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BEWUST OUDER WORDEN: GEZONDHEID

Voorkom klachten en ziekten met bloeden ontlastingsonderzoek

K

lachten en ziekten
ontstaan vooral door
onze leefstijl. Denk
aan stress, verkeerde
voeding, alcohol, medicijngebruik, overgewicht,
te weinig beweging. De
voortekenen tonen zich
al in een vroeg stadium in
je lichaam. Je bloed, maar
ook je ontlasting, bevat
ontzettend veel gezondheidsinformatie. Door
deze preventief uitgebreid
te onderzoeken weet je
hoe gezond je écht bent
en waar jij aan moet werken om zo lang mogelijk
gezond te blijven.
Worden er afwijkingen ontdekt
die op gezondheidsrisico’s
duiden, dan kun je die, mits
je er tijdig bij bent, meest-

Drs. Mischa Kremer
CEO Perfect Health

keuren. Dit terwijl we weten
dat onze leefstijl een enorme
verstorende impact kan hebben
op deze waardes. Het risico tot
verstoringen is dus dagelijks
aanwezig.”

al eenvoudig met simpele
leefstijlaanpassingen in de
kiem smoren. Zo voorkom je
dat een ongezonde leefstijl
zich ontwikkelt tot serieuze
gezondheidsproblemen. “Dit
geeft de bekende credo’s
‘meten is weten’ en ‘voorkomen
is beter dan genezen’ meer
kracht en onderbouwing. Dit is
de manier om gezond oud te
worden,” aldus Mischa Kremer
van Perfect Health.
Gezondheidsinformatie
uit bloed en ontlasting
Uit je bloed halen we de meeste gezondheidsinformatie. Loop
je gezondheidsrisico’s (zoals op
hart- en vaatziekten, diabetes);
hoe functioneren je belangrijkste lichaamsprocessen en
organen (zoals hart, lever en
nieren); heb je tekorten aan
belangrijke vitaminen en mine-

“Het is raar dat we
onze gezondheid niet
preventief checken,
maar de auto wel
jaarlijks een APK
geven.”
ralen (zoals vitamine D, B11, B12
en ijzer); zijn er ontstekingen
gaande? Hoe werkt je immuunsysteem? Allemaal cruciale
vragen waarop het antwoord
zo enorm belangrijk is om te
weten of je in de basis wel
gezond bent en welke aandacht
jouw lichaam in het bijzonder
om vraagt, om zo lang mogelijk
gezond te blijven. “Het is dan
ook raar dat we deze waardes niet standaard preventief
meten, maar wel 1 x per jaar
onze auto APK moeten laten

Je darmen zijn je ‘tweede
brein’
Het beste is om een bloed- én
darmonderzoek te combineren,
voor een goed totaalbeeld. “Het
is makkelijk af te nemen en je
hebt meteen heel veel informatie. Het is geen complexe
diagnostiek. De kosten zijn
laag,” aldus Kremer. “Je bloeden ontlastingswaarden kun je
uitlezen, net als het oliepeil en
de boordcomputer van je auto.
Het levert allerhande preventieve gezondheidsinformatie
op. Zo hou je de regie over je
gezondheid.”
Wat veel mensen niet beseffen, is dat je darmen voor
een groot deel je gezondheid
bepalen, vertelt Kremer. “De
darmen doen veel meer dan
je stoelgang en spijsvertering.
Je immuniteit wordt voor 80%
verzorgd vanuit je darmen.
Ze sturen andere delen en
functies van je lichaam aan,
en worden daarom ook wel je
‘tweede brein’ genoemd.” Voor
de darmen geldt nog sterker
dat leefstijlfactoren verstoringen kunnen veroorzaken. “Je
kunt hier helemaal niets van
merken, maar het risico schuilt
erin dat zich wel een klacht of
ziekte kan gaan ontwikkelen.”
Ervaar je wel darmklachten?
Dan weet je zeker dat er

verstoringen zijn. “Daarom is
het zo belangrijk ook inzicht te
krijgen in je darmgezondheid,
preventief en zeker bij klachten.
Net zoals we veel algemene
gezondheidsinformatie halen
uit bloed, halen we specifieke
gezondheidsinformatie over je
darmen uit ontlasting. We vinden het belangrijk dat dit besef
er gaat komen hoe waardevol
dit is voor je gezondheid,” aldus
Mischa Kremer.
Preventief onderzoek
“De sleutel tot gezond oud worden is vroegdiagnostiek, niet
laatdiagnostiek. Hoe eerder je
erbij bent, hoe beter,” benadrukt Kremer. “Een huisarts is
niet bezig met preventie en de
middelen die je kunt inzetten,
zoals voedingsstoffen. Hoe eerder je afwijkingen in het vizier
krijgt hoe makkelijker deze aan
te pakken zijn. En dat is nu juist
de focus en aanpak bij preventief onderzoek. Bij Perfect
Health kijken we waar en hoe
iemand zijn gezondheid kan
verbeteren en op een natuurlijke manier zonder medicatie
gezondheidsproblemen kan
helpen voorkomen. Met een
verandering van je leefstijl en
met waar nodig een aanvulling
met voedingssupplementen
kun je gezondheidsrisico’s
bijsturen en de gezondheid ondersteunen. Daarmee kun je de
toekomst verder vooruitschuiven en gezonder oud worden.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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De stille epidemie die ‘osteoporose’ heet

H

et breken van
een bot lijkt
onschuldig, maar
is het niet. Dat zegt
Liesbeth Winter. Ze is
internist-endocrinoloog
bij het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC).
Osteoporose kan daaraan
ten grondslag liggen.
Volgens haar kun je met
de juiste leefstijl veel
leed voorkomen.

Liesbeth Winter

“Minder bot verhoogt
het risico op breuken”,
legt Winter uit. “Als de
afbraak te hard gaat
kan osteoporose, ofwel
bontontkalking, ontstaan.”
Osteoporose
Tot ongeveer je 35e
levensjaar bouw je bot
op. “Maar er zijn mensen
die hun piek botmassa
nooit bereiken. Dat kan
komen door familiaire
belasting, een ernstige
ziekte zoals een chronische
ontstekingsziekte waarbij
voedingsstoffen slecht in de
darm worden opgenomen,
of anorexia nervosa.”
Daarnaast spelen andere
risicofactoren mee. “Denk
aan roken, alcohol en
leeftijd.”
Een bot breken, lijkt
onschuldig, maar dat is het
niet. Winter: “Hoe ouder je
wordt, hoe meer de kwaliteit
van leven wordt beperkt
door een fractuur. Patiënten
met een wervelfractuur
worden in eerste instantie
vaak bedlegerig en
regelmatig verliezen ze hun
onafhankelijkheid.”

Voldoende bewegen
Het is daarom belangrijk
om voldoende te bewegen.
“Zeker als mensen ouder
worden, gaat dat echt
tellen. Botten hebben
een continue aanmaak en
afbraak. Na het vijftigste
levensjaar wordt de balans
negatief. Het lichaam
moet daarom gestimuleerd
worden om nieuw bot aan
te maken en dat gebeurt
door belasting. Als je te veel
zit, vindt er geen stimulatie
plaats. Ook roken en alcohol
zijn belangrijke factoren.
Mensen realiseren zich niet
dat dit zo slecht is voor de
botkwaliteit.”
De 61-jarige Trudy weet
uit eigen ervaring hoe
groot de impact is van
osteoporose. In 2017 trok
ze de singel van een
shetland pony even stevig
aan, waardoor een wervel
in haar rug knapte. “Het
duurde maanden voordat ik
een doorverwijzing naar het
ziekenhuis kreeg en artsen
erachter kwamen dat ik niet
alleen een wervelbreuk had,
maar ook osteoporose.”
Levenskwaliteit
Een wervelbreuk kan
ongemerkt ontstaan. De
patiënt gaat krom lopen of
wordt kleiner. “En iedere
breuk maakt de kans op

Osteoporose is
een chronische
aandoening en wordt
ook wel een stille
epidemie genoemd.

een volgende breuk groter”,
legt Winter uit. “Als er
een wervel inzakt, wordt
de druk op andere wervels
ongunstiger, waardoor
er weer nieuwe breuken
kunnen ontstaan. Bij een
groot deel van de patiënten
gaat de kwaliteit van leven
een jaar na de breuk nog
steeds verder achteruit
en ook is het risico op
overlijden verhoogd.”
Ook de levenskwaliteit
van Trudy is hard
achteruitgegaan. “Door de
breuken heb ik veel pijn en
weinig energie. Mijn wervel
is nooit meer helemaal
goed hersteld. Ik kan niet
meer werken en niet meer
sporten. Bovendien deed ik
vroeger veel met paarden
– ik trainde paarden, gaf
paardrijles en deed aan
paardrijden - maar ook dat
is niet meer mogelijk. Mijn
leven ligt stil. Ik heb hulp

» Ga voor meer informatie naar www.osteoporosevereniging.nl.

in de huishouding, omdat
ik amper kan bukken. Ook
kan ik niet meer voor mijn
hondje zorgen”, vertelt ze
met tranen in haar ogen.
“Het werd te zwaar om goed
voor hem te zorgen.”
Stille epidemie
In Nederland zijn zo’n
850.000 mensen met
osteoporose, blijkt uit cijfers
van het RIVM. Dat aantal
neemt naar verwachting
alleen maar toe door de
vergrijzing. Slechts een
klein deel van deze mensen
heeft ook daadwerkelijk de
diagnose osteoporose. “Je
kunt breuken niet geheel
maar wel deels voorkomen
als je een gezonde leefstijl
toepast en op tijd met
eventuele behandeling
start. Zorg voor voldoende
vitamine D en calcium.
Als je hier te weinig van
binnenkrijgt, worden je
botten niet hard en breken
ze gemakkelijk.”
Osteoporose is een
chronische aandoening
en wordt ook wel een
stille epidemie genoemd,
omdat je het niet merkt.
Volgens Winter is het
daarom verstandig om je te
laten screenen als je vaak
wat breekt of als je een
botbreuk hebt en ouder bent
dan 50. “Als je je zorgen

maakt over osteoporose ga
dan naar de huisarts.”
Diagnose
Volgens Trudy is een
diagnose erg belangrijk.
“Daardoor ben ik zelf nu
extra voorzichtig. Ik fiets
niet, neem geen risico’s.
In de winterperiode, als ik
weet dat er sneeuw en ijzel
op komst is, zorg ik dat
de koelkast, diepvries en
voorraadkast gevuld zijn,
zodat ik niet naar buiten
hoef. Ik ben als de dood
dat ik uitglijd en weer wat
breek.”
Daarnaast zijn er goede
behandelingen die de kans
op nieuwe breuken omlaag
brengen, zegt Winter. “Ook
is er valtraining. De meeste
breuken ontstaan immers
door een val en als je niet
of beter valt voorkom je veel
narigheid. Daarnaast kan
speciaal schoeisel helpen. Er
is heel veel mogelijk en het
is een goed behandelbare
ziekte, zeker als je er in een
vroeg stadium bij bent.”

NL-PRO-0722-00012/
september2022
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BEWUST OUDER WORDEN: JAN SLAGTER

“Ik maak me zorgen over
de komende winter”

J

an Slagter is vooral
bekend als het vriendelijke, betrokken
gezicht van Omroep MAX.
Daarnaast is hij op de
barricades te vinden als
de belangen van ouderen in de knel dreigen
te komen. Zoals nu met
het pensioenakkoord en
exploderende energieprijzen. Gelukkig start, na
een zomer vol succesvolle programma’s, ook nog
een nieuw tv-seizoen.

Het nieuw tv-seizoen van
Omroep MAX verwelkomt
oude bekenden, zoals ARIA,
Sterren op het Doek, Van
Onschatbare Waarde en De
Grote Kleine Treinencompetitie. “De magie van treinlandschappen bouwen spreekt tot
de verbeelding, dat je iets ziet
ontstaan.” Jan Slagter verheugt zich ook op De Nieuwe
Vermeer (voorjaar 2023), dat
door Dionne Stax wordt gepresenteerd, over de zes verdwenen werken van Vermeer.
Maar het is niet waar zijn hart
en hoofd op dit moment vol
van zijn. “Pensioenen zijn een
heikel punt voor onze omroep.
We krijgen heel veel brieven
van verontruste leden dat
het nieuwe pensioenakkoord
eraan komt, wat ook wel het
‘casinopensioen’ wordt genoemd. Bepaalde rechten die
mensen in de loop der jaren
hebben opgebouwd gaan
zomaar van tafel waarbij een
nieuw potje wordt gemaakt.

EXPERT
HENK SCHEELE EN
RENÉ DE ZEEUW
AARDAPPELTELERS

Er zijn allemaal experts die in
koor zeggen ‘niet doen’.”
Pensioen misgelopen
Pensioenfondsen maken
gemiddeld zo’n 6 à 7 procent
rendement, terwijl gepensioneerden al 15 jaar de indexatie mislopen. Het maakt
dat ouderen met een AOW en
een klein pensioen tientallen
miljarden zijn misgelopen aan
pensioengeld. Slagter maakt
zich druk dat de FNV – “die
moet opkomen voor de werknemers” – akkoord is gegaan
met de nieuwe pensioenplannen. “We zullen ons daar met
hand-en-tand tegen verzetten,
om te zorgen dat het nieuwe pensioenakkoord er niet
komt. Dat doen we nu al met
een aantal ouderenbonden.

“We krijgen veel
brieven van
verontruste leden
over het nieuwe
pensioenakkoord.”

Er wordt gezegd dat met het
nieuwe pensioenakkoord wel
kan worden geïndexeerd. Dat
is niet wáár. Als de beurs
daalt, gaat je pensioen ook
naar beneden. Het is mensen
een worst voorhouden. Ik
hoop dat de Tweede en Eerste
Kamer hier een halt toe roepen. Ouderen en toekomstige
gepensioneerden hebben het
pensioengeld ingelegd, samen
met de werkgevers. Het is hún
geld. Maar ze hebben er geen
zeggenschap over. Dat vind ik
onbegrijpelijk.”
Energieprijzen
Jan Slagter houdt zijn hart
vast voor de winter en hoe
ouderen moeten rooien met
de hoge energieprijzen. “Daar
maak ik me veel zorgen over.”
Met de stichting MAX Maakt
Mogelijk ondersteunt de
omroep ouderen in landen als
Moldavië die in mensonterende omstandigheden moeten
leven. “Ik heb nooit kunnen
bedenken dat ik ook een plan
moet maken voor ouderen
in Nederland om dit soort

Lokaal geproduceerde
Boerderij Chips
Bij de Hoeksche Hoek
hoef je slechts de weg
over te steken om van
de akkervelden naar de
chipsfabriek te komen.
Aardappelteler Henk
Scheele en collega-boer
René de Zeeuw gooiden in
2002 het roer om. Sindsdien
leveren ze niet langer
aardappelen aan grote
partijen, maar maken ze er
Boerderij Chips van.
Wat was de aanleiding?
“Het is veel leuker om je
product rechtstreeks aan
de consument te brengen,
dan dat je elke keer een
vrachtwagen van het erf
ziet rijden zonder te weten
waar het terechtkomt. We
kunnen nu precies bepalen
hoe de aardappelen worden
verwerkt. De chips worden
met zonnebloemolie
gebakken, waarna ze op
smaak worden gebracht.
Doordat de chips mét
schil geproduceerd
worden, behouden
ze hun natuurlijke
aardappelsmaak. Er komen
geen enkele kunstmatige
kleur-, geur- en
smaakstoffen aan te pas.”
projecten op te zetten. In een
rijk land als Nederland is het
de taak van de overheid om
de meest kwetsbaren in de

Jullie geven
rondleidingen
“We willen ons
enthousiasme voor
de unieke werkwijze
graag delen. We nemen
bezoekers mee in het
proces: je struint langs
de akkervelden of rijdt
rond op de huifkar om te
zien hoe de aardappelen
worden verbouwd.
Vanaf daar ben je zo
bij de naastgelegen
fabriek, waar je het
productieproces
kunt volgen. Bij het
Inspiratiepunt Foodlab
kun je meer leren
over bodembeheer,
biodiversiteit en het
gebied de Hoeksche
Waard. En mocht je het
leuk vinden, dan kun je
ook nog even een kijkje
nemen bij de bijen- en
bloementuinen rondom
het erf!”
Rondleidingen bij de
Hoeksche Hoek vinden
wekelijks plaats op
woensdag om 10:0011:00, 13:30-14:30 en
15:00-16:00.
Voor meer informatie:
www.hoekschehoeve.nl
samenleving uit de wind te
houden.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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BEWUST OUDER WORDEN: VRIJE TIJD

Er is nog een heel leven na je
werkend leven

V

oor veel mensen
is het een grote
stap om van een
werkend leven naar de
nieuwe periode na het
pensioen te gaan. De
derde fase, wordt deze
levensfase ook wel
genoemd. Je kunt niet
vroeg genoeg beginnen
om na te denken over
de invulling van die tijd,
adviseert KBO-PCOBdirecteur Ingrid Rep.

Een steeds grotere groep ouderen neemt actief deel aan
het maatschappelijk leven,
constateert Rep. “Het gaat om
een levensfase waarin je nog
fantastische dingen kan doen.
De afgelopen 70 jaar is de
gemiddeld levensverwachting
met 10 jaar toegenomen. 70 is
het nieuwe 60. Je hebt na je
pensioen nog 20, 30 jaar voor
de boeg, waarvan een groot
deel in goede gezondheid besteed kan worden. Een steeds
grotere groep mensen boven
de 60 jaar zegt ‘we willen niet
oud zijn, maar we willen wel
zelf nadenken over het ouder
worden’.”
“Mensen stellen de vraag:
wat wil ik later doen als ik
groot ben? Hoe kan ik gezond
blijven en genieten van het
leven? Ze hebben de beleving
dat ze nog zeker tien jaar
actief kunnen meedraaien.”
De vereniging kan helpen bij
de voorbereiding op het ouder
worden en maatschappelijk
actief blijven, bijvoorbeeld als
vrijwilliger. “Je ziet dat men-

sen graag iets met hun kennis
en ervaring willen doen, en
het bijvoorbeeld superleuk
vinden om mensen te helpen
bij het computergebruik of het
beheer van de huishoudportemonnee. Je hebt ook mensen
die opleidingen beginnen of
in eigen buurt of omgeving
vrijwilliger zijn.”
Expertise
KBO-PCOB is een belangenbehartiger van ouderen. “Veel
mensen hebben een heldere,
krachtige mening als het over
zorg, pensioen, koopkracht of
wonen gaat. We hebben een
groot actief seniorenpanel
waarmee we dit soort vragen
bespreken. Dat nemen wij
dan weer mee als we met de
ministeries praten.” Uit recent
onderzoek door KBO-PCOB
naar de koopkrachtontwikkeling blijkt dat steeds meer
senioren zich zorgen maken.

“Je ziet dat mensen
graag iets met hun
kennis en ervaring
willen doen.”

“We willen graag nader onderzoeken of mensen betaald
werk verrichten uit noodzaak
of uit plezier. Het is niet erg
als je kranten bezorgt omdat
je dan in beweging bent en
buiten bent, maar het is niet
de bedoeling dat je dat moet
doen omdat je anders niet
kunt rondkomen.”
Op dit moment spelen veelal
de zorgen over de stijgende
prijzen. “De generatie van
kort na de oorlog, die vaak
nog armoede hebben gekend,
hebben vaak heel goede tips
over hoe je toch kunt rondkomen met erg weinig. Het is
een generatie die het vermogen heeft om daar mee om te
gaan. Het zijn vaak mensen
die heel bewust bezig zijn met
duurzaamheid, omdat het hen
aan het hart gaat dat zoveel
wordt weggegooid,” vertelt
Rep. “We vragen vaak door,
om te horen wat voor oplossingen mensen zelf verzinnen.
Dan ben ik iedere keer weer
verrast van alle ideeën die
worden genoemd.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

EXPERT
EELCO HABETS,
RAISIN
Is de stijging van de rente
positief?
“Een hogere rente is in
de meeste gevallen een
positieve ontwikkeling
voor het spaarvermogen
en de pensioenen. Aan de
andere kant werd de enorme
stijging van de huizenprijzen
voor een belangrijk deel
veroorzaakt door de lage
rente; men kon meer
lenen en daardoor hoger
bieden. Je ziet nu dat de
hogere hypotheekrente de
stijging in de huizenprijzen
dempt. Tegelijkertijd is de
inflatie sinds de Tweede
Wereldoorlog nog niet zo
hoog geweest, daarom zet
de Europese Centrale Bank
ongekende renteverhogingen
in om de inflatie in te
dammen.”
Wat adviseer je
beleggers?
“Je moet niet nu al je geld
in je beleggingsportefeuille
omzetten in spaargeld. Een
verstandige lange termijn
beleggingsstrategie is
spreiding over verschillende
beleggingscategorieën.
Een gezond portfolio met
langere horizon bevat
zowel beleggingen als
spaargeld. Je financiële
buffer zet je op een vrij
opneembare spaarrekening
zodat je er altijd bij kunt
en met het geld dat je
een tijdje kunt missen
ga je depositosparen.
Een deposito biedt met
de zekerheid van een

vaste hoge rente namelijk
tegengewicht aan
risicovollere beleggingen.”
Wat is het voordeel van
depositosparen?
“Bij depositosparen staat
de rente vast over de
afgesproken looptijd.
Deze looptijd kan variëren
van enkele maanden
tot meerdere jaren. De
spaarrentes stijgen weer,
waarbij de depositorentes
harder stijgen dan de
rentes op vrij opneembare
spaarrekeningen. Zo kun
je inmiddels al 2% op 1
jaar looptijd ontvangen.
Vergeleken met de hoogste
rente van 0,65% p.j. op
vrij opneembaar sparen,
levert depositosparen je
dus ruim drie keer zoveel
rente op. De meeste
Nederlanders hebben een
relatief hoog bedrag staan
op de spaarrekening én voor
een deel zelfs renteloos
op de betaalrekening –
betaalrekeningen groeiden
onder andere zo hard omdat
we ons geld tijdens de
coronacrisis niet konden
uitgeven, maar vanwege de
lage rente was het voor velen
niet de moeite waard om
geld te verplaatsen naar een
spaarrekening. Ondertussen
lopen we zo veel rendement
mis. Vrij opneembaar sparen
kan al vanaf 1 euro, maar ook
voor depositosparen hoef je
niet groot te beginnen: dat
doe je al vanaf een inleg van
500 à 2000 euro.”
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IN SAMENWERKING MET RAISIN

De spaarrentes stijgen!
Profiteer met de depositoladder

G

oed nieuws voor
spaarders: de
rentes stijgen! Met
name spaargeld voor één
of twee jaar vastzetten
op een spaardeposito
loont, aangezien de
rentes op depositosparen
sneller stijgen dan de
rentes op ﬂexibele
spaarrekeningen.

Kijken we naar de spaarrentes
die worden aangeboden door
banken in de rest van de
EU, dan wordt het pas echt
interessant: daar stijgen de
rentes veelal sneller dan bij
Nederlandse banken. Via het
online spaarplatform
Raisin.nl hebben Nederlandse
spaarders eenvoudiger dan
ooit toegang tot zo’n 100
deposito- en spaarrekeningen
van banken uit de EU, met
rentes die inmiddels oplopen
tot wel 2,60% per jaar. Op
spaardeposito’s met een
looptijd van 1 jaar verdubbelde
in de laatste 3 maanden de
hoogste verkrijgbare rente
reeds van 0,95% naar 2,00% p.j.
Eelco Habets, algemeen
directeur van Raisin.nl,
verwacht dat de rentes
komende maanden nog wel
zullen oplopen, vanwege
verdere renteverhogingen van
de ECB. “Spaarders kunnen
en moeten nu echter al in
actie komen. Zo behaal je
een veel hogere spaarrente
van inmiddels 0,65% p.j.
op een spaarrekening bij
bijvoorbeeld Renault Bank
in Frankrijk, in tegenstelling
tot de 0,00% p.j. die je bij
Nederlandse banken over
het algemeen krijgt. Ben
je op zoek naar hoger, vast
rendement zonder het risico
van beleggen en je kunt je
spaargeld een tijdje missen?
Dan kun je termijndeposito’s
overwegen. Hierbij leg je
eenmalig een bedrag in
tegen een vaste rente voor
een vooraf overeengekomen
looptijd – de rente wijzigt
dus niet, waardoor je precies
weet hoeveel rente je aan
het einde van de rit kunt
verwachten. De looptijden
variëren over het algemeen
van 3 maanden tot één
of een aantal jaren. Zelfs
looptijden van 10 jaar worden
aangeboden.”
Dilemma: inleggen of
wachten?
“De rentes zullen
waarschijnlijk niet opnieuw

verdubbelen in de komende
drie maanden,” voorspelt
Habets. De stijgende rente
plaatst spaarders voor
het dilemma of ze nú een
spaardeposito moeten
openen of beter nog even
kunnen wachten op nóg
gunstigere rentetarieven.
Raisin.nl heeft berekend dat
het vrijwel altijd een beter
idee is om niet te wachten
maar direct een rekening te
openen.
Wachten met het inleggen
van je spaargeld loont
zelden, verklaart Habets.
“Vaak maak je het mislopen
van rente gedurende de
periode dat je wacht niet
meer goed, ook niet als je
het geld tijdelijk op een
flexibele spaarrekening
met hogere rente zet.” Hij
licht dit toe aan de hand
van een rekenvoorbeeld.
Als je de keuze hebt
tussen nu inleggen op een
spaardeposito met een
looptijd van twaalf maanden
tegen een rente van 1,00%
op jaarbasis, of nog zes
maanden wacht in de hoop
dat je dan profiteert van een
rente die geklommen is naar
1,50%. Wat levert dan het
meeste op? Als je de eerste
zes van de twaalf maanden
afwacht, betekent dit dat
je alleen de laatste zes
maanden van het jaar rente
opbouwt. Om de misgelopen
rente goed te maken, moet
de rente na zes maanden

Met de depositoladder
heb je dus meer
flexibiliteit en kun je
eenvoudig inspelen
op stijgende rentes.

dubbel zo hoog liggen. In
het voorbeeld heb je dus een
rente van 2,00% op jaarbasis
nodig om in de resterende
zes maanden evenveel rente
te hebben opgebouwd als
in een situatie waarin je nu
direct inlegt tegen een rente
van 1,00% per jaar. “Het
is dus verstandiger om nu
direct je geld vast te zetten
tegen een lagere rente van
1,00% dan zes maanden te
wachten, omdat je dan 1,50%
rente krijgt,” benadrukt
Habets. “Zelfs als de rente
hard stijgt, levert wachten
aan het eind van de rit
nauwelijks of niet meer op.
Direct instappen pakt vrijwel
altijd gunstiger uit – of je
loopt in elk geval weinig tot
niets mis.”

te bouwen, niet te wachten
met je geld (en rente mis te
lopen), en tóch te profiteren
van stijgende rentes, kun je
de zogeheten depositoladder
toepassen.
Met de depositoladder,
verdeel je je spaargeld
over ‘spaarpotjes’ met
verschillende looptijden.
“Splits je spaarbedrag op
in bijvoorbeeld vijf delen,
welke je voor verschillende
looptijden vast zet: één
deel voor één jaar, één
voor twee jaar, drie jaar,
vier jaar, en vijf jaar. Zodra
elk deposito vervalt, leg
je dit opnieuw in voor
5 jaar. Het eerste ingelegde
bedrag, oorspronkelijk op
een deposito van één jaar,
vervalt dan in het zesde jaar
weer, het tweede bedrag na
zeven jaar, enz. Zo heb je elk
jaar weer een deposito dat
vervalt, waarmee je weer
op zoek kunt naar de beste
rente van dat moment. Met
de depositoladder heb je
dus meer flexibiliteit en kun
je eenvoudig inspelen op
stijgende rentes.”

Proﬁteer van stijgende
rentes met de
depositoladder
Op een depositorekening
staat je geld en de rente dus
voor de gehele looptijd vast –
je kunt tussentijds niet bij je
geld. Om meer flexibiliteit in

» Ga nu naar www.raisin.nl en spaar via één gratis account in de EU met toprentes tot wel 2,60% p.j.
Een deposito- of spaarrekening openen gaat eenvoudig en snel online.

Over Raisin
Raisin geeft spaarders
toegang tot deposito- en
spaarrekeningen van
banken uit heel de EU – via
één platform en volledig
online – met rentes tot wel
2,60% per jaar! Raisin’s
diensten zijn gratis voor de
spaarder: Raisin ontvangt
een commissie op bemiddeld
spaargeld van zijn
partnerbanken. Er sparen al
meer dan 500.000 Europese
klanten voor meer dan
€ 53,0 miljard bij Raisin’s
129 partnerbanken.
Om te sparen bij de
partnerbanken opent
de spaarder zijn/haar
gratis Raisin-rekening
bij Raisin Bank, de
persoonlijke centrale
transactierekening bij Raisin
Bank. Vervolgens opent
en beheert de spaarder
zoveel spaarproducten als
gewenst vanuit één centraal
account – ideaal als men het
spaargeld wilt spreiden over
verschillende producten,
banken en landen!
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BEWUST OUDER WORDEN: STAAROPERATIE

“Je ogen zijn je connectie met de buitenwereld”

D

at ze haar patiënten
met een staaroperatie kan helpen
weer goed te zien, maakt
dat ze elke dag plezier
in haar vak heeft, vertelt oogarts Nayyirih de
Koning-Tahzib. “Je ziet
soms dat de wereld van
oudere mensen kleiner
wordt, omdat ze bepaalde dingen niet meer kunnen of durven. Doordat
ze door de staar minder
goed zien, voelen ze zich
kwetsbaar.”

“Ik haal veel voldoening uit
m’n werk. Het is een dankbare
operatie. Vooral de samenwerking en interactie met de
patiënten zijn leuk. Ik geniet
van de dankbaarheid. Je ziet
mensen stralen als ze geopereerd zijn, dat vind ik mooi,”
vertelt De Koning-Tahzib.
Troebele lens
Een staaroperatie heeft
geringe risico’s, maar toch
is de beleving anders dan bij

andere operaties. “Angst aan
de voorzijde, opluchting aan de
achterkant,” vat de oogarts de
emoties krachtig samen. “Achteraf is het vaak ‘het viel heel
erg mee’. Maar iedere patiënt
vindt het spannend, zelfs mensen die al zwaardere operaties
hebben meegemaakt,” vertelt
ze. “Je ogen zijn je connectie
met de buitenwereld. ‘Je hebt
er maar twee van’,” zeggen
haar patiënten dan tegen haar.
Van iedereen gaat het gezichtsvermogen achteruit. Op
een gegeven moment kan dit
uitmonden in staar. “Achter de
pupil zit de natuurlijke lens.
Die verliest zijn helderheid.
Dat is een langzaam proces,
waarbij de lens troebel wordt,
waardoor je geleidelijk slechter
gaat zien.” Mensen hebben
vaak lang niet door dat ze
slechter gaan zien. “Ze passen
zich onbewust aan. Dat vind ik
fascinerend. Pas als ze aan één
oog zijn behandeld, merken
ze hoe slecht het daarvoor
was.” De voornaamste klacht
bij mensen met staar is een
vermindering van de gezichtsscherpte. Dat merken ze
doordat ze bijvoorbeeld op een
onbekende weg last hebben
om de verkeersborden te lezen
of de ondertiteling van de tv
niet goed meer zien.
Dagbehandeling
In de vroege fase is het
verminderde zicht nog op te
vangen met contactlenzen
of een bril. Er komt echter
onvermijdelijk een moment dat
de opticien ook geen uitkomst
meer kan bieden en doorverwijst naar de oogkliniek. “Die
samenwerking is heel goed. Er
wordt goed meegedacht door
opticiens.”

De behandeling is laagdrempelig. De operatie is een dagbehandeling. Het oog wordt
met oogdruppels verdoofd
en vervolgens wordt er met
drie kleine sneetjes toegang
verkregen tot de troebele lens.
Deze wordt vervangen door
een kunstlens. “Met een paar
kleine handelingen daarna is
de operatie klaar.” De Koning-Tahzib vervolgt: “Tussen
de operatie van het eerste, geopereerde oog en het tweede
oog hebben mensen soms last
van disbalans, waardoor er een
trend is om de tijd tussen de
twee operaties zo kort mogelijk te houden. Binnenkort
kunnen we de staaroperaties
op dezelfde dag verrichten.”
Brildragers
Het doel van de staaroperatie
is het verbeteren van het zicht.
“Als je de troebele, natuurlijke

lens vervangt door een heldere
kunstlens, heb je daarnaast de
luxe om een beetje te ‘sleutelen’ aan de brilsterkte. Het is
niet per definitie dat je altijd
van je bril afkomt, maar men
kan proberen de brilsterkte te
minimaliseren. De patiënt kan
ook de wens uiten voor een
premiumlens om na de staaroperatie zoveel mogelijk brilonafhankelijk te worden of te
blijven, bijvoorbeeld een kunstlens die multifocaal is en/of de
cilinderafwijking corrigeert. “Je
hebt drie afstanden – veraf, de
computerafstand en dichtbij
–, en eigenlijk heb je nog veel
meer tussenafstanden, zoals

“Staar is een
langzaam proces,
waarbij je geleidelijk
slechter gaat zien.”

die van de smartphone, laptop
en het autodashboard.
In veel gevallen hebben
mensen met een premiumlens geen bril meer nodig. De
kosten van een staaroperatie
worden vergoed, het is verzekerde zorg. De kosten van
premiumlenzen worden niet
vergoed. Niet iedereen is echter geschikt voor een premium lens. Dan kun je met een
basis kunstlens die persoon
nog heel goed helpen.” Het is
belangrijk dat we de mogelijkheden vooraf goed met de
patiënt bespreken en gedegen
onderzoek doen, legt De Koning uit. Gelukkig gaat het in
veruit de meeste gevallen heel
erg goed, zijn mensen erg blij
en dankbaar.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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BEWUST OUDER WORDEN: GEZONDHEID

Vergeetachtigheid is soms meer dan dat

H

et is op 21 september Wereld
Alzheimerdag,
dus hoog tijd om stil
te staan bij deze vorm
van dementie. Wat is
Alzheimer en wat kun je
doen om de kans op deze
ziekte te verkleinen?
Wat is Alzheimer?
Je loopt een kamer in, maar
weet opeens niet meer wat je
aan het doen was. Of je hebt
het over een vriend of collega,
maar komt plotseling niet op
zijn of haar naam. Hoewel dit
ons allemaal weleens overkomt
(zeker naarmate we ouder
worden), kan vergeetachtigheid
een van de eerste tekenen van
dementie zijn. Dementie is een
verzamelnaam voor ruim vijftig
hersenziektes met gelijksoortige
symptomen, waaronder de
ziekte van Alzheimer. Bij
Alzheimer gaan de zenuwcellen
in de hersenen kapot doordat

Feiten
• Volgens het CBS is Alzheimer
de snelst groeiende
doodsoorzaak in Nederland.
• 1 op de 3 vrouwen krijgt
dementie. Bij mannen is dit
1 op de 7.
• Mensen met dementie leven
gemiddeld 6,5 jaar met de
ziekte.
• De meest voorkomende
ziekte van dementie is de
ziekte van Alzheimer (70%).

UITGELICHT
DE MEEST PERSOONLIJKE
DEMENTIEZORG

bepaalde eiwitten en vezels
zich ophopen. Hierdoor kunnen
de hersenen informatie niet
meer goed verwerken en wordt
de communicatie tussen
hersendelen verstoord. Dit
leidt tot een ernstige afname
van de geestelijke vermogens.
In Nederland hebben rond de
196.000 mensen de ziekte van
Alzheimer.
Symptomen
Meestal begint de ziekte van
Alzheimer in de hippocampus.
Dit is het gebied van de
hersenen dat een belangrijke
rol speelt in de opslag en het
ophalen van informatie. Het
is kortom de plek waar het
geheugen wordt geregeld.
Naarmate de ziekte zich
ontwikkelt, komen er steeds
meer symptomen bij naast de
geheugenproblemen. Waar
iemand met Alzheimer in
het begin misschien slechts
lichtelijk verstrooid is, kunnen
daar in een later stadium
andere verschijnselen bijkomen
zoals opvliegendheid of andere
ongecontroleerde uitingen van
emoties, moeite om mensen
of plekken te herkennen en
spraakproblemen. De snelheid
waarmee iemand met Alzheimer
achteruitgaat verschilt. Hoewel

Niet alleen leeijd
speelt een rol, ook
onze levensstijl is
van invloed.
sommigen al snel worden
belemmerd in het uitvoeren van
alledaagse handelingen, leven
anderen nog jarenlang relatief
zorgeloos hun gewone leven.
Wat zijn de oorzaken?
Bij de ziekte van Alzheimer is
zelden sprake van erfelijkheid.
Ouderdom is de voornaamste
oorzaak van Alzheimer. Terwijl
slechts 8 procent van de
mensen boven de 65 jaar
dementie heeft, is dat bij 40
procent van de mensen boven
de 90 jaar het geval. Niet alleen
leeftijd speelt een rol, ook
factoren die te maken hebben
met onze levensstijl zijn van
invloed. Roken, een tekort aan
mentale uitdaging en te weinig
beweging zorgen allemaal voor
een grotere kans op dementie.
Een gezonde, fitte en
prikkelende levensstijl is dus
aan te raden (bron: Alzheimer
Nederland; CBS).
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Toen zijn moeder, Martha
Flora, twintig jaar geleden
Alzheimer kreeg, wist
ondernemer Marco
Ouwehand (60) het zeker:
de zorg voor mensen
met dementie moet
anders. Inmiddels wordt
het zestiende Martha
Flora huis gebouwd,
waar persoonlijke,
liefdevolle aandacht het
uitgangspunt is.
Linda Hamburger (87)
woont met veel plezier in
een Martha Flora huis in
Dordrecht.
Het appartement van Linda
Hamburger is groot en licht,
maar tegelijkertijd huiselijk
met een keukenblokje, een
ronde eettafel met vier
stoelen en een zithoek.
Centraal in de kamer staat
haar piano. Bovenop stapels
bladmuziek. Lang geleden zat
Linda op het conservatorium.
Muziek is altijd een grote rol
blijven spelen in haar leven.
Nog regelmatig speelt ze
stukken van Bach.
Voordat Linda Hamburger
in het Martha Flora huis
kwam, ging zij door haar
dementie snel achteruit.
Volgens dochter Sabien was
haar moeder op het laatst
erg mager. Het bleek dat de
boodschappen ergens in de
keuken lagen opgestapeld. Ze

vergat te eten. De coronatijd
versnelde haar achteruitgang.
Linda Hamburger kijkt uit op
het groen rondom het huis.
‘’Ik zit hier graag en ik voel me
nooit alleen, want als ik mijn
kamer verlaat, kan ik in een
van de andere ruimtes terecht
waar altijd wel iemand is.
De bibliotheek is prachtig,
de keuken is gezellig, net
als de woonkamer en de
lange koffietafel waar we
regelmatig spelletjes spelen.
Je bent overal vrij in, niets
moet hier. En als het mooi
weer is, ga ik naar buiten. Ik
ben dol op de zon.’’ Soms gaat
ze met de andere bewoners
op stap. Regelmatig worden
er uitstapjes georganiseerd:
naar de film, de dierentuin of
het circus. En elke week halen
de bewoners samen verse
bloemen op de markt.
Martha Flora biedt
gespecialiseerde,
liefdevolle dementiezorg
in een beschermde
samenleving, waar de
bewoners het leven zoals
zij dat gewend zijn zo
veel mogelijk kunnen
voortzetten, rekening
houdend met de dementie.
De huizen van Martha Flora
staan op mooie locaties
door heel Nederland.
Fotografie: Arenda Oomen.
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Weer vooruit na kanker

EXPERT
ROMY DE ROO
CHIEF OPERATING OFFICE
CONTACTCARE

3 vragen over de
DigiHulplijn
Romy de Roo is werkzaam
als Chief Operating
Office bij ContactCare,
één van de partners
van De DigiHulplijn. Zij
beantwoordt de drie
meest gestelde vragen
over de DigiHulplijn.

H

et aantal mensen
dat overlijdt aan
kanker is sinds de
jaren tachtig aan het dalen. Dit betekent dat er én
meer mensen van kanker
genezen én dat de ziekte
minder vaak dodelijk is.
Waar het aantal mensen in
Nederland dat aan kanker
sterft in 2009 nog op 624 per
100.000 inwoners lag, is dat
in het decennium daarna afgenomen tot 517 per 100.000
inwoners (bron: CBS). Daarbij
is de 5-jaars overleving van
45% in 2000 naar 60% in 2014.
Er zijn met andere woorden
steeds meer mensen in het
Nederland die langere tijd
met kanker leven of die van
de ziekte genezen.

Een chronische ziekte
Hoewel de langere levensverwachting voor mensen met kanker in de eerste plaats natuurlijk
goed nieuws is, brengt de
veranderde situatie ook nieuwe
uitdagingen en afwegingen met
zich mee. De gevolgen van kanker en van de behandeling ervan
kunnen zwaar en langdurig zijn.
Volgens het in 2019 verschenen
rapport Kankerzorg in Beeld:
Over Leven met en na Kanker
van Integraal Kankercentrum
Nederland (IKNL) ervaart bijna
40% van de mensen met kanker
nog jaren nadat de diagnose is
gesteld vermoeidheid. Ook is
het percentage mensen die last
hebben van angstgevoelens of
depressiviteit bij mensen die
kanker hebben (gehad)
beduidend hoger dan bij de
algemene bevolking van
Nederland.

Wat je kunt doen
Er zijn verschillende factoren die het leven met of na
kanker aangenamer kunnen
maken. Volgens het IKN is het
aanpassen van de leefstijl de
meest voor de hand liggende
manieren waarop mensen
zelf invloed hebben op hun
welzijn. Een gezond voedingspatroon, genoeg beweging,
matig gebruik van alcohol en
niet roken dragen allemaal bij
aan een verbeterde toestand.
Maar de verantwoordelijkheid
ligt uiteraard niet alleen bij
de (ex-)patiënt. Het is net zo

Het is belangrijk dat
er begrip is vanuit
de omgeving voor de
situatie.

Waarom is het
belangrijk dat ik digitaal
mee kan doen?
“Pinautomaten
maken plaats voor
internetbankieren,
papieren brieven
worden e-mails en de
winkelstraten veranderen
in online webshops. Zelfs
persoonlijk contact tussen
(klein)kinderen en (groot)ouders kan tegenwoordig
via het internet. Je kunt
niet meer om de digitale
wereld heen. Veel mensen
vinden dit lastig. Daarom
is er de DigiHulplijn.’

belangrijk dat er begrip is
vanuit de omgeving voor de
situatie. Zo zouden werkgevers genoeg ruimte moeten
bieden aan werknemers die
kanker hebben (gehad) om
weer op het eigen tempo de
draad op te pikken. Ook kunnen vrienden en familie hun
steentje bijdragen door steun
te bieden bij alledaagse bezigheden zoals het doen van
boodschappen of koken. Op

Wat kan de DigiHulplijn
voor mij betekenen?
“De DigiHulplijn is een
gratis hulplijn waar je
naartoe kunt bellen
met je vragen over
digitale apparaten en
het internet. Je krijgt
een écht persoon aan de
telefoon die je vragen
beantwoordt en je zelfs
meer kan vertellen over
het hulpaanbod bij jou in
de buurt.”
Voor wie is de
DigiHulplijn?
“De DigiHulplijn is er
voor iedereen met een
vraag over een digitaal
apparaat of het internet.
Het maakt niet uit wat je
leeftijd is of hoe digitaal
vaardig je bent. Verkeerde
vragen bestaan niet. De
DigiHulplijn is er voor
iedereen.”

die manier wordt de situatie
dragelijker.
Voor meer advies over
leven met en na kanker,
of tips voor hoe u iemand
met kanker het best kunt
steunen bezoek de website
www.kwf.nl
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET DIGIHULPLIJN

Vind je het lastig om digitaal mee te doen?

J

e bent niet de enige:
rond de 2,5 miljoen
Nederlanders vinden
het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer,
smartphone of tablet. De
DigiHulplijn (0800 - 1508)
is een gratis hulplijn waar
je naartoe kunt bellen
met je vragen over digitale apparaten en het
internet.
Digitaal belastingaangifte
doen, toeslagen aanvragen,
e-books downloaden of tickets
bestellen voor een theatervoorstelling. Even bellen met

de klantenservice is steeds
minder vanzelfsprekend. Een
persoonlijke afspraak bij een
loket de uitzondering. Digitaal
is de norm. En dat is soms
knap lastig.
Vragen en twijfels
Zie je een vreemde melding
op je scherm en weet je niet
wat dit betekent? Wil je een
afspraak maken bij je huisarts, maar weet je niet hoe
dit werkt? Of twijfel je of het
mailtje dat je hebt ontvangen
wel echt is? Het gratis telefoonnummer van de DigiHulplijn kan van maandag t/m
vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur
worden gebeld. De professionals aan de andere kant van

Cabo nam idempor
ehenimus ut earuptam
fugit pratur, omnis
exerrum que pero

de lijn nemen de tijd voor je
en komen met een persoonlijk
advies om je op weg te helpen.
“Ik heb zelf geen kinderen, en
daarom geen kleinkinderen.
Mijn neven en nichten zijn
ook gewoon druk met hun

eigen leven,” vertelt Toos (84).
“Dankzij de DigiHulplijn kan
ik altijd iemand bellen die me
kan helpen als ik er digitaal
niet uitkom.” Ook Gerard (81)
vindt de DigiHulplijn een uitkomst. “Als het even niet lukt

» De DigiHulplijn is van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 -17:00 uur te bereiken op 0800-1508 (bellen is gratis).

met DigiD of wanneer we een
e-mail ontvangen die we niet
vertrouwen, dan bellen we de
DigiHulplijn.”
Mogelijkheden van
de online wereld
De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van maatschappelijke organisaties
(Het Nationaal Ouderenfonds,
SeniorWeb en de Koninklijke
Bibliotheek), private partijen
(VodafoneZiggo en ContactCare) en de Alliantie Digitaal
Samenleven. Deze organisaties vinden het belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen mee
kunnen doen en kennismaken
met de mogelijkheden die de
online wereld biedt.
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IN SAMENWERKING MET KITE

Kite’s Europese productielocatie voor
CAR T-celtherapie staat in Nederland

P

atiënten met
bepaalde vormen
van bloedkanker,
kunnen in het laatste
stadium van hun ziekte in
aanmerking komen voor
CAR T-celtherapie. Deze
vorm van behandelen
maakt gebruik van het
eigen immuunsysteem,
doordat T cellen van
de patiënt bewerkt
worden. De bewerkte
cellen worden weer
teruggeplaatst bij
dezelfde patiënt, waarna
ze de kankercellen
kunnen herkennen en
gericht aanvallen. Deze
vorm van behandeling is
eenmalig en wordt per
patiënt volledig op maat
gemaakt.
Voor Europese patiënten kan
dit, sinds iets meer dan twee
jaar, volledig vanuit Nederland
gedaan worden. Daar staat
namelijk een state-of-the-art
productiefaciliteit van Kite,
een dochterbedrijf van Gilead
Sciences.
Marco Willems, die als team
lead op de productieafdeling
van Kite werkzaam is, legt
uit: “Nadat de behandelend
arts CAR T-celtherapie heeft
voorgeschreven, wordt
in het ziekenhuis bloed
afgenomen bij de patiënt,
dat vervolgens binnen 72 uur
en onder strikte condities,

Marco Willems, team lead op de productie-afdeling van Kite.
naar ons vervoerd wordt. Na
ontvangst beginnen we met
de grootste zorg aan het
productieproces. Wij isoleren
de specifieke afweercellen,
de T cellen, uit het bloed en
bewerken ze. De aangepaste
cellen worden vervolgens
opgekweekt en daarna zo
snel mogelijk naar dezelfde
patiënt teruggebracht.
Het terugplaatsen van de
bewerkte cellen gebeurt in het
ziekenhuis, via een infuus”.
Teamwork
Kite richt zich als specialist
volledig op celtherapie
en beschikt, als een van
de wereldwijd leidende

bedrijven, over drie celtherapie
productiefaciliteiten. Het is
uniek dat de productiefaciliteit
voor Europa in Nederland
staat. Vanuit deze vestiging
wordt samengewerkt met
meer dan 180 gekwalificeerde
behandelcentra in 17 landen. In
Nederland zelf zijn er in totaal
acht ziekenhuizen aangewezen
als CAR T-celtherapie
behandelcentrum. “Wij zijn
een van de eerste bedrijven
die op zo’n grote schaal
kunnen opereren. Vanuit onze
Nederlandse locatie kunnen
wij tot 4000 celtherapieën per
jaar produceren. De productie
gaat daarom zeven dagen per
week, 365 dagen per jaar door.

En we werken gedurende de
dag in twee shifts. ‘s Nachts
wordt er schoongemaakt.”
Nederland als hub
voor Europa
Marco vervolgt: ”Ruim twee
jaar geleden, opende wij
hier in de regio Amsterdam
de deuren van ons hightech
pand. Wat heel belangrijk
is, want onder andere een
lokale vestiging maakt dat
de bewerkte cellen zo snel
mogelijk weer bij de patiënt
teruggeplaatst kunnen
worden. Dit geldt voor zowel
Nederlandse als Europese
patiënten. Het proces om
van de cellen, CAR T cellen
te maken, kost zeven tot
tien dagen, afhankelijk van
de conditie van de cellen.
Daarna volgen nog de
noodzakelijke kwaliteits- en
veiligheidscontroles, die
ongeveer zeven tot negen
dagen in beslag nemen*.
Tijd is cruciaal. Want de
patiënten die in aanmerking
komen voor deze behandeling
zijn echt heel erg ziek.
Kite koos er bewust voor om
zich te vestigen op een locatie
dichtbij Schiphol. Als tweede
luchthaven van het continent,
is het een vervoersknooppunt
met vele verbindingen binnen
Europa.
Nog maar het begin
“We zijn inmiddels met een
heel groot internationaal
team. En velen van de ruim
800 hoogopgeleide collega’s,
zijn werkzaam op mijn
afdeling, waar wij ons richten
op de innovatieve en complexe
productie van celtherapieën,”

» Ben je geïnteresseerd in werken bij Kite, kijk dan op de website www.kiteamsterdamcareers.com/

vertelt Marco. “Ik heb hele
diverse collega’s, afkomstig
uit meer dan 50 landen. En
we groeien nog altijd. Dit
vind ik heel mooi om te zien,
want naar mijn idee is dit
nog maar het begin. Ik denk
dat celtherapie, naast andere
vormen van behandeling, in de
toekomst mogelijk een basis
voor het behandelen van meer
soorten van kanker zou kunnen
zijn.”
Kite breidt zich als bedrijf
inmiddels ook al weer uit.
Na een initiële investering
van 130 miljoen euro om het
pand geschikt te maken voor
de productie van celtherapie,
investeert het nog eens
50 miljoen voor verdere
capaciteitsuitbreiding. Dit om
klaar te zijn voor de verwachte
groei in aantal indicaties,
patiënten en landen waar
celtherapie beschikbaar komt.
Voor meer informatie:

* Better M, et al. Cell Gene
Ther Insights 2018; 4:173–186.
NL-UNB-0241
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GOEDE START: LAATSTE RUSTPLAATS

Dé tip: Een goede uitvaart regel je van tevoren

H

et cliché ‘er komt
veel op je af bij een
overlijden’ klopt
helaas,” zegt Brigitte
Wieman, directeur van
de BGNU (brancheorganisatie van gecertiﬁceerde
uitvaartondernemingen).
“De emoties, het verdriet
en het afscheid nemen,
het is allemaal intens.”
“Maar daarnaast zijn er ook
erg veel zaken die onder
tijdsdruk geregeld moeten
worden, want een uitvaart
moet in Nederland binnen
zes werkdagen plaatsvinden.
Denk hierbij niet alleen aan
het inlichten van de familie
en andere relaties, maar ook
aan zaken of de overledene organen of weefsels wil
doneren, of er een uitvaartverzekering is en waar de
overledene begraven of
gecremeerd wil worden.”
In het ideale geval is alles
van tevoren goed geregeld
en besproken met de familie, maar in de praktijk is dit
lang niet altijd het geval.
Na de eerste stappen zijn
er nog veel meer beslissingen te nemen en zaken te
regelen: wat moet er op de
rouwbrief komen te staan,
wie gaan er spreken op de
uitvaart, welke administratieve zaken hebben haast?
De zorg om dingen te vergeten levert nog eens extra
stress op. De steun van een
goede uitvaartondernemer
maakt dan echt het verschil.
Die weet precies wat er
moet gebeuren en kan veel
handelingen uit handen
nemen.

EXPERT
HANS DE WILDE
DIRECTEUR NATUURWENS
Natuurwens neemt een
speciale plaats in als het
gaat om natuurbegraven.
“Natuurwens is de enige
die zich uitsluitend richt
op het begraven van
urnen, in de vrije natuur”,
aldus Hans de Wilde,
directeur Natuurwens.

Brigitte Wieman

“Mensen kiezen
steeds bewuster hun
laatste rustplaats.”

Maar hoe kies je een goede uitvaartondernemer?
In Nederland is uitvaartondernemer een vrij beroep:
iedereen mag zich uitvaartondernemer noemen, ook
zonder opleiding of ervaring.
Dit kan tot vervelende situaties leiden.
Brigitte Wieman licht toe
dat er op website van BGNU
niet alleen handige checklijstjes staan van zaken
die geregeld moeten worden, maar ook een lijst van
uitvaartondernemers die
het Keurmerk Uitvaartzorg
hebben. Deze ondernemers
zijn goed geschoold, hebben
ervaring en beschikken over
de laatste kennis. Daarnaast
worden hun ondernemingen
ook nog eens jaarlijks onafhankelijk getoetst.

“De kans dat de zaken niet
lopen zoals je wilt, wordt
zo al een stuk kleiner. Maar
wanneer je voor 100% garantie gaat, let er dan ook
op dat de uitvaartondernemer aangesloten is bij onze
Brancheorganisatie. Onze
leden zijn allemaal verbonden aan de Ombudsman
Uitvaartwezen. Dan weet je
dat, als het toch eens niet
goed is gegaan en je komt
er met elkaar niet uit, je
snel en kosteloos een oordeel kan laten vellen. Geen
tandeloze tijger trouwens,
want de uitspraken van de
ombudsman zijn bindend.”
Maar de beste tip blijft toch
om de zaken zo vroeg mogelijk te bespreken en vast te
leggen, met de familie of al
voor het overlijden ook met
de uitvaartondernemer. Op
die manier kunnen alle nabestaanden zich echt richten op een goed afscheid.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Natuurwens maakt dit
mogelijk in verschillende
natuurgebieden, waarvan
Het Nationale Park
De Hoge Veluwe het
paradepaardje is. “Het
is echt uniek dat het
mogelijk is om in het
Park, een van de mooiste
natuurgebieden van
Nederland, in de vrije
natuur je urn te laten
begraven. In het Park zijn
hiervoor vier uitgestrekte
gebieden geselecteerd, elk
met hun eigen sfeer en
uitstraling. Een belangrijk
deel van de opbrengst
wordt weer in de natuur
geïnvesteerd. Het geeft
mensen een goed gevoel
dat hun laatste, unieke
eeuwige rustplaats ook
een keuze is voor de
natuur en de toekomst.”
“Uitgangspunt is dat
de natuur zo natuurlijk
mogelijk moet blijven.
De plek wordt alleen
gemarkeerd door een

kleine veldkei. Wandelaars
lopen er langs zonder
het op te merken, maar
de nabestaanden weten
dat het de begraafplek
markeert. Bovendien
is geen grafonderhoud
nodig. De urn is begraven
in de natuur dat door
de bosbeheerders wordt
onderhouden.”
“Het ontzorgen van
de nabestaanden is
een belangrijke reden
waarom mensen voor
Natuurwens kiezen. Geen
grafonderhoud, alles is
vooraf geregeld en, heel
belangrijk, het grafrecht
is eeuwigdurend. Er hoeft
dus nooit verlengd te
worden, met de extra
kosten die daarbij komen
kijken.”
Maar het kiezen voor
een laatste rustplaats in
de vrije natuur is vooral
een gevoelskwestie. “Dat
klopt”, aldus De Wilde.
“Een belangrijke reden
om voor Natuurwens te
kiezen is het idee dat
je een prachtige laatste
rustplaats hebt die je zelf
hebt uitgezocht. En dat
je je nabestaanden een
prachtige plek geeft om
te gedenken, hoe mooi is
dat?”
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BEWUST OUDER WORDEN: GEZONDHEID

Via de app of online bij je gezondheidsgegevens

A

pps en online winnen terrein in de
gezondheidszorg.
Het verandert ongemerkt
de communicatie met
zorgverleners. Binnen
niet al te lange tijd kun
je vanaf je smartphone of
tablet je eigen medische
gegevens bekijken. De
coronacrisis zorgt voor
een versnelde doorbraak
van e-health, zoals online
consults of beeldbellen,
en trainingen en therapie
op afstand.

De coronacrisis heeft behoorlijke impact op de mentale
gezondheid, waarschuwen
hulpverleners. Volgens het
Lifelines Corona-onderzoek
van onder andere het UMCG
en de Rijksuniversiteit geven
inwoners in Noord-Nederland
hun leven op dit moment
gemiddeld een 6,9. Aan het
begin van de coronacrisis
was dit een 7,4.
De coronacrisis maakt de
noodzaak om te innoveren
direct zichtbaar. Het stimuleert digitale zorg en
ondersteuning op afstand.
Zonder e-healthprogramma’s,
webbinars, hulp-apps en
zelfs virtual reality waren de
Een PGO biedt online inzage in
je eigen medische gegevens,
zoals deze te vinden zijn in
meerdere informatiesystemen,
maar ook bijvoorbeeld de
gegevens van gezondheids- en
bewegingsapps.

PGO is naar aanleiding hiervan is een nieuwe standaard
vastgesteld voor het veilig
uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen burgers,
zorgverleners en zorgprofessionals. Websites of
apps met een MedMij-label
voldoen aan veilige en betrouwbare uitwisselding van
gegevens. De PGO’s worden
door commerciële partijen
ontwikkeld. De eersten zijn al
op de markt of in een vergevorderde testfase. Het kost
tijd, onder meer doordat de
implementaties door de coronacrisis vertraging hebben
opgelopen. Uiteindelijk is het
de bedoeling om aan je PGO
de medische gegevens te
koppelen, zodat al de gezondheidsgegevens op één plek
zijn verzameld. Zo moet het
vanaf 2021 mogelijk zijn om
de gegevens van je huisarts
in je PGO te verzamelen.
wachtlijsten van de GGZ en
therapeuten overlopen. Het
helpt mensen zo om weer
grip op de situatie te krijgen.
Inzage in gegevens
Naast digitale zorg is er een
tweede ontwikkeling die door
Covid-19 minder aandacht
heeft gekregen, maar op termijn een enorme impact gaat
hebben op het contact tussen
burger en zorgverlener. Burgers hadden tot voor kort nog
geen inzicht in de gegevens
van het eigen dossier van
hun huisarts, maar sinds juli
2020 is het wettelijk verplicht
om patiënten elektronisch
toegang te geven tot deze
medische gegevens. Om
deze te kunnen inzien is de
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld. Wat

In een PGO is de
informatie bij elkaar
gebracht in een
soort persoonlijke
datakluis.

minstens zo belangrijk is, is
dat je zelf bepaalt aan wie
je welke gegevens verstrekt.
Een PGO biedt toegang tot
de medische gegevens van
verschillende zorgverleners,
zoals je huisarts en apotheek.
Zoals de naam al aangeeft
gaat het om informatie over
je persoonlijke gezondheid. Je
kunt als patiënt de gegevens

ophalen uit je persoonlijke
dossier van je huisarts, het
ziekenhuis, de apotheek en
andere zorgverleners. Je kunt
als patiënt ook zelf gegevens
toevoegen aan het PGO.
Veilig uitwisselen
In een PGO worden verschillende soorten informatie over
gezondheid – bijvoorbeeld
over behandelingen, onderzoekuitslagen of data zelf
gemeten met apps en wearables – bij elkaar gebracht
in een soort persoonlijke
datakluis. Daar zit een belangrijk onderscheid met het
elektronisch patiëntendossier, dat in 2011 in de Eerste
Kamer sneuvelde vanwege
een gebrek aan waarborgen
rondom de beveiliging van de
persoonsgegevens. Voor de

Bekendheid PGO’s vergroten
Het succes van de PGO’s ligt
in handen van de burger en
de zorgaanbieders. De Patiëntenfederatie Nederland spant
zich met het programma ‘PGO
on Air’ in om de bekendheid
te vergroten. Patiënten-,
branche-, consumenten- en
welzijnsorganisaties werken
in een zogenoemde PGO-alliantie samen om zorgverleners het belang en nut van
PGO’s duidelijk te maken.
Vanuit het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport wordt zorgverleners
opgeroepen om mee te doen
en data te ontsluiten naar
patiënten.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET HYPOTHEEK ONLINE

Jong genoeg voor een hypotheek dankzij overwaarde

B

ij veel senioren
leeft het idee dat ze
te oud zijn voor een
nieuwe hypotheek. Dat is
een groot misverstand.
Waar je tot een paar
jaar geleden met alleen
een AOW of een klein
pensioen geen hypotheek
meer kreeg, is dat dankzij
een aantal speciaal
op ouderen gerichte
hypotheekproducten
helemaal veranderd.
Hypotheek Online
is gespecialiseerd
in hypotheken voor
ouderen.

In Nederland bestaat er geen
maximale leeftijd aan het
afsluiten van een hypotheek.
De enige twee criteria die er
echt toe doen zijn een eigen
woning met overwaarde en een
bestendig inkomen. Voor oudere
huizenbezitters met overwaarde
zijn er extra mogelijkheden.
Geldverstrekkers spelen met
speciale hypotheekvoorwaarden
en mogelijkheden in op de
behoeften van ouderen.
Senioren met een klein
pensioen hoeven hierdoor niet
de eigen woning te verkopen,”
vertelt Hypotheek Onlinedirecteur Lex van Hoepen.
“Omdat we online adviseren
is onze prijs zeer scherp, al
vanaf € 1995,-- kun je al een

volledig hypotheekadvies en
bemiddelingstraject bij ons
afnemen.”
Kan niet, bestaat niet
Hypotheek Online is
gespecialiseerd in

hypotheekadvies voor
ouderen. “Banken en
hypotheekverstrekkers zijn de
markt nog aan het verkennen.
Wat kan en wat kan niet
verschilt voortdurend. Door onze
focus te leggen op ouderen
gerichte hypotheekproducten,
hebben we verstand van de
materie. Vaak worden we
gebeld door een klant die te
horen heeft gekregen ‘dat kan
niet’ en bij zijn eigen bank naar
huis is gestuurd. Wij regelen
dan, soms bij dezelfde bank,
alsnog een nieuwe hypotheek.
“De waarde die in de woning
aanwezig is, kan te gelde
worden gemaakt als aanvulling
op het pensioen, maar
bijvoorbeeld ook om eerder

te stoppen met werken of de
leuke dingen te doen waar
je nooit eerder aan toe bent
gekomen. Om geïnteresseerden
te informeren hebben we de
Verzilvergids gemaakt.” In het
verlengde van hypotheekadvies
biedt Hypotheek Online
erfrechtplanning aan. “Uit
de mix van vermogen,
juridische samenlevingsvorm
en privésituatie komt een
berekening, op grond waarvan
er allerlei varianten zijn om de
belastingaanslag bij overlijden
te verlagen.”

» Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag de Verzilvergids aan op: www.overwaarde-opnemen.nl of neem telefonisch contact op
middels telefoonnummer 088-6643865.
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IN SAMENWERKING MET DRIMPY

Zo houd je écht de regie over je eigen gezondheid

A

l je medische
gegevens op één
plek beschikbaar
en direct in te zien? Het
is geen toekomstmuziek,
dankzij Drimpy: een
Persoonlijke Gezondheids
Omgeving (PGO) die
je volledige inzage én
de regie over je eigen
gezondheid geeft.

Onze medische gegevens? Die
liggen her en der verspreid
over de zorgverleners die we
bezoeken. De huisarts, de
specialist, de apotheek, de
tandarts, noem maar op. Ze
beheren allemaal een klein
stukje informatie over onze
gezondheid. Die stukjes zijn
bovendien opgeborgen in
systemen die niet direct met
elkaar kunnen communiceren.
“Je moet dus,” zegt Arnold
Breukhoven, directeur en
oprichter van Drimpy, “op
heel veel verschillende
portalen inloggen om een
beetje inzicht in je eigen
gezondheid en je medische
geschiedenis te krijgen.
Sterker nog, veel mensen
weten niet eens dat dat kan.
En het gekke is: we lijken dat
normaal te vinden! Maar hoe
normaal is het nou eigenlijk?
Als we een hypotheekgesprek
hebben, dan gaan we daar
goed voorbereid heen, met
een scherp inzicht in onze
financiële situatie. Maar gaan
we naar de huisarts dan doen
we dat met nul inzicht in ons
complete medische dossier.
Terwijl dat óók belangrijk is.
En zelfs belangrijker, omdat
het levensreddend kan zijn.”
Bizarre realiteit
Met Drimpy ontwikkelde
Breukhoven een zogenaamde
Persoonlijke Gezondheids
Omgeving (PGO). Breukhoven:
“Met één druk op de knop
haal je de gegevens van
zorgverleners binnen
en plaats je die op een
persoonlijke website of app.
Vergelijk het met het gemak
van een bank-app. Je hebt

in één keer toegang, in dit
geval niet tot je geld, maar
tot iets wat niet in geld is
uit te drukken: al je medische
gegevens.”
Drimpy maakt, zegt
Breukhoven enthousiast,
in één klap een einde aan
wat hij ‘een bizarre realiteit’
noemt. Breukhoven: “Het ís
ook bizar! Dat belangrijke
medische gegevens nog
steeds zo versnipperd
zijn opgeslagen en niet
gesynchroniseerd zijn
binnen systemen, leidt tot
de vreemdste taferelen.
Medische informatie wordt
soms nog per fax van de ene
zorgverlener naar de andere
zorgverlener verstuurd. Per
fax, anno 2022!” En het kan
volgens Breukhoven nog
gekker. Hij vertelt over de
patiënt die verhuisde van
het ene ziekenhuis naar het
andere: “Röntgenfoto’s die
in het ene ziekenhuis waren
gemaakt, werden op een
cd-rom gezet en, door een

“Als je direct inzicht
hebt in je financiële
situatie, dan moet
je dat toch ook
kunnen hebben in je
gezondheid?”

verpleegkundige op de fiets,
afgeleverd bij het andere
ziekenhuis.”
Actuele inzage
Met Drimpy staan alle
gegevens overzichtelijk
bij elkaar, in de eigen
PGO. Breukhoven: “Je
kunt besluiten dat ook
jouw zorgverleners – of
bijvoorbeeld je partner
of je mantelzorger - daar
toegang tot mogen hebben.
Waarbij je zelf bepaalt wat
je deelt en wat niet. Kijk,
het komt vaak voor dat een
behandelaar aan je vraagt:
waar heb je allemaal last
van, welke medicijnen heb je
geslikt, wat is je medische
geschiedenis? Los ervan
of je wel telkens hetzelfde
verhaal wil vertellen, kunnen
veel mensen niet direct
een compleet antwoord
geven. Of ze vergeten zaken
omdat ze die niet direct
aan een ziektegeschiedenis
koppelen: een sportblessure,
een reeks bezoeken aan
een fysiotherapeut. Als de
zorgverlener toestemming
heeft om in je PGO te

kijken, krijgt hij meteen
een actuele inzage in jouw
medische geschiedenis
en kan hij de behandeling
daarop afstemmen. Veel
vragen vallen meteen weg.
Kloppen de gegevens wel,
is er een herhaalonderzoek
nodig? Met Drimpy omzeil je
veel van die onzekerheden.
En je weet nu ook dat je
in de toekomst effectiever
behandeld kunt worden
omdat er direct inzage is
in alle behandelingen en
onderzoeken die je hebt
ondergaan en medicijnen
die je hebt geslikt. Zo houd
je de regie over je eigen
gezondheid en dus over de
kwaliteit van je leven.”
Kalm nalezen
Krachtig voordeel van Drimpy
is ook de mogelijkheid om
informatie rustig na te
lezen als je net een gesprek
met een arts hebt gehad.
“Dat brengt vaak de bodem
onder je voeten terug,” zegt
Breukhoven. “Want hoe
gaan die dingen? Je krijgt
een diagnose en achteraf
realiseer je je dat je geen
idee hebt wat je arts of
specialist nou precies
allemaal heeft gezegd. Met
een druk op de knop kun
je het kalm teruglezen in
je PGO, of het aan het een
ander laten lezen die kan
uitleggen wat er nou precies
staat.”
Hoe staat het met de privacy
en de veiligheid van al die
gegevens? Het ophalen

» De PGO is gratis voor alle burgers van Nederland en wordt betaald door VWS. Kijk op drimpy.com

van gegevens en het delen
gaat volgens het MedMijafsprakenstelsel. VWS en
ook de NPCF zijn hieraan
verbonden. PGO’s zoals die
van Drimpy met het MedMijlabel hebben bewezen dat zij
zich aan alle strikte regels
houden. Het MedMij-label
is een keurmerk om veilig
en betrouwbaar medische
gegevens uit te mogen
wisselen. Breukhoven: “De
omgeving is zelfs zó goed
beveiligd dat we met Drimpy
als eerste een medisch
dossier de grens over konden
sturen naar een ziekenhuis in
Nieuw-Zeeland en in Italië.
Dat was een wereldprimeur.”
Door je gegevens
eenvoudig te verzamelen
in één overzicht blijf je
in regie over jouw eigen
gezondheid. Dat lijkt nu
misschien onbelangrijk,
maar als er iets met je
gezondheid is heb je alles
bij de hand. Altijd en overal
ter wereld.
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BEWUST OUDER WORDEN: WONEN

“Denk tijdig na hoe je wil wonen als je echt oud bent”

N

u ouderen steeds
langer thuis wonen, is er behoefte
aan betaalbare seniorenwoningen met de juiste voorzieningen in de
buurt. Ook moet er veel
meer worden geïnvesteerd in levensbestendige woningen en nieuwe
woonvormen, zoals ‘knarrenhofjes’ en kangoeroewoningen. ANBO directeur-bestuurder Anneke
Sipkens adviseert om op
tijd – ‘rond je 65ste’ – na
te denken over de eigen
woonsituatie.

Wonen in een passend huis is
een van de belangrijkste voorwaarden om goed en gelukkig
oud te kunnen worden. “Langer
thuis wonen is een bezuinigingsmaatregel, maar komt
ook tegemoet aan de wens
van ouderen, om meer regie te
houden over het eigen leven
en in hun eigen omgeving te
kunnen blijven wonen.”

oplevering van nieuwe woningen blijft ver achter bij de
beloofde aantallen. “De eerste
opgave is bouwen en verbouwen. We zeggen al tien jaar
‘we weten wat eraan komt’ en
er is helemaal níets gedaan.
Dat is zorgelijk. Je gaat met z’n
allen naar een ouder wordende
samenleving en daar is onvoldoende op geanticipeerd.”
Naast extra woningen moet er
ook meer ruimte komen voor
alternatieve woonvormen. Nu
zitten regels initiatieven vaak
nog in de weg. Als voorbeeld
noemt Sipkens een ouder
echtpaar dat op een boerderij
woont. “Ze willen graag een
klein huis op het erf bouwen,
waar zij kunnen gaan wonen,
zodat de dochter in de boerderij kan wonen. Ze krijgen geen
vergunning. Dat is natuurlijk
superfrustrerend. We vinden

dat er meer ruimte moet komen voor dit soort initiatieven
van mensen die samen iets
willen opzetten.”
Mensen met een eigen huis
en veel overwaarde hebben de
mogelijkheid om de waarde
van het huis in cash geld om
te zetten. “Dat geld kun je
inzetten om je huis geschikt
te maken om er langer in te
blijven wonen. Wat je ook kunt
doen, is te overwegen om je
huis te verkopen en te gaan
huren. Het is een andere manier van denken. Als je beide
opties goed doorrekent, kan
dat interessant zijn.”

“Denk véél eerder
na hoe je later wilt
wonen.”

EXPERT
KARIN POLMAN,
DIRECTEUR FLORIUS
Moet je je huis verkopen
om je overwaarde vrij te
maken?
“Dat is niet per se nodig.
Je kunt ook een hypotheek
afsluiten op basis van
de overwaarde. Voor veel
gepensioneerden een fijn
idee. De verhuisbehoefte
onder deze groep is
namelijk niet heel groot.
Met een zogenaamde
verzilverhypotheek kunnen
ze hun overwaarde benutten
zónder te hoeven verhuizen.
Vooral voor mensen met
veel overwaarde op de
eigen woning, minder
goed pensioen en weinig
spaargeld kan dat een
uitkomst zijn.”
Jullie waren (een van) de
eerste partij(en) met een
verzilverproduct.
“We zijn in 2007 gestart
met de Florius Verzilver
Hypotheek. Een groeiende
groep heeft een klein
pensioen, maar wel een
fijne woning met veel

Levensloopbestendig
Met de dubbele vergrijzing is
er een enorm tekort aan seniorenwoningen die betaalbaar
zijn en voldoende aangepast
om echt oud te worden (‘levensloopbestendig’). In de komende acht jaar moeten zo’n
250 duizend seniorenwoningen
bijkomen. “We moeten meer
woningen realiseren waar
mensen naartoe kunnen als de
kinderen de deur uit zijn. Daarmee bevorder je de doorstroming van de woningmarkt.”
Ambitie is er genoeg, maar de

Rondkijken
Sipens’ belangrijkste advies
luidt: “Denk véél eerder na
hoe je later wilt wonen. Ga
eens informeren en rondkijken,
zodat je weet wat er mogelijk
is en welke plannen er van
je gemeente zijn. Ons advies
is, denk na hoe het is als je

overwaarde. Bijvoorbeeld
mensen in loondienst
die zelf hun pensioen
hebben moeten regelen of
zelfstandigen. Ze hebben
het financieel niet breed,
terwijl hun huis veel waard
is. Juist voor deze groep is
het verzilverproduct een
oplossing. In tegenstelling
tot bij een reguliere
hypotheek is namelijk niet
het inkomen de basis voor
de hypotheek, maar de (over)
waarde van de woning.”
Waarvoor wordt het geld
gebruikt?
“De Florius Verzilver
Hypotheek wordt vrijwel
altijd gebruikt als
inkomensaanvulling en soms
om kinderen te helpen met
de financiering van hun
woning. In de VS, Engeland
en Frankrijk is het heel
normaal om de overwaarde
te verzilveren als aanvulling
op het pensioen. In
Nederland is dit nog relatief
nieuw.”

minder mobiel bent. Je bent
voor jezelf en je kinderen verplicht om dat te doen. Je kunt
niet verwachten dat iedereen
zomaar voor je klaarstaat als
je hulp nodig hebt.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET FLORIUS

Zet op tijd de volgende woonstap vooruit

V

eel 55-plussers
denken weleens
na over
hun toekomstige
woonsituatie. Maar
stappen zetten om
hun woonwensen te
realiseren, schuiven
de meesten nog even
voor zich uit, blijkt
uit onderzoek van
hypotheekverstrekker
Florius onder ruim 900
klanten. Vier op de vijf
55-plussers kijkt vooruit,
maar slechts 20 procent
van deze groep zet ook
daadwerkelijk concrete
stappen.

De belangrijkste reden om
(nog) niet in actie te komen
en dromen om te zetten in
concrete plannen, is dat de
ondervraagde het liefst in de
eigen omgeving wil blijven
wonen (37%). Daarnaast
willen ze hun huidige buitenruimte behouden (33%) en/of
voelen zij zich nog te jong om
concreet met hun woonplan
voor straks aan de slag te
gaan (32%). Toch kan het slim
zijn om al vroeg in beweging
te komen. Waarbij je verder
kan kijken dan het aanpassen
van je woning of te verhuizen
naar een gelijkvloers appartement of seniorenwoning.
Samen zelfstandig wonen
Verhuizen naar een andere

plek kan heel leuk zijn! Vooral
als je ‘out-of-the-verhuisbox’
durft te denken. Er zijn tal
van leuke nieuwe initiatieven
en woonvormen. Verdiep je
bijvoorbeeld eens in de mogelijkheden van een kangoeroeof mantelzorgwoning. Dichtbij
familie, maar toch zelfstandig.

Durf ook eens ‘outof-the-verhuisbox’
te denken.
Of samen zelfstandig wonen,
waarbij je een eigen woning
hebt, maar ook de nabijheid
van anderen. Voor een gezellig

» Florius helpt je graag op weg om jouw woonplan voor straks waar te maken: ﬂorius.nl/strakswonen.

praatje af en toe of om samen
dingen te ondernemen. En je
buren houden ook nog eens
een oogje in het zeil, mocht
dat ooit nodig zijn. Wil je samen met gelijkgestemden een
complex met zelfstandige woningen laten ontwikkelen? Of
een groot oud pand laten verbouwen? Dat kan bijvoorbeeld
via een Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO).
Een eigentijdse oplossing bij
weinig aanbod voor samen
zelfstandig wonen.
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Zorg dat je voorbereid bent op inbrekers
of ongewenst bezoek

O

langere periode van huis,
bijvoorbeeld omdat je een
tweede huis hebt? Dan is een
alarmsysteem de basis voor
de beveiliging van je woning.

Veiligheid overdag
Een veelvoorkomend
misverstand is dat inbrekers
bij voorkeur ’s nachts op pad
gaan. In werkelijkheid worden
maar rond de 13 procent van
de inbraken in de nachtelijke
uurtjes gepleegd (bron:
CCV). Een belangrijke reden
hiervoor is dat inbrekers
liever niet oog in oog komen
te staan met de bewoners

Gelegenheidsplegers
Zo’n 90 procent van alle
inbraken wordt gepleegd
door ‘gelegenheidsplegers’
(bron: CCV). Dit type inbreker
slaat een slag omdat de
gelegenheid zich voordoet.
Een openstaande raam of
achterdeur zijn daar typische
voorbeelden van. Vergeet
daarom niet de ramen en
achterdeur te checken
voordat je weggaat, ook al is
het even op en neer naar de
bakker. Over het algemeen
geldt: hoe meer tijd het
inbrekers kost om een huis
binnen te dringen, des te
groter de kans is dat ze
afhaken om elders hun kans
te wagen. Door barricades
op te werpen rek je tijd. Een
inbreker wil er gemiddeld
maximaal drie minuten over
doen een huis binnen te
komen. Een goed slot (of
meerdere sloten) dat lastig

ok al is de kans
om de dupe te
worden van een
inbraak misschien
klein, het treffen van
voorzorgsmaatregelen
is zeker niet overbodig.
Dagelijks worden er
in Nederland zo’n 136
inbraken gepleegd (bron:
NIPW). Met een aantal
simpele stappen maak je
het inbrekers al stukken
moeilijker om te slagen
in hun plan en voel je je
een stuk veiliger.

van een huis. Liever dringen
zij een huis binnen wanneer
de bewoners de deur uit zijn.
Het is daarom belangrijk om
je huis overdag even goed
te beveiligen als ’s nachts.
Een eerste advies luidt dan
ook: trek niet simpelweg
de deur achter je dicht
wanneer je je huis verlaat

De meeste inbraken
worden gepleegd door
gelegenheidsplegers.
om boodschappen te doen of
naar je werk te gaan, maar
draai de deur op het slot.
Ben je vaker voor een wat

is te kraken kan daarom het
verschil maken.
Onverwacht bezoek
Tegenwoordig bellen
steeds vaker onbekenden
aan, voor een collecte of
met een pakketje ‘voor de
buren’. Hoewel je meestal
niets te vrezen hebt, zit
er een enkele keer een
kwaadwillend iemand bij.
Wees daarom alert wanneer
je een onverwachte bezoeker
aan de deur treft. Vooral bij
ouderen is er angst om de
deur open te doen, vooral
tijdens de donkere dagen.
Het installeren van een
buitencamera of videointercom kan dan een goede
uitkomst bieden. Je kunt de
persoon in kwestie vragen wat
de reden van diens bezoek is
en met de camera op veilige
afstand een inschatting
maken voordat je de deur
open doet. Naast inbraak
is brand een risico waar je
beducht op moet zijn: sinds 1
juli 2022 is in iedere woning
een rookmelder verplicht, óók
voor woningen van voor 2003.
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Vloerisolatie bespaart meer op de stookkosten
dan gedacht

B

ewoners met woningen zonder of
onvoldoende vloerisolatie worden extra
hard geraakt door de
hoge gasprijs. Zelfs én
vooral als ze vloerverwarming hebben. Een groot
deel van de opgewekte
warmte gaat verloren
aan de grond en buitenomgeving. Bij vloerverwarming is de onderkant
van de vloer, boven de
kruipruimte, warmer dan
de temperatuur in de
woonkamer. Dit blijkt uit
praktijkonderzoek van
TONZON bij woningen
met vloerverwarming.

De hoge energieprijzen
houden veel huiseigenaren
wakker. De thermostaat
twee graden lager zetten en
korter douchen levert tussen
de 5 en 10 procent besparing op van het gasverbruik.
Het is lang niet genoeg om
de snelle stijging de energierekening bij te houden.
Je huis verduurzamen is
niet alleen gunstig voor je
energierekening, maar het
kan ook zorgen ook voor een
veel hoger wooncomfort.
Verduurzaming van je huis
begint met de onderdelen
zonder isolatie. Op plekken
dichtbij de warmtebron
behaal je sneller en makkelijker winst: aan de achterkant van de radiator (met
radiatorfolie op de radiator)
en bij benedenwoningen
met vloerverwarming in de
kruipruimte onder de vloer.
“De vloer is een dominante
factor in de afkoeling en bij
onnodig warmteverlies. Vaak
staan mensen daar niet bij
stil. Als je het warmteverlies
tegenhoudt, wordt je vloer
warmer en zit je zo op 35 tot
40 procent besparing van je

“Hoe minder je
verwarmt, des
te relevanter
vloerisolatie is.”
gasverbruik.” Milieu Centraal
adviseert bij vloerverwarming een isolatiewaarde Rc
= 5,0 m2K/W. Standaard voor
nieuwbouwwoningen is nu
nog een norm van Rc = 3,7
m2K/W.
Vloerverwarming
Veel kruipruimtes onder
bestaande woningen en
gebouwen in Nederland
worden nodeloos opgewarmd. Afgelopen winter
heeft TONZON vier woningen met vloerverwarming
bezocht: twee zonder en
twee mét vloerisolatie. De
buitentemperatuur was die

dag 6 graden Celsius. Met
warmtebeelden werden de
temperaturen gemeten van
de woonkamer en de kruIpruimte. De onderkant van
de twee niet geïsoleerde
vloeren blijken warmer dan
de woonkamer zelf. Hierdoor
gaat een groot deel van de
verwarming verloren. “De onderkant van de vloer straalt
de warmte met groot vermogen naar de bodem van
de kruipruimte en de nog
koudere funderingsmuren,”
vertelt directeur Ton Willemsen van TONZON. “Uiteindelijk verwarmt de warmte die
via de vloer verloren gaat,
de omgeving rondom het
huis.” De techniek rondom
vloerverwarming zorgt voor
een extra hoge energierekening, constateert Willemsen.
Dit heeft ook te maken met
de manier van verwarmen.
Bij een radiator is een ruimte snel verwarmd. Bij een

vloerverwarming staat de
thermostaat dag en nacht
op vrijwel dezelfde temperatuur, omdat het anders
te lang duurt voordat de
woonkamer weer op temperatuur is. “Dat verklaart
ook waarom bewoners met
vloerverwarming vaak extra
hard worden geraakt door de
hoge gasprijs.”
Lengte stookseizoen
Bij energiebesparende
maatregelen wordt vaak als
eerste het dak geïsoleerd.
“In de berekeningen van de
regelgever scoort dat heel
goed, maar als bewoner
merk je daar weinig van in
je woonkamer,” constateert
Willemsen. Eerst de vloer
aanpakken is veel logischer.
Zeker nu de thermostaat in
veel huishoudens deze winter omlaag blijft en mensen
alleen nog de woonkamer
verwarmen. Kiezen voor
vloerisolatie scheelt niet alleen in de stookkosten, maar
ook in je wooncomfort en
de kwaliteit van het leefklimaat in huis. “Hoe minder je
verwarmt, des te relevanter
vloerisolatie is. Een koude
woonkamervloer is vochtiger
en ongezonder. Schimmel en
huismijt voelen zich thuis bij
vocht en vermenigvuldigen
zich, waardoor je een grotere

“Een etagewoning
verbruikt minder
energie dan een
woning op de begane
grond.”

kans hebt op luchtweginfecties en eczeem.”
Met de innovatieve Thermoskussens van TONZON tegen
de onderkant van de vloer
zitten de bewoners er warm
bij en wordt de lucht van
de kruipruimtes droog. Het
gecombineerde effect van de
warme vloer en de drogere
lucht is dat schimmel en
huismijt zich veel minder
thuis voelen en dus minder
snel vermenigvuldigen. Het
verkort bovendien de lengte
van het stookseizoen. “Met
goede vloerisolatie trekt de
kou trekt niet op langs je
benen, waardoor je bij een
lage binnentemperatuur het
toch comfortabel hebt. Hierdoor wordt de periode dat
de thermostaat aan moet,
aanzienlijk korter.”
Instructiefilmpjes
Door de hoge gasprijzen
is de terugverdientijd drie
keer zo snel. De kosten voor
vloerisolatie zijn in ongeveer
drie jaar tijd eruit. Een groot
voordeel van de Thermoskussens van TONZON is dat bewoners de isolatie ook zelf
kunnen aanbrengen. “Je kunt
het zelf doen, we hebben
allemaal instructiefilmpjes
op YouTube staan.” Willemsen ziet een soort ‘doe het
zelf’-klusrevival. “Veel van
onze eerste klanten isoleerden in de jaren ’80 zelf hun
woning met TONZON Vloerisolatie. Die ervaring wordt
nu hergebruikt voor hun
kinderen.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

