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BEWUST KIEZEN

Liane den Haan, Anbo

Het maken van bewuste keuzes zit diep in het DNA van de Consumentenbond. In 1953 maak-
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Wilt u meer informatie of bent u
geïnteresseerd in een dergelijke
special of samenwerking?
Neem dan contact met ons op
via info@topicmedia.nl of bel
020-8088229
Dit is een commerciële
uitgave. Deze bijlage valt niet
onder de verantwoordelijkheid
van de krant.

ten we ons nog druk over de juistheid van het aantal lucifers in een doosje. Nu testen we da-
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gelijks een groot aantal producten en diensten, juist die waarbij de keuze voor de consument
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keuzes maken. Maar makkelijk is bewust kiezen nu vaak nog niet. Waar moet je bijvoorbeeld

doordat sommige fabrikanten je doelbewust op het verkeerde been zetten. Neem volkorenproducten. Die bevatten gezonde vezels. Voor volkorenbrood is dat vastgelegd in wettelijke regels,
die bepalen welke ingrediënten er wel en niet in mogen zitten. Maar bij volkorenbeschuit,
-biscuits en -knäckebröd zijn die regels onduidelijk. En helaas, uit onze test blijkt dat deze

VERTROUWEN IS DE

producten vooral vol zitten met witte bloem, in plaats van vezels. Dit leidt tot de treurige conclusie dat wet- en regelgeving nodig is om fabrikanten te laten doen wat ze op de verpakking

BASIS VAN HET
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Van der Wilden, CBF

hun consumentengedrag. Zo willen veel klanten naast makkelijke en betaalbare, ook duurzame

Of erger, ongewild maken consumenten nu soms de verkeerde bewuste keuzes. Dat komt,

Goede Doelen Nedeland

GOEDE DOEL

klanten zich ook zelf steeds vaker en beter bewust zijn van de maatschappelijke impact van

op letten, als je een bewuste keus wilt maken?

MET EEN GERUST
HART NALATEN’

relevant en vaak niet makkelijk is. Wij willen die keus makkelijker maken, en zien daarbij dat

beloven. We zijn trots op wat we in al die jaren voor consumenten hebben bereikt. Zo is het
onlangs gelukt het door ons gewenste voedselkeuzelogo Nutriscore vanaf 2021 op de verpakking te krijgen. Je ziet dan in één oogopslag hoe gezond of ongezond een product is. Zo’n logo
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maakt bewust kiezen echt makkelijk.
Ook bij ﬁnanciële zaken is bewust kiezen vaak nog lastig. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, maar doe dat dan op een verstandige manier. Doneer je bijvoorbeeld aan goede doelen,
geef dan periodiek. Zo is je gift helemaal ﬁscaal aftrekbaar. Het regelen van een testament
kost geld, maar kan je veel narigheid en kosten besparen bij het verdelen van de nalatenschap.
Helaas maken banken en verzekeraars het je soms lastig om de juiste keuzes te maken. Zo
mogen woningbezitters 6% van de woningwaarde bij lenen voor duurzame woningmaatre-

Wij produceren campagnes onder
de noemer ‘Topic’. Deze worden
gedistribueerd met dagblad Trouw
en online geplaatst op onze platformen. Daarnaast werken we
samen met diverse partners die
aansluiten bij de campagnes om
zo relevant mogelijk te zijn. Wij
geloven dat we met relevante en
inhoudelijke content consumenten
kunnen informeren, inspireren en
activeren.

gelen. Maar sommige geldverstrekkers rekenen dan een opslag over de hele hypotheek, niet
alleen over het extra deel, waardoor de maandlasten fors omhooggaan.
Dit soort praktijken pakken we aan. Bewust kiezen betekent soms tegendraads denken. Veel
mensen overwegen afscheid te nemen van hun cv-ketel. We moeten immers allemaal “van het
gas af”. Maar de Consumentenbond is net een collectieve cv-ketelactie gestart, waarbij je via
ons een cv-ketel kunt kopen of huren. In 2021 moeten alle gemeenten in Nederland voor elke
wijk aangeven wanneer die van het gas af gaat. Deelnemers van het cv-collectief die aan de
beurt zijn, zitten dan bij ons goed. Wij laten de cv-ketel op het juiste moment gratis verwijderen, en kopers ontvangen een tegoedbon voor alternatieve verwarming, bijvoorbeeld de
aanschaf van een warmtepomp. Zo proberen we voortdurend de problemen waar consumen-

Volg ons:

ten dagelijks tegenaan lopen te signaleren en daarvoor praktische oplossingen te bieden. De

14

@topicmedia.agency
topicmedia
topic-media-agency

Consumentenbond is de enige organisatie die dit objectief en onafhankelijk doet. En dat willen
we nog heel lang blijven doen.
SANDRA MOLENAAR

Directeur Consumentenbond

ADVERTORIAL

Betaal niet
langer te veel!
Ben jij een actieve vijftigplusser en betaal je liever niet teveel?
Wij van de Seniorenvoordeelpas dragen dagelijks ons steentje bij
om het leven van onze leden leuker en voordeliger te maken
Dit doen wij o.a. door onze
leden korting te geven op
hun dagelijkse uitgaven,
dagjes weg, de energierekening, de zorgverzekering
en hun sportabonnement.

WORD IN DECEMBER LID
EN ONTVANG €5 KORTING
OP JE LIDMAATSCHAP!

Ik ben zeer
tevreden over de
seniorenvoordeelpas! Het is een
aanrader. Ook de
klantenservice
van de Seniorenvoordeelpas is
heel vriendelijk
en behulpzaam.
- Rob

Ontvang daarnaast
15 voordeelvouchers
t.w.v. €100 cadeau!

“START NU MET BESPAREN OP:
www.seniorenvoordeelpas.nl/aanmelden/eindejaarsactie

Ik ben pas
2 weken lid van
seniorenvoordeelpas en heb
inmiddels al
gebruik gemaakt
van de vele
voordelen die ze
bieden, zoals het
lid worden van
een sportclub met
korting en het
downloaden van
gratis e-books.
Nu denk ik, had ik
het maar eerder
gedaan!
- Francisca
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“Leeftijd doet er nu niet meer zo toe”
Met de leeftijd komt
de levenservaring en
wijsheid. Gebruik dat
in plaats van ouderen
af te schrijven.

LIANE DEN HAAN, ANBO

Het beeld dat ouderen ‘kwetsbaar
en hulpbehoevend’ zijn klopt niet en
is een diepgeworteld vooroordeel,
dat de beeldvorming in de media
en politiek helaas overstemt, stelt

Liane den Haan van ANBO, belangenvereniging voor ouderen. “In
ons land ben je afgeschreven, doe je
er niet meer toe. Terwijl in andere
culturen wordt oud zijn geassocieerd met levenservaring, wijsheid
en mentorschap. Dat zouden we in
Nederland ook meer moeten doen.”
Oudere mensen worden in veel
andere landen ook meer ingezet.
Den Haan vertelt over een bekende in Noord-Cyprus. “Je hebt daar
geen ouderenzorg. Iedereen in de
buurt heeft een taak om voor haar
te zorgen. Tegelijkertijd wordt ze als
oudste in de buurt gezien als ‘kennisbank’. Als je een oud recept wilt
weten of iets over vroeger ga je naar
haar toe. Ze heeft daar heel veel
aanzien. Ze zorgt ook terug.”
Vitale generatie
Mensen worden niet alleen ouder,

Tegenwoordig
is er een grote
‘vraagverlegenheid’.
Het geeft rust als je
weet dat je buren
kunnen bijspringen
maar zijn ook vitaler en langer gezond, aldus Den Haan. “Pas in de
laatste jaren van hun leven krijgen
mensen fysiek en mentaal moeite
om mee te komen. Zelfs mensen
met chronische ziektes geven aan
dat ze zich gezond en vitaal voelen.
Op de vraag of ze zich ziek voelen,
antwoorden ze ‘nee’.”
Mensen zijn zich bewuster van het
feit dat ze ouder worden en wat
dat voor hen betekent. Zo kiezen
mensen bewust voor een gezonde

Autonomie
Uit onderzoek van Consument en Veiligheid
blijkt dat slimme technologie er voor zorgt
dat mensen langer op
zichzelf kunnen blijven
wonen. Hierdoor wordt
40 tot 60 miljoen euro
bespaard aan WMO-vergoedingen. Daarbij gaat
het niet alleen over
robotica die helpt bij
dementie, maar ook
traplampjes die aangaan als je in de buurt
van de trap komt.

lifestyle en proberen ze genoeg te
bewegen. En ook op andere punten
pakken mensen die ouder worden
eerder de regie, constateert Den
Haan. “Steeds meer van onze leden
denken ook veel eerder na over hun
inkomen na hun pensioen. We adviseren mensen ook om zichzelf de
vraag te stellen: hoe wil ik straks wonen? Kan ik verhuizen om dichter in
buurt van de gezelligheid en sociale
voorzieningen te wonen?”
Verbinding
Als mensen uiteindelijk toch zorg
nodig hebben, kiezen ouderen liever
voor betaalde zorg in plaats van een
beroep te doen op familie en hun
eigen netwerk, vertelt Den Haan.
“Tegen een betaalde hulp kunnen
ze tenminste zeggen dat ze iets niet
goed vinden..”
Den Haan pleit voor meer verbinding in de wijken. “Het sociaal net-

werk is niet alleen voor ouderen
heel belangrijk, maar óók voor jongeren. Het geeft rust als je weet dat
je je buren kunt vragen om even
bij te springen. Met simpele dingen
als boodschappen meenemen. Dat
moet veel meer terugkomen. Vroeger was het normaal om elkaar te
helpen. Tegenwoordig is er een grote ‘vraagverlegenheid’. We leven veel
sneller, hebben allemaal werk. Het
zou mooi zijn als we toch weer wat
meer naar elkaar om gaan kijken.”
Kennisoverdracht
Ze verwacht weinig heil van de aanpak van minister Hugo de Jonge
van Volksgezondheid. “Houd op met
betuttelen. Met zoiets als een wijkdiner help je de mensen die eenzaam
zijn niet. Dat is maar eenmalig. Je
moet mensen helpen om zelf weer
een sociaal netwerk op te bouwen
En we moeten met z’n een cultuur
creëren dat we weer wat meer voor
elkaar gaan doen. Dat we aan onze
buurvrouw vragen of je nog iets mee
kunt nemen uit de supermarkt.” En
het zou mooi zijn als ouderen weer
een functie terugkrijgen in de kennisoverdracht. Liane den Haan: “Alles wordt tegenwoordig opgezocht
op internet, terwijl je het ook kunt
vragen. Als ander voorbeeld noemt
ze een project over 4 en 5 mei op de
lagere school van haar kinderen.
“Ouderen uit het verzorgingstehuis
zijn komen vertellen over de oorlog
en hoe de bevrijding voor hen was.
Zó mooi!”
HANS PIETERS

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

ADVERTORIAL

Op maat gemaakte kniebrace
De kracht van maatwerk
Al onze orthesen worden individueel
op maat gemaakt. Dat begint met het
kiezen van de juiste oplossing. De hoeveelheid steun en correctie die nodig is,
wordt heel precies afgesteld. Persoonlijke omstandigheden als werk en activiteitenpatronen spelen hierbij een rol.

Knieklachten
Ervaart u pijn of instabiliteit rond uw
knie tijdens het lopen? Dit kan vele
oorzaken hebben. Te denken valt aan
de gevolgen van artrose. Meestal is er
sprake van chronische pijnklachten.
Het kan zijn dat uw klachten zo erg
worden dat u een knieorthese – ook
wel brace genoemd – nodig heeft.
Op de been blijven
Bij Ambroise denken we na over mensen waarbij lopen niet meer vanzelfsprekend is. Meestal kunnen we iets
doen om de klachten te verminderen,
zodat mensen langer op de been blijven. Ook bij andere aandoeningen
zoals neurologische problemen of het
Ehlers-Danlos Syndroom (EDS) denken
we met de cliënt mee hoe een orthese
het functioneren kan verbeteren.

Genux, innovatief, effectief
De Genux is de knieorthese (brace) van
Ambroise. Deze stabiliseert en corrigeert
de aangedane knie. Daardoor ontstaat
een natuurlijker en efficiënter looppatroon. Daarnaast is de Genux voorzien
van een gepatenteerd anti-afzaksysteem
waardoor hij altijd op zijn plek blijft.

Ambroise is een
innovatieve Nederlandse
onderneming die zich
specialiseert in
lichtgewicht dynamische
orthesen voor armen
en benen

Proefpassen helpt bij besluitvorming
Of de Genux een geschikte voorziening
is voor u, hangt van vele factoren af.
Onze klinische experts gaan graag samen met u op zoek naar wat voor u de
beste oplossing is. Vraag een vrijblijvend consult aan als u wilt weten wat
de Genux voor u kan betekenen. U kunt
bij Ambroise komen proefpassen en ervaren hoe het is om met een Genux te
lopen.

www.ambroise.nl | info@ambroise.nl |
+31(0)534302836 | Twekkeler Es 24,
7547 SM, Enschede
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Pijnvrij lopen.... het kan echt!
Meer dan één miljoen mensen in Nederland hebben last van artrose.
In mijn goedlopende fysiotherapie-

Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening aan het be-

overal harde, vlakke ondergronden neer te leggen. En dan lopen we

praktijk, in de regio Leiden

wegingsapparaat, waarbij het kraakbeen in het gewricht dunner, zachter

ook nog eens op harde schoenen, vaak met een steunzool.

en brokkeliger wordt. Dit kan leiden tot forse pijn en ontste-

Het effect hiervan is dat de voetgewrichtjes ‘op slot’ worden gezet.

kingen. De klachten ontstaan vaak na een blessure, waardoor men gaat

Daardoor is elke stap exact hetzelfde. Het lichaam wordt telkens op

compenseren door het lichaam op een andere manier te ge- bruiken.

dezelfde manier belast en krijgt hierbij enorme klappen.

behandelden we vaak bezoekers
die pijn hadden bij het lopen. In
sommige gevallen konden we
dit niet oplossen. Ik hoorde over
een bijzondere Zwitserse schoen.

Doordat gewrichten op een andere manier worden belast, kan eerder

Gebouwd op een actief-dragende

artrose ontstaan. ‘Ketenproblemen’, noemt fysiotherapeut Jochem Klein

Schokbelasting

onderzijde. Ik werd nieuwsgierig

dit: “Als ik iemand onderzoek, dan vind ik altijd terug hoe het lichaam

“De gewrichten blijven in een veel betere conditie als elke stap een

zich heeft aangepast en hij of zij anders is gaan bewegen.”

klein beetje anders is,” stelt Klein. “Dan is de impact voor het

en heb het bedrijf in Zwitserland
bezocht. Na hun uitleg heb ik diverse
patiënten op deze schoenen laten

gewricht veel minder.” In de basis is dat wat de schoenen van kybun
Bewegen

(Solutions) solutions weghalen bewerkstellen. De gepatenteerde

vrijblijvend getest en binnen drie

Elk gewrichtje is gemaakt om te bewegen. “Dan blijft het soepel

zool geeft 58% minder schokbelasting dan gewone schoenen en

weken hebben ze bijna allemaal

en wordt synovia, een soort van ‘smeerolie’ aangemaakt. Door het

geen enkele stap is hetzelfde. “Daardoor gaat men veel beter en

te gebruiken blijven spieren, banden en pezen in conditie, sterk

meer ontspannen lopen.” Op het moment dat een gewricht met

en soepel.” Gebruik je het gewricht niet of te weinig, dan gaat het

artrose wordt belast, krijgen her- senen pijnprikkels. “De kybun

achteruit en werk je degeneratie van de gewrichten in de hand.

schoenen dempen de schok, waar- door de hersenen minder

“Het menselijk lichaam is een ontzettend mooi apparaat. Maar het

heftige prikkels krijgen.” Op dit moment is er geen enkel product of

om deze schoenen in Nederland te

slijt sneller als je het niet op de juiste manier gebruikt en ontstaan

ingreep die de artrose echt kan verhelpen. Wel kunnen de klachten

kunnen introduceren. En met succes!

er problemen, net als bij alle apparaten,” doceert Klein. De voet is

verminderen en verdere achteruitgang wor- den afgeremd: bewegen

Ik weet heel zeker dat een zeer groot

een ontzettend belangrijk deel van het lichaam. “Dat is eigenlijk de

is ontzettend goed en zorgt ervoor dat de klachten minder snel

aantal mensen, zonder dat zij het

sleutel van ons lichaam en bepaald grotendeels hoe de rest van de

toenemen. “Het is dubbele winst als de pijn minder wordt en alles

gewrichten beweegt. In de voet zitten maar liefst 33 gewrichtjes.”

om de gewrichten heen sterker wordt. Lopen en staan op een zacht

We zijn van nature gemaakt om op blote voeten op oneffen terreinen

elastische ondergrond is hiervoor de basis. Wij noemen dat jezelf

te lopen, vertelt Klein. “Helaas hebben we het nodig gevonden om

behandelen door te wandelen.”

lopen. Ze hebben de schoenen

de schoenen gekocht. Ik was zo
enthousiast, dat ik hiermee verder
wilde gaan. Ik heb mijn
goedlopende praktijk in 2018
verkocht om meer tijd te hebben

nog weten, veel baat zullen hebben
bij deze schoenen.
Met vriendelijke groet
JOCHEM KLEIN
Fysiotherapeut sinds 2003

VOORDELEN EN EFFECTEN
VAN KYBUN SCHOENEN
• Verlicht spierspanning.
• Verbetert de
lichaamshouding, u loopt
meteen weer rechtop.
• Verbetert uw algehele
welzijn.
• Verbetert uw fitheid zonder
extra tijd en moeite.
• Versterkt de heup- en
kniegewrichten.

HEEFT U VRAGEN? ADVIES NODIG?
Mail of belt u ons!
• 071 - 2032377 of 06 - 538 22 119
• of mail naar info@kybunsolutions.nl.
• kybunsolutions.nl.

ADVANCED TECHNOLOGIES FOR HEALTH AND FITNESS

6 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL
GEZINSUITJES IN NEDERLAND

Lekker met je gezin een dag je uit
Tegenwoordig hoef je hiervoor niet meer naar het buitenland, want het mooiste en leukste dag je uit is te vinden
in Nederland! Op deze Infographic staan de vier leukste dag jes uit, leuk voor iedereen van kind tot gezin.

1 FRIES MUSEUM

2 RIJKSMUSEUM

KERSTVAKANTIE VOOR DE HELE FAMILIE
IN HET RIJKSMUSEUM
Tijdens de kerstvakantie is er voor iedereen wel iets te doen in
het Rijksmuseum. Maak samen met je familie een winterlandschap vol ijspret, koek en zopie of ga aan de slag met een familiefoto in de stijl van Rembrandt. Avontuurlijk ingesteld? Ga
tijdens JIJ & de Gouden Eeuw op expeditie naar het ijskoude
Nova Zembla, ontsnap in de boekenkist van Hugo de Groot of
kruip in het hoofd van Rembrandt. Voor een unieke beleving
van het museum ga je als onderzoeker aan de slag tijdens de
Escape Game. Samen met 2-5 personen duik je in het spel en
ga je bijna het hele museum door. Voor de allerkleinsten is de
Familierondleiding Help! De muziek is een leuke manier om
kennis te maken met de verhalen uit de achttiende eeuw.

1

3 DEN HELDER HELDER LICHT

3

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP RIJKSMUSEUM.NL/KERSTVAKANTIE

t/m 18 jaar altijd gratis toegang. Het museum is ook open op
nieuwjaarsdag.

WIJ VIKINGEN – FRIES MUSEUM
In het Fries Museum in Leeuwarden is tot en met 15 maart
2020 Wij Vikingen te zien. Voor families is deze tentoonstelling extra leuk, want voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud is een
speciale route door de tentoonstelling ontwikkeld. Kinderen
worden uitgedaagd een avontuur aan te gaan om hun broertje
terug te vinden. Hij is namelijk ontvoerd door een bende wilde Vikingen. Aan de hand van verhalen, opdrachten en voorwerpen ontdekken kinderen wat het betekent om een Viking
te zijn. Tijdens hun reis leren ze vechten met zwaard en bijl,
gaan ze op zoek prachtige schatten en komen ze oog in oog te
staan met echte Vikingen. Zal het ze lukken om hun broertje
te bevrijden?

HELDER LICHT
Van 14 december tot en met 4 januari staat Den Helder dagelijks tussen 17.00 en 22.00 uur in het teken van het lichtfestival
‘Helder Licht’. Tijdens ‘Helder Licht’ komt jong en oud samen
om te genieten van de bijzondere lichtprojecties, die samen
een route vormen door de binnenstad en over de oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. De projecties zijn gemaakt
door nationale en internationale kunstenaars en speciaal ontworpen voor Den Helder. Er zijn ook rondleidingen langs de
lichtprojecties. Verder kun je terecht voor schaatsplezier op de
ijsbaan, een workshop ‘Fotografie by Night’ volgen of winkelen
tijdens één van de koopavonden.

2

LAAT JE BETOVEREN EN KOM NAAR DIT BIJZONDERE LICHTFESTIVAL!
MEER INFORMATIE

Meer en actuele info op: www.denhelder.online/helderlicht

Dinsdag t/m zondag open. Het Princessehof is geopend van
11.00 tot 17.00u. info@princessehof.nl voor actuele informatie
www.princessehof.nl

ADVERTORIAL

Eén van de grootste cruisemaatschappijen nu in Nederland
Amca is in Nederland de vertegenwoordiger van een van de grootste
cruisemaatschappijen ter wereld:
Royal Caribbean Cruises Ltd. Van deze
cruisemaatschappij zijn 3 rederijen
actief op de Nederlandse markt§:
Royal Caribbean, Celebrity Cruises en
Azamara.
Ons kantoor is gevestigd in Den
Haag, ons team bestaat uit 6 personen. Met veel plezier en passie
werken wij dagelijks aan het tot
stand komen van onvergetelijke
cruisevakanties aan boord van één
van de door ons vertegenwoordigde
rederijen. We hebben nauw contact
met het hoofdkantoor van de cruisemaatschappij en zijn regelmatig aan
boord te vinden om een zo goed mogelijke feeling te behouden met de
schepen uit de vloot.

die u nooit voor mogelijk heeft gehouden, het soort vakantie dat alleen Celebrity Cruises u kan bieden.

BINNENHUT
VANAF
€1.899,00 PP

De 14 schepen van Celebrity Cruises
bieden luxe vakanties die alle zeven
wereldcontinenten bezoeken.

Vertrek vanuit Amsterdam!
Cruise in de zomer van 2020
naar Noord-Europa met Celebrity Reﬂection. Deze afvaart
gaat naar Stockholm, Kopenhagen en als hoogtepunt twee
dagen Sint. Petersburg! Boek
nu de Amsterdam afvaart van

22-08-2020 en proﬁteer van de
volgende actie tarieven: Binnenhut va €1.899,00 pp.

Celebrity Cruises, van het begin tot
het eind van uw vakantie omhult de
rederij u in bekroonde, moderne luxe:
een mix van stijlvol design, culinai-

re uitmuntendheid, luxueuze accommodatie en excellente service.
Dag en nacht, aan land en op zee,
ervaart u de wereld op een manier

Direct contact en cruiseadvies?
Ga naar www.amcacruises.nl of bel ons op 070-3141555
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FLEVOLAND

UTRECHT
GELDERLAND

ZUID
HOLLAND

NOORDBRABANT
ZEELAND

LIMBURG

4

4 ARCHEON
MUSEUMPARK ARCHEON
Vier de Winter in Archeon; een heerlijk winters dagje uit met het hele
gezin! Ontdek de winterse wereld in
de prehistorie, Romeinse tijd en de
middeleeuwen. De eerste sneeuw is
al gevallen en iedereen kan genieten
van oer-Hollandse winter in Archeon. De ijsbaan ligt er spiegelglad bij
voor een heerlijke schaatsrit en natuurlijk mag de warme chocomel
niet ontbreken. In de middeleeuwse
stad Gravendam goochelt Jannes.
Kom ook en beleef deze familieshow
vol middeleeuwse humor en geheimen. In het verwarmde badhuis
is de speciale wintertentoonstel-

ling: ‘Ubi est.. Spartacus!’ (‘Waar is..
Spartacus!’). Ontdek de legende van
Spartacus in deze bijzondere tentoonstelling. Bouw ook mee aan de
Zwammerdam 2, een echt Romeins
vrachtschip, op de Romeinse Restauratiewerf. Sluit de winterse dag
af met heerlijke pannenkoeken in
ons klooster.

MEER INFORMATIE

www.archeon.nl
Voor meer informatie,
openingstijden en ticket
ga naar archeon.nl.
Archeon, Archeonlaan 1, 2408 ZB
Alphen aan den Rijn, 0172 447744,
info@archeon.nl
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GOEDE DOELEN NEDERLAND

‘Aan een erkend goed doel kun je
met een gerust hart nalaten’
Goede doelen doen prachtig werk. Gelukkig zijn
miljoenen mensen zich daarvan bewust en zijn
zij bereid maatschappelijke doelen te ondersteunen. Omdat ze iets willen betekenen voor de
samenleving. Steeds meer mensen doen dit niet
alleen bij leven, maar ook daarna. Hoe werkt dit
en wat is handig om te weten? We spraken hierover met Margreet Plug, waarnemend directeur
van Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van erkende goede doelen.

ziekten of het belangrijk vinden
dat onze kostbare natuur en cultuur behouden blijft. Dat doen ze
allemaal voor een ideaal. Grote
delen van de wereld en ook van
ons land zouden er anders uitzien
zonder de inzet en steun van al
deze mensen.”
MARGREET PLUG, GOEDE DOELEN NEDERLAND

Is geven aan goede doelen
typisch Nederlands?
“Zeker! Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed
doen’. Dit zit diepgeworteld in het
DNA van de Nederlandse burger.
Bijna iedereen in Nederland is op
een of andere manier wel betrokken bij maatschappelijke doelen.
Als vrijwilliger, als donateur of
door zelf actief te fietsen, hard te
lopen of te zwemmen. Zij doen dit
omdat ze willen opkomen voor
onrecht of de meest kwetsbaren
willen helpen. Of omdat ze willen
bijdragen aan het bestrijden van

Komt nalaten aan een goed
doel vaak voor en hoe werkt dit
dan?
“Ja, wij merken dat dit toeneemt.
Mensen vinden het belangrijk
dat er aandacht blijft voor hun
ideaal. Oók als zij er niet meer
zijn. Dat is natuurlijk geweldig.
Er zijn verschillende mogelijkheden om na te laten aan een goed

‘Goed doen’
is in het Nederlandse
DNA verankerd

doel. Bijvoorbeeld via een legaat
(een bepaald goed of geldbedrag,
red.) of door een goed doel als
(mede-)erfgenaam te benoemen.
Je legt dit vast in een testament
dat een notaris voor je opstelt. Bij
de afweging of, en zo ja hoe en aan
welk goed doel je wil nalaten kan
de notaris je alle informatie geven. Er is ook een website met alle
mogelijkheden op een rijtje: �.
goededoelen.nl/nalaten. Je kunt
natuurlijk ook gewoon contact
opnemen met een goed doel om
te vragen naar de mogelijkheden.
Bij sommige goede doelen kun je
bijvoorbeeld een eigen fonds op
naam instellen via een testament.
Zo kun je projecten ondersteunen
in je eigen regio of projecten op
een specifiek werkterrein waar je

aﬃniteit mee hebt. Het goede doel
zorgt ervoor dat de besteding volgens afspraak verloopt.”
Heeft u nog tips waar je op
moeten letten als je wil nalaten
aan een goed doel?
“Als je overweegt een goed doel op
te nemen in je testament, is mijn
eerste advies dit te bespreken met
je naasten. Zo voorkom je verrassingen voor de nabestaanden.
Mensen denken vaak dat het bij
nalatenschappen altijd om grote bedragen gaat. Dit is echt niet
het geval. Goede doelen zijn blij
met iedere bijdrage, of het nu
om een groot of een klein bedrag
gaat. Bovendien wil je graag zekerheid dat je nalatenschap goed
terechtkomt. En terecht. De meest

simpele manier om die zekerheid
te krijgen is door te letten op de
Erkenning. Erkende goede doelen
voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze gaan met iedere euro
zorgvuldig om, zijn transparant
en laten zich controleren door
de toezichthouder CBF. Aan een
erkend goed doel kun je met een
gerust hart nalaten. Soms denken mensen dat je beter aan één
goed doel kunt nalaten dan aan
tien. Dit is niet het geval. Volg je
hart. Als je het werk van diverse
goede doelen mooi vindt, kun je
heel goed meerdere goede doelen
opnemen in één testament.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

ADVERTORIAL

Joop Valstar was een sociaal bewogen mens en daarom nam hij
Aidsfonds op in zijn testament. Dat was voor hem iets wat vanzelf
sprak, hij wilde iets goeds doen via zijn nalatenschap.
Joop Valstar overleed op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed. “Hij was een

reid om de foto te maken. Het resultaat
is een prachtig portret, waarop hij een

heel fijnzinnige betrokken man. Hij liep
niet te koop met zijn steun aan goede
doelen. Dat vond hij niet nodig”, aldus
een vriend. Meer dan dertig jaar was
Joop donateur van Aidsfonds. Vlak voor
zijn dood nam hij een bijzondere beslissing. Hij wilde een afscheidsportret. Zijn
favoriete fotograaf Erwin Olaf was be-

ongelooflijk heldere blik heeft. Een paar
uur later is Joop overleden.
Joop wilde met zijn toegift een extra
bijdrage leveren aan het einde van aids.
Zijn legaat voor Aidsfonds wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek
naar de genezing van hiv.

BEELD: ERWIN OLAF

De toegift van
Joop Valstar

NOUD: “Joop Valstar steunde Aidsfonds
al vanaf de jaren tachtig. Mede dankzij
zijn steun hebben we sinds die tijd al veel
bereikt. Ik ken hem als een markante en
betrokken persoon. Fantastisch dat hij de
strijd tegen aids ook nog steunt met een
indrukwekkende toegift.”

WILT U MEER WETEN OVER
NALATEN AAN AIDSFONDS?

Mailt of belt u dan met:
Noud Rietman,
bijzondere giften Aidsfonds
nalaten@aidsfonds.nl
of 020 62 62 669
www.Aidsfonds.nl/nalaten
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IN SAMENWERKING MET DE NIERSTICHTING

Leven zonder nierziekten
DE NALATENSCHAP: “HET KORTE
LEVEN VAN FLOOR HEEFT ZIN GEHAD”
Floor, de dochter van Bram van Opstal
(38), wordt geboren met ernstig
nierfalen. Als ouder krijg je dan opeens
te maken met een nierziekte en alle
gevolgen die deze heeft voor het
dagelijks leven... Floor overlijdt als ze
net drie jaar oud is. In het tv-programma De Nalatenschap (SBS6) vertellen
Bram, zijn vrouw Ingeborg en familieleden over Floor. Hoe zij binnen het
gezin voortleeft. En wat haar overlij-

Gezonde nieren zijn van levensbelang.

den, ondanks alle verdriet, hun familie

Een nierziekte beperkt je leven

heeft gebracht. In deze uitzending

enorm. Daarom zet de Nierstichting
alles op alles voor nierpatiënten

PATRICK AAN DIALYSE

en een leven zonder nierziekte. Wij

wachtlijst voor donornieren. Voor een
draagbare kunstnier. Voor een betere
behandeling voor alle nierpatiënten.

En voor de genezing van nierziekten.
Net zo lang totdat nierpatiënten hun
leven terugkrijgen.

De Nierstichting is voor een belangrijk deel afhankelijk van particuliere giften. Van een kleine gift
tot een complete nalatenschap. Hilde de Rooij en
Cindy Letschert vormen binnen de Nierstichting
een goed op elkaar ingespeeld team op het gebied
van bijzondere schenkingen.
De deur staat altijd open
Letschert informeert en adviseert mensen individueel op het gebied van nalaten. De Rooij houdt
zich onder meer bezig met het begeleiden van
grote giftgevers. “Dat mensen de Nierstichting financieel steunen en zo hun vertrouwen laten blijken in ons werk,” vertelt De Rooij, “is ontzettend
waardevol. Onze deur staat dan ook altijd open
voor mensen die willen praten over hun wensen
en mogelijkheden. Maar ze zijn ook van harte welkom als ze bijvoorbeeld meer willen weten over
onderzoeken die we financieren en de resultaten
hiervan.”
Luisteren
Letschert legt veel huisbezoeken af om voorlichting te geven of wensen te bespreken van mensen
die overwegen de Nierstichting iets na te laten.
“Dat betekent dat ik vooral goed naar ze luister.
Naar hun wensen, maar ook naar wat ze níet willen.” De Rooij vult aan: “Ik merk dat veel mensen
niet zo makkelijk over hun eigen nalatenschap praten. En dat snap ik wel, je eigen testament en de
keuzes die je hierover maakt, zijn heel persoonlijk.
Maar uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het
is als je op een bepaald moment je zaken regelt.”

het woord. In een paar jaar tijd verandert ook haar leven ingrijpend; ze is
inmiddels afhankelijk van dialyse.

strijden elke dag voor het voorkomen
van nierschade. Voor een kortere

komt eveneens Marie-Ceciel (54) aan

“En,” zegt Letschert, “als wij weten dat iemand
heeft besloten de Nierstichting op te nemen in
zijn testament, dan kunnen we hem bijvoorbeeld
uitnodigen voor een inhoudelijke lezing. Ook is het
fijn als we iemand bij leven kunnen bedanken voor
zijn steun. Of we komen langs voor een kop koffie.
Net wat mensen prettig vinden.”
Goed moment is nu
“Wat een goed moment is om je erfenis te regelen? Doe het gewoon zo snel mogelijk. Dat geeft
rust. Je kunt een testament ook altijd weer laten
veranderen. En als je besluit iets na te laten aan
een goed doel, bedenk dan dat een nabestaande
dat niet zo snel voor jou zal verzinnen. Jij hebt bijvoorbeeld zélf ervaring met een ziekte en een goed
gevoel bij een fonds,” aldus De Rooij. Letschert
concludeert: “Het is belangrijk de regie te hebben
over je leven, maar ook over je nalatenschap. Je
laatste wil, die moet je heel serieus nemen.”

Kijkt u mee naar deze aﬂevering van
De Nalatenschap?
De Nalatenschap - SBS6
Zondag 15 december, 12.30 uur

BRAM VAN OPSTAL
© MARCEL MOLLE

VERSCHIL ERFSTELLING
EN LEGAAT
De dingen die je bezit kun je via je
testament op twee manieren verdelen. Via een zogeheten erfstelling. Dan wordt je nalatenschap
CINDY LETSCHERT EN HILDE DE ROOIJ

Wilt u meer weten over nalaten aan de Nierstichting en het vastleggen van uw wensen?
U kunt Cindy Letschert bereiken via: 035
697 80 74 en cindyletschert@nierstichting.
nl. Meer weten over een schenking aan de
Nierstichting of de mogelijkheden voor een
fonds op naam? Neem contact op met Hilde
de Rooij via 035 6978059 of hildederooij@
nierstichting.nl. Uiteraard kunt u met vragen
ook bij uw notaris terecht of u kunt kijken op
nierstichting.nl/voortleven

verdeeld tussen alle erfgenamen.
Of via een legaat. Dan krijgen de
begunstigden een percentage van
je nalatenschap of een bepaald bedrag. Of een omschreven goed dat
je vooraf hebt vastgesteld, zoals
een huis, auto, sieraad of schilderij.
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HET CBF

Vertrouwen is de basis van het goede doel
Nederlanders zijn gulle gevers aan goede
doelen. Gemiddeld doneren huishoudens een
bedrag van € 216 per jaar. Geven begint bij
persoonlijke betrokkenheid. Je voelt je
aangesproken door het doel, een oproep
of een nieuwsartikel.

De feiten
Om te voorkomen dat
goede doelen elkaar
bij collectes voor de
voeten lopen, is er een
collecterooster en een
rooster voor het werven
van donateurs. In het

VAN DER WILDEN, CBF

In het Register Goede Doelen van
toezichthouder CBF staan meer
dan 600 goede doelen in Nederland, van klein tot groot, die de
Erkenning hebben. Dit keurmerk
houdt in dat een goed doel zich
ona�ankelijk laat controleren.
“Je moet er op kunnen vertrouwen dat het geld dat je schenkt
wordt besteed aan het doel waarvoor het geld is gevraagd,” vat
CBF-woordvoerder Map van der
Wilden de noodzaak van de onafhankelijke controle samen.
Het kwaliteitskeurmerk bestaat
pas sinds 2016 in de huidige vorm.
De voorloper, het CBF-keur, is
in 1996 ingesteld. In 2009 kwam
daar een certificaat bij voor kleine
goede doelen. Bij de toetsing en
gesprekken komen vragen langs
als: wat beoogt het goede doel, wat
is daar voor nodig en gebruikt het

landelijk collecteroos-

goede doel het geld daar voor? Als
er een reservering is, wil het CBF
weten wat de bestemming van het
geld is. Als voorbeeld noemt Van
der Wilden de Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij.
“Een nieuwe reddingsboot is een
forse investering. Het is niet gek
dat je daarvoor geld opzij legt.”
Bij de toetsing wordt ook de ona�ankelijkheid van het bestuur
onderzocht. “Een bestuurder mag
niet over het vermogen van de
organisatie beschikken alsof het
eigen vermogen is en er wordt gekeken naar het risico van belangenverstrengeling.”
“Bij kinderen en gezondheid is het
vaak iets wat je persoonlijk raakt,”
stelt Van der Wilden. Als het goede doel een CBF-Erkenning heeft,
weet de gever dat de stichting of
organisatie aan de kwaliteitseisen voldoet en zorgvuldig omgaat
met elke euro. Op de website van
CBF staat een overzicht met alle
Erkende Goede Doelen. Als een

“Verdiep je
in het goede doel.
Geef met je hart,
gebruik je verstand”

ter staan de collectes
van grotere goede
doelen verspreid over
het jaar. Zo wordt in
maart gecollecteerd
voor Jantje Beton, in
april voor Nationaal
Fonds Kinderhulp en
in november voor het
Gehandicapte Kind.

organisatie geen Erkenning heeft,
moet de gever zelf op onderzoek
uit.
Van der Wilden geeft als voorbeeld een crowdfundingactie voor
een kostbare behandeling van een
ziek kind in het buitenland. “Het
is begrijpelijk dat je daar aan doneert en ouders het gevoel wilt
geven dat ze alles hebben gedaan

voor hun zieke kind. Aan de manier waarop de informatie is geschreven, kun je vaak al snel zien
of de oproep echt van de ouders
zelf is. Meestal gaat dat goed.”
“Het is wel goed om je van tevoren
in het doel te verdiepen en niet
pas nadat je geld hebt gegeven.
Denk eerst na. Geef met je hart,

gebruik je verstand.” Van der Wilden waarschuwt voor verkopers
van kaarten, kalenders en stroopwafels voor zieke kinderen of kinderen in armoede. “Ze spelen in
op je gevoel, maar in feite is het
een commerciële partij.”
HANS PIETERS
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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‘Gesprekken die gaan over leven en dood’

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is al sinds

haar oprichting volledig afhankelijk van donaties en nalatenschappen.

Steeds vaker verzorgt de KNRM dan ook het executeurschap voor
begunstigers. Cees Prins en Cora Bartels, verantwoordelijk voor de

uitvoering van nalatenschappen: ‘Zorgen voor mensen zit ons in
het bloed. Wij kunnen, met hetzelfde gevoel waarmee we mensen

redden op zee, ook na een overlijden omgaan met alles wat dierbaar
was en waaraan men bij leven gehecht was.”

Ze zijn er eigenlijk een beetje ingerold, Cees Prins en Cora Bartels van
de financiële administratie van de
KNRM. De boekhouding kloppend
houden, donateurs informeren over
periodieke giften en het ontvangen
en verwerken van erfenissen –het
behoort allemaal tot hun taken.

het leven. Iemand zonder partner of
kinderen die kunnen zorgen voor een
passend afscheid na overlijden. Wie
een testament laat opstellen door de
notaris, krijgt sinds 2003 de vraag:
wie wordt uw executeur? Dit kan niet
meer worden geregeld in een zogenoemd codicil.

Gaandeweg zijn ze daarbij ook het
uitvoeren van het executeurschap actief aan donateurs gaan aanbieden.
Niet alleen het financiële gedeelte,
maar ook de wijze van uitvaart, de
teraardebestelling of crematie en de
bijzetting van de as of het uitstrooien
ervan. De KNRM als executeur dus.

Cees: ‘Het executeurschap dat de
KNRM aanbiedt, is voor deze toekomstige erflaters écht een oplossing.
Het biedt hen extra zekerheid dat er
daadwerkelijk gebeurt wat zij in hun
laatste wil kenbaar hebben gemaakt.’
‘De KNRM hecht er dan wel aan om bij
leven al een persoonlijke relatie met
de erflater te hebben of op te bouwen’, vervolgt Cora. ‘Zo kan de afwikkeling van de nalatenschap dan later
heel persoonlijk en passend worden
uitgevoerd. Zodra er een verzoek binnenkomt, plannen we een gesprek.

Testament
Voor velen bleek dit de oplossing
voor een dilemma. Bijvoorbeeld voor
iemand die, soms door omstandigheden, alleen is komen te staan in

Dat kan hier op kantoor, met uitzicht
op de reddingboten in de haven. Of
gewoon bij de mensen thuis.’
‘Afspraken over hoe wij moeten handelen na het overlijden leggen wij
altijd vast op papier, een zogenoemd
Persoonlijk Memorandum, waarna dit
document in een kluis bij de KNRM
wordt bewaard,’ zegt Cora. ‘Dat moet
ook wel, omdat ons soms ook al huissleutels, bankgegevens of pincodes
worden toevertrouwd. Ook vragen we
altijd wie allemaal een kopie van de
huissleutel heeft.’
Waar wordt het geld
aan besteed?
Wat er met het geld van een nalatenschap gebeurt, verschilt. Soms is de
bestemming vooraf al bepaald in het
testament van de erflater. ‘Andere
keren kiezen we zelf een doel binnen
de KNRM. De bestemming varieert
van nieuwe overlevingspakken voor
de vrijwilligers van een bepaald station tot een reddingboot, met naamgeving van de erflater.’

Het boek is gratis te bestellen via: www.knrm.nl/boek of via de bon.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij redt levens op zee: 24 uur per dag,
365 dagen per jaar en onder alle omstandigheden. De vrijwillige bemanningen op de 45
reddingstations komen jaarlijks meer dan 2.000 keer in actie, waarbij ruim 3.500 mensen veilig
aan land worden gebracht. De KNRM biedt sinds 1824 al haar diensten kosteloos aan. Voor de
instandhouding is de KNRM volledig afhankelijk van giften, donateurs en nalatenschappen.
Meer info: www.knrm.nl.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de KNRM te benoemen in
uw testament? De KNRM beschikt over veel ervaring met nalatenschappen
en waar mogelijk willen wij u graag helpen. Cees Prins en Cora Bartels zijn
onze specialisten op dit gebied en geven u graag vrijblijvend persoonlijk
antwoord en toelichting op uw vragen. Beiden zijn bereikbaar via 0255 54
84 54 of per e-mail: c.prins@knrm.nl of c.bartels@knrm.nl.
In het boek ‘Wie goed doet…’ staan de mogelijkheden van schenken en
nalaten op een rij. Hier vindt u ook het antwoord op de vraag: waarom
heten reddingboten zoals ze heten? Achter de gekozen namen gaat een
hele wereld schuil.
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TESTAMENT

Een testament is zo gek nog niet
Zelf regelen wat er
met je nalatenschap
gebeurt. Wat kan
en waar moet je zelf
vooraf over nadenken?

deren een legaat (speciale spullen of
een bepaald geldbedrag, red.) in het
testament opnemen. Zij hebben een
vrijstelling van € 20.616, zodat veel
er�elasting kan worden bespaard.
Je kunt hier ook de voorwaarde
aan verbinden, bijvoorbeeld dat zij
het geldbedrag alleen voor de studie of hun huis mogen gebruiken.
Om scheve gezichten te voorkomen,
kan worden opgenomen dat het legaat voor de kleinkinderen wordt
verrekend met het erfdeel van hun
ouders. Zodat een broer of zus die
geen of minder kinderen heeft niet
de rekening betaalt van de legaten
van neven of nichten.

JASPER NOBEL, NOTARIS

Stel: je bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Je hebt twee
volwassen kinderen, hebt een huis
met overwaarde en een bescheiden
bedrag aan spaargeld en beleggingen. Je hebt alleen (nog) geen testament. Waarom moet je daar toch
over nadenken, luidt de openingsvraag aan kandidaat-notaris Jasper
Nobel.
Erfbelasting
Over het algemeen geldt: hoe gelijker het vermogen van ouders, hoe
minder er�elasting er uiteindelijk
wordt betaald. Dit geldt met name
voor mensen die in 2018 of daarna zijn getrouwd. “Er is wel sprake
van gemeenschap van goederen,
maar nog niet voor de goederen
die ze al hadden voor het trouwen.
Misschien wil je dat aanpassen,
waardoor je een gelijk vermogen
hebt.” Voor echtparen die onder
huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, bijvoorbeeld vanwege een
onderneming, is dit vaak de reden

om na pensioen de huwelijkse voorwaarden op te heffen, vertelt Nobel.
Voor het bovengenoemde echtpaar
gelden meer andere redenen om
over hun testament na te denken,
bijvoorbeeld de kleinkinderen of het
benoemen van een executeur.

Nalaten
aan het
goede doel

Kleinkinderen
Als je wat ouder bent, hebben je kinderen waarschijnlijk de ‘dure jaren’
al achter zich, terwijl de kleinkinderen het geld vaak goed kunnen
gebruiken. Je kunt voor kleinkin-

het vastleggen in het

Er zijn allerlei
varianten mogelijk bij
testament van hoe
je een goed doel wilt
steunen. Nobel:
“Zeker als je een wat
groter bedrag wilt
geven, kun je vooraf

“Het aantal
rechtszaken over
erfenissen neemt toe.
Dat kost veel stress
en geld. Met een goed
en actueel testament
voorkom je ruzie”

met het goede doel
overleggen wat je
daarmee wilt bereiken.
Veel goede doelen
vinden het prettig
om te weten wat de
achtergrond is, zodat
ze het gebruik van de
gift daarop kunnen
afstemmen.”

Uitsluitingclausule
Een bekend onderdeel van het testament is de zogenoemde uitsluitingsclausule. Deze zorgt ervoor dat de
erfenis niet hoeft te worden gedeeld
bij een scheiding van jouw kind en
zijn of haar ex-partner. Het omgekeerde kan ook: een insluitingsclausule: stel dat je getrouwde dochter
overlijdt, dan valt de erfenis alsnog
in een gemeenschap van goederen.
Giften
Alle giften die nog in de periode van
het oude erfrecht (tot 2003) zijn gedaan, moeten worden verrekend in
de nalatenschap. In heel veel gevallen zal dat niet de bedoeling zijn.
Dat leidt soms tot discussies. In je
testament kun je je kinderen ‘vrijstellen’ van de verrekening van oude
schenkingen. Tegenwoordig is dat
de hoofdregel.
Nederlands recht
In Nederland geldt voor alle inwoners het Nederlands wettelijk erf-

recht. “Voor mensen die een deel
van het jaar ook in het buitenland
wonen (huis in het buitenland) of
voor mensen met een dubbele nationaliteit (familie en bezit in het buitenland), kan het aantrekkelijk zijn
om in het testament duidelijk te kiezen voor Nederlands erfrecht.”
Een notaris kijkt bij advies ook naar
het vermogen en de te verwachten
er�elasting. Mogelijk kun je in het
testament, door het kleiner of groter
maken van het erfdeel van de kinderen, de er�elasting matigen.
Executeur
In bijna elk testament wordt een
executeur aangewezen, vertelt Nobel. “Bij het overlijden van de langstlevende moeten de kinderen alles
samen doen. Op zich is dat niet erg,
maar soms is het handiger iemand
anders de nalatenschap te laten afwikkelen.” Bijvoorbeeld als kinderen niet zo goed met elkaar kunnen
opschieten of als kinderen niet zo
handig zijn met het afwikkelen van
financiële zaken. Bijkomend voordeel is dat de afwikkeling over het
algemeen iets sneller verloopt.
Nobel adviseert om in elk geval iedere vijf jaar een kop koﬃe met de notaris te drinken om te checken of het
testament nog voldoet. “De conclusie kan best wel zijn dat het prima is,
maar het is goed stil te staan bij wijzigingen van privé omstandigheden,
bezittingen en het (fiscale) erfrecht.”
HANS PIETERS

Meer informatie:
www.notaris.nl/testament met online checklist. Na het invullen verschijnen direct de aandachtspunten voor
uw testament.
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BEHANDELING MOGELĲK BĲ ARTROSE
AAN ELSEVIER INGEZONDEN
BRIEF DOOR ONZE CLIËNT
DHR. HOGENBIRK.
Met zeer veel belangstelling heb ik
uw artikel “ op zoek naar de perfecte kunstknie “ gelezen in uw blad
Elsevier 19.10.2019 - GEZONDHEID
pag. 76. Op pag. 78 – 3e kolom van
besteedt u uitgebreid aandacht
aan alternatieve methoden om zo
lang mogelijk een knie-operatie te
voorkomen.
Het is in mijn beleving bijzonder
jammer dat de door u geraadpleegde medici u niet hebben
geattendeerd op de methode welke
wordt gehanteerd door het Artrose
Centrum Nederland te Haarlem.

Bij deze kliniek ondergaat de patiënt, na het nemen van een X-ray
waaruit blijkt dat het kraakbeen in
de knie wél is versleten maar nog
niet is onderbroken, een behandeling middels (MBST red. ACN)
Kernspin Resonantie Therapie,
waardoor het kraakbeen elastischer (geoptimaliseerd red. ACN)
wordt en derhalve méér last kan
dragen.
Ik was aan de beurt voor een
knieoperatie, maar loop al weer
meer dan 2 jaar probleemloos met
dezelfde knie in het rond.
Met vriendelijke groet,
H.A. Hogenbirk 72 jaar

Ruim 1,5 miljoen Nederlanders hebben
last van artrose. Dit kan een enorme impact op het dagelijks leven betekenen.
Het advies “leer er maar mee leven”, is
voor mensen vaak zeer onbevredigend.
Daarbij is dit advies een gemiste kans
als je je beseft dat uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kraakbeencellen, in tegenstelling tot wat er
altijd gedacht werd, wel degelijk kunnen
herstellen.
Middels onze MBST®-kernspinresonantie therapie, die gebaseerd is op de
MRI-scanner, kunnen we het natuurlijk
herstellend vermogen van kraakbeencellen stimuleren waarmee de kwaliteit
van het kraakbeen enorm verbeterd.
Dit zorgt voor pijnvermindering, betere
beweeglijkheid en dus weer een fitter
en actiever leven. Met onze innovatieve
MBST®-behandelmethode hebben we

een ‘tussen’ oplossing voor de periode
waarin mensen met artrose nog niet in
aanmerking komen voor een orthopedische oplossing, zoals een prothese of
het vastzetten van een gewricht, maar
nog wel actief willen deelnemen aan
het leven.
In Duitsland is dit reeds een zeer geaccepteerde behandelmethode onder
artsen en specialisten. Dit heeft o.a. te
maken met het feit dat er in Duitsland
veel meer waarde wordt gehecht aan
wetenschappelijke onderzoeken gebaseerd op resultaten uit de praktijk, de
zogenoemde casestudies. In Nederland
zijn vooral dubbelblind onderzoeken
leidend voor acceptatie van nieuwe innovatie behandelingen. Dit is jammer,
zeker met de wetenschap dat zowel uit
de wetenschappelijke onderzoeken als
uit onze eigen praktijk resultaten blijkt

Meer informatie: Artrose Centrum Nederland
www.artrosecentrum-nederland.nl | info@artrosecentrum-nederland.nl | 023-5426111

dat 80-85% van de behandelde patiënten effect heeft van onze MBST®-behandelingen. En niet onbelangrijk, onze
behandeling is niet-invasief en er zitten
geen enkele bijwerkingen en risico’s
aan. Behandelmethoden buiten de reguliere zorg zijn vaak erg onderbelicht.
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Besparen met je
testament. Zo werkt het.
Een testament of levenstestament regelen is geen alledaagse bezigheid. Alleen al het verschil
tussen een levenstestament en een ‘gewoon’ testament is vaak niet duidelijk. En wist je dat je
met een goed testament op zorgkosten en erfbelasting kunt besparen?
Levenstestament en
testament, wat is het verschil?
Een gewoon testament werkt na je
overlijden en regelt – kort gezegd –
wie van je erft en wie niet. Een levenstestament werkt tijdens je leven. In
een levenstestament bepaal je wie je
zaken regelt als je dat zelf niet meer
kunt. Het levenstestament en het
testament zijn dus aparte akten.

langstlevende ouder en de kinderen
voor gelijke delen erven. De langstlevende ouder heeft een vrijstelling voor
de erfbelasting van €650.912. Kinderen
hebben slechts een vrijstelling van
€20.615. Erven de kinderen meer dan
de vrijstelling dan moet over het
meerdere erfbelasting worden betaald
door de langstlevende ouder (niet
door de kinderen). Wat veel mensen
niet weten is dat de eigen woning ook
tot het vermogen wordt gerekend en
Wat regel je in een testament?
In je testament regel je wie van je erft daarover dus ook erfbelasting moet
worden betaald. Met name als het
en wie niet. Als je geen testament
geld ‘vastzit’ in de stenen van het
hebt, dan is de wettelijke regeling
huis, kan het lastig zijn om de belasvan toepassing en die is niet altijd
ting te betalen. Met het opvullegaat
optimaal. Niet iedereen wil enkel de
familie laten erven. Ook heeft de wet- kan dit worden voorkomen. Lees meer
telijke regeling een aantal financiële op www.nunotariaat.nl/opvullegaat.
nadelen.
Zorgkosten besparen
Als je langdurige zorg nodig hebt dan
Erfbelasting besparen
moet je op grond van de wet (WLZ
Wettelijk uitgangspunt is dat bij
en WMO) een eigen bijdrage betalen.
overlijden van de eerste ouder, de

Deze eigen bijdrage is afhankelijk van
hoeveel vermogen je hebt en bedraagt
maximaal €2.400 euro per maand
(www.hetcak.nl). Het levert scheve
situaties op: iemand die niets heeft
gespaard, betaalt veel minder dan iemand die wel heeft gespaard. Om dit
te ondervangen kun je in je testament
nu de zogenaamde AWBZ-clausule
opnemen. Deze clausule regelt dat
kinderen hun erfenis (van de reeds
overleden ouder) mogen opeisen als
de langstlevende ouder een beroep
doet op langdurige zorg. Door het
uitkeren van de erfenis aan de kinderen, vermindert het vermogen van de
langstlevende ouder en dus ook de
zorgbijdrage.
Wat regel je in een levenstestament?
In een levenstestament wijs je personen aan die je zaken regelen als je dat
zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door

een ongeval of dementie. Het is
dan namelijk niet zo dat je partner
automatisch bevoegd is om je te
vertegenwoordigen (ook niet als er
een testament is of als je gehuwd
bent). Een levenstestament voorkomt dat je naasten een rechterlijke procedure moeten starten om
zaken voor je te kunnen regelen.
Naast de zakelijke volmacht regel
je in een levenstestament ook medische zaken. Denk daarbij aan een
medische volmacht en medische
wensen.
Hoe regel je je (levens)
testament?
Je kunt je testament tegenwoordig online regelen, bijvoorbeeld
op www.nunotariaat.nl. Omdat
online regelen de notaris veel
tijd bespaart, ben je veel voordeliger uit. Een online testament is
doorgaans even uitgebreid als een
testament direct bij de notaris.
Wel is het vereist dat je aan een
aantal voorwaarden voldoet. Een
online testament is bijvoorbeeld

niet geschikt voor samengestelde
gezinnen. Een overzicht van de
online prijzen wordt weergegeven
in de tabel bij dit artikel.
Online regelen. Zo werkt het
Je akte online regelen kan eenvoudig op www.nunotariaat.nl. Om
goed van start te gaan, vraag je op
de website het gratis en vrijblijvende informatiepakket op.
NuNotariaat werkt samen met
meer dan 50 notariskantoren
verspreid door het hele land. Het
tekenen bij de notaris is inbegrepen
in de vaste lage prijzen.
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RESTAURANT VERMEER

Puur genieten
met de
feestdagen

Feiten
Vilmos Dohnal Sous Chef
Restaurant Vermeer.
1*Michelin, 18/20
Gault&Millau.
Vilmos Dohnal (1986,
Boedapest) heeft het vak
geleerd van de Zweedse

Restaurant Vermeer kookt met lokale producten
van het seizoen. De groenten zijn afkomstig uit
de eigen moestuin en van kwekers uit de buurt,
zoals groenteteler Wim Bijma. “Zonder je leveranciers ben je nergens. Je kunt de beste ideeën
hebben, maar zonder hun werk kun je je kwaliteit
niet volhouden.” De gerechten variëren dagelijks.

chef Roger Olsson in Cyprus
en Ierland. Sinds 2012 is hij
sous chef bij Restaurant
Vermeer, onder leiding van
Chris Naylor. Vilmos werd
aangetrokken door Naylor’s
filosofie over respect
voor de natuur en Rudolf
Brand’s finesse. In 2016
won Vilmos de National
Dilmah High Tea challenge

“Bij fine dining gaat het om de
details,” vertelt sous chef Vilmos
Dohnal. “Het staat of valt met de
beste ingrediënten. De kwaliteit
van seizoensproducten van lokale
leveranciers proef je. Het smaakt
zo veel beter. Verse groenten maken het verschil op het bord.” Het
resultaat: inventieve, robuuste gerechten met pure smaken.
Klassieke technieken
“We houden oog voor de trends.
Het klassieke koken is terug van
weggeweest, gestimuleerd door
het streven naar duurzaamheid
en oog voor het milieu. Ook in het
gebak en bij nagerechten keren
klassieke technieken terug,” constateert Dohnal. “Het opent een
heel nieuwe wereld in de gastronomie. Allemaal oude technieken
zoals conserveren, fermenteren et
cetera zijn weer hot. Het is geweldig dat die kennis uit onze jeugd
weer terugkeert.” Vermeer probeert het gebruik van (wegwerp)

plastic zo veel mogelijk te voorkomen. “Dat heeft effect op het
koken. Technieken waar plastic
nodig is, zoals ‘sous vide’, zijn niet
meer mogelijk.” Het restaurant
combineert de lokale producten
met internationale kruiden en ingrediënten. Als voorbeeld noemt
de chef het fermenteren van tomaten met kerriebladeren. “Je
creëert iets nieuws met overrijpe
tomaten.” Enthousiast: “Mensen
staan open voor nieuwe smaken.”
Kerst van zijn jeugd
In zijn jeugd is Budapest bestond
het kerstdiner uit ‘veel eten, veel
zoetigheid en veel drank’. “Pas als
oudere chef realiseerde ik mijn de
Christelijke invloed op het koken.
Het eten aan de vooravond van
Kerstmis was simpel, waardoor
je het kersteten dubbel waardeerde. Op kerstavond was het traditioneel vis.” Hoogtepunt van het
kerstdiner was de met lever en
champignons gevulde kip van zijn

Geniet van de
lekker
lange avond

moeder, vergezeld van geconserveerde zure kersen. “Die combinatie van smaken is mijn eerste
gastronomische ervaring.” Hij
vervolgt: “De Hongaarse keuken is
van alle kanten beïnvloed, vanuit
de Balkan, maar ook Duitsland.”
Koken met het hart
Gevraagd naar zijn favoriete gerecht, antwoordt Dohnal: “Dat
verandert voortdurend. Op dit
moment is het vegetarische lasagne. Als je heel veel groente over
hebt, is dat een geweldige basis.”
De tip voor thuiskoks om stress
in de keuken te vermijden tijdens
Kerst bestaat uit vier woorden:
“Kook met je hart. Het hoeft niet
perfect te zijn. Je hoeft een recept
niet tot op de letter te volgen. Ben
niet bang om ideeën te combineren.” Zelf grijpt Dohnal graag terug op de traditie. “Ik gebruik nog
steeds oude chefs, zoals Bocuse,
als referentie voor nieuwe ideeën.”

in Netherland. Zijn
kookstijl is sterk beïnvloed
door duurzaamheid.
De afgelopen vier jaar
geeft hij aan de zijde van
Chris Naylor leiding aan
Restaurant Vermeer. In
2018 is hij genomineerd als
meest getalenteerde chef
van het jaar.
RESTAURANT VERMEER
Vermeer Amsterdam is het
restaurant van 1*Michelinchef Chris Naylor. Hier
experimenteert hij met
de producten die hij
dagelijks krijgt aangereikt
van kwekers uit de buurt.
Het resultaat: robuuste
gerechten met pure
smaken.
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Dip tip: smaakt
heel goed bij alle varianten
Boerderij Chips
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CHIMICHURI DIP
Bereidingstijd: 15 minuten

INGREDIËNTEN:
• 250 g mayonaise
• 250 g yoghurt
• 1 tl limoensap
• 1 tl appelazijn
• 1 grote teen knoflook
• Handje verse peterselie (zonder steeltjes), fijngesneden
• Handje verse koriander (zonder steeltjes), fijngesneden
• 1 el gedroogde oregano
BEREIDINGSWIJZE:
1 Voeg de mayonaise en yoghurt samen in een kom. | 2 Doe de limoensap en appelazijn erbij en roer
goed door. | 3 Pers de teen knoflook uit boven een snijplank. Voeg een heel klein beetje zout toe
en druk met de platte kant van een koksmes de knoflook helemaal tot een gladde massa. Voeg dit
toe aan de mayonaise/yoghurt en roer goed door. | 4 Voeg de peterselie, koriander en oregano toe
aan het yoghurt-mengsel en proef tussendoor. | 5 Voeg naar wens meer peterselie, koriander en/of
oregano toe. | 6 Breng het verder op smaak met peper en zout. | recept: de lepel van Lex

www.boerderijchips.nl
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DUOFIETS
STANDAARD

STABIEL OP DE FIETS
4Wielers zijn de meest veilige, comfortabele en
stabiele fietsen die er zijn. Veilig omdat ze zo
stabiel zijn en je er niet mee kunt vallen.
Stabiliteit wordt bepaald door het gewicht, het zwaartepunt, de breedte en de
kantellijnen van de fiets. Hoe zwaarder
de fiets, hoe lager het zwaartepunt en
hoe breder de fiets hoe stabieler. En hoe
verder de kantellijnen aan de buitenkant
en dus hoe meer de bestuurder zich met
zijn lichaam binnen die lijnen bevindt,
hoe stabieler. Een 4Wieler heeft de ideale mix van al deze factoren. Een robuust
stalen frame heeft voldoende gewicht, de
kantellijnen lopen maximaal aan de zijkanten, een niet te hoog zwaartepunt in
combinatie met een niet te brede fiets.
Niet breder dan noodzakelijk maar wel
zodanig dat een 4Wieler Solo met maar
66 cm breedte door iedere deur past. Een
Duofiets is 100 cm breed maar toch altijd smaller dan een driewieler Duofiets.
Elke 4Wieler kan worden voorzien van
een krachtige middenmotor en een forse
accu voor een actieradius van 50 km of
meer. Om gemakkelijk weg te komen uit
stilstand drukt u op het knopje, de fiets
gaat rollen en daarna trapt u mee. 4Wielers zijn heel comfortabel omdat er veel
aandacht aan ergonomie is besteed. De
verende voorwielophanging zorgt voor
maximaal comfort en er is een keus uit
modellen met zadels of luxe zittingen
met rugleuning en armsteunen. Dus er
is altijd wel een 4Wieler die bij u past. Ze
zien er nog eens leuk uit ook en als u een
aparte framekleur kiest en een mooie
mand of kist dan wordt elke fietstocht
weer vrolijk nostalgisch fietsplezier in de
buitenlucht.

sing zijn, maar meestal is dat niet echt
handig omdat zo’n fiets zwaarder is en
er vaak ongelukken gebeuren bij op- en
afstappen. Daarbij komt dat men moet
wennen aan de bediening en ook is de
snelheid waarmee gefietst wordt vaak
hoger. Op hogere leeftijd en als er lichamelijke en andere problemen zijn,
is de reactiesnelheid vaak lager dan
normaal en dan zijn dit allemaal zaken
die de risico’s op ongelukken verhogen.
En u wilt toch juist minder en niet meer
risico? Een keer vervelend vallen en
fietsen is daarna misschien helemaal
niet meer mogelijk…”.

Beter geen driewieler…
Na de tweewieler denkt men aan een
extra wiel en komt men op het idee van
een driewieler. Ten eerste: er is niets mis
met een driewieler. Het zijn prima fietsjes voor kinderen (met de trappers aan
het voorwiel) en om met een driewieler als bakfiets om kinderen en spullen
te vervoeren is natuurlijk niets aan de
hand. Tenminste: als de bestuurder niets
mankeert en weet wat hij als gedrag van
de fiets kan verwachten. De bestuurder

“Als het fietsen op een gewone fiets
niet meer goed gaat denkt met vaak
eerst aan een fiets met 2 wielen als
e-bike”, aldus Robert van Hees eigenaar van 4Wieler. “Dat kan een oplos-

moet tijdig kunnen anticiperen op de
situaties die zich met zo’n fiets in het
verkeer kunnen voordoen. Want fietsen
op een driewieler, dat is heel anders dan
op een gewone fiets. Je kunt niet sturen
door het gewicht te verplaatsen van links
naar rechts of andersom. Hangen om
door de bocht te gaan heeft geen enkele zin. Sturen kan alleen door het stuur
te draaien. Dat komt door de constructie
met de starre as bij de dubbele wielen.
Die constructie zorgt er ook voor dat op
schuin aflopend wegdek het sturende
enkele wiel vrolijk zijn eigen weg kiest
en de bestuurder continu met kracht dat
gedrag moet corrigeren om de fiets in de
juiste richting proberen te houden. En dat
lukt niet iedereen met mogelijk ongelukken als gevolg. Een driewieler met twee
wielen voor en eentje achter vertoont
dat gedrag iets minder. Maar het kost
veel energie om de twee sturende wielen onder controle te houden want nog
steeds wil de fiets zijn eigen weg gaan en
dus naar het laagste punt rollen. Bij een
4Wieler Solo of Tourfiets zult u ook heus
nog wel iets van dit effect merken maar
echt heel veel minder. Bij een 4Wieler
Duofiets is dat effect er door de breedte
van deze fiets helemaal niet.

Comfort, stabiliteit en
maximale veiligheid
En dan komen we op het belangrijk-

SOLOFIETS

ste nadeel van een driewieler en dat is
dat je er wel degelijk mee kan kantelen
en vallen en dat gebeurt ook. Dat komt
omdat de bestuurder zich met een deel
van zijn lichaam buiten de kantellijnen
van de fiets bevindt. Stabiel is een driewieler fiets alleen bij stilstand en als de
bestuurder precies in het midden op de
fiets zit. Ga ermee fietsen en is doorlopend een gevoel van instabiliteit en erop
rijden vraagt van de bestuurder continue
extra oplettendheid om de controle over
de fiets te houden. In de bochten al helemaal. En dat terwijl deze juist op zoek
was naar ouderwets fietsplezier zonder
de hele tijd met de besturing en controle
van de fiets bezig te zijn.
Een ander belangrijk verschil is dat je je
met een driewieler met 1 wiel voor heel
goed kunt vergissen of je ergens wel
langs kunt. Met het voorwiel stuurt u de
fiets langs een paaltje, stoeprand of kuil
maar het achterwiel klapt tegen de paal
of stoeprand aan of in de kuil. Met grote
kans op ongevallen. Met een 4Wieler is
dat probleem er niet: als u voor ergens
langs kunt dan achter ook. En: de 4Wieler heeft een dubbele geveerde voorwiel
ophanging en dat zorgt ervoor dat de vering de klap opvangt als ergens overheen
of in rijdt. Dat maakt een 4Wieler tot een
veel veiliger en comfortabeler fiets dan
een driewieler.

Auto’s met 3 wielen?
Comfort is belangrijk maar stabiliteit en
veiligheid zijn nog belangrijker. Op een
driewieler is de bestuurder veel meer
inspanning en energie kwijt om de fiets
veilig op de weg te houden. Als dat al lukt
kan vallen met een driewieler niet worden uitgesloten. Op een 4Wieler hoeft
men nergens bang voor te zijn en kan
alle energie aan het fietsen en genieten
worden besteed. Om even over na te
denken: vroeger reden er ook auto’s rond
met 3 wielen maar tegenwoordig zijn die
er nauwelijks meer.

Wacht niet te lang!
Veel mensen zeggen dat ze nog lang
niet aan een 4Wieler toe zijn als ze zo’n
fiets ergens zien. Maar het is best verstandig om tijdig na te denken over een
veilige fiets als je ouder wordt. “Vallen
met een 4Wieler is uitgesloten en je kunt
er gewoon op blijven zitten bij een stop.
Het is in het begin even wennen maar
na een paar keer is het net als bij een
fiets met 2 wielen helemaal niet meer
vreemd. Je hoeft niet meer na te denken over de fiets, het is een verlengstuk
van je lichaam geworden. Lekker rijden
en plezier hebben! Vaak komen mensen
pas bij ons als ze alle andere mogelijkheden hebben geprobeerd en/of als ze
al behoorlijk op leeftijd zijn en allerlei
kwalen hebben. Dan is het jammer om
te zien dat het soms ook op een 4Wieler
toch niet meer gaat. Probeer de 4Wieler
tijdig uit en stap over! Wacht niet op een
valpartij met een fiets met 2 of 3 wielen
en alle gevolgen van dien”, zegt Robert
van Hees van 4Wieler.

Gratis terugkoopgarantie
Goede fietsen zijn niet goedkoop en dat
geldt ook voor de ambachtelijk in Nederland gemaakte 4Wieler fietsen. Gelukkig
biedt 4Wieler bij aankoop van een nieuwe
fiets een gratis terugkoopgarantie aan
zodat u niet met de fiets blijft zitten als
het niet meer mocht gaan. Deze geldt
vanaf 6 maanden tot 2 jaar na aankoop.
Zo weet u precies wat de fiets u kost over
de periode dat u er hopelijk met veel plezier gebruik van heeft gemaakt.

Gratis proefrit
Komt u naar Leiden om een proefrit te
maken dan kost u dat helemaal niets behalve uw reiskosten en tijd. Een proefrit
bij u thuis kan ook, dan wordt een vergoeding voor de kosten gevraagd maar
die krijgt u weer terug als u binnen 4 weken en 4Wieler koopt.

Geen fiets stabieler dan een 4Wieler!

Heerlijk ouderwets fietsplezier op de meest comfortabele, stabiele en veilige fiets die er bestaat! Alleen op de Solo of de Tourfiets. Samen op de Duo: naar keuze op een zadel zoals op
een gewone fiets (Standaard) of zitting (Comfort). Met een 4Wieler hoeft u geen angst meer te hebben om te vallen. Ze sturen en rijden heel gemakkelijk en zijn er ook als e-bike. Zo
bent u niet meer afhankelijk en geniet u volop van fijne fietstochtjes in de buitenlucht. Ook als u problemen met uw evenwicht of een beperking heeft. De Solo en Tourfiets zijn maar
66 cm breed en passen door elke deur. De Solo is ingeklapt ook een loophulp en kunt u overal stallen. Neem hem mee met Valys, in de trein en geniet! Kijk op 4wieler.nl en bel voor
een proefrit. Dat kan ook bij u thuis in heel Nederland! 4Wielers zijn er in soorten en maten. De Solofiets is er vanaf € 3.495,- incl. 9% BTW. Hieronder een paar voorbeelden van
andere 4Wielers, de Golffiets, de serie vrachtfietsen (Bykkar), de Triofiets, de Quattrofiets en de fietsaanhanger waarmee elke Duo-, Trio en Quattrofiets met 2 fietsende passagiers
uitgebreid kan worden. Achter een Solofiets kan een aanhangertje bevestigd worden voor het vervoer van meer boodschappen of huisdieren…

MEER INFORMATIE: 4wieler.nl | 088 444 00 00

