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“Wij willen bijdragen 
aan het langer 
gezond leven van de 
gehele samenleving.”

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

Nóg betere samen-
werking. Met dat 
idee in het achter-

hoofd zijn netwerkorga-
nisaties Health Valley en 
Health Innovation Park 
op 1 januari 2022 gefu-
seerd. Onder de naam 
Health Valley versnellen 
ze innovaties in de zorg-
sector door publieke en 
private partijen bij elkaar 
te brengen en te begelei-
den.

Health Valley-nieuwe stijl: 
connect, challenge en grow

INNOVATIE IN NEDERLAND: GEZONDHEID

Als start-up helemaal alleen 
innoveren in de zorgsector? 
Of als zorginstelling een 
concreet vraagstuk volledig 
zelf opgelost krijgen? Ga er 
maar aan staan. Zeker in de 
zorgbranche staan er tus-
sen droom en daad regels, 
wetten en praktische be-
zwaren in de weg. De vele 
publieke en private partijen 
die allemaal een eigen rol 
spelen, maken innoveren ook 
niet eenvoudiger. Last but 
not least is financiering in de 
zorg op zijn zachtst gezegd 
complex. Kortom, om goed 
en snel te kunnen innove-
ren heb je andere partijen 
nodig. Health Valley is een 
organisatie met meer dan 
200 regionale, nationale en 
internationale partners in 
haar netwerk. Ondernemers, 
kennisinstellingen en zorgin-
stellingen. Zo’n ecosysteem 

helpt om innovaties sneller 
van de grond te krijgen. 

Bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod
Sinds kort gaat dat nóg 
sneller, omdat Health Valley 
en Health Innovation Park 
zijn gefuseerd. Chris Doomer- 
nik, directeur van Health 
Valley, vertelt daarover. 
“Allebei waren we werkzaam 
in Oost-Nederland. Door de 
fusie krijgen we synergie, 
waardoor we onze partners 
en uiteindelijk de patiën-
ten in de gezondheidszorg 
beter van dienst kunnen 
zijn. Niet alleen in Oost-Ne-
derland overigens, want 
hoewel dat onze thuisbasis 
is, werken we door en voor 
heel Nederland.” Concreet 
werkt het ‘nieuwe’ Health 
Valley nu volgens de drieslag 
connect – challenge – grow. 
Doomernik licht toe: “Connect 
heeft alles te maken met 
onze verbindende functie, 
het connecten van vraag en 
aanbod. Voortdurend worden 
nieuwe concepten en tech-
nologische toepassingen 
bedacht, binnen bedrijven 
en kennisinstellingen. Soms 
stokt de implementatie ervan 

omdat partijen elkaar niet 
kennen. Wij kunnen relevante 
partijen snel een-op-een met 
elkaar in contact brengen.” 
Dat geldt volgens Doomernik 
ook voor nieuwe partijen die 
bij Health Valley aankloppen. 
Dat kunnen zorgorganisaties 
zijn, of bedrijven die iets 
willen met innovatie in de 
gezondheidszorg, bijvoor-
beeld op het gebied van 
geneesmiddelen, e-health of 
medische technologie. “Voor 
hen staat ons hele netwerk 
ter beschikking. Snel en 
adequaat brengen wij ze met 
anderen in contact. In sa-
menwerking ligt de basis om 
innovaties te versnellen.”

Gezondheidswinst als 
uiteindelijke doel
Wie denkt dat Health Valley 
slechts een soort Markt-
plaats is die vraag en aan-
bod met elkaar verbindt, 
heeft het mis. In ‘challenge’ 
ligt namelijk de actieve rol 
van Health Valley besloten. 
Een proactieve zelfs. “Heel 
nadrukkelijk inventariseren 
we in de zorg de concrete 
en actuele vraagstukken”, 
zegt Doomernik. “Waar lopen 
zorgorganisaties precies 
tegenaan en hoe zouden wij 
met ons netwerk daaraan 
een bijdrage kunnen leveren? 
Dat netwerk dagen we ver-
volgens uit om met concrete, 
tastbare oplossingen te ko-
men.” ‘Grow’ ten slotte staat 
uiteraard voor groei, econo-

mische groei van bedrijven 
én maatschappelijke groei. 
“Gezondheidswinst is ons 
ultieme doel. Voor individu-
ele patiënten, maar in feite 
willen we bijdragen aan het 
langer gezond kunnen leven 
van de gehele samenleving.” 

Netflix-achtige applicatie 
De functie van Health Valley 
is dus een brede: van advise-
ren en de weg wijzen, tot aan 
elkaar koppelen en begelei-
den. Een voorbeeld van een 
start-up die op een vrucht-
bare manier door Health 
Valley geholpen is, is Moovd. 
Moovd heeft een VR-plat-
form ontwikkeld voor onder 
andere de GGZ om trauma-
behandeling met behulp van 
EMDR efficiënter te maken 
en de behandeluitkomsten 
te verbeteren. De mobiele 
applicatie kun je vergelijken 
met Netflix, alleen dan met 
een bibliotheek vol Virtual 
Reality-situaties verdeeld in 
verschillende thema’s waar-
uit een psycholoog kan kie-
zen voor de therapie van de 
cliënt. De kwaliteit van leven 
van cliënten verbetert en er 
wordt bespaard op directe en 
indirecte maatschappelijke 
kosten. Doomernik: “Moovd is 
een mooi en succesvol plat-
form, dat niet voor niets de 
vakjuryprijs van de Nationale 
Zorginnovatieprijs 2021 heeft 
gewonnen. De applicatie 
wordt steeds meer gebruikt 
in de sector vanwege de vele 

voordelen die het biedt. Al-
lereerst voor cliënten, die nu 
plaatsonafhankelijk therapie 
kunnen krijgen. Dat is in tij-
den van corona extra prettig. 
Ze kunnen daarbij ook nog 
eens zelf bepalen wanneer ze 
die therapie volgen. Kortom, 
cliënten krijgen meer eigen 
regie. Ook voor hulpverleners 
biedt Moovd voordelen. Zij 
kunnen immers op deze ma-
nier veel efficiënter werken, 
wat goed nieuws is gezien de 
krappe arbeidsmarkt.” 

Ook Moovd zelf vaart wel 
bij het succes. Health Valley 
leverde daaraan een bijdra-
ge door de onderneming 
zorgvuldig te begeleiden. 
“Achter Moovd zitten jonge, 
enthousiaste ondernemers. 
Wij hebben ze heel praktisch 
begeleid, bijvoorbeeld met 
de eerste schreden in het 
ondernemerschap, zoals het 
ondersteunen bij het maken 
van een sterk businessplan 
en een steekhoudend pitch-
deck. Daarnaast hebben we 
ze op het spoor gezet van 
onze partners in de zorg. Een 
van de virtuele settings is 
bijvoorbeeld opgenomen in 
het TechMed Centre op de 
Universiteit Twente. Mede 
door die intensieve samen-
werking en netwerkingangen 
bij de juiste partijen, kan 
Moovd nu verder groeien.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

»

Al uw medische 
gegevens op één 
plek beschikbaar 

en direct in te zien? Het 
is geen toekomstmuziek. 
Een Persoonlijke 
Gezondheids Omgeving 
(PGO) geeft u volledige 
inzage én de regie over 
uw eigen gezondheid.

IN SAMENWERKING MET DRIMPY

Drimpy brengt zorg samen. Start nu op www.drimpy.com

Zo houdt u écht de regie over uw eigen gezondheid
je in de toekomst effectie-
ver behandeld kunt worden 
omdat er direct inzage is 
in alle behandelingen en 
onderzoeken die je hebt 
ondergaan en medicijnen 
die je hebt geslikt.” De PGO 
is gratis voor alle burgers 
van Nederland, want betaald 
door de overheid. De omge-
ving is zeer goed beveiligd, 
dus de privacy is gegaran-
deerd. Breukhoven: “Je geeft 
ook zelf aan wie de gegevens 
mogen inzien, dat kunnen 
bijvoorbeeld ook familie, 
vrienden en mantelzorg zijn.”   

Onze medische gegevens? Die 
liggen her en der verspreid 
over de zorgverleners die we 
bezoeken. De huisarts, de 
specialist, de apotheek, de 
tandarts, fysiotherapeut, al-
lemaal beheren ze een klein 
stukje informatie over onze 
gezondheid. Die stukjes zijn 

opgeborgen in systemen die 
niet direct met elkaar kun-
nen communiceren. “Sterker 
nog,” zegt Arnold Breukho-
ven, directeur en oprichter 
van Drimpy, “als er gegevens 
moeten worden uitgewisseld, 
gebeurt dat nog vaak per 
fax. Of er wordt bijvoorbeeld 
een cd-rom bezorgd met een 
röntgenfoto.”

Levensreddend
Breukhoven verbaast zich 
over dit ouderwetse sys-
teem: “Op momenten dat 
het er echt toe doet, is het 
belangrijk dat een compleet 
medisch dossier onmiddel-
lijk kan worden ingezien, 
dat kan levensreddend zijn. 
Daarnaast is het voor jezelf 

en ons de regie daarover 
geeft. Waarom hebben we 
dan ook niet zoiets voor onze 
medische gegevens zodat we 
de regie houden over onze 
eigen gezondheid?”

Direct inzage
Met Drimpy ontwikkelde 
Breukhoven een zogenoemde 
Persoonlijke Gezondheids 
Omgeving (PGO). Breukho-
ven: “Met één druk op de 
knop haal je de gegevens 
van zorgverleners binnen en 
plaats je die op een persoon-
lijke website of app. Je hebt 
dan in één keer toegang tot 
je gegevens, kunt informatie 
rustig nalezen als je net een 
gesprek met een arts hebt 
gehad en je weet nu ook dat 
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bijzonder vreemd dat je op 
veel verschillende portalen 
moet inloggen om een beetje 
inzicht in je eigen gezond-
heid en je medische geschie-
denis te krijgen. Het gekke is: 
we hebben op onze telefoon 
bijvoorbeeld een bank-app 
die ons inzicht geeft in onze 
volledige financiële situatie 



Covid-19 heeft 
gezorgd voor 
een versnelde 

innovatie en omarming 
van eHealth in de zorg. 
Nu de coronapandemie 
op z’n retour is, ziet de 
Belgische urgentiearts 
en eHealth-expert André 
Buysse een terugkeer 
naar oude patronen. 
“Het is belangrijk om 
als samenleving het 
momentum rondom 
zorginnovatie vast te 
houden in het belang 
van zelfredzaamheid en 
goede ouderenzorg.”

“Technologie is een medestander van goede zorg”

“Slimme eHealth-
oplossingen 
verrijken de zorg.”

Beeldbellen en andere 
innovatieve oplossingen 
waren, in de tijd dat fami-
lie en verpleging nog maar 
beperkt in staat waren om 
langs te komen, letterlijk de 
levenslijn van de verpleeg-
huiszorg. “Nu de coronare-
gels worden losgelaten, zie 
je de zorg weer terug naar 
af gaan.” Buysse maakt een 
vergelijking met thuiswer-
ken. “Medewerkers waren in 
de coronaperiode productie-
ver dan op kantoor, én toch 
is er het oude debat dat 
je je werknemers niet kunt 
controleren. Wat we nodig 
hebben, is vertrouwen in de 
eigen medewerker en in de 
kracht van innovatie.”

Zelfredzaamheid
De ouderenzorg is, mede 
door de wijze van financie-
ring, een conservatieve sec-
tor, stelt Buysse. “Als je zorg 

automatiseert, zijn er altijd 
partijen die zich aangeval-
len voelen. De verpleeg-
kundigen die fysieke zorg 
leveren, denken meteen aan 
banenverlies. Het manage-
ment en de artsen zien de 
dreiging vooral in de finan-
ciële hoek, in het verdien-
model.” Buysse weet waar 
hij over praat. “Het systeem 
bevordert de afhankelijkheid 
van verpleeghuisbewoners, 
want dat levert meer geld 
op. Tegelijkertijd is er on-
derbezetting, waardoor het 
fijn is als bewoners rustig 
zijn dankzij medicatie.” Als 
urgentiearts levert Buysse 
hulp bij spoedeisende zorg. 
Vaak is dat in een verpleeg-
huis, als een bewoner dreigt 
te stikken in het ontbijt. De 
onderliggende oorzaak ligt 
bij de hoge dosis (slaap)me-
dicatie die bewoners krijgen 
toegediend. “Met slikproble-
men als bijwerking.” 

Toelatingsprocedures
Naast urgentiearts heeft 
Buysse ook een ingenieurs-
achtergrond. Al sinds 2007 
is hij actief met telezorg 
en telemonitoring. Hij is 
als business strategist 
betrokken bij Watcherr, een 
draagbaar gezondheidsmo-
nitoringssysteem met valde-
tectie, hartslagmonitor en 
andere vitale gezondheids-
patronen. Bij een afwijking 

in de gezondheid of een 
kritieke situatie verzendt 
Watcherr een waarschuwing 
naar een zorgverlener in 
de buurt van de gebruiker, 
via de Watcherr Mobile App 
op de smartphone van de 
zorgverlener.
Buysse ziet geregeld 
eHealth-startups met 
slimme, praktische inno-
vaties stuklopen op het 
conservatieve zorgsysteem. 
“Die bedrijfjes hebben wel 
de middelen voor de pro-
ductontwikkeling, maar 
lopen vervolgens vast op de 
drempels van de privacywet-
geving, validatie en toela-

tingsprocedures.” Het frus-
treert hem. “We kunnen ons 
het niet delen van data niet 
veroorloven. Bij spoedei-
sende zorg is het delen van 
gegevens ook geen punt van 
discussie.” Hetzelfde geldt 
voor de toetredingsdrem-
pels. “Hierdoor lopen we 
goede zorgoplossingen mis, 
eHealth is een verrijking 
van de zorg. Farmabedrijven 
hebben genoeg reserves. 
Aan de kant van innovatieve 
startups geldt dat niet. Het 
zijn de bedrijven van de toe-
komst.” Buysse bepleit een 
financierings- en subsidie-
systeem waarbij de overheid 

starters helpt om de tijd 
tussen de innovatie en de 
goedkeuring en marktintro-
ductie te overbruggen. De 
investering verdient zich 
terug in betaalbare zorg. 
“Mensen willen zo lang 
mogelijk zelfredzaam blijven 
en thuis blijven wonen. Door 
de toenemende vergrijzing 
en steeds betere medische 
zorg, zijn oude mensen nog 
zo goed dat ze geen patiënt 
willen worden genoemd. 
Dankzij slimme eHealth 
oplossingen kun je het 
moment dat mensen afhan-
kelijk zijn van ouderenzorg 
steeds langer uitstellen.”
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IN SAMENWERKING MET WATCHERR

e-Health-expert André Buysse



BMI en 
buikomvang
De Body Mass Index (BMI) is 
de bekendste indicator voor 
overgewicht. Deze bereken 
je door je gewicht te delen 
door je lengte. Bij een BMI 
van 25 of meer is sprake van 
overgewicht. De buikomvang 
is een tweede indicator voor 
gezondheidsrisico’s. Op de 
site van de Hartstichting kun 
je lezen hoe je je buikomvang 
meet.

Ook zonder sporten 
kun je jezelf prima fit 
houden.

vies en devies van professor 
Scherder. Denk aan activitei-
ten zoals dóórlopen, traplo-
pen, fietsen en tuinieren. 
Voor kinderen en jongeren is 
de norm minstens 1 uur per 
dag en voor volwassenen 30 
minuten, aan één stuk. Als je 
het wandelen rustig opbouwt, 
krijgt je lichaam de tijd om 
aan de zwaardere belasting 
te wennen en verbetert je 
conditie zienderogen.

Schijf van Vijf
Gezonde voeding helpt om 
gewicht te verliezen en het 
risico op diabetes type 2 te 
verlagen. Het Voedingscen-
trum raadt de Schijf van Vijf 
aan als basis voor een gezon-
de voeding, met veel plant-

Overgewicht 
versterkt 
lichaamsklachten, 

wat weer voor een 
gebrek aan beweging 
zorgt. De kunst is om 
deze vicieuze cirkel 
te doorbreken. Door 
de coronapandemie 
zijn we met z’n allen 
minder gaan bewegen, 
blijkt uit onderzoek van 
NOC*NSF. Covid-19 heeft 
daarmee een nieuw 
gespreksonderwerp 
opgeleverd: de 
‘coronakilootjes’ moeten 
eraf.

op ziekten zoals suikerziekte 
type 2, overgewicht, obesitas 
en hart- en vaatziekten te ver-
minderen. Covid-19 versterkte 
dat beeld nog eens: mensen 
met overgewicht bleken extra 
risico te lopen om door het 
coronavirus in het ziekenhuis 
te belanden. Bewegen is niet 
alleen belangrijk voor gezond-
heidsklachten, maar ook voor 
het fit houden van de spieren 
en gewrichten en de herse-
nen.
Ook zonder sporten kun je 
jezelf prima fit houden. Door 
niet voor alles de auto te 
pakken, maar te kiezen voor 
de fiets of wandelen, en de 
trap te pakken in plaats van 
de lift. Het belangrijkste is 
dat je beweegt. Dat hoeft 

Hoogleraar klinische neuro-
psychologie Erik Scherder 
spreekt daarom van een 
tweede pandemie, bewe-
gingsarmoede. Er is een 
duidelijk onderscheid tussen 
mensen die van nature graag 
bewegen en mensen die 
minder bewegen. Die twee-
deling is de afgelopen twee 
jaar gegroeid. De eerste groep 
is ook in coronatijd blijven 
bewegen, terwijl anderen juist 
minder zijn gaan bewegen 
door het gedwongen thuis-
werken. Zeker op de langere 
termijn heeft dat effect op de 
gezondheid.

10.000 stappen
Steeds meer studies vertellen 
dezelfde boodschap: jong en 
oud moeten méér gaan be-
wegen om het afweersysteem 
te versterken en de risico’s 

niet de sportclub te zijn. Om 
op gewicht te blijven of zelf 
wat af te vallen is 10.000 
stappen per dag als streven 
een goed begin. Met 10.000 
stappen zetten verbrand je 
zo’n 500 calorieën. En 10.000 
stappen is minder heftig dan 
het lijkt. Het idee is de wereld 
in geholpen door de Japan-
se arts Yoshiro Hatano. Hij 
constateerde dat een mens 
gemiddeld zo’n 5.000 à 6.000 
stappen per dag zet, maar dat 
voor een gezond leven 10.000 
stappen nodig zijn. Matig in-
tensief bewegen luidt het ad-
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IN SAMENWERKING MET AROMED

Aromed is te vinden bij onder andere: de adviserende drogisterijen, apotheken, reformzaken en 
bij therapeuten, schoonheidssalons e.d. en natuurlijk via aromed.nl

Aromed Aromatherapie en Natuurproducten 

Aromed is een 
Nederlands bedrijf 
dat zich sinds 

1989 bezighoudt met het 
inzetten van de kracht 
uit de natuur voor de 
gezondheid.

ingrediënten en de onderlinge 
samenwerking hiertussen.
Hoofdklachten zijn vaak een 
gevolg van spierspanning, 
waarbij opgehoopte afvalstof-
fen regelmatig een rol spe-
len. Deze roller bevordert de 
doorbloeding van het spier-
weefsel, zodat afvalstoffen 
worden afgevoerd. Daarnaast 
heeft Megrana een verkoelen-
de en verlichtende werking 
op spieren van hoofd, nek en 
schouders. 
Aromed heeft een ruime keuze 
in biologische etherische 
oliën met ieder prachtige 
eigenschappen. Zo kunnen de 
enkelvoudige etherische oliën 
van lavendel en sinaasappel 

spanning. Naar de nieuwste 
inzichten creëerden we onder 
andere: Rust en Slaap olie, ter 
ontspanning, om stress los 
te laten en voor een gezonde 
nachtrust. Concentratie olie 
voor alertheid en focus. Emoti-
onele balans olie voor even-

wicht op emotioneel niveau 
en harmonie tussen mensen 
onderling. Aromed is continu 
bezig met innovatie binnen 
een vertrouwd concept.

heel mooi ingezet worden 
bij somberheid. Lavendel 
brengt vooral rust, terwijl 
sinaasappel alles wat lichter 
en vrolijker maakt. De oliën 
kunnen verneveld worden in 
een diffuser of brandertje of 
samen met een draagolie 
aangebracht worden op de 
huid. Ook in het bad of onder 
de douche, waarvoor Aromed 
een heerlijke biologische basis 
bad/ douche olie samenstelde. 
Naast de vertrouwde produc-
ten, ontwikkelt Aromed steeds 
nieuwe producten, waaronder 
de Lotus mentaal lijn. De 
producten in deze lijn zijn 
gericht op emoties en mentale 
processen zoals focus en ont-

Aromed heeft een uitgebreid 
assortiment natuurlijke en bio-
logische producten, met onder 
andere: draagoliën, etheri-
sche oliën en samengestelde 
producten. Een voorbeeld van 
een samengesteld product is 
de Megrana Hoofdroller, in te 
zetten bij hoofdklachten.
Een samengesteld product is 
sterk door de combinatie van 

Bewegen en diëten: dubbelslag in de strijd 
tegen de kilo’s

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

aardige producten – groente 
en fruit, volkorenbrood en 
zilvervliesrijst – en water in 
plaats van suikerhoudende 
dranken. Aromatherapie met 
natuurlijke voedingsingredi-
enten kan helpen bij het af-
vallen. Afvallen is in feite een 
rekensom: het is een kwestie 
van minder energie op te 
nemen dan je verbruikt. Dat 
doe je door goed te letten op 
wat je eet en ervoor te zorgen 
dat je voldoende beweegt. 
Wat helpt is dat je alleen op 
vaste tijdstippen eet, maar 
vooral ook dat je geniet van 
wat je eet! Het meest simpe-
le advies voor een gezonde 
leefstijl is in één zin samen te 
vatten: beweeg voldoende en 
eet bewust en met plezier.



»Meer informatie: www.modifast.nl
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IN SAMENWERKING MET MODIFAST

“Een LCD is een 
succesvolle manier 
om een gezond 
gewicht te krijgen.”

Vroeger was het een ouder-
domsziekte, tegenwoordig 
veel meer een welvaarts-
ziekte, die ook op jongere 
leeftijd steeds meer voor-
komt. Diabetes type 2 geeft 
op langere termijn tal van 
klachten, in het beginstadi-
um vooral vermoeidheid en 
later mogelijk hart-, vaat- en 
oog- en nierschade. Professor 
Wim Saris is emeritus-hoog-
leraar Humane Voeding van 
Maastricht Universiteit. In zijn 
rijke carrière heeft hij allerlei 
onderzoeken gedaan, onder 
meer naar de rol van voeding 
en lichamelijke activiteit bij 
diabetes. “Bij mensen met 
diabetes type 2 is de insuli-
negevoeligheid verminderd 
door bijvoorbeeld lichamelijke 
inactiviteit of overgewicht. 
Gevolg is dat het bloedsuiker 
in het bloed te hoog is en er 
klachten ontstaan.”

Laagcalorisch dieet
Een van de belangrijkste 
remedies om diabetes type 2 
te lijf te gaan, is het vermin-
deren van overgewicht. Ofwel: 
afvallen. Dat kan op verschil-
lende manieren, zoals door 
het bezoeken van een diëtist 
of door vaker te gaan sporten. 
“Dat werkt goed,” zegt Saris, 
“alleen duurt het vaak vele 
maanden voordat je vol-
doende bent afgevallen. Veel 
mensen zijn tegen die tijd 
gedemotiveerd geraakt.” Een 
andere optie is een maag-
verkleiningsoperatie. Hoewel 
die effectief is, zijn er risico’s, 
waardoor zo’n operatie alleen 
een optie is bij extreem 
overgewicht. Volgens Saris is 
er voor mensen met diabetes 

type 2 een veel succesvollere 
methode om gemotiveerd af 
te vallen. “Dat is een zoge-
heten laagcalorisch dieet, 
oftewel LCD. Uit tientallen 
internationale onderzoeken 
blijkt dat 8 à 9 van de 10 
mensen die zo’n dieet volgen, 
in 2 maanden tijd maar liefst 
10 tot 12 kilo afvallen.” 

Succesvolle manier om ge-
zond gewicht te krijgen
Wat houdt een dergelijk dieet 
in? “Iemand die een LCD volgt, 
krijgt gedurende 2 maanden 
zo’n 800 kilocalorieën per 
dag binnen, bijvoorbeeld door 
enkele keren per dag een spe-
ciale shake, een soep of pud-
ding te nemen. Deze hebben 
een goede balans van eiwit-
ten, koolhydraten en vetten. 
En bevatten verder voldoende 
vitamines en mineralen. Daar-
naast nemen mensen die een 
LCD volgen nog wat groente 
en drinken ze veel, tot twee 
liter per dag.” Het resultaat is 
indrukwekkend, en niet alleen 
in termen van gewichtsver-
lies. “60 tot 80 procent van de 
diabetespatiënten heeft na 
het afvallen geen of nauwe-
lijks medicijnen meer nodig, is 
in principe diabetesvrij.” Maar, 
zo waarschuwt Saris, het 
diabetesprobleem is met een 
LCD niet opgelost. Het is een 
– weliswaar belangrijk – deel 

van de oplossing. “Een LCD is 
een succesvolle manier om 
een gezond gewicht te krij-
gen, zeker voor mensen met 
diabetes type 2. Daarna is het 
echter zaak om dat gezonde 
gewicht ook te behouden.”

Meer lichaamsbeweging
Gewichtsbehoud op de 
langere termijn kan alleen 
door enerzijds een beter 
voedingspatroon, waarbij 
iemand door een diëtist kan 
worden begeleid, anderzijds 
door meer lichaamsbeweging. 
Saris: “Met in totaal zo’n uur 
tot anderhalf uur traplopen, 
wandelen, fietsen, zwemmen 
of andere sportieve activitei-
ten per dag, is de kans groot 
dat je je gewicht behoudt.” 
Kortom, om een gezond 
gewicht te behouden, is meer 
bewegen de oplossing; om 
dat gezonde gewicht eerst te 
bereiken, is minder eten het 
beste. Een LCD is daarbij een 
goed hulpmiddel. 

Modifast Intensive
Modifast is een voorbeeld 
van zo’n LCD. Al veertig jaar 
lang is Modifast expert in 
verantwoord en effectief 
afslanken. Modifast Intensive 
is bijvoorbeeld een LCD dat 
speciaal is ontwikkeld voor 
iedereen die op een veilige en 
verantwoorde manier gewicht 
wil verliezen. De smaakvolle 
shakes, puddingen, pasta’s, 

drinks en repen helpen de ca-
lorie-inname terug te brengen 
tot zo’n 800 tot 1200 kiloca-
lorieën per dag. Het is een 
proces waarbij iemand vier 
fases doorloopt: in de eerste 
weken worden alle maaltijden 
vervangen door vier Modifast 
LCD-maaltijden. Dit bouwt 
iemand vervolgens langzaam 
af voor zichtbaar en blijvend 
resultaat. Klinkt misschien 
ingewikkeld, maar dat is het 
niet. Daarbij zijn de producten 
ook nog eens eenvoudig en 
snel te bereiden. 

Modifast Protein Shape
Daarnaast biedt Modifast on-
der meer Protein Shape-pro-
ducten: lekkere en eiwitrijke 
producten die ondersteuning 
bieden bij een gezonde en 
actieve lifestyle. Eiwitten 
zorgen namelijk voor groei 
en behoud van spiermassa. 
Het zijn producten, zoals een 
chocoladereep, die stuk voor 
stuk ongeveer 100 kilocalorie-
en bevatten en daarmee een 
ideaal tussendoortje vormen. 
Bijvoorbeeld als onderdeel 
van een afslankprogramma. 
Hoe dan ook, met de Modi-
fast-producten kan iemand 
zijn of haar calorie-inname 
flink reduceren en tegelijker-
tijd alle benodigde voedings-
stoffen binnenkrijgen. Dat is 
een mooie eerste stap als je 
diabetes type 2 hebt en wilt 
afvallen.

Volgens professor 
Wim Saris is er 
voor mensen met 

diabetes type 2 een 
succesvol hulpmiddel 
om relatief snel af te 
vallen: een laagcalorisch 
dieet (LCD). “De meeste 
mensen vallen daarmee 
in 2 maanden tijd ruim 
10 kilo af.” Daarmee zijn 
diabetespatiënten een 
eind op weg. “Daarna is 
het echter zaak om dat 
gezonde gewicht ook te 
behouden.”

Laagcalorisch dieet als onderdeel van de 
oplossing bij diabetes type 2



»

IN SAMENWERKING MET KNCV TUBERCULOSEFONDS

Wilt u ook het werk van KNCV Tuberculosefonds steunen? Ga dan naar: kncvtbc.org/donatie

TBC en COVID gezien door de lens

Uit een onderzoek 
dat KNCV Tubercu-
losefonds (KNCV) 

onder COVID-19 gezond-
heidsmedewerkers rond 
de wereld uitvoerde, 
kwam het volgende. Een 
gezondheidsmedewerker 
(uit Ierland) kon geen 
appartement krijgen – uit 
angst bij verhuurders 
dat hij het virus mee zou 
brengen. 

voelde me zo geïsoleerd.” De 
derde (uit Nigeria) zei maar 
niet meer waar ze werkte: 
“Zodra iemand hoort dat ik 
in de COVID-frontline werk, 
rennen ze van me weg.” 
Deze gezondheidsmedewer-
kers werden gestigmatiseerd 
en gediscrimineerd. Ook voor 
de TBC-bestrijding vormen 
stigmatisering en discrimi-
natie helaas al lang enorme 
obstakels. Uit angst voor stig-
matisering laten mensen zich 
niet testen; dat belemmert 
het opsporen van geïnfec-
teerde contactpersonen, het 
onderzoeken van uitbraken, 
het starten van behandeling, 
therapietrouw en de kwaliteit 

uit de gemeenschap worden 
gestoten en zo niet langer in 
hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. 
KNCV zet zich daarom binnen 
de TBC-bestrijding ook in met 
programma’s tegen stigma. 
Eén van deze programma’s is 
TBC Photovoices. Photovoices 
is een methode waarmee 
mensen, in dit geval getroffen 
door TBC, hun verhaal vertel-
len door middel van fotogra-
fie. Met deze foto’s helpen 
ze anderen om de wereld 
door hun ogen te zien en te 
begrijpen. Het is een manier 
om zelfrespect opnieuw op te 
bouwen en voor hun rechten 
op te komen; het is een ma-

nier om hun verhaal te delen 
met anderen, waardoor hun 
ervaringen bespreekbaar wor-
den en beter begrip ontstaat 
in de gemeenschap.
Fernando Punay uit de Fili-
pijnen - tevens maker van 
bijgaande foto (zijn neefje) 
– deed mee aan TBC-Photo-
voices. Hij vatte zijn ervaring 
als volgt samen: “Dank jullie 
wel voor het terugbrengen 
van mijn zelfvertrouwen. Voor 
velen is dit slechts een foto-
toestel. Voor mij is dit mijn 
stem.”  

van zorg. Stigma ontneemt 
mensen met TBC bovendien 
hun rechten en het respect 
van anderen, en kan uitein-
delijk tot catastrofale kosten 
voor hen leiden doordat ze 

Vrienden van een gezond-
heidswerker op de Filippijnen 
bleven bewust van hem weg: 
“Ik at alleen, ik sliep alleen; ik 
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INNOVATIE IN NEDERLAND: GEZONDHEID

Nu het voorjaar 
in aantocht 
is, keert het 

hooikoortsseizoen ook 
weer terug. Rond de een 
op de vijf Nederlanders 
heeft allergische 
klachten van neus en 
ogen, vooral door pollen. 
Deze veroorzaken veel 
last en verzuim, doordat 
het je belemmert in 
je activiteiten en je je 
minder kan focussen op 
je school of werk.

“Je hoeft bij 
hooikoorts vooral 
niet te denken ‘het 
hoort erbij’.”

Hooikoorts is de algemene 
naam voor inhalatieallergie. 
“Het gaat om seizoensgebon-
den klachten, afhankelijk van 
de deeltjes waar je last van 
hebt. Het begint al vroeg, in 
februari met boompollen. In 
het late voorjaar zijn het vooral 
de graspollen die last veroor-
zaken en in het najaar is vooral 
sprake van huidstofmijtenal-
lergie. “Als je pech hebt, ben 
je voor alle drie allergisch en 
heb je het jaar rond klachten,” 
verklaart verpleegkundig speci-
alist Daphne Philips. Kinderen 
hebben meer moeite om zich 
te concentreren. “En dan is de 
examenperiode traditioneel 
ook nog eens in de slechtste 
periode van het jaar, als de pol-
len van gras en bomen pieken.”

Vermoeid voelen
“Het meest kenmerkende is 
jeuk aan ogen en neus. Je 
hebt geen koorts, maar kunt 
je toch vermoeid en grieperig 
voelen. Bij hooikoorts duurt 
dat soms weken achter elkaar. 
Mensen vinden de oogklachten 

over het algemeen het verve-
lendst, omdat het ze beperkt 
om dingen te doen,” vertelt 
kinderarts-allergoloog Moni-
que Gorissen van het Deventer 
Ziekenhuis. 
Door corona hadden hooi-
koortspatiënten extra veel 
ongemak van de symptomen 
die bij hooikoorts horen. De 
uiterlijke kenmerken lijken 
op die van corona. “Kinderen 
schaamden zich dat ze moes-
ten niezen, omdat ze bang 
waren dat mensen dachten 
dat het corona was. En ouders 
waren bang dat het kind niet 
naar het dagverblijf mocht 
door de klachten.” Corona 
heeft ook een positief bij-ef-
fect, vertelt Gorissen. “Mensen 
zijn opeens veel gemotiveerder 
om medicijnen te nemen. Die 

werken goed en snel, waar-
door mensen ontdekken dat ze 
klachtenvrij kunnen zijn.”

Slaapkamer luchten
Gevraagd wat je naast medicij-
nen kunt doen tegen hooi-
koorts, geeft Philips een aantal 
praktische tips, zoals kinderen 
voor het naar bed gaan kort 
laten douchen om de pollen 
af te spoelen. Ook kun je 
beddengoed beter niet buiten 
te drogen hangen en kun je 
slaapkamers het beste alleen 
’s ochtends luchten. “De winst 
zit ’m in een pollenvrije slaap-
kamer en pollenvrij bed, zodat 
je in elk geval goed slaapt. Op 
Klokhuisfilmpjes op YouTube 
en filmpjes op pollennieuws.nl 
vind je praktische tips.”
“Hoeveel last je hebt van 
hooikoorts wisselt per dag,” 
constateert Gorissen. “Dat 
betekent niet dat het nodig is 
om te denken ‘het hoort erbij, 
ik ben gewoon een van de dui-
zenden.” Het Nederlands Huis-
artsen Genootschap heeft een 
richtlijn met aanbevelingen om 
tot de juiste zorg te komen. “Er 

zijn heel veel mogelijkheden 
om de klachten te dempen en 
te behandelen. Daarmee kun 
je de levenskwaliteit aanzien-
lijk verbeteren. De bestaande 
medicatie is voor het overgrote 

De hooikoortspollen zitten weer in de lucht 

VO

EL JE VRIJ  VAN  ALLERGIE

Heb jij 
last van hooikoorts?

Heb jij last van hooikoorts? 
Scan de QR-code en doe de online allergietest.
Je vindt deze online allergietest ook via de link:  
https://allesoverallergie.nl/online-allergietest-hooikoorts

Het hooikoortsseizoen is gestart en vooral pollen van de berk, els en hazelaar  
kunnen deze periode klachten veroorzaken. Zijn je klachten niet onder controle 

ondanks het gebruik van medicatie? Ga dan naar je huisarts.

Kijk voor tips bij hooikoorts, informatie over behandelmogelijkheden én voor  
een allergiespecialist bij jou in de buurt op:

Allesoverallergie.nl
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Hoe ontstaat 
hooikoorts?
“In principe kun je 
voor alles waar eiwit 
in zit allergisch zijn. 
Hooikoorts is een 
allergie voor pollen. 
Daar zitten eiwitten in 
waar je allergisch op 
kunt reageren. Vaak gaat 
dat gepaard met oog-, 
neus- en/of longklachten. 
We onderscheiden 
vier allergiegroepen: 
inhalatie, contact 
of huid, de darmen 
en medicatie en/of 
insectengif. Hooikoorts 
of pollenallergie is 
een inhalatieallergie; 
de eiwitten komen via 
de slijmvliezen in je 
bloedbaan.”

Beperkt hooikoorts zich 
tot pollen?
“Er is een relatie tussen 
pollen, waar je hooikoorts 
van krijgt, en voeding. 
Een eiwit dat in pollen 
zit, kan bijvoorbeeld 
lijken op het eiwit in 
hazelnoten of appels. 

Je lijft denkt op dat 
moment: ‘er komen pollen 
binnen!’ en zal reageren. 
Iemand denkt op zo’n 
moment vaak allergisch 
te zijn voor hazelnoten, 
maar eigenlijk is het 
hooikoorts en is sprake 
van een zogenoemde 
kruisreactie. Het rare is 
dat de klachten anders 
zijn. Bij hooikoorts is 
het een loopneus of 
jeukende ogen, bij een 
appel of hazelnoot krijg 
je een allergische reactie 
rondom en in je mond en 
keel.”

Wat moet je doen?
“Het eten van appels of 
hazelnoten vermijden en 
je hooikoortsmedicatie 
nemen. Meestal krijg 
je binnen twee uur een 
allergische reactie, dus 
als je twee of drie keer 
dezelfde klachten ervaart, 
kun je echt wel naar 
de dokter om het uit te 
zoeken. Je huisarts kan 
een test doen en pikt je 
allergie er vaak zo uit.”

MARLOES COLLINS, 
BESTUURSLID NATIONALE 
ALLERGIE MONITOR

EXPERT

deel van de mensen effectief, 
zonder bijwerkingen.” 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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INNOVATIE IN NEDERLAND

Met een nationale 
coalitie van 
publieke en 

private partijen levert 
Topsector Life Sciences & 
Health (Health~Holland) 
een bijdrage aan even 
ambitieuze als essentiële 
missies. De centrale 
missie beoogt dat in 2040 
alle Nederlanders ten 
minste vijf jaar langer in 
goede gezondheid leven. 
Daarnaast is het doel dat 
de gezondheidsverschillen 
tussen de laagste 
en hoogste 
sociaaleconomische 
groepen met 30% 
zijn afgenomen. Dat 
is mogelijk, volgens 
Nico van Meeteren, 
algemeen directeur van 
Health~Holland. “Mits 
we naar die kwetsbare 
wijken toe gaan en mét 
de mensen daar de 
problemen oplossen.”

– kleine – organen nagemaakt. 
Dit kan genezing betekenen 
voor bepaalde ziekten. Verder 
in de toekomst worden wellicht 
synthetische organen mogelijk.” 
Aan de andere kant zijn er de 
sociale innovaties. “Dat zijn 
onder andere bottom-up-initia-
tieven, die in wijken en buur-
ten ontstaan dankzij talenten 
van burgers zelf. Daarvan zijn 
voorbeelden te over. Neem het 
plaatsje Austerlitz, ouderen die 
daar hulpbehoevend raakten, 
waren op een gegeven mo-
ment genoodzaakt om naar 
een grotere plaats te verhuizen 
voor een passende woonvoor-
ziening waar ze zorg konden 
krijgen. Zoiets heeft natuurlijk 
veel impact als je jarenlang 
naar tevredenheid ergens hebt 
gewoond. In Austerlitz hebben 
bewoners daarom zelf een 
corporatie opgericht, die het sa-
men met de lokale overheid en 
zorgpartners is gelukt om een 
woonvoorziening voor ouderen 
te realiseren. De overheid gaat 
zich langzaam maar zeker meer 
openstellen voor dergelijke 
innovatieve ideeën. ‘Systeem-
wereld’ en ‘leefwereld’ groeien 
naar elkaar toe. Niet voor niets 
is ‘de dienstbare overheid’ in 
het nieuwe Coalitieakkoord 
opgenomen.”

Plus vijf, min dertig
Van Meeteren benadrukt dat 
het essentieel is om te fo-
cussen op kwetsbare wijken. 
“Hoogopgeleide mensen kun-
nen zichzelf prima organiseren. 
De grootste gezondheidswinst 
is te realiseren in wijken met 
minder cohesie en opleiding. 
De feiten spreken voor zich: in 
zulke wijken hebben mensen 

en vrouwen in Nederland 81,4 
jaar. We hebben in Nederland 
dus méér 65-plussers gekre-
gen en die ouderen worden 
gemiddeld ook nog eens ouder. 
Nico van Meeteren, algemeen 
directeur van Health~Holland, 
noemt deze vergrijzing een suc-
ces van de samenleving. “Het 
is natuurlijk fenomenaal dat de 
levensverwachting ten opzichte 
van 1860 en de 125.000 jaar 
daarvoor is verdubbeld. Daar 
hebben we zélf voor gezorgd.” 
Van Meeteren doelt onder meer 
op verbeterde arbeidsomstan-
digheden, onderwijs en hygië-
ne. “Daardoor hebben we een 
derde levensfase gecreëerd, bo-
ven op de bestaande fases van 
schoolgaan en werken.” Aan de 
andere kant heeft vergrijzing 
uiteraard implicaties voor de 
druk op de gezondheidszorg, de 
arbeidsmarkt en (dus) de finan-
ciële huishouding van ons land.

Langer gezond leven
Tegen de achtergrond van 
onder meer deze vergrijzings-
problematiek heeft het mi-
nisterie van VWS een vijftal 
missies geformuleerd. Deze 
missies vormen de basis van 
het werk van Health~Holland. 
“In 2012 zijn er door het kabinet 
negen zogeheten topsectoren 
benoemd, die een significante 
bijdrage leveren aan de Neder-
landse economie en aan inter-
nationale vraagstukken. Van die 
negen – inmiddels zijn het er 
overigens tien – is Life Scien-
ces & Health er een. Met een 
nationale coalitie van publieke 
en private partijen werken wij 
als stichting Health~Holland 
aan het volbrengen van de 
missies, met de samenleving 

Een handig staatje op de 
website van het CBS laat het 
duidelijk zien: de Nederland-
se bevolking vergrijst in rap 
tempo. Was in 1950 nog maar 
8 procent van de bevolking 65 
jaar of ouder, in 2000 was dat 
al 13 procent, en intussen – 
peildatum 1 januari 2021 – al 20 
procent. Daarbij komt dat ook 
de levensverwachting in die pe-
riode flink is gestegen: werden 
we in 1950 gemiddeld 71,4 jaar, 
in 2020 was die gemiddelde le-
vensverwachting voor mannen 

en voor de economie.” De 
centrale missie luidt dat in 
2040 alle inwoners van Neder-
land ten minste vijf jaar langer 
leven in goede gezondheid én 
dat de gezondheidsverschillen 
tussen de laagste en hoogste 
sociaaleconomische groepen 
met 30 procent zijn afgenomen. 
De onderliggende missies die 
bijdragen aan het behalen van 
de genoemde doelen in het 
kort: veranderingen in leefstijl 
en leefomgeving, meer zorg 
in de leefomgeving en betere 
perspectieven voor mensen met 
chronische ziekten, levenslange 
beperkingen en dementie.

Dienstbare overheid
Innovaties leveren een be-
langrijke bijdrage aan deze 
vergrijzingsvraagstukken en ge-
zondheid- en zorgmissies. Van 
Meeteren onderscheidt daarbij 
technologische en sociale in-
novaties. “Op technologisch ge-
bied gebeurt er ontzettend veel. 
Denk alleen maar aan de nier-
dialyseapparaten die de functie 
van een nier kunnen overne-
men, of aan een hartlongma-
chine. De volgende stap zijn 
organische innovaties. Vanuit 
stamcellen worden bijvoorbeeld 
huidcellen, kraakbeencellen en 

“De coronapandemie 
is ernstig, maar dit 
is een minstens zo 
erge, al veel langer 
durende epidemie, 
waarover je pas 
sinds kort veel hoort 
en leest.”

Health~Holland helpt vergrijzingsprobleem 
oplossen met innovaties

een gemiddeld 6 jaar lagere 
levensverwachting en 17 jaar 
langer problemen met de 
gezondheid. Alleen maar omdat 
ze een ‘verkeerde postcode’ 
hebben. De coronapandemie is 
ernstig, maar dit is een min-
stens zo erge, al veel langer 
durende epidemie, waarover 
je pas sinds kort veel hoort 
en leest. In de geformuleerde 
missies staat dan ook bewust 
niet alleen die vijf jaar langer 
gezond leven voor alle inwoners 
van Nederland, maar ook het 
verkleinen van de verschillen 
tussen de laagste en hoogste 
sociaaleconomische groepen 
met 30 procent. Plus vijf, min 
dertig, is ons mantra.” Hoewel 
nergens ter wereld deze laatste 
doelstelling is gehaald, gelooft 
Van Meeteren erin. “Mits we 
naar die kwetsbare wijken toe 
gaan en mét de mensen de pro-
blemen oplossen in plaats van 
alleen vóór die mensen vanuit 
de academische wereld.” De rol 
van Health~Holland bij dit alles 
is tweeërlei: financieren samen 
met andere coalitiepartners 
en coördineren van de geza-
menlijke uitvoering. Een mooi 
voorbeeld daarvan is Zorgin-
novatie.nl, een landelijk open 
platform en community waarop 
verschillende partijen in zorg en 
welzijn aan elkaar verbonden 
worden, om daarmee innovaties 
te versnellen. “Of het nu om 
technologische innovaties gaat 
of om sociale, ik merk dat er in 
Nederland enorm veel energie 
is om oplossingen te bedenken 
voor bestaande problemen op 
het gebied van gezondheid.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET VRELAX

»Meer informatie op www.vrelax.com 

Ons zorgsysteem staat on-
der grote druk en zoals Chris 
Doomernik onderstreept is het 
tijd voor e-health oplossingen 

vragen veel tijd en inspan-
ning. VRelax neemt gebruikers 
op een makkelijke manier 
mee naar prachtige virtuele 
werelden waardoor ze weer 
kunnen ontspannen. Het is een 
kant-en-klare oplossing die 
laagdrempelig toepasbaar is in 
de zorg en maatwerk mogelijk 
maakt.

Implementatie van VR
Met zo’n 220 klanten, varië-
rend van ziekenhuizen, GGZ, 
LVB, psychiatrie tot Defensie 
heeft VRelax veel ervaring 
opgebouwd met implementa-
tie. Lezers van Topic kunnen 
nu een gratis demoperiode 
van twee weken aanvragen 

voor hun zorginstelling. Scan 
de QR-code met de telefoon 
of bezoek de website om deze 
demo geheel vrijblijvend aan 
te vragen. Zo helpt u mee om 
Nederland mentaal gezonder 
te maken.

tieve emoties juist versterkt. 
In samenwerking met het 
UMCG wordt ook gekeken naar 
betaalbaarheid en langetermij-
neffecten van de toepassing.

Laagdrempelig in gebruik
Ontspanningsoefeningen 

zoals Virtual Reality. Een groei-
end aantal zorginstellingen 
behaalt hiermee al succes bij 
hun patiënten op het gebied 
van stress, burn-out, depres-
sie en angst. Ook u kunt nu 
ervaring op doen met deze 
innovatie.

Onderzoeksprogramma
Dankzij co-creatie met          
patiënten en zorgprofessionals 
heeft VRelax een wetenschap-
pelijk, gecertificeerd en sterk 
innovatief product ontwikkeld. 
Uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond 
dat het ervaren van stress en 
negatieve emoties binnen 10 
minuten vermindert en posi-

Vanuit de politiek en 
het zorglandschap 
klinkt al langer 

de vraag naar slimme 
e-health innovaties. 
VRelax is zo’n innovatie. 
Het leven van mensen 
met mentale klachten 
wordt met VRelax 
significant verbeterd 
terwijl zorgprofessionals 
tijd en geld kunnen 
besparen.

Doe zelf ervaring op met Virtual Reality

GRATIS DEMO



» Kijk voor meer informatie op: www.maartenskliniek.nl/klachten-knieprothese

“Mevrouw Duffhues 
is zo positief 
ingesteld dat we het 
volste vertrouwen 
hadden. Ze heeft 
zonder opgeven 
constant hard 
gewerkt.”
‘Dokter Goosen, orthopeed’

Knierevisieoperatie
Intussen is het 2022 en Marion 
heeft nergens meer last van. 
Fietsen, lopen, haar keuken-
zaak runnen, met de camper 
of auto op vakantie: alles kan 
weer. Wat is er in de tussen-
tijd gebeurd? “Omdat ik in 
het ziekenhuis niet verder 
kon worden geholpen, ben ik 
terechtgekomen bij de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen. 
Die stap was een geschenk uit 
de hemel.” De Sint Maartens-
kliniek is een gespecialiseerd 
ziekenhuis, met veel expertise 
op het gebied van knierevi-
sieoperaties. Een knieprothe-
se gaat gemiddeld zo’n 15 
jaar mee en soms geeft een 
‘nieuwe knie’ al eerder klach-
ten. Of véél eerder, zoals in 
het geval van Marion. Dan kan 
zo’n revisieoperatie uitkomst 
bieden, waarbij de knieprothe-
se geheel of gedeeltelijk wordt 
vervangen. Marion werd in de 
Sint Maartenskliniek geholpen 

2014 was een regelrecht ramp-
jaar voor Marion Duffhues. 
Nadat ze al twee jaar had 
doorgesukkeld met klachten 
aan haar rechterknie, werden 
er in het ziekenhuis eindelijk 
foto’s gemaakt. Lang verhaal 
kort: die knie was versleten 
en een knieprothese moest 
uitkomst bieden. “Ik keek daar 
echt naar uit, want ik had niet 
alleen pijn aan die knie, onder 
meer bij het uitlaten van de 
hond, maar er waren meer 
praktische problemen. Mijn 
man en ik hebben bijvoor-
beeld een kleine keukenzaak 
in Nistelrode en wij woonden 
daarboven. Om in de winkel te 
komen, moest ik soms echt op 
mijn achterwerk de trap af.”

Bacterie in de knie
Die knieprothese kwam er, 
in januari 2014. Maar wat de 
oplossing had moeten zijn, 
werd juist het begin van meer 
ellende. Na de revalidatieperi-
ode kon Marion nog altijd niet 
lopen of fietsen. Zonder kruk-
ken kon ze niet. En, minstens 
zo erg, in het ziekenhuis werd 
ze niet geloofd. “De dokter 
werd zelfs boos op me, omdat 
ik nog altijd met krukken liep. 
Geloof me, ik piep niet zo snel, 
maar ik had echt nog steeds 
pijn. Op een gegeven moment 
vertelde die dokter me dood-
leuk dat ik niet meer bij hem 
terug hoefde te komen, er 
was niets aan te doen, het zat 
allemaal tussen mijn oren.” Na 
lang aandringen kon Marion 
terecht bij een andere arts in 
hetzelfde ziekenhuis. Hij nam 
toch nog maar eens foto’s. 
“Deze man had slecht nieuws 
voor me. De knieprothese 
moest eruit, waarschijnlijk 
was er tijdens de operatie een 
bacterie in de knie gekomen. 
Een dergelijke revisieoperatie 
kon daarbij ook nog eens niet 
door het ziekenhuis worden 
uitgevoerd. Huilend ben ik 
teruggereden naar huis.”

door dokter Goosen. “Hij boe-
zemde meteen vertrouwen in 
en zocht samen met mij naar 
een passende oplossing. Hoe 
dan ook moest eerst de oude 
prothese eruit voordat een 
nieuwe zou kunnen worden 
geplaatst.”

Verdriet en pijn
En dan was er nog die bacterie 
in de knie. Die liet zich niet 
zonder slag of stoot verdrijven. 
“In juni 2014 werd de kniepro-
these verwijderd. Daarna heb 
ik tien weken op bed gelegen 
met morfinepillen en anti-
biotica. Een verschrikkelijke 
periode, want ik kon helemaal 
niets. Niet op vakantie, mijn 
winkel niet runnen, niet naar 
het kerkhof om een geliefde 
te herdenken. Niets. Mijn man 
moest alle ballen in de lucht 
houden. ’s Morgens vroeg ging 
hij naar klanten, ’s middags 
stond hij in de winkel, deed 
hij boodschappen en het 

huishouden en ’s avonds ging 
hij weer op klantbezoek. Ik 
kon alleen maar plat op bed 
liggen, zelfs naar de wc gaan 
was een ramp.” De medi-
catie had gelukkig wel het 
gewenste effect: de bacterie 
verdween en half augustus 
kon in de Sint Maartenskli-
niek de nieuwe knieprothese 
worden geplaatst. “Die was 
wel iets anders dan de vorige, 
omdat de bacterie een deel 
van de knie had weggevreten. 
Na een lang revalidatietraject, 
met onder meer fysiotherapie, 
kon ik in het najaar van 2014 
eindelijk weer een klein beetje 
lopen. Wat heb ik in dat jaar 
veel verdriet en pijn gehad!”

Pijnvrij
Sindsdien heeft Marion geen 
problemen met haar knie 
meer gekend. “Sterker nog, 
de dokter vertelde me laatst 
dat deze prothese nog wel 
tien jaar mee kan.” Ze is meer 

dan blij dat ze uiteindelijk 
bij de Sint Maartenskliniek 
terecht is gekomen. “Je wordt 
er op je gemak gesteld, er 
wordt uitgebreid de tijd voor 
je genomen, maar vooral: je 
wordt er uitstekend geholpen. 
Dankzij hen en dankzij mijn 
man sta ik nu waar ik sta. 
Pijnvrij.” Ze adviseert iedereen 
met klachten aan zijn of haar 
prothese om onmiddellijk een 
bezoek te brengen aan de Sint 
Maartenskliniek. “En als het 
even kan aan dokter Goosen”, 
besluit ze lachend.

Een knieprothese 
betekent niet 
altijd het einde 

van alle pijnklachten. 
Marion Duffhues kan 
erover meepraten. De 
prothese vormde voor 
haar zelfs het begin 
van een ellendige tijd. 
Een specialistische 
revisieoperatie bij de 
Sint Maartenskliniek 
bleek dé oplossing. 
“Dankzij hen ben ik nu 
weer pijnvrij.”

Knierevisie mogelijke oplossing bij 
klachten aan prothese
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De NPV komt op voor het leven, vanaf het prille begin tot 
het laatste einde. ‘In woorden en in daden’, vertelt Martijn 
Schot. ‘Het werk dat onze vrijwilligers doen, valt onder die 
praktische hulp. Samen koffi edrinken, iemand begeleiden 
bij een afspraak in het ziekenhuis, boodschappen halen, 
een mantelzorger ontlasten of terminale thuishulp bieden’, 
somt hij op. ‘Het op deze manier aandacht hebben voor 
mensen laat hen hun waardigheid behouden. Zodat ze niet 
aan hun lot overgelaten worden achter hun eigen voordeur, 
maar zich juist gezien weten.’

Preventief
Vrijwilligerswerk dient nog meer doelen. ‘Het werkt 
preventief. Oudere mensen komen anders door 

Als vrijwilliger kun je mensen hun waardigheid laten behouden, weet Martijn Schot (42), manager Thuishulp en 
Afdelingszaken van de NPV - Zorg voor het leven. ‘Vrijwilligerswerk heeft veel toegevoegde waarde. Daarnaast geeft het 
op een mooie manier uitdrukking aan de christenplicht om de Heere Jezus te volgen, Die ook aandacht had voor mensen in 
nood. Het levert zóveel op!’

Bent u enthousiast gewor-
den door deze mooie ver-
halen? Wilt u ook graag iets 
voor een ander doen?

Een bezoekje brengen, een 
boodschap doen, samen 
een spelletje spelen, een 
mantelzorger helpen? Zo-
maar een paar voorbeelden 
van vrijwilligerswerk. Doet 
u mee?!

toenemende eenzaamheid sneller in een negatieve spiraal 
terecht, waardoor ze eerder opgenomen moeten worden. 
Er zijn zulke prachtige voorbeelden’, zegt Martijn. ‘Zo 
bezoekt een jonge vrijwilligster regelmatig een oudere 
man. Ze kookt voor hem en eet met hem. Daar wordt 
hij enorm gelukkig van en het zijn voor hem belangrijke 
momenten waar hij naar uitkijkt. Het zegt veel over de 
toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk bij de NPV.’

Crisis
Corona legde in 2020 het vrijwilligerswerk grotendeels 
stil. ‘Maar in de tweede golf gingen veel vrijwilligers toch 
weer aan de slag. Soms helemaal ingepakt om anderen 
niet te besmetten. Waardevol dat vrijwilligers hun werk 

ondanks de moeilijke omstandigheden weer oppakten’, 
vindt Martijn. ‘Helaas raakten we tijdens de crisis ook zo’n 
duizend vrijwilligers kwijt. Terwijl er nog zoveel mensen 
zijn die praktische hulp kunnen gebruiken! Daarom zijn we 
op zoek naar vrijwilligers. Het hoeft niet veel tijd te kosten. 
Bovendien ontdek je door vrijwilligerswerk meer van je 
zelf en krijg je er vaak veel voor terug, zoals blijdschap en 
dankbaarheid.’

Waag het erop!
Zeker als christen is het belangrijk om vrijwilligerswerk 
te doen, vindt Martijn. ‘Het geeft op een mooie manier 
uitdrukking aan de christenplicht om de Heere Jezus te 
volgen, Die ons voorging in het geven van aandacht aan 
mensen in nood. Ik zou willen zeggen: Waag het erop! 
Jonge én oude vrijwilligers zijn welkom bij de NPV. Zullen 
we samen de schouders eronder zetten en het verschil 
maken voor mensen die dat nodig hebben?’

Ambassadeur van het leven

‘Mensen helpen hun waardigheid te behouden’– Martijn Schot

voor persoonlijk 
medisch-ethisch advies

vrijwillige thuishulp 
voor iedereen

� npvzorg.nl stem voor
het leven

� (0318) 54 78 88

Word ook vrijwilliger!

U kunt zich aanmelden
via npvzorg.nl/
wordvrijwilliger of
de NPV bellen op
(0318) 54 78 88.

Welkomstpakket

voor nieuwe vrijwilligers
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“Als je slecht slaapt, 
ben je mentaal 
sneller uitgeput.”

Mi obitat uriaerorecus eossi ut autendiasit as sum rem. 

Een goede nachtrust 
is de basis voor 
het leveren 

van topprestaties. 
Daarom beschikken de 
sporters van TeamNL 
tijdens de Olympische 
en Paralympische 
Winterspelen in 
Beijing over een eigen 
matras en kussen 
met drukverlagende 
eigenschappen, zodat 
spieren in de nacht 
optimaal kunnen 
herstellen.

Zeker wanneer het er echt 
op aankomt, benadrukt Carl 
Verheijen, Chef de Mission 
van TeamNL afgelopen Win-
terspelen: “Sporters werken 
vier of soms wel acht jaar 
toe naar dit ene moment. Ze 
wilden pieken in Beijing. Bij 
NOC*NSF is ons er alles aan 
gelegen om hen optimaal 
te  ondersteunen door er on-
der andere voor te zorgen dat 
alle randvoorwaarden klop-
pen. De producten, kennis en 
expertise van M line zorgden 
ervoor dat we op het gebied 
van rust het  maximale eruit 
konden halen bij de Winter-
spelen. Datzelfde geldt straks 
ongetwijfeld ook voor onze 
Paralympische ploeg.”
 
Ook de topsporters zelf onder-
strepen dat. Voor profvoetbal-
ster Shanice van de Sanden 
bijvoorbeeld – met de Leeu-
winnen actief bij de Zomer-
spelen van Tokio - maakt een 
goede nachtrust het verschil 
tussen winnen of verliezen. 
“Ik haal alles uit mijn nacht-

rust, zodat ik overdag goed 
scoor”, vertelt ze. “Voor ik 
mijn huidige matras kreeg 
sliep ik op een oud matras 
waarvan ik het merk niet eens 
meer weet, maar sinds ik me 
heb verdiept in slaap en goe-
de bedden is er een wereld 
voor me opengegaan. Ik kan 
niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk slaap is om een 
wedstrijd te winnen, naast 
goed eten en trainen natuur-
lijk. Fysiek is het nodig om je 
spieren te herstellen. Maar 
ook mentaal maakt het een 
groot verschil. Als je slecht 
slaapt ben je mentaal sneller 
uitgeput. Je kunt jezelf er dan 
niet meer toe zetten als het 

zwaar wordt. Als topsporter 
is het belangrijk om door te 
kunnen zetten.”

Doorgaans slaapt Van de 
Sanden dan ook zeker negen 
á tien uur, zodat haar spieren 
zich goed kunnen herstellen 
na de vele trainingen. Vlak 
voor een belangrijke wedstrijd 
komt daar meestal nog een 
dutje bij. “Sommige wedstrij-
den beginnen bijvoorbeeld 

pas om negen uur ’s avonds. 
Kort daarvoor doe ik dan een 
powernap van anderhalf uur. 
Dat zijn echt cruciale momen-
ten. Als ik dan wakker word, 
kijk ik mijn kamergenote aan 
en dan voelen we allebei dat 
we helemaal in onze focus 
zitten. Door dat slaapje voel 
ik me zo scherp in mijn kop-
pie! Dat zie je terug in mijn 
prestaties.”

Belangrijk dus, dat onze 
sporters ook op het moment 
suprême toegang hebben tot 
goede nachtrust. Pieter-Bas 
Stehmann, Algemeen Direc-
teur van M line: “Veel sporters 
uit de Olympische en Para-

Slapen op Olympisch niveau

lympische ploeg slapen thuis 
al op één van onze matras-
sen. Maar op het moment dat 
het er echt om gaat, namelijk 
op het hoogste podium in de 
sportwereld, is een vertrouwd 
matras essentieel om het 
maximale uit je rustmomen-
ten te kunnen halen. We zijn 
er trots op dat we de hele 
ploeg van TeamNL hierbij 
mogen ondersteunen. Na de 
geweldige resultaten van 
TeamNL bij de Olympische 
Spelen van Beijing, hopen we 
natuurlijk op nog meer mooie 
prestaties de komende jaren!”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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IN SAMENWERKING MET EMTG

Hoe pak je het 
grote tekort aan 
zorgpersoneel 

aan? EMTG werft al tien 
jaar verpleegkundigen 
uit de EU-lidstaten, op 
een uitzonderlijke (en 
bijzonder succesvolle) 
wijze. 

derland. Arnold Smeink, direc-
teur van EMTG: “Dat we daarin 
al tien jaar succesvol opereren, 
komt omdat we inzetten op 
‘taal’. De zorgprofessionals die 
we werven, moeten eerst een 
intensief project doorlopen 
waarin ze de Nederlandse 
taal en cultuur bestuderen. 
Enerzijds krijgen ze zo een 
realistisch beeld van werken en 
leven in Nederland, anderzijds 
leveren we  op deze manier 
zorgprofessionals waarmee 
opdrachtgevers en cliënten 
kunnen communiceren.” 

Zeer gemotiveerd
In een tijdsbestek van drie 

zorgprofessionals geleverd die 
niet alleen zeer gemotiveerd 
zijn, maar die ook, zo blijkt uit 
onderzoek, hun toekomst in 
Nederland zien. Dat is, en onze 
klanten zullen dat beamen, 
een ijzersterk punt: ze gaan 
in zee met verpleegkundigen 
die niet na twee jaar weer 
terug willen, maar die echt een 
leven wensen op te bouwen in 
Nederland.” 

Bekroonde ervaring
“Een zorginstelling die vandaag 
aan ons vraagt een zorgprofes-
sional te zoeken,” zegt Smeink, 
“kan erop rekenen dat die ver-
sterking er binnen vier maan-

den is. Gekwalificeerd voor de 
werkzaamheden die moeten 
uitgevoerd (minimaal 2080 
uur inzetbaar), met de juiste 
diploma’s en relevante werk-
ervaring en zonder taalbarri-
ère. EMTG blijft de juridische 
werkgever, dus de administra-
tieve rompslomp, denk aan de 
salarisadministratie, blijft bij 
ons. We zorgen bovendien voor 
persoonlijke begeleiding bij in-
werken en inburgeren.” Smeink 
noemt het een ‘bekroonde er-
varing’ en dat is het inderdaad: 
in 2020 werd zijn bedrijf EMTG 
uitgeroepen tot ‘Best Nursing 
Staffing & Recruitment Compa-
ny –Netherlands’.

maanden worden zorgpro-
fessionals ‘klaargestoomd’ 
voor niveau B1, vereist om 
BIG-geregistreerd te kunnen 
worden. Smeink: “Sinds 2012 
hebben we op deze manier 

Het is dé uitdaging van de zorg: 
bekwame medewerkers vinden 
én behouden. Ligt de oplossing 
over de grens? Precies tien 
jaar geleden begon EMTG met 
‘recruitment beyond borders’: 
verpleegkundigen werven in de 
EU-lidstaten en inzetten in Ne-

EMTG werft gemotiveerde zorgprofessionals waarmee 
u kunt communiceren
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» EMTG zorgt en ontzorgt! Meer weten? Kijk op www.emtg.nl 

“De zorg zoals we die 
nu organiseren, is 
niet houdbaar.”

“De vraag naar zorg stijgt de 
komende 30 jaar. Met minder 
mensen moeten we meer 
zorg leveren. We moeten 
dus inzetten op preventie en 
technologische innovatie”, 
stelt Boekelman. Ze spreekt 

De zorg voor 
ouderen staat 
enorm onder 

druk. De samenleving 
vergrijst in snel tempo, 
mensen worden steeds 
ouder. Alleen al het 
aantal 90-plussers 
verdriedubbelt de 
komende twintig jaar. 
Maar Annet Boekelman, 
Themacommissie Digitaal 
Denken en Doen bij ActiZ, 
is ook hoopvol wanneer 
ze aan de toekomst 
denkt. “De 75-plussers 
van nu zijn actiever en 
digitaal vaardiger dan 
voorheen.” 

“We moeten anders denken en werken in de zorg”

waardoor ze geen of minder 
professionele zorg nodig 
hebben. Volgens onderzoek 
vermindert dit de zorgvraag 
met zo’n 60 procent.
In de praktijk werkt het als 
volgt: een cliënt met een 
indicatie voor wijkzorg, 
volgt een programma van 
4 tot 12 weken. De cliënt 
wil bijvoorbeeld weer zelf 
leren douchen of bood-
schappen kunnen doen. 

Een multidisciplinair team 
(een wijkverpleegkundige, 
fysiotherapeut en ergothe-
rapeut) werkt nauw samen 
om ervoor te zorgen dat het 
doel wordt behaald, soms 
met behulp van (digitale) 
hulpmiddelen. De resultaten 
zijn indrukwekkend. “Dankzij 
de training kon een cliënt 
zichzelf weer verzorgen en 
weer naar de supermarkt. 
Hij zei: ‘Ik krijg mijn vrijheid 
weer terug, want ik hoef niet 
meer te wachten op zorg.’ 
Dat is toch fantastisch.” 

Maatschappelijk vraagstuk 
“Preventie en positieve 
gezondheid worden heel be-
langrijk de komende jaren in 

onze steeds ouder wordende 
samenleving”, zegt Boekel-
man. “Iedereen in Nederland, 
jong en oud, moet zich daar 
bewust van worden.” Boe-
kelman sluit het gesprek af 
met een oproep aan de hele 
samenleving. “Denk nu al na 
over hoe jij actief oud wil 
worden. Hoe kan technologie 
daarbij helpen? Praat er-
over met naasten, je sociale 
netwerk. Alleen dan zijn we 
voorbereid op de uitdagin-
gen die aan de zorg voor 
ouderen worden gesteld.” 

namens ActiZ, de vereniging 
van vierhonderd zorgorga-
nisaties. Met bijna 500.000 
medewerkers verzorgen zij 
zo’n 2 miljoen cliënten in 
de verpleging, verzorging en 
thuiszorg. 

De zorg moet anders
De zorg zoals we die nu or-
ganiseren, is niet houdbaar. 
Tegelijkertijd ziet Boekelman 
ook nieuwe ontwikkelingen. 
“We zien in de praktijk nu al 
een volstrekt andere oudere 
met hele andere wensen dan 
jaren geleden. “Die oudere 
wil zo lang mogelijk zelf-
standig blijven. De zorgvraag 
wordt dus anders en mis-
schien wel minder uitgebreid 
dan voorheen. Daarnaast 
worden mensen steeds di-
gitaal vaardiger. Veel wordt 
gedaan met mobiel of iPad. 
Door deze verandering wordt 
de zorg straks anders erva-
ren: digitaal, sneller en dus 
efficiënter. Dat biedt kansen, 
voor ouderen om actief, fit 
en vitaal te blijven. ActiZ 
pleit er daarom voor dat 
zoveel mogelijk zorg digitaal 
wordt geleverd, tenzij het 
niet anders kan. 

Reablement als oplossing
Hoe kunnen ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven? 
Een groot deel van de oplos-
sing ligt bij preventie, denkt 
Boekelman. In haar dage-
lijkse werk is ze bestuurder 
bij de Brabantse zorgorga-
nisatie Mijzo. Mijzo is druk 
bezig met het ‘Reablement’ 
programma, ook wel Langer 
actief thuis genoemd. Een 
Deense methodiek die men-
sen helpt om weer (nieuwe) 
vaardigheden aan te leren, 

Annet Boekelman, 
Themacommissie Digitaal 
Denken en Doen bij ActiZ Meer informatie? Kijk op: 

www.topicnederland.nl
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»Nieuwsgierig geworden? Meer weten? Neem contact op of kijk op www.tbureau.nl/ouderenzorg 

Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt lef 
en volharding, de opgave is niet eenvoudig, de 
oplossing ook niet

Innovatie in de 
ouderenzorg is nodig 
maar moeten we 

niet beter nadenken 
over de koers? Is het 
onderscheid tussen 
technologische, proces- 
en sociale innovatie wel 
wenselijk?

(subsidiegedreven) invoeren 
van losse technologieën. Een 
eerste stap vooruit is dat 
er per cliënt gekeken wordt 
naar welke set van techno-
logieën - digitaal of mecha-
nisch - bij de betreffende 
cliënt leidt tot betere kwa-
liteit van zorg en ontlas-
ting van de professional. 
Dit vraagt een hele andere 
innovatieroute dan het één 
voor één implementeren van 
afzonderlijke technologieën.

Procesinnovatie
De tweede stap is dat tech-
nologische innovaties goed 
ingebed moeten zijn in het 
werkproces. Zuiver techno-
logische innovaties bestaan 
eigenlijk niet. Soms vraagt 
het bijvoorbeeld om het 
concentreren van het gebruik 
van beschikbare technolo-
gieën bij een beperkt aantal 
gespecialiseerde medewer-
kers, omdat niet alle zorg-
verleners in staat zijn alle 
mogelijkheden te overzien 
en adapteren. Soms moeten 
werkroutines anders worden 
ingedeeld om te voorkomen 
dat de tijdswinst resulteert 
in slechts enkele minuten 
per medewerker. Alle aanpas-
singen in de werkorganisatie 
noemen we procesinnovatie. 
Soms vraagt het bovendien 
van de medewerker een meer 
coachende rol dan een ver-
zorgende rol. Dan gaat het al 
meer richting sociale innova-
tie. Vrijwel alle zorgmedewer-
kers zijn blij als ze kunnen 
bijdragen aan het leefplezier 

samenwerking. Immers alle 
regionale organisaties zor-
gen voor dezelfde uitdijende 
groep ouderen en vissen in 
dezelfde kleiner wordende 
vijver van medewerkers. Maar 
naast regionale samenwer-
king wordt er ook van orga-
nisaties voor thuiszorg en 
verpleeghuiszorg gevraagd 
dat zij hun werk anders gaan 
organiseren zodanig dat er 
meer leefplezier, zelfstan-
digheid en basisveiligheid 
ontstaat, er minder profes-
sionele zorgverleners nodig 
zijn en de zorgverleners die 
er nog wel zijn plezier in hun 
werk krijgen of houden. 

Technologische innovatie
De afgelopen jaren is het 
woord innovatie in de oude-
renzorg bijna synoniem ge-
worden voor het inzetten van 
arbeidsbesparende technolo-
gie. Denk hierbij aan beeld-
schermzorg, medicijndispen-
sers, monitoringstechnieken, 
etc. Onze ervaring is dat 
het inzetten van dergelijke 
losse oplossingen, zelden tot 
substantiële tijdsbesparing 
leidt. Zo kan bijvoorbeeld een 
oudere, als zij zich angstig 
of onzeker voelt, met een 
zorgcentrale digitaal contact 
hebben. Dit is efficiënt, maar 
draagt vooral bij aan meer 
kwaliteit van zorg en leefple-
zier van een klein deel van 
de cliënten of aan meer vei-
ligheid en levensverlenging. 
Daar is natuurlijk niemand 
op tegen, maar draagt het 
bij aan het dichten van de 
zorgkloof? Onze ervaring is 
dat er meer nodig is dan het 

De opgave
Innovatie in de ouderen-
zorg is nodig maar focussen 
ouderenzorginstellingen niet 
te veel op resultaat met een 
korte klapper, daarin aange-
jaagd door subsidiestromen? 
Zijn de innovaties niet te 
veel gesegmenteerd in de 
zuilen technologie en sociale 
innovatie? 
De grote opgave voor de 
komende jaren is om het gat 
te dichten tussen de stijgen-
de aantallen zorgbehoeven-
de ouderen en de dalende 
aantallen medewerkers en 
potentiële mantelzorgers. En 
afgeleid hiervan de betaal-
baarheid van de zorg. Deze 
opgave stimuleert tegelijker-
tijd een meer emancipatoire 
visie op ouderen. Ouderen 
zijn niet langer uitsluitend 
eenzaam, zielig, kwetsbaar 
en zorgbehoevend, maar ook 
gericht op en in staat tot: 
leefplezier, zelfstandigheid 
en veilig wonen.

Binnen de regio en binnen 
de instellingen
Er is steeds meer besef van 
de noodzaak tot regionale 

van een oudere, maar niet 
iedere medewerker doet dat 
graag vanuit een coachende 
rol of via technologie.

Sociale innovatie
De derde stap is dan ook 
dat technische en procesin-
novaties bezien worden op 
de consequenties, maar ook 
alternatieven van sociale 
innovatie. Hierbij staat niet 
de cliënt centraal maar de 
driehoek van professional, 
cliënt en mantelzorger. Een 
voorbeeld maakt dit duidelijk: 
Een oudere dementerende 
heer moest opgenomen 
worden omdat zijn vrouw 
over haar grens heen was 
gegaan en het niet meer aan 
kon. De professionals gunden 
haar haar rust en namen de 
zorg over. Daarmee viel de 
dagstructuur en zingeving 
van de vrouw in één klap weg 
en bracht de opname niet 
de verwachte opluchting. 
In het goede gesprek in de 
driehoek werd afgesproken 
dat de vrouw een belangrijk 
deel van de zorg kon voort-
zetten in het verpleeghuis. 
Resultaat: meer leef- en 
werkplezier voor iedereen. Zo 
zijn er ook voorbeelden van 
ouderen die na een opname 
van een paar maanden weer 
terug naar huis kunnen, maar 
dan met een andere samen-
werking in de driehoek en 
een meer open grens tus-
sen verpleeghuis, thuis en 
voorzieningen in het sociale 
domein.
Innovatie kan niet zonder 

een discussie over ethiek; 
wegingen van basisveiligheid 
versus leefplezier, zelfstan-
digheid in relatie tot kwali-
teit van leven, kwaliteit van 
zorg in relatie tot beschikba-
re zorgverleners, monitoring 
op afstand versus sociale 
controle op locatie. Deze we-
gingen zijn verschillend per 
cliënt omdat iedere cliënt 
zelf anders is, een andere 
sociale context heeft en een 
ander zorgteam heeft van 
formele en informele zorg-
verleners. 

De opgave in de ouderenzorg 
is complex, de oplossing is 
daarom ook niet eenvoudig 
en niet enkelvoudig. Om die 
reden benaderen adviseurs 
van tBureau innovatie vanuit 
de samenhangende driehoek 
technologische, proces- en 
sociale innovaties en denken 
vanuit ieder perspectief na 
over de bijdrage aan de op-
lossing voor de opgave.
En heel soms helpen we 
bij het innoveren om het 
innoveren, omdat we ook 
snappen dat de meerwaarde 
of de mogelijkheden soms 
pas zichtbaar worden als je 
het gaat doen. Dat doen we 
altijd in samenwerking met 
de organisaties die onder-
steuning vragen bij innovatie. 
Vanuit die samenwerking 
ontstaan dan soms ook weer 
mooie nieuwe diensten of 
producten. 

Innovatie vraagt dat techniek, proces en sociale 
innovatie hand in hand gaan



» Kijk voor meer info op: www.heijmans.nl/emobility

energie wordt er gevraagd, 
door bedrijfsinstallaties én wa-
genpark. Zo ontstaat een goed 
ontworpen laadinfrastructuur, 
met voldoende oplaadpunten 
die op gewenste snelheid 
kunnen opladen. Heijmans 
gebruikt de beste merken Euro-
pese laadpalen in zijn netwer-

ken. Slimme software reguleert 
wie op het netwerk hoeveel 
energie krijgt. 

Mobiliteit gegarandeerd
Met een online beheerplatform 
kunnen eigenaren alle laad-
palen beheren. Zij kunnen er 
laadtarieven instellen en het 
afrekenen van laadsessies gaat 
volledig automatisch. In het 
beheerplatform krijgen klanten 
ook toegang tot de 24/7 help-
desk. Storingen worden zelfs op 
afstand verholpen. En met het 
landelijk dekkend netwerk van 
Heijmans is de eigenaar verze-
kerd van een snelle responstijd, 
mocht er een monteur nodig 
zijn. Zo is mobiliteit voor de 
opdrachtgever gegarandeerd!

de (semi-)publieke en zakelijke 
markt aangeboden, van perso-
nenwagens tot vrachtwagens.

Laadcapaciteit die past bij de 
mobiliteitsbehoefte
Dat begint door goed naar de 
situatie van de klant te kijken. 
Hoe is de aansluiting? Hoeveel 

De in hoog tempo toenemende 
elektrificatie van vervoer legt 
de beperkingen van het huidi-
ge elektriciteitsnet bloot. Meer 

De energietransitie 
vormt een flinke 
uitdaging. Ook 

voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Afscheid 
van fossiele brandstoffen, 
stijgende energieprijzen en 
toenemende druk op het 
elektriciteitsnet. Hoe zorg 
je er als onderneming voor 
dat elektrische mobiliteit 
praktisch haalbaar is, als 
je invulling wilt geven aan 
duurzame ambities?

IN SAMENWERKING MET HEIJMANS

Veel voertuigen tegelijk opladen. Waar moet je op letten?
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Flankerende 
maatregelen 
Wat doet de sector en 
wat doen regio’s? Bij de 
overstap van conventionele 
brandstofauto’s naar 
elektrische auto’s is sprake 
van een systeemtransitie. 
Die is alleen mogelijk 
door gelijktijdige de 
laadinfrastructuur aan te 
pakken. Alleen zo kan de 
drempel voor de overstap 
naar elektrisch vervoer 
verder worden verlaagd.

Schoon en zuinig 
vervoer hoort bij 
verplichting voor 
energiebesparing. 

juiste keuzes kunnen maken. 
De inzet van Nederland is om 
de CO2-uitstoot van voertui-
gen ook in Europees verband 
zo spoedig mogelijk tot nul te 
reduceren. Dat kan alleen door 
een samenhangend geheel aan 
maatregelen én door regievoe-
ring over de transitie vanuit de 
overheid en het bedrijfsleven. 

Trias Mobilica  
Bedrijven met een wagenpark 
ontkomen er niet aan om 
het vervoer te verduurzamen, 
omdat dit onderdeel is van de 
wettelijke verplichting voor 
energiebesparing. Net als 
de Trias Energetica voor de 
energietransitie is er de Trias 
Mobilica voor de transitie in 
de mobiliteit. Deze gaat uit 
van het verminderen van het 
wegverkeer (zoals thuiswerken, 
rekeningrijden en het verhogen 
van accijns), het veranderen 
naar een schonere vervoers-
vorm (zoals openbaar vervoer 
of fiets) en het verduurzamen 
van vervoer (zoals met scho-
nere motoren en schonere 
brandstoffen).  

Explosieve groei
Elektrisch rijden levert met 3 
tot 5 megaton CO2-reductie in 
2030 het meeste op bij ver-
voer, zo blijkt uit een analyse 
van het Planbureau voor de 
Leefomgeving. De verwachting 
is dat het aantal elektrische 
auto’s op de weg in Nederland 
de komende tien jaar fors 
zal toenemen, tot 1,5 miljoen 
exemplaren in 2030. De hausse 
aan plug-in hybrides is voorbij, 
omdat het fiscale voordeel is 
komen te vervallen. Autofabri-
kanten moeten hierop inspelen 

Elektrisch vervoer 
De CO2-uitstoot moet in 2050 
zijn gedaald met zo’n 80-95% 
ten opzichte van 1990. Be-
langrijke voorwaarde is dat 
mobiliteit betaalbaar blijft en 
dat de lasten van de transitie 
eerlijk worden verdeeld, zodat 
alle Nederlanders de overstap 
naar emissieloze personenau-
to’s uiterlijk in 2030 kunnen 
maken. Deze auto’s stoten bij 
het rijden geen broeikasgassen 
uit, houden onze lucht schoon 
en brengen minder geluids-
overlast met zich mee. En de 
randvoorwaarden moeten op 
orde zijn: het laden van je elek-
trische auto moet even mak-
kelijk zijn als het opladen van 
je mobiele telefoon. Dat geldt 
ook voor waterstof.  

Integrale aanpak  
TNO ontwikkelt kennis waar-
mee overheden en bedrijven 
op een onderbouwde manier 
op korte en langere termijn de 

door de productie van elektri-
sche exemplaren op te schalen.  

Dieselauto in de ban 
Schone brandstoffenleverancier 
PitPoint adviseert consumen-
ten geen dieselauto meer te 
kopen, ook als ze lang moeten 
wachten op een betaalbare 
elektrische auto.  Het aan-
deel bestelde diesels is nu 
nog twintig procent. In de 
plaats daarvan worden plug-in 
hybrides en elektrische auto’s 
geleverd, hoewel de leve-
ring van volledig elektrische 

auto’s is vertraagd doordat de 
productie de stijgende vraag 
niet kan bijhouden. Autobou-
wers komen wel met nieuwe 
modellen, maar het aanbod 
van elektrische exemplaren is 
nog beperkt.  

Het produceren van grote 
aantallen elektrische auto’s is 
de uitdaging. Hierdoor nemen 
de levertijden ook toe, iets 
dat voor elk automerk geldt. 
Dit kan mogelijk de groei van 
elektrisch vervoer belemme-
ren. Pitpoint geeft de voorkeur 
aan de aanschaf van een auto 
die op groen gas rijdt. Door 
de toename van het aantal 
elektrische auto’s zal de vraag 
naar groene stroom toenemen. 
De verwachting is dat in de 
toekomst meer auto’s op wa-
terstof rijden. Dat geldt vooral 
voor vrachtauto’s. 

De doelstellingen in 
het Parijs-akkoord 
en het nationale 

Klimaatakkoord 
over het beperken 
van de uitstoot van 
broeikasgassen vergen 
in het domein van 
mobiliteit rigoureuze 
stappen. Ons transport 
veroorzaakt een kwart 
van de uitstoot. Het 
streven is dat uiterlijk in 
2030 alle nieuwe auto’s 
emissieloos zijn. Denk 
daarbij aan waterstof- 
en elektrische auto’s. 

Duurzame mobiliteit voor toekomstbestendig 
leefklimaat 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

en meer elektrische apparaten 
vragen ook meer capaciteit van 
die infrastructuur. Laders en 
met name snelladers van elek-
trische voertuigen zijn daarbij 
zelfs de grootverbruikers. Heeft 
de aansluiting op een locatie 
voldoende capaciteit? Wat 
gebeurt er als er straks niet 
twee, maar zelfs 20 voertuigen 
tegelijk willen (snel-)laden?

Van personenwagens tot 
vrachtwagens
Voor dat vraagstuk bundelt 
Heijmans haar kennis van (uti-
liliteits)bouw, infra en energie 
tot een integrale aanpak. Met 
Heijmans eMobility worden 
klantgerichte laadoplossingen 
voor elektrische mobiliteit voor 



»Meer informatie? Kijk op: www.volvocars.com/nl/v/sustainability/highlights

“We bereiden ons 
verder voor om een 
duurzame bijdrage te 
leveren aan de grote 
veranderingen die 
de komende jaren 
plaatsvinden bij 
Volvo.”

Voor velen is 
de naam Volvo 
verbonden met 

veiligheid. Minder 
bekend is misschien 
dat het merk een van 
de meest ambitieuze 
klimaatplannen in de 
industrie realiseert. 
Ook het pand en het 
parkeerterrein van 
Volvo Car Nederland in 
Beesd hebben onlangs 
een duurzame update 
ondergaan. Er zijn 5.000 
zonnepanelen en 113 
nieuwe oplaadpunten 
geïnstalleerd. 

onze partners SolarComfort 
en Joulz,” zegt Roger van 
Polanen, woordvoerder van 
Volvo Car Nederland.

Grote veranderingen
Met de ingebruikneming van 
de zonnepanelen en oplaad-
punten geeft Volvo blijk van 
haar maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid en ambi-
ties voor de komende peri-
ode. Van Polanen vervolgt: 
“We bereiden ons verder voor 
om een duurzame bijdrage te 
leveren aan de grote veran-
deringen die de komende 
jaren plaatsvinden bij Volvo, 
zoals de overgang naar een 
uitsluitend elektrisch model-
lengamma in 2030 en volle-
dige klimaatneutraliteit in 
2040. En dat doen we uiter-
aard niet alleen, maar samen 
met onze retailers.” 

Gerecyclede en/of 
natuurlijke grondstoffen
De komende jaren intro-
duceert Volvo Cars een 
compleet nieuwe generatie 
volledig elektrische model-
len. Omstreeks 2030 wil het 
merk alleen nog volledig 
elektrische modellen aanbie-
den – allemaal vrij van leder. 
Om auto’s volledig ledervrij 
te produceren, is Volvo Cars 
hard op zoek naar hoogwaar-
dige en duurzame materialen 
ter vervanging van de vele nu 
nog gangbare materialen.

ge degradatie van prestaties 
en rendement te voorkomen.

Solar Carports
In de tweede fase is het 
parkeerterrein voorzien van 
zogenoemde Solar Carports. 
Deze speciaal voor Volvo 
ontworpen carports creë-
ren extra oppervlakte die 
maximaal benut is voor de 
plaatsing van zonnepanelen. 
Elke carport is voorzien van 
een oplaadpunt, zodat de 
opgewekte zonne-energie 
direct kan worden benut om 
de batterij van een elektri-
sche auto op te laden. De 113 
nieuwe laadpunten op het 
parkeerterrein zijn onlangs 
opgeleverd door leverancier 
en partner Joulz. Ook het 
straatwerk is opgeknapt en 
opnieuw geasfalteerd.

Totale opbrengst
De totale opbrengst van de 
zonnepanelen bij Volvo Car 
Nederland bedraagt maar 
liefst 1,6 GWh per jaar. Ter 
illustratie: dit is voldoende 
om de batterij van een vol-
ledig elektrische Volvo XC40 
Recharge 22.857 keer op te 
laden, waarmee 9,7 miljoen 
emissievrije kilometers kun-
nen worden afgelegd. “Ik ben 
trots op het vele werk dat op 
het dak van ons pand en op 
het parkeerterrein is verricht. 
Het is het resultaat van een 
mooie samenwerking met 

Het doel van Volvo is om 
in 2040 volledig klimaat-
neutraal te opereren. Deze 
doelstelling vraagt dat naast 
de lokale markten ook de re-
tailorganisaties in de wereld 
gaan verduurzamen. Volvo 
werkt hiertoe samen met en-
kele van ‘s werelds grootste 
technologiebedrijven en met 
haar zusterbedrijven binnen 
de Volvo Car Group. De indus-
trie verandert, en Volvo wil in 
die verandering vooropgaan.

Twee fasen
De installatie van de zonne-
panelen in Beesd is in twee 
fasen gerealiseerd en uitge-
voerd door SolarComfort. In 
de eerste fase heeft Solar-
Comfort maar liefst 5.392 
zonnepanelen met een totaal 
vermogen van 1,79 MW ge-
installeerd op alle geschikte 
dakvlakken van het kantoor 
en het magazijn. Vooraf-
gaand aan de installatie zijn 
alle panelen uitvoerig getest 
op kwaliteit en eventuele 
haarscheurtjes, om zodoende 
een optimale werking te kun-
nen garanderen en vroegtijdi-

Op de CES-techbeurs in Los 
Angeles in januari jl. pre-
senteerde Volvo de Concept 
Recharge, een nieuwe aë-
rodynamische SUV met een 
CO2-voetafdruk over de hele 
levenscyclus van minder dan 
10 ton per auto, indien opge-
laden met 100% klimaatneu-
trale energie. De auto bevat 
veel biobased en gerecyclede 
materialen. In Europa bereik-
te Volvo in 2021 een gemid-
delde CO2-uitstoot uitstoot 
van 109,5 g/km, vergeleken 
met de wettelijke doelstel-
ling voor dezelfde periode 
van 132,5 g/km.

Hergebruik van batterijen
Volvo Cars recycleerde vorig 
jaar 95% van het productie-
afval. Het gaat hierbij onder 
meer om 176.000 ton staal, 
waardoor er bijna 640.000 
ton minder CO2 werd uitge-
stoten. Daarnaast worden 
gebruikte batterijpakketten 
van bijvoorbeeld plug-in 
hybrides zo goed mogelijk 
hergebruikt. Een actueel 
voorbeeld is de samenwer-
king met BatteryLoop, een 
bedrijf binnen de Zweedse 
Stena Recycling Group, dat 
batterijen uit de automobie-
lindustrie hergebruikt voor 
energieopslag van zon-
ne-energie waarmee vervol-
gens auto’s en fietsen 
kunnen worden opgeladen. 
Ook de samenwerking met 

Northvolt op het gebied van 
batterijcellen is essentieel 
voor de strategische ambi-
ties van Volvo op het gebied 
van elektrificatie. De twee 
bedrijven kozen het Zweedse 
Göteborg voor een nieuwe 
fabriek, die in 2025 een po-
tentiële jaarlijkse productie-
capaciteit voor batterijcellen 
tot 50 GWh zal hebben. Dit 
levert duurzame batterijen 
voor ongeveer een half mil-
joen auto’s per jaar op.

Opvoeren capaciteit
Op dit moment voert Volvo 
Cars de capaciteit op voor 
zijn volledige elektrische 
voertuigen, de XC40 en C40, 
met inbegrip van de toeleve-
rings- en assemblagecapaci-
teit voor de fabrieken in Gent 
en Taizhou (China). De opvoe-
ring zal stapsgewijs worden 
uitgevoerd naar een jaarlijkse 
productie van minstens 150 
duizend auto’s na de zomer 
van 2022.
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IN SAMENWERKING MET VOLVO

Volvo Cars gaat voorop in duurzaamheid
De ambities 
van Volvo voor 
2025-2040 
Tot 2025:
• 40% vermindering van 
CO2-voetafdruk over de 
gehele levenscyclus per auto 
vanaf 2018;
• 25% van het materiaal 
in nieuwe Volvo’s van 
gerecyclede/natuurlijke 
grondstoffen;
• 25% van staal in nieuwe 
auto’s gerecycled;
• 40% van aluminium in 
nieuwe auto’s gerecycled;
• 50% van verkoop volledig 
elektrische auto’s.
Tegen 2030:  uitsluitend 
volledig elektrische auto’s 
produceren/verkopen. 
Tegen 2040:  volledig 
circulair produceren, ook 
door toeleveranciers van 
materialen en grondstoffen.



»

IN SAMENWERKING MET DE BOUWCAMPUS

Werk ook mee aan de noodzakelijke verandering van de sector: www.debouwcampus.nl

In de bouwsector 
is sprake van 
toenemende schaarste 

aan deskundige mensen 
en middelen. Gegeven de 
enorme bouwopgaven, 
de opeenstapeling van 
beleidsdoelen en de 
leeftijdsopbouw in de 
sector kan niet alles 
gerealiseerd worden, 
tenzij de werkwijze in de 
sector verandert. 

bouwers en leveranciers zijn 
dringend nodig om investe-
ringen mogelijk te maken in 
onder meer duurzaamheid en 
industrialisatie.

Het goede nieuws is dat de 
bouwsector veel meer maat-
schappelijke waarde kan leve-
ren dan ze nu doet. De huidige 
manier van project-voor-pro-
ject handelen is onhoudbaar. 
Een seriematige aanpak met 
duidelijke doelstellingen 
vanuit de opdrachtgevers 
biedt wel perspectief, met als 
resultaat een meer produc-
tieve en winstgevende sector 
die in staat is de doelen van 
de samenleving te realiseren 
tegen lagere kosten. 

doelen helder zijn. Dat kan als 
opdrachtgevers - bij voorkeur 
gezamenlijk - deze doelstel-
lingen formuleren voor een 
reeks projecten. Door dezelfde 
standaarden te gebruiken 
kunnen zij bovendien voor 
alle partijen in de leverings-
keten continuïteit en volume 
organiseren. Dan is investeren 
mogelijk, zoals bijvoorbeeld in 
emissieloos materieel. 

Er zijn genoeg voorbeelden 
waar deze andere manier 
van werken de sleutel tot het 
succes is. Daarvan leren we 
dat een seriematige aanpak 
werkt in zowel infrastructuur, 
woning- als utiliteitsbouw. In 
ieder marktsegment ziet de 

ideale seriematige aanpak 
er overigens anders uit, met 
als gemene deler: langdurige 
samenwerking. 

Hoe jij die beweging kunt ma-
ken en wat daarbij komt kijken 
is wat de betrokken partijen in 
de trajecten van De Bouwcam-
pus vormgeven. Samen pakken 
we concrete vraagstukken op, 
voorbij de pilots en experimen-
ten, op weg naar opschaling 
en versnelling. 

Innovatie, of dat nu op het ge-
bied van emissieloos bouwen, 
circulariteit, industrialisatie 
of energiebesparing is, krijgt 
pas een boost als relaties 
langdurig en maatschappelijke 

Efficiënter maken van het 
huidige werkproces is geen 
realistische oplossing. Het 
moet echt anders. Continuïteit 
en volume voor ontwerpers, 

Continuïteit en volume maken investeren mogelijk
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Bouwsector heeft sleutelrol in klimaat- 
en energietransitie
De bouw heeft heel 

wat uitdagingen op 
zijn bord liggen. Zo 

spelen de opgaven rond 
klimaatverandering, uit-
putting van grondstoffen 
en de energietransitie. 
Tegelijkertijd is er de 
opgave om de komen-
de tien jaar één miljoen 
woningen te bouwen om 
aan de vraag te voldoen. 
Deze enorme opgave 
biedt ruimte voor innova-
tie en nieuwe business-
modellen.

wen. “Technisch kan er vaak 
meer dan veelal in de prak-
tijk gebeurt,” stelt Bouwend 
Nederland-programmamanager 
duurzaamheid Helen Visser. 
“Als opdrachtgevers en met 
name de overheid ‘circulair’ 

ging Bouwend Nederland in 
de toekomstverkenning ‘Nu 
bouwen aan Morgen’. Qua 
duurzaamheid is de bouw zich 
bewust van de opgave, maar 
loopt de sector achter bij het 
nemen van CO2-reduceren-
de maatregelen, blijkt uit de 
Rapportage Maatregellijst 2020 
van Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen 
(SKAO).

Modulair en prefab
Het betekent zeker niet dat 
de sector stilstaat. Integen-
deel, bouwbedrijven zijn volop 
bezig met innovatie. Bedrijven 
denken hard na hoe ze slimmer 
en kostenefficiënter kunnen 
werken. Ze moeten wel, willen 
ze zorgen dat de bouwsector 
een aantrekkelijke werkgever 
blijft. Bijvoorbeeld door indus-
trialisering van de productie, 
waarbij de onderdelen op de 
bouwplaats worden gemon-
teerd. Het voordeel van modu-
laire bouw is dat de flexibele 
modules verschillende keren 
worden hergebruikt. Daardoor 
zijn er veel minder grondstof-
fen nodig en is de CO2-voet-
afdruk lager. Bovendien past 
modulair en prefab in de trend 
van circulair bouwen, die zich 
richt op demontage en herge-
bruik van bouwmaterialen en 
grondstoffen. 

Duurzaamheidsdoelen
De duurzaamheidsdoelen 
vormen de tweede motor 
achter de innovatie. Gebouwen 
worden steeds slimmer, ‘smart’, 
met slimme apparaten en de 
focus op bijna energieneutraal 
bouwen. Naast energiedoelen 
draait het ook om het terug-
dringen van de klimaatbelas-

De Nederlandse bouwsector 
loopt achter in de adoptie van 
nieuwe technieken. Sommi-
ge bedrijven hebben mooie 
stappen gezet, maar de sector 
als geheel is terughoudend, 
constateert branchevereni-

ting van materialen. Steeds 
meer bedrijven ontwikkelen 
innovatieve toepassingen op 
basis van materialen met een 
lage milieubelasting en andere 
duurzame oplossingen voor de 
bouw, zoals hergebruik. En ook 
op de bouwplaats zelf is nog 
veel winst te halen qua ver-
duurzaming en CO2-reductie, 
zowel in de logistieke stromen 
als de elektrificatie van bouw-
materieel. Minder wegverkeer 
en minder dieselgeneratoren 
betekenen minder fijnstof en 
minder CO2.

Bouwkolom
De doelen van de Transitiea-
genda Circulaire Bouwecono-
mie zijn helder: in 2050 moet 
de bouw volledig circulair zijn; 
in 2030 moet vijftig procent 
van deze doelstelling gereali-
seerd zijn. De bouwsector zet al 
jaren in op duurzamer mate-
riaalgebruik, maar de daad-
werkelijke transitie naar een 
circulaire bouweconomie moet 
nog plaatsvinden. Een van de 
redenen is dat er te veel op 
de laagste prijs wordt gegund. 
Opdrachtgevers zijn uiteindelijk 
een belangrijke katalysator 
voor innovatie. Daarin kan nog 
een slag worden geslagen. 
Het is zaak dat iedereen in 
de bouwkolom, zowel aan de 
vraag- als aanbodkant, aan de 
slag gaat met circulair bou-

“Het is zaak dat 
iedereen in de 
bouwkolom aan 
de slag gaat met 
circulair bouwen.”

Afspraken 
Betonakkoord
Beton is in Nederland 
verantwoordelijk voor 4% 
van de CO2-uitstoot van de 
industrie. Het Betonakkoord 
zet zich sector- en ketenbreed 
in voor de verduurzaming 
van beton. De doelen voor 
2030 zijn onder andere 100% 
hoogwaardig hergebruik 
van betonafval en een 
vermindering van minstens 
30% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 1990.

inkopen, door bijvoorbeeld te 
gunnen op circulariteit in aan-
bestedingen, kunnen bedrijven 
zich met circulaire innovaties 
onderscheiden in de markt. 
Onder andere op dat punt valt 
nog een wereld te winnen.”

EXPERT

Waar te starten bij een 
duurzame woning?
“Je kunt het beste 
beginnen met alles wat 
met de isolatie van 
de woning te maken 
heeft. Dat levert de 
grootste reductie van 
je energieverbruik op. 
Je zit goed, ongeacht 
de strategie die de 
gemeente kiest voor het 
verduurzamen van de 
wijk.”

En als stap 2?
“Zonnepanelen op je 
dak. Die zijn niet alleen 
goed voor je eigen 
energierekening. We 
hebben ongelofelijk veel 
duurzame opgewekte 
elektriciteit nodig. Met 
het elektriciteitsnet 
alleen redden we het 
niet. Als zo meteen het 
grootste deel van de 
auto’s elektrisch is, moet 
je decentraal energie 
opwekken.”

Wat adviseer je mensen 
met leenangst?
“Leenangst is een 
slechte raadgever. 
Verduurzamen loont 
en is ook bereikbaar 
voor huiseigenaren 
met weinig leenruimte. 
Dus óók als je geen 
spaargeld hebt of een 
kleine spaarbuffer hebt 
waar je niet aan wilt 
komen. Je verdient het 
geld dat je leent voor 
het verduurzamen van 
de woning terug. Je kunt 
tegen 2% rente lenen 
en lost het bedrag in 
20 jaar af. Je leent niet 
voor een tv of keuken, 
maar investeert in iets 
wat je fundamenteel 
terugverdient. Zeker bij 
isolatiemaatregelen. Je 
ziet je geld terug in een 
lagere energierekening. 
De waarde van je 
huis neemt toe en 
je draagt bij aan het 
Klimaatakkoord.”

ERNST JAN BOERS, 
BESTUURSVOORZITTER
NATIONAAL WARMTEFONDS

Nynke Sijtsma, 
directeur De Bouwcampus 
Fotocredit: Barbara van Baarsel 



» Kies voor emissieloze aanleg van wegen met greenroadequipment.nl

“Vanaf de zomer 
kunnen we volledig 
emissieloos de stad en 
het natuurgebied in.”

productielijnen op te zetten, 
vertelt Sleijffers. Voordat het 
zover is, zal naar verwachting 
nog een aantal jaren duren. 
“Wij willen en kúnnen daar 
niet op wachten. Daarom 
hebben wij besloten om in 
samenwerking met onze 
kennispartners zelfstandig 
onze machines om te bou-
wen naar elektrische asfalt-
machines, voorzien van een 
nieuw CE-keurmerk.” Het 
materieel van de opdracht-
gevers en van Geba wordt 
door eigen IT-engineers en 
monteurs ontwikkeld en in 
de eigen werkplaats gerea-
liseerd. “Onze doelstelling 
is ons gehele machinepark 
te transformeren van diesel 
aangedreven naar elektrisch 
aangedreven materieel en 
deze via ons verhuurbedrijf 
te kunnen aanbieden.”
De eerste ontwikkeling, de 
12 tons elektrische drierol-
wals, was technisch gezien 
nog een relatief gemakke-
lijk opgave, geeft Sleijffers 
aan. “Wij hebben gedegen 
partners gevonden zoals 
bijvoorbeeld Urban Mobility 
Systems (UMS) in Oss. Het is 
ons gelukt om dit type wals 
met UMS opnieuw te engi-
neeren en volledig volgens 
het ‘cradle-to-cradle principe’ 
om te bouwen. Het accu-
pakket van deze wals heeft 
een actieradius van ruim 12 
werkuren. Inmiddels heeft 
Green Road Equipment twee 
productielijnen uitgerold en 
in één jaar tijd tien van deze 
elektrische drierolwalsen aan 
infra-aannemers afgeleverd. 
Hij vult aan: “Vervolgens heb-
ben we vorig jaar de focus 

In november 2020 werd het 
zusterbedrijf Green Road 
Equipment (GRE) opgericht, 
met het doel om de met 
dieselmotoren aangedreven 
wegenbouwmachines tus-
sen nu en vier jaar tijd om 
te bouwen naar elektrisch 
aangedreven materieel. “Het 
wordt steeds belangrijker 
om op een duurzame manier 
infrastructurele werken te 
realiseren,” vertelt Geba- en 
GRE-directeur Wilfred Sleijf-
fers. “De PFAS- en stikstof-
crisis is een wake-upcall. 
Deze veroorzaakte een 
plotselinge stagnatie in de 
verhuur van materieel omdat 
verschillende infrastructurele 
bouwprojecten in kwets-
bare gebieden niet meer 
uitgevoerd mochten worden. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
realisatie van de verbinding 
tussen de A15 en de A12 die 
vanwege de uitspraak van 
de Raad van State steeds 
wordt uitgesteld. Dat merken 
wij als verhuurder natuurlijk 
onmiddellijk. Mede daardoor 
zijn wij onze processen gaan 
evalueren en gaan bepalen 
wat onze bijdrage aan een 
duurzame oplossing kan zijn.”

Ombouwen naar elektrisch
Voor de machinefabrikanten 
is de Nederlandse markt in 
relatie met de wereldwijde 
afzet te klein om voor de 
productie van elektrisch ma-
terieel nu nieuwe enginee-
ring op te starten en nieuwe 

gelegd op de ontwikkeling en 
realisatie van een elektrische 
kleine asfaltset, waaronder 
een volelektrische 2,5 tons 
tandemwals, een bitumen-
sproeiwagen en een kleine 
asfaltspreidmachine. Dat 
doen wij samen met onze 
partner Motrac Hydrauliek 
in Zutphen. De elektrische 
tandemwals (GRE T30), de 
enige in zijn soort met een 
actieradius van 10 werkuren, 
is inmiddels opgeleverd en 
verkocht. Dura Vermeer heeft 
de primeur! Vóór de zomer is 
ook de volelektrische sproei-
wagen klaar en vlak daarna 
zal de volelektrische asfalt-
spreidmachine gereed zijn.” 
Green Road Equipment werkt 
volgens het ‘cradle-to-crad-
le-principe’. “We hergebrui-
ken wat nog goed is! Zo dra-
gen we bij aan het tot stand 
komen van de circulaire 
economie. Een machine van 
onze klant wordt dan bij ons 
afgeleverd met de opdracht 
om deze te elektrificeren. De 
machine wordt dan volledig 
gestript, gestraald, opnieuw 
gespoten en voorzien van 
een elektromotor en accu-
pakket. Als nieuwe machi-
ne, voorzien van een nieuw 
CE-keurmerk en bouwjaar, 
gaat deze elektrische wals 
of asfaltspreidmachine dan 
weer terug naar de klant.” 
Mede door de beschikbaar-
heid van subsidieregelingen 

Geba is al 40 
jaar actief in 
de verhuur 

van walsen, 
asfalteermachines en 
ander materieel voor de 
aanleg en het onderhoud 
van asfaltwegen. 
Ingegeven door 
duurzaamheidsambities 
en de stikstof- 
problematiek werd twee 
jaar geleden radicaal een 
nieuwe weg ingeslagen. 
De komende jaren 
worden verschillende 
typen walsen en 
asfaltmachines uit het 
machineverhuurpark van 
Geba, door zusterbedrijf 
Green Road Equipment 
volgens het ‘cradle-
to-cradle-principe’ 
geëlektrificeerd en 
getransformeerd naar 
een emissieloos en 
duurzaam machinepark. 
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Nieuwe wegen naar emissievrij asfalteren met 
Green Road Equipment

“Dura Vermeer is een 
familiebedrijf. We denken in 
generaties,” vertelt directeur 
materieel, Maarten van 
Driel. “Duurzaamheid is een 
strategische prioriteit binnen 
onze langetermijnvisie. We 
nemen daar een actieve rol in.”
De verduurzaming van het 
strategisch materieel heeft de 
meeste impact op de uitstoot, 
stelt vestigingsmanager Marco 
Tieleman. “De elektrisch 
aangedreven 2.5 tons 
tandemwals die we samen met 
Green Road Equipment (GRE) en 
Motrac ontwikkeld, wordt niet 
meer geleverd. We hadden de 
keuze om de wals te reviseren 
mét dieselmotor of de wals 
gelijk ook elektrisch te maken. 
De intentie die we samen met 
GRE-Geba hebben uitgesproken, 
is om zo veel mogelijk alle 
machines te reviseren en 
tegelijk ook te elektrificeren.”
Van Driel en Tieleman 
verwachten dat emissievrij 
bouwen steeds meer het 
uitgangspunt wordt. “Vanaf 
2025 moeten bouwprojecten 
in 30 steden emissievrij 
zijn.” Bij emissievrij bouwen 
met elektrisch aangedreven 
materieel zijn de uitdagingen 
veel groter dan bij diesel. 
“Op het jaargebruik van 
één huishouden kan een 
elektrische asfaltset vijf dagen 
draaien. Om daarin te voorzien 
zijn we bezig met allerlei 
oplossingen, waaronder een 
waterstofgenerator.” 
“Het is voor ons belangrijk om 
onze partners te ondersteunen. 
In de sector zijn heel wat 
zelfstandigen die zich verhuren. 
Als die hun machine moeten 
gaan elektrificeren, dan moet 
je een oplossing bedenken die 
haalbaar is. Bij GRE hebben we 
hetzelfde gedaan, door niet te 
focussen op één machine maar 
op de elektrificatie van het hele 
asfalteerpakket.”

Duurzaam 
durven doen

werd het voor Green Road 
Equipment mogelijk om met 
haar technische kennispart-
ners innovaties in gang te 
zetten. Zo werd de ontwikke-
ling van de 2,5 tons tandem-
wals en asfaltspreidmachine 
mogelijk gemaakt onder uit-
voering van de DKTI-transport- 
regeling van het ministerie 
van Infrastructuur en Water-
staat. Maar ook voor aanne-
mers die voor verduurzaming 
van hun materieel kiezen zijn 
er zeer aantrekkelijke subsi-
dieregelingen beschikbaar.    
De eerste machine was 
meteen verkocht aan Dura 
Vermeer. Sleijffers, tot slot: 
“Dura Vermeer heeft meer-
dere opdrachten bij ons 
neergelegd. Ook andere 
grote aannemers, waaronder 
VolkerWessels hebben dat 
voorbeeld gevolgd. Ze hebben 
vertrouwen in ons bedrijf, 
onze vakkundige mensen én 
de techniek die achter de 
ontwikkeling van onze elek-
trische machines schuilgaat. 
Daar zijn we supertrots op.”
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Meer informatie: www.kerstenenergietechniek.nl

Energietransitie is een gezamenlijke, sociale opgave

De oorlog in Oekraïne 
maakt pijnlijk duidelijk 
hoe afhankelijk we 

(nog) zijn van fossiele 
energie. Het onderstreept 
hoe belangrijk het is dat de 
energietransitie eindelijk 
versnelt: van een centraal 
en afhankelijk naar een 
decentraal lokale gestuurd 
netwerk waarbij onderlinge 
energie-uitwisseling 
kan plaats vinden, aldus 
Growth Manager Harold 
Hafkamp van Kersten 
Energietechniek. 

“Het bestaande energienetwerk 
is ingericht op centrale opwek-

men, moet je eerst vertrouwen 
in elkaar opbouwen inzichten 
delen en samen de knelpunten 
wegnemen.” Kersten Techniek 
wil als 90 jaar oud familiebedrijf 
een rol van betekenis spelen 
in de energietransitie. ”We 
werken intensief samen met 
energiebedrijven, Vastgoedei-
genaren, VVE, energie coöpera-
ties, bedrijven, en zogenoemde 
ESCO’s bij het gasloos maken 

van de bebouwde omgeving.” 
Onder meer bij de aanleg van 
collectieve fossielvrije systemen 
voor verwarming en koeling en 
het ondersteunen van netbe-
heerders en bedrijven bij de 
invullingen van het elektrifica-
tie vraagstuk. De energietran-
sitie vraag om daadkracht om 
het durven te gaan doen. Wij 
hebben inmiddels mooie grote 
gebouw en gebiedsontwikkelin-
gen geëngineerd, gerealiseerd 
en verrichten service en beheer 
voor deze systemen. Ik haal 
altijd veel voldoening uit het 
feit dat ik bij een werkgever 
werk die het gewoon mogelijk 
maakt en denkt in oplossingen,” 
Alsdus Hafkamp

ces. De overheid kan het niet 
alleen, samen met bewoners, 
eigenaren, corporaties, bedrij-
ven, bouwers, installateurs en 
energiebedrijven moeten wij 
vormgeven aan de invulling op 
lokaal niveau. Iedereen moet 
zich voor haar stukje verant-
woordelijk gaan voelen. Om 
op lokaal niveau tot de juiste 
duurzame oplossingen te ko-

INNOVATIE IN NEDERLAND: MOBILITEIT EN ENERGIE

Korter 
stookseizoen 
Door te beginnen met 
vloerisolatie, kan de 
thermostaat omlaag én 
duurt het stookseizoen 
aanzienlijk korter. Met 
TONZON Vloerisolatie en 
het optimaliseren van 
de warmteafgifte van de 
cv is een winst van wel 
25 à 40 procent op de 
stookkosten te behalen. 
Nu spaargeld nauwelijks 
nog rendement oplevert, 
is er driedubbele winst te 
behalen: een gezondere 
woning, meer wooncomfort 
en een besparing op de 
energiekosten. Door de 
hoge energieprijzen is de 
investering extreem snel 
terugverdiend.

bodemtemperatuur nog een 
graad of 10. Daardoor blijft 
de kruipruimte in het voor-
jaar nog lange tijd koud, 
waardoor men tot ver in 
april moet bijstoken.” Voor 
woonboten met een beton-
nen kuip geldt hetzelfde, 
door de watertemperatuur.
Vloerverwarming brengt 
vaak niet de warmte en 
lagere energierekening die 
bewoners verwachten. De 
reden is dat de vloerver-
warming niet efficiënt is 
toegepast. Dit geldt vooral 
voor oudere huizen met 
vloerverwarming, blijkt uit 
onderzoek met een warm-
tebeeldcamera. “Bij vloer-
verwarming, zonder vloeri-
solatie, is de warmte in de 
kruipruimte vaak hoger dan 
in de woonkamer. De warm-
te straalt naar de kruipruim-
te en funderingsmuren in 
plaats van naar de woning. 
Door de warmste schil van 
het huis, de vloerverwar-
ming, mee te nemen in de 
isolatie worden de vloer en 
de woonkamer snel en com-
fortabel warm.”

Besparingsfactoren
TONZON heeft al sinds de 
jaren ’80 een revolutionaire 
oplossing voor de isolatie 
van vloeren en kruipruim-
ten, onder meer door ther-
mokussens onder de vloer 
te hangen. Willemsen ver-
telt van de isolatie van de 
bungalow van de toenmali-
ge rector magnificus van de 
UT Twente, Rutger Draaier. 
“Hij had vloerverwarming 
met waterpomp. In de win-

Willemsen vertelt dat hij 
begin maart een mailtje 
van zijn energieleverancier 
kreeg dat de kubieke-me-
terprijs per 1 april omhoog-
gaat van € 1,20 naar € 2,40. 
“Vorig jaar betaalde ik nog 
0,80 per m3.” Met name 
voor huishoudens met een 
aflopend contract betekent 
dat een lastenverzwaring 
van honderden euro’s. 

Energierekening
Bewoners van vrijstaande 
huizen, twee-onder-een-dak 
en woningen op de begane 
grond hebben vaak een nóg 
hogere energierekening dan 
appartementseigenaren, 
vertelt de ceo van TONZON 
Vloerisolatie Ton Willemsen. 
“Dat heeft puur te maken 
met de bodem. Woningen 
staan op koude grond. Als 
de temperatuur vanaf half 
maart weer oploopt, is de 

ter, als de zon scheen, deed 
hij de verwarming uit en de 
pomp aan. De vloer werd 
aan de zuidkant door de 
zon opgewarmd en daarmee 
werden de kamers aan de 
noordkant van het huis ver-
warmd.” Hij vervolgt: “Dat 
zijn besparingsfactoren die 
in geen enkele berekening 
worden meegenomen!” 
Als het om isolatie van de 
woning gaat, adviseren 
energiecoaches meestal om 
met het dak te beginnen, 
is de ervaring van Willem-
sen. “Ze adviseren op basis 
van niet-kloppende labels,” 
weet Willemsen. “De bere-

keningen gaan ervanuit dat 
er sprake is van een unifor-
me binnentemperatuur in 
huizen. Iedere leek kan je 
vertellen dat dat niet rea-
listisch is. Elke kamer heeft 
een eigen temperatuur 
en zelfs in de woonkamer 
verschilt de temperatuur 
vaak. De vloer is erg belang-
rijk voor een comfortabel 
en egaal binnenklimaat. Je 
woont erop. Daarom moet je 
bij het isoleren van je huis 
beginnen met de isolatie 
van de vloer.”

Door de stijgende 
gasprijzen zien 
consumenten 

de energierekening 
exploderen. Het maakt 
de urgentie nog groter 
om de eigen woning 
te verduurzamen. De 
beste remedie tegen 
de hogere gasprijzen 
is te kiezen voor 
vloerisolatie. Bovendien 
neemt hiermee het 
wooncomfort toe 
dankzij een goed 
geïsoleerde vloer en 
kruipruimte. 

Een lagere energierekening begint met 
vloerisolatie

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

“Het is zaak dat 
iedereen aan de 
slag gaat met 
duurzaamheid.”

king, distributie en levering 
aan de eindgebruiker. We zijn 
altijd volledig ontzorgd, maar 
ook afhankelijk gemaakt,” stelt 
Hafkamp. “Er ligt een mooie 
kans om zelf of op lokaal niveau 
eigen keuzes te maken en mo-
gelijkheden te benutten om aan 
de duurzaamheidsopgave 
invulling te geven. 

Maatschappelijke transitie
De verduurzaming van onze 
energievoorziening is ook een 
maatschappelijke transitie. De 
energietransitie begint in de 
wijk of bedrijventerrein. Het is 
daardoor ook een sociale opga-
ve om in overleg met elkaar te 
gaan. Heldere communicatie en 
bereid zijn samen te werken is 
heel belangrijk voor het suc-
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IN SAMENWERKING MET NATIONAAL WARMTEFONDS

» Kijk voor een aanvraag en meer informatie op: www.energiebespaarlening.nl

Warmtefonds maakt verduurzaming voor iedere 
huiseigenaar bereikbaar

Steeds meer 
huiseigenaren 
willen graag 

verduurzamen, maar 
hebben hiervoor niet 
altijd de financiële 
mogelijkheden. 
Het Nationaal 
Warmtefonds heeft 
als doel om eigenaar-
bewoners en VvE’s 
op een eenvoudige, 
laagdrempelige 
manier een lening te 
verstrekken voor het 
verduurzamen van de 
eigen woning. Juist 
voor de groep die wel 
wil, maar het via de 
hypotheek of eigen 
spaargeld niet kan, 
biedt het Warmtefonds 
een oplossing.

de energieprijzen omhoog-
schieten. De enige manier 
om dat tegen te gaan is het 
isoleren en verduurzamen van 
je huis.” Het Warmtefonds 
financiert twee groepen. 
Naast eigenaar-bewoners 
zijn dat de VvE’s. “Die kunnen 
bijna nergens terecht voor de 
financiering van het verduur-
zamen van de appartementen 
van een complex. We zijn 
bezig om voor VvE’s van min-
der dan acht appartementen 
een eenvoudiger product te 
ontwikkelen, zodat alle VvE’s 
kunnen aankloppen.” 

Twintig jaar profijt
Zeker met de huidige ener-
gieprijzen en modernisering 
van de energielabels gaat wel 
of niet verduurzamen invloed 
hebben op de prijs van een 
koopwoning, aldus Boers. “Als 
het goed heb je de komende 
twintig jaar het profijt van 
een lagere energierekening.” 
Een groep waar het fonds 
op mikt zijn oudere mensen 
die in de jaren ’70 of ’80 een 
huis hebben gekocht, dat 
nauwelijks is geïsoleerd. “Die 
worstelen sowieso al met de 
vraag ‘hoe krijg ik mijn huis 
verduurzaamd?’, laat staan 
dat ze daar het geld voor 
hebben. Ondertussen zien ze 
de gasrekening dramatisch 
oplopen. In dat voorbeeld kun 
je honderden varianten be-
denken. Naarmate de prijzen 
verder stijgen is steeds eerder 

Het grote voordeel van een 
lening via het Warmtefonds 
is dat er geen hypotheekze-
kerheid wordt gevraagd. “We 
proberen een alternatief te 
zijn voor financiering met de 
hypotheek. Je hoeft niet naar 
de notaris of een afsluitpro-
visie te betalen. Onze lening 
is zonder kosten en tegen 
een aantrekkelijk rentetarief 
dat marginaal hoger is dan 
de hypotheekrente. Met de 
lening kun je meer dan twin-
tig maatregelen financieren. 
Van isolatie en zonnepanelen, 
tot warmtepomp en een Zeer 
Energiezuinig Pakket.”

50.000 leningen
Sinds dit jaar kunnen huis-
eigenaren van 75 jaar of 
ouder ook een lening aan-
vragen. “We hebben geen 
leeftijdsgrens. Onze insteek 
is de lening zo laagdrempelig 
mogelijk te maken.” De lening 
heeft een looptijd van 20 jaar. 
Inmiddels zijn 50.000 lenin-
gen verstrekt en is voor ruim 
600 miljoen euro gefinan-
cierd. Het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken zorgt voor 
het achtergestelde vermogen. 
Een vijftal banken maakt de 
financiering mogelijk: ASN 
Bank, Rabobank, ING, de 
Europese Investeringsbank en 
CEB. “Ons plan is de komen-
de twee jaar te verdubbelen 
naar 1,2 miljard euro. Tegen 
2030 moet dat groeien tot 4,5 
miljard euro.”

Energieprijzen
Sinds de oorlog in Oekraï-
ne is het aantal aanvragen 
geëxplodeerd. “Iedereen ziet 

sprake van energiearmoede.” 
Het initiatief past helemaal 
in de doelstelling van het 
Warmtefonds. “We hebben 
altijd getracht daar te finan-
cieren waar de markt niet 
in staat is om een lening te 
verstrekken. Dat doen we bij 
deze groep en bij de VvE’s.” 

Gemeenten en provincies
Boers is blij met de verduur-
zamingsinspanningen van 
gemeenten en provincies, 
maar hoopt op afstemming 
met de financiering door het 
Warmtefonds. “We hopen dat 
ze dingen doen boven op de 
verduurzamingslening. Soms 
hebben we een afspraak dat 
ze de rente deels of volledig 
subsidiëren. Dan hebben 
huiseigenaren een heel erg 
lage rente. Maar nog liever 
hebben we dat een gemeente 
of provincie behulpzaam is in 
het proces. Gemeenten heb-
ben zicht wat er in hun wijken 
speelt en welke maatregelen 
er worden genomen voor de 
energietransitie.” Boers geeft 

het belang aan van een goe-
de planning voor VvE’s. “Het 
vraagt een serieuze voorbe-
reiding, want als vrijwillige 
voorzitter of penningmeester 
van een VvE-bestuur voer je 
niet iedere dag zo’n project 
uit. Waarbij je ook nog eens je 
leden moet meenemen in de 
financiering en plannen, zodat 
ze achter je gaan staan. We 
helpen VvE’s hierbij wel aan 
de voorkant door de financie-
ring van een maatwerkadvies 
mogelijk te maken.”

Wijkgerichte aanpak
Onderdeel van het Klimaatak-
koord is dat in 2030 zo’n 1,5 
miljoen woningen en andere 
gebouwen zijn verduurzaamd. 
Onderdeel hiervan is een 
wijkgerichte aanpak. “Daarbij 
kom je ook mensen tegen 
die de verduurzaming niet 
kunnen betalen. Die hebben 
een eigen woning, maar 
hebben echt geen ruimte om 
nog een euro bij te lenen.” 
Speciaal voor deze groep 
heeft Nationaal Warmtefonds 
een product gemaakt waarbij 
een eigenaar-bewoner toch 
een lening kan krijgen. Zo’n 
vijftig gemeentes hebben zich 
hebben aangemeld voor deze 
pilot. De aflossing wordt niet 
geïnd en de rente kwijtge-
scholden als uit toetsen blijkt 
dat de bewoner niet kan 
betalen. Wel is het zo dat de 
lening moet worden afgelost 
bij de verkoop van de woning 

Laagdrempelige 
financiering
Volgens onderzoek van 
DNB en het Nibud heeft 
zo’n twintig procent van 
de huiseigenaren te weinig 
spaargeld of leenruimte om 
de woning te verduurzamen. 
Met een zachte lening helpt 
het Warmtefonds aan een 
energiebesparingslening van 
2.500 tot 65.000 euro. Doel 
is dat iedere huiseigenaar zo 
een bijdrage kan leveren aan 
de energietransitie.

“We hebben geen 
leeftijdsgrens en onze 
insteek is de lening 
zo laagdrempelig 
mogelijk te maken”

als er overwaarde is. “De 
gedachte erachter is dat het 
huis meer waard is geworden 
doordat het fundamenteel is 
verduurzaamd.” 



Subsidie op woningisolatie is
vanaf 2022 met 50% verhoogd

Aangenamere temperatuur thuis
Ben je op zoek naar een uiterst effectieve manier van energie besparen en heb 
je wooncomfort hoog op je wensenlijst staan? Kies dan voor comfortverbetering 
en een aangenamere temperatuur thuis met TONZON Vloerisolatie. Veel bega-
ne grondvloeren in Nederland zijn niet of slecht geïsoleerd. De warmte die de vloer aan de onderkant uitstraalt, zorgt 
voor een koude zone onderin de woning. De koude vloer genereert in de winter een gevoel van optrekkende kou waar-
door mensen ongemerkt de thermostaat hoger zetten. TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens is gebaseerd 
op andere natuurkundige principes en isoleert daardoor effectiever dan andere vloerisolaties. Bij vloeren met vloer-
verwarming kan de besparing zelfs oplopen tot meer dan 40%. Goede vloerisolatie is dus de perfecte maatregel om 
mee te beginnen. Let op, in sommige provincies krijgen woningeigenaren nog een extra tegemoetkoming bovenop de 
huidige verhoogde subsidie. Kijk op www.rvo.nl wat van toepassing is binnen jouw provincie en lees wat je moet doen 
om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Milieuvriendelijk
Woningisolatie is goed voor het klimaat. 
Volgens Milieu Centraal wordt de energie 
om isolatiemateriaal te maken, tijdens de 
levensduur 40 tot 400 keer terugverdiend. 
Bij de Thermoskussens bedraagt deze 
factor maar liefst 1.000 tot 2.000 keer. Zo 
gering is de energie-inhoud van deze 
Nederlandse uitvinding.

tonzon.nl
+31 (0)53-433 23 91

De vloer wordt met de Thermoskussens zelfs warmer 
dan de luchtlaag vlak boven de vloer. Het beter isolerend 
effect levert een veel hogere energiebesparing. Meneer Veerkamp uit Geeste merkte al 
gauw verschil na het aanbrengen van TONZON. Niet alleen hij, maar ook zijn zachte huisge-
noot geniet van het verbeterde wooncomfort in huis. De vloerisolatie bevalt zelfs zo goed 
dat de kat des huizes zijn favoriete plek heeft verruild voor de comfortabele warmte van de 
geïsoleerde vloer. Scan de QR-code voor meer informatie over TONZON.


