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Onbezorgd genieten van je vrije tijd
Na een leven van werken en zorg volgt de vrijheid
van een lege agenda
Bloedonderzoek
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gezondheid • P02

Ongewild urineverlies?
U bent niet de enige! Ruim 1 miljoen
Nederlanders hebben last van incontinentie.
Op het gebied van incontinentiematerialen
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een zorgeloos leven.

Martine Hafkamp,
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Meteen proberen?
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uw gratis proefverpakking aan!
www.attends.nl
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BEWUST OUDER WORDEN: GEZONDHEID

Preventief bloedonderzoek geeft je écht de regie
over je gezondheid

O

ns lichaam is
intelligenter dan
we denken, het
houdt precies bij waar
gezondheidsrisico’s liggen.
Bloedonderzoek brengt die
informatie naar boven. Het
is dé sleutel om gericht aan
je gezondheid te werken en
langer gezond te blijven.

Voorkomen is beter dan
genezen. Voor wie gezond
oud wil worden is het een
waarheid als een koe. Maar
ook eentje die weinig houvast biedt. Want wát moet
je nu precies voorkomen?
En hoe weet je of dat wat
je wilt voorkomen, niet in je
lichaam toch al schade aanricht? Je kunt wel het idee
hebben gezond te eten en
voldoende te bewegen, maar
hoe gezond ben je echt?
Onder de uitdrukking ‘Voorkomen is beter dan genezen’
schuilt nog een waarheid.
Die is in de basis zo logisch
(en bovendien bewezen

FOUNDER PERFECT HEALTH

effectief) dat het wonderlijk
is dat nog steeds relatief
weinig mensen haar kennen.
Bloed is de spiegel van je
gezondheid
Zoals je bij een moderne
auto in de computer kunt
‘uitlezen’ of alles nog lekker
draait, kun je dat evengoed
met je eigen lijf. Alle informatie die je nodig hebt om
gezond oud te worden is
opgeslagen in je lichaam, om
preciezer te zijn: in je bloed.
“Bloed is de spiegel van je
gezondheid,” zegt Mischa
Kremer van Perfect Health.
“We halen veel gezondheidsinformatie uit je bloed. Met
regelmatig preventief bloedonderzoek, zeg eenmaal per
jaar, kun je gezondheidsklachten vroegtijdig opsporen en in de kiem smoren,
voor ze een aanslag plegen
op je lichaam en ellende
voorzaken in de toekomst.”
Gerichte aanpak
Hart- en vaatziekten, diabetes, immuniteitsproblemen
en leververvetting, dit zijn
voorbeelden van (welvaart)
ziektes, die niet uit de lucht
komen vallen. Natuurlijk is
elk mens anders en is er een
genetische component, maar
toch: toekomstige gezondheidsproblemen kondigen
zich al in een vroeg stadium
aan in je bloed. Denk aan
afwijkingen in bloedwaarden
zoals cholesterolwaarden,
suikergehalte, ontstekings-

waarden, vitamine D en
nog veel meer van dit soort
bloedwaarden. Misschien
merk je er nog niks van,
maar het vergroot wel het
risico op allerlei gezondheidsproblemen. “Gewoonlijk
komen we pas in beweging
als die klachten er al zijn,”
zegt Kremer. “Dan ga je naar
een arts die een beperkt
bloedonderzoek doet, alleen
gericht op bloedwaarden
om de klacht te behandelen.
Misschien krijg je medicijnen, misschien een operatie. Maar inmiddels ben je

Met preventief
bloedonderzoek
spoor je vroegtijdig
gezondheidsrisico’s op
en voorkom je ellende
in de toekomst

al voorbij de bron van de
klacht, daar waar het allemaal begonnen is.” Hoe
anders (en hoe logisch) zou
het zijn als je periodiek uitgebreid je bloed laat onderzoeken. Kremer: “Zijn er dan
afwijkende waarden die duiden op gezondheidsrisico’s?
Dan kun je in de meeste
gevallen goed uit de voeten
met simpele aanpassingen
in leefstijl en ondersteuning
met voedingsstoffen.”
Gezondheid in kaart
Bloedonderzoek brengt
nauwkeurig je gezondheid
in kaart. Daarna is het, zegt
Kremer, een kwestie van
preventief aan de knoppen
draaien zodat afwijkende
waarden weer op een normaal niveau komen. Hoe?
Met natuurlijke voedingssupplementen en, vooral, door
daar anders mee om te gaan.
“Lukraak slikken van goedko-

pe supplementen met lage
doseringen en onnatuurlijke
toevoegingen helpt je niet
verder,” zegt Kremer. Op basis van dertien jaar ervaring
in privéklinieken en meer
dan honderdvijftigduizend
consulten kan hij precies
zeggen wat wél werkt: “Door
de uitslagen van je bloedonderzoek te koppelen aan een
persoonlijke leefstijlanalyse
en voedingssupplementen
van hoogwaardige kwaliteit,
toegediend in wetenschappelijk bewezen doseringen,
afgestemd op je persoonlijke
situatie, neem je helemaal
zelf de regie over je gezondheid. Zo verminder je met
periodiek bloedonderzoek en
preventief bijsturen gezondheidsrisico’s in de toekomst.
Dit is dé manier om gezond
oud te worden.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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inzicht in je gezondheid

Preventief medisch bloedonderzoek
voor iedereen toegankelijk
Introductie
Heb je klachten? Loop je gezondheidsrisico’s? Heeft je lichaam
tekorten aan voedingsstoffen? Wil je weten hoe gezond je echt
bent? En hoe je jouw gezondheid kunt verbeteren? Doe nu de
Premium Health Check met 20% korting
Informatie
Wil je aanvullende informatie over de Premium Health Check?
Onze Health Desk staat dagelijks voor je klaar. Bel met
020-2809250 of mail naar info@perfectlab.nl
Vergoeding
Wanneer je aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat de
Premium Health Check vergoed wordt door je zorgverzekeraar

Nu tijdelijk 20% korting met code premium op perfectlab.nl
*deze actie loopt t/m 1-10-2021

PREMIUM HEALTH CHECK
•

Uitgebreid medisch gevalideerd
bloedonderzoek (30 bloedwaardes)

•

Persoonlijke leefstijlanalyse

•

Gezondheids- en voedingssupplementenadvies naar persoonlijke behoefte

•

Normaal 149,- Euro

Snel eenvoudig online te bestellen
Prikpunt bij jou in de buurt
Binnen 48 uur de uitslag

www.perfectlab.nl
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Beter zicht op de oude dag

D

e ouderdom komt met
gebreken. Je hoort het
je grootvader nog zo
zeggen, terwijl hij zich met
grote moeite uit zijn iets te
luie leunstoel verhief.

EXPERT
JOOP VAN DE GROEP,
VERMOGENSBEHEERDER
VRY VAN FINTESSA

Of je wil of niet: met het ouder worden komen kwaaltjes
en kwalen op die je voorheen niet kende. Knikkende
knieën, pijnlijke handen,
versleten heupen, lage-rugklachten, plasproblemen,
minder goed zien, gehoorverlies: het is maar een greep
uit de waaier van kwalen die
de ouder wordende mens
kunnen treffen. En dan hebben we hier nog even niet
over ernstiger of chronische
aandoeningen die het leven
écht zuur kunnen maken.
Nieuwe tijden
Ouder worden zonder gebreken is een illusie. En toch
willen we ons leven zo lang
dat mogelijk is, met plezier
blijven leven. De kunst is je
toenemende kwetsbaarheid
te accepteren en met tegenslag te leren omgaan. Als
je dat op een goede manier
aanpakt, houd je het langer
leuk. Gelukkig leven we in
nieuwe tijden. De technologie steekt ons de helpende
hand toe met hulpmiddelen
die het leven op de oude
dag een stuk gemakkelijker
maken. Zo zou de grootvader
uit de aanhef van dit artikel
veel plezier hebben gehad
van een moderne sta-opstoel.

“De kunst is je
toenemende
kwetsbaarheid te
accepteren en met
tegenslag te leren
omgaan.”

hebben moeite met lopen,
opstaan of bukken, zijn afhankelijk van vervoersvoorzieningen, mobiliteits- en
andere zorgvoorzieningen.
Van stoelliften tot robotstofzuigers, van digitale
deurspionnen tot drie-, vierof zelfs vijfwielige scootmobiels, het kan allemaal.

Mobiliteitsoplossingen
Hulpmiddelen dus. Met als
credo: het gemak dient ook
de ouder wordende mens. U
vraagt, de markt levert. En
terecht: 26% van de mensen
vanaf 65 jaar kampt met
mobiliteitsbeperkingen,
boven de 70 is dit al 40%. Zij

Horen, zien en niet
zwijgen
Twee bekende kwalen op de
oude dag zijn het geleidelijke verlies van het gehoor en
minder goed zien. Ook hier
geldt: accepteer de kwaal
en zwijg vooral niet! Ga naar
een goede audiciën voor een

Wat is het voordeel van
beleggen boven sparen?
“Er zijn feitelijk maar twee
opties om je vermogen te laten
renderen. Kies je voor de veilige
weg, dan heb je te maken met
de huidige lage geldmarkt- of
negatieve kapitaalmarktrente.
Beleggen is een goed
alternatief als je bereid bent om
(iets) meer risico te accepteren.
De kans dat je je lange termijn
doelstellingen realiseert is met
beleggen veel groter dan met
sparen. Door te beleggen op
lange termijn en de portefeuille
goed te spreiden worden de
beleggingsrisico’s aanzienlijk
verlaagd.”
Wat zijn de voordelen van
lijfrente?
“Met een lijfrente ben je
bezig met inkomensplanning
voor later. Binnen de
fiscale mogelijkheden is

hoortest. Een hoortoestel
biedt uitkomst bij ouderdomsdoofheid, de zorgverzekeraar betaalt doorgaans
mee. Als het zicht afneemt,
helpt de opticiën je bij het
aanmeten van een leesbril
of multifocale contactlen-

de inleg aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Pas in
de uitkeringsfase zijn de
uitkeringen belast in Box 1.
Wat lijfrentebeleggen extra
interessant maakt is dat
gedurende de hele looptijd,
zowel in de opbouw- als
de uitkeringsfase, het
lijfrentekapitaal niet in
Box 3 valt. Het kapitaal
valt dus buiten de
vermogensrendementsheffing.
Tot de uitkeringsfase is er
sprake van belastinguitstel.
Momenteel is een meerderheid
in de Tweede Kamer voorstander
om de inkomstenbelasting te
verlagen en vermogen meer
te belasten. Als dat doorgaat
is het extra voordelig om
lijfrentekapitaal op te bouwen.
Bij VRY van Fintessa bestaat
de mogelijkheid om tijdens de
uitkeringsfase door te beleggen,
ver voorbij de AOW-leeftijd.”

zen. Het voordeel van deze
lenzen is dat je er van veraf,
dichtbij en ertussenin goed
blijft zien. Zo houd je dus
beter zicht op de oude dag.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET PEARLE

Multifocale lenzen: het ultieme gevoel van vrijheid

E

r zijn momenten voor
een (multifocale)
bril, maar soms is
deze misschien niet zo
handig. Wat veel mensen
nog niet weten, is dat
je multifocale lenzen
hebt waarmee je op elke
afstand scherp kan zien. De
contactlensspecialisten van
Pearle helpen je totdat je de
lens hebt die goed bij jouw
lifestyle en de situatie van
je ogen past.
Bij het sporten bijvoorbeeld.
Op de racefiets, bij het hardlopen en zwemmen is een bril
vaak een belemmering. Met
(dag)lenzen heb je een gevoel

»

van vrijheid. Het grote voordeel van de multifocale lens
is dat je op elke afstand goed
zicht hebt, bij het lezen, tv-kijken, sporten of in het verkeer.
Werking multifocale lenzen
De meeste multifocale lenzen
werken zo: het centrum van
de multifocale lens is het
gedeelte waarmee je leest,
Via de tussenzone verloopt
de sterkte geleidelijk naar de
vertesterkte.
Alle afstanden worden samen
op het netvlies geprojecteerd
en de hersenen selecteren het
beeld dat we nodig hebben,
een beetje zoals een auto-focus lens. ( simultaan zien )
Dit is het verschil met een
multifocale bril.

Plan online je afspraak voor een aanmeting van je contactlenzen op: www.pearle.nl

Aanmeting
Multifocale lenzen zijn een
praktische oplossing in plaats
van of naast de bril. Bij Pearle
heb je keuze uit wel 13 verschillende soorten multifocale
lenzen. Welke lens bij je past,
hangt van kleine dingen af. De
contactlensspecialist test en
stelt gerichte vragen.
Aan de hand van de aanmeting
krijg je een lens mee die goed
bij je past. Deze kun je twee
weken gratis uitproberen. Je
betaalt alleen een klein bedrag
voor de aanmeting van de lens.
En is de lens niet geheel naar
tevredenheid? Dan krijg je weer
een andere lens mee, net zo
lang tot je de perfecte multifocale lens hebt. Ons streven is
een 100% tevreden klant.

4 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

BEWUST OUDER WORDEN: FINANCIEËL

Nederlandse banken willen van hun spaargeld af,
consumenten juist niet

N

ederlanders zijn
trouwe spaarders,
maar Nederlandse
banken zitten steeds
minder te wachten op
al dat spaargeld. Bij
buitenlandse banken ben
je als spaarder wél nog
welkom en krijg je wél
nog rente op je spaargeld.
Raisin, de grootste
spaarbemiddelaar van
Europa, biedt spaarders
eenvoudig en online
toegang tot deposito’s
en spaarrekeningen
van banken uit heel de
Europese Unie.

Nederlandse banken hebben
een luxeprobleem, vertelt Eelco Habets, country manager
Nederland bij Raisin. “Vaak
worden de dalende rentes
uitsluitend toegerekend aan
het ECB-beleid, dat onder
andere wordt ingezet om de
economische effecten van
de coronacrisis op te vangen.
Maar de daling van onze
spaarrente speelt al sinds de
jaren '80. Onze vergrijzende
bevolking, in combinatie met
het stadium van de economie
(bedrijven investeren minder
in bv. zware industrie dus is
er minder geld nodig), zorgt
structureel voor een overschot
aan spaargeld waardoor de
rentes zakken. Tel daarbij op
het extra gespaarde geld dat
mensen niet konden uitgeven
gedurende de coronapandemie, en de Nederlandse banken zitten met een ongekend
hoge berg spaargeld.” Voor
Nederland geldt bovendien
nog een andere bijzonderheid.
Door de dominantie van de
drie grote banken, ABN AMRO,
ING en Rabobank, is er een
gebrek aan concurrentie. De
banken kunnen elkaar volgen
in hun rentebeleid. “Doordat
er de afgelopen jaren weinig
te kiezen viel, veranderden
Nederlanders niet of nauwelijks van bank.”

Hoger rendement
“Steeds meer Nederlanders
(her)ontdekken echter sparen
in het buitenland, waar je als
spaarder een hoger rendement kan krijgen,” constateert
Habets. Met Raisin kunnen
particuliere spaarders via één
gratis account sparen tegen
toprentes tot 1,50% per jaar
bij inmiddels 20 banken in de
Europese Unie.
“Banken in andere landen
hebben bijvoorbeeld andere businessmodellen en er
spelen andere marktfactoren
dan in Nederland – vaak is
er niet zoveel spaargeld als
bij ons – waardoor spaargeld
wel nog welkom is en banken hogere rentes bieden.”
Banktegoeden in andere
EU-landen worden net zoals
in Nederland beschermd tot
een bedrag van € 100.000
per rekeninghouder per bank
door de nationale, wettelijke depositogarantiestelsels.
“De Europese Commissie en
financiële toezichthouders
hebben lering getrokken uit
de kredietcrisis in 2008. Indertijd verschilden de regels per
land en er was veel onduidelijkheid.” Sinds 2010 zijn de
depositogarantiestelsels voor
alle EU-landen gelijkgetrokken en is je (spaar)geld overal

De Nederlandse
banken zien met
een ongekend
hoge berg spaargeld.

gegarandeerd tot € 100.000
per bank, of een gelijkwaardig
bedrag in de lokale valuta.
“Als een buitenlandse bank
failliet gaat, heb je als Nederlandse spaarder net zoveel
bescherming als wanneer je je
geld bij een Nederlandse bank
hebt.”
Toezicht ECB
Het aanscherpen en harmoniseren van de depositogarantiestelsels is niet de enige
maatregel waarom je als
spaarder met een gerust hart
verder kan kijken dan de aanbiedingen van Nederlandse
banken, vertelt Habets. Er is
een duidelijke tendens binnen
de Europese Unie om tot een
gezamenlijke bankenmarkt en
bijbehorend beleid te komen.
“Er is toezicht op Europees
niveau: alle banken binnen de
EU hebben zich aan dezelfde regels te houden en zijn
aan dezelfde (kapitaal)eisen
onderworpen.”
Die ontwikkeling leidt er-

toe dat steeds meer banken
grensoverschrijdend actief
zijn. Daardoor wordt het
makkelijker om concurrerende
spaarproducten te vinden in
deze grotere, Europese markt.
“Sparen wordt een Europese aangelegenheid, die niet
is gebonden aan nationale
grenzen,” aldus Habets. “Er
is steeds meer concurrentie.
In andere landen, ook direct
over de grens, kun je een
hogere rente op je spaargeld
krijgen dan bij een Nederlandse bank.” Buitenlandse
banken kijken begerig naar
de Nederlandse spaarmarkt,
stelt Habets. “Nederland is
de vijfde grootste spaarmarkt
in de eurozone. Doordat er
zoveel spaargeld is, en weinig
concurrentie, zijn de rentes
in Nederland laag. Dat betekent dat buitenlandse banken
relatief goedkoop spaargeld
kunnen ophalen, terwijl de
Nederlandse spaarder profiteert van een degelijke rente
in plaats van een negatieve
rente.”
Coronaspaargeld
Tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders twee keer
zoveel gespaard (in 2020: 42
miljard euro; in 2019: 21 miljard
euro). Hoewel we weer kunnen
reizen, is het overgrote deel

van de spaarders niet van
plan om het extra gespaarde
bedrag weer te gaan uitgeven.
“Als je dat geld gewoon op
de spaarrekening laat staan,
wordt het eigenlijk een buffer.
Als je het spaargeld niet direct
nodig hebt, kun je het in een
deposito vastzetten, waardoor
je een hogere rente krijgt.” Bij
Nederlandse banken levert
dat weinig extra op: omdat ze
al te veel spaargeld hebben,
is er weinig verschil is tussen
reguliere spaarrentes en depositorentes. “Voor veel Europese
banken zijn termijndeposito’s
juist extra waardevol, omdat toezichthouders dit type
spaargeld als financiering van
de hoogste kwaliteit beschouwen. Het telt extra zwaar voor
de buffers van banken. Banken
zijn daarom bereid om particuliere spaarders een hogere
rente te bieden als deze het
spaargeld voor een vaste periode bij hen stallen. Bij Raisin
kun je kiezen uit de spaarproducten van inmiddels 20
partnerbanken om je spaargeld
onder te brengen.

Depositogarantiestelsel
Doordat het aanbod bij
Raisin is beperkt tot de EU,
vallen alle deposito- en
spaarrekeningen onder
wettelijk verplichte depositogarantiestelsels van
de EU-lidstaten. Als gevolg
van de financiële crisis in
2008, zijn de eisen voor deze
garantiestelsels met nieuwe
richtlijnen door de Europese
Unie voor alle lidstaten sterk
aangescherpt en geharmoniseerd. Hierdoor zijn bij
een faillissement van een
bank je banktegoeden nu
overal in de EU net zoals in
Nederland tot € 100.000 per
rekeninghouder en bank (of
een gelijkwaardig bedrag in
de lokale valuta) gegarandeerd. Daarnaast moet het
terugbetaalbare bedrag binnen 10 werkdagen, en vanaf
2024 binnen 7 werkdagen,

Onlinebanking

vanaf inwerkingtreding van
het depositogarantiestelsel
beschikbaar worden gemaakt
aan de rekeninghouder.

»

Ga nu naar www.raisin.nl en spaar via één gratis account met toprentes tot wel 1,50% p.j. Een deposito- of spaarrekening openen
gaat eenvoudig en snel online. Ontvang bovendien tot € 100 cadeau bij opening van je eerste spaarproduct!
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Duurzaam beleggen met een langetermijndoel

S

teeds meer twintigers
en dertigers gaan
beleggen. Een
verstandige keuze,
meent Martine Hafkamp,
algemeen directeur van
vermogensbeheerder
Fintessa. “Twintigers
en dertigers hebben
intussen volop kunnen
lezen dat pensioenen in
bepaalde gevallen niet
meer geïndexeerd worden,
en als het tegenzit zelfs
gekort. Dat is geen prettig
vooruitzicht.” Bovendien
levert geld op de bank
zetten, voor wie dan ook,
niets meer op.
De jongere generaties zijn er
meer van doordrongen dat
je voor je eigen toekomst
moet zorgen en dus ook zelf
de regie moet nemen over je
vermogens- en pensioenopbouw. “Met de beleggingshorizon die de twintigers en
dertigers hebben kunnen ze
rustig het geld dat ze ‘over’
hebben in aandelen beleggen,” stelt Hafkamp. Tegelijkertijd constateert ze dat
jongeren steeds meer speculeren in plaats van beleggen.
“Vaak handelen beginnende
speculanten in crypto-valuta,
reddit-aandelen en andere
meme-stocks. Daar zit weinig
fundamentele analyse achter.
De koers wordt vooral bepaald
door groepsgedrag.”
Opbouwen portefeuille
De drempel om te beleggen

MARTINE HAFKAMP

wordt steeds lager door zaken
als nieuwe technologieën en
beleggingsapps. “Op zich is er
helemaal niets mis met online platforms,” stelt Hafkamp.
“Niet iedereen heeft een dure
zakenbank nodig. En als je
denkt dat je het zelf kan en je
de kennis en tijd hebt om een
verstandige effectenportefeuille op te bouwen, kan dat
prima bij een online broker.
Tegelijkertijd is beleggen een
serieuze bezigheid, daar moet
je geen spel van maken.” Haar
advies aan de doe-het-zelfbelegger: ‘Doe altijd goed je
huiswerk voor je actief wordt
op een platform. Wat zijn de
verborgen kosten? ‘Gratis’
handelen bestaat niet. Als je
de kosten niet ziet, voel je
die ‘pijn’ niet, maar hoe dan
ook betaal je ervoor. Wie weet
worden je aandelen wel uitgeleend of sluizen ze je orders
door naar partijen die niet de
beste prijs geven.”
Emotie is grootste vijand
Gevraagd naar de valkuilen bij
zelf beleggen, noemt Hafkamp emoties de grootste
vijand van iedere belegger.
“De grootste vijand ben jezelf.
Je moet je eigen beleggingen
zuiver zakelijk blijven bekijken
en je niet gaan hechten aan
een aandeel. Dat maakt winst
of verlies nemen heel lastig.
Andere valkuilen zijn denk
ik wel zelfoverschatting, de
markt willen timen, te veel
handelen door onzekerheid en
weinig geduld (met als gevolg
hoge kosten) en te weinig tijd
besteden aan de beleggin-

gen.” Ook herkenbaar is achter anderen aanlopen en dus
altijd te laat zijn en meedoen
met social mediahypes.
Wat voor de één een goede
belegging is hoeft dat voor de
ander niet te zijn. En, wat voor
de één een goed moment is
om te verkopen hoeft dat voor
een ander niet te zijn. “Bij
ieder profiel hoort een eigen
beleid,” benadrukt Hafkamp.
Een persoonlijk profiel stelt
de belegger in staat de juiste
beleggingen bij zijn specifieke
persoonlijke situatie te kiezen, meent ze. “Je geeft jezelf
zo richtlijnen om op koers te
blijven, je te focussen op die
stip op de horizon. Bovendien
weet je welke risico’s je kunt
en wilt nemen. Hierdoor heb
je meer rust om weg te blijven bij de waan van de dag.
Langetermijndoelen zijn áltijd
van belang. Voor beleggen
geldt: hoe langer de horizon,
des te groter de kans om het
beoogde rendement te realiseren. Wanneer je in aandelen
gaat beleggen en dus risico
gaat lopen is een termijn van
pakweg minimaal vijf jaar
nodig. Op korte termijn kan
zich immers een onverwachte
gebeurtenis voordoen die de
beleggingen schade toebrengt, waarbij je te weinig
tijd overhoudt om te herstellen. Een neutrale portefeuille
(aandelen en obligaties) zal

Voor beleggen
geldt: hoe langer
de horizon, des te
groter de kans om het
beoogde rendement te
realiseren.

over een periode van tien jaar
niet snel verlies maken.”
Historische context
De AEX en andere indicatoren
staan op recordkoersen. “Het
feit dat een beurs hoger staat
dan bijvoorbeeld een jaar geleden betekent niet per definitie
dat de beurs ook duurder is
geworden,” legt Hafkamp uit.
“In dezelfde periode kunnen
de winsten immers harder
gestegen zijn dan de koersen.
Ondanks het feit dat een beurs
hoger staat zijn de aandelen
dan goedkoper geworden.” Ze
plaatst de AEX-stand in een
historische context. “Bedenk
dat de AEX op 100 punten
ooit hoog stond. Toch steeg
deze naar 200 punten, en
door naar 300 punten, enzovoort. Bij beleggen is niet het
verleden van belang, maar de
verwachting voor de toekomst.
De toekomst- en de winstverwachtingen bepalen of het
interessant is om in een beurs
te beleggen. De absolute stand
zegt niets. Een beurs is relatief
duur of goedkoop, ook afgezet
tegen alternatieve beleggingen als vastgoed, spaargeld en
obligaties. De duurste fout die
mensen maken is het niet-belegd zitten met je geld in
spaargeld. Alleen voel je daar
de pijn niet zo van. Tja, in veel
mensen schuilt een struisvogel…”
Vergroening
Belangrijke trends zijn het
verdere economische herstel
uit de pandemie, de digitalisering, de verdere vergroening
van de economie (duurzaam
beleggen), de vergrijzing en de
beweging van marktwerking
naar meer overheidsingrijpen
en de toenemende spanningen

10 jaar op rij
beste vermogensbeheerder
“We hebben veel persoonlijke aandacht voor onze
cliënten, bieden gericht
maatwerk en kiezen voor
individuele beleggingen
in aandelen en obligaties,
eventueel aangevuld met
trackers. We beleggen voor
onze cliënten uitdrukkelijk
niet in beleggingsfondsen
en gestructureerde producten en hebben geen eigen
producten. Verder moet het
beleggingsbeleid begrijpelijk zijn voor de cliënt. Als je
het niet meer aan de cliënt
kunt uitleggen, is het geen
goed beleggingsbeleid. Niet
voor niets zijn wij tien jaar
op rij verkozen tot de beste
vermogensbeheerder van
Nederland.”

in de internationale politiek.
“Met al deze trends moet je
als belegger rekening houden.
Bij Fintessa spelen we hierop
in door in kansrijke sectoren
aandelen te selecteren of door
problematische sectoren juist
te mijden. Het is zaak een
goede balans tussen al deze
keuzes aan te houden. Een
al te zware weging van een
bepaalde trend ten opzichte
van andere trends verhoogt
het risico.”
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“Gebruik de overwaarde voor schenking aan kinderen

M

et de snel
stijgende
huizenprijzen – in
één jaar tijd 16 procent
– is de overwaarde
(het verschil tussen
de hypotheekschuld
en de WOZ-waarde) al
gauw enkele tonnen.
Die overwaarde kun
je gebruiken voor een
schenking aan je kinderen.
Ronny Vissers van De
Vinq laat zien dat er meer
mogelijkheden zijn dan
mensen zich realiseren

De stijgende huizenprijzen
hebben ook effect op de
erfenis. “Op het moment dat
je komt te overlijden, wordt
vastgesteld hoe groot de nalatenschap is. Als je getrouwd
bent, betekent het over het
algemeen dat allebei de partners recht hebben op de helft
van het gezamenlijke vermogen,” doceert Ronny Vissers
van De Vinq. “Dat is op zich
geen probleem voor de
langstlevende partner, want
die heeft een forse vrijstelling. In de meeste gevallen
gaat dat goed.”
Als je kinderen hebt, erven die een gelijk deel van
de nalatenschap. Bij twee
kinderen krijgen de partner
en kinderen ieder een derde deel. “Alléén hebben die
kinderen maar een vrijstelling
van 20.000 euro. Veel mensen
zullen denken ‘ik heb niet zo
veel geld, dus dat maakt niet
uit. Maar de WOZ-waarde van
de woning wordt ook meege-

nomen bij de bepaling van de
nalatenschap. Én dan blijkt
er vaak best wel een groot
vermogen te zijn, zeker als je
kijkt naar de waardestijging
van de laatste vijf jaar.”
Langstlevende
Als rekenvoorbeeld gebruikt
Vissers een overwaarde van
drie ton. De helft van het
bedrag, 150.000 euro, valt in
de nalatenschap. Het betekent dat de partner en twee
kinderen ieder 50.000 euro
erven. Met de vrijstelling
van 20.000 euro moeten de
kinderen ieder over 30.000
euro erfbelasting betalen. Dit
komt afgerond neer op een
aanslag van rond de 3000
euro per kind. “De erfenis
is nog niet opeisbaar, de
langstlevende mag over het
geld beschikken, maar moet
ook de erfbelasting betalen.
Ook de erfbelasting voor de
kinderen. Dat wil en kun je op
meerdere manier voorkomen.
Bijvoorbeeld door het vermogen voor een deel over te
hevelen naar de kinderen in
de vorm van een schenking.”
Schenken met de
warme hand
De gemiddelde Nederlander denkt in zo’n geval aan
‘schenken op papier’, is de
ervaring van Vissers. “Als je
dat doet, ben je verplicht

om jaarlijks 6 procent rente
te betalen,” waarschuwt hij.
“Dat is op een bedrag van
100.000 euro per jaar 6000
euro!” Een tweede nadeel
is dat het op papier is. “De
kinderen hebben er helemaal
geen baat bij.” Een betere
oplossing is zorgen dat je het
bedrag nu al aan je kinderen schenkt, ‘met de warme
hand’. Als de kinderen tussen
de 18 en 40 jaar zijn, betaalt
u over een bedrag van ruim
100.000 euro geen schenkbelasting als het voor de eigen
woning is. Maar ook zonder
vrijstelling is schenken van
een groot bedrag interessant.
Schenken met de warme
hand kan door een hypotheek
op te nemen op de woning.
“De gemiddelde hypotheekrente is onder de twee
procent. Dat betekent dat je
maar 2000 euro per jaar kwijt
bent.”
Het voordeel: “Je hebt vermogen overgedragen waar
je kinderen direct profijt van
hebben, je bent veel goedkoper uit dan schenken op
papier én je hebt je vermogen
verlaagd waardoor je minder
erfbelasting betaalt.”

EXPERT
EELCO HABETS,
COUNTRYMANAGER
NEDERLAND RAISIN

Betalen voor spaargeld,
hoe gek is dat?
“Het is ongebruikelijk, maar
zat eraan te komen. Er was in
Nederland al een overschot
aan spaargeld. Banken zitten
er niet op te wachten. Als
het aanbod groter is dan de
vraag, heeft dat effect op
het rentetarief. De dalende
rente was al een tijd aan de
gang. Dat wordt nog eens
versterkt door het ECB-beleid
en de extra spaarzucht door
corona.”
En je geld spreiden over
meerdere spaarrekeningen?
“Het kan, maar de vraag is
hoe lang dat effect heeft. De
totale hoeveelheid spaargeld
neemt niet af. Enkele banken
hebben al gezegd dat ze niet
uitsluiten dat ze ook op een

spaarvermogen onder de
€ 100.000 negatieve rente
gaan rekenen.”
Wat is de oplossing?
“Banken proberen mensen
aan het beleggen te krijgen.
Maar sparen zit in de
Nederlandse cultuur, dat
verander je niet zomaar.
Bovendien is het, als je al
wat ouder bent, niet per se
verstandig om met je buffer
te gaan beleggen. Als je kiest
voor zekerheid en hogere
spaarrentes, moet je over de
grens kijken en door blijven
sparen als je geen negatieve
rente wilt. Europa is groter
dan Nederland. Je kunt het
vergelijken met vrij reizen in
de EU, sparen over de grens
is een andere vorm van vrij
verkeer.

AOW en klein pensioen

Ook al ben je gepensioneerd, heb je geen goede gezondheid of denk je dat je met je AOW geen
hypotheek kunt krijgen? Het is nog steeds mogelijk om een extra hypotheek af te sluiten,

Schenken met de
warme hand kan door
een hypotheek op te
nemen op de woning.

gebaseerd op het inkomen en de overwaarde. “Je bent al met pensioen. Het risico op een daling
van het inkomen door ziekte of ontslag is er niet, dus de bank heeft financiële zekerheid.
Veel mensen gaan ervanuit dat ze geen hypotheek meer krijgen na hun pensioen. Dat is onjuist. Het
voordeel is ook nog eens dat je belasting bespaart.”

IN SAMENWERKING MET De Vinq

ADVERTORIAL

De overwaarde van je huis als schenking of om erfbelasting te besparen
Heeft u heel uw leven hard gewerkt en netjes afgelost op de
hypotheek? Dan is het nu tijd voor het grote genieten. Of
toch niet? Als AOW’er valt u vaak terug in uw inkomen, zelfs
met een aanvullend pensioen. En dat terwijl u juist nú leuke
dingen wilt doen. Met uw hele gezin op pad of de (klein)kinderen financieel ondersteunen bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er
mogelijkheden!
Veel babyboomers hebben altijd hard gewerkt. Door verhalen
van hun ouders over échte armoede hebben ze geleerd om
geen gekke dingen te doen. Ze hebben geld opzij gezet voor later en hun hypotheek afgelost. Genieten komt later wel. Maar
nu is het later en zit al dat geld vast in stenen. De wensen die
u had kunt u niet verwezenlijken. Sterker noch, de pensioenen
worden jaarlijks gekort. En toch zijn er mogelijkheden!
Overwaarde: vrij vermogen zonder verhuizen
Waarschijnlijk heeft u, door in al die jaren af te lossen op uw
hypotheek, een overwaarde opgebouwd. Geld dat van u is,

maar vastzit in stenen. U bent dus steenrijk. Er zijn mogelijkhe- realiseren wat maar mogelijk is om in de woning te kunnen blijven
den om dat vermogen vrij te maken zonder te verhuizen. U kunt wonen.
in uw eigen veilige en vertrouwde woning blijven wonen en genieten van de leuke dingen die u altijd al wilde doen.
Schenken
Een veel gehoord argument om ook overwaarde op te nemen is
Leeftijd of gezondheid
schenken aan kinderen of kleinkinderen. Wilt u uw kinderen of
De oplossing zit in de stenen. Veel ouderen denken dat er gezien kleinkinderen ook helpen met de aankoop van een woning of het
hun leeftijd geen mogelijkheid meer is om geld uit stenen te ha- volgen van een studie? Dan kan dat ook. Er hoeft niet gewacht te
len, maar het tegendeel is waar. Ongeacht leeftijd, gezondheid, worden op de erfenis. Maar u kunt juist bij leven al geven. In de
inkomen en regels van banken zijn er verschillende mogelijkhe- volksmond wordt dit schenken met de warme hand genoemd.
den. Eén van die mogelijkheden is de overwaarde benutten. U
neemt een hypotheek op basis van de overwaarde op uw wo- Door de overwaarde te benutten kunt u nu al schenken en is het
ning. Hierbij is aflossen vaak niet nodig. Op deze manier neemt u niet nodig om eerst op papier te schenken. U hoeft dus niet te
als het ware een voorschot op de verwachte verkoopopbrengst wachten op een nalatenschap. Hierdoor kunt u nu al genieten van
van het huis.
de hulp die u kunt bieden aan kinderen en/of kleinkinderen. Of
wie u maar wilt.
Bedrag in 1 keer of maandelijks
Afhankelijk van de mogelijkheden kan de overwaarde op meer- Daarnaast kost schenken op papier jaarlijks 6% rente. En met wardere manieren gebruikt worden. U gaat voor een groot bedrag me hand is het vaak nog geen 2%. Dat scheelt al snel duizenden
in één keer, of u kiest voor een maandelijks bedrag als extra aan- euro’s per jaar waar u ook weer iets leuks mee kunt doen.
vulling op uw pensioen of om samen met uw partner te kunnen
stoppen met werken. Of u kiest voor beide opties tegelijk.
Testament en levenstestament
Door de overwaarde bent u steenrijk. Er is vermogen. En als er
Voor veel mensen is de terugval in inkomen op pensioendatum vermogen is komt er vaak ook erfbelasting om de hoek kijken. Dit
veel groter dan verwacht. Deze mensen zijn vaak al geholpen kan nog wel eens voor nare gevolgen zorgen. Met een goed testamet een aanvulling van 250 per maand voor een periode van 10 ment en levenstestament kunt u heel veel familieleed voorkomen.
jaar en 20.000 in één keer op de rekening.
En ook een hoop erfbelasting besparen. Ook hier kunnen wij u in
helpen.
Woning aanpassen
Misschien wilt u uw overwaarde niet gebruiken als aanvulling Maandelijkse lasten
op inkomen maar wilt u de woning gebruiksvriendelijk maken Door de lage rentes en de nieuwe hypotheekvormen is het mogelijk
om er juist langer te kunnen blijven wonen. Denk aan een slaap- om tegen hele lage maandlasten, of in sommige gevallen zelfs zonkamer beneden met een badkamer. Of een traplift. U kunt alles der maandlasten, uw overwaarde te gebruiken.

Kom nu in actie
U leeft nu. De rente is nu laag. Uw woning heeft nu een bepaalde waarde. We kunnen niet in de toekomst kijken. U
weet nu wat de lasten zijn en wat de mogelijkheden zijn. Kom
daarom nu in actie en wacht niet tot het te laat is. Als de
rente gaat stijgen of woningen worden minder waard kan het
zomaar zijn dat het voor u niet meer mogelijk is om gebruik
te maken van de overwaarde.
Gratis en vrijblijvend gesprek
Wilt u weten wat uw persoonlijke mogelijkheden zijn? Kies
dan voor een gratis en vrijblijvend gesprek met een specialist.
U krijgt inzicht in uw eigen mogelijkheden. Ook als u al een
hypotheek heeft zijn er heel veel mogelijkheden. Zelfs zonder
maandelijkse lasten. Voor het aanvragen van een vrijblijvend
gesprek kunt u zich via www.devinq.nl opgeven maar u kunt
nu ook bellen naar 073 - 203 70 03.
De Vinq Hypotheken
Wij werken door heel Nederland en geven eerst kosteloos
inzicht zodat u weet wat uw mogelijkheden zijn en wat de
maandelijkse lasten van uw nieuwe hypotheek bedragen.
Maak daarom nu gebruik van onze service.

Ook uw mogelijkheden bekijken?
Bel 073 - 203 70 03
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Vijig plus en toch heerlijk slapen?

K

leine kinderen kunnen
letterlijk overal
slapen. Zelfs in het
kinderzitje op de fiets zie
je vaak een klein kindje
slapen. Maar als we richting
ons 50ste levensjaar
komen ontstaan er
vaak slaapproblemen en
wordt slapen geregeld zelfs
lastig.
Hoe ouder je wordt, hoe nauwer het allemaal luistert. De
rol van je slaapgereedschap
(het matras, dekbed en hoofkussen) wordt steeds belangrijker; is het matras niet te hard
of te zacht en is het bed niet
te warm of te koud? Als één
van deze zaken niet helemaal
goed is kan dit al voor in- en
doorslaap problemen zorgen.
De juiste temperatuur
Om goed en fijn te slapen is de
juiste temperatuur in bed een
vereiste. Op het eerste gezicht
lijkt de bed temperatuur niet
van groot belang maar het is,
op de juiste stevigheid na, het
allerbelangrijkste! Een lastig
gegeven is dat je lichaamstemperatuur tijdens de slaap
fluctueert. Je lichaam dient al
enigszins warm te zijn om goed
en gemakkelijk in te kunnen
slapen. Een zijden dekbed of
een warme kruik kan hiervoor
uitkomst bieden. Je lichaamstemperatuur zakt in eerste instantie tijdens de slaap waarna
het aan het einde van de
slaapcyclus juist weer stijgt om
ons duidelijk te maken dat het
tijd is om wakker te worden.
En dan het gereedschap; het
matras
Het juiste matras draagt enorm
bij om beter en gemakkelijker
te kunnen slapen. Maar welk
type matras is het beste?
En welk type matras past bij
u? Dit lijkt lastiger dan het feitelijk is. Er zijn namelijk maar
vijf verschillende matrassentypen waarvan er eigenlijk al
direct twee afvallen als u iets
goeds zoekt. De matrassen die
u in mijn optiek beter direct
kunt vergeten zijn polyether
matrassen en binnenvering
matrassen. Dit zijn de goedkoopste type matrassen die
bijzonder weinig veerkracht en
comfort bieden. Dan blijven
er drie matrastypen over.
Dit zijn latex rubber, pocket
matrassen en koudschuim
matrassen. Latexmatrassen
zijn het warmst en ventileren
slecht. Pocket matrassen zijn
het koelst maar het minst
hygiënisch. Koudschuim matrassen zijn temperatuurneutraal en bieden bijzonder veel

»

comfort en steun. En dan is er
nog traagschuim dat drukverlagend werkt en een mal maakt
van uw lichaamsvorm. Traagschuim werkt geweldig tegen
artrose en reuma of andere
druk-pijn en biedt enorm veel
comfort met name voor mensen die de vijftig gepasseerd
zijn.
Pionier en vooraanstaande
ziekenhuizen
Nederhorst en Jol zijn matrassenexperts die binnen hun
vakgebied bekend zijn, maar
voor het grote publiek onbekend. Veel zaken die nu alom
geaccepteerd zijn, zijn door hen
bedacht, ontwikkeld en op de
markt gebracht. Zo experimenteerden zij met verschillende
schuimsoorten om zo te komen
tot matrassen die geschikt
zijn voor medisch gebruik. Het
gevolg is dat het bedrijf nu leverancier is voor verschillende
vooraanstaande ziekenhuizen.
Daarnaast kiest Royal Health
Foam alleen voor duurzame
materialen die gif-vrij zijn. Ja, u
leest het goed, in veel matrassen zitten giftige stoffen zoals
brandvertragers en andere
toegevoegde chemische middelen tegen huisstofmijt of de
bed-bug. Dit zijn giftige stoffen
die in onze optiek absoluut
niet thuishoren in matrassen
of toebehoren.

Uitvinders proefslapen nemen risico miskoop weg
“Wij zijn de eersten geweest
die met gratis proefslapen begonnen in 1998”, vertelt Chris
Nederhorst van de Scheveningse matrassenfabriek Royal
Health Foam. Wij zijn duidelijk
en open naar onze klanten.
Nog steeds zijn wij uniek met
de bijzondere combinatie van
45 dagen proefslapen en nietgoed, geld terug- garantie. Dus
mensen krijgen geen waardebonnen of iets dergelijks als de
matras niet bevalt maar hun
geld terug!”. In de showroom in
Scheveningen aan de Soetensstraat en op de website is een
koopjeshoek waarop de retour
gekomen matrassen staan.
Deze gaan met een buitengewoon hoge korting direct in de
uitverkoop.

Matrassen gemaakt met hart
en ziel zijn zeldzaam
Tegenwoordig is massaproductie voor veel fabrikanten
aan de orde van de dag en
verdwijnt de vakman. Bij deze
massaproductie gaat het
meestal vooral om de prijs en
dat terwijl een matras, gemaakt met hart en ziel, zo’n
geweldig product is. Als een
matras gemaakt wordt met
het uitgangspunt om lekker en
gezond te slapen krijg je een
heel ander eindproduct dan
wanneer het alleen maar gaat
om de prijs.
Hoe beter de gebruikte materialen, hoe meer comfort het
eindproduct zal bieden. Sinds
1998 is het bedrijf Royal Health
Foam matrassen gevestigd
in Scheveningen dat kwaliteits matrassen ontwikkelt,

produceert en verkoopt. Geen
hightech fabriek op een industrieterrein, maar een pand dat
gewoon in een woonwijk staat.
Dat is bijzonder want meestal
worden matrassen ergens in
een fabriek zo goedkoop mogelijk gemaakt daarna geïmporteerd en vervolgens verkocht
via een winkel of via internet.
Juist de combinatie produceren
én verkopen maakt de Scheveningse matrassenfabriekant
uniek en al helemaal in combinatie met de gratis proeftijd
mét de niet- goed, geld-terug
garantie.
Kortom, op het gebied van écht
goed slapen is Royal Health
Foam het adres waar nog maar
weinig mensen van af weten
maar waar de hele matrassen
branche al jaren van profiteert.
Doe zelf ook uw voordeel!

Royal Health Foam matrassen, www.healthfoam.com, Soetensstraat 18 Scheveningen (2 minuten van het Kurhaus), 070-3387010
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Een verzakking, vervelend ongemak
dat goed te verhelpen is
Een verzakking is een typische vrouwenkwaal. Ongeveer een kwart van de
volwassen vrouwen krijgt
ermee te kampen. “Wij
hebben als vrouwen ‘een
gaatje meer in de bekkenbodem dan mannen’.
In veel gevallen is daar
ook een kind doorheen
gegaan. De ondersteuning
van alle bekkenorganen is
hierdoor een stuk minder
dan bij mannen,”
stelt gynaecoloog Mariëlla
Withagen.
Een verzakking is een klacht
die je over het algemeen
minder makkelijk bespreekt,
weet Mariëlla Withagen.
Vaak lopen vrouwen er (te)
lang mee door. “Het is niet
een onderwerp dat je makkelijk bespreekt met een

Geen klachten
50 procent van de vrouwen
heeft een verzakking. Ongeveer een kwart van de vrouwen heeft klachten van die
verzakking. “Je kunt dus ook
een verzakking hebben zonder
dat je het zelf weet (en dat is
niet erg). Een vrouw heeft tot
haar tachtigste rond de 20%
kans dat ze een operatie voor
een verzakking of incontinentie zal ondergaan.

vriendin of je buurvrouw.
Patiënten zijn heel blij als ze
geholpen zijn. Ik hoor heel
vaak ‘ik voel me weer normaal, voel me fitter en kan
weer gewoon werken, sporten en spelen met de (klein)
kinderen.”
Aanleg
Een verzakking wordt veroorzaakt door meerdere
factoren, maar een van de
belangrijkste oorzaken is
aanleg, stelt Withagen. “Er
wordt onderzoek gedaan
naar genetische oorzaken,
waardoor in aanleg sprake
is van zwak bindweefsel. Dat
is een belangrijke risicofactor voor een verzakking. Als
je vervolgens maar genoeg
momenten krijgt van verhoogde druk of structuren
kapotmaakt, kunnen verzakkingen ontstaan.” Als
voorbeeld noemt ze chronisch hoesten, door COPD
of astma. “De structuur van
de bekkenbodem staat dan
constant onder hoge druk.”
Langdurige obstipatie en
overgewicht zijn twee andere
risicofactoren. “Als tijdens
de bevalling schade optreedt
aan essentiële verbindingen
in de bekkenbodem, kan dat
geleidelijk overgaan in een
verzakking.” Ook een operatie kan tot een verzakking
leiden. Bijvoorbeeld bij een
baarmoederverwijdering of
een operatieve verwijdering
van de blaas.
Zwaar gevoel
De ernst van een verzakking
kan variëren van vervelend
tot zeer hinderlijk. De impact
is heel wisselend. “Als je alle
vrouwen nakijkt, denk ik dat

EXPERT
ANNE-MARIE NIJPELS,
APOTHEKER SERVICE
APOTHEEK NIJPELS

GYNAECOLOOG MARIËLLA WITHAGEN

wel 50 procent van de vrouwen een verzakking heeft,
maar lang niet al die vrouwen hebben klachten van die
verzakking. Zolang de verzakking nog niet voorbij de
ingang van de vagina komt,
heb je meestal geen klachten en kan de verzakking ook
geen kwaad.”
De meest typerende klacht,
is het gevoel dat er ‘een
balletje’ naar buiten hangt.
Het doet geen pijn, maar
vrouwen hebben soms een
zwaar gevoel in de buik,
urineverlies en/of problemen
bij het plassen of bij het
vrijen.” De laatste klachten

“Vrouwen zijn heel blij.
Ik hoor heel vaak ‘ik
kan weer m’n normale
leven leiden’.”

Wat kunt u doen tegen
urineverlies?
Schaamte speelt vaak een rol.
Onterecht, want veel mensen
hebben last van incontinentie.
Soms heeft het te maken met
de medicijnen die iemand slikt,
een operatie, een bevalling, of
het komt door ouderdom. Wat
de oorzaak ook is, vervelend is
het wel.
We zien veel mensen die het
proberen te verhelpen met
maandverband, maar dat
product is er niet voor bedoeld
en werkt dus ook niet naar
behoren.
Mensen blijven dan thuis zitten,
terwijl dat niet hoeft! Ons
advies? Maak incontinentie
bespreekbaar met uw apotheker
of huisarts.

het juiste product.
Mensen zijn vaak blij verrast
om te zien en ervaren wat
mogelijk is. Voor vergoeding via
uw zorgverzekeraar hebt u een
diagnose nodig.

Het is fijn om dit met iemand te
bespreken die u kent én die op
de hoogte is van uw (medische)
achtergrond. Wij adviseren u
graag over het juiste product.
Hoe actief en mobiel bent u?
Hoe vaak verliest u urine en
hoeveel is dit? Allemaal zaken
die meespelen bij de keuze van

Ook belangrijk zijn de
bekkenbodemoefeningen. U
kunt de oefeningen onzichtbaar
uitvoeren wanneer en waar
u maar wilt. Een bekende
is het aanspannen van de
bekkenbodemspieren, alsof u
uw plas ophoudt of een wind
probeert tegen te houden.

kunnen met de verzakking
te maken hebben, maar ook
door iets anders komen.” Als
de verzakking naar buiten
komt, dan helpt bekkenfysiotherapie alleen niet meer om
de klachten te verminderen

Bergman Clinics | Vrouw
Vrouw
Vrouw

Bergman Clinics | Vrouw biedt medisch specialistische zorg voor
vrouwen. In onze hooggespecialiseerde (uro)gynaecologische
focusklinieken kunnen vrouwen terecht voor de volgende zorgprogramma’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat helpt het beste?
Goed materiaal en het juiste
gebruik zijn belangrijk. Dus geen
maandverband of inlegkruisjes,
maar verband wat speciaal
voor incontinentie gemaakt is.
Het allerbelangrijkste is dat
het goed past en aansluit, en
dat de maatvoering klopt. Goed
materiaal geeft u de zekerheid
dat er niks kan gebeuren als u
de deur uitgaat. Om de juiste
keuze te maken, moet u altijd
een proefpakket aanvragen. Dat
kan op www.attends.nl.

en is een ring of pessarium nodig. “Dat is iets wat
je inbrengt om de verzakking te ondersteunen en de
randklachten te verhelpen.
Als dat niet werkt, moet je
denken aan een operatie.”

Bergman Clinics | Vrouw heeft klinieken
in Alkmaar, Almere, Amsterdam,
Bilthoven, Ede, Heerenveen en
Hilversum.

blaasklachten
verzakking
bekkenbodemherstelpoli
abnormaal bloedverlies
Asherman Syndroom
vleesbomen
vulva klachten
buik- en bekkenpijn
menopauze en overgang
baarmoederhalsonderzoek bij afwijkend uitstrijkje
pijn bij het vrijen
anticonceptie
bekkenfysiotherapie

Contact
Gynaecologische klachten? Blijf er niet mee lopen! Neem gerust
contact met ons op via het telefoonnummer 088 9000 500.
Behandelingen worden 100% vergoed na verwijzing door de huisarts
of medisch specialist en bij medische indicatie.
Kijk voor meer informatie op www.bergmanclinics.nl/vrouw

Bergman Clinics | Vrouw werkt nauw samen
met de academische ziekenhuizen:
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Wat doet u het liefst?
Laat urineverlies u er
niet van weerhouden!

Ik plas in mijn broek
van het lachen…
Hoe vaak hoor je dit niet gekscherend
zeggen, terwijl achter deze uitspraak soms
best een probleem schuilgaat.

Vrijheid en zelfvertrouwen
Onze missie is om u (weer) de vrijheid en het
zelfvertrouwen te geven om een actief leven
te leiden op uw eigen, persoonlijke manier.

Attends biedt een volledig assortiment van
absorberende incontinentiematerialen voor
alle vormen en niveaus van incontinentie.
Wereldwijd maken miljoenen mensen daar
dankbaar gebruik van.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen doen?

Probeer Attends gratis!

Ongewild urineverlies komt namelijk vaak
voor, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel
mensen het nog steeds moeilijk vinden
om die klachten met hun huisarts en/of
praktijkondersteuner te bespreken. Dat
is jammer, want sommige vormen van
incontinentie kunnen goed behandeld
worden, en anders kan het juiste product
ervoor zorgen dat ongewild urineverlies
niet langer uw leven bepaalt.

Vraag een gratis Attends proefpakket aan en
overtuig uzelf! Let daarbij wel op de juiste
maat en absorptiecapaciteit. Heeft u vragen?
Bel ons voor vrijblijvend advies.
Het pakketje sturen wij altijd in een
discrete verpakking toe.
U kunt ook een gratis proefpakket
aanvragen via onze website:
www.attends.nl/coupon

Gelukkig biedt Attends voor iedere klacht
een passend product.

Met Attends producten kunt u rekenen op:
Een droog gevoel

Meer comfort

Discretie

Door de snel absorberende
dubbele kern met
superabsorberend materiaal dat
vocht insluit en omzet naar gel.

De combinatie van een optimale
pasvorm en hoogwaardige
technologie levert het comfort op dat
voor onze klanten het verschil maakt.

Doordat ze extra dun zijn
mét de vertrouwde
absorptiecapaciteit.

Ervaar het zelf en vraag een
gratis proefpakket aan.
Ga naar: www.attends.nl/coupon
of scan de QR-code.

info@attends.nl

Attends Zorg en Welzijn
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Langer thuis wonen met digitale snufjes?
Begin eerst met een traplift

L

anger thuis blijven
wonen? De techniek
wordt steeds slimmer,
met digitale oplossingen
schuift u een verhuizing
(ver) voor u uit. De
eerste oplossing waarvan
u meteen het meeste
profijt zult hebben, is een
mechanische: de traplift.

Technologische snufjes maken
het mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen. Met
domotica, een samenvoeging
van ‘domus’ (Latijn voor huis)
en telematica (telecommunicatie en informatica), automatiseert u als het ware uw
eigen huis. Alle functies – verlichting, verwarming, beveiliging, audio/video en communicatie – zijn geïntegreerd in
één systeem. De toepassingen
zijn daarna legio: van een
deur (of de gordijnen) openen
en sluiten met één druk op de
afstandsbediening en sensoren die het licht aandoen
als u een ruimte betreedt
tot bewegingsmelders die
een zorgverlener inschakelen
wanneer iemand tijdens een
bepaalde, vooraf ingestelde
periode niet beweegt. In dat
laatste geval is er sprake van
zorg op afstand, zeg maar:
geavanceerde, digitale zorg
waardoor u ook op gevorderde
leeftijd nog veilig thuis kunt
wonen.
Hardnekkig gedachte
Hoezeer digitale technieken
ook kunnen worden ingezet
om het leven te vereenvoudi-

gen, aan de basis van langer
thuis wonen staat meestal
een apparaat dat vrijwel volledig mechanisch is: de traplift.
Het kampt met een vooroordeel waardoor de aanschaf
voor veel mensen nogal een
drempel is om te nemen. ‘Als
ik een traplift neem, ben ik
definitief oud.’ Die gedachte
kan hardnekkig zijn en toch
wegen de vele voordelen er
ruimschoots tegenop. Voor
wie op latere leeftijd niet
meer wil verhuizen – omdat
de woning zo fijn en vertrouwd is, de buurt gezellig
en de familie nabij – maakt de
traplift het echte verschil.
Aandacht voor uiterlijk
De eerste elektrische trapliften zijn nog grote, hoekige apparaten met een motor in de
stoel en een stroomsnoer aan
een haspel dat zichzelf op- en
uitrolt. Pas vanaf de jaren negentig komt er extra aandacht
voor het uiterlijk. De huidige
generatie trapliften voldoet
aan het verlangen van veel
gebruikers naar een apparaat
dat zomin mogelijk opvalt.
De rail is dun en leverbaar in
een kleur die wegvalt tegen
de trap. De stoel is compact
en ook de bekleding van de

Voor wie op latere
leeftijd niet wil
verhuizen, omdat
de woning zo fijn en
vertrouwd is, maakt
de traplift het echte
verschil.

zitting en de rugleuning kan
volledig naar wens worden
gemaakt. De techniek is geperfectioneerd, de veiligheid
geborgd, door toepassing van
onder andere gordels, klembeveiligingen waardoor de lift
meteen stopt als er iets op de
rail ligt en accu’s die voorkomen dat de lift stilvalt bij
stroomuitval.
Bijna altijd passend
Tegelijk lijkt ook een ander
vooroordeel geen stand meer
te houden: ‘Een traplift, die
past nooit op onze trap…’
Slimme oplossingen met
bevestigingen aan de binnenkant of de buitenkant maken
bijna alle (zelfs de smalste)
trappen geschikt voor een
traplift. Door de rail aan de
binnenkant te plaatsen, blijft
de brede kant van de treden
vrij beloopbaar. De techniek
is al zo ver dat er zelfs al modulaire trapliften bestaan die
opgebouwd worden uit onderling uitwisselbare modules.
Omdat deze onderdelen vooraf gemaakt kunnen worden,
is de traplift vaak volledig uit
voorraad leverbaar. Het blijft
natuurlijk wel maatwerk, en
dat geldt ook voor de prijzen.
Recht omhoog is voordeliger
dan een traplift met bochten
en het gekozen trapliftmodel
en ook het aantal traptreden
hebben invloed op de prijs.
Goed om te weten: een tweedehands aanschaf behoort
vaak tot de mogelijkheden,
net als de mogelijkheid om
een traplift te huren.

UITGELICHT
FIETS OF E-BIKE?
De e-bike is inmiddels populairder dan de gewone fiets. De
hulpmotor is handig met wind tegen en bij langere afstanden.
Het belangrijkste attribuut van de e-bike is de accu. De prijs van
een nieuwe fietsaccu is pittig.
TIPS VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR
Stal je fiets als het kan binnen en bewaar de batterij droog en
op kamertemperatuur. Ook moet je de batterij niet helemaal
leeg opbergen, als je ’m langere tijd niet gebruikt. Het risico is
dat de accu niet meer oplaadt als je deze weer nodig hebt.
ALS DE BATTERIJ AAN HET EINDE IS
Als de fietsaccu toch aan vervanging toe is, kun je deze laten
reviseren. Dat is goedkoper dan een nieuwe en je draagt bij
aan de circulaire economie. Vaak is een reparatie voldoende
zijn om je accu weer naar behoren te laten werken. Een
refurbished accu is bij uitstek de oplossing in een situatie waar
geen nieuwe accu verkrijgbaar is voor je vertrouwde fiets. Een
refurbished accu is voordelig als je überhaupt géén andere
fiets wil kopen. En als je simpelweg langere afstanden wil
fietsen met je huidige fiets, kun je ervoor kiezen om je accu te
upgraden naar een hogere capaciteit.

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

+31 (0) 485 782 565

FIETS ZORGELOOS VERDER

OP UW VERTROUWDE FIETS

FIETSACCU REVISIE

REFURBISHED FIETSACCU

Uw ﬁetsaccu weer als nieuw, met
hogere actieradius.

Volwaardige ﬁetsaccu
duurzaam opgebouwd.

FIETSACCU REPARATIE

NIEUWE FIETSACCU

De juiste diagnose voorkomt
hoge kosten, niet altijd is een
revisie noodzakelijk.

Origineel geproduceerde ﬁetsaccu.

www.kwsseuren.nl
2 jaar garantie

Gratis verzending

Altijd een passende oplossing
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Otolift, dé meest
Du n s
ra il t etreweenrk e le
e l d!

gekochte traplift
van Nederland
Pro f it e e r
t ijd e li j k

€750,-

Korting
t/m 30-09-21

Daarom kiest u voor Otolift
Maatwerk uit eigen fabriek
Niet goed = geld terug
Ook huur en tweedehands
Slechts 48 uur levertijd

Meest gekozen!

Otolift Modul-Air

Otolift Line

Perfecte oplossing voor iedere trap

Speciaal voor rechte trappen

+
+
+

+
+
+

Ultracompact design
Dunste enkele rail ter wereld
Uw trapleuning kan blijven zitten

Zeer concurrerende prijs
Automatische draaizitting
Doorlopende laadstrip

Stuur mij een gratis brochure
Adres

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Otolift Trapliften, Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

4500+ beoordelingen

Bel gratis 085 - 018 10 23

Telegraafw36

Telefoon

9,2

voor een gratis thuisadvies of om
onze gratis brochure te bestellen.

Naam

Postcode/plaats

Klantenbeoordeling

Otolift.nl
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Tekort aan testosteron?
Herken de klachten (en doe er iets aan)

V

an vermoeidheid en
sombere gedachten
tot weinig zin in seks:
een relatie met een tekort
aan testosteron wordt
nog steeds veel te weinig
gelegd. Op de lange termijn
kan dat een grote impact
hebben op de gezondheid
van de man.

Impact groot
Tegenover de geleidelijke
testosteronafname bij
de man staan de nogal
abrupte veranderingen in
de hormoonhuishouding
van de vrouw. Deze

Vermoeid en lusteloos, vaak
somber, helemaal niet lekker in je vel zitten, en zelfs
nog amper zin hebben in
seks? Het zijn niet de minste
klachten en toch kun je ze als
man van middelbare leeftijd
lijdzaam ondergaan. Immers,
je lichaam wordt ouder en
deze ongemakken horen daar
nu eenmaal bij. Toch? Daar
valt op af te dingen. Waarschijnlijker is dat er toch echt
iets anders speelt, zeker als
de klachten zich nog verder
opstapelen: van prikkelbaarheid en slechte concentratie
tot slaapstoornissen en een
afname van het zelfvertrouwen. Symptomen van een
burn-out? Of een depressie?
Daarmee wordt dit soort
klachten nog (te) vaak verward. Dat de lichamelijke en
geestelijke malaise misschien
op iets heel anders wijst, namelijk een tekort aan testosteron, wordt niet altijd op tijd
onderkend.
Geleidelijk proces
‘Vrouwen komen in de overgang en ze komen daar ook
weer uit,’ merkte medisch
seksuoloog en mannenarts
dr. Bert-Jan de Boer al eens
op. ‘Mannen komen, zeg ik
wel eens, in de neergang.
Huisartsen zien dat nog vaak
als een normaal verloop
van het leven. Maar als de
klachten voortkomen uit een
testosterontekort, kun je er
zeker iets aan doen. Dat zou
ook moeten, want inmiddels
weten we dat een tekort

gaat in korte tijd van
100% naar vrijwel nul.
Deze overgang, ook wel
menopauze genoemd,
begint bij vrouwen
tussen de 45 en 55 jaar
oud en kan tussen de
twee en tien jaar duren.
Ook hier is de impact
op de gezondheid
groot: maar liefst 80%
van alle vrouwen in de
overgang kampt met
klachten en die gaan
verder dan de bekende
‘opvliegers’. Slaap- en
concentratiestoornissen,
energiegebrek,
prikkelbaarheid en
stemmingswisselingen

aan testosteron de levensverwachting naar beneden
haalt.’
De afname van testosteron
is een natuurlijk proces dat
geleidelijk verloopt (in tegenstelling tot de abrupte veranderingen in de hormoonhuishouding bij vrouwen, zie
kader). Vanaf 35 jaar is er een
daling van ongeveer 1,5% per
jaar. Dat lijkt niet veel, maar
al op korte termijn kan het
grote impact hebben op het
welzijn van de man. En op de
langere termijn kan het tot
allerlei gezondheidsklachten
leiden.

Grote impact
Testosteron is een belangrijke
bouwsteen van je lichaam.
Het heeft impact op je huid
en je lever, het beschermt
je bloedvaten en zorgt voor
spierkracht en botsterkte.
Een tekort aan testosteron
betekent dat je lichaam niet
goed meer wordt onderhouden en dus niet goed meer
functioneert. De schade aan
je gezondheid kan uiteindelijk
zeer ernstig zijn: van botontkalking tot een verhoogde
kans op hart- en vaatziekten.
Het is dus goed om te weten
dat er iets aan kan worden
gedaan. En te weten dat je
met je klachten niet alleen
staat: vanaf hun 45ste levensjaar hebben vier op de tien
mannen een testosterontekort. Van deze groep wordt
slechts vijf procent daarvoor
behandeld.
Herstelde balans
Wees dus alert op klachten
als aanhoudende vermoeidheid, gebrek aan energie om
wat dan ook te doen, neerslachtigheid en weinig of
geen zin meer in intimiteit.
Neem het gevoel dat je een
veel mindere versie van jezelf
bent geworden serieus. En

Een tekort aan
testosteron betekent
dat je lichaam niet
goed meer wordt
onderhouden en
dus niet goed meer
functioneert.
besef dat zorgverleners de
klachten die horen bij een
testosterontekort niet altijd
herkennen waardoor je geen
juiste diagnose krijgt. Een
simpel meettestje wijst uit of
je een testosterontekort hebt.
Met meer bewegen, minder
alcohol en een gezond dieet
kun je de klachten al een heel
eind verminderen. Maar vaak
is ook aanvullende medicatie
nodig. Vergelijk het effect
daarvan met diabetes: als
je lichaam de insuline niet
meer (voldoende) aanmaakt,
krijg je deze toegediend. Een
testosteron therapie verbetert
je energieniveau en voorkomt
dat je lusteloos op de bank
blijft hangen. Je libido herstelt zich en je krijgt weer zin
in seks. Door de herstelde balans voel je je, kortom, weer
een echte man.

door de afname van
het oestrogeengehalte
komen vaak voor,
net als bijvoorbeeld
gewichtstoename en
een minder wordende
zin in seks. Somberheid
en depressieve buien
kunnen een stempel
drukken op het dagelijkse
leven. Op de langere
termijn kan een lagere
oestrogeenspiegel leiden
tot botontkalking en
een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten.
Net als bij mannen met
testosterontekort worden
de klachten vaak niet
onderkend of krijgen
een verkeerde diagnose.
Slechts 5% van de
vrouwen in de overgang
worden daarvoor
behandeld.
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WAT JE MOET WETEN OVER TESTOSTERON TEKORT
Testosteron is een mannelijk hormoon dat een belangerijke rol speelt in het lichaam van de man. Met het ouder

worden, neemt het testosterongehalte geleidelijk af. Dit is een normaal proces. Het vormt pas een probleem als er

klachten ontstaan. Een tekort aan testosteron kan grote impact hebben op het welzijn én de gezondheid van de man.

Testosteron neemt af
vanaf 35 jaar.

Bijna
van de mannen van 45 jaar en ouder heeft
een tekort aan testosteron. Bij mannen met overgewicht
en of diabetes komt het zelfs vaker voor. (Mulligan 2006)

Meest voorkomende klachten
Testosteron
daalt met 1,5%
per jaar. De
afname van
testosteron
kan leiden tot
klachten.

moeheid

afname libido

stemmingswisselingen

spierzwakte

gebrek aan energie en motivatie
slechte concentratie
en geheugen
erectie stoornissen

slaapstoornissen
depressieve gedachten

5%

wordt
behandeld
Test je op een
testosteron tekort

Er wordt geschat dat
slechts 5% van de mannen
met Testosteron Deficiëntie
wordt behandeld met
Testosteron Therapie.
(Nieuwenhuijzen
Kruseman: NTvG 2006)

Afvallen en gezonde levensstijl
zijn belangrijk in combinatie met
Testosteron Therapie

Mocht je willen weten
of je last hebt van
testosteron tekort, doe
dan de test en krijg
direct de uitslag. De test
bestaat uit 17 vragen en
neemt slechts enkele
minuten in beslag.

Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door Besins Healthcare
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Omroep MAX pakt weer uit met potentiële
tv-hits

O

mroep MAX oprichter
en presentator Jan
Slagter heeft zin in
het nieuwe televisieseizoen.
Dit najaar zendt Omroep
MAX meerdere nieuwe
programma’s uit, waaronder
de dramaserie Maud
& Babs, de zoektocht
naar nieuw operatalent
ARIA en het nieuwe
programma De Grote
Kleine Treinencompetitie.
Hierin nemen zes
modeltreinbouwers en hun
teams het tegen elkaar op.
De dramaserie Maud & Babs
gaat over een familie die
onder hoge druk komt te
staan door mantelzorg. “Het
is iets waar veel mensen ook
mee te maken hebben. Maud
& Babs is drama met een licht
humoristische toon,” vertelt
Jan Slagter. Dat laatste is
in goede handen bij de drie
hoofdrolspelers Loes Luca,
Rifka Lodeizen en Kim van
Kooten en regisseur Barbara
van Bredero (Mees Kees, Taal
is zeg maar echt mijn ding).
“Het is goed om het thema
mantelzorg op deze manier
onder de aandacht te brengen. Mantelzorgers hebben
het heel zwaar. Je hebt weinig
vrije tijd. Wij vinden dat ze
wel wat meer ruimte mogen
krijgen om hun taak goed te
doen. Zonder de mantelzorgers komt het hele zorgsysteem tot stilstand.” De dramaserie heeft een humoristische
insteek, met een lach en
een traan. “Het is allemaal
heel herkenbaar voor mensen. Mantelzorg is niet iets
waarvan je weet ‘o ja, over vijf

© Maud, Babs, Juliette | © Mark de Blok / MAX

“Iedereen houdt van
André van Duin. Dat
zegt veel over zijn
persoonlijkheid.”
jaar moet ik voor mijn moeder
zorgen’. Het komt opeens op
je af en dan is het alle zeilen
bijzetten. Wat er dan kan
gebeuren, zie je in de serie.”
Opera talentenjacht
Het nieuwe muziekprogramma ARIA is een muzikale
zoektocht naar een nieuwe
operaster. “Opera is een
kunstvorm die we wat meer
onder de aandacht willen
brengen op een toegankelijke
manier. Vroeger was opera
volksmuziek. Bijna iedereen

kent de bekende nummers.”
In de jury zit onder meer
operaster Tania Kross. “Het is
een talentenjacht voor mensen die al heel goed kunnen
zingen of ook al geschoold
zijn. Ruwe diamanten die nog
moeten worden geslepen.”
De winnaar krijgt een opleiding bij De Nationale Opera.
“Ik verwacht ook echt dat er
kandidaten zullen doorbreken. Nederland kent grote
namen, zoals Christina Deutekom, Eva-Maria Westbroek,
Francis van Broekhuizen,
Marco Bakker en Ernst Daniël
Smid.”
Modeltreinbouw
Jan Slagter verheugt zich ook
op het nieuwe programma
De Grote Kleine Treinencom-

petitie. “Het spreekt tot de
verbeelding. Ik had vroeger ook een modeltrein. Ik
bouwde onder de tafel door,
met hellinkjes en huisjes.
Als we gingen eten moest ik
de trein weer opruimen.” Hij
vervolgt: “Competitie is leuk
als je de kans krijgt je eigen
creativiteit erin te leggen.
Het is een echte wedstrijd.
De deelnemers bouwen werkelijk prachtige decors. De
deelnemers moeten spektakelstukken maken.”
Presentator is André van
Duin. Gevraagd naar wat
hem zo uniek maakt, volgt
een waterval aan superlatieven. “Iedereen houdt van
André van Duin. Dat zegt veel
over zijn persoonlijkheid. Ik

heb nog nooit iemand een
onvertogen woord over André
horen zeggen. Bijna iedereen is met hem opgegroeid.
Hij is zo talentvol. Het is de
grootste komiek van Nederland. Dat hij ook een heel
andere kant heeft, is te zien
als presentator van Heel
Holland Bakt en als acteur in
de dramaserie Het Geheime
Dagboek van Hendrik Groen.”
Hij heeft zin in het nieuwe
televisieseizoen. “Niet alleen
in de nieuwe programma’s,
maar ook in oude hits als
Sterren op het Doek, Tijd voor
MAX en Heel Holland Bakt.
En vergeet niet de nieuwe
programma’s van onze collega’s. Als NPO gaan we een
mooi najaar tegemoet.”
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Ons allernieuwste
hoortoestel:

de AudioNova B9
Exclusief verkrijgbaar
bij Schoonenberg

Tijdelijk met
50%
introductie
korting

Een compact hoortoestel
boordevol technologie.

De AudioNova B9 is voorzien
van de nieuwste innovaties:
✓ Speech intensifier - optimaal gesprekken verstaan
✓ Bluetooth verbinding - voor 2 actieve
verbindingen op hetzelfde moment
✓ Oplaadbaar
✓ Muziek programma’s af te stemmen op
jouw genre voor de ultieme beleving
✓ Tikbediening
✓ Hearing Remote-app: eenvoudige
personalisering via je mobiele telefoon
✓ Op afstand instelbaar door audicien

Maak een afspraak op schoonenberg.nl of bij een Schoonenberg winkel in de buurt

