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uw gratis proefverpakking aan! 
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Beleggen in vastgoed met crypto’s, 
voorzichtige eerste stappen 

Een huis of 
beleggingspand 
aankopen of verkopen 

met bitcoins of andere 
crypto’s gebeurt nu nog 
mondjesmaat. In april 
wisselde in het Brabantse 
Veghel een penthouse 
van eigenaar voor 21 
bitcoins. Omgerekend een 
verkoopprijs van rond de 
1 miljoen euro. Ook op de 
vastgoedbeleggingsmarkt 
dienen zich fondsen aan 
waarbij deelnemers een 
aandeel kopen door middel 
van crypto currency. 

Één ding is zeker. Een appar-
tement voor omgerekend 1 
miljoen euro in de verkoop 
zetten met een vraagprijs 
van 21 bitcoins zorgt voor 
optimale aandacht. Het 

opgedeeld in 1000 waarde-
vaste coins (zogenaamde 
stablecoins), waarbij je als 
houder van bijvoorbeeld 10 
stuks recht krijgt op één 
procent van de huurinkom-
sten, maar geen eigendom 
krijgt in het vastgoed zelf.” 

Financieringsmodel 
Het is interessant om te 
fantaseren welke mogelijk-
heden crypto’s bieden om 
te komen tot alternatieve 
financieringsvormen. Finan-
ciering met tokens kan voor 
woonstarters een model 
zijn om een huis te belenen 
buiten de bank om, zonder 
hypotheek. Met hulp van fa-
milie en vrienden ‘tokenise’ 
je het pand, waarbij iedereen 
houder wordt van een of 

VASTGOED EN CRYPTO’S

meerdere tokens. 
De nieuwe markt met crypto-
beleggingen brengt risico’s 
met zich mee én kansen. 
Tokens bieden een grotere 
groep mensen de kans om 
te investeren in een crypto-

vastgoedfonds. De instap ligt 
lager. Tegelijkertijd is het be-
langrijk dat je goed begrijpt 
wat de risico’s zijn en die 
ook serieus neemt. Waarbij 
de eerste vraag luidt: kan ik 
een verlies financieel aan? 

 

is sowieso een bijzondere 
transactie. Snelle waarde-
stijgingen en -dalingen kun-
nen ervoor zorgen dat het 
bedrag in euro’s voor het 
appartement zomaar kan 
veranderen in de tijdspanne 
tussen het tekenen van de 
koopakte en de notariële 
overdracht. 

Vastgoedinvestering 
Het zijn precies die grote 
koerssprongen van crypto’s 
die de interesse wekken 
van investeerders die hopen 
op grote koerswinsten en 
niet terugdeinzen voor het 
risico van verliezen. Vast-
goedinvesteringen zijn 
juist relatief zeker, doordat 
de vierkantemeterprijzen 
op jaarbasis gemiddeld in 
procenten kunnen worden 
uitgedrukt. “Die twee uit-
gangspunten kun je com-
bineren door die twee te 
koppelen en zo een cryp-
to-economie rond vastgoed 
te creëren,” vertelt Willem 
Wolffgramm van Fundum 
Capital, een Nederlands 
cryptobedrijf dat zich richt 
op vastgoed. Investeerders 
in dit cryptovastgoedfonds 
kunnen een aandeel in de 
huurinkomsten van een 
beleggingspand verwerven 
met zogenoemde FND-to-
kens (een cryptobetaalmid-
del, red.). “De waarde van 
het pand wordt bijvoorbeeld 
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Wat is het voordeel 
van beleggen met je 
lijfrentekapitaal? 
“Er zijn feitelijk maar twee 
opties om je lijfrentekapitaal 
te laten renderen. Kies je 
voor de veilige weg, dan 
heb je te maken met de 
huidige lage geldmarkt- of 
kapitaalmarktrente. Beleggen 
is een goed alternatief als 
je bereid bent om (iets) 
meer risico te accepteren. 
Dat is nodig. Voor het 
opbouwen van een goede 
oudedagsvoorziening is een 
aanzienlijk (lijfrente)kapitaal 
noodzakelijk. Voor 1.000 euro 
per maand extra inkomen 
als je stopt met werken, heb 
je ruim 200.000 euro aan 
pensioenkapitaal nodig.” 

Waarom is risicomijdend 
niet altijd de beste keuze? 
“Met een lijfrente ben je bezig 
met inkomensplanning voor 
later. De kans dat je, gegeven 
de huidige lage rente, je 
doelstellingen realiseert is 

met beleggen veel groter 
dan met sparen. Het is in 
de huidige situatie niet 
alleen wenselijk maar ook 
verstandig om te beleggen 
met je lijfrentekapitaal. Bij 
VRY van Fintessa bestaat 
de mogelijkheid om tijdens 
de uitkeringsfase door 
te beleggen. Hierdoor is 
er sprake van een lange 
beleggingshorizon.” 

Hoe zit het fiscaal gezien? 
“Binnen de fiscale mogelijk-
heden is de inleg aftrekbaar 
van de inkomstenbelasting. 
Pas in de uitkeringsfase zijn 
de uitkeringen belast in Box 1. 
Wat lijfrentebeleggen extra in-
teressant maakt: gedurende de 
gehele looptijd – zowel in de 
opbouw- als de uitkeringsfase 
– valt het lijfrentekapitaal niet 
in Box 3. Het kapitaal blijft dus 
gevrijwaard van vermogensren-
dementsheffing.” 

Meer weten? 
Kijk op www.vryvanfintessa.nl. 

JOOP VAN DE GROEP,
VERMOGENSBEHEERDER

»

IN SAMENWERKING MET BESMART VERMOGENSBEHEER 

Het aantal beleggende 
Nederlanders is afgelopen 
jaar explosief gestegen. 
Ook het spaarvermogen 
in Nederland is sterk 
gegroeid. Directeur Marvin 
Koster van BeSmart 
Vermogensbeheer ziet 
naast veel jongeren, ook 
een andere type belegger 
starten: “Door de negatieve 
spaarrente die veel 
banken nu rekenen vanaf 
€ 100.000,- gaan mensen 
toch nadenken. Met de 
negatieve rente, inflatie 
en belasting wordt het 
ingewikkeld je financiële 
doelen op termijn te 
bereiken. Wanneer je 
rendement wilt behalen 
kun je bijna niet meer om 
beleggen heen”.  

“De negatieve spaarrente zet mensen aan het denken” 
Toch ook waarschuwt hij: 
“Beleggen is niet hetzelfde als 
sparen, beurskoersen kunnen 
stijgen en dalen, dat zagen we 
natuurlijk ook vorig jaar in het 
begin van de coronapandemie. 
In de meeste gevallen biedt 
beleggen op lange termijn 
een hoger rendement dan een 
spaarrekening, op voorwaarde 
dat je het slim aanpakt en vol-
doende spreiding aanbrengt.’’ 
 
Voor mensen die hierbij ont-
zorgd willen worden of niet 
dagelijks met beleggen bezig 
willen zijn is BeSmart Ver-
mogensbeheer de oplossing. 
Vanaf een startbedrag van 
€ 100.000,- beleggen zij het 
vermogen van de client op een 
persoonlijke effectenrekening 
en hebben hierover geregeld 

de optimale verdeling tussen 
de verschillende beleggingen. 
Wij monitoren de portefeuilles 
continu en passen deze aan als 
het nodig is.  

BeSmart belegt het vermogen 
van de cliënt op een duurza-
me manier in beleggingen 
die rekening houden met het 
milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur (ESG). En 
dat heeft ze geen windeieren 
gelegd. “Door de coronapande-
mie zien we dat dingen anders 
moeten en vloeit er veel geld 
naar sectoren die profiteren 
van bijvoorbeeld de energie-
transitie.” 

Meer weten? Neem contact met ons op via 020-760 8232 of www.besmartib.nl 

contact . Koster: “Mensen we-
ten vaak niet waar ze moeten 
beginnen, maar alles start met 
een goed plan; wat is je doel, 

wanneer moet dit doel bereikt 
zijn en welke schommelingen 
ben je bereid te accepteren. 
Afhankelijk hiervan bepalen wij 

Verkocht
in bitcoin     
In 2014 werd in Amerika 
voor het eerst een huis 
in bitcoin afgerekend, 
voor 2739 bitcoin. Toen 
omgerekend 1,4 miljoen 
dollar, tegen de huidige 
koers meer dan 700 miljoen 
dollar. 



“Hoe veiliger beleggers zich voelen, hoe hoger 
de volatiliteit op de beurs” 

Negatieve rente op 
spaartegoeden 
boven de € 150.000 

en een toenemende 
inflatiedreiging. 
Tegelijkertijd lijken de 
beurskoersen ongevoelig 
voor de coronacrisis, 
met records tot gevolg. 
Vermogensbeheerder en 
directeur van Fintessa 
Vermogensbeheer Martine 
Hafkamp legt uit hoe beide 
ontwikkelingen niet los 
van elkaar gezien kunnen 
worden. Tegelijkertijd 
waarschuwt ze voor 
overhaaste conclusies. 
“De beursgraadmeter is 
slechts een gemiddelde, 
onder de oppervlakte zijn er 
enorme verschillen tussen 
bedrijven.” 

Het doorsneevermogen van 
Nederlandse huishoudens 
is in coronajaar 2020 fors 
gegroeid, vooral doordat er 
meer is gespaard. Een goed 
beursjaar hielp ook mee. Ge-
vraagd hoe je zorgt dat je je 
vermogen op peil houdt, cor-
rigeert Martine Hafkamp de 
formulering van de vraag. “De 
meeste beleggers streven er 
niet naar om hun vermogen 
op peil te houden. Ze willen 
een groei van vermogen.” 
Haar analyse van de econo-
mische trends en ontwik-
kelingen geven duiding aan 
de beurskoersen en de hoge 
of juist lage waardering van 
beursgenoteerde bedrijven. 

Inflatiestijging 
De mismatch tussen vraag- 
en aanbodzijde in de econo-
mie, als gevolg van het on-
verwacht snelle economische 
herstel, lijkt de inflatie aan te 
wakkeren. Dat is niet per de-
finitie slecht voor aandelen, 
legt Hafkamp uit. “Bedrijven 
met een sterke concurrentie-
positie kunnen hun prijzen 
verhogen. Tegelijkertijd leidt 
een hogere inflatie tot een 
hogere rente, omdat obliga-
tiebeleggers hun obligaties 
gaan verkopen.” Anders dan 
wat er steeds wordt gezegd, 
dat vooral de technologiesec-
tor daar last van heeft, ziet 
ze geen problemen. “Tech-
bedrijven (FANG-aandelen) 
hebben doorgaans weinig 
tot geen schulden en maken 
hoge winsten. Het feit dat 
ze een sterke marktpositie 
hebben maakt ze bovendien 
juist minder kwetsbaar voor 
een rentestijging.” 

De verwachting van de cen-
trale banken is dat de infla-

altijd de waarderingen goed 
in het oog te houden, want 
sommige bedrijven worden of 
zijn veel te duur. 

Covid-19 zal voor blijvende 
veranderingen zorgen. “De 
digitalisering die al in gang 
was, is versneld en zal nooit 
meer verdwijnen. Denk alleen 
al aan e-commerce, de thuis-
bezorging van maaltijden en 
het online werken en verga-
deren. Bij Fintessa zagen we 
al vroeg dat deze ontwikke-
lingen zich zouden voordoen, 
waardoor we op tijd hebben 
gekozen om onze portefeuille 
te versterken met aandelen 
van bedrijven die profiteerden 
van alle lockdownmaatrege-
len.” 

Focus 
Hafkamp kan het belang van 
een goed persoonlijk (beleg-
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gings)profiel niet genoeg be-
nadrukken. “Een goed profiel 
is het allerbelangrijkste. Het 
is nodig om de juiste beleg-
gingen te kunnen selecteren. 
Wat voor de één een goede 
belegging is kan voor de 
ander een volledig verkeer-
de zijn, afhankelijk van de 
persoonlijke uitgangssitua-
tie en het beleggingsdoel. 
Streef je naar een zo hoog 
mogelijk rendement of wil je 
alleen maar een rendement 
dat kosten en inflatie goed 
maakt? Hoe ver zit je af van 
de einddatum? Hoe groot is 

het gedeelte van het vermo-
gen dat je belegt?  
Een focus op een langeter-
mijndoel is eveneens zeer 
belangrijk, stelt ze vast. “Op 
korte termijn valt de markt 
moeilijk tot niet te voorspel-
len, maar naarmate echter de 
horizon verder weg ligt, wordt 
het minder moeilijk een 
eindrendement te voorspel-
len.” Ze onderbouwt dit met 
cijfers. “Over periodes langer 
dan tien jaar zijn rendemen-
ten beter voorspelbaar. Over 
nog langere periodes wordt 
het zelfs goed mogelijk het 
rendement redelijk in te 
schatten. Zo blijken aandelen 
over zeer lange periodes, zeg 
bijvoorbeeld 30 jaar, goed 
voor gemiddeld zo’n 9 à 10 
procent rendement per jaar. 
Maar dan praten we wel over 
goed gespreide indices en 
niet over een individueel aan-
deel of specifieke sectoren.” 

tiestijging van korte duur zal 
zijn en afzwakt zodra de eco-
nomie weer in balans komt. 
“Vooralsnog lijkt alles erop te 
duiden dat de inflatie tijdelijk 
is, maar beleggers doen er 
goed aan om ook rekening te 
houden met een Plan B, een 
structureel hogere inflatie,” 
benadrukt Hafkamp. “De 
beste strategie is een goede 
spreiding over veel verschil-
lende economische sectoren.” 

Volatiele markt 
Onzekerheid zorgt voor een 
volatiele markt, met grote 
uitschieters. “Hoge volatili-
teit is de prijs die een beleg-
ger betaalt voor het hogere 
rendement dat hij met aan-
delen kan behalen. Het hoort 
bij de beurs. Als iets niet 
kan dalen kan het ook niet 
stijgen. Je kunt als belegger 
moeilijk verwachten struc-
tureel hoge rendementen te 
behalen bij een lage volatili-
teit.” Hogere volatiliteit biedt 
uiteraard ook mogelijkheden. 
“Een dalende beurs biedt 
altijd instapkansen.”  

Hafkamp vertelt dat een 
stabieler beleggingsklimaat 
(veel steun van de overheid 
en lage rentes) vaak bijdraagt 
aan hogere volatiliteit. “Be-
leggers voelen zich veiliger 
en gaan meer op zoek naar 
beleggingen met een hoger 
risico, met meer beweging 
tot gevolg.” Opnieuw geldt 
dat een goed gespreide 
portefeuille de beste verde-
diging is. “De bewegingen 
in de verschillende sectoren 
kun je bij wijze van spreken 
tegen elkaar wegstrepen. Bij 
een eenzijdig samengestelde 
portefeuille ben je meer een 
bootje op een woeste oce-
aan.” 

Duurzame rendementen 
Klimaatdoelen maken het 
dat bepaalde sectoren, zoals 
fossiele energie, minder ren-
deren dan voorheen, terwijl 
er nieuwe sectoren (groene 
energie) ontstaan. “Kli-
maatdoelen worden door de 
toezichthouder steeds meer 
afgedwongen ten faveure van 
oude energie. Door de samen-
stelling van indices, maar ook 
in de vorm van regelgeving, 
worden beleggers en dus 
geldstromen meer en meer 
een andere kant op geleid. 
Los daarvan laten bedrijven 
die de impact op het klimaat, 
natuur en mens meenemen 
in hun beleid op langere 
termijn vaak ook duurzame 
rendementen zien, dus het 
betaalt zich vanzelf uit.” 
Daarbij is het van belang om 

Fintessa is een 
zelfstandige en 
onafhankelijke 
vermogensbeheerder 
in Nederland. 

Vermogen-
beheer bij 
Fintessa: 
persoonlijke 
aandacht  

Fintessa ontzorgt en biedt 
persoonlijke aandacht, be-
nadrukt Martine Hafkamp. 
“Een cliënt is bij ons niet een 
depotnummer zonder gezicht 
waaraan geld wordt verdiend. 
Wij spreiden de beleggingen 
in aandelen wereldwijd over 
verschillende sectoren die voor 
beleggers goed te volgen zijn. 
Met andere woorden: Fintes-
sa belegt met een heldere 
en begrijpelijke strategie. 
Geen voortdurend wisselend 
hap-snap-beleid, maar een 
duidelijke langetermijnvisie. 
Van je vermogen wil je immers 
de vruchten kunnen plukken, 
zonder er een wrange nasmaak 
aan over te houden.” 

IN SAMENWERKING MET FINTESSA

Fintessa Vermogensbeheer | Vermogensbeheer op maat met Fintessa: www.fintessa.nl»Meer weten? Neem contact met ons op via 020-760 8232 of www.besmartib.nl 
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Investeren in vastgoed volgens de 
Meerdervoort®-methode 

Meerdervoort® 
biedt solide 
beleggingen in 

vastgoedprojecten in en 
rondom stedelijke gebieden 
in Nederland. Als zekerheid 
krijgt de particuliere 
belegger het eerste 
hypotheekrecht. “Naar ons 
idee heb je de bank niet 
nodig als je het vastgoed 
rechtstreeks aankoopt 
met een financiering van 
particuliere investeerders,” 
verklaart commercieel 
directeur Wijnand Groenen 
van Meerdervoort®. 

Meerdervoort® heeft acht 
jaar geleden, in 2013, een 
nieuw investeringsconcept 
in de markt gezet, waarbij 
het aangekochte vastgoed 
niet wordt gefinancierd bij 
de bank, maar bij beleggers. 
“We zagen dat de bodem 
van de markt was bereikt. 
We kregen steeds vaker de 
vraag van particuliere beleg-
gers die wilden investeren 
in vastgoed.” Het aanbod 
bestaat uit waardevaste 
objecten als zorgvastgoed, 
retail en bedrijfspanden met 
flexibele, betaalbare kan-
toorunits en een gezonde 
huurdersmix. Dit alles tegen 
een vooraf afgesproken vast 
rendement voor investeer-
ders. 

Hypotheekrecht 
De vastgoedmarkt neemt 
een eigen positie in binnen 
het financiële systeem, legt 
Wijnand Groenen uit. Met 
name met minder extre-
me uitschieters. “Als het 
misgaat op de financiële 
markten, knalt de beurs in 
één keer omlaag.” In vast-
goed gaat de prijsontwik-
keling geleidelijk. “Bij de 
vorige crisis, in 2008, zijn 
de vastgoedprijzen gemid-
deld 20% gedaald. In vijf 
jaar tijd. Daarna zijn ze weer 
hersteld tot boven het oude 
niveau. Het maakt dat de 
ontwikkelingen in vastgoed-
beleggingen veel beter te 
voorspellen is dan de aande-
lenmarkt.” Het is het eerste 
stootkussen om beleggings-
risico’s te verminderen.  

Bij Meerdervoort® krijgt de 
particuliere belegger het 
eerste hypotheekrecht en 
het recht van verpanding 
van de huurpenningen. 
“Daarmee bieden we een ex-
tra zekerheid. Als het fonds 
in de problemen komt, gaat 
de opbrengst van de ver-
koop van het vastgoed als 

huuropbrengsten van het 
pand moeten direct een 
positieve cashflow genere-
ren en zo garant staan voor 
direct rendement van de in-
vestering.” Bij de keuze van 
het beleggingsobject speelt 
een mogelijke waardestij-
ging van het vastgoed geen 
rol, benadrukt Groenen. 

De stijgende huizenprijzen 
maken de vrije huurmarkt 
steeds minder aantrekkelijk 
als investeringsdoel. “In 
2013 lag de gemiddelde wo-
ningprijs rond de negen keer 
de huur. Inmiddels is dat 21 
keer de huur. Het gevolg is 
dat de huurinkomsten op-
gaan aan de aflossingsver-
plichtingen.” In de discussie 
over de hoge prijzen krijgen 
investeerders de schuld. 
Verscheidene grote steden 
willen beleggers op korte 
termijn verbieden huizen op 
te kopen voor de verhuur. 
Daarmee los je de proble-
men op de woningmarkt 
niet op, meent Groenen. “Er 
zijn gewoonweg te weinig 
woningen. Per tien wonin-

MEERDERVOORT

gen heb je elf gegadigden. 
Dat probleem los je niet op 
door regelgeving of verbo-
den. De enige route is het 
versneld bouwen van wo-
ningen, maar dat gaat niet 
lukken door problemen als 
PFAS en stikstof.” 

Direct rendement 
De vooruitzichten voor de 
Nederlandse kantorenmarkt 
zijn goed, stelt Groenen. “Er 
is een tekort aan woningen 
en een deel van de kantoor-
gebouwen is de afgelopen 
jaren getransformeerd naar 
(studenten)woningen.” Waar 
de woningprijzen richting 
hun top gaan, is de prijsont-
wikkeling van bedrijfsonroe-
rend goed juist achterge-
bleven, constateert hij. “We 
denken dat het kantoorvast-
goed dat nu nog maar 11 
tot 13 keer de huur kost ook 
naar 18 of 19 keer de huur 
kan gaan.” 
“Zodra de economie op 
stoom komt, staan de 
snelwegen weer vol en is er 
geen kantoorruimte meer 
te krijgen.” Ook qua verhuur 
van winkelpanden ziet hij 
voldoende investeringspo-
tentieel, mits op de juiste 
locatie en markt. “We kijken 
altijd met een lange horizon. 
De locatie is het belangrijk-
ste, samen met de formu-

eerste terug naar de inves-
teerders,” vertelt Groenen. 
En dus niet naar een bank 
of andere schuldeisers. 
De aanpak wijkt af van de 
meeste andere vastgoed-
fondsen, die de financiering 
bij de bank als hefboom 
(‘leverage’) gebruiken. “Als 
de bank de helft financiert 
en het eerste hypotheek-
recht heeft, betaal je rela-
tief lage rente, waardoor je 
een hoger rendement kunt 
uitkeren. Het nadeel is dat 
het risico van waardedaling 
vooral voor de vastgoedbe-
legger is.” Groenen vervolgt: 
“Het is een keuze tussen 
risico en rendement. Onze 
producten bieden meer ze-
kerheden.” 

Woningmarkt 
Meerdervoort® hanteert drie 
eisen waaraan een beoogde 
investering moet voldoen: 
een optelsom van direct 
rendement; minimaal risico 
op leegstand en alternatieve 
aanwendbaarheid. “We  
speculeren niet op waarde-
stijging bij verkoop. De 

Bij Meerdervoort® krijgt de particuliere belegger 
het eerste hypotheekrecht en het recht van 
verpanding van de huurpenningen. 

Investeren in de 
actuele projecten 
Almere en Gouda   

Meerdervoort® heeft onlangs 
twee zeer geschikte objecten 
aangekocht. Een winkelstrip 
in Almere-Buiten, op een 
stationslocatie en in een 
populair winkelgebied. 
Daarnaast is er met dezelfde 
entiteit een hoekpand 
aangekocht, gelegen in de 
binnenstad van Gouda. Het 
zijn twee mooie locaties. 
Het project in Almere-Buiten 
heeft landelijke retailers 
als huurder, zoals ICI Paris 
XL, Kruidvat, Van Haren en 
Primera, met langlopende 
huurovereenkomsten. In 
Gouda gaat het om een 
hoekpand met onder 
meer ANWB en IT-bedrijf 
DoubleSmart als huurders. 

• Voor het project in 
Gouda zijn er nog enkele 
deelnamemogelijkheden 
beschikbaar, u investeert 
hier met een rente van 
5,5% vastgesteld voor de 
komende 5 jaar.  

• Het Project in Almere-
Buiten heeft als 
financieringsopzet een 
vooraf vastgestelde 
rente van 4,5% voor 
investeringen met eerste 
recht van hypotheek en 
6,5% voor het tweede 

 hypotheekrecht en een 
looptijd van 5 jaar. 

Beide proposities 
worden geheel notarieel 
vastgelegd. 

Dit gaat middels de 
vaste projectnotaris 
van Meerdervoort – 
BarentsKrans Notarissen
te Den Haag. 

Neem voor meer informatie contact op met Relatiebeheer@Meerdervoort.com of 088-7704444 (afdeling Relatiebeheer). »

les die de ruimtes huren. 
Essentiële winkels hebben 
hun omzet zien exploderen. 
Mensen willen altijd eten en 
klussen.” 





FUNDUM CAPITAL
INVESTING REINVENTED

WE’RE  REVOLUTIONIZING REAL ESTATE
WIN EEN LAMBO

WORD NU ONDERDEEL VAN DE FUNDUM CAPITAL REAL ESTATE CRYPTO REVOLUTIE EN MAAK KANS OM EEN 
LAMBORGHINI AVENTADOR 6.5 V12 SVJ TE WINNEN! 

IEDEREEN DIE TEN MINSTE 100 FND HEEFT AANGEKOCHT GEDURENDE DE PERIODE 16 JUNI T/M 1 OKTOBER MAAKT 
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EXTRA BONUS: WIJ VERDUBBELEN HET IN DIE PERIODE AANTAL AANGEKOCHTE TOKENS  (VANAF 50 FND)
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“Met de digitale euro grijpt ECB de regie naar zich 
toe” 

Europese fi nanciële 
toezichthouders 
bewegen meer en meer 

richting de digitale euro. 
Het is het onvermijdelijke 
sluitstuk richting de 
e-economie en het afscheid 
van contant geld. De 
ontwikkeling dwingt banken 
met de rug tegen de muur, 
stelt Wilhelm Roth, CEO van 
Icoinic.  

De Europese Centrale Bank, 
maar ook de Duitse toezicht-
houder BaFin, werken geza-
menlijk hard aan de intro-
ductie van de digitale euro. 
“Een financieel systeem 
gebaseerd op big data zorgt 
voor een versnelde digitale 
transitie,” is de overtuiging 
van Wilhelm Roth. “Centrale 
banken zijn bezig om munten 
en papiergeld uit het sys-
teem te halen, net als eerder 
is gebeurd met goud. Er blijft 
alleen een kritische voorraad 
als reserve.” Zelfs in een 
land als Duitsland, met een 
voorliefde voor cashgeld, is 
sprake van een versnelde 
acceptatie van elektronisch 
betalen. “Jonge Duitsers zijn 
meer en meer voorstander 
van contactloos geld omdat 
munten en papiergeld mili-
eu-onvriendelijk zouden zijn.” 

Onder vuur 
De bankwereld krijgt het de 
komende jaren lastig, voor-
spelt Roth. “Ze liggen onder 
vuur, ‘under siege’. De digita-
le euro verandert de manier 
waarop de ECB controle over 
de geldstromen heeft en 
contact heeft met burgers 

de blockchaintechnologie 
herleidbaar, met gegaran-
deerde privacy van verschil-
lende eigenaars.” Voor de 
ECB is dat een belangrijke 
drijfveer om vaart te maken 
met de digitale euro. “Met 
de kenmerken van cryptova-
luta is de herkomst van het 
geld herleidbaar. Elke stap is 
digitaal vastgelegd.”  
Een van de weinige banken 
die nadenkt over de impact 
van digitale assets voor 
traditioneel bankieren is de 
Zwitserse private bank en 
vermogensbeheerder Juli-
us Baer. Deze heeft crypto 
currency bank SEBA overge-
nomen, zodat ze weten wat 
wel en wat niet werkt en hoe 
ze zich kunnen heruitvinden. 
“Dat is ‘forward thinking’.” 

CRYPTO INVESTEREN 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

“Waarom zou je 
je geld nog bij de bank 
aanhouden als er 
betere alternatieven 
zijn?” 

Amsterdam
De keuze van Icoinic voor 
Amsterdam als vestigings-
plaats is geen toevallige. 
“Nederland maakt deel uit 
van de kleine groep landen 
dat het nieuwe financiële 
systeem vormgeeft. Amster-
dam neemt een koppositie 
in qua crypto en digital 

assetmanagement. Het 
Nederlandse DNA is uniek: 
geen berg is te hoog en geen 
kust te ver om de toekomst 
te creëren. We zijn trots dat 
we daar als Icoinic deel van 
uitmaken.” 

en bedrijven. Het vergroot 
de grip van de ECB op de 
geldstromen en de herkomst 
van het geld.” Ook vanuit 
de consumentkant hebben 
banken reden om zich zorgen 
te maken, met fintech en 
cryptoplatforms die aan de 
poort rammelen. “Burgers 
zullen zich meer en meer de 
vraag stellen waarom ze hun 
geld nog bij de bank moeten 
aanhouden als er betere al-
ternatieven zijn. Bijvoorbeeld 
de crypto wallet Coinbase, 
dat samenwerkt met Apple 
Pay en Google Pay.” 

Transactietransparantie
De modellen die banken 
en crypto’s hanteren, zijn 
tegengesteld en daarmee 
complementair, doceert Roth. 
“Bij banken draait de trans-
actie rond de identiteit van 
de klant. Bij cryptocurrencies 
is het precies omgekeerd. 
Er is sprake van volledige 
transactietransparantie. Elke 
transactie van de bitcoin 
van 2012 tot nu is dankzij 

EXPERT

Slecht plan, verplicht online 
bestellen? 
“Ja, het is raar dat je de 
spil in de eerstelijnszorg, 
de eigen apotheek waar de 
patiënt ook zijn medicijnen 
haalt, buitensluit voor het 
bestellen en afl everen van 
hulpmiddelen. De regie 
van de distributie van de 
medicatie hoort bij de 
apotheek. Natuurlijk kun 
je hulpmiddelen direct via 
internet bestellen. Maar laat 
de regie over de distributie 
bij ons.” 

Internet is toch ook okay? 
“Ik kan wel 80 argumenten 
bedenken waarom je 
de distributie via de 
apotheek moet laten 
lopen. Laat ik me beperken 
tot een alleenwonende, 
hulpbehoevende oma. Zo’n 
vrouw is bang om open te 
doen voor een pakketbezorger 

die ze niet kent. Bij ons komt 
een bekend gezicht aan de 
deur, die een oogje in het zeil 
kan houden en tegelijkertijd 
eventueel de medicatie 
checkt. En ze hoeft niet in de 
stress te zitten dat ze zonder 
komt te zitten. Dat houden 
wij nauwgezet voor haar in de 
gaten.” 

En het kostenargument? 
“Zorg op maat is er niet bij 
gebaat dat de levering van 
medische zorg door snelle 
kostenbesparingen uit elkaar 
wordt getrokken. Als je de 
zorg in segmenten opdeelt, 
zoals bij het leveren van 
hulpmiddelen, gaat dat ten 
koste van de knowhow. We 
willen dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Met onze kennis 
en rol aan het zorgfront 
vervullen we daarin een 
belangrijke functie.” 

DANIËLLE VAN KOETSVELD, 
APOTHEKER EN 
VOORZITTER NAPCO 



Je crypto’s veilig opgeslagen in je eigen elektronische 
portemonnee

Bitcoin Meester is een 
in Nederland gevestigd 
bedrijf wat een 

platform biedt waarop er 
meer dan 200 verschillende 
cryptovaluta veilig en snel 
verhandeld kunnen worden. 
Bitcoin Meester maakt het 
mogelijk om 24 uur per 
dag, zeven dagen per week, 
cryptovaluta te kopen, 
verkopen, bewaren en te 
versturen.

Het Bitcoin Meester platform 
biedt een eenvoudige fiat-on-
ramp waarmee het mogelijk 
wordt om alle aangeboden 
cryptovaluta direct met 
euro’s te kunnen kopen. Het 
aanmaken van een account 
duurt slechts enkele minuten 
waarna het proces om de 
munten te kopen met een 
druk op de knop is voltooid. 
De aangekochte cryptova-
luta zijn na aankoop direct 

DUURZAAM LEVEN | 7

MAKING CRYPTO
WORK FOR YOU

.nl

zichtbaar in het account en 
worden veilig opgeslagen 
in uw eigen wallet. Ook het 
verkopen van cryptovaluta 
is een eenvoudig proces. 
Het uitbetalen van euro’s 
wordt direct verwerkt en 
staat dezelfde dag nog op de 
rekening. 

Bitcoin Meester heeft een 
Nederlandstalige klanten-
service welke op werkdagen 
altijd telefonisch, per e-mail 
en per chat te bereiken is. 
Ook buiten werktijden en in 
het weekend worden e-mails 
beantwoordt zodat iedereen 
zo goed en zo snel mogelijk 
geholpen kan worden. Bitcoin 
Meester is een van de weini-
ge cryptocurrency dienstver-
leners welke nog per tele-
foon te bereiken is. Snelle en 
uitgebreide service staat dan 
ook hoog in het vaandel.

Bitcoin Meester biedt ook 
een eigen app waarmee het 

handelen net zo makkelijk 
onderweg gedaan kan wor-
den vanaf een smartphone. 
Ook hier geldt dat een trans-
actie met een druk op de 
knop kan worden voltooid.
Rente krijgen over het 
spaargeld is tegenwoordig bij 
vrijwel iedere bank verleden 
tijd. In sommige gevallen 
is er zelfs sprake van een 
negatieve spaarrente. Dat 
moet anders. Daarom biedt 
Bitcoin Meester rente aan op 
cryptovaluta - ook wel “sta-
king” of “staken” genoemd. 
Het staken van cryptovaluta 
is niets meer dan het aan-
houden van fondsen in een 
cryptocurrency-wallet om 
de veiligheid en operaties 
van een bepaald blockchain 
netwerk te ondersteunen. 
In ruil voor het vasthouden 
van de cryptovaluta wordt er 
een beloning uitgekeerd in 
de vorm van de betreffende 
cryptovaluta. De percentages 
zijn op jaarbasis en lopen op 

tot 10,5% op jaarbasis. De 
beloningen worden dagelijks 
uitgekeerd en er zijn geen ex-
terne risico’s aan verbonden. 

Veiligheid is van groot be-
lang. Daarom wordt 95% van 
alle cryptovaluta offline op-
geslagen. Klanten kunnen het 
account beveiligen middels 
2-factor authenticatie in de 
vorm van een code via e-mail 
of een authenticator app.
Bitcoin Meester is opge-
richt in mei 2017 en is sinds 

november 2020 officieel 
geregistreerd bij De Neder-
landsche Bank (DNB) als 
aanbieder van diensten voor 
het wisselen tussen virtuele 
valuta en fiduciaire valuta. 
Bitcoin Meester bedient 
momenteel ruim 200.000 
klanten en is snel groeiende.

Meer informatie? www.bitcoinmeester.nl»

HANDELEN IN CRYPTOVALUTA



“Omroep MAX is een vereniging, we komen op voor onze leden” 
Profielinterview Jan Slagter 

De hoofdtaak van 
Omroep MAX is het 
maken van radio- en 

televisieprogramma’s. 
“Maar we zijn ook een 
vereniging,” benadrukt 
oprichter, omroepdirecteur 
en presentator Jan Slagter. 
Met initiatieven als 
MAX Ombudsman en de 
Soresdienst ondersteunt 
Omroep MAX mensen 
met pech of problemen. 
Eenzaamheid is een groot 
probleem. “Ook op oudere 
leeftijd moet er nog 
kwaliteit van leven zijn.” 

Hoe is het om zo lang het 
gezicht te zijn van Omroep 
MAX? 
“Dat is mooi. Het gezicht 
ben ik niet alleen, dat zijn 
ook Sybrand, Martine en 
al die andere mensen. We 
hebben er voor gekozen dat 
mensen mogen weten wie 
ik ben. Dat heeft ook z’n 
nadelen, want je bent gelijk 
een bekende Nederlander, 
maar ik vind het belangrijk 
dat mensen mij op straat 
kunnen aanspreken. Mensen 
zeggen wel eens ‘jij bent de 
enige omroepbestuurder die 
wij kennen. Dat weten we 
niet bij AVROTROS of KRO-
NCRV’. Je had vroeger Bart 
de Graaf van BNN. Ik vind 
het belangrijk dat mensen 
weten wie de club leidt en 
wat onze denkbeelden zijn. 
Dat hoort erbij.” 

André van Duin 
Omroep MAX heeft een 
goede neus voor ‘vintage’ 
talent, zoals André van 
Duin als presentator van 

Heel Holland Bakt. “Het is 
heel makkelijk om bekende 
gezichten die hun sporen 
in televisieland hebben 
verdiend te vragen. Daar ben 
ik nooit een voorstander van 
geweest en op die manier 
kwam ik bij Martine Bijl. Ze 
was iemand die weet wat 
televisie is en diverse shows 
heeft gemaakt, maar als 
presentatrice kenden we 
haar nog niet. Voor haar was 
het ook nieuw en hetzelfde 
geldt voor André van Duin.  

Als presentator jezelf zijn, 
dat is een uitdaging. Zeker 
ook voor André. Iedereen 
kent hem als komiek. Ik 
ben al heel mijn leven fan 
van hem. Maar ik heb hem 
duidelijk gezegd: ‘Je moet 
Heel Holland Bakt als André 
van Duin presenteren en 
niet als meneer Wijdbeens’. 
Hij kan af en toe dingen 
zeggen waarvan je denkt 
‘hoe bedenkt ‘ie het’. Het 
is hartstikke leuk om te 
zien hoe hij zich ontwikkelt. 
Hetzelfde hebben we 
gedaan met André als acteur 
in Het Dagboek van Hendrik 
Groen. Dat was voor hem 
ook nieuw. Hij vroeg zich af 
of mensen dat wel zouden 
pikken. Hij zei ‘ik speel een 
citroen, maar ben qua naam 
een banaan’. Uiteindelijk is 
dat een gigantisch succes 

“Een van de eerste 
problemen die we 
signaleerden toen 
we begonnen met 
Omroep MAX was dat 
eenzaamheid een groot 
probleem is.” 
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OMROEP MAX

André van Duin, Janny van der Heijden, Robèrt van Beckoven, 
Heel Holland Bakt Jan Slagter



“Omroep MAX is een vereniging, we komen op voor onze leden” 
Profielinterview Jan Slagter 

“We zijn een 
maatschappelijke 
organisatie, een 
beweging die opkomt 
voor de belangen van 
onze doelgroep.” 

geworden. Ik ben er alleen 
maar blij mee dat we dit 
soort talenten die mensen 
als André hebben ook op 
een ander terrein kunnen 
laten zien.” 

Publieke omroep 
“Ik ben het eens met de 
stelling dat de publieke 
omroep er van en voor 
iedereen is, dus ook voor 
de leeftijdsgroep van 20 tot 
en met 49 jaar. De vraag is 
alleen of je veertigjarigen 
nog met de gids in de 
hand aan je bindt. Wil 
je twintigers en dertiger 
bereiken, dan moet je het 
aanbod daar neerzetten 
waar zij het zoeken. Dat 
kan betekenen dat je een 
serie moet aanbieden via 
Netflix of een programma 
op YouTube neerzet. Dat is 
een spanningsveld. De NPO 
wil alleen maar uitzenden 
op platforms die ze zelf 
beheert. Tegelijkertijd ben ik 
er een voorstander van om 
de programma’s ook neer 
te zetten op de platforms 
waar de jongere generaties 
actief zijn. Zover zijn we nog 
niet. Een tweede punt is 
dat het nooit ten koste mag 
gaan van de programmering 
die MAX brengt. Want wij 
richten ons op 50-plus. Daar 
komen we wel uit met NPO. 
Jaag die mensen niet weg! 
Daar zal ik me hard voor 
blijven maken. Dat is onze 
missie en leidend in alles.” 

“De makke van het bestel 
is dat je steeds meer 
omroepverenigingen krijgt, 
zonder dat er een achterdeur 
is. Het zou goed zijn als 
omroepen zich afvragen 
wat de eigen missie is. 
Wie vertegenwoordigen 
wij? Als je een groep 
in de samenleving 
vertegenwoordigt, moet 
je dat in één zin kunnen 
uitleggen. Als je tot de 
conclusie komt dat de 
missie die je 60, 70 jaar 
geleden hebt opgeschreven 
niet meer tot uiting komt 
in wat je nu uitzendt, 
zou je misschien moeten 
concluderen dat het beter 

is als je het bestel verlaat 
en ruimte geeft aan nieuwe 
toetreders.” 

Vereniging 
“Onze hoofdtaak is het 
maken van radio- en 
televisieprogramma’s. Maar 
we zijn ook een vereniging. 
Dat betekent dat je leden 
hebt. Vanaf dag 1 was het 
mijn motivatie om iets met 
de vereniging te doen. We 
zijn een maatschappelijke 
organisatie, een beweging 
die opkomt voor de belangen 
van onze doelgroep. We 
organiseren een ledenreis 
en ledendagen waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Tegelijkertijd zien we ook 
dat veel ouderen te maken 
hebben met problemen, 
zoals pensioenen en 
gezondheidszorg. Vandaar 
dat we de MAX Ombudsman 
hebben, Janine en Rogier. 
Die helpen samen met 
vrijwilligers dagelijks met 
antwoorden op hun vraag. 
Zo hebben we een geval 
gehad met het ABP, waarbij 
mensen jarenlang te weinig 
pensioen kregen. Dat heeft 
MAX aangekaart en er een 
zaak van gemaakt. Dat 
heeft ertoe geresulteerd 
dat duizenden mensen een 
cheque kregen van
€5000 tot €25.000 en nu 
maandelijks er een paar 
honderd euro pensioen 
bijkregen.” Hij constateert 
tevreden: “Ik denk dat ze 
bij het ABP daar wel een 
beetje van wakker hebben 
gelegen. We worden gehoord 
en we worden ook serieus 
genomen.” 
De Soresdienst is een 
afgeleide van de MAX 
Ombudsman, voor hulp aan 
mensen die zijn vastgelopen 
in de samenleving. “Alle 
loketten zijn gesloten. 
Ze komen er niet door bij 
de Belastingdienst en de 
gemeente. Niemand wil ze 
meer helpen en ze weten 
niet waar ze terechtkunnen. 
Dan gaan wij ze helpen. 
Soms duurt dat een jaar. 
We blijven zorgen dat 
mensen worden geholpen 
en loketten die eerst dicht 
waren zie je dan weer 
opengaan.” 

Eenzaamheid 
Omroep MAX steunt de 
campagne ‘Een tegen 
eenzaamheid’. Een van 
de eerste problemen die 
we signaleerden toen we 
begonnen met Omroep 
MAX was dat eenzaamheid 
een groot probleem is, niet 
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IN SAMENWERKING MET OMROEP MAX

alleen onder ouderen.” Jan 
Slagter vertelt dat vroeger 
op zijn verjaardag vanuit de 
ANBO mensen langskwamen 
met een verjaardagskaart 
om hem te feliciteren. 
“Ik kan me heel goed 
voorstellen dat het heel 
leuk is als je 74 jaar wordt 
en alleen woont. De ANBO 
heeft dat afgeschaft onder 
Liane den Haan, net als 
andere activiteiten, zoals 
kaarten. Dat werd ineens 
belangenbehartiging zonder 
oog voor de individuele 
leden die het mooi vonden 
om samen iets te doen. Je 
moet iemand hebben die 
naar je omkijkt.” 

“Veel mensen zijn 
echt eenzaam. Het is 
verschrikkelijk als er 
niemand is die naar je 

Lidmaatschap 
Een lidmaatschap (minimaal 
één jaar) kost slechts € 7,50 
per jaar en levert tal van 
voordelen op, zoals deelname 
aan exclusieve uitstapjes, 
evenementen én korting 
op producten. Als lid kunt u 
ook gratis een beroep doen 
op MAX Ombudsman voor 
juridische vragen, adviezen 
en problemen. Ook krijgt u 
exclusief toegang tot MAX 
Meeting Point, dé veilige plek 
om gemakkelijk andere MAX-
leden te ontmoeten.
Meld u snel aan op 
ikwordlidvanmax.nl

omkijkt en niemand je 
belt. We vinden dat er 
ook op oudere leeftijd nog 
kwaliteit van leven moet 
zijn.” MAXMeetingPoint.
nl is een digitaal platform 
waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en 
samen activiteiten kunnen 
ontwikkelen. “Waar je bij 
wijze van spreken kunt 
zeggen ‘ik heb zin om 
vanavond naar de bioscoop 
te gaan, wie gaat met me 
mee?’.” In de bibliotheek van 
Zoetermeer start binnenkort 
een MAX Café. Het wordt 
een ontmoetingsplaats waar 
ouderen naar toe kunnen 
om een kopje koffie te 
drinken, maar waar de MAX 
Ombudsman ook spreekuur 
gaat houden. “Het ziet er 
mooi uit, alsof je een grand-
café binnenloopt.” 

Sybrand Niessen & Martine van Os, 
Tijd voor MAX

Mascha de Rooij, MAX 
Geheugentrainer

Herman van der Zandt, 
Met het Mes op Tafel
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“Mensen hebben geen idee hoe overheersend 
pijn kan zijn”  

Met een beknelde 
zenuw begint voor 
Klaartje Steinkamp 

een lange geschiedenis 
van vallen en opstaan. “Ik 
ga niet treuren om wat ik 
allemaal heb verloren.” 

Veel hoeft er niet te gebeu-
ren om een heel leven op z’n 
kop te zetten. Een koude ok-
tobernacht in het Noord-Hol-
landse Kortenhoef. Klaartje 
Steinkamp draait zich nog 
eens om en… “Een beknelde 
zenuw,” zegt ze. “Alsof er 
plots een mes in mijn rug 
werd gedreven.” De volgende 
dag probeert ze de pijn te 
negeren en gaat wandelen 
met de hond. “Maar van het 
ene op het andere moment 
kon ik geen stap meer zetten 
en wist ik: dit is écht zwaar 
mis.” Steinkamp, redacteur 
bij de Wereldomroep, meldt 
zich ziek. “Dat was in 2012. Ik 
was 48 jaar oud en ik ben er 
nooit meer terug geweest.” 

Rughernia 
De boosdoener is een 
rughernia, een soort knob-
bel aan de buitenkant van 
een tussenwervelschijf die 
op een zenuwwortel drukt. 
De uitstralende pijn die dat 
veroorzaakt, kan zeer intens 
zijn. Steinkamp: “Ik zat flink 
onder de medicatie, kon nog 
maar op één zij liggen en 
kan me werkelijk niet meer 
herinneren hoe ik bij de wc 
kwam.” In december 2012 
wordt ze geopereerd. “Vlak 
voor de kerst. Ik lag bij te 
komen in een ziekenhuisbed 
dat in de woonkamer was 

Doorwijzing
Steinkamp heeft geluk met 
een adequate huisarts die 
haar doorverwijst naar het 
AMC. Daar komt ze in aan-
merking voor het inplanten 
van een neurostimulator. 
Zo’n apparaatje wordt ope-
ratief in het lichaam inge-
bracht en geeft elektrische 
pulsen af die chronische 
pijn moeten verlichten (zie 
kader).  

“In eerste instantie had ik 
er veel baat bij,” zegt Stein-
kamp. “Maar het ging snel 
op en af. Ik heb echt hefti-
ge pijn, de batterij van de 
stimulator was snel leeg.” Er 
volgen nog een aantal opera-
ties voordat ze een herlaad-
bare stimulator krijgt. “Met 
vier soorten medicatie erbij 
kon ik enigszins leven. Enigs-
zins, want nog vaak genoeg 
lag ik vier dagen achtereen 
plat.” Werken kan ze niet, 
maar ze dwingt zichzelf 
iets te ondernemen. “Ik ben 
een paar uurtjes per week 
vrijwilligerswerk gaan doen, 
onder andere in het speciaal 
onderwijs, als ondersteuner 
in de klas. Kinderen stimu-
leren, ik wilde iets positiefs 
doen. Je moet ook oppassen 
dat je ziekte niet je identi-
teit wordt. En ik wilde ook 
contacten onderhouden 
buiten mijn gezin. Als je dat 
niet om je heen creëert, ben 
je reddeloos.” 

Onbegrepen pijn
De reddeloosheid slaat 
toe als in begin 2020 haar 
neurostimulator stukgaat. 
Steinkamp: “Toen zat ik op 
het punt dat ik niet meer 

CHRONISCHE PIJN

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

“Niets is 
vanzelfsprekend in het 
leven, dat heb ik wel 
geleerd.” 

verder wilde. Als dit het gaat 
worden, dacht ik, dan kap ik 
ermee.” Pijn, en zeker zenuw-
pijn, is, zegt ze, zo moeilijk 
in woorden te vatten. “Men-
sen hebben geen idee hoe 
overheersend pijn kan zijn. 
Ze zien je alleen als het een 
beetje goed gaat, als het 
slecht gaat, zit je onzicht-
baar thuis. Pijn neemt al je 
gedachten over en duwt je 
in een depressie. Ik werd ’s 
morgens wakker, deed mijn 
ogen open en dacht: o nee, 
ik doe ze weer dicht.”  
Door de coronacrisis kan ze 
pas weer in november 2020 
worden geopereerd. “Mijn 
man en mijn twee kinderen 
gaven me de kracht om door 
te gaan. Ik probeerde me 
vaak ook groot te houden, 
want ik zag wat de weerslag 
was op mijn partner. Ook zijn 
leven stond op zijn kop en 
ook hij was machteloos.” 

Schakelen
Sinds de laatste operatie 
gaat het een stuk beter. “De 
nieuwe neurostimulator 
lijkt het hele pijngebied te 
dekken, de andere syste-
men konden dat niet.” Ze 
is mobieler en is zelfs met 
een studie begonnen. “Pe-
dagogiek, twee ochtenden 
per week. Daarvoor heb ik 
eindelijk de ruimte in mijn 

hoofd gevonden.” De pijn is 
niet volledig weg, maar op 
dit moment wel draaglijk. 
Steinkamp: “Ik ben inmiddels 
negen jaar verder, maar ik 
ga niet treuren over wat ik 
allemaal heb verloren. Niets 
is vanzelfsprekend in het 
leven, dat heb ik wel geleerd. 
En ook dat je als mens kunt 
schakelen. Je moet altijd 
kijken naar wat je nog wel 
kunt.”  

geplaatst. Uurtje liggen, vijf 
minuten proberen te lopen. 
Zo moest ik het langzaam 
opbouwen. De eerste keer 
dat ik buiten kwam, verstap-
te ik me en was ik terug bij 
af.” 

In maart 2013 volgt een 
nieuwe operatie. Het slechte 
nieuws is daarna moeilijk 
te bevatten. “Ze zeiden dat 
ze eigenlijk niets meer voor 
me konden doen, dat me-
dicijnen de pijn moesten 
onderdrukken.” Steinkamp 
kan bijna niets meer en moe-
deloosheid ligt op de loer. 
“Je maakt jezelf wijs dat het 
volgende week wel beter zal 
zijn. Eerst denk je in weken, 
dan in maanden en dan 
prent je jezelf in: maar over 
een half jaar gaat het beter. 
Zo verleg je steeds je gren-
zen.” 

Neurostimulator 

Een neurostimulator is, net 
als bijvoorbeeld een pacema-
ker, een medisch implantaat. 
Tijdens een operatie worden 
één of meer geleidingsdraden 
rondom het ruggenmerg ge-
legd. De neurostimulator geeft 
hierdoor elektrische pulsen 
af die de pijnsignalen tussen 
het ruggenmerg en hersenen 
moeten verstoren. Voor een 
patiënt zou dit kunnen leiden 
tot een effectieve en duurzame 
verlichting van de pijn, een 
vermindering van het medicijn-
gebruik en een verbetering van 
de functionele mogelijkheden.  

Versnelling ICT  
Gezamenlijke online dossiers 
voor de communicatie tussen 
zorgverleners onderling is een 
belangrijk wens. Die ontwikke-
ling vraagt om een versnelling, 
vertelt Van Koetsveld. “Het is 
eigenlijk noodzakelijk dat ik als 
apotheker sommige labwaar-
den kan inzien, bijvoorbeeld 
de nierfunctie. Die is belang-
rijk voor de dosering van een 
geneesmiddel.” 

IN SAMENWERKING MET NAPCO

Ook In de hectiek van de 
coronapandemie was de 
apotheek een baken van 
rust en professionele zorg. 
Vertrouwen is belangrijk 
in een tijd dat mensen het 
gesprek beginnen met ‘op 
internet staat dat…’.   

“De apotheek is de vertrouwde spil in de eerstelijnszorg in de wijk” 

De apotheken bleven vanaf 
dag 1 van de lockdownmaatre-
gelen open. “We hebben veel 
thuisbezorgd, patienten na-
gebeld en vragen beantwoord 
van mensen die bezorgd waren 
over hun medicijnen.” In begin 
was er net als bij wc-papier een 
hamstereffect qua medicijnen. 
“Dat hebben we echt moeten 
afremmen door te benadrukken 
dat we konden blijven leveren 
en mensen niet in de stress 
hoefden te schieten.” 

Juiste begeleiding 
“Op basis van vertrouwen kun 
je een patiënt beter begeleiden 
en uitleggen waarom je wilt 
dat iemand zijn of haar medi-
catie goed inneemt,” vertelt 
Daniëlle van Koetsveld, apothe-
ker in Amsterdam en voorzitter 
van de Nederlandse Apothekers 
Coöperatie (NApCo). “We zijn 
een spil in de eerstelijnsge-
zondheidszorg. Huisartsen en 
de wijkverpleging overleggen 
veel met de apotheker. Wij 
hebben het overzicht over de 
medicatie, letten op ongewens-
te combinaties, zorgen voor de 
juiste begeleiding.” 

Medicatie
Het belang daarvan legt ze uit 
aan de hand van een voor-
beeld. “De huisarts of specia-

list maakt een afspraak met 
een patiënt. Bijvoorbeeld: ‘ik 
schrijf je deze bloedverdunners 
voor en die gebruik je maxi-
maal één jaar’. Het kan dat 
de patiënt het medicijn blijft 
gebruiken. Aan een recept zie 
je niet wat de afspraak is. Ie-
mand krijg soms wel 10 tot 15 
verschillende geneesmiddelen 
voorgeschreven. “We monito-

ren dat gebruik, sparren altijd 
een-op-een met de huisarts 
en óók met de patiënt zelf, om 
te vragen naar de effectivi-
teit maar ook of hij last heeft 
van bijwerkingen. Soms moet 
je goed de diepte in en qua 
medicatie een stap terugzet-
ten om te kijken wat op dat 
moment nog de beste farma-
ceutische zorg is.” 
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Now You Hear Me

“Alledaagse handelingen zijn een worsteling”

bostonscientific.eu/nowyouhearme

Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa 
lijden aan chronische pijn.

Lees meer:

Ruggenmergstimulatietherapie 
biedt hen nieuwe hoop. 

Bezoek
voor meer informatie.

Now You Hear Me

LET OP: De wet beperkt de verkoop van deze apparaten tot door of in opdracht van een arts. Indicaties, contra-indicaties, 
waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn te vinden op de productetiketten die bij elk apparaat worden geleverd. 
Producten worden alleen ter informatie getoond en zijn mogelijk niet goedgekeurd of verkrijgbaar in bepaalde landen. 
Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik in Frankrijk.  

NM-937001-AA  © 2021 Boston Scientific Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. www.bostonscientific.eu
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Steeds vaker gedwongen nering bij bestellen van 
hulpmiddelen 

Sinds 1 januari 
verplicht een aantal 
zorgverzekeraars hun 

verzekerden om bepaalde 
hulpmiddelen rechtstreeks 
in te kopen bij grote 
leveranciers. Als een patiënt 
deze hulpmiddelen bij de 
eigen apotheek koopt, is dat 
(deels) voor eigen rekening. 
Huisartsen maken zich 
zorgen over de kwaliteit van 
de zorg. 

Zilveren Kruis, De Friesland, 
FBTO en Interpolis vergoeden 
zogeheten DISVV-middelen 
(materialen voor diabetes, 
incontinentie en stoma, ver-
bandmiddelen en voedings-
preparaten) en ‘stoppen met 
roken’-medicatie alleen nog 
maar bij inkoop via landelij-
ke groothandels. Een aan-
koop bij de eigen apotheek 
is deels voor eigen rekening. 
Als de patiënt wél naar de 
apotheek gaat, wordt ten 
hoogste 75% vergoed. Het 
nieuwe beleid treft 2,4 mil-
joen Nederlanders. 

In een reactie stelt Zilve-
ren Kruis dat het gaat om 
500.000 van de in totaal 5 
miljoen verzekerden. Van 
deze groep bestellen 300.000 
verzekerden al langer bij 
speciaalzaken. Voor de groep 
die tot 1 januari nog hun 
hulpmiddelen bij een apo-
theek haalde, biedt Zilveren 
Kruis een overgangsregeling 
als ze de eerste keer toch 
bij een apotheek hulpmid-
delen hebben afgehaald. 
Voor sommige apothekers is 
het wennen. Zilveren Kruis 
constateert dat meerdere 
verzekeraars al jaren hetzelf-
de beleid hebben. 

op van patiënten die lang 
moeten wachten op de door 
hen bestelde hulpmiddelen. 
De oplossing lijkt simpel: 
zorg dat mensen hun hulp-
middelen ook gewoon bij de 
apotheek kunnen betrekken. 
De Nederlandse Apothekers 
Coöperatie (NApCo) bepleit 
dat patiënten in schrijnende 
situaties gewoon nog bij hun 
lokale apotheek terechtkun-
nen als ze te lang moeten 
wachten op de bestelde mid-
delen, zonder eigen bijdrage. 
Voorbeelden zijn verzorgings-

HULPMIDDELEN 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Onder de nieuwe 
regels kan een patiënt 
niet ‘even’ naar de 
apotheek.

middelen van wonden en 
terminale pijnbestrijding die 
vertraagd worden geleverd. 
Vooral ook omdat vaak juist 
de meest kwetsbare groep 
patiënten geraakt wordt 
door de maatregel, zoals 
ouderen die niet weten hoe 

ze iets moeten bestellen op 
internet, dementerenden en 
mensen met een taalachter-
stand. 

Patiëntveiligheid 
Huisartsen maken zich juist 
zorgen over de kwaliteit van 
de zorg. In een reactie zegt 
het LHV Overlegteam Huis-
artsen Zilveren Kruis van de 
Landelijke Huisartsen Ver-
eniging (LHV) dat het nieuwe 
systeem een poging is om te 
bezuinigen, ‘ten koste van de 
kwaliteit van de zorg en met 
risico’s voor de patiëntveilig-
heid’. Daar komt nog bij dat 
het ongemak voor de patiën-
ten, extra kosten en admi-
nistratieve belasting voor de 
zorgverleners veroorzaakt. 
De LHV vindt dat de goede 
samenwerking met de lokale 
apothekers (die zorgen voor 
zorg op maat, kwaliteit en 
veiligheid) behouden moet 
blijven. Onder de nieuwe 
vergoedingsregels kan een 
patiënt niet ‘even’ naar de 
apotheek om de noodzakelij-
ke spullen direct op te halen. 
Bovendien vervalt de contro-
le op interacties met reeds 
in gebruik zijnde medicatie 
die bij de apotheek altijd 
plaatsvindt, bijvoorbeeld 
bij medicatie voor stoppen 
met roken, constateert het 
LVH-overlegteam.  

Kwetsbare groep 
Een belangrijke bottleneck 
bij de nieuwe regels is de 
levertijd van de hulpmid-
delen. Een oproep van het 
BNNVARA-consumentenpro-
gramma Kassa leverde in 
januari tientallen klachten 

EXPERT

Wat kunt u doen tegen 
urineverlies? 
Schaamte speelt vaak een rol. 
Onterecht, want veel mensen 
hebben last van incontinentie.  
Soms heeft het te maken met 
de medicijnen die iemand 
slikt, een operatie, een 
bevalling, of het komt door 
ouderdom. Wat de oorzaak 
ook is, vervelend is het wel.  
We zien veel mensen die 
het proberen te verhelpen 
met maandverband, maar 
dat product is er niet voor 
bedoeld en werkt dus ook niet 
naar behoren. Mensen blijven 
dan thuis zitten, terwijl dat 
niet hoeft! Ons advies? Maak 
incontinentie bespreekbaar 
met uw apotheker of huisarts.  
Het is fijn om dit met iemand 
te bespreken die u kent én 
die op de hoogte is van uw 
(medische) achtergrond. Wij 
adviseren u graag over het 
juiste product. Hoe actief 
en mobiel bent u? Hoe vaak 
verliest u urine en hoeveel 
is dit? Allemaal zaken die 
meespelen bij de keuze van 
het juiste product. 
Mensen zijn vaak blij verrast 

om te zien en ervaren wat 
mogelijk is. Voor vergoeding 
via uw zorgverzekeraar hebt u 
een diagnose nodig. 

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

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

ANNE-MARIE NIJPELS, 
APOTHEKER SERVICE 
APOTHEEK NIJPELS 

Vergoeding van 
hulpmiddelen 

Een zorgverzekeraar kan 
voorwaarden stellen aan het 
vergoeden van hulpmidde-
len. Bijvoorbeeld dat vooraf 
toestemming nodig is van de 
zorgverzekeraar. Of dat bij de 
aanvraag van een hulpmiddel 
een voorschrift of toelichting 
nodig is van een behandelend 
arts. Afhankelijk van het soort 
zorgpolis kun je als verzekerde: 
•  zelf kiezen waar je het hulp-

middel haalt; of
•  moet je kiezen uit leveran-

ciers die een contract met 
de zorgverzekeraar hebben 
afgesloten. 

Afhankelijk van het soort 
hulpmiddel kan sprake zijn van 
een wettelijke eigen bijdrage 
of een maximumvergoeding. 
(Bron: Zorginstituut Nederland) 

IN SAMENWERKING MET SCHOONENBERG

De nieuwste generatie 
hoortoestellen is zo inno-
vatief dat mensen met een 
hoorbeperking het geluid 
kunnen aanpassen aan de 
persoonlijke levensstijl 
en voorkeuren. Dankzij 
bluetooth, apps en slim-
me apparaten kun je het 
toestel afstemmen op de 
specifieke situatie, waarbij 
omgevingsgeluiden worden 
weggedrukt. Met de Phonak 
Paradise heeft Schoonen-
berg het beste toestel ooit 
in huis.

Nieuwe generatie hooroplossingen is connected en smart

De Phonak Paradise biedt een 
ongeëvenaarde geluidskwali-
teit en kan worden bediend en 
gepersonaliseerd met slimme 
apps. Een van de belangrijkste 
innovaties van de generatie 

toestellen waartoe de Paradise 
behoort, is de verstaanbaarheid 
in drukke omgevingen. Zelfs bij 
snel wisselende gesprekken. 

Drukke omgeving
Jacques Verzijlbergen is slecht-
horend geboren. Hij vertelt 
emotioneel over het verschil 
met de voorgaande generatie 
hoortoestellen: “Voorheen was 
het zo dat ik in het pannenkoe-
kenhuis – altijd ‘leuk’ met rond-
rennende kinderen, verjaarda-
gen en een open keuken – mijn 
kleinkind niet kon verstaan. 
Waardoor ik ongeïnteresseerd 
leek voor iedereen aan tafel. 
Met mijn nieuwste toestel hoef 
ik niet eens een inspanning te 
leveren. Het is app erbij, focus 
aanpassen, de kleine aankijken, 
et voilà, een helder kinderstem-

metje komt je tegemoet. Ik kan 
je vertellen, dat doet wel wat 
met mij!”

Audio streamen
Als voorbeeld van de enorme 
innovatie die de toestellen 
hebben doorgemaakt, vertelt 
Verzijlbergen dat hij met twee 

tikjes tegen zijn hoortoestel 
een appje in kan spreken en 
vanaf zijn smartphone kan 
laten versturen. “Wel zo handig 
natuurlijk”. De laatste genera-
tie hoortoestellen kan worden 
gekoppeld met de smartphone, 
televisie of tablet en je kunt 
gebruikmaken van een speci-

ale microfoon die gesprekken 
direct naar je hoortoestel 
streamt. “Daardoor kan ik 
perfect vergaderingen volgen.” 
Met de app kan de geluidsin-
stelling worden aangepast aan 
de omstandigheden. “Ik kan 
omgevingsgeluiden wegdruk-
ken als ik me wil afsluiten om 
me te concentreren.”

Isolement doorbreken
Verzijlbergen geeft als advies: 
“Je hebt de keuze om goed 
te horen. Doe je niets aan je 
gehoorprobleem, dan doe je 
jezelf en je omgeving tekort. 
Een hoortoestel doorbreekt je 
isolement in gezelschap. Slecht 
horen is vermoeiend. Gesprek-
ken verstaan kost energie. Dat 
heeft een impact op je privéle-
ven en dat is dus niet nodig.”

“Het nieuwe innovatieve winkelconcept van Schoonenberg: World of Hearing”
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Attends biedt een volledig assortiment van 
absorberende incontinentiematerialen voor 
alle vormen en niveaus van incontinentie. 
Wereldwijd maken miljoenen mensen daar 
dankbaar gebruik van. 

Probeer Attends gratis! 
Vraag een gratis Attends proefpakket aan en 
overtuig uzelf! Let daarbij wel op de juiste 
maat en absorptiecapaciteit. Heeft u vragen? 
Bel ons voor vrijblijvend advies.

Het pakketje sturen wij altijd in een 
discrete verpakking toe.

U kunt ook een gratis proefpakket 
aanvragen via onze website: 
www.attends.nl/coupon

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

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

Gelukkig biedt Attends voor iedere klacht 
een passend product.

Vrijheid en zelfvertrouwen

Wat doet u het liefst? 
Laat urineverlies u er 
niet van weerhouden! 

Met Attends producten kunt u rekenen op:

Een droog gevoel
Door de snel absorberende 

dubbele kern met 
superabsorberend materiaal dat 
vocht insluit en omzet naar gel.

De combinatie van een optimale 
pasvorm en hoogwaardige 

technologie levert het comfort op dat 
voor onze klanten het verschil maakt.

Doordat ze extra dun zijn 
mét de vertrouwde 
absorptiecapaciteit.

Meer comfort Discretie

info@attends.nl Attends Zorg en Welzijn

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

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

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen doen?
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Slechthorendheid hee�  
vele oorzaken 

Slim richtmicrofoontje 
helpt hoortoesteldrager 
in gezelschap

In Nederland heeft een 
op de tien mensen er 
last van: een haperend 

gehoorvermogen. De aard, 
de oorzaak en de ernst van 
die slechthorendheid zijn 
zeer divers. In tegenstelling 
tot doofheid heeft de 
slechthorende meestal baat 
bij een hoortoestel. 

Een precisie-instrument, zo 
wordt ons gehoororgaan ook 
wel genoemd. Het luistert 
allemaal nauw, daarbinnen. 
Van de geleiding van het 
geluid naar ons trommel-
vlies tot de omzetting ervan 
in zenuwimpulsen voor de 
hersenen: alles is zó verfijnd 
en op elkaar afgestemd, dat 
het onvermijdelijk vaak ook 
niet goed gaat. In Nederland 
heeft een op de tien mensen 
last van een haperend ge-
hoorvermogen. Meest voor-
komende gehoorprobleem: 
slechthorendheid.  

Hoortoestel
We hebben al snel de nei-
ging om het etiket ‘doof’ te 
plakken op iemand die niet 
goed meer hoort. Toch is er 
een wezenlijk verschil tussen 
doofheid en slechthorend-
heid. Wie echt doof is, is uit-
gesloten van communicatie 
met anderen via het gehoor. 
Zelfs een hoortoestel biedt 
geen soelaas. Bij slechtho-
rendheid is er verminderd 
gehoorvermogen. Geluiden 
en spraak kunnen nog steeds 
worden waargenomen via 
het gehoor, eventueel met 
een hoortoestel. De oorza-
ken van slechthorendheid 
zijn zeer divers. Bekend is 
presbyacusis, hoewel on-
der gangbare naam ou-

komt niet goed aan of het 
trommelvlies zelf werkt niet 
goed. Wat deze vormen van 
slechthorendheid gemeen 
hebben: ze ontstaan meest-
al geleidelijk én ze kunnen 
deels worden ondervan-
gen met een hoortoestel. 
Anderzijds kunnen we ook 
geluiden horen die er he-
lemaal niet zijn; een piep, 
een ruis, fluiten, zoemen. 
Dit zogenoemde oorsuizen, 
of tinnitus, heeft flink wat 
ingrijpende effecten, van 
ernstige slaap- en concen-
tratieproblemen en over-
gevoeligheid voor normale 
alledaagse geluiden (hyper-
acusis) tot angstaanvallen 

Hoortoestellen worden 
steeds beter, maar goed 
verstaan in gezelschap 
blijft voor veel slechtho-
renden een grote wens. 
Speciaal hiervoor kan een 
extra richtmicrofoon die 
draadloos verbonden is 
met uw eigen hoortoestel-
len, uitkomst bieden. De 
microfoon kan midden op 
tafel gelegd worden of (in 
de hand gehouden) op de 
spreker gericht worden. Zo 
wordt spraak opgevangen 
om het extra te versterken, 
omgevingslawaai blijft op 
de achtergrond. Hoortoe-
stelfabrikant Phonak is 
marktleider op dit gebied 
en introduceert haar 
nieuwste innovatie, de 
Roger On microfoon. Het is 
het krachtigste hoorhulp-
middel in de strijd tegen 
lawaai dat voor alle hoor-
toesteldragers geschikt is 
(niet alleen Phonak!). 

Groot aantal 
mogelijkheden
De Roger On microfoon 
kan op de spreker gericht 
worden terwijl u deze zelf 
in de hand houdt, ideaal 
op verjaardag, bij een 
drankje na het sporten of 
bij het loket op een druk 
treinstation. Ook bij toe-
nemend omgevingslawaai 
blijft de Roger On goed 
presteren. Bij een verjaar-
dag of bridgen legt u de 

microfoon midden op tafel. 
Optioneel zet u met de 
handige smartphone app 
een luisterrichting vast, 
ideaal als u even andere 
sprekers wilt ‘wegdrukken’ 
om zich op één persoon te 
concentreren.
Of hang de microfoon bij 
een partner/vriend om de 
hals als u slechts met z’n 
tweeën bent. Dit geeft een 
uitstekend resultaat in de 
thuissituatie of buiten de 
deur (restaurant, fiets-
tocht, een winkelstraat). 
Tot slot laat de Roger On 
zich ook prima aan de TV 
en PC/tablet aansluiten 
zodat u ook daarvan moei-
teloos geniet.

Gratis proef en 
vergoeding
Kunnen uw hoortoestellen 
wel wat ondersteuning 
gebruiken? Informeer dan 
bij uw audicien voor een 
gratis proef en eventuele 
vergoedingen. Of kijk op 

www.phonak.nl/rogeron.

GEHOORVERMOGEN

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Bij geleidingsslechthorendheid zi� en er 
haperingen in de reis van het geluid naar ons 
trommelvlies. 

en depressie. Het kan, net 
als lawaaislechthorendheid, 
veroorzaakt worden door te 
harde muziek, maar inmid-
dels zijn er zo’n vierhonderd 

(!) verschillende oorzaken 
van tinnitus bekend.     

derdomsslechthorendheid. 
Naarmate we ouder worden 
gaat ons gehoor onherroe-
pelijk achteruit, waarbij 
ook erfelijkheid een rol kan 
spelen. Ook niet onbekend: 
de lawaaislechthorendheid, 
veroorzaakt door blootstel-
ling aan te harde muziek (of 
lawaai). De slechthorendheid 
kan tijdelijk zijn, maar bij 
een te regelmatige bloot-
stelling dreigt permanente 
gehoorschade.  

Oorsuizen
Bij geleidingsslechthorend-
heid zitten er haperingen 
in de reis van het geluid 
naar ons trommelvlies, het 

Roger OnTM

De slimme microfoon om beter te verstaan in 
gezelschappen en op afstand
Goed nieuws voor hoortoesteldragers die moeite hebben met verstaan in gezelschappen. Geef 
uw hoortoestellen superkrachten met onze nieuwste microfoon: de Roger On™. Leg deze 
midden op tafel of richt hem op de spreker om spraak direct in uw oren te ontvangen. De 
Roger On™ is te combineren met alle merken hoortoestellen (niet alleen Phonak!)

Geschikt

voor elk merk

hoortoestellen/

CI/BCD

Stuur uw gehoor met smartphone app!
De geavanceerde geluidstechniek zoekt zelfstandig spraak op in 360 graden rondom de 
microfoon om die extra hoorbaar te maken. Of kies zelf uit één van 6 luisterrichtingen met 
de speciale smartphone app. Bekijk de demonstratiefilm via de QR code hiernaast.

Informeer voor een gratis proef bij uw audicien of kijk voor meer informatie op 
www.phonak.nl/rogeron

Richt smartphone 
camera op QR-code

hoortoestellen/

CI/BCD

Richt smartphone Richt smartphone 
camera op QR-codecamera op QR-code



“Mijn luxueuze beddengoed 
bereikt een breed publiek”
Nadat Jorien Huigen een aantal nachten in een hotel in  
New York sliep onder beddengoed van Egyptisch katoen,  
was zij vastberaden gelijkwaardig bedtextiel te gaan  
produceren tegen toegankelijke prijzen. Beddengoedmerk 
JOARZ was geboren. 

JORIEN HUIGEN (JOARZ) BREEKT MARKT OPEN MET KWALITATIEF BEDTEXTIEL

"Bedlinnen van hoge  
kwaliteit voor een  

toegankelijke prijs"
Alle JOARZ producten 
zijn via www.joarz.com 
verkrijgbaar. 

Huigen kwam erachter dat de stof 
van het beddengoed in het hotel 
in New York gemaakt is van Egyp-
tisch katoen; een zeer exclusieve 
soort met een hoog prijskaartje. 
Het bevreemdde haar dat dergelijke 
kwaliteit nergens te vinden was voor 
een ‘normale’ prijs. Huigen besloot 
dat het anders moest. Bedden-
goed gemaakt van een geweldige  
stof tegen een redelijke prijs werd 
de missie van haar bedrijf JOARZ. 

,,Ik ben van mening dat bedlinnen 
van hoge kwaliteit ook binnen 
bereik zou moeten zijn voor een 
breder publiek.’’ 

LANGE ZOEKTOCHT 
Egyptisch katoen typeert 
zich door een lange katoen- 
vezel. Hiermee spin je dunne,  
zachte en sterke garen  
waarmee je een efficiënte draad-
dichtheid kunt weven met 
als uitkomst een zeer luxueus 
aanvoelende stof. Maar wat  
blijkt? Er zijn meer katoen-
soorten met een identieke 
vezel, die je op dezelfde  
manier kunt bewerken, die wél 
betaalbaar zijn. Na een lange 
zoektocht vond Huigen een 
soort gelijke (en betaalbare)  
katoensoort als de Egyptische 
variant en weefde dit op een 
soortelijke manier waardoor 
het gevoel van de uiteindelijke 
stof identiek te noemen valt.  
,,Al ons bedtextiel wordt in  
Portugal geproduceerd onder de 
hoogste kwaliteitsnorm. Deze 

norm beperkt zich niet louter tot 
de producten, maar geldt ook voor 
alle medewerkers van de fa briek. 
Ze zijn gegarandeerd van een 
schone, veilige werkplek en krijgen  
een eerlijk salaris uitbetaald. 
Kwaliteit zou niet enkel toeganke-
lijk moeten zijn voor de eindge-
bruiker, maar ten minste ook voor 
de mensen die het produceren.” 

KIES VOOR HET GEVOEL 
DAT BIJ JOU PAST
Alle bedtextiel van JOARZ is 
gemaakt van 100% langve-
zelig katoen. Daarbij is er keuze 
uit percale- of satijn-geweven  
katoen. Percale en satijn zijn 
weeftechnieken en vormen 
daarmee een ander gevoel  
van de stof. ,,Katoen-percale 
voelt crispy, luchtig en koel  
en is daardoor uitermate  
geschikt voor mensen die het 
snel warm hebben. Katoen-satijn 
verkopen we echter het meeste 
en is extreem zacht en soepel  
te noemen”, vertelt Huigen. 

BED-COUTURE  
Wat het bedrijfsavontuur van  
Huigen opmerkelijk maakt, is 
de keuze om de klantbeleving 
rondom bedtextiel centraal te 
stellen. “Er zijn maar weinig 
mensen die een connectie erva-
ren met een beddengoedmerk. 
Als je hen vraagt hun favoriete 
beddengoedmerk te benoemen, 
kunnen ze daar vaak geen ant-
woord op geven. Daar willen we 
met JOARZ echt verandering  
in brengen door mensen te  
inspireren”. De uitstraling van 
JOARZ is dan ook anders dan je 
zou verwachten bij een bedden-

goed-merk: fraaie dames ge-
huld in bedtextiel alsof ze een 
couture- jurk dragen. “Investeren 
in beddengoed vergelijk ik met 
de aanschaf van een mooie jurk 
of maatpak: het is de investe–
ring waard om voor kwaliteit 
te kiezen.” Zo refereert Huigen 
dan ook naar haar bedtextiel als 
‘JOARZ Bed-couture’. 

• Koel slapen tijdens zwoele warme nachten

• Uitstekende vocht- en temperatuurregulatie

• Bacterie- en schimmelwerend

V&D zij- en rugslaper 
neksteun hoofdkussen

V&D 100% Kapok 
plantendons kussen

V&D 2 bamboe 
kussens 

voor 29.95

Bamboe 
zomerdekbed

Shop nu online op vd.nl

van 49.95

voor 21.99
van 29.99

voor 29.99
van 39.99

voor 39.99
van 69.99

Top deals ondergoed:

tot 25% tot 30% tot 33%

tot 25% tot 33%



advertentie

WAT IS JOUW
HOORSCORE

Nieuw bij Schoonenberg:
de persoonlijke Hoorscore
Benieuwd hoe goed jouw oren scoren? Doe de gratis Hoorscore Test! Je ontvangt een scorekaart met 
jouw persoonlijke Hoorscore. Zo zie je in één oogopslag, dankzij de kleur groen, geel, oranje of rood, hoe het 
met jouw gehoor gesteld is. Afhankelijk van je Hoorscore leggen we uit welke stappen je kunt ondernemen. 
Maak meteen een afspraak via 088-9324358 of via schoonenberg.nl. 

Welke kleur je ook scoort, we houden het in de winkel natuurlijk veilig voor jou én onze medewerkers. 
We werken conform de officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus.

Maak een
afspraak


