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S

tel je hebt een
innovatief idee om de
zorg van morgen te
verbeteren. Je kunt dan al
snel tegen de muren van de
zorgsector aanlopen. Door
complexe kwaliteitseisen
en wetgeving kom je
maar moeilijk verder.
Samenwerking met
relevante andere partijen
is dé oplossing. Health
Valley stimuleert deze
samenwerking met
haar indrukwekkende
netwerk in Nederland en
daarbuiten van bedrijven,
zorgaanbieders en
kennisinstellingen.

ren wat samenwerking in de
zorgsector vermag. “Tinybots
was een start-up die al in
een vroeg stadium bij Health
Valley aanklopte. Wij hebben ze
vervolgens samen met andere
partijen begeleid, zodat ze de
zorgrobot technisch verder
konden ontwikkelen. Daarnaast
kwamen ze dankzij ons in
contact met precies die zorginstellingen die open staan voor
dergelijke innovaties. Met hen
kon Tinybots in gesprek om de
behoeftes van die instellingen
en hun cliënten voor dergelijke
robots te peilen. Inmiddels is
het product succesvol op de
markt geïntroduceerd.”

Ze heeft de vorm van een
bloempotje dat vriendelijk oogt
en dat je zo in de vensterbank
zou zetten. Maar de sociale
zorgrobot Tessa ondersteunt in
meer dan honderd zorgorganisaties ouderen bij hun dagelijkse activiteiten, waaronder
bij Academy het Dorp (zie foto),
daar zijn ze positief over deze
inzet. Ze kan bijvoorbeeld aangeven wanneer het tijd is om
medicatie in te nemen, of dat
er bezoek op komst is. Ook kan
de robot desgewenst muziek
afspelen. Tessa biedt zorg en
helpt ouderen zo zelfstandig
mogelijk te leven. Volgens
Chris Doomernik, directeur van
Health Valley, is dit product
van Tinybots een van de vele
voorbeelden die goed illustre-

Samen sta je sterker
Het voorbeeld van Tinybots
toont de meerwaarde van
Health Valley aan. De stichting
bestaat sinds 2006 en heeft als
doel innovaties in de zorg te
versnellen door samenwerking,
om uiteindelijk meer mensen
langer te laten leven in goede
gezondheid. Om dat te realiseren, heeft Health Valley onder
meer een verbindende rol. Doomernik: “Ongeveer 250 partners
zijn bij ons aangesloten, van
start-ups en mkb-bedrijven tot

zorgaanbieders, hogescholen en
universiteiten. Als een bedrijf
zich bij ons meldt met een
initiatief, zoals Tinybots, zoeken
wij relevante partijen in ons
grote netwerk die een bijdrage
kunnen leveren. En zo de innovatie kunnen versnellen. Samen
sta je sterker. Als er één sector
is waar dergelijke krachtenbundeling nodig is om te kunnen
innoveren, is het de zorg wel,”
zegt Doomernik. “In de gezondheidszorg is het ontzettend
ingewikkeld om in je eentje een
nieuw product op de markt te
krijgen. Dat heeft niet alleen
te maken met de complexe
wet- en regelgeving, maar ook
met de manier waarop de zorg
in Nederland is georganiseerd,
met complexe financieringsmodellen. Als individueel bedrijf
red je het niet of nauwelijks

“De financiering van
het zorgsysteem moet
worden gericht op
preventie”

in de zorg, daarom geloven
wij zo in samenwerking in een
vertrouwd netwerk. Om te innoveren, en om die innovaties te
versnellen.”
Meer aandacht voor
preventie
De rol van Health Valley gaat
echter veel verder dan spin in
het web, verbinder en matchmaker alléén. Het inspirerende
innovatienetwerk helpt ook bij
het promoten van nieuwe producten, bij het internationaal
opschalen en bij het signaleren
en agenderen van trends en
ontwikkelingen. “Steeds meer
mensen worden chronisch ziek,
door de vergrijzing en door de
veranderde leefstijl”, vertelt
Doomernik. “Het Nederlandse zorgstelsel is ingericht op
ziekten en genezing ervan.
Terwijl de nadruk op preventie
zou moeten komen te liggen,
om mensen vitaler te houden.
De financiering van het systeem
moet dan ook worden gericht
op preventie. Daarvoor geldt
eveneens: geen enkele individuele organisatie kan dat in zijn
eentje aanpakken. Health Valley
versnelt dergelijke ontwikkelingen door partijen proactief bij
elkaar te brengen om samen
met zo’n thema aan de slag
te gaan. Ook op deze manier
stimuleren we zorginnovaties
en helpen we de kwaliteit van
leven van mensen te verbeteren.”
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IN SAMENWERKING MET THINC.

Klinische validatie als aanjager van innovatie
Zorginnovaties zijn niet
zomaar innovaties. Omdat
het om mensenlevens gaat,
zijn kwaliteit en veiligheid
van het grootste belang.
Om dergelijke innovaties
wetenschappelijk én snel te
valideren, is in 2016 THINC.
(The Healthcare Innovation
Center) opgericht.
Delierdetectie en digitale huisartsenzorg. Het zijn zomaar wat
voorbeelden van innovaties in
de zorg. Toch is dit het topje van
de ijsberg, want onder water
sneuvelen er tal van – veelbelovende – innovaties. Dat wil
THINC. voorkomen. THINC. is
onderdeel van het Julius Centrum van het UMCU, en richt

zich specifiek op innovaties.
Fokie Huizenga is er Managing
Director van een enthousiast
team van wetenschappers. Zij
vertelt over het belang van
THINC. “Veel zorginnovaties
worden ontwikkeld door technologiegedreven bedrijven buiten
de klassieke wetenschappelijke
omgeving. Om die innovaties
succesvol te laten zijn, is klinische validatie nodig. En precies
dat bieden wij.”
Snel klinisch valideren
Wie aan klinische validatie
denkt, denkt wellicht aan een
RCT (Randomized Controlled
Trial) of een langlopende studie.
Maar er zijn ook andere manieren, vertelt Fokie. “Onze werk-

wijze kenmerkt zich door maatwerk, tempo en innovatieve
methodologische designs. Dit
stelt ons in staat om een passend onderzoek vorm te geven
voor de exacte vraag van een
innovator. Vragen die veel voorkomen zijn: werkt mijn product?
Vindt de patiënt of zorgprofessional het prettig in gebruik?

Hoe krijg ik een CE-keurmerk?
En wat levert mijn product voor
gezondheidswinst en kostenbesparing op? Wij zorgen daarna
voor snelle oplevering, vaak
al na een paar maanden, een
tempo dat past bij de innovatiemarkt.” De wetenschappelijke
kwaliteit die het team biedt
is hard nodig. “Zorginnovaties
vormen een buitencategorie.
Het is absurd competitief, de
selectie is zwaar: zorginnovaties
moeten aan alle kanten kloppen. Van kwaliteit en veiligheid
tot gebruiksvriendelijkheid voor
professional en patiënt. De weg
ernaartoe vraagt bovendien om
discipline en een lange adem.
Door onze onderzoeken werk je
aan een product dat klopt op

al deze onderwerpen, maar je
kunt het ook aantonen – dat is
van groot belang voor besluitvormers zoals investeerders en
potentiële gebruikers.”
Momenteel onderzoekt THINC.
onder andere of een specifieke
vorm van borstkankerscreening
geschikt is voor middeninkomenslanden, verder doet het
team kosteneffectiviteitsonderzoek naar nieuwe sepsis-diagnostiek en onderzoek naar een
mobiele app voor zelfmanagement bij de ziekte van Crohn.

Meer info?
https://www.thinc.healthcare
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Vanuit het gezondste kantoorgebouw in
Nederland werkt VGZ aan een gezonder Nederland

I

n Arnhem staat sinds
vorig jaar het gezondste
kantoorgebouw van
Nederland. Met een
Platinum-certificaat voldoet
het onderkomen van
zorgverzekeraar VGZ aan
de hoogste eisen van de
International WELL Building
Institute (IWBI), een
methode waarbij de impact
van de werkomgeving op de
gezondheid en het welzijn
van de medewerkers wordt
getoetst.

“Voor een zorgverzekeraar heeft
een gezonde werkomgeving een
strategische waarde,” zegt Richard Helmus, Manager Facility
& Real Estate bij VGZ. “Toen we
in 2017 een prijs wonnen voor
beste werkplek dacht ik: hoe
kunnen we onze ambities nog
verder opschroeven?” Helmus
ontdekte in de VS de WELL-certificering, de internationale
standaard voor gezonde gebouwen. “We gingen met VGZ voor
goud, maar uiteindelijk bleek
platinum haalbaar. Uniek in Nederland. Wereldwijd staan we
ermee in de top tien, in Europa
zelfs in de top drie.”
Bioritme
Bij de WELL-certificering wordt
aan de hand van tien thema’s
beoordeeld hoe gezond een
werkomgeving is – een mix
van onder andere technische
oplossingen (denk aan de
akoestische inrichting), gezond
materiaalgebruik (van schoonmaakmiddelen tot de verf op de
muur) en een duidelijk aanwezige stimulans om gezond te
eten en actief te bewegen. Trots
is Helmus op de uitvoering van
de thema’s die hij gemakshalve ‘licht en lucht’ noemt: “De
complete werkvloer is verlicht
met zogenaamde circadiaanse
verlichting die in kleur en sterkte meebeweegt met je biologische klok. Als je hier ’s morgens
vroeg binnenkomt, is het licht
nog niet zo fel, net zo min als
buiten de zon al fel schijnt. De
positieve effecten zijn wetenschappelijk onderbouwd. Zo
raakt je bioritme niet in verwarring, ben je fitter en kun je je
beter concentreren, zeker ook
omdat je een betere nachtrust
hebt.” En de lucht? Helmus:
“Aan de goede systemen die
de luchtkwaliteit al bewaakten,
hebben we een flinke dosis
intelligentie toegevoegd. Het
systeem meet de activiteit in
een ruimte en zorgt dan voor

het ideale klimaat. En de lucht
die binnenkomt, wordt op een
nog hoger niveau gefilterd.
Er staat een dashboard bij de
ingang dat de kwaliteit van het
binnenklimaat weergeeft. De
cijfers geven meestal aan dat
het gezonder is om binnen te
zijn met de ramen dicht dan
buiten.”
Inspireren
Het gezondste gebouw is
geen doel, het is een middel,
benadrukt Helmus. “We laten
ermee zien hoezeer we onze
missie serieus nemen: we zijn
dé partner voor onze leden
en naasten met persoonlijke
oplossingen voor gezondheid
en zorg. Zo werken we aan een
gezonder Nederland, elke dag
weer. Door met een gezonde
werkomgeving toonaangevend
te zijn, meten we ons ook
doelbewust een voorbeeldfunctie aan. We proberen andere
organisaties te inspireren en te
motiveren om óók te gaan voor
een WELL-certificatie. Werken
aan een gezonder Nederland
doe je samen. Als er straks een
gebouw in Nederland is dat nóg
gezonder is, juich ik dat toe.
We hebben de kennis in huis,
iedereen mag daar gebruik van
maken en ervan profiteren.”
Toonaangevend
Gezondste gebouw? Zeker. Maar
ook: gezondste werkgever. “In
onze strategie komt de mens
altijd op de eerste plaats,” zegt
David van den Tillaart, Business
Change Consultant bij VGZ. “Dus
helpen we medewerkers om

op een gezondere manier hun
werk te doen, en zeker ook de
balans tussen privé en werk te
bewaken. Juist in de coronatijd
hebben we heel sterk laten zien
waarvoor we staan. In de onvermijdelijkheid van het thuiswerken zagen we ook heel scherp
kansen voor het uitdiepen van
onze missie. We hebben de gezonde werkplek bij de mensen
thuis gefaciliteerd en inzicht
geboden in wat dat behelst: van
werken met voldoende daglicht
tot voldoende blijven bewegen
en, opnieuw, het in de gaten
houden van de balans tussen
werk en privé. Dat gaat wel
even verder dan het afleveren
van een bureautje.” Het is,
betoogt Van den Tillaart, door
de coronacrisis goed zichtbaar
geworden waar de pijnpunten

liggen. Filerijden, onnodige
reisbewegingen maken, daar
willen we niet meer naar terug.
De komende tijd onderzoeken
we bij VGZ hoe we ook toonaangevend kunnen zijn in de
manier van werken ná corona
– dat betekent vooral ook goed
luisteren naar de medewerkers
en flexibiliteit nastreven in de
verdeling van thuis- en kantoorwerk.”
Gezond en zinnig
“Mensen gaan een bewuste
keuze maken om naar kantoor
te komen,” zegt Helmus. “Dan
moet je ze ook een meerwaarde
bieden. We hebben de kantooromgeving voorzien van sensortechnologie en kunnen zo
garanderen dat je de werkplek
krijgt die je hebt gereserveerd.

“Het gezondste gebouw
is geen doel, het is
een middel. We laten
ermee zien hoezeer we
onze missie serieus
nemen”

Dan kan het zijn dat de dag
begint op een teamplek voor
interactie met je teamleden en
je langs andere plekken de dag
beëindigd in een focusruimte
waar je nog twee uurtjes geconcentreerd kunt werken. Ik noem
het ‘quality time at the office’.
Arnhem is helemaal ingericht
op basis van activiteitgerelateerd werken. We hebben geen
werkplekken, maar plekken die
werken”
Van den Tillaart: “We willen
gezond en zinnig organiseren,
dat is de grondslag. Een mensgerichte benadering waarmee
we willen laten zien wie we zijn,
wat onze koers is en waarmee
we, nogmaals, willen inspireren.”
Helmus: “Op het moment dat
elke medewerker zegt dat de
werkomgeving van VGZ hem of
haar in staat stelt om het beste
uit zichzelf en uit het team te
halen en zo een impactvolle
bijdrage kan leveren aan de
strategie van VGZ, ga ik op zoek
naar een andere uitdaging.
Dan heb ik mezelf overbodig
gemaakt.”
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De rol van technologie bij communicatie-verbetering in de zorg

H

et is een enorme open
deur. Een soepele
communicatie tussen
zorgverleners onderling
is extreem belangrijk.
Dat geldt uiteraard ook
voor die tussen patiënt
en zorgverlener, of
dat nu een huisarts,
praktijkondersteuner,
medisch specialist,
verpleegkundige of
apotheker is. Een
kraakheldere communicatie
– en daarmee een helder
zorgtraject – leidt immers
tot efficiëntere, betere zorg.
Technologie kan daarbij
helpen.

Een patiënt die bijvoorbeeld
precies weet wat hij of zij aan
zelfmanagement kan doen,
hoeft minder aanspraak te
doen op de schaarse tijd van
de zorgverlener. Toch is de
praktijk weerbarstig, op tal van
punten. Patiënten begrijpen
de informatie niet die aan
hen wordt verstrekt en durven
daar vervolgens geen vragen
over te stellen. Of ze worden
niet of nauwelijks betrokken
bij de besluitvorming over
hun zorg. Of, iets heel anders,
softwaresystemen blijken
moeizaam met elkaar te
kunnen ‘praten’, waardoor de
informatieoverdracht van de
ene naar de andere zorgverlener spaak loopt. Op allerlei
gebieden vindt momenteel
onderzoek plaats naar hoe
dergelijke communicatie kan
worden verbeterd. Zo loopt

bij Nivel het onderzoeksprogramma Communicatie in de
Gezondheidszorg. Zij onderzoeken onder meer wat patiënten
en zorgverleners nodig hebben
om doelgerichte en persoonsgerichte communicatie voor
alle betrokkenen mogelijk te
maken. En hoe goede communicatie precies de kwaliteit
en veiligheid van de zorg
verbetert. Maar ook welke rol
e-health hierbij kan spelen.
Technologieën helpen
verbeteren
Wat die rol van technologieën
bij het verbeteren van processen en communicatie betreft,
ontwikkelt Nivel onder andere
webbased interventies en
e-learningtools op maat. Dat
doen ze samen met patiënten
en zorgverleners. Sprekend
voorbeeld is de website Luistertijd.nl. Dit is een initiatief
van Nivel en KWF Kankerbestrijding, een website voor
oudere patiënten die de diagnose kanker hebben gekregen
en voor hun zorgverleners.
Luistertijd biedt patiënten en
zorgverleners een gratis online
communicatieprogramma
dat hen ondersteunt in het
voeren van gesprekken over de
behandeling. Door middel van
video’s krijgen zij voorbeelden
te zien van goede communicatie.
Informatieoverdracht tussen
zorgverleners
Maar als gezegd, de communicatieproblematiek in de zorg
zit hem niet alleen tussen

zorgverleners en patiënten,
maar ook tussen zorgverleners
onderling. Ook op dat gebied
zijn er innovatieve initiatieven,
zoals AcuteLink. Dat is een samenwerking die zich focust op
communicatie en overdracht
voor de toegankelijkheid van
de acute zorg. In gesprekken
met zorgprofessionals over
de hele zorgketen kwam
het schakelpunt als kritisch
moment naar voren. Bij dat
overdrachtsmoment van de
ene zorgorganisatie naar de
andere haperde de communicatie nogal eens. AcuteLink
heeft vervolgens een systeem
ontwikkeld om die overdracht
van informatie en communicatie te verbeteren. Dit
informatieoverdrachtsysteem
is relatief eenvoudig, zodat
bijvoorbeeld triagisten van
verschillende zorgorganisaties
snel, soepel en transparant
met elkaar kunnen communiceren. Zo kan via dit systeem
informatie worden gedeeld
over de precieze status van
een patiënt. Ook kan het
verzoek om vervolgzorg expliciet worden geformuleerd.
Verder kan met dit systeem
worden gelogd, dus informatie worden vastgelegd over
alle werkzaamheden die rond
een patiënt worden verricht.

Technologie blijkt een
onmisbare schakel om
de communicatie in de
zorg te verbeteren.

EXPERT
JAAP TRAPPENBURG
OPRICHTER THINC. EN
ASSOCIATE PROFESSOR
ZORGINNOVATIE UMCU
Er worden zoveel innovaties
bedacht, waarom halen lang
niet al deze innovaties de
eindstreep?
“Dat kan echt allerlei oorzaken
hebben. Allereerst de
werkzaamheid. Sommige apps
of technologische oplossingen
claimen bijvoorbeeld
gezondheidswinst op te leveren,
maar die claim blijkt vervolgens
onvoldoende te kunnen worden
bewezen. Ook een mismatch
tussen oplossing en gebruiker
is een veelvoorkomende
oorzaak. Dan sluit de oplossing
niet aan bij de specifieke
behoeften van de gebruiker,
of is die laatste niet goed
genoeg in staat de oplossing
toe te passen. Andere mogelijke
oorzaken dat de zorginnovatie
de markt niet bereikt, zijn
een implementatietraject
dat vastloopt omdat het niet
voldoende aansluit bij het
dagelijkse zorgproces, een
ondernemer die de markt
niet kan overtuigen van de
meerwaarde of een gebrekkig
verdienmodel. Hierdoor haken
patiënten en zorgverleners af.”
Waarom is THINC. een
oplossing voor dit probleem?
“Door onze werkwijze halen
we het onderste uit de kan op
het gebied van werkzaamheid,
goede gebruiksvriendelijkheid
en het bereiken van de markt.
Wij bieden wetenschappelijke

Technologie blijkt dus ook hier
een onmisbare schakel om de
communicatie in de zorg de
verbeteren. Die tussen arts en

diensten aan die innovators
snel antwoorden geven op
vragen die op die gebieden
leven. Daarbij geldt: hoe vroeger
wij worden ingeschakeld bij een
innovatie, hoe meer er nog te
corrigeren is. Als een innovatie
nog in ontwikkeling is, kan de
opgehaalde informatie namelijk
verwerkt worden in een nieuw
prototype. Met onze kennis
en expertise adviseren wij
daarover.”
Wat zal de grootste
verandering in het
zorglandschap worden de
komende tien jaar?
“Ik verwacht het meeste
van allerlei opkomende
basistechnologieën die
samenkomen. Denk aan het op
afstand continu verzamelen
van data. En vervolgens steeds
intelligenter beslissingen
nemen op basis van die data.
Concreet verwacht ik dat de
grens tussen preventie en
formele zorg vervaagt en er
steeds minder behoefte is aan
een fysiek gebouw. Bijvoorbeeld
wearables gaan mensen nog
veel beter dan nu monitoren
en begeleiden in het gezond en
vitaal blijven.”

Meer info?
https://www.thinc.healthcare

patiënt én die tussen zorgverleners onderling. Om uiteindelijk de zorg zelf efficiënter te
maken.

IN SAMENWERKING MET PACT CARE

Een digitaal platform waarop vraag- en aanbod van zorg samenkomt
Vergaande samenwerking
tussen verschillende
zorgpartijen (van huisarts
tot ziekenhuis) moet de
druk op de acute zorg
verlichten. Om deze
samenwerking efficiënter
te maken, heeft het
Acute Zorgnetwerk
Noord-Nederland
samen met Pact Care
gewerkt aan een digitaal
zorgcoördinatieplatform.
‘Bereid je voor op code zwart,’
luidde in februari de opdracht
van minister Van Ark (Medische
Zorg en Sport). Ofwel: als in
Nederland door slechtere coronacijfers fase 3 intreedt, hoe
waarborg je dan nog de regulie-

re zorg? “Denk aan de situatie
waarin er te weinig IC-bedden
zijn en de ziekenhuizen vol liggen,” zegt Tea Martic, adviseur
acute zorg- en crisisbeheersing
bij AZNN (Acute Zorgnetwerk
Noord-Nederland). “Maar ook
aan uitval van medisch personeel en aan bijvoorbeeld langere aanrijtijden van ambulances.”
Samenwerking
Alles draait in zo’n crisissituatie
om goede, vergaande samenwerking en coördinatie. Martic:
“We hebben in onze regio
Noord-Nederland gekozen voor
het inrichten van een Zorgcoördinatiecentrum Pandemie en
een heel laagdrempelig overlegen beslisondersteuningssys-

teem, één digitale locatie waar
zoveel mogelijk ondersteunende
systemen zijn ondergebracht
en waarin vraag en aanbod van
zorg samenkomt.” De digitale
infrastructuur werd ontwikkeld
in nauwe samenwerking met
Pact Care. “Een partner die sterk
is in het out-of-the-box-denken,”
zegt Martic. “Je hebt een sys-

“Al vanaf 2019 werken
we aan een de pilot
zorgcoördinatie die de
druk bij de acute zorg
moet wegnemen.”
teem nodig dat je bij hoge druk
en onzekere situaties snel en
laagdrempelig kunt aanpassen,
telkens als er nieuwe informatie binnenkomt. Als mogelijkheden van zorg uitvallen, kun je in
het overleg- en beslisondersteuningssysteem meteen zoeken
naar andere zorgopties.”
Best case-scenario
Code zwart diende zich niet
aan, maar het platform werd

niettemin succesvol getest.
“Feitelijk is het een vervolg op
een bestaand pilotproject,” zegt
Martic. “Vanaf 2019 werken we
met AZNN en diverse partijen
aan virtuele zorgcoördinatie
met als doel meer passende
zorg waarmee we ook de druk
op de acute keten kunnen
reduceren. Pact Care heeft een
eerste opzet gemaakt voor een
zorgcoördinatiesysteem, op basis van een vraag als: hoe kunnen zorgverleners elkaar op een
laagdrempelig platform vinden
voor de juiste zorg op het juiste
moment door de juiste zorgverlener? Je zou kunnen zeggen
dat we daarbij niet meer in
worst-case- maar in best-casescenario’s denken.”
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“Implementeren is een vak”

Waarom is tBureau eigenlijk
nodig, wat is jullie reden van
bestaan?
Van Gils: “Wij zien dat veel zorgorganisaties vastlopen in een
innovatietraject. Ze willen graag
vernieuwen, verbeteren, innoveren, om bijvoorbeeld meer
tijd en aandacht te creëren voor
hun cliënten. Of om meer regie
en zelfstandigheid voor hun
patiënten te realiseren. Maar
ze halen helaas het gewenste
resultaat niet. Er is al zoveel geprobeerd en geëxperimenteerd
met zorgtechnologie, maar het
beklijft gewoonweg niet binnen
de organisatie. Gevolg is dat
men het idee weer vervangt
door een ander, nieuw idee. Zo
komt innovatie nooit echt van

De hamvraag dan: hoe komt
het dat innovaties zo vaak
gedoemd zijn te mislukken?
Van Gils: “In het kort komt
het erop neer dat soms een
scherpe visie ontbreekt.
Dan willen organisaties wel
innoveren, maar weten ze
niet wat ze preciés willen.
Veel vaker lukt het niet om
de innovatieve visie echt te
realiseren, dan schort het dus
aan de uitvoering. Het borgen
en normaliseren van de
innovatie mislukt. Dat heeft
ermee te maken dat ze niet
inzien dat implementeren
echt een vak is. Een vak dat
niet alleen kennis en kunde
over veranderen vereist, maar
ook toewijding en doorzettingsvermogen. Niets implementeert zich vanzelf, daar
is keihard werken en een
gestructureerde aanpak voor
nodig.”

de grond. Daar willen wij verandering in brengen.”
Kunnen jullie een voorbeeld van geven van een
eHealth-oplossing die niet
beklijft?
Timmer: “Neem smartglasses.
Daar is soms veel in geïnvesteerd, ze zouden de zorg diepgaand kunnen veranderen. Het
is voorlopig een typisch geval
van overpromising en underdelivering. In de praktijk wordt
er namelijk nauwelijks gebruik
van gemaakt. Een ander voorbeeld is beeldbellen in de zorg,
waarbij ik mijn hart vasthoud
voor de toekomst ervan. Nu
doet iedereen dat noodgedwongen, vanwege de coronacrisis.
Maar als we het niet zorgvuldig
borgen in de processen, vallen
we na corona weer terug in
de oude gewoonte, met alleen
maar face-to-face contact.
Terwijl een goede balans tussen
beeldbellen en fysiek contact
de zorg efficiënter maakt en
wachttijden kan verkorten. Denk
alleen maar aan patiënten die
minder hoeven te reizen.”

Wat is jullie rol daarbij?
Timmer: “tBureau is een adviesorganisatie voor versnelling van innovaties in de zorg.
Wij helpen zorgorganisaties,
zoals GGZ-instellingen, ouderen- en thuiszorg en gehandicaptenzorg, om hun zorg
toekomstbestendig te maken.
Door bij voorkeur het hele
traject van implementatie
naar adoptie te begeleiden.
Innoveren kan écht, maar het
vergt veel.”

“Implementeren vereist
niet alleen kennis en
kunde over veranderen,
maar ook toewijding en
doorzettingsvermogen.”
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eel zorgorganisaties
die willen innoveren
zijn echt wel van
goede wil. Ze doen dit om
bijvoorbeeld hun cliënten
meer regie te geven, of om
de kwaliteit van hun leven
te verbeteren. Maar tussen
droom en daad zit iets in de
weg: hindernissen om het
innovatieve idee duurzaam
in de praktijk te brengen.
Precies daar kan tBureau
bij helpen. Directeuren Jack
van Gils en Saskia Timmer
vertellen over hun visie
op innovatie in de zorg en
aanpak.

Hoe gaan jullie te werk om
innovaties echt te realiseren?
Van Gils: “We werken via
negen stappen, van het
begin – het analyseren van
de behoefte en visie van
een organisatie – tot en met
het eind – de uitvoering met
behulp van draaiboeken en
borging in de organisatie. Bij
deze implementatiemethodiek van innovaties vormt de
driehoek proces – technologie – sociaal de kern. Door
technologie te introduceren
in een proces verandert dat
proces en daardoor veranderen onderlinge interacties
ook, de sociale component.
De zorg is mensenwerk en
dat mag je niet vergeten in
zo’n implementatietraject.
Sterker nog, die driehoek
moet volledig in balans zijn
om innovaties te doen slagen. Dat betekent dat je alle
mensen in je organisatie, en
dus niet alleen het management, moet meenemen. Het
is voor iedereen een leertraject. Weerstand moet worden weggenomen, voordelen
moeten worden uitgelegd.
Wij spelen daarbij de rol van
betrokken programmamanager, die samen met onze
klanten successen wil boeken. Dat doen we door tot in
detail de implementatie te
begeleiden.”

Kun je tot slot een praktijkvoorbeeld geven waaruit
blijkt hoe jullie aanpak
eruitziet?
Timmer: “Zeker, vorig jaar zijn
we bijvoorbeeld aan de slag
gegaan bij een GGZ-instelling.
Zij wilden hun eHealth nieuwe
impulsen geven, in het bijzonder het blended behandelen,
dus deels online en deels face-to-face. We zijn eerst gaan
kijken waar ze op dat moment
precies stonden, wat de visies,
knelpunten en doelen waren,
en wat minimaal haalbaar
was. Na deze analyse volgde
een veranderplan, met daarin
beschreven wat de aanpak per
afdeling zou moeten zijn om
de innovatie door te voeren.
Vervolgens was het een kwestie van medewerkers trainen
en meenemen, communiceren
en aan adoptie werken via
onze maatwerk-draaiboeken.
Daarin staan voor elke organisatorische eenheid, elk team,
de processtappen nauwkeurig
beschreven. Om een lang verhaal kort te maken: de resultaten waren spectaculair! Het
aantal cliënten dat online actief werd, was in korte tijd bijna verzevenvoudigd. Momenteel zijn we bezig deze mooie
resultaten te borgen. Zodat
deze innovatie blijvend van de
grond komt. Dat gunnen we
meer organisaties. Innovatie in
de zorg kan, maar vraagt wel
de juiste investering!”
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Goede zorg: thuis kan het ook

D

e zorg van de
toekomst begint
vandaag met
technologische vernieuwing.
Zorg zal vaker digitaal
worden aangeboden, want
thuis kan veel zorg ook. De
patiënt kan zelf waarden
meten en doorgeven, liefst
via een veilige Persoonlijke
Gezondheidsomgeving
waarin niet alleen
medische gegevens
staan maar ook waarden
uit digitale apparaten,
vertelt Dianda Veldman,
directeur Patiëntenfederatie
Nederland.

“Corona heeft veel naars
gebracht. Mensen wachten
op zorg, durven het huis
niet uit en zijn bang voor
hun gezondheid. Veel zorg is
uitgesteld. Meer dan 140duizend operaties moeten
worden ingehaald, naast de
gewone zorg die ook weer op
gang komt. Dat vraagt veel
van zorgverleners, maar ook
van patiënten van wie sommigen letterlijk al anderhalf
jaar niet meer buiten zijn
geweest. Zij wachten op een
hernia-operatie, een nieuwe
knie of chemotherapie. We
horen bij Patiëntenfederatie
Nederland hartverscheurende verhalen.”
“Maar ik zie ook een lichtpuntje. Ineens merken we
dat je niet voor elk wissewasje naar het ziekenhuis en
de dokter hoeft. Patiënten
kunnen beeldbellen met
de dokter, meten thuis hun
eigen bloedwaarden, houden

hun aandoening in de gaten
en hebben apparatuur thuis
om hartfalen te monitoren.
De gegevens gaan via de pc
naar een gespecialiseerde
verpleegkundige die aan de
bel trekt als er iets abnormaals is te zien. Pas dan
hoeft de patiënt alsnog naar
het ziekenhuis of de huisarts. Dat is winst. Thuis zit
je rustiger en loop je geen
complicaties op.”
“Wij pleiten daarom met
Zorgverzekeraars Nederland
voor een wettelijk recht op
(digitale) zorg thuis. Iedereen moet kunnen kiezen
voor zorg op afstand. Wij
zeggen dan: Thuis kan het
ook. Dus zorg thuis als het
kan, al dan niet via telemonitoring of beeldbellen, en
in het ziekenhuis als het
moet.”
“Wat daarbij kan helpen is
als mensen zelf een Persoonlijke Gezondheidsomgeving, een PGO hebben.
Dat is een online plek waar
al je medische gegevens bij
elkaar komen. Niet alleen uit
je medische dossier, maar
ook uit digitale apparaten.
Hoeveel loop je op een dag,
hoe zit het met je hartslag,
bloeddruk, medicijngebruik
en noem maar op.”
“Wij hebben met zo’n vijftig
organisaties uit de zorg
en uit de samenleving een
PGO-alliantie opgericht.
Daarin werken we samen om
veilige Persoonlijke Gezondheidsomgevingen te ma-

ken, die bruikbaar zijn voor
patiënt en zorgverlener. Met
een PGO heb je als patiënt
de regie over je gezondheid.
Je bepaalt zelf wie wat kan
zien en waarom en wanneer.
De patiënt zit dus achter het
stuur.”
“We zetten grote stappen
op dat terrein. Later dit jaar

“Je hoeft straks
niet meer voor elk
wissewasje naar
de dokter of het
ziekenhuis.”

gaan veel huisartsenpraktijken hun medische gegevens
beschikbaar stellen aan patiënten met een PGO. Je kunt
dan alle medische gegevens
van de huisarts op je eigen
PGO laden. Je hoeft niet
meer dossiers uit te printen,
maar ziet met één druk op
de knop wat de huisarts over
je heeft geregistreerd. En
de huisarts kan – als jij dat
goedvindt - zien wat jij aan
het PGO toevoegt. Met een
PGO met een MedMij-label
kan dat op een veilige en betrouwbare manier.”
“Volgens ons is dit de toekomst van de zorg. Want

straks is er nog veel meer
mogelijk met een PGO. Welke informatie hebben andere
artsen over jou, bijvoorbeeld
uit het ziekenhuis of de ggz?
Wat betekent dat voor jouw
gezondheid? Hoe kun je die
gezondheid zelf verbeteren?
Wat betekent dat voor jouw
persoonlijk leven? Als patiënt bepaal je immers zelf
wat er met jouw gezondheid
en jouw gegevens gebeurt.
Dat is digitale, of hybride
zorg, zoals het moet. En ja,
thuis kan dat ook.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET MANNENKLINIEK DE BOER

Problemen in bed? Niet tobben, laat er iets aan doen
Seks is iets wat je samen beleeft. Maar als je als man te
snel klaarkomt, maakt het
plezier al snel plaats voor
schaamte en frustratie. Behandelen is goed mogelijk.
“Dus maak van je hart geen
moordkuil. Zoek hulp.”

‘Je bent zogezegd
amper binnen of het is
alweer voorbij.’

Fotograaf: Ilvy Njiokiktjien / VII Photo

Betere seks
Gemiddeld komt de man na
penetratie in drie à vijf minuten klaar. Bij een te snelle
zaadlozing ligt dat altijd onder
de minuut. De Boer: “Je bent
zogezegd amper binnen of het
is alweer voorbij.” Het gebrek
aan controle kan door omstan-

digheden of door een aandoening komen, denk bijvoorbeeld
aan een ontsteking van de
prostaat. “Maar het kan dus
ook aanleg zijn,” zegt De Boer.
“Er is een te snelle snelweg
tussen seksueel orgaan en
hersenen, je komt te snel klaar
door een te snelle prikkel,
soms zelfs al vóór de penetratie.” Laat je niet meeslepen
door faalangst en schaamte.
De Boer: “Het overkomt je, je
kunt er niets aan doen, dus
maak van je hart geen moordkuil. Zoek hulp.” Praten lucht
al enorm op, is zijn ervaring.
De oplossing daarna varieert van simpele trucjes tot
medicijnen als het probleem
is aangeboren. De Boer: “Ik

zeg vaak tegen cliënten: ‘Ik
ga jullie helpen de seks weer
beter te maken’. Inmiddels heb
ik al zoveel mensen gerustgesteld en verlichting geboden,
dat raakt me nog steeds. Te
snel klaarkomen mag en moet
geen taboe zijn.”

Meer info?
www.dbmgz.nl | 030 662 8327

de boer

mannen
GEZONDHEID & ZORG

“Ik laat op een congres wel
eens een foto zien van het
Nederlands elftal,” zegt medisch seksuoloog en mannenarts dr. Bert-Jan de Boer
van Mannenkliniek de Boer
in Bilthoven. “Dan vraag ik:
wie van deze mannen komt
te snel klaar? Je kunt het niet
aan ze zien, maar reken maar
dat er eentje tussen zit. Eén
op de tien mannen heeft bij

seks last van een te vroege
zaadlozing, bij twee tot vijf
procent is het een aangeboren probleem.” Schaamte en
frustratie over het ontbreken
van controle maken van iets
dat ontspannen en leuk moet
zijn een kwellende opgave.” De
Boer: “Ik heb cliënten die met
smoesjes geslachtsgemeenschap of zelfs het aanknopen
van relaties uit de weg gaan.
En ik zie verder goede huwelijken toch wankelen omdat in
bed mensen niet meer samen
kunnen genieten.”
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Oogzorg zonder wachijd en reistijd

A

l langere tijd staat de
zorg onder druk en
lopen de wachttijden
in het ziekenhuis op. In de
praktijk blijkt dat vijftig tot
zeventig procent van de
patiënten die nu naar het
ziekenhuis gaan, prima dicht
bij huis of digitaal geholpen kunnen worden onder
supervisie van een medisch
specialist op afstand. Op
deze manier nemen de
wachttijden af en worden
ziekenhuizen ontlast. De
coronacrisis heeft een versnelling teweeggebracht van
medisch-specialistische zorg
bij de patiënt thuis. Zorginstelling Ksyos zet zich hier al
sinds 2001 voor in.

Oogarts Willem Maat (42) werkt
sinds 2012 met Ksyos
Oogheelkunde. Hij bekijkt en
beoordeelt oogonderzoeken
digitaal op afstand in het Zorgpad Oogheelkunde. Dit doet

hij naast zijn werk als oogarts
bij Oog op Zuid Oogkliniek in
Rotterdam.
Wat is jouw rol als oogarts in
het Zorgpad Oogheelkunde?
‘’Ik werk al bijna tien jaar
met Ksyos Oogheelkunde. In
het Zorgpad Oogheelkunde verwijst de huisarts patiënten met
oogklachten naar de optometrist ‘om de hoek’. Hierbij gaat

het bijvoorbeeld om klachten
als droge ogen of verdenking
op glaucoom. Ik bekijk en beoordeel deze oogonderzoeken
digitaal, want het overgrote
deel van de oogzorg hoeft niet
in het ziekenhuis plaats te vinden. Deze manier van werken
zorgt voor efficiëntieverbetering en kostenbesparing, maar
ook voor patiëntvriendelijkere zorg.’’

‘’Het voordeel van het Zorgpad Oogheelkunde is
dat de patiënt met oogklachten binnen enkele
dagen terecht kan voor een oogonderzoek bij de
optometrist in de buurt, terwijl de oogarts op
afstand digitaal meekijkt.’’

Wat zijn de voordelen
voor de patiënt?
‘’Een half jaar wachttijd in het
ziekenhuis voor een oogonderzoek is helaas geen uitzondering. Het voordeel van het Zorgpad Oogheelkunde is dat de
patiënt met oogklachten binnen enkele dagen terecht kan
voor een oogonderzoek bij de
optometrist. Op deze manier
ontvangt de patiënt de juiste
zorg op de juiste plek.’’

Ksyos
Oogheelkunde
bestaat uit:
Zorgpad Oogheelkunde
Netvliesscreening
Orthoptie

Ksyos levert bereikbare en
betaalbare gezondheids-

En voor de gezondheidszorg?
‘’Dankzij de samenwerking
tussen huisarts, optometrist,
oogarts en Ksyos hoeft de
patiënt in veel gevallen niet
meer naar het ziekenhuis. Dit is
natuurlijk veel patiëntvriendelijker. Meteen aan de beurt, in
de buurt. De zorg wordt op deze
manier bovendien efficiënter
ingericht én zo houd ik meer
tijd over voor patiënten met
ernstige oogklachten. Voorheen
zag ik regelmatig patiënten met
een droog oog, brilafwijkingen
en noem maar op; allemaal
klachten die de optometrist in
de wijk prima kan behandelen.’’

zorg, zónder wachttijd of
reistijd. Ksyos zorg vindt online plaats óf dicht bij huis, bijvoorbeeld bij het gezondheidscentrum of bij de optometrist in de
buurt. Patiënten kunnen direct terecht voor medisch specialistische zorg op het gebied van
cardiologie, GGZ, dermatologie,
oogheelkunde, slaapgeneeskunde
en longgeneeskunde.

IN SAMENWERKING MET DRIMPY

Regie over en inzicht in eigen gezondheid

J

ouw eigen medische
informatie, beschikbaar
op de momenten
wanneer het ertoe doet. Het
lijkt een open deur, maar de
praktijk wijst vaak anders
uit. Het PGO-platform van
Drimpy maakt het mogelijk
om jouw beschikbare
medische en andere
gezondheidsinformatie in
één overzicht te bekijken
en beheren. Dit geeft meer
regie over en inzicht in jouw
gezondheid.

Een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) is meer dan
een opslagplaats voor gegevens vindt Arnold Breukhoven,
oprichter van Drimpy
(www.drimpy.com).
Drimpy PGO is een platform
dat jouw medische informatie
bereikbaar maakt om je gezondheid te verbeteren. Het is georganiseerd rondom de patiënt
en vanuit het perspectief van
de patiënt of zorgconsument.
De meest geschikte “hub” voor
medische informatie, want de
patiënt is degene die op alle
zorgplekken komt.

Als eerste PGO-leverancier ontving Drimpy in 2019 uit handen
van de minister het MedMij-label (www.medmij.nl). Inmiddels maken meer dan vijftigduizend Nederlanders gebruik
van het platform en hebben
zij samen al meer dan 125.000
medische dossiers opgehaald.
Meer efficiëntie en
minder fouten
Met Drimpy kan men persoonlijke medische en andere
gezondheidsinformatie, die op
verschillende plekken bewaard
wordt, in één volledig overzicht bekijken en beheren.
Dit voorkomt dat patiënten
telkens opnieuw hun verhaal
moeten vertellen, er onnodige
herhaalonderzoeken worden
gedaan en zorgt voor minder
medicatiefouten. Vraag een
willekeurige patiënt welke medicijnen die gebruikt en negen
van de tien antwoorden met:
“je weet wel: dat oranje doosje
met blauwe letters en een
schuine streep rechts bovenin”.
Door de juiste gegevens binnen
te halen (DigID controle) uit gevalideerde bronsystemen (EPD
of HIS), zorgen we ervoor dat

de juiste medische informatie
altijd beschikbaar is.

“Simpel gezegd kan je een PGO
zien als stekker die elektriciteit opvraagt om iets te laten
functioneren en kan je een
DVZA zien als contactdoos die
elektriciteit doorstuurt vanuit
het bronsysteem”.
Recent heeft Drimpy ook als
DVZA (Dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label

behaald. Daarmee heeft Drimpy
opnieuw een belangrijke stap
gezet voor meer gegevens uitwisseling tussen zorgaanbieder
en de patiënt/burger.
De patiënt bepaalt
De patiënt bepaalt altijd
zelf of en met wie gegevens
worden gedeeld. Je verzamelt
via Drimpy data uit dossiervorming, evenals vitale gegevens,
rechtstreeks uit bronsystemen
of geïmporteerd vanuit gekop-

pelde apps en wearables (bijvoorbeeld een Fitbit). Met ruim
vijftigduizend actieve gebruikers
die hun eigen gegevens kunnen
gebruiken om hun gezondheid
te volgen, monitoren en verbeteren, is Drimpy de koploper van
Nederland.
Een overzichtelijker zorgtraject?
Steeds meer zorginformatiesystemen zijn er klaar voor. Registreer je daarom op Drimpy.com
voor meer grip op en inzicht in
jouw gezondheid.
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De gezondheidsvoordelen
van een betere leefstijl

V

olgens het RIVM
en het CBS telt
Nederland momenteel
om en nabij de 10 miljoen
mensen met een chronische
aandoening, daarnaast
waren er in 2020 bijna 3,4
miljoen ouderen in ons land.
De grote vragen hierbij:
hoe is dit aantal chronisch
zieken terug te dringen
en hoe leven ouderen zo
lang mogelijk gezond en
zelfredzaam?

Tal van kennisinstellingen,
onderzoeksinstituten en zorgorganisaties buigen zich over
deze vragen. Een aanpassing
van leefstijl is in elk geval een
van de cruciale antwoorden.
Nu is ‘leefstijl’ een containerbegrip, waar van alles onder
valt. Zoals roken. Circa één op
de vijf Nederlanders rookt en
het is evident dat stoppen met
roken – waarvoor verschillende
programma’s bestaan – een
gunstig effect heeft op je
gezondheid. Zo is volgens het
Trimbosinstituut het risico op
hart- en vaatziekten een jaar
na het stoppen al gehalveerd.
En het risico op longkanker is
na tien jaar gehalveerd. Alcoholgebruik is ook zo’n leefstijlfactor. Meer dan driekwart van
alle Nederlanders drinkt (wel
eens). Nu spreken de onderzoeken naar alcoholgebruik
elkaar enigszins tegen, maar
het is niet voor niets dat het
Voedingscentrum stelt dat de

eventuele (gezondheids)voordelen van alcohol niet opwegen tegen de nadelen.
Schijf van Vijf
De Grote Drie om zo lang
mogelijk gezond te leven,
lijken echter gezonde voeding, voldoende beweging en
genoeg slaap. We lopen ze in
vogelvlucht langs. Als het om
de invloed van voeding op gezondheid gaat, kun je in Nederland onder meer terecht bij de
Gezondheidsraad, die wetenschappelijke adviezen geeft en
vertaalt in de Richtlijnen Goede Voeding, en het Voedingscentrum, die deze richtlijnen
vervolgens letterlijk behapbaar
maakt. Het is vrij complexe
materie, maar het komt erop
neer dat wie eet volgens de
Schijf van Vijf, producten binnenkrijgt die enerzijds chronische ziekten voorkomen en
anderzijds voldoende energie
en benodigde voedingsstoffen
leveren. Voeding volgens de
Schijf van Vijf houdt kortweg
in: voldoende groente en fruit,
producten met onverzadigd vet
in plaats van met verzadigd
vet, voldoende vis, peulvruchten, vlees, ei, noten, zuivel,
brood, graanproducten, aardappelen en dranken. En (dus) ook
minder van buiten die Schijf
van Vijf, zoals snoep en koek.
Wekelijks minstens
150 minuten bewegen
Ook bewegen heeft een positieve bijdrage aan het gezond
ouder worden en het terugdrin-

gen van chronische ziekten. De
Gezondheidsraad, het Kenniscentrum Sport en Bewegen,
maar bijvoorbeeld ook de
bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder houden
vurige pleidooien voor meer
bewegen. Scherder overtuigt
regelmatig een breed publiek
hoe desastreus veel stilzitten is voor je gezondheid. De
huidige beweegrichtlijnen zijn
voor volwassenen minstens
150 minuten per week matig
intensieve inspanning, zoals
zwemmen, wandelen of fietsen. Deze leefstijlaanpassing
kan het risico op onder meer
hart- en vaatziekten, diabetes
type 2, depressies en vroegtijdig overlijden verlagen. Voor
ouderen verlaagt bewegen ook
nog eens het risico op bijvoorbeeld botbreuken, lichamelijke
beperkingen en dementie.
Goede slaaproutine
Ten slotte is lang de positieve
invloed van een goede nachtrust onderschat. Uit CBS-onderzoek blijkt dat 20 procent
van alle Nederlanders serieuze
slaapproblemen heeft. Slecht
slapen verhoogt het risico op
onder andere obesitas, kan-

“De Grote Drie om zo
lang mogelijk gezond
te leven, zijn gezonde
voeding, voldoende
beweging en genoeg
slaap.”

EXPERT
REMY BEMELMANS,
INTERNIST-VASCULAIR
GENEESKUNDIGE ZIEKENHUIS
GELDERSE VALLEI
Kun je de Alliantie Voeding in
de Zorg introduceren?
“Dit is een samenwerking
tussen wetenschappers van
Wageningen University &
Research en zorgverleners in
ziekenhuizen. De samenwerking
gaat twee kanten op:
wetenschappelijk onderzoek
wordt vertaald naar de praktijk
én andersom. Ik zie bijvoorbeeld
veel patiënten met hart- en
vaatziekten en overgewicht.
Als dokter probeer ik iedere
patiënt ervan te overtuigen
dat het loont om met voeding
en leefstijl aan de slag te
gaan. Daarom werk ik mee aan
bijvoorbeeld het ontwikkelen
van voedingsadviezen voor
patiënten.”
Wat is het belang van de
Voed Je Beter-studie?
“Dit is een studie waarin
we het effect van voeding
bij patiënten met hart- en
vaatziekten onderzoeken. Vaak
krijgen zij een cocktail van
medicijnen, maar patiënten
vragen ook aan mij wat ze zelf

ker, depressie en dementie.
Je slaap is met verschillende
tools, tips en tricks te verbeteren. Zo is het belang van een
goede slaaproutine essentieel.
Dat wil zeggen: je optimale
slaaphoeveelheid in een vast
ritme gieten. Stel je hebt 7 uur
slaap nodig en je moet elke
ochtend om 6.30 uur op. Ga
dan standaard elke avond om
23.30 uur naar bed, om zo dat

kunnen doen met hun voeding.
Er zijn nog geen toegespitste
voedingsadviezen voor deze
patiëntengroep, maar in het
algemeen kun je door – soms
al kleine – verbeteringen aan te
brengen in het eetpatroon, toch
gunstige effecten bereiken. In
de Voed Je Beter-studie gaan
we concreet onderzoeken
wat we met voeding
kunnen bereiken bij deze
patiëntengroep.”
Wat is de Eetscore?
“De Eetscore is een
gevalideerde online vragenlijst
waardoor patiënten en hun
behandelaars inzicht krijgen
in het eetpatroon van die
patiënten. Een patiënt ziet door
de Eetscore niet alleen of hij
bijvoorbeeld te weinig groente,
fruit of noten eet, maar ook
wat hij eraan kan veranderen,
met een voedingsadvies op
maat. Artsen hebben helaas
weinig tijd; met de Eetscore
kunnen we voeding snel en
goed bespreekbaar maken in de
spreekkamer.”

ritme te creëren. Overigens
heeft alles ook weer invloed
op elkaar. Gezond eten en
voldoende bewegen leveren
bijvoorbeeld een betere nachtrust op. En andersom geeft
een betere nachtrust je weer
meer energie om te bewegen.
Hoe dan ook is met relatief
kleine leefstijlaanpassingen
veel gezondheidswinst te
behalen.

IN SAMENWERKING MET DRS. EDDY ARNOLDUSSEN

Twee essentiële mineralen in relatie tot onze (chronische) gezondheid : magnesium en zink
Alle cellen in ons lichaam
hebben de mineralen
magnesium en zink
nodig (voor bijvoorbeeld
energieproductie, celdeling
en cel differentiatie). Deze
mineralen zijn bovendien elk
essentieel voor de activiteit
van meer dan 300 enzymen.
Een tekort van een van
beide mineralen kan zich op
verschillende manieren uiten
en kan leiden tot chronische
ziekten.
Alles wat je gespannen en strak
maakt kan mogelijk te wijten
zijn aan magnesiumtekort.
Als je niet kunt ontspannen
of niet kunt stoppen – denk
aan magnesium! Een aantal

gezondheidsklachten kunnen
gekoppeld worden aan dit belangrijke mineraal. Veel mensen
met een chronische ziekte of
gezondheidsproblemen zijn gebaat bij magnesiumsuppletie.
Omdat chronische ziekte stress
veroorzaakt en stress op zijn
beurt een magnesiumtekort
veroorzaakt.
Het andere multifunctionele
mineraal zink is onder meer
belangrijk voor groei en ontwikkeling, hersenfunctie (cognitie,
gedrag, stemming), immuunsysteem, antioxidantsysteem, stofwisseling van eiwitten, koolhydraten en vetten, wondheling,
hartfunctie, schildklierfunctie,
vruchtbaarheid, bloedstolling
en zintuigfunctie (zien, ruiken,

Symptomen van magnesiumtekort,
alleen realiseren we ons dat niet…
• Constipatie
• Hoge bloeddruk
• Angst
• Depressie
• Slapeloosheid
• Gedragsstoornissen
• Lethargie
• Verminderd geheugen/denken
• Epileptische aanvallen
• Vermoeidheid
proeven).
Door het ontbreken van
zinkreserves kan een te lage
zinkinname met de voeding al
binnen enkele weken leiden
tot (reversibele) gezondheids-

• Slaapstoornissen
• Pijn
• Spierkrampen
• Hoofdpijn
• Migraine
• Spierpijn
• Agressie
• ADHD
• Wazig werkende hersenen
• Spanning

problemen.
Via goede suppletie is dit eenvoudig omkeerbaar. Mineralen
worden het beste opgenomen
in een chelaat vorm, voorbeelden hiervan zijn magnesium-

bisglycinaat of zinkbisglycinaat. Een zink tekort heeft
meerdere effecten, waaronder
neurologische en somatische
symptomen. Voorbeelden van
neurologische symptomen zijn
depressie, verhoogde angst,
prikkelbaarheid, emotionele
instabiliteit en veroorzaakt
tekorten in sociaal gedrag.
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Maak voeding onderdeel van de behandeling

A

andacht voor
voeding levert
gezondheidswinst
op, juist ook als je al een
onderliggende ziekte hebt.
In Nederland gaat dat om
9,9 miljoen mensen met
een chronische ziekte.
Goede voeding draagt bij
aan het herstel en zorgt
voor een betere kwaliteit
van leven, na een operatie
of, zoals nu, na een Covid19-infectie.

Wie ziek is verwacht optimale zorg. Gezonde voeding is
daar onderdeel van. De juiste
voeding is belangrijk voor
de behandeling en het herstel. Patiënten hebben baat
bij voedingsadvies op maat.
Elke patiënt heeft iets anders
nodig om daadwerkelijk tot
verandering in het eetpatroon
te komen. Soms is iets extra’s
nodig, bijvoorbeeld eiwitten of
vitaminen.
Gezondheidswinst
Bij het expertisecentrum
Alliantie Voeding in de Zorg
zetten we met voeding en

gezonde leefstijl in op maximale gezondheidswinst voor,
tijdens en na het verblijf in het
ziekenhuis. In opdracht van het
ministerie van VWS werken we
aan voedingsadvies op maat
en aan een gezonder voedingsaanbod in de zorg. In onze
onderzoeksprojecten werken
voedingswetenschappers van
Wageningen University &
Research samen met zorgprofessionals, zoals artsen,
diëtisten en fysiotherapeuten.
De verkregen kennis en tools
worden ingezet in de zorg. Een
voorbeeld is de zelfmanagement-tool Eetscore. Deze geeft
patiënten persoonlijk advies
om gezonder te eten en biedt
de zorgverlener inzicht in de
voedingsgewoonten van de
patiënt.
Voedingsadvies op maat
Ons onderzoek naar fysiologie,
het microbioom (beschermt
het lichaam tegen ziekteverwekkers) en gedrag geeft
inzicht in de rol van voeding
bij verschillende ziekten. In de
Voed je Beter interventiestudie
onderzoeken we het effect van

Ziekenhuis Gelderse Vallei (deze foto is genomen vóór de coronacrisis)

de Richtlijnen Goede Voeding
bij patiënten met hart- en vaatziekten. Naast fysieke factoren,
zoals bloeddruk en cholesterol,
wordt ook de kwaliteit van

“Gezondheid, daar
gaat het om! Wij zijn
blij met de steeds
sterkere verankering
van voeding en
leefstijl in de zorg.”

leven onderzocht. Door het
zorgpad in Ziekenhuis Gelderse
Vallei en Rijnstate in kaart te
brengen, wordt de toepassing
van de onderzoeksresultaten in
de zorgpraktijk voorbereid.
Reuk- en smaakcentrum
Covid-19-infectie, chronische
ziekte of medicijngebruik kunnen tot reuk- en smaakstoornissen leiden. Het unieke Reuk- en
smaakcentrum onderzoekt de
gevolgen hiervan op de her-

senen en eetgedrag. Zo heeft
Ziekenhuis Gelderse Vallei de
smaakvoorkeuren van kankerpatiënten in kaart gebracht. Op
basis daarvan ontwikkelden de
koks proefbordjes, waarmee
bijvoorbeeld kankerpatiënten
producten en smaken kunnen
uitproberen.

Voor meer informatie:
www.alliantievoeding.nl

JORIEN HUIGEN (JOARZ) BREEKT MARKT OPEN MET KWALITATIEF BEDTEXTIEL

“Mijn luxueuze beddengoed
bereikt een breed publiek”
Nadat Jorien Huigen een aantal nachten in een hotel in
New York sliep onder beddengoed van Egyptisch katoen,
was zij vastberaden gelijkwaardig bedtextiel te gaan
produceren tegen toegankelijke prijzen. Beddengoedmerk
JOARZ was geboren.
Huigen kwam erachter dat de stof
van het beddengoed in het hotel
in New York gemaakt is van Egyptisch katoen; een zeer exclusieve
soort met een hoog prijskaartje.
Het bevreemdde haar dat dergelijke
kwaliteit nergens te vinden was voor
een ‘normale’ prijs. Huigen besloot
dat het anders moest. Beddengoed gemaakt van een geweldige
stof tegen een redelijke prijs werd
de missie van haar bedrijf JOARZ.

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

LANGE ZOEKTOCHT

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

hoogste kwaliteitsnorm. Deze
norm beperkt zich niet louter tot
de producten, maar geldt ook voor
alle medewerkers van de fabriek.
Ze zijn gegarandeerd van een
schone, veilige werkplek en krijgen
een eerlijk salaris uitbetaald.
Kwaliteit zou niet enkel toegankelijk moeten zijn voor de eindgebruiker, maar ten minste ook voor
de mensen die het produceren.”

KIES VOOR HET GEVOEL
DAT BIJ JOU PAST

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

BED-COUTURE

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

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

Alle JOARZ producten
zijn via www.joarz.com
verkrijgbaar.
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“Mensen hebben geen idee hoe overheersend
pijn kan zijn”

M

et een beknelde
zenuw begint voor
Klaartje Steinkamp
een lange geschiedenis
van vallen en opstaan. “Ik
ga niet treuren om wat ik
allemaal heb verloren.”

Veel hoeft er niet te gebeuren
om een heel leven op z’n kop
te zetten. Een koude oktobernacht in het Noord-Hollandse
Kortenhoef. Klaartje Steinkamp
draait zich nog eens om en…
“Een beknelde zenuw,” zegt ze.
“Alsof er plots een mes in mijn
rug werd gedreven.” De volgende dag probeert ze de pijn te
negeren en gaat wandelen met
de hond. “Maar van het ene op
het andere moment kon ik geen
stap meer zetten en wist ik: dit
is écht zwaar mis.” Steinkamp,
redacteur bij de Wereldomroep, meldt zich ziek. “Dat was
in 2012. Ik was 48 jaar oud en
ik ben er nooit meer terug
geweest.”
Rughernia
De boosdoener is een rughernia, een soort knobbel aan de
buitenkant van een tussenwervelschijf die op een zenuwwortel drukt. De uitstralende pijn
die dat veroorzaakt, kan zeer
intens zijn. Steinkamp: “Ik zat
flink onder de medicatie, kon
nog maar op één zij liggen en
kan me werkelijk niet meer
herinneren hoe ik bij de wc
kwam.” In december 2012 wordt
ze geopereerd. “Vlak voor de
kerst. Ik lag bij te komen in een
ziekenhuisbed dat in de woonkamer was geplaatst. Uurtje

vier dagen achterelkaar plat.”
Werken kan ze niet, maar ze
dwingt zichzelf iets te ondernemen. “Ik ben een paar uurtjes
per week vrijwilligerswerk gaan
doen, onder andere in het speciaal onderwijs, als ondersteuner
in de klas. Kinderen stimuleren,
ik wilde iets positiefs doen. Je
moet ook oppassen dat je ziekte niet je identiteit wordt. En ik
wilde ook contacten onderhouden buiten mijn gezin. Als je dat
niet om je heen creëert, ben je
reddeloos.”

liggen, vijf minuten proberen te
lopen. Zo moest ik het langzaam opbouwen. De eerste keer
dat ik buiten kwam, verstapte ik
me en was ik terug bij af.”
In maart 2013 volgt een nieuwe
operatie. Het slechte nieuws
is daarna moeilijk te bevatten.
“Ze zeiden dat ze eigenlijk niets
meer voor me konden doen,
dat medicijnen de pijn moesten
onderdrukken.” Steinkamp kan
bijna niets meer en moedeloosheid ligt op de loer. “Je maakt
jezelf wijs dat het volgende
week wel beter zal zijn. Eerst
denk je in weken, dan in maanden en dan prent je jezelf in:
maar over een half jaar gaat
het beter. Zo verleg je steeds je
grenzen.”
Doorwijzing
Steinkamp heeft geluk met

“Niets is vanzelfsprekend in het leven,
dat heb ik wel geleerd”
een adequate huisarts die haar
doorverwijst naar het AMC. Daar
komt ze in aanmerking voor het
inplanten van een neurostimulator. Zo’n apparaatje wordt operatief in het lichaam ingebracht
en geeft elektrische pulsen
af die chronische pijn moeten
verlichten (zie kader).
“In eerste instantie had ik er
veel baat bij,” zegt Steinkamp.
“Maar het ging snel op en af. Ik
heb echt heftige pijn, de batterij
van de stimulator was snel
leeg.” Er volgen nog een aantal
operaties voordat ze een herlaadbare stimulator krijgt. “Met
vier soorten medicatie erbij kon
ik enigszins leven. Enigszins,
want nog vaak genoeg lag ik

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

Schakelen
Sinds de laatste operatie gaat
het een stuk beter. “De nieuwe
neurostimulator lijkt het hele
pijngebied te dekken, de andere
systemen konden dat niet.” Ze
is mobieler en is zelfs met een
studie begonnen. “Pedagogiek,
twee ochtenden per week. Daarvoor heb ik eindelijk de ruimte
in mijn hoofd gevonden.” De
pijn is niet volledig weg, maar
op dit moment wel draaglijk.
Steinkamp: “Ik ben inmiddels
negen jaar verder, maar ik ga
niet treuren over wat ik allemaal heb verloren. Niets is
vanzelfsprekend in het leven,
dat heb ik wel geleerd. En ook
dat je als mens kunt schakelen.
Je moet altijd kijken naar wat je
nog wel kunt.”

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

IN SAMENWERKING MET SPRUYT HILLEN

Vanaf nu kun je je ook mooi en comfortabel voelen, ondanks dat je last hebt van urineverlies
Urineverlies is een onderwerp dat niet altijd
makkelijk bespreekbaar is.
Toch zijn er in Nederland
ruim 650.000 mensen die
dagelijks met dit ongemak te maken hebben. Er
zijn allerlei oorzaken van
urineverlies, zoals zwangerschap, een bevalling, de
menopauze, een operatie,
prostaatvergroting, overgewicht of simpelweg het
ouder worden. Vanaf heden
is hiervoor een duurzame
en comfortabele oplossing.
Fanny Snel, Marketing Manager bij Spruyt hillen vertelt
enthousiast: “Wij begrijpen
dat je mooi en comfortabel

ondergoed wilt dragen. Ook
wanneer je te maken hebt
met (licht) urineverlies. Entusia® is speciaal ontworpen,
stijlvol ondergoed om urineverlies op te vangen. De slips
en boxers zijn mooi, comfortabel, was- en herbruikbaar.
Daarmee is het een duurzamer, voordeliger, maar vooral
ook een prettiger alternatief
ten opzichte van inlegverbanden of incontinentieverbanden.”
Duurzaamheid
Het ondergoed is minstens
60 x wasbaar en dus herbruikbaar, wat maakt dat het
een enorme impact heeft
op het beperken van afval:

king met wegwerp inlegverbanden.
De slips en boxers van Entusia® zijn stijlvol, comfortabel
en van hoogwaardige kwaliteit. Het ondergoed heeft
een vochtabsorptie van 90 ml
(dames) en 100 ml (heren) en
is verkrijgbaar in de maten S
t/m XXL “Zelfs na meerdere
malen wassen behoudt de
slip of boxer een perfecte
pasvorm,” vertelt Fanny Snel.
gemiddeld 2 à 3 wegwerp
inlegverbanden per dag/ per
persoon. Door de weloverwogen materiaalkeuze (o.a.
bamboe) en het productieproces hebben de slips en boxers
ook een positieve impact op
de CO2-uitstoot in vergelij-

De voordelen voor
jou op een rij:
• Je draagt mooi en
comfortabel ondergoed!
• Veel minder kans op nare
geurtjes, huidirritaties en
infecties.
• Je bespaart kosten t.o.v.
wegwerpmateriaal
• Het is duurzaam: het ondergoed
kan minstens 60 keer gewassen
worden op 60 graden.
• Daarmee heeft het een enorme

Het ondergoed van Entusia®
is verkrijgbaar via de
apotheek of via
www.medicijndoos.nl.

impact op het beperken van
afval: gemiddeld 730 tot 1.095
verbanden per jaar.
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Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa
lijden aan chronische pijn.

“Alledaagse handelingen zijn een worsteling”
Ruggenmergstimulatietherapie
biedt hen nieuwe hoop.
Bezoek bostonscientific.eu/nowyouhearme
voor meer informatie.
Lees meer:

Now You Hear Me

LET OP: De wet beperkt de verkoop van deze apparaten tot door of in opdracht van een arts. Indicaties, contra-indicaties,
waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn te vinden op de productetiketten die bij elk apparaat worden geleverd.
Producten worden alleen ter informatie getoond en zijn mogelijk niet goedgekeurd of verkrijgbaar in bepaalde landen.
Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik in Frankrijk.
NM-937001-AA © 2021 Boston Scientific Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

www.bostonscientific.eu
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Zorg goed voor je huid, je leven lang

O

nze huid is een waar
fenomeen. Je kunt
haar duur verkopen.
Je kunt een dikke huid
hebben. Je kunt lekker
in je vel zitten. Of juist
niet. Dan heb je misschien
huidhonger. Of wil je iemand
de huid volschelden? Hoe
het ook zij, wat doet je huid
eigenlijk voor je?

77.000
Huidkanker is de meest
voorkomende soort kanker in
Nederland, vooral bij mensen
met een blanke huid. In 2020
kregen 77.000 mensen de
diagnose gesteld. Op nummer
1 staat het basaalcelcarcinoom
(70%), gevolgd door het
plaveiselcelcarcinoom (20%) en

Vele functies
De huid omhult ons hele
lichaam. Ze is daarmee ons
grootste orgaan en vervult
een waaier van functies. De
huid beschermt ons lichaam
tegen invloeden van buitenaf,
regelt de vochthuishouding
in het lichaam, houdt de
lichaamstemperatuur op peil
en – heel belangrijk! – zet
zonlicht om in vitamine D.
Via transpiratie zorgt de huid
bovendien voor de afvoer van
schadelijke stoffen (toxines)
en dankzij de zenuwen in
de huid kunnen we voelen,
aanraken en waarnemen. Hoe
fijn is dat.
Drie lagen
De huid bestaat uit drie
lagen, elk met eigen functies.
De opperhuid, of epidermis,
is de zichtbare huidlaag. Deze
wordt je leven lang ververst,
nieuwe huidcellen in de slijmlaag vervangen afgestorven
cellen in de hoornlaag (denk
aan eelt). De tweede huidlaag
is de lederhuid of dermis. Hier
doen bloedvaten, lymfevaten,
zenuwen en talgklieren nuttig
werk. De lederhuid voedt de

de kwaadaardige moedervlek
ofwel het melanoom (10%). Dit
laatste is de meest agressieve
vorm van huidkanker die zonder
aanpak levensbedreigend is.

opperhuid, houdt deze stevig
en elastisch en beschermt
tegen virussen en bacteriën.
De derde laag, het onderhuids
bindweefsel, vormt de grens
tussen de huid en je spieren
en pezen. Ze bestaat vooral
uit vet en bloedvaten, bron
van energie voor ons lichaam.
Huidveroudering
Vanaf je dertigste gaat je
huid achteruit. De celvernieuwing vertraagt, de huid
wordt slapper, er verschijnen
rimpels en er kunnen verkleuringen optreden. Het tempo
waarin dit gebeurt en de
ernst van de veroudering zijn
deels erfelijk bepaald, maar
er zijn ook externe factoren
waar je zelf invloed op hebt.
Denk aan roken, uv-straling,
voeding en luchtverontreiniging. Aan huidverzorgende
producten geen gebrek, dat
laat zich raden. En daarin
maakt ieder zijn of haar

eigen keuzes, vaak met hulp
van een huidtherapeut of
schoonheidsspecialist. Je kunt
het verouderingsproces niet
keren, maar wel vertragen of
verzachten. Dat is anders als
sprake is van huidschade. Dan
is het oppassen geblazen.
Huidschade door
UV-straling
De belangrijkste veroorzaker
van huidschade, je raadt het
vast al, is de zon. Om precies
te zijn: de ultraviolette of
uv-stralen in het zonlicht. Er
is onderscheid tussen uv-a-,
uv-b- en uv-c-stralen, waarbij
de c-stralen volledig worden
geabsorbeerd door de ozonlaag. Hoewel de uv-stralen, en
dan met name uv-b, ook positief bijdragen door de aanmaak van vitamine D (goed
voor de botten), beschadigen
ze de cellen in de opperhuid,
die daardoor rood kleurt en
verbrand aanvoelt. Niet voor

niets beschermen de meeste zonnebrandcrèmes tegen
zowel uv-a- als uv-b-stralen.
Van huidschade naar
huidkanker
Langdurige blootstelling
aan uv-straling is dus zeer
schadelijk voor je huid, ook al
smeer je regelmatig. Bedenk
dat een gebruinde huid een
DNA-beschadigde huid is,
die sneller zal gaan rimpelen
en verouderen. Bovendien
loop je een groot risico op de
ontwikkeling van huidkanker.
Huidkanker ontstaat als ‘gewone’ huidcellen ontaarden in
kwaadaardige cellen die ongeremd kunnen delen. Je kan
het zelf zien: een plekje op
je huid dat je niet kent, een
wondje dat niet geneest, een
moedervlek die anders kleurt
of groeit. Als je dit vaststelt,
ga je vandaag niet naar het
strand, maar direct naar de
dermatoloog.

10 tips voor
verstandig
zonnen
1.

Smeer royaal
zonnebrandcrème (factor > 30)

2.

Herhaal dit elke 2 uur
of na zwemmen

3.

Zoek de schaduw op tussen
11:00 en 15:00 uur

4.

Draag beschermende kleding

5.

Bescherm kinderen extra

6.

Pas op voor zonreflectie

7.

Slik extra vitamine D

8. Mijd de zonnebank
9.

Check je huid op rare plekjes

10. Raadpleeg je huisarts bij
twijfel
(Bron: nvdv.nl)

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET OOGWERELD

Laagdrempelige oogzorg belangrijk bij preventie oogschade
Ultraviolette straling (uv)
heeft invloed op onze huid,
maar ook op onze ogen. Deze
straling dringt op zonnige,
maar ook op ogenschijnlijk
bewolkte dagen door tot op
de aarde.
Langdurige blootstelling hieraan kan niet alleen droge, rode
en jeukende ogen veroorzaken,
maar ook ooglidirritaties en
zelfs een overgevoeligheid voor
licht. Op de lange termijn kan
dit leiden tot een versnelde
veroudering van het netvlies,
ook wel maculadegeneratie
(MD) genoemd, en tot staar,
permanent wazig zicht.
Dergelijke oogproblemen
kunnen relatief gemakkelijk

worden voorkomen, zegt Timo
Zweers, manager optometrie bij
Oogwereld. “Het klinkt ontzettend voor de hand liggend,
maar een goede zonnebril is
de meest efficiënte manier om
milde en uiteindelijk permanente oogschade te voorkomen.”
Een goede zonnebril betekent
glazen met uv-filter, legt hij
uit. “Die kun je herkennen aan
een sticker met de vermelding
100% UV of UV 400.” Lang
niet iedereen draagt echter
een zonnebril met een goede
uv-filter, weet hij uit ervaring,
en bovendien niet altijd op de
juiste momenten. “Veel mensen
zetten pas een zonnebril op als
het zonnig, warm weer is. Maar
ook op minder zonnige dagen

kan er een grote hoeveelheid
wit licht aanwezig zijn, waardoor een zonnebril toch verstandig is.” Dagen met wit licht
zijn gemakkelijk te herkennen,
legt hij uit. “Stap je naar buiten
en knijp je automatisch met je
ogen? Zet dan je zonnebril op!”

Een zonnebril kan klachten
voorkomen. Heb je al klachten
door te veel uv-straling, dan
kunnen oogdruppels deze
verminderen. “Een optometrist kan onderzoeken welke
druppels het meest geschikt
voor je zijn”, vertelt Zweers. Een
optometrist kan ook klachten
verminderen bij ernstigere
oogaandoeningen, zoals MD of
staar. “Wanneer zo’n aandoening in een vroeg stadium
wordt ontdekt, kan de optometrist de klachten verminderen
en het proces vertragen met
een behandeling, of een advies
over een gezondere levensstijl.”
Negen van de tien oogklachten
kunnen worden behandeld
door een optometrist buiten

het ziekenhuis, benadrukt hij.
“Waardoor je als patiënt niet
hoeft te dealen met lange
wachttijden.” Van alle specialismen in het ziekenhuis heeft
oogheelkunde, wanneer het
geen spoed betreft, namelijk
gemiddeld een van de langste
wachttijden. “Het is goed om
te weten dat je voor minder
complexe zorg, die geen operatie betreft, ook bij de optometristen van Oogwereld terecht
kunt.” Laagdrempelige oogzorg
is belangrijk om onherstelbare oogschade te voorkomen,
besluit Zweers. “Klachten zijn
meestal op te lossen, behalve wanneer je er te lang mee
door blijft lopen. Onderschat je
klachten dus niet.”
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IN SAMENWERKING MET SKINVISION

Moedervlek, ouderdomsvlek…
of toch huidkanker? Je checkt ’t met de app

M

et de eHealth-app
SkinVision kun je
verdachte plekken
op je huid eenvoudig
checken. De app van
SkinVision spoort de meest
voorkomende vormen van
huidkanker met 95 procent
nauwkeurigheid op. De
Nederlandse zorginnovatie
is een wereldwijd succes. De
Amerikaanse zorgautoriteit
FDA heeft de app als
baanbrekend aangemerkt.

“We bieden gebruikers van
SkinVision de kans om zelf
actief de gezondheid van je
huid te controleren. De app
geeft de gelegenheid om
zelf actief plekjes of een
moedervlek te checken. Het
helpt bij de vroege herkenning van huidkanker,” benadrukt ceo Erik de Heus.
Belang van
vroegherkenning
Huidkanker wordt 70.000
keer per jaar gediagnostiseerd in Nederland. Dat is
net zo veel als alle andere
vormen van kanker bij elkaar.
Het aantal diagnoses van
huidkanker in Nederland
neemt jaarlijks met zes procent toe. “Wel één op de vijf
mensen kan te maken krijgen met huidkanker. Op het
moment dat het vroeg wordt
herkend – dat is bij alle
vormen van kanker zo, maar
bij huidkanker extra belangrijk, zeker bij melanomen

–, omdat er dan nagenoeg
volledig herstel mogelijk is.”
Zo’n 98% van de mensen kan
gewoon verder leven na verwijdering van een verdachte
plek, zonder dat de huidkanker in een fase komt dat
deze gevaarlijk wordt. “Daarom vinden wij het belangrijk
om de bekendheid van SkinVision te vergroten. Samen
met melanomenstichtingen
wereldwijd, onder meer in
de UK en Australië, proberen
we de bewustwording te
vergroten.” SkinVision stelt
tot doel om zoveel mogelijk
mensen te helpen – met de
zelftest – en huidkanker te
herkennen, en vervolgens
advies te geven hoe dan zo
goed mogelijk het gezondheidssysteem in te gaan
om de juiste behandeling te
krijgen.

Democratisering
De SkinVision technologie
maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI). Met de
SkinVision-app wordt door
de camera een goed herkenbare foto te gemaakt, met
de juiste kwaliteitseisen om
huidkanker te kunnen detecteren. De foto wordt verwerkt door een kunstmatige

SkinVision stelt
tot doel om zoveel
mogelijk mensen
met een zelest te
helpen om vroegtijdig
huidkanker te
herkennen.

intelligentienetwerk met
een database met miljoenen
foto’s om te kijken of een
plek overeenkomsten heeft
met plekken die zijn gekwalificeerd als huidkanker.
“Als er gelijkenis is, krijgt
de gebruiker de melding dat
het verstandig is om met de
verdachte plek of moedervlek naar de dokter te gaan.”
Doordat de database voortdurend wordt aangevuld met
foto’s leert de Skin Vision
app steeds beter om afwijkingen al in een vroegtijdig stadium te detecteren.
“Er ontstaat een soort van
democratisering van het
gezondheidsproces,” constateert De Heus. “Vroegherkenning met de SkinVision
app haalt de druk van het
gezondheidssysteem af. Je
hoeft niet een paar keer
per jaar naar de huisarts of
dermatoloog om naar een
verdachte plek te laten kijken, maar kan zelf actief de
eigen huid controleren, met
een hoge zekerheid.”

een tool om de gezondheidszorg beter te organiseren.
Met onze dienst voorkomen
we heel veel onterechte
bezoeken aan de huisarts en
dermatoloog. Daarom is het
ons doel dat zoveel mogelijk
mensen gebruikmaken van
de SkinVision app om hun
huid zelf te checken.”

De SkinVision app herkent
de meest voorkomende vormen van huidkanker voor 95
procent nauwkeurig (studie
Erasmus MC). Bij een gemiddelde huisarts is dit percentage 60 procent. Reden
voor steeds meer zorgverzekeraars om de SkinVision
app op te nemen in het
zorgpakket, vertelt De Heus
enthousiast: “Ze zien het als

De SkinVision app is te downloaden

Is de plek op je huid
veilig of gevaarlijk?
Met SkinVision kun je
deze vraag snel beantwoorden
1.
2.
3.
4.
5.

Scan de QR code op deze pagina
Download de app
Maak een foto van je huidplekje
Krijg de uitkomst in 30 seconden
Controleer je huid regelmatig

Krijg gratis toegang
via je zorgverzekering

Preventief
blijven checken
Er wordt steeds meer geadviseerd
om de huid goed in de gaten te
houden, omdat moedervlekken
en andere vlekken op de huid zich
kunnen ontwikkelen tot een vorm
van huidkanker. “Het is niet van
‘eenmaal goed, altijd goed’. Je moet
preventief blijven controleren.”

Verkrijgbaar in de
app store
in de app stores van Apple en
Google. Ongeveer de helft van de
zorgverzekeraars biedt de app gratis
aan, waaronder CZ, VGZ, Nationale
Nederlanden, Ohra en DSW. Voor
andere gebruikers kost de app € 7
per moedervlek of verdacht plekje.
Een jaarabonnement kost € 50.
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INNOVATIE IN NEDERLAND: MOBILITEIT EN TRANSPORT

Duurzame mobiliteit voor toekomstbestendig
leefklimaat

D

e 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.
1. Elektrisch vervoer
De CO2-uitstoot moet in 2050
zijn gedaald met zo’n 80-95%
ten opzichte van 1990. Belangrijke voorwaarde is dat mobiliteit betaalbaar blijft en dat de
lasten van de transitie eerlijk
worden verdeeld, zodat alle
Nederlanders de overstap naar
emissieloze personenauto’s
uiterlijk in 2030 kunnen maken. Deze auto’s stoten bij het
rijden geen broeikasgassen uit,
houden onze lucht schoon en
brengen minder geluidsoverlast
met zich mee. En de randvoorwaarden moeten op orde zijn:
het laden van je elektrische
auto moet even makkelijk zijn
als het opladen van je mobiele
telefoon. Dat geldt ook voor
waterstof.
2. Integrale aanpak
TNO ontwikkelt kennis waarmee overheden en bedrijven
op een onderbouwde manier
op korte en langere termijn de

juiste keuzes kunnen maken. De
inzet van Nederland is om de
CO2-uitstoot van voertuigen ook
in Europees verband zo spoedig
mogelijk tot nul te reduceren.
Dat kan alleen door een samenhangend geheel aan maatregelen én door regievoering over de
transitie vanuit de overheid en
het bedrijfsleven.
3. 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
vervoersvorm (zoals openbaar
vervoer of fiets) en het verduurzamen van vervoer (zoals met
schonere motoren en schonere
brandstoffen).
4. Explosieve groei
elektrisch rijden
Elektrisch rijden levert met 3
tot 5 megaton CO2-reductie in
2030 het meeste op bij vervoer,
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.
Autofabrikanten moeten hierop
inspelen door de productie van
elektrische exemplaren op te
schalen.
5. Dieselauto in de ban
Schone brandstoffenleverancier
PitPoint adviseert consumenten geen dieselauto meer te
kopen, ook als ze lang moeten
wachten op een betaalbare
elektrische auto. Het aandeel
bestelde diesels is nu nog
twintig procent. In de plaats

Schoon en zuinig
vervoer hoort bij
verplichting voor
energiebesparing.

daarvan worden plug-in hybrides en elektrische auto’s
geleverd, hoewel de levering
van volledig elektrische auto’s
is vertraagd doordat de productie de stijgende vraag niet kan
bijhouden. Autobouwers 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 belemmeren. 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 waterstof rijden. Dat geldt
vooral voor vrachtauto’s.

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.

IN SAMENWERKING MET VOLVO

Volvo Cars zet volgende stap in CO2-reductie:
gebruik van fossielvrij staal
Volvo Cars heeft een van de
meest ambitieuze klimaatplannen in de auto-industrie.
Het doel is om de CO2-voetafdruk per auto met 40
procent te verkleinen tussen
2018 en 2025. Tegen 2040 wil
Volvo een klimaatneutraal
bedrijf zijn. Een belangrijke
stap hierin is de keuze voor
fossielvrij staal.
Volvo Cars is voor dit doel de
samenwerking aangegaan met
staalproducent SSAB en HYBRIT,
de eerste fossielvrije staalproductietechnologie ter wereld,
gebaseerd op fossielvrije
elektriciteit en waterstof. Als
onderdeel van de samenwer-

king krijgt Volvo vanaf 2026 als
eerste autofabrikant de beschikking over deze staalsoort,
gemaakt van ijzer met verlaagd
waterstofgehalte.
Groen staal is naar verwachting
zo’n 20 à 30 procent duurder
dan traditioneel, fossiel staal.
Internationaal hoofd inkoop
Kerstin Enochsson van Volvo
Cars verwacht niet dat dit
grote invloed zal hebben op
de verkoopprijs van de modellen. “Staal is kostentechnisch
gelimiteerd. Slechts 20 procent
van de productiekosten bestaat
uit grondstoffen. Om duurzaamheidsredenen willen we sowieso de hoeveelheid grondstof
verminderen.”

De Volvo C40
Recharge
Per 2025 moet de helft van alle
Volvo-verkopen een volledig
elektrisch model zijn. De Volvo
XC40 Recharge P8 is Volvo’s
eerste volledig elektrische auto
en onlangs is de Volvo de C40
Recharge onthuld. Recharge is
de overkoepelende naam voor
Volvo-modellen met een plug-in
hybride of volledig elektrische

Duurzame inkoopketen
“We gebruiken steeds meer
gerecycled materiaal voor de
productie, zodat we minder
ruwe grondstoffen hoeven
toe te passen bij de productie,” vertelt Enochsson. Bij
de inkoop van grondstoffen,
bijvoorbeeld de kobalt voor de

batterijen van de elektrische
auto’s, wordt gebruikgemaakt
van blockchain technologie
om de herkomst en duurzaamheid van de hele inkoopketen
te garanderen en ervoor te
zorgen dat de mineralen niet
afkomstig zijn van mijnen in
conflictgebieden.

aandrijflijn. In samenwerking met
Joulz wil Volvo Car Nederland de
transitie naar elektrisch rijden
versnellen. Bij de aanschaf van een
geëlektrificeerde Volvo verzorgt
Joulz het proces voor aanschaf,
installatie en onderhoud van de
laadpaal thuis.
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IN SAMENWERKING MET J&T AUTOLEASE

Verduurzamen van het wagenpark hee
forse operationele én financiële impact

J

&T Autolease heeft
een eigen visie op
mobiliteit. “Het is niet
alleen het doel om zo snel
mogelijk te zorgen voor een
CO2-neutraal wagenpark
voor onze klant, wat andere
leasemaatschappijen wel
roepen. Ons doel is om op
een zo duurzaam mogelijke
manier met de klant te
kijken wat de opties zijn,”
vertelt commercieel
directeur Remco van
Lotringen. Daarbij kijkt
de leasemaatschappij
onder meer naar de
bedrijfsactiviteiten en de
lopende afspraken.

Het verduurzamen van het
wagenpark kan een forse
financiële impact hebben.
Timing speelt daarbij een
belangrijke rol, stelt Van
Lotringen. “Je hebt te maken
met meerjarige leasecontacten. Het kan jaren duren
voordat je ‘vrij’ bent.” Een
andere factor is de ontwikkeling van elektrische auto’s
zelf. “Tot een jaar geleden
waren er bijna alleen nog
maar elektrische auto’s in
de hoogste prijsklasse. Daar
kon je 300 km mee rijden.
Nu heb je de Volkswagen ID3
en de Renault Zoë, waarmee
je 400 km kunt rijden. Die
zijn relatief nog steeds iets
duurder dan benzineauto’s,
maar qua brandstof ga je de
winst maken. Daardoor wordt
elektrisch rijden alleen maar
interessanter. De auto met
een accu gaat steeds goedkoper worden. Hoe sneller dit
zich ontwikkelt, hoe makkelijker je op een betaalbare
manier het wagenpark kunt
verduurzamen.”
Blauwdruk van het
wagenpark
Doordat het financiële voordeel qua bijtelling per jaar
minder interessant wordt,
verliezen elektrische leaseauto’s aantrekkingskracht onder leaserijders, constateert
Van Lotringen. “Leaserijders
kiezen, over het algemeen,
elektrische auto’s omdat het
financieel aantrekkelijker is.
In de jaren dat de bijtelling
nul en vier procent was,
koos bijna iedereen daarvoor omdat ze netto in de
maand meer overhielden.”
Bij J&T Autolease ligt de
focus evenwel ergens anders:
“Wij kijken wat het beste

Effect van
Covid-19
Thuiswerken heeft impact op onze
manier van werken. “Inmiddels is
bijna iedereen gewend aan het
werken via bijvoorbeeld Teams.
Ik denk wel dat de wereld weer
naar normaal gaat, maar genoeg
bedrijven zullen zeggen “dat
thuiswerken en online vergaderen
werkt best wel goed, je kunt prima
een of twee dagen thuiswerken.
Dat is absoluut een CO2-reductie.
Minder kilometers is minder CO2.”

EV-keuzehulp
Om wagenparkbeheerders en
leaserijders te helpen bij dit
lastige vraagstuk hebben wij
een EV-keuzehulp ontwikkeld.
Hiermee helpen wij ze op weg om

bij de organisatie van de
klant past. Dat is maatwerk.
De keuzes in de Randstad
zijn anders dan wanneer je
van dorp naar dorp moet
rijden. Bovendien is er een
steeds groter aanbod aan
alternatieve mobiliteit, wat
kan betekenen dat de medewerker die nu een leaseauto
heeft, straks een deelauto,
leasefiets of mobiliteitskaart
gebruikt.”
J&T Autolease helpt de klant
een blauwdruk te maken van
het wagenpark en de reisbewegingen van haar medewerkers. Onder meer aan de
hand van de doelstellingen
qua CO2-reductie van het
bedrijf, maar ook qua branche. “Een bouwbedrijf heeft
andere wensen dan een
advocatenkantoor. Als je veel
zware materialen vervoert,
is elektrisch rijden nu nog
vaak onmogelijk. We nemen
de klant aan de hand mee
en helpen ze met het stappenplan om operationele én
financiële impact daarvan in
kaart te brengen.”
Omslag auto-industrie
Van Lotringen zou graag zien
dat niet alleen de CO2-uitstoot, maar de hele impact
van de delving van de grondstoffen tot afvalstromen
wordt meegenomen in het
berekenen van de milieu- en

“Het is niet de vraag
of, maar de vraag hoe
snel de auto-industrie
de transitie naar
elektrisch rijden voor
mekaar krijgt.”
klimaateffecten. “Je kunt
wel beweren dat een elektrische auto geen uitstoot
heeft, maar eerst moet die
accu worden geproduceerd.
Het (winnen van) lithium
en kobalt in de accu is niet
gezond. Een andere vraag die
relevant is: waar laten we
de accu als de auto wordt
gesloopt?”
“Het is een feit dat we van
de traditionele verbrandingsmotor moeten, willen we de
klimaatdoelen halen. Dat
geldt ook voor de auto-industrie. Het is niet de vraag
of, maar de vraag hoe snel
de industrie het voor mekaar
krijgt,” stelt Van Lotringen.
De ontwikkelingen gaan razendsnel. “Zelfs een merk als
Ferrari komt met elektrische
auto’s. Volvo gaat alleen
nog maar elektrisch bouwen.
Volkswagen investeert miljarden. Niemand had dat vijf
jaar geleden durven denken.
De mindset is veranderd.”
Meer elektrische auto’s betekent bouwen aan de laadin-

frastructuur. “Nederland is
dat redelijk goed ontwikkeld,
maar in Frankrijk kom je op
het platteland geen laadpaal
tegen.” Van Lotringen verwacht razendsnelle ontwikkelingen, zoals opladen
met inductie. “Bij Oss ligt
al een proefwegdek dat zelf
stroom genereert. Ik ben er
heilig van overtuigd dat je
een elektrische auto binnen
niet al te lange tijd zeer snel
kan opladen en 1000 km ver
komt.”

de juiste keuze te maken bij een

Aanbestedingen
In steeds meer branches
eisen opdrachtgevers bij
aanbestedingen dat je
bijvoorbeeld een duurzaam
wagenpark hebt. “Die bedrijven kloppen vervolgens bij
ons aan ‘hoe kunnen we dat
aanpakken?’. Zelf hebben ze
de kennis vaak niet. Het is
onze taak om de klant ervan
bewust te maken wat er
allemaal op hem afkomt,”
verklaart Van Lotringen.
Als voorbeeld noemt hij de
laadpaal bij de werknemer
thuis. “Die moet je meenemen als investering in het
leasecontract. En wat als die
persoon uit dienst gaat? Wat
doe je dan met de kosten van
de laadpaal die bij diegene
aan de gevel hangt? Het zijn
allemaal zaken die je moet
vastleggen in je mobiliteitsregeling.”

niet relevant hoeveel kilometers

elektrische auto. “Velen hebben
de verwachting dat ze bijvoorbeeld
een Audi E-tron kunnen rijden,
maar komen dan van een koude
kermis thuis omdat dit niet binnen
het leasebudget van de werkgever
past.” Met de EV-keuzehulp krijgt
een medewerker – afhankelijk van
de gewenste bijtelling, het salaris
en een paar andere parameters,
zoals de actieradius – met één
druk op de knop de auto’s te zien
die bij hem of haar past. “Het is
iemand per jaar rijdt. Er is maar
één vraag relevant: hoeveel
rijdt iemand per dag? Kan hij/zij
dat met de door hem gewenste
elektrische auto rijden?”

Ben je benieuwd of
elektrisch rijden bij jou
past? Scan de QR-code bij
dit artikel en probeer onze
EV-keuzehulp onbeperkt
gratis uit!
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“Samenwerken zit in onze genen. We bouwen al
700 jaar dijken”

D

e Covid-19-crisis
en de stremming
van het Suezkanaal
hebben de ontwerpfouten
in de logistieke keten
op een pijnlijke wijze
blootgelegd. Het zorgt voor
de broodnodige impuls om
stappen te zetten richting
een duurzame logistiek.
Veranderen behelst ook een
sociale transitie, benadrukt
duurzaamheidsexpert Nico
Anten.
Met een groot achterland, vier
grote zeehavens en de vierde luchthaven van Europa is
logistiek en mobiliteit één van
de pijlers van de Nederlandse
economie. Tegelijkertijd is het
ook één van de grotere vervuilers en CO2-uitstoters. Het
Europese Lean & Green-programma helpt bedrijven uit
twaalf landen om hun CO2-reductiedoelstellingen te halen.
Ándere kilometers
“Je merkt dat bedrijven zich
ervan bewust zijn dat consumenten meer en meer willen
weten of een product eerlijk en
duurzaam is. Bedrijven bereiden zich daarop voor,” vertelt
Nico Anten, wiens organisatie
Connekt verantwoordelijk is
voor het Europese en Nederlandse deel van het Lean &
Green-programma. “Als je in de
logistiek wilt voldoen aan de
klimaatdoelen van Parijs, moet
je in 2050 per kilogram CO2 zes
keer zo veel gaan vervoeren als

verdient het minimum. Ik heb
niet de waarheid in pacht of
op alle vragen het passende
antwoord, maar ik vind wel dat
we elkaar meer moeten uitdagen om die kritische vragen te
stellen. In het huidige model is
transport te goedkoop. Mede
door Lean & Green laat de industrie zien dat het duurzamer
en socialer kan.”
nu. Dat is een enorme opgave.”
De logistieke sector valt uiteen
in een groep koplopers die de
benodigde stappen zet en een
grote groep bedrijven die vooral met de organisatorische problemen van alledag worstelt.
“Uiteindelijk gaan opdrachtgevers alleen maar werken met
partijen die kunnen aantonen
dat ze duurzaam rijden. Ik vind
het belangrijk dat we iedereen
perspectief aanbieden om mee
te doen. Oók de eigen rijder
wiens verdienmodel is om
zoveel mogelijk kilometers te
maken. Hen moet je uitleggen
dat ze – om op termijn te overleven – niet zo veel mogelijk
kilometers moet maken, maar
ándere kilometers. Op een
duurzame manier.”
Sleutel in handen
Verladers en retailers hebben
de sleutel in handen, is zijn
overtuiging. “Vroeger was de
houding ‘je moet verduurzamen want dat is goed voor
mij’. De afgelopen jaren is
een omkering van denken

ontstaan. Het gaat niet om de
vraag ‘hoe word ik duurzaam?’,
maar om ‘hoe worden wij
duurzaam, hoe wordt de hele
keten duurzaam?’. Dat betekent
samenwerken en met elkaar
zorgen dat het beter wordt.”
Nederland loopt hierin voorop.
“Samenwerken zit behoorlijk in
onze genen. We zijn al 700 jaar
gewend om dijken te bouwen.
Dat werkt alleen als iedere
grondeigenaar een bijdrage
levert. Als één iemand niet
meedoet, heb je niks aan de
dijk.” De beeldspraak doortrekkend: “Je kunt je niet beperken
tot je eigen eilandje. Je kunt
verduurzaming alleen maar
bereiken door samenwerking
in de keten. Dat maakt het
Lean & Green-concept – met

“Lean & Green biedt
perspectief om aan te
haken bij de transitie
naar duurzame
logistiek.”

hulp van en door de sector – zo
krachtig.”
Versneller
“De Shell-uitspraak maakt
zichtbaar dat je als onderneming moet laten zien hoe
je gaat veranderen. Het is
niet meer een beetje praten
en een beetje bijsturen.” De
Covid-19-pandemie is een
versneller geweest, constateert Anten. “We komen in een
situatie waarin je de keten
helemaal opnieuw moet gaan
ontwerpen. Goedkope spullen
uit China halen omdat het net
een paar euro goedkoper is
en transport bijna niks kost,
blijkt een kwetsbare oplossing. Hetzelfde geldt voor de
stremming van het Suezkanaal.” Op kleinere schaal: “De
gemiddelde waarde van een
bestelling op internet daalt
nog steeds. Blijkbaar kan dat.”
Om te constateren: “De keten
is geoptimaliseerd zonder dat
is nagedacht over de negatieve
gevolgen. Er vindt CO2-uitstoot
plaats en de pakketbezorger

Lean & Greenprogramma
Lean & Green is het leidende CO2reductieprogramma waar zowel
verladers als bedrijven die binnen
de logistieke dienstverlening
werkzaam zijn aan kunnen
deelnemen. Het programma
heeft als doel om de CO2-emissie
binnen de logistiek structureel te
reduceren. Dit doen zij door het
activeren van samenwerkingen,
het delen van waardevolle kennis
en het inzetten van slimme en
efficiënte maatregelen. Lean &
Green helpt bedrijven op een
succesvolle manier op weg naar
duurzame oplossingen en efficiënte
logistieke processen en geeft
-door jaarlijks meten van de CO2erkenning aan de verbeteringen
van de CO2 prestatie via het Lean &
Green 5 Star Framework. ”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET RING-RING

Fietsen: goed voor jezelf, goed voor je stad, goed voor alles en iedereen
Fietsers zijn goud waard! Stel je eens
voor dat alle fietsers automobilisten
zouden zijn? Hoe leefbaar zou jouw
stad dan zijn? Kiezen voor fietsen
geeft vrijheid, geluk en is supergezond. Een slim land geeft fietsers dan
ook de ruimte, voorrang bij verkeerslichten en andere voordelen.
Automobilisten en fietsers lijken op
elkaar. Beiden willen van deur-tot-deur
naar hun bestemming. Alleen is een fiets
voor jezelf en andere stadsbewoners een
veel betere keuze: fietsen is goed voor je

eigen gezondheid (fysiek en mentaal) en
beter voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid van de stad.
Meet je eigen CO2-reductie
Nederland is fietsland nr. 1 en een
grote inspiratiebron voor de rest van
de wereld. We kunnen echter nog veel
meer bereiken door fietsverbindingen te
verbeteren en nog veiliger te maken. Dit
doen wij van Ring-Ring het liefst samen
met de fietsers. Ring-Ring is een gratis
fietsapp die automatisch je fietskilometers meet. De app geeft je route terug

Een kick
voor niks

Gemak van
deur tot deur

en meet je verbrande calorieën en je
bijdrage aan de CO2-reductie. Je spaart
mee voor initiatieven bij je in de buurt
en voordeel bij aangesloten winkels. Als
werkgever kun je natuurlijk ook meedoen!
Ring-Ring inspireert,
motiveert en activeert
Fiets je met ons mee? Met het delen van
kennis en inzicht maken we Nederland
beetje bij beetje nog mooier! Samen hebben we al meer dan 25 miljoen fietskilometers gemaakt en hebben gemeenten

Fiets je met
ons mee?

en werkgevers bijgedragen aan meer dan
80 lokale initiatieven. Sinds dit voorjaar
krijg je als fietsers met de app ook nog
eens eerder groen bij alle intelligente
verkeerslichten. Doe je ook mee?
De fiets is een volwaardige mobiliteitskeuze voor woon-werkverkeer. 7,5 km
fietsen naar je werk, school of vrienden
is minder dan 20 minuten reistijd. Kijk
vanaf nu maar eens met de ogen van
een buitenlander hoe we in Nederland
de fiets gebruiken. Geniet van de kick
voor niks onderweg. Veel plezier!

Zet de Ring-Ring® app op je telefoon
Check wel even je www.ring-ring.nu/toestelinstellingen

WWW.RING-RING.NU

INNOVATIE IN NEDERLAND | 17
IN SAMENWERKING MET JOULZ

Investeren in laadinfrastructuur noodzakelijk
voor elektrificatie
laden van een auto straks
net zo makkelijk is, als het
laden van je mobiele telefoon.”

Elektrificatie in volle gang
Daar zoeft alweer een elektrische auto voorbij. Je kunt
er echt niet meer omheen:
elektrisch vervoer is hot.
Logisch natuurlijk. Het is
stiller, schoner en zuiniger.
Een beetje duurzame rijder
schaft tegenwoordig een
elektrische auto aan. Aan het
eind van 2021 rijden er al ruim
200.000 volledig elektrische
personenauto’s op de Nederlandse wegen. Dat aantal zal
snel groeien doordat al meer
dan 40 steden zich hebben
gecommitteerd aan de zero-emissiezones per 2025. Ook
de automotive industrie gaat
volledig over op elektrisch
vervoer. Zo heeft bijvoorbeeld
Volvo als doelstelling om in
2030 alleen nog maar elektrische personenwagens te
produceren. De transitie naar
elektrisch rijden levert een
belangrijke bijdrage aan de
energietransitie en reductie
van CO2-uitstoot.

Investeren in
laadinfrastructuur
Nederland mag zich koploper
noemen op het gebied van
elektrische laad-infrastructuur. In 2021 is er geen enkel
ander land met zo’n grote
dichtheid aan laadpunten.
Dat is bijzonder want een
laadoplossing inrichten gaat
veel verder dan het laten

plaatsen van een laadpaal.
Hendrik Greven, Manager
Elektrisch Vervoer bij Joulz:
“Het vergt een geïntegreerde visie op, en aanpak van,
energiesystemen. Zo kan
de elektrische auto direct
opladen met de zonnepalen
die je op het dak hebt liggen.
Joulz investeert continu in
laadinfrastructuur, zodat het

Joulz, partner in
elektrisch laden
“Joulz helpt klanten en partners bij het realiseren van
hun energieambitie. Op het
gebied van duurzame mobiliteit biedt Joulz de complete laadoplossing. Vanaf de
laadpaal en de laadpas tot
aan complete laadpleinen en
solar parkings. Allemaal bij
één en dezelfde partij. Samen
met haar partners komt Joulz
tot aan de voordeur van de
gebruiker, en verzorgt de persoonlijke laadpaal aan huis.
Zo zet Joulz aan tot nieuwe
energie.” Aldus Greven.
Joulz verzorgt laadpaal bij
alle elektrische en hybride
Volvo’s
In samenwerking met Volvo
Car Nederland gaat Joulz de

transitie naar elektrisch rijden
versnellen. Bij de aanschaf
van een geëlektrificeerde
Volvo verzorgt Joulz het laadpunt thuis. Joulz verzorgt het
proces voor aanschaf, installatie en onderhoud van de
laadpaal. Hiermee biedt Joulz
kwaliteit en snelheid voor een
scherpe prijs. Via de website
van Volvo koopt de klant eenvoudig de laadpaal. Vervolgens kan zelf worden bepaald
of de laadpaal aan de gevel
wordt bevestigd, of op de oprit wordt geplaatst. Zo bieden
Joulz en Volvo keuzevrijheid
om zelf te bepalen waar en
wanneer je wilt laden.

Neem voor vragen contact
op met Joulz
via www.joulz.nl

Leading the Way in

Sustainability

Leading the Way in

Sustainability
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energie op te wekken. En richten ons op andere innovaties
en projecten zoals Talking Traffic en transport op waterstof.

Verduurzaming heeft prioriteit en staat gelukkig steeds
Dat willen we toch allemaal?
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wereld.

www.vostransportgroup.com

Dat willen we toch allemaal?
via verschillende projecten en plannen tot uitvoering
Daarom
nodigen
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u
graag
uit
om
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met ons de weg naar verdere verduurzaming in te zetten
hebben gebracht. Met mooie resultaten zoals b.v.
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2
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reductie van CO2 van ruim 35%.

Maar verduurzaming is veel meer dan CO2 reductie en
gaat hand in hand met andere initiatieven. Zo leveren
wij energie-neutrale transportoplossingen door zonne-
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Uitstel: “Een mokerslag voor het behalen van de
klimaatdoelen”

D

e gedrevenheid om
te verduurzamen
is er. Maar de
transportsector rekende,
via de vrachtwagenheffing,
vanaf 2024 ook op 250
miljoen euro per jaar om
de transitie in beweging
te krijgen. Het uitstel
daarvan noemt Transport
en Logistiek Nederland
(TLN) een mokerslag
voor het behalen van de
klimaatdoelen.

De invoering van de vrachtwagenheffing stond gepland
voor 2024, maar in april van
dit jaar liet demissionair
minister Van Nieuwenhuizen
(Infrastructuur en Waterstaat) weten dat de invoering
verschoven is naar 2027. Bij
Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemen ze het een
mokerslag voor het behalen
van de klimaatdoelen. Rob
Aarse, beleidsmedewerker van
TLN: “Dat is voor ons veel te
laat. Het gaat om het mislopen van een bedrag van 250
miljoen euro per jaar, dat is
echt nodig om de transitie
in beweging te krijgen.” Een
van de doelen is in 2025 een
emissievrije zone te starten in
dertig tot veertig Nederlandse
binnensteden. Daarvoor zijn
zeker vijfduizend elektrische
vrachtwagens nodig. Aarse:
“Daar zijn er nu pas 160 van.
Niet zo vreemd, het vraagt
een enorme investering,

gemiddeld is een elektrische
truck driemaal zo duur als
een dieseltruck. Drie jaar
vertraging van de vrachtwagenheffing betekent dat de
sector zeker 750 miljoen euro
misloopt. Dat geld is er dan
domweg niet om deels de
grote investeringen te kunnen
financieren.”
Ambitieuze partner
Aarse noemt het uitstellen
extra zuur omdat de sector
zich al in een vroeg stadium
een ambitieuze partner toonde bij de aanpak van de klimaatproblematiek. Al in 2017,
voorafgaand aan het regeerakkoord, presenteerde TLN
haar eigen duurzaamheidsambities: een halvering van
de CO2-emissies van vrachtauto’s ten opzichte van 2015
in 2030. “Die uitdaging steunt
op drie pijlers,” zegt Aarse.
“Ten eerste: elektrificeren van
vracht- en bestelauto’s in de
binnensteden, dat zou in 2030
helemaal geregeld kunnen
zijn. Ten tweede: inzet van
hernieuwbare brandstof, dus
dieselvervangers die zijn gemaakt uit bijvoorbeeld plantaardige afvalproducten. Dat
kan toch een goede bijdrage
leveren aan de CO2-reductie,
omdat op je op dit moment
niet elke truck elektrisch kunt
laten rijden, zover reikt de
techniek nog niet. De fabrikanten snappen dat daar
de toekomst ligt, maar de
technologie moet rijpen. De
actieradius over de langere

afstand is te klein en de laadvoorzieningen zijn er niet. Je
legt zo’n truck niet even langs
de snelweg aan een laadpaal
voor personenauto’s of aan de
laadpaal bij jou in de straat,
er zijn aansluitingen met een
hogere spanning nodig.”
Enorme kostenpost
En de derde pijler? Aarse: “Elke

“Drie jaar
vertraging van de
vrachtwagenheffing
betekent dat de sector
zeker 750 miljoen euro
misloopt.”

kilometer die je niet rijdt, betekent minder dieselverbruik
dus minder uitstoot. Daar valt
dus ook winst te behalen en
dat betekent: nog efficiënter logistiek plannen. Niets
nieuws voor transportbedrijven. Brandstof is een enorme
kostenpost, dus zij verdienen
hun boterham met een zo
efficiënt mogelijke planning.
Waar ze tegenaanlopen, zijn
klanten en relaties in de logistieke keten met een andere
focus die veel minder waarde
hechten aan het transportbelang.” Een gemiste kans,
benadrukt Aarse, want juist de
CO2-reductie, zo’n wezenlijk
deel van het Klimaatakkoord,

vráágt om een gezamenlijke
aanpak. “Kijk maar naar de
nieuwe laadinfrastructuur die
uit de grond moet gestampt,”
zegt Aarse. “Consumptie
van elektriciteit gaat enorm
toenemen, niet alleen in de
transportsector, denk ook aan
de transitie in woningen van
gas naar elektriciteit. Kan ons
elektriciteitsnet die belasting
aan? Dat is een vraag die we
samen moeten beantwoorden
en waarvoor we samen oplossingen moeten bedenken, net
zo goed als voor elke andere
uitdaging die zich aandient.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET EVBOX

De elektrische toekomst van transport
Om tegen 2050 CO2-neutraal
te zijn, dienen er, volgens het
International Energy Agency,
binnen de wereldwijde transportsector vanaf 2035 geen
nieuwe brandstofauto’s meer
verkocht te worden. Ten
minste 50 procent van alle
verkochte zware trucks zou
dan elektrisch moeten zijn.

De missie van EVBox is ervoor
te zorgen dat de impact van
transport op het milieu en dus
ook het leven in de stad wordt
verminderd door het bieden van
laadoplossingen voor elektrische voertuigen. De ambitie van
het Klimaatakkoord om in 2025
minimaal 30 Nederlandse binnensteden emissievrij te maken,
sluit daar goed bij aan.

Is jouw bedrijf klaar voor deze
elektrische toekomst?

Laadinfrastructuur
Er vindt namelijk een gedragsverandering plaats: niet meer
leegrijden en in één keer helemaal volladen op een speciale
(tank)locatie, zoals we gewend
zijn bij brandstofauto’s. Maar,
beetje bij beetje opladen tijdens
iedere tussenstop, zodat er
altijd genoeg bereik voorhanden is.
Het is belangrijk om een
toereikend laadnetwerk in en
rondom het stadscentrum en bij
transportbedrijven of op depots
te bouwen, zodat je overal
kan laden. Enerzijds, moet een
truck na een lange rit, tijdens
het laden en lossen, kunnen

opladen in de stad. Anderzijds,
kan de truck op het depot opgeladen worden wanneer deze
langere tijd niet in gebruik is,
bijvoorbeeld ’s nachts of in het
weekend.
Oplossingen op maat
Momenteel zijn er binnen de

transportsector veelbelovende
ontwikkelingen gaande: accu’s
krijgen meer bereik. Grote fabrikanten, zoals Volvo, Mercedes-Benz en Scania, komen met
veel nieuwe volledig elektrische
modellen. Echter: hoe groter de
accu, hoe langer de laadtijd.
Omdat de laadtijd van een

elektrische truck op een regulier
laadstation te lang is, leveren
wij ook snelladers met een vermogen van 50 tot 350 kW. Met
een 175 kW-snellader kan de
nieuwe Mercedes-Benz eActros
bijvoorbeeld binnen 2 uur worden opgeladen.
Wil je jouw bedrijf toekomstbestendig maken? Wij bieden
een alles-in-één-laadoplossing,
waaronder advies, hardware,
software, installatie en onderhoud, zodat onze klanten, en
de klanten van onze partners,
volledig worden ontzorgd.

Krijg gratis advies,
ga naar www.evbox.nl
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Het spoor speelt een cruciale rol in het behalen van
de klimaatdoelen

V

ervoer per spoor is
een van de meest
duurzame vormen
van mobiliteit. Het spoor
vervoert zeven procent
van alle passagiers in
Europa en elf procent
van alle goederen, maar
veroorzaakt slechts een
half procent van de uitstoot
van broeikasgassen door
vervoer.

Reinout Wissenburg is manager Strategische Duurzaamheid ProRail. “Onze strategie
is samengevat in de pay-off
‘ProRail Verbindt, Verbetert,
Verduurzaamt.’ Mijn rol is de ‘v’
van Verduurzaamt concreet te
maken, het kader te scheppen
en neer te zetten, zodat de organisatie de verduurzaming kan
waarmaken. Daarbij is gekozen
voor vier sporen, om in treintaal
te blijven: mobiliteit, energie,
materialen en natuur.”
Europees spoornetwerk
In de kern draait het om mensen en goederen uit de (vracht)

® Fotograaf V. Basler, augustus 2020

auto en het vliegtuig en in de
trein krijgen, zowel nationaal
als grensoverschrijdend. Voor
Nederland is er heel veel potentie qua grensoverschrijdend
vervoer, benadrukt Wissenburg. “We hebben relatief veel
buitenland en met Schiphol
een succesvolle luchthaven, die
voor veel CO2-uitstoot zorgt. Als
een deel van de luchtreizigers
overstapt naar het spoor, levert
dat grote milieuwinst op.”
Een van de gezamenlijke doelen van 2021 is een dekkend

Europees spoornetwerk. “Je
kunt met de klimaatcrisis niet
tien jaar wachten. Tot er nieuwe infra ligt is de vraag veel
belangrijker: hoe kunnen we de
samenwerking verbeteren?” Een
concreet project is de Europese
dienstregeling Eurolink, waarmee ProRail als spoorbeheerder
met andere spoorbeheerders
aan een Europese dienstregeling werkt, bijvoorbeeld door
de internationale treinen als
eerste in te plannen en relatief kleine aanpassingen in de
nationale dienstregelingen te
maken. Zodat het nog aantrekkelijker wordt om voor de trein
te kiezen.
Momentum
“We hopen dat het klimaatargument blokkades wegneemt

“We hopen dat de
klimaatcrisis blokkades
wegneemt en extra
momentum geeft.”

en extra momentum geeft aan
projecten om het spoor beter
te maken,” vertelt Wissenburg.
“Voor een duurzame samenleving is het noodzakelijk dat we
meer mensen uit de auto en
het vliegtuig in de trein krijgen.
Tegelijkertijd moeten we goederen van de weg op het spoor
krijgen. Dat is een lastige puzzel en gaat een keer knellen,
ook omdat goederentreinen
een ander tempo rijden. Als de
verduurzaming ons menens is,
dan past uiteindelijk niet alles
op de bestaande sporen.” Het
gaat om de visie en het uiteindelijke doel, is zijn boodschap:
“Infrastructuur kun je heel
makkelijk doodrekenen. De
kosten/batenanalyses komen
van tevoren zelden positief uit,
maar het verslaat steeds weer
de pessimisten. Vaak is er veel
discussie om het niet te doen.
Met de Betuweroute was dat
ook het geval, maar je ziet dat
deze goederenspoorlijn nu
goed wordt gebruikt en effect
heeft.”

Europees jaar
van het spoor
2021 is door de Europese
Unie (EU) uitgeroepen tot het
Europese Jaar van het Spoor.
De EU wil reizigers en bedrijven
stimuleren om vaker voor
de trein te kiezen. Het spoor
speelt een cruciale rol in de
Europese Green Deal. De EUplannen zijn ambitieus: 50%
meer spoorgoederenvervoer
in 2030 en een verdubbeling
in 2050. Het aantal reizigers
op het HSL-netwerk moet zijn
verdubbeld in 2030.

Meer informatie?
www.prorail.nl/
evenementen/europees-jaarvan-het-spoor

IN SAMENWERKING MET BEEQUIP

Financiering voor elektrische bedrijfswagens
bereikbaar voor elke ondernemer

L

easemaatschappij
Beequip ontdekte een
gat in de markt: op
geheel eigen werkwijze
maakt zij het leasen van
materieel veel breder
toegankelijk voor mkbondernemers. Sinds
vorig jaar bieden zij ook
mogelijkheden voor
elektrisch materieel.
Hiermee helpt Beequip
ondernemers door
heel Nederland aan
financiering. Wat is precies
die eigen werkwijze die
hen onderscheidt van
traditionele financiers?

Sinds oktober 2015 kunnen
MKB-ondernemers uit de
logistiek, maar ook uit sectoren
als bouw, agri en maritiem, bij
Beequip terecht voor het aanschaffen of herfinancieren van
zwaar materieel. “Onze missie
is om ondernemers te helpen
ondernemen”, vertelt Ricardo
Huisden. Zijn rol bij Beequip is
gelijk één van de succesfactoren: hij is expert op het gebied
van voertuigen.

mijn rol.” Om de waarde van
het materieel te beoordelen
werkt Beequip met mensen uit
het ‘veld’: zij weten van iedere
machine, vaar- of voertuig precies hoe snel die slijt en hoe
groot de vraag ernaar is in de
markt van gebruikt equipment.
Huisden weet alles van logistiek materieel en een andere
expert is bijvoorbeeld thuis in
de wereld van hoogwerkers en
bouwmachines. Zo is er kennis
in huis voor elk type machine
in 14 assetklassen. “Door deze
unieke aanpak kunnen we ook
gebruikt materieel financieren of de bestaande vloot van
bedrijven herfinancieren.”
Elektrisch materieel leasen
Het financieren van elektrische
bedrijfswagens en energieopslagsystemen door middel van
lease behoort bij Beequip tot
de mogelijkheden. “We zijn
altijd bezig de ontwikkelingen
in de markt in de gaten te
houden,” vertelt Huisden. “Veel
ondernemers zijn zich aan het
oriënteren welke duurzame stap
bij hun bedrijf past, zodat ze
voorbereid zijn op de toekomst.
We zijn blij hen een oplossing

te kunnen bieden op basis van
onze equipment first aanpak.”
IJzer boven cijfers
Deze aanpak houdt in dat Beequip een financieringsaanvraag
niet beoordeelt op de jaarcijfers van een onderneming,
maar juist op het materieel
dat ze willen leasen. “Daardoor
is veel meer mogelijk,” vertelt
Huisden. “Maar het vereist wel
dat Beequip alles moet weten
van dat materieel, en dat is

Materieel leasen bij
Beequip
Een leaseaanvraag doen
kan bij Beequip digitaal.
Huisden: “We maken het voor
ondernemers simpel, flexibel
en snel. We zetten in op sterk
zijn online maar verliezen
het persoonlijke contact niet.
Een elektrische bedrijfswagen
leasen kan ook gewoon door
de telefoon op te pakken.”

Meer informatie?
www.beequip.nl of
bel: 010-3400844.
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Vergroening binnenvaart gaat (nog) in kleine stapjes

T

wee jaar geleden
tekenden ruim
veertig Nederlandse
partijen de Green Deal
voor Zeevaart, Binnenvaart
en Havens. Grote stappen
zijn nadien niet gezet.
“Het is een moeizaam
proces, maar er zit hoe
dan ook beweging in.”

‘Een opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen
in de toekomst niets meer
uitstoten en de scheepvaart
volledig energieneutraal
is,’ noemde minister Van
Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in juni
2019 het afsprakenpakket
voor verduurzaming dat
door ruim veertig partijen
uit de scheepvaart, havens
en aanverwante branches
werd ondertekend. Een van
de doelstellingen van deze
Green Deal: in 2030 minimaal veertig procent minder CO2-uitstoot door de
binnenvaart. In 2050 moet
de binnenvaart ‘nagenoeg
klimaatneutraal’ zijn (voor
de zeevaart ligt de lat iets
lager: zeventig procent
minder uitstoot in 2050).
De overheid stelde vijftien
miljoen euro beschikbaar
om innovaties in de binnenvaartsector te stimuleren.
Bovendien werd een nieuw
duurzaamheidslabel aangekondigd dat in één oogopslag duidelijk maakt hoe
schoon de motoren van een
schip zijn.

Kleine stapjes
Hoe is de stand van zaken,
twee jaar later? De voortgangsbrief die demissionair
minister Van Nieuwenhuizen
deze maand (1 juni) publiceerde, is geen spectaculaire leeskost, maar bovenal
een opsomming van kleine
stapjes. Zo is er subsidie beschikbaar voor exploitanten
van binnenvaartschepen bij
de aanschaf van een motor
die voldoet aan de meest
recente emissie-eisen. Zijn
er gesprekken gaande met
de binnenvaartbranche over
de toepassing van biobrandstof. En is het ontwerp van
het nieuwe duurzaamheidslabel gereed. Van Nieuwenhuizen: “De eerste labels
kunnen nog dit jaar worden
verstrekt.”
“Er zit hoe dan ook beweging in,” zegt Jan Fransen,
executive director bij de
Green Award Foundation dat
certificering voor schepen
en rederijen levert. Maar,
voegt hij eraan toe: “Het is
een moeizaam proces dat
alleen kans van slagen heeft
als alle partijen het omarmen. Dat zijn er nogal wat,
binnenvaartondernemers en
hun belangenverenigingen,
havens, verladers. Positief is
dat er continu overleg is. De
wil is er, maar plat gezegd:
je kunt wel willen vergroenen, maar het moet wel
uitkunnen in de portemonnee. Over de economische
haalbaarheid is veel onduidelijkheid.”

Prikkels
Fransen gelooft niet in
dwang, maar in prikkels die
reders doen inzien dat verduurzaming voordeel oplevert. Fransen: “Het labelsysteem waar nu aan gewerkt
wordt, zegt alleen iets over
de motoren en hun uitstoot.
Het kan goed integreren in
ons Green Award-programma
waarin we ook kijken naar
heel veel andere onderdelen, van vervuiling via
de schroefas tot afvalmanagement en walstroom.”
Schepen die voldoen aan de
minimale uitstootwaarde
waaraan heel veel schepen
nog niet voldoen, komen in
aanmerking voor het certificaat brons. Met verdere verduurzaming kan telkens een
hogere certificering worden
behaald, via zilver en goud
naar zelfs platinum. “In dat
laatste geval hebben we het
over schepen die tenminste
drie uur lang emissievrij
door stedelijk gebied kunnen
varen. Dat kunnen nog maar
heel weinig schepen, maar
dat zou wel de toekomst
moeten zijn.”

“Je zet een flinke een
stap naar voren als
ook de verladers een
voordeel gaan leveren
aan schepen die
duurzamer zijn.”

ERVARINGSDESKUNDIGE
EVERT TANGE

Dat 4Wieler fietsen de meest
stabiele en veilige fietsen zijn
is bij heel veel mensen nog
onbekend. En het spreekwoord
“Onbekend maakt onbemind.” is
zeker van toepassing. Als men
er al iets over heeft gehoord
zijn er heel veel vooroordelen.
Daarom zijn ervaringsverhalen
zoals de volgende heel erg
belangrijk.
EVERT TANGE: “Als gevolg
van een herseninfarct
heb ik blijvende
instabiliteitsproblemen,
waardoor ik hulpmiddelen
nodig heb bij het lopen en
fietsen. Omdat ik het belangrijk
vind goed te blijven bewegen,
schafte ik een driewieler aan
zodat ik kon blijven fietsen.
Helaas bleek deze fiets voor
mij toch niet stabiel genoeg:
ik ben 5 x omgevallen, waarbij

Voorkeursbehandeling
Er zijn momenteel dertig
binnenvaarthavens die
korting geven op het havengeld aan schepen met een
Green Award-certificaat. “Dat
is een prikkel om minimaal
voor brons te gaan,” zegt
Fransen. “Maar we wachten
op zoveel meer. Je zet een
flinke een stap naar voren

de laatste keer 14 hechtingen
in mijn oor moesten worden
aangebracht. Toen zag ik een
advertentie voor 4-wielers. Na
wat informatie en aansluitend
een proefrit besloot ik tot
aankoop over te gaan. Het was
even wennen, vooral met sturen
maar nu ben ik erg blij met
mijn nieuwe fiets! Hij biedt met
rugleuning voor mij voldoende
stabiliteit en ik kan nu tijdens
het fietsen beter met mijn
vrouw communiceren omdat ik
op gelijke hoogte zit, net zoals
op een gewone fiets. Doordat
de fiets inklapbaar is, kunnen
we hem ook meenemen op
vakantie in de camper en in de
schuur neemt hij minder plaats
in. Inmiddels heb ik er aardig
wat kilometers op zitten en
ik zou mijn 4-wieler niet meer
willen missen.”

als ook de verladers een
voordeel gaan leveren aan
schepen die duurzamer zijn.
Zicht op een voorkeursbehandeling bij de gunning van
werkzaamheden, dat is echt
een grote prikkel om sneller
te vergroenen.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Green Award Platinum: zero-emissie schepen
Green Award geeft certiﬁcaten aan schepen die
hebben aangetoond aan bepaalde technische
eisen te voldoen voor schoon en duurzaam
varen. Green Award is in 1994 in de zeevaart
ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de
zeeschepen te bevorderen en om het milieu te
beschermen. Sinds 2011 bestaat er ook het
Green Award certiﬁcaat voor binnenvaartschepen. Over de hele wereld worden schepen door
Green Award geinspecteerd en gecertiﬁceerd.
Alleen schepen die een stap verder gaan dan
de wettelijke eisen op het gebied van milieu en
veiligheid komen in aanmerking voor een certiﬁcaat. De motivatie middels korting op
havengelden bij 31 binnenvaarthavens en 40
zeehavens wereldwijd, maar ook bijna 90
toeleveranciers aan de scheepvaart.
Deelname aan het Green Award programma
draagt ook bij aan de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 11 en 17. Inmiddels heeft de Stichting vele onderzoeken uitgevoerd, nuttige data
verzameld en een aantal deskundigen betrokken
bij het verder ontwikkelen en verbeteren van het
programma van eisen. Deze aanpak heeft reeds
tot goede en tastbare resultaten geleid, waar- mee
aan de verbetering en vergroening van de
scheepvaart bijgedragen wordt.

Momenteel zijn er ruim 1100 binnen- en zeevaartschepen met een Green Award certiﬁcatie. Al deze
schepen worden regelmatig gecontroleerd om te
garanderen dat ze nog steeds aan de juiste
voorwaarden voldoen.
Binnen de Green Award certiﬁcatie voor de
binnenvaart zijn er verschillende niveaus te behalen: brons, zilver en goud. De eisen met betrekking tot bijvoorbeeld emissies van motoren
gaan omhoog met elk niveau. Sinds de introductie van de niveaus, zijn 41% van de gecertiﬁceerde binnenvaartschepen van brons naar
zilver gegaan. Dat is dus een ﬂinke reductie in de
stikstof en ﬁjnstof emissies. Er zijn zelfs drie
schepen met het platinum label, deze stoten
tijdens de vaart helemaal niks uit, dus ook geen
CO2. Het platinum label is bedoeld om innovaties
op gebied van “zero emissies” te versnellen.
Ontwikkelingen in scheepsbouw laten zien dat
Platinum labels zullen volgen
Green Award onderzoekt invoering Platinum label
voor operationele activiteiten. Voor specifieke
werkschepen ligt het accent van emissies vooral
op de activiteiten en minder op voortstuwing. Een
kans voor opdrachtgevers onderhoud havens en
kunstwerken.

Er zijn zelfs drie schepen met het platinum label (foto onder:
Sendo Liner), deze stoten helemaal niks uit, dus ook geen CO2.

Green Award Foundation
Westerkade 7B
3016 CL Rotterdam
T + 31 10 21 70 200
www.greenaward.org
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Speciaal voor het ProRail-project ‘Perrons
op Norm’ zijn de perronwanden qua vorm
geoptimaliseerd en voldoen deze aan de
benodigde MKI waarde. Normaal gesproken
is de standaard lengte van de perronwanden
één meter. Wij produceren de wanden met
een lengte van twee meter, wat een efficiënter
gebruik van de materialen betekent en een
besparing in transport.

DUURZAME
INNOVATIES
Wat vandaag wordt gebouwd,
moet bijdragen aan de toekomst
van morgen.

Wij werken continue aan intensief
onderzoek en innovatieve ontwikkelingen.
De betonnen keerwanden produceren wij
in onze eigen duurzame state-of-the-art
fabriek. Wij leveren een kwalitatief goed
en duurzaam product en werken toe naar
een 100% circulaire productie van onze
keerwanden in de toekomst.

BUILDING A
SOLID FUTURE

BOSCHBETON.NL
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Politie vreest voor een inbraakgolf deze zomervakantie

V

eel Nederlanders
hebben het
afgelopen jaar
onbewust hun huis
bewaakt doordat ze
veel thuis waren. Nu
we deze zomer weer
op pad gaan, valt die
‘beveiliging’ plotseling
weg. De wijkagenten
merken nu al dat er een
toename is van het aantal
woninginbraken”, vertelt
landelijke projectleider
Woninginbraak Sybren van
der Velden bij de politie.
De cijfers spreken voor zich:
in 2019 waren er 40.000
woninginbraken. Omgerekend 110 inbraken per dag!
Na de relatieve rust in 2020
en voorjaar 2021 door de
coronamaatregelen vreest
de politie in de komende zomerperiode voor een heuse
inbraakgolf. “Veel mensen
zijn zo lang thuis geweest
dat ze vergeten de ramen
dicht te doen, de deur goed
af te sluiten of de ladder uit
de tuin op te bergen wanneer ze van huis gaan.”
High impact crimes
De emotionele nasleep van
een inbraak is groot, vertelt Van der Velden, die lid
uitmaakt van het landelijk
coördinatieteam ‘high impact crimes’. “We ondersteunen bij delicten die hoge
impact hebben op het leven
van mensen. Een inbraak is
een grote inbreuk, die een
langdurige impact op iemands leven en gevoel van
veiligheid kan hebben. Als je
ligt te slapen en er wordt in-

Woninginbraak
preventie tips
1. Een goed beveiligde woning
begint met goede sloten op
deuren en ramen. Daarnaast
helpen onderstaande tips tegen
ongewenste indringers in de
woning:
2. Vraag iemand als je op vakantie
bent je huis een bewoonde
indruk te geven.
De post weghalen en de
gordijnen afwisselend open
of dicht doen.
Laat je huis niet te opgeruimd
achter. Laat wat spullen

gebroken, is het gevoel van
veiligheid enorm aangetast.
Slachtoffers zeggen zonder
uitzondering dat het een
enorme impact heeft.”
Het is de reden dat de politie de afgelopen tien jaar
enorm heeft geïnvesteerd in
voorlichting. “Goede sloten
en beveiliging scheelt zestig
tot tachtig procent kans
op een inbraak. Het werkt
enorm preventief. Goed
hang- en sluitwerk zorgt
ervoor dat een inbreker je

“Een inbraak kan
langdurige impact
op iemands leven en
gevoel van veiligheid
hebben.”

woning overslaat. Hij schat
op basis van de sloten al in
of het veel werk is om in te
breken.”
Bedplassen
“Ik zou zelf gillend gek
worden als ik wist dat een
inbreker naast het bed van
mijn kind had gestaan,”
meent de politieman. Als
voorbeeld vertelt hij over
een inbraak bij een jong gezin met twee kinderen op de
lagere school. De inbrekers
waren door het hele huis gegaan, terwijl het gezin sliep.
“Het oudste meisje was zo
van slag dat ze, twaalf jaar
oud, weer ging bedplassen
en van alle stress is blijven
zitten op school. Dáárom
blíjven we uitdragen: zorg
dat het je niet overkomt.”

rondslingeren, zet bijvoorbeeld

Politiekeurmerk
Veilig Wonen :

Onze 4Wielers zijn de meest comfortabele,
stabiele en veilige fietsen die er bestaan.
Omdat ze op 4 wielen rijden kunt u er niet mee
vallen. Dit in tegenstelling tot een gewone fiets
of driewieler! Fiets alleen op de Quattro SOLO
of gezellig samen op de Quattro DUO en
geniet weer van ouderwets fietsplezier en uw
mobiliteit. Het grote voordeel van een 4Wieler
is dat u er niet op hoeft te leren rijden. Het
fietst namelijk precies zoals op een gewone
fiets. Alleen: u kunt niet vallen, ook niet bij open afstappen! Onze 4Wielers zijn comfortabel
en veilig. Met de hydraulische remmen komt u
zonder veel kracht tot stilstand. Met 66 cm past
de Quattro SOLO door iedere deur. Deze fiets
is ook inklapbaar waardoor deze als loophulp
gebruikt kan worden. U loopt er zo mee de lift

VEILIG FIETSEN DOOR OPTIMALE STABILITEIT

of de winkel in. Heeft u meer fixatie nodig?
Dan kiest u een zitting, rugleuning,
armsteunen, een gordel en speciale pedalen.
Meer wensen? Vraag naar de vele extra
mogelijkheden.
Vul het formulier op
4Wieler.nl in of bel
088 444 0000 voor een
proefrit in Leiden in ons
Expertise Centrum
of bij u thuis.
Wel zo gemakkelijk!

Vanaf

€ 3.995,-

het huis een bewoonde indruk
maakt.

Op de website van het

Registreer je waardevolle

Politiekeurmerk Veilig Wonen

spullen in de Stop Heling app

(PKVW) kunt u checken of

(stopheling.nl).

uw huis goed is beveiligd en
vindt u veel informatie over

3. Automatische verlichting in

de maatregelen die u zelf kunt

en om het huis

nemen om inbrekers af te

Met schakelklokken of

schrikken. Via de website kunt u

smart-verlichting lijkt een huis

ook snel op zoek naar een PKVW

bewoond. Stel dit in voor

gecertificeerde slotenmaker bij u

in het hele huis.

in de buurt.
www.politiekeurmerk.nl

4. Zie je iets verdachts in
de straat of buurt?
Verdachte situatie? Bel 112!
Daar vang je boeven mee.

Meer informatie? Ga naar:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Nooit meer angstig op de fiets!
Bent u het veilige en vertrouwde gevoel op de fiets kwijt? Misschien door
ouderdom, lichamelijke beperking of onzekerheid?
Er is nu een fiets die u de vrijheid van het fietsen weer zal teruggeven!

koffiekopjes op tafel, zodat

Unieke
Terugkoopgarantie
Kunt u onverhoopt
(max. 2 jaar na aankoop)
de fiets niet meer gebruiken?
Dan nemen wij de fiets terug.
U betaalt allleen over de
gebruiksperiode.
Een hele zorg minder!
ar!
bike leverba
Ook als e- actieradius.
te
voor een gro
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“Een inbreker staat bij een voordeur met een
slecht slot in 30 seconden binnen”

D

aan Schat woont
sinds anderhalf jaar
samen met twee
medestudenten in een
koopappartement van een
galerijflat in een buitenwijk van Delft. Hij gaat
ervanuit dat de sloten
op de voordeur en ramen
goed genoeg zijn. Een inbraakveiligheidsinspectie
door Roland Vurens van
de Sleutelspecialist Delft
wijst hem op de kwetsbaarheden.

Daan woont met twee studenten in een groot appartementencomplex, een mix
van koop en huurwoningen.
De entree van de woning
is op een lange hal op de
derde verdieping. Gevraagd
naar het contact met medebewoners, antwoordt hij:
“Ik heb weleens contact,
niet mega veel. Afgelopen
winter heb ik de benedenbuurvrouw geholpen bij een
lekkage door de sneeuw.
Het zijn lange hallen, ik kom
ook wel eens mensen tegen
die ik niet kan plaatsen. Je
kunt vanaf de straat makkelijk meelopen met anderen.”
Zelf laat hij niet zomaar
iemand binnen. “We hebben
een deurbel met camera.”

aan de binnenkant van de
deur de sleutel in het slot
laten zitten. “Niet heel fijn
als je om vijf uur ’s ochtends thuiskomt.”
Braakschade
Ronald gaat ondertussen
onverstoorbaar door met de
inspectie van de voordeur.
Hij informeert of Daan en
zijn medebewoners de deur
’s nachts van binnen op
slot draaien. Het antwoord
luidt ‘nee’. “Dan kan een
inbreker de deur met een
kaart of stukje petfles in
10 à 15 seconden de deur
openflipperen. Een dief is
binnen zonder braakschade, dus er bestaat ook nog
eens kans dat je verzekering
moeilijk doet bij uitkeren.”
Een inbraakstrip voorkomt
flipperen, maar met een
breekijzer komen inbrekers
toch binnen als de deur niet
op slot is.
De inspectie verplaatst zich
naar het buitenraam en
het balkon. Door de hoogte
is hier geen extra beveiliging nodig. “De regel is

“Een inbreker staat
bij een voordeur met
een slecht slot in 30
seconden binnen”

dat vanaf het maaiveld alle
ramen en deuren tot op 2,40
meter hoogte beveiligd en
goed afsluitbaar moeten
zijn. Óók een klapraampje.
Bij een uitbouw waar je
makkelijk op kunt klimmen
geldt opnieuw een norm van
3,50 meter.” Tot slot vraagt
Roland naar de rookmelders. Daan vertelt dat die
aanwezig zijn, maar dat de
batterijen nog niet vervangen zijn.
Oude woningen
“Meestal krijg ik de vraag
om een slot te vervangen
omdat mensen zich niet
meer veilig voelen of omdat
er is ingebroken. Bij een
verhuizing is het sowieso
goed om sleutels te vervangen. Dat is dan meteen een
mooi moment om de beveiliging te laten inspecteren,”
stelt Roland. Gevraagd naar
de inbraakveiligheid van
woningen, antwoordt hij
“Zeker in de binnenstad
van Delft zijn er veel oude
woningen waar al lang
niks is gebeurd.” Daan vult
lachend aan: “Bij studentenhuizen is het vaak een eitje
om binnen te komen. Ik
ken huizen waar de sleutel
aan een touwtje achter de
brievenbus hangt.” Roland
doceert over het belang van
goed veiligheidsbeslag. “Dat

Kerntrekbeveiliging
Dan gaat Roland aan de
slag. In eerste instantie
met de inspectie van de
voordeur. Om te beginnen
kijkt hij op de gang, waar de
openbare verlichting precies
bij de voordeur hangt. Met
een digitale deurbel kunnen
de bewoners zien wie voor
de deur staat. “Dat is fijn,
een inbreker is bang betrapt
te worden.” Hij verplaatst
de inspectie naar het hoofdslot. Het Lips-slot heeft een
goedgekeurde kast, maar de
kerntrekbeveiliging ontbreekt. “Die kan ik voor een
paar tientjes aanbrengen.
Deze voorkomt dat een inbreker met een accuboor en
speciale schroef de cilinder
in één keer eruit kan trekken om binnen te komen.”
Naast het hoofdslot heeft
de deur een extra slot onderaan de deur. Daan vertelt
dat hij een keer ’s nachts
door zijn huisgenoot was
buitengesloten. Deze had

De vakman checkt het slot van de voordeur | ©Beeldredaktie/Phil Nijhuis

zorgt ervoor dat de cilinder
goed is opgesloten. Als ze
die kunnen kraken of breken
is het een fluitje van een
cent om binnen te komen.
Veel mensen denken dat
hun huis goed is beveiligd.
Ze staan ervan te kijken als
je de manier van inbreken
uitlegt. Hoe makkelijk het is
om binnen te komen.”
Dierbare spullen
Roland komt regelmatig
na een inbraak bij mensen
thuis. “De drempel om de
sloten te vervangen is vaak
hoog bij mensen die nog
nooit te maken hebben gehad met inbraken. Nieuwe
sloten zijn niet sexy. Mensen denken vooral dat het
veel geld kost,” constateert
Roland. Als er is ingebroken,
slaat die houding om en
willen ze het juist weer zo
goed mogelijk voor elkaar
hebben. “Vaak zijn mensen
zo geschrokken – zeker als
er dierbare spullen en familiesieraden weg zijn en door
je privéspullen is gerommeld – dat ze er alles aan
willen doen om het gevoel
van veiligheid in huis terug
te krijgen.”

Meer informatie? Ga naar:
www.hetccv.nl/vakman

Veilig Wonen Scan
U kunt uw eigen woning ook
(laten) inspecteren op
inbraakveiligheid. Dat kunt u
doen door een PKVW
gecertificeerde slotenmaker
(à la de Sleutelspecialist) om
advies te vragen, en door de
Veilig Wonen Scan te doen
(www.veiligwonenscan.nl). Aan de
hand van 10 vragen geeft de scan
een indicatie van hoe goed uw huis
bestand is tegen een inbraak en
tips hoe u inbrekers buiten de deur
houdt.

PKVW-erkende
slotenmaker
Op de website van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (www.hetccv.nl/vakman)
staat een online zoekmachine met
alle inbraakbeveiligingexperts
die werken met één of meerdere
CCV-keurmerken. Daar vindt u
ook eenvoudig een slotenmaker
die voldoet aan de eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.
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“Met de digitale euro grijpt ECB
de regie naar zich toe”

E

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

De Europese Centrale Bank,
maar ook de Duitse toezichthouder BaFin, werken gezamenlijk hard aan de introductie van de digitale euro. “Een
financieel systeem gebaseerd
op big data zorgt voor een versnelde digitale transitie,” is de
overtuiging van Wilhelm Roth.
“Centrale banken zijn bezig
om munten en papiergeld uit
het systeem te halen, net als
eerder is gebeurd met goud.
Er blijft alleen een kritische
voorraad als reserve.” Zelfs in
een land als Duitsland, met
een voorliefde voor cashgeld,
is sprake van een versnelde
acceptatie van elektronisch
betalen. “Jonge Duitsers zijn
meer en meer voorstander van
contactloos geld omdat munten en papiergeld milieu-onvriendelijk zouden zijn.”
Onder vuur
De bankwereld krijgen het de
komende jaren lastig, voorspelt Roth. “Ze liggen onder
vuur, ‘under siege’. De digitale
euro verandert de manier
waarop de ECB controle over

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

crypto’s hanteren, zijn tegengesteld en daarmee complementair, doceert Roth. “Bij
banken draait de transactie
rond de identiteit van de klant.
Bij cryptocurrencies is het precies omgekeerd. Er is sprake
van volledige transactietransparantie. Elke transactie van
de bitcoin van 2012 tot nu is
dankzij de blockchaintechnologie volledige herleidbaar, met
gegarandeerde privacy van

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

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

Amsterdam
De keuze van Icoinic voor
Amsterdam als vestigingsplaats is geen toevallige.
“Nederland maakt deel uit van
de kleine groep landen dat
het nieuwe financiële systeem
vormgeeft. Amsterdam neemt
een koppositie in qua crypto
en digital assetmanagement.
Het Nederlandse DNA is uniek:
geen berg is te hoog en geen
kust te ver om de toekomst
te creëren. We zijn trots dat
we daar als Icoinic deel van
uitmaken.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET SODAQ

SODAQ Sensing & Tracking: bewust werken aan een duurzaam
‘Internet of Things’
Het Hilversumse bedrijf
SODAQ weet precies hoe het
beter en duurzamer moet in
de relatief jonge wereld van
het ’Internet of Things’.
Visie en passie leveren
unieke producten op én een
leiderschapsrol op een markt
die explosief groeit.
Het Internet of Things (IoT)
is de grootste generator van
data. De ‘dingen’ die wereldwijd via het web communiceren doen dat steeds vaker met
‘sensing & tracking’-producten
van een Nederlands bedrijf,
SODAQ. Het b2b-bedrijf uit
Hilversum speelt een leider-

schapsrol in de relatieve jonge
IoT-wereld. “De sector kent
een explosieve groei,” vertelt
ceo Ollie Smeenk. “Daarin kom
je alleen bovendrijven met een
scherpe visie en passie. En
met jarenlange ervaring.” Alles
komt voorbeeldig samen in de
nieuwe productlijn TRACK, het
vlaggenschip van het bedrijf.
Duurzaamheidsmissie
Stip op de horizon is een batterijloze wereld. De sensing &
tracking-producten van SODAQ,
gevoed met alternatieve energiebronnen (waaronder zonne-energie), blinken ook uit in
een zeer laag energieverbruik.

Smeenk: “Voorbeeld van zo’n
product is de zonnecel-tracker
waarin een supercondensator zit die zich oneindig vaak
kan opladen. Gekoppeld aan
bijvoorbeeld een container
geeft de tracker elk kwartier
de locatie door, maar ook info
over temperatuur en schokken

die de container tijdens het
hele logistieke proces ondergaat. Zo krijg je op duurzame
wijze data waar je direct op
kunt anticiperen.” Internationale klant Bayer die wereldwijd zaden vervoert, weet
dankzij de SODAQ-trackers
altijd de exacte locatie van
haar containers. Smeenk: “Je
kunt dan makkelijker bepalen
hoeveel containers je op een
bepaalde plek nodig hebt om
een levering te garanderen.
Uiteindelijk leidt dat tot minder containers wat weer een
positieve impact heeft op het
milieu. Niet alleen ons product
is duurzaam, het is ook onze

uitdrukkelijke missie om er
de wereld duurzamer mee te
maken.” Daar vloeit bijna vanzelfsprekend een tegendraadse
visie op levensduur uit voort.
Smeenk:
“De technologie bij smartphones is erop gericht dat
je na twee jaar een nieuwe
koopt. Wij zetten juist in op
een CO2-neutraal gefabriceerd
duurzaam product met een
oneindige levensduur.”

Meer informatie:
www.sodaq.com
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IN SAMENWERKING MET BITCOIN MEESTER

Veilig je crypto kopen, verkopen en bewaren.

B

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

Het Bitcoin Meester platform
biedt een eenvoudige fiat-onramp waarmee het mogelijk
wordt om alle aangeboden
cryptovaluta direct met euro’s
te kunnen kopen. Het aanmaken van een account duurt
slechts enkele minuten waarna het proces om de munten
te kopen met een druk op de
knop is voltooid. De aangekochte cryptovaluta zijn na
aankoop direct zichtbaar
in het account en worden
veilig opgeslagen in uw eigen
wallet. Ook het verkopen van

cryptovaluta is een eenvoudig
proces. Het uitbetalen van
euro’s wordt direct verwerkt
en staat dezelfde dag nog op
de rekening.
Bitcoin Meester heeft een
Nederlandstalige klantenservice welke op werkdagen
altijd telefonisch, per e-mail
en per chat te bereiken is.
Ook buiten werktijden en in
het weekend worden e-mails
beantwoordt zodat iedereen
zo goed en zo snel mogelijk
geholpen kan worden. Bitcoin
Meester is een van de weinige cryptocurrency dienstverleners welke nog per telefoon
te bereiken is. Snelle en
uitgebreide service staat dan
ook hoog in het vaandel.
Bitcoin Meester biedt ook
een eigen app waarmee het
handelen net zo makkelijk
onderweg gedaan kan worden
vanaf een smartphone. Ook
hier geldt dat een transactie
met een druk op de knop kan
worden voltooid.
Rente krijgen over het
spaargeld is tegenwoordig bij

vrijwel iedere bank verleden
tijd. In sommige gevallen is er
zelfs sprake van een negatieve spaarrente. Dat moet
anders. Daarom biedt Bitcoin
Meester rente aan op cryptovaluta - ook wel “staking” of
“staken” genoemd. Het staken
van cryptovaluta is niets
meer dan het aanhouden van
fondsen in een cryptocurrency-wallet om de veiligheid en
operaties van een bepaald
blockchain netwerk te ondersteunen. In ruil voor het
vasthouden van de cryptovaluta wordt er een beloning
uitgekeerd in de vorm van de
betreffende cryptovaluta. De
percentages zijn op jaarbasis
en lopen op tot 10,5% op jaarbasis. De beloningen worden
dagelijks uitgekeerd en er
zijn geen externe risico’s aan
verbonden.
Veiligheid is van groot belang. Daarom wordt 95% van
alle cryptovaluta offline opgeslagen. Klanten kunnen het
account beveiligen middels
2-factor authenticatie in de
vorm van een code via e-mail

of een authenticator app.
Bitcoin Meester is opgericht
in mei 2017 en is sinds november 2020 officieel geregistreerd bij De Nederlandsche
Bank (DNB) als aanbieder
van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta
en fiduciaire valuta. Bitcoin
Meester bedient momenteel
ruim 200.000 klanten en is
snel groeiende.

Meer informatie? Ga naar:
www.bitcoinmeester.nl

MAKING CRYPTO
WORK FOR YOU

.nl
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Vastgoedfondsen staan te trappelen
om extra te bouwen

E

r is een woningtekort
van meer dan 330.000
huizen. Hierdoor dreigt
wonen voor veel mensen
onbetaalbaar te worden.
Met de Actieagenda Wonen
roepen 34 organisaties het
nieuw te vormen kabinet
op tot het bijbouwen van
een miljoen nieuwe huizen,
zodat er meer betaalbare
huur- en koopwoningen
beschikbaar komen. De
belangenorganisatie van
investeerders in vastgoed,
IVBN, vindt dat er meer
woningbouwlocaties
moeten worden
aangewezen.

De komende tien jaar één
miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huuren koopwoningen beschikbaar komen. Daartoe moet
de bouwproductie van 71.000
woningen per jaar omhoog
naar 100.000, zodat er weer
een woning binnen bereik
komt voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties, aldus de
34 betrokken organisaties.
Middenhuur
De Woningwet kent een
onderscheid tussen DAEB-woningen en niet-DAEB-woningen. Onder DAEB-woningen
vallen alle gereguleerde
huurwoningen. DAEB is een
afkorting voor ‘diensten van
algemeen economisch belang’. Het gaat hierbij vrijwel
altijd om sociale huur, inclusief de woningen die bij aanvang een huur hadden onder
de toenmalige liberalisatie-

grens. Als een woning wordt
verhuurd voor een huurprijs
die boven de liberalisatiegrens ligt, wordt deze woning
als een niet-DAEB-woning
aangemerkt, ook wel bekend
als vrije sector huur. Vrije
sector huurwoningen zijn
huurwoningen met een (kale)
huurprijs vanaf € 752,33 bij
de start van de huurovereenkomst.
Vastgoedbelegging
Met name in het middenhuursegment, met een huur
tussen de € 750 en € 1000,
is de vraag vele malen groter
dan het aanbod. Sociale
huurwoningen zijn gereserveerd voor lagere inkomens.
Als je boven de inkomensgrens zit (een- of meer-persoonsinkomen € 44.655; gezin € 53.000) kom je hiervoor
niet meer in aanmerking en
ben je aangewezen op een
huurwoning in de vrije sector.
Deze zijn zeer gewild, waardoor de gemiddelde huurprijzen de laatste jaren flink
omhoog zijn gegaan. Omdat
de prijzen van koopwoningen
sinds 2014 onafgebroken
in de lift zitten, is het voor
starters op de woningmarkt
vrijwel onmogelijk om een
eigen woning te kopen. Doordat het aanbod aan sociale
huurwoningen beperkt is, en
de wachtlijsten in veel gemeenten lang, is de druk op
de vrije sector huurwoningen
groot. Dit wordt weerspiegeld
in de gemiddelde huurprijs
per vierkante meter. Deze
was in 2014 € 9,19 per m2 en
in het derde kwartaal van

2014 € 13,02 m2 (bron: NVM).
Een stijging van ruim 40% in
zes jaar tijd.
Nieuwbouwproductie
Vastgoedfondsen maken
kosten voor het beheer van
de woningen en het fondsbeheer. Naast het dagelijks
beheer van de woningen,
waaronder de verhuur zelf,
ligt de focus op asset management – aan en verkoop
van vastgoed in de porte-

Huurwoning in de
vrije sector zijn zeer
gewild, waardoor
de huurprijzen flink
omhoog zijn gegaan.

feuille – en fondsmanagement, waarbij marktontwikkelingen en veranderingen in
wet- en regelgeving kunnen
leiden tot aanpassingen in
de strategie.
De jaarlijkse nieuwbouwproductie aan vastgoedbeleggingen ligt de laatste
jaren op circa 7500 nieuwe
woningen. Die productie kan
vrij eenvoudig fors omhoog,
naar structureel tienduizend
woningen, stelt IVBN, het
platform voor professionele
vastgoedbeleggers. Om te
bouwen voor het middensegment met een huur tussen
de € 750 en de € 1000, het
woonsegment waarnaar
de vraag het grootst is, is

wel nodig dat er passende
grondprijzen worden gerekend voor de nieuwbouw van
midden-huurwoningen die
niet marktconform kunnen
worden verhuurd, benadrukt
de IVBN. Als de m2-prijs voor
de aankoop van de huurwoningen stijgt, is er een hoger
huurprijs nodig om hetzelfde
rendement te behalen. En
rendement is het uiteindelijke doel van elke belegging.
Beleggen in huurwoningen is
financieel alleen aantrekkelijk als de huurinkomsten de
financiering en onderhoudsen beheerskosten ruim
overtreffen.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

FUN DUM CAPITAL
I NVES T I NG REI NVENT ED

WIN EEN LAMBO
WE’RE REVOLUTIONIZING REAL ESTATE
WORD NU ONDERDEEL VAN DE FUNDUM CAPITAL REAL ESTATE CRYPTO REVOLUTIE EN MAAK KANS OM EEN
LAMBORGHINI AVENTADOR 6.5 V12 SVJ TE WINNEN!
IEDEREEN DIE TEN MINSTE 100 FND HEEFT AANGEKOCHT GEDURENDE DE PERIODE 16 JUNI T/M 1 OKTOBER MAAKT
KANS. DE LOTING ZAL WORDEN VERRICHT TEN OVERSTAAN VAN EEN DAARTOE AANGEWEZEN NOTARIS.
EXTRA BONUS: WIJ VERDUBBELEN HET IN DIE PERIODE AANTAL AANGEKOCHTE TOKENS (VANAF 50 FND)
KIJK OP FUNDUM.CAPITAL/LAMBO VOOR MEER INFO
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Wij investeren uw
vermogen met visie
én zekerheid

4,25%
Investeer in huurwoningen
met unieke zekerheid
Meerdervoort® Garantiefonds V (MGFV) is één van
de vastgoedondernemingen van Meerdervoort®.
Meerdervoort® Garantiefonds V biedt u de
mogelijkheid om uw vermogen op een goede manier
te laten renderen. U investeert in huurwoningen

Uw vermogen moet
geld opleveren en
geen geld kosten!
Wijnand Groenen
CEO

rendeme
nt

in de Randstad met 1e hypothecaire zekerheid en
toezicht door een onafhankelijk bestuur. De Garantie
is notarieel vastgelegd in een overkoepelende
hypotheekakte. De verwachte sluitingsdatum voor
inschrijven is 1 juli 2021.

Kenmerken Garantiefondsen
Looptijd: 6 jaar en 7 maanden resterend;
Deelnemen vanaf € 100.000;
Rentevergoeding: 4,25% per jaar;
Uitkeringen: maandelijks;
Fondsgrootte: € 25.000.000 (ca. 100
woningen);
1e hypothecaire zekerheid;
Geen bankﬁnanciering;
Gezonde spreiding van ruim 100
starterswoningen;
De woningportefeuille is reeds geheel
aangekocht, adressenlijst is op uw
verzoek verkrijgbaar.

Wilt u meer weten? Bel dan 088-7704444 of kijk op www.meerdervoort.com

advertentie

WAT IS JOUW

HOORSCORE

Maak een
afspraak
Nieuw bij Schoonenberg:
de persoonlijke Hoorscore
Benieuwd hoe goed jouw oren scoren? Doe de gratis Hoorscore Test! Je ontvangt een scorekaart met
jouw persoonlijke Hoorscore. Zo zie je in één oogopslag, dankzij de kleur groen, geel, oranje of rood, hoe het
met jouw gehoor gesteld is. Afhankelijk van je Hoorscore leggen we uit welke stappen je kunt ondernemen.
Maak meteen een afspraak via 088-9324358 of via schoonenberg.nl.
Welke kleur je ook scoort, we houden het in de winkel natuurlijk veilig voor jou én onze medewerkers.
We werken conform de officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus.

