, uit 1839 Modern en
comfortabel en vol historie
M
athot 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 Nespressoapparaat 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.

Scan de QR-code of vraag nu gratis aan via:
www.coloplast.to/mtt
1. Coloplast, IC user survey, 2016, Data on file (PM-06287), N=2942

HEERLIJK HAARLEM
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2022-10. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S. PM-23553.

Vraag het gratis magazine over urineweginfecties aan met deze coupon!
Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik katheteriseer sinds: ____ / ____ / _______

Ik gebruik geen katheters

m/v*

Woonplaats

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

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.

Mathot lezersaanbieding:
Lion d’Or 2 nachten voor 2 personen voor € 398,- *
(tot 1 maart 2023)
- 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
- lunchpakket 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

Ik gebruik momenteel (svp merk en productnaam katheter invullen):
Reden voor gebruik katheters
Ik heb last van urineweginfecties:

Dwarslaesie
Ja
Nee

MS

Spina Bifida

Prostaatklachten

Anders, nl.

*Doorhalen wat niet van toepasssing is. Zonder postzegel sturen naar Coloplast B.V., Antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort.
Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om u op
de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact
met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u
vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en
begrepen heb.
NL_IC_SERVICE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MATHOT_OKT22_i715
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Afscheid van het
Mathot Magazine
Beste lezer, met pijn in het hart, maar ook vol trots nemen we na vijftien jaar
afscheid van het Mathot Magazine. We hebben sinds de oprichting in 2008 steeds
met veel liefde en zorg aan het blad gewerkt. Toch is voor ons nu het moment
gekomen om andere wegen in te slaan. In dit artikel leggen we uit waarom.

M

et de beslissing om afscheid te nemen van het
papieren magazine zijn we niet over één nacht
ijs gegaan. Ook wij zien de schoonheid en het
gebruikersgemak van een papieren magazine nog altijd in.
Met een tijdschrift op de bank of in je tuin zitten, even weg
van een scherm, kan immers heel bevrijdend zijn en
ontspannend werken.

ONZE BEWEEGREDENEN

Waarom dan toch dit besluit? Tussen 2008 en nu is er
veel veranderd. Vooral externe factoren hebben ons doen
besluiten om af te stappen van het magazine in papieren
vorm en over te stappen naar nieuwere en duurzamere
communicatiemiddelen.

KENNIS DELEN

In het magazine streven we, met oog voor het welzijn van
onze planeet en alles wat leeft, naar een groener bestaan.
Het realiseren van een magazine met een alsmaar groeiende
oplage kost echter veel papier. Dat wringt. Door vaker digitale
communicatievormen te gebruiken, besparen we papier en inkt
en zullen we het milieu dus minder belasten.

Op het moment onderzoeken we de mogelijkheden
van een digitale nieuwsbrief voor klanten, zowel voor
zorgvragers als voor zorgprofessionals. We willen
hierin ruimte creëren voor Mathot-nieuws, interviews
en andere items die je normaliter in ons magazine zou
vinden. Hiervoor zouden we onder meer willen putten
uit ons online-kenniscentrum, dat nog in ontwikkeling
is. In dit kenniscentrum slaan we allerhande artikelen
op, hoofdzakelijk gerelateerd aan stomazorg, wondzorg,
continentiezorg en compressietherapie. We zullen op
dit platform antwoord geven op veelgestelde vragen,
informatieve artikelen publiceren en ervaringsverhalen
delen.

Andere redenen om over te stappen naar digitale communicatie
zijn de snelheid en de frequentie waarmee we online kunnen
communiceren. Via een digitale nieuwsbrief kunnen we
eenvoudig maandelijks onze achterban informeren. Dat is
beduidend vaker dan via een magazine dat eens in het halfjaar
verschijnt. Ook is het straks in de nieuwe opzet mogelijk om
actuele informatie sneller te delen doordat je minder afhankelijk
bent van externe factoren.

Mathot blijft graag met je in contact. Wil je van Mathotnieuws en interessante artikelen over zorg, mens, natuur
en milieu op de hoogte blijven? Geef dit dan aan via
www.mathot.nl/aanmelding-mathot-nieuwsbrief.
Of scan de QR-code met je telefoon of tablet. Je krijgt
vervolgens een link in beeld die je naar de betreffende
website leidt. We zullen je te zijner tijd informeren over
de verdere ontwikkeling.

Iedereen die aan het Mathot Magazine heeft meegewerkt heeft
zijn beste beentje voorgezet. We willen alle betrokkenen vanaf
deze plek dan ook hartelijk bedanken voor hun toegewijde en
zorggerichte aanpak. Met een speciale dankbetuiging voor het
concept en realisatie daarvan aan de uitgevers Carla Person en
Nico Jansen van Blue Point Media. Zij zijn al die jaren de twee
rotsvaste krachten achter het magazine geweest.
En natuurlijk het gehele team Blue Point Media waaronder de vaste
journalisten Conny Verweij, Judith Bakkers en Ilse van Ogtrop,
fotograaf Ruben Eshuis, Goffe Struiksma en Mo Barends van
Photography & Images Amsterdam, René de Graaff voor zijn rode
pen, Jojanneke Lagerberg van grafisch ontwerpbureau Plan B,
Drukkerij Senefelder, Tamara Mooijman voor de advertentieexploitatie, (gast)redacteuren en geïnterviewden.
En vooral niet te vergeten: jou, de lezer. Hartelijk bedankt voor
je aandacht, het volgen van ons magazine en de betrokkenheid!
Hopelijk zien we je aanmelding voor de nieuwsbrief snel
tegemoet, zodat we kunnen blijven verbinden.
Mathot Medische Speciaalzaken,
Team Marketing & Communicatie
Liza de Bruijn, Jill Leeuwe en Patrick Lamberts

‘Scan deze code met je
telefoon of tablet en
schrijf je in om op de
hoogte te blijven’.

We nemen
afscheid van het
Mathot Magazine
en stappen
over op digitale
communicatie.

Dat bespaart bomen…
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DANKWOORD

…en kunnen we je in
de toekomst sneller
informeren!
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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:

Medewerkers klantenservice

Medewerkers logistiek

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.

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!

Kom werken bij Mathot
en voel je thuis.

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.

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.

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.
Stomazorg

Wondzorg

Continentiezorg

Compressietherapie

Orthopedie

Diabeteszorg

