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Als man in de overgang? 
Herken de klachten (en doe er iets aan!)

Heel erg moe, som-
bere gedachten, 
weinig zin in seks: 

ook als man kan het voe-
len alsof je in de over-
gang bent. Een tekort 
aan testosteron kan een 
grote impact hebben op 
je gezondheid. Leg je er 
niet bij neer, er is echt 
iets aan te doen. 

Moe en vaak somber, he-
lemaal niet lekker in je vel 
zitten, en zelfs nog amper 
zin hebben in seks? Het zijn 
klachten die je als man van 
middelbare leeftijd lijdzaam 
kunt ondergaan. Misschien 
zijn het wel symptomen van 
een burn-out of een midlife-
crisis. ‘Daarmee wordt dat 
soort klachten vaak verward,’ 
zegt medisch seksuoloog en 
mannenarts dr. Bert-Jan de 
Boer van Mannenkliniek de 
Boer in Bilthoven. Maar waar-
schijnlijker is dat er toch echt 
iets anders speelt, zeker als 
de klachten zich verder op-
stapelen: van prikkelbaarheid 
en slechte concentratie tot 
slaapstoornissen en een af-
name van het zelfvertrouwen. 
De Boer: ‘Nog veel te weinig 
wordt de link gelegd met 
een testosterontekort. Wat 
bijvoorbeeld op een depres-
sie lijkt, is niets anders dan 
lusteloosheid omdat er een 
energiebron is uitgevallen.’

In de neergang
‘Vrouwen komen in de over-
gang en ze komen daar ook dat er iets aan kan worden 

gedaan. 

Levenslust terug
Een simpel meettestje wijst 
uit of je een testosteronte-
kort hebt. Zo simpel dat je je 
kunt afvragen: waarom weten 
niet alle mannen standaard 
hun testosteronwaarde? In 
bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten is dat heel normaal. 
In Nederland weten we dat 
bijna veertig procent van de 
mannen van 45 jaar en ouder 
een tekort heeft aan tes-
tosteron. Toch wordt maar 5 
procent daarvoor behandeld 
(vergelijkbaar met het lage 
percentage vrouwen in de 
overgang die daarvoor een 
behandelingondergaan (zie 
kader). Is de waarde te laag? 
Met meer bewegen, min-
der alcohol en een gezond 
dieet kun je de klachten al 
verminderen. Maar vaak is 

weer uit,’ merkte medisch 
seksuoloog en mannenarts 
dr. Bert-Jan de Boer al eens 
op. ‘Mannen komen, zeg ik 
wel eens, in de neergang. 
Huisartsen zien dat nog vaak 
als een normaal verloop 
van het leven. Maar als de 
klachten voortkomen uit een 
testosterontekort, kun je er 
zeker iets aan doen. Dat zou 
ook moeten, want inmiddels 
weten we dat een tekort 
aan testosteron de levens-
verwachting naar beneden 
haalt.’ 
De afname van testosteron 
is een natuurlijk proces dat 
geleidelijk verloopt. Vanaf 
35 jaar is er een daling van 
ongeveer 1,5% per jaar. Dat 
lijkt niet veel, maar al op 
korte termijn kan het grote 
impact hebben op het welzijn 
van de man. En op de langere 
termijn kan het tot allerlei 
gezondheidsklachten leiden. 

Grote impact
Testosteron is een belang-
rijke bouwsteen van je 
lichaam. Het heeft impact 
op je huid en je lever, het 
beschermt je bloedvaten en 
zorgt voor spierkracht en 
botsterkte. Een tekort aan 
testosteron betekent dat 
je lichaam niet goed meer 
wordt onderhouden en dus 
niet goed meer functioneert. 
De schade aan je gezondheid 
kan uiteindelijk zeer ernstig 
zijn: van botontkalking tot 
een verhoogde kans op hart- 
en vaatziekten. Het is dus 
belangrijk om je klachten te 
herkennen én om te weten 

Tekort aan 
testosteron? Als je het 
eenmaal weet, kun je 
eenvoudig je balans 
herstellen en je weer 
een echte man voelen.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Bij vrouwen 
Tegenover de geleidelijke 
testosteronafname bij 
de man staan de nogal 
abrupte veranderingen in de 
hormoonhuishouding van 
de vrouw. Deze gaat in korte 
tijd van 100% naar vrijwel 
nul. Deze overgang, ook wel 
menopauze genoemd, begint 
bij vrouwen tussen de 45 en 
55 jaar oud en kan tussen 
de twee en tien jaar duren. 
Ook hier is de impact op 
de gezondheid groot: maar 
liefst 80% van alle vrouwen 
in de overgang kampt met 
klachten, van slaap- en 
concentratiestoornissen tot 
somberheid en depressieve 
buien. En ook deze klachten 
worden vaak niet onderkend 
of krijgen een verkeerde 
diagnose. Slechts 5% van 
de vrouwen in de overgang 
wordt daarvoor behandeld.

aanvullende medicatie nodig. 
Vergelijk het e�ect met 
diabetes: als je lichaam de 
insuline niet meer (voldoen-
de) aanmaakt, krijg je deze 
toegediend. Een testosteron 
therapie verbetert je ener-
gieniveau en je (geestelijke) 
conditie en geeft je weer zin 
in seks. Door de herstelde 
balans voel je je, kortom, 
weer een echte man. De Boer 
noemt zo’n therapie ‘bijvoe-
ren’: ‘Het behelst meestal 
niet meer dan elke ochtend 
een beetje gel op de schou-
der smeren. De levenslust 
komt daarmee weer terug. 
Je mag dus hopen dat je 
huisarts de juiste diagnose 
stelt. En je moet ook over je 
schaamte heen durven stap-
pen.’ Schaamte bij mannen 
om met hun huisarts over 
bijvoorbeeld geen of een 
verminderde zin in seks te 
praten, staat behandeling 
vaak in de weg. Hier kan ook 
de partner hulp bieden, die 
merkt immers als huisgenoot 
als eerste op dat de geliefde 
niet goed in zijn vel zit.  



Testosteron is een mannelijk hormoon dat een belangerijke rol speelt in het lichaam van de man. Met het ouder worden, neemt het 
testosterongehalte geleidelijk af. Dit is een normaal proces. Het vormt pas een probleem als er klachten ontstaan. Een tekort aan 
testosteron kan grote impact hebben op het welzijn én de gezondheid van de man.

WAT JE MOET WETEN OVER EEN TEKORT AAN TESTOSTERON

Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door Besins Healthcare

Mocht je willen weten of je last hebt van 
testosteron tekort, doe dan de test en krijg direct 
de uitslag. De test bestaat uit 17 vragen en neemt 
slechts enkele minuten in beslag.

Testosteron daalt met 
1,5% per jaar. De afname 

van testosteron kan leiden 
tot klachten.

Er wordt geschat dat slechts 
5% van de mannen met 
Testosteron Deficiëntie 
wordt behandeld met 
Testosteron Therapie.
(Nieuwenhuijzen Kruseman: NTvG 2006)

Test je op een 
testosteron tekort

TESTOSTERON 
TEKORT?

DOE 
DE TEST >>

Testosteron 
neemt af 
vanaf 35 jaar.

Bijna              van 
de mannen van 
45 jaar en ouder 
heeft een tekort 
aan testosteron. 
Bij mannen met 
overgewicht 
en of diabetes komt 
het zelfs vaker voor.(Mulligan 2006)

spierzwaktestemmingswisselingen

gebrek aan energie en motivatie

AFVALLEN EN GEZONDE 
LEVENSSTIJL ZIJN 

BELANGRIJK IN 
COMBINATIE MET 

TESTOSTERON THERAPIE
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Diabetes type 2 staat 
te boek als een 
progressieve, chro-

nische ziekte. Toch wordt 
steeds duidelijker dat de 
aandoening omkeerbaar 
is. Met de juiste dieet- en 
voedingsadviezen kun je 
er soms helemaal vanaf 
komen. 

Een kleine 
verbetering van de 
leefstijl hee�  al grote 
eff ecten.

Diabetes een enorm gezond-
heidsprobleem? Wie nog 
twijfelt, bedenkt zich als 
de cijfers op tafels komen. 
Wegkijken is geen optie. 1,2 
miljoen Nederlanders hebben 
de chronische aandoening 
waarbij er te veel suiker in 
het bloed zit. Er zijn naar 
schatting 1,1 miljoen Neder-
landers met prediabetes (een 
voorfase van diabetes type 
2, wat voorkomt bij negentig 
procent van de diabetespati-
enten). Het Diabetes Fonds, 
dat de getallen bijhoudt, rept 
ook nog eens van een onbe-
kend aantal Nederlanders dat 
diabetes heeft, maar het nog 
niet weet. Het kan, waar-
schuwt het Fonds, iedereen 
overkomen. Elke week komen 
er 1000 nieuwe patiënten bij, 
150 per dag. Van de huidige 
volwassen Nederlanders van 
45 jaar en ouder krijgt naar 
verwachting 1 op de 3 in de 
toekomst diabetes type 2. 
Alarmerende schatting tot 
slot: in 2040 zullen er waar-
schijnlijk bijna 1,5 miljoen 
mensen met diabetes zijn.

Onduidelijke klachten
Bij het meest voorkomende 
diabetes type 2 maakt het li-
chaam te weinig insuline aan 

tot beschadiging van hart en 
nieren, ogen en voeten. De 
gevolgen zijn sowieso groot, 
ook na een diagnose: van le-
ven met medicatie met soms 
nare bijwerkingen tot een 
grotere kans op talrijke ande-
re aandoeningen. Met diabe-
tes type 2 heb je bijvoorbeeld 
bijna vijftig procent meer 
kans op hart- en vaatziekten 
en problemen met de stof-
wisseling. 

Diabetes ‘repareren’? 
Is er ook goed nieuws? Jawel, 
diabetes wordt vaak aange-
duid als een progressieve 
chronische ziekte, maar het 
wordt steeds duidelijker dat 
het ook een omkeerbare ziek-
te kan zijn. Met andere woor-
den: het kan verergeren, maar 
soms kun je er ook helemaal 

en/of is er ongevoelig voor. 
Ons lichaam heeft insuline 
wél hard nodig: het verlaagt 
onze bloedsuikerspiegel, 
zónder blijft er te veel suiker 
in het bloed zitten. Je kunt 
jarenlang rondlopen met dia-
betes type 2 zonder het in de 
gaten te hebben, omdat de 
klachten niet zo duidelijk zijn, 
veel moe zijn bijvoorbeeld, of 
veel moeten plassen. Zonder 
behandeling blijven er te veel 
suikers in je bloed zitten, 
wat uiteindelijk kan leiden 

‘Chronische’ diabetes kán omkeerbaar zijn

IN SAMENWERKING MET CLEAR.BIO

Voeding werkt voor iedereen anders

Jacqueline (48) ontdekte 
met Clear.bio welke voe-
ding bij haar een suiker-

piek veroorzaakte.

suikerwaarden omlaag te 
krijgen. Genoeg redenen voor 
mij om om mee te doen aan 
Clear.bio. 
Twee weken lang droeg ik 
een sensor op mijn boven-
arm. Op elk moment van de 
dag zag ik in de Clear.bio app 
hoe mijn bloedsuikerspiegel 
ervoor stond. Je ziet meteen 
wat een maaltijd of bewe-
ging met je doet. Voeding 
werkt echt voor iedereen 
anders. Een stukje 70% pure 
chocolade deed niets met 
mijn waarden. Maar ze scho-
ten wel omhoog van choco-
lademelk uit de automaat! 
En zo heb ik ook geleerd dat 
de volgorde van het eten van 
eiwitten, vetten en koolhy-

Dit gaat niet meewerken aan 
(...). We willen je als alterna-
tief (...) adviseren. Geweldig! 
Niet belerend, wel meeden-
ken. Als je wilt weten wat 
voeding met je bloedsuiker-
waarden doet, raad ik je 
Clear.bio aan. Het is gebaseerd 
op wetenschap en gemakke-
lijk in gebruik. Je wordt zelf 
snel deskundig in wat voor jou 
wel en niet werkt. Daarnaast 
leiden de korte lijntjes met 
de diëtist tot snel resultaat 
zonder te hard te gaan.”

“Ik heb diabetes type 2 ont-
wikkeld tijdens mijn tijd als 
ondernemer. Het was ‘druk 
druk druk’. Ik nam te weinig 
tijd om gezond te eten en 
bewegen. Door stress be-
loonde ik mezelf met lekker 
eten. Daarna heb ik allerlei 
diëten gevolgd, maar mijn 
gewicht bleef schommelen. 
Ook wilde ik van de medi-
cijnen af. Ik merkte name-
lijk dat ik meer last van de 
bijwerkingen had dan dat ze 
me hielpen om mijn bloed- 

vanaf komen. Een ongezonde 
leefstijl (overgewicht, onge-
zond eten, roken en weinig 
lichaamsbeweging) vergroot 
de kans op diabetes. Door de 
juiste leefstijlkeuzes te ma-
ken, kun we niet-aangeboren 
diabetes ook weer ‘repareren’. 
Afvallen, voldoende bewe-
gen, zoveel mogelijk vers en 
onbewerkt voedsel eten (‘hoe 
groener hoe beter’). Uit on-
derzoeken blijkt dat een klei-
ne verbetering van de leef-
stijl al grote e�ecten heeft. 
De standaardrichtlijn voor 
Nederlandse huisartsen bevat 
inmiddels ook leefstijladvie-
zen voor patiënten met dia-
betes. Enkel medicatie haalt 
de oorzaak van het probleem 
niet weg, hoge bloeddruk, 
hart- en vaatziekte en een 
hoog cholesterol blijven een 

risico. Patiënten die echt de 
ziekte onder controle willen 
krijgen, kunnen dat doen met 
een op maat gemaakt advies. 
Wat is het beste dieet, hoe 
maak ik de juiste voedings-
keuzes? Welk product is wel 
of niet goed voor me? Hoe 
en wanneer kan ik het beste 
bewegen voor de grootste ge-
zondheidswinst? En op welke 
punten moet ik mijn leefstijl 
nog verder aanpassen? De 
antwoorden zullen per per-
soon verschillen, maar aan 
de basis van een geslaagd 
omkeerproces staat iets wat 
voor elke diabetespatiënt 
even belangrijk is: een goed 
en frequent meten van je 
bloedsuikerwaarde.   

Feiten
Het is wetenschappelijk 
bewezen dat iedereen anders 
reageert op voeding (Zeevi 
et al, 2015) en dat een hoge 
bloedsuikerspiegel na het 
eten een risicofactor is voor 
obesitas, diabetes type 2, 
en hart- en vaatziekten. 
Met slimme, kleine 
voedingsaanpassingen en 
hulp van diëtisten in de 
app kunnen mensen hun 
bloedsuiker en gezondheid 
verbeteren.

“Een stukje 70% pure chocolade doet niets met 
mijn waarden, maar van een kopje chocolade-
melk schiet mijn bloedsuikerspiegel omhoog!”

draten invloed had op mijn 
suiker. 

Waardevolle voedingstips 
Het meest fijne aan 
Clear.bio vond ik dat ik altijd 
snel kon communiceren met 
een diëtist. Gewoon even ap-
pen of telefoneren als ik een 
vraag had. Ook gaf ze me veel 
waardevolle voedingstips. Zo 
kreeg ik op een dag een chat 
in de app waarin stond: “We 
zagen dat je gisteravond een 
handje chips hebt genomen. 
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IN SAMENWERKING MET DRIMPY

passende zorg zult krijgen. 
Met Drimpy houd je de regie 
over je eigen gezondheid en 
dus over de kwaliteit van je 
leven.” 

Kalm nalezen
Krachtig voordeel van Drimpy 
is ook de mogelijkheid om 
informatie rustig na te 
lezen als je net een gesprek 
met een arts hebt gehad. 
“Dat brengt vaak de bodem 
onder je voeten terug,” zegt 
Breukhoven. “Want hoe gaan 
die dingen? Je krijgt een 
diagnose en achteraf realiseer 
je je dat je geen idee hebt 
wat je arts of specialist nou 
precies allemaal heeft gezegd. 
Met een druk op de knop kun 
je het kalm teruglezen in je 
PGO, of het aan het een ander 
laten lezen die kan uitleggen 
wat er nou precies staat.”  
De PGO is gratis voor alle 
burgers van Nederland, 
want het basisgebruik 
wordt betaald door de 
overheid. Je hoeft ook niet 
per se ‘patiënt’ te zijn om 
er gebruik van te maken. 
Drimpy gaat je hele leven 
mee dus je kunt de PGO ook 
gebruiken om over langere 
tijd je gezondheidsgegevens 
te verzamelen en te volgen. 
Zonodig kun je er je leefstijl 
op aanpassen. 

Veiligheid gewaarborgd
Veiligheid en privacy zijn bij 
Drimpy gewaarborgd. Het 
ophalen van gegevens en 
het delen gaat volgens het 
MedMij-afsprakenstelsel 
waaraan ook VWS en ook 

Ook de regie over je gezondheid in eigen hand nemen? Ga naar Drimpy.com

“Met één druk op 
de knop haal je de 
gegevens van al 
je zorgverleners 
binnen” 

Medische gegevens 
opvragen en inzien? Dat is 
nog knap lastig. Ze liggen 
her en der verspreid over 
de zorgverleners die we 
bezoeken. De huisarts, de 
specialist, de apotheek, de 
tandarts, noem maar op. Op 
al die plekjes ligt een klein 
stukje informatie over onze 
gezondheid. Die stukjes zijn 
bovendien opgeborgen in 
systemen die niet direct met 
elkaar kunnen communiceren. 
“Je moet dus,” zegt Arnold 
Breukhoven, directeur en 
oprichter van Drimpy, “op heel 
veel verschillende portalen 
inloggen om een beetje 
inzicht in je eigen gezondheid 
en je medische geschiedenis 
te krijgen. Sterker nog, veel 
mensen weten niet eens 
dat dat kan. We lijken dat 
normaal te vinden, maar dat 
is het natuurlijk niet. Als 
we een hypotheekgesprek 
hebben, dan gaan we daar 
goed voorbereid heen, met 
een scherp inzicht in onze 
financiële situatie. Maar 
gaan we naar de huisarts 
of specialist dan doen we 
dat met nul inzicht in ons 
medische dossier. Terwijl 
dat óók belangrijk is. 
Zelfs belangrijker, het kan 
levensreddend zijn.” 

Alles in één helder 
overzicht
Met Drimpy ontwikkelde 
Breukhoven een zogenaamde 
Persoonlijke Gezondheids 
Omgeving (PGO). Breukhoven: 
“Met één druk op de knop 
haal je de gegevens van 
zorgverleners binnen 
en plaats je die op een 

persoonlijke website of app. 
Vergelijk het met het gemak 
van een bank-app. Je hebt 
in één keer toegang, in dit 
geval niet tot je geld, maar 
tot iets wat niet in geld is 
uit te drukken: al je medische 
gegevens.” 
Met Drimpy staan alle 
gegevens in één helder 
overzicht bij elkaar, in je 
eigen PGO. Breukhoven: “Je 
kunt besluiten dat ook jouw 
zorgverleners – of bijvoorbeeld 
je partner, familie, vrienden of 
mantelzorger - daar toegang 
tot mogen hebben. Waarbij je 
zelf bepaalt wat je deelt en 
wat niet.” Hoe vaak komt het 
niet voor, zegt Breukhoven, 
dat een behandelaar een 
vraag stelt over onze 
medische achtergrond. Waar 
heb je allemaal last van 
gehad? Welke behandelingen 
heb je ondergaan, welke 
onderzoeken? Welke 
medicijnen heb je geslikt 
en slik je nu nog iets? 
Breukhoven: “Veel mensen 

zijn niet in staat om daar 
een compleet antwoord op 
te geven. Ze weten het niet 
meer precies. Of ze vergeten 
zaken omdat ze die niet direct 
aan een ziektegeschiedenis 
koppelen: een sportblessure, 
een reeks bezoeken aan 
een fysiotherapeut. Wat ook 
kan: ze hebben een nieuwe 
behandelaar en moeten, 
tot hun grote ergernis, voor 
de zoveelste keer hetzelfde 
verhaal vertellen. Dat valt 
allemaal weg als je je 
zorgverlener toestemming 
heeft om in je PGO te kijken. 
Dan krijgt, zonder dat jij 
hoeft na te denken of je te 
ergeren, meteen een actuele 
inzage in jouw medische 
geschiedenis. Veel vragen 
vallen dan ook meteen weg. 
Kloppen de gegevens wel, 
is er een herhaalonderzoek 
nodig? Nee, via jouw PGO ziet 
de behandelaar bij wijze van 
spreken in één oogopslag wat 
jouw medische achtergrond 
is: welke behandelingen 
en onderzoeken je hebt 
ondergaan en welke 
medicijnen je hebt geslikt. Zo 
weet je zeker dat je de best 

de NPCF zijn verbonden. Het 
MedMij-label is een keurmerk 
om veilig en betrouwbaar 
medische gegevens uit te 
mogen wisselen. PGO’s zoals 
die van Drimpy met het 
MedMij-label hebben bewezen 
dat zij zich aan alle strikte 
regels houden. Breukhoven: 
“We waren met Drimpy de 
eerste PGO-leverancier in 
Nederland die het volledige 
toetredingsproces van MedMij 
succesvol heeft afgerond. 
Onze omgeving is zelfs zó 
goed beveiligd dat we als 
eerste een medisch dossier de 
grens over konden sturen. Dat 
was een wereldprimeur.”

Door je gegevens 
eenvoudig te verzamelen 
in één overzicht blijf je 
in regie over jouw eigen 
gezondheid. Dat lijkt nu 
misschien onbelangrijk, 
maar als er iets met je 
gezondheid is heb je alles 
bij de hand. Altijd en overal 
ter wereld.

Al je medische 
gegevens op één 
plek beschikbaar 

en direct in te zien? 
Het is mogelijk met 
Drimpy, een Persoonlijke 
Gezondheids Omgeving 
(PGO) die je volledige 
inzage én de regie over je 
eigen gezondheid geeft. 

Zo neem je écht de regie over je eigen gezondheid
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Bert en Anneke 
Knape waren hun 
leven lang fervente 

watersporters. Dat ze de 
Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij 
(KNRM) steunden, was 
vanzelfsprekend - op het 
water kan altijd wat mis-
gaan. Toen Bert Knape 
plotseling overleed, 
schonk zijn vrouw de 
KNRM een reddingboot. 
Het is dankzij ruimharti-
ge én bescheiden giften 
dat de KNRM - al bijna 
200 jaar - levens kan 
redden op zee. Sommige 
donateurs nemen de goe-
dedoelenorganisatie ook 
op in het testament, zo is 
te zien in het tv-program-
ma De Nalatenschap.

Bijna alle 75 KNRM-
schepen dragen 
namen van hun 

geldschenker of zijn 
vernoemd naar een 
overleden dierbare.

Een afgedreven kitesurfer, 
een onwel geworden schip-
per op zee of een stuurloos 
geraakte zeilboot. In 2021 
rukte de KNRM meer dan 
2.000 keer uit en bracht ruim 
3.000 mensen veilig aan de 
wal. Sinds de oprichting in 
1824 is dit gefundeerd op 
drie pijlers. De organisatie 
biedt kosteloos hulp aan 
mensen in nood op zee; het 
redden gebeurt door profes-
sioneel opgeleide vrijwilli-
gers en wordt gefinancierd 

het Marker- en IJsselmeer. 
Het was Anneke Knape die 
in 2013 besloot de KNRM een 
reddingboot te schenken - 
ter nagedachtenis aan haar 
overleden echtgenoot. Bert 
Knape had altijd een enorme 
passie gehad voor de water-
sport. Van kinds af aan was 
hij veel op en rondom het 
water. Als 12-jarig jongetje 
kon hij al goed zeilen en 

uit vrijwillige bijdragen. 
De Redding Maatschappij 
vervult dus - zonder over-
heidssteun - een belangrijke 
maatschappelijke taak. 

Reddingboot bouwen
Wat bijzonder is: bijna alle 
75 KNRM-schepen dragen 
namen van hun geldschenker 
of zijn vernoemd naar een 
overleden dierbare. Mensen 
die de KNRM een dermate 
groot bedrag schenken dat 
daarmee een reddingboot 
kan worden gefinancierd, 
mogen de naam van die 
boot bepalen. Dat is al jaren 
een goed gebruik. Achter de 
namen van de reddingboten 
schuilen vaak bijzonde-
re levensverhalen die zijn 
opgetekend in het boek ‘Wie 
goed doet…Waarom heten 
reddingboten zoals ze heten’.
Dit boek is gratis aan te 
vragen bij de KNRM.  
Zo vaart de reddingboot ‘Bert 
en Anneke Knape’ al enige 
jaren uit bij calamiteiten op 

deed ook mee aan wedstrij-
den. Toen Bert Knape met 
Anneke trouwde, wilde hij 
maar wat graag een zeil-
boot aanscha�en. Hoewel 
zijn echtgenote een landrot 
was, liet ze zich overhalen. 
Anneke gunde haar man dat 
hij na een week hard werken, 
kon genieten op het water. 
‘Geleidelijk ging ook moe-
der het varen waarderen’, 

zegt oudste dochter Ineke 
Knape. ’Al was ze meer van 
de gezelligheid en verslond 
ze vooral veel boeken op het 
dek.’

Veiligheid hoog in vaandel
Er volgden vele vakanties 
op het water, later met hun 
vier kinderen. ‘Aanvanke-
lijk gingen we vooral naar 
Friesland, later zetten we 

De KNRM hecht aan  per soonlijke relatie bij leven

Cora Bartels van de KNRM (links) in gesprek met Ineke en Nico Knape op de reddingboot die de naam van hun ouders draagt.



NALATENSCHAPPEN ONMISBAAR VOOR LEVENSREDDEND WERK OP ZEE

Steeds als de 
reddingboot uitvaart, 
zijn hun namen over 
de marifoon te horen. 
‘Ze blijven een twee-
eenheid.”

De KNRM hecht aan  per soonlijke relatie bij leven
ook koers naar Zeeland’, 
vertelt zoon Nico Knape. ‘We 
waren al ouder en draaiden 
mee als volwaardige beman-
ningsleden. Vooral het varen 
op de Oosterschelde was 
spannend.’ Dat hun vader 
veiligheid altijd hoog in het 
vaandel had staan, herin-
nert Ineke Knape zich nog 
goed. ‘Zijn hele leven was hij 
donateur van de KNRM. Zijn 
motto was: ‘Als je vaart, dan 
steun je de KNRM. Er kan 
immers altijd iets gebeuren.’ 
Ook wij groeiden met die 
overtuiging op.’ 
Nico Knape weet nog goed 
dat hun vader vaak water-
sporters hielp die in moei-
lijkheden waren geraakt. ‘We 
namen regelmatig boten op 
sleeptouw die door de wind 
tegen de wal werden ge-
drukt.’ 

Mooi idee 
Tot op hoge leeftijd bleven 
Bert en Anneke Knape varen. 
Al werd de zeilboot de laat-
ste tien jaar ingeruild voor 
een motorboot met meer 
comfort. In 2010 overleed 
Bert Knape plotseling. ‘Voor 
moeder was dat een onge-
looflijke dreun’, zegt  doch-
ter Ineke Knape. ‘Ze waren 
altijd zo’n twee-eenheid 
geweest; ze deden werkelijk 
àlles samen.’ Voor de kinde-
ren was het geen verrassing 
toen hun moeder vertelde 
dat zij de KNRM een red-
dingboot wilde schenken. 
‘Onze ouders hadden wel-
eens gesproken over een 
grote schenking; we vonden 
het een mooi idee. Het 
klopte ook - we zijn grootge-
bracht met het idee dat het 
belangrijk is iets voor een 
ander te doen.’

Warm ontvangen 
Zoals gebruikelijk is voor de 
KNRM, werd Anneke Knape 
als schenkster nauw be-
trokken bij de bouw van de 
boot. Ze bezocht het red-
dingstation Lelystad, waar 
de reddingboot zou worden 
gestationeerd, regelmatig. 
Dat deed haar volgens de 
kinderen goed. ‘Wat we 
opmerkelijk vonden: aanvan-
kelijk wilde moeder de boot 
naar vader vernoemen, maar 
ze sprak steeds vaker over 
‘Bert en Anneke Knape’. 
Terwijl de bouw van de boot 
vordert, zien de kinderen dat 
hun moeder achteruit gaat. 
Ze vrezen dat hun moeder de 
doop weleens niet zou kun-
nen halen. Het reddingstati-
on Lelystad nodigt de familie 
daarom twee weken eerder 
uit. ‘Een prachtmoment’, al-
dus Ineke Knape. ‘We werden 
warm ontvangen door de 
bemanning. Moeder heeft 
de eerste vaartocht kunnen 
meemaken.’ 
Dat was net op tijd: vlak voor 
de o�ciële doop overleed 
Anneke Knape. De kinderen 
zijn trots dat hun moeder de 
KNRM een reddingboot heeft 
geschonken. Ze vinden het 
ook bijzonder dat zij ervoor 

koos om de boot Bert en 
Anneke Knape te noemen. 
Zo blijven de namen van 
hun ouders, die altijd alles 
samen deden, voortleven 
op het water. Steeds als de 
reddingboot uitvaart, zijn 
hun namen over de marifoon 
te horen. ‘Ze blijven een 
twee-eenheid’, zegt dochter 
Ineke weemoedig. 

Vlootvernieuwing
Jaarlijks is veel geld nodig 
voor het levensreddende 
werk. Daarbij staat de KNRM 
de komende vijftien jaar voor 
een enorme investering. Het 
grootste deel van de 75 red-
dingboten is aan vervanging 
toe. Gelukkig kan de KNRM 
rekenen op ruim 120.000 
donateurs. Niet alleen bij 
leven, menig donateur laat 
de vrijwilligersorganisatie 
ook na de dood een mooi 
bedrag na. 
Zo komt in het tv-program-
ma De Nalatenschap ook 
voormalig scheepsmachinist 
Hans Poiesz in beeld. On-
langs heeft Poiesz de KNRM 
tot executeur en enig erfge-
naam benoemd. Hij heeft als 
hobby een oude parlevinker 
opgeknapt. Dat was vroeger 
de kruidenier op het water. 

Onlangs heeft Poiesz de 
KNRM tot executeur en enig 
erfgenaam benoemd. Dat 
was hij al langer van plan, 
maar toen een maat van 
hem onverwacht stierf, voeg-
de hij de daad bij zijn woord. 
‘Ik heb geen kinderen en wil 
mijn bezit graag nalaten aan 
een goed doel. Voor mij is 
de KNRM een unieke orga-
nisatie omdat de vrijwilli-
gers - zonder overheidssteun 
- prachtig werk verrichten’, 
aldus Poiesz.

KNRM als executeur 
De KNRM onderhoudt nauw 
contact met de donateurs, 
die de organisatie ook wel 
Redders aan de wal noemt. 
De KNRM vindt het belang-
rijk hen persoonlijk te leren 
kennen. ‘Zeker als mensen 
overwegen de KNRM een 
groot bedrag te schenken 
of tot erfgenaam te be-
noemen’, zegt Cora Bartels 
die samen met Cees Prins 
contacten onderhoudt met 
donateurs en erflaters. ‘We 
denken mee hoe zij hun geld 
willen besteden. Misschien 
wil iemand schenken aan 
een bepaald reddingstation, 
aan materieel of opleidin-
gen. Mensen kunnen geld 

nalaten, maar ze kunnen de 
KNRM ook hun schilderijen-
collectie of boot schenken. 
Soms zijn er speciale wen-
sen: zo is het mogelijk een 
asverstrooiing te organise-
ren.’

De Redding Maatschappij 
treedt steeds vaker op als 
executeur. ‘Vooral alleen-
staande ouderen en echtpa-
ren zonder kinderen vinden 
dat een prettig idee’, zegt 
Bartels. ‘Ze zijn soms on-
zeker of de persoon die ze 
als executeur in gedachten 
hebben, nog in leven is als 
ze overlijden. De KNRM kan 
het executeurschap  uitvoe-
ren.’ Bartels legt uit waarom 
de KNRM dit doet: ‘We zijn 
mensen oprecht dankbaar 
dat zij aan ons willen schen-
ken. Daar doen we onder ons 
motto ‘Wie goed doet, goed 
ontmoet’ graag iets terug.’ 

De Nalatenschap is terug te 
zien op de website van de 
KNRM, www.knrm.nl Meer 
lezen over schenken en 
nalaten? Vraag het boek ‘Wie 
goed doet’ aan via bijgaande 
bon.

Hans Poiesz op zijn parlevinker.
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Steun ons onderzoek. Kijk voor informatie op: www.elmedix.com»

Nieuwe techniek bestrijdt pancreaskanker met warmtetherapie 

Het biomedische 
bedrijf ElmediX wil 
patiënten met pan-

creaskanker helpen. Met 
behulp van hittetherapie 
wordt getracht tumoren 
te verkleinen. De eerste 
lopende klinische studie is 
veelbelovend

 “We zoeken Nederlandse 
patiënten met pancreaskan-
ker die voor de experimentele 
behandeling naar Antwerpen 
willen komen.” Klinische studies 
zijn erg duur, maar noodzakelijk. 
“Het vraagt om een enorme 
investering. Tot nog toe hebben 
we het onderzoek gefinancierd 
met geld van rijke Belgische 
families.” Voor de ‘last-mile-to-
market’ zoekt ElmediX nieuwe 
investeerders. Momenteel 
hebben we een operationeel 
apparaat in het UZA. Met het 
nieuwe kapitaal willen we een 
tweede bouwen, onder andere 
voor onderzoek in een Neder-
lands ziekenhuis.”

tise en doorzettingsvermogen 
zijn sleutelelementen bij een 
medische doorbraak. Maar ook 
patiënten en investeringen zijn 
onmisbaar. “De eerste veilig-
heidsstudies zijn succesvol 
uitgevoerd. Zo toonden we bij de 
eerste 4 patiënten aan dat onze 
hittetechniek veilig is én eerste 
tekens van werking toont.” Mo-
menteel loopt aan het Universi-
tair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) 
een klinische studie.

Klinische studie
Voor Bogers speelt ook een 
persoonlijke motivatie. “Mijn 
moeder is overleden aan 
pancreaskanker.” Hoop, exper-

“We denken al langer dat een 
tumor krimpt onder hoge tem-
peraturen. Uit laboratoriumex-
perimenten en vroegere studies 
weten we dat de kanker hierop 
reageert, maar onderzoekers 
slaagden er in de jaren ’80 nog 
niet in dit veilig uit te voeren,” 
zegt John-Paul Bogers, oprich-
ter, geneesheer en hoogleraar 
celbiologie aan de UAntwerpen. 

Met nieuwe techniek hebben hij 
en medeoprichter Johan Van den 
Bossche een toestel ontwikkeld 
dat de hittetherapie wel veilig 
kan uitvoeren. Hierbij wordt het 
lichaam van een patiënt gedu-
rende een aantal uur – onder 
volledige verdoving – opgewarmd 
tot 41,5 graden Celsius. De 
behandeling van ElmediX wordt 
in eerste instantie gecombineerd 
met andere behandelingen (o.a. 
chemotherapie, radiotherapie 
of immunotherapie). “Bij op-
warming krijg je stimulatie van 
het immuunsysteem. De hoge 
temperaturen zijn dodelijk voor 
tumorcellen, maar niet schadelijk 
voor gewone cellen. Bovendien 
vergroot je de doorbloeding, 
waardoor de medicatie beter bij 
de tumor kan komen.” 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

“Het begint er mee 
dat een patiënt 
kan weten welke 
onderzoeken er 
lopen.”

De hoge temperaturen 
zijn dodelijk voor 
tumorcellen, maar 
niet schadelijk voor 
gewone cellen.

Het onderzoek van in-
ternist-oncoloog Myriam 
Chalabi van het Antoni van 
Leeuwenhoek naar immuun-
therapie bij dikkedarmkanker 
is een mooi voorbeeld hoe 
onderzoek een eerste stap 
kan zijn naar een nieuwe, 
verbeterde behandeling. 
Bij haar onderzoek kregen 
patiënten met dikkedarm-

het vanuit de behoefte om 
bij te dragen aan de weten-
schap. Natuurlijk in de hoop 
dat het ook wat voor hen kan 
betekenen.” 
Chalabi vertelt dat er twee 
typen dikkedarmkanker zijn: 
instabiel, dat bij zo’n 15 
procent van de patiënten 
voorkomt, en stabiel. “Bij 
patiënten met een stabiele 
vorm van dikkedarmkanker 
met uitzaaiingen reageerde 
de immuuntherapie niet. Bij 
patiënten met de instabiele 
vorm met uitzaaiingen heeft 
immuuntherapie bij 30 pro-
cent een positief resultaat. 
We hadden de hoop dat het 
e�ect bij mensen zonder uit-
zaaiing beter zou zijn.” Het 
resultaat van de studie over-
trof onze verwachtingen. “Bij 
patiënten met de instabiele 
vorm zonder uitzaaiingen 
werkte de immuuntherapie 
bij iedereen en was de tumor 
bijna of geheel weg. Bij de 
stabiele vorm had een deel 
van de mensen profijt van de 
behandeling.” Naar aanlei-
ding van de eerste resulta-
ten is de studie uitgebreid 
van de oorspronkelijke 30 tot 
ruim 100 patiënten. “We ho-
pen dat we de data van deze 
studie kunnen gebruiken om 
dit een standaardbehande-
ling te maken.” 

Nieuwe behandeling
“Onderzoeken als dat van 
Myriam dragen eraan bij 
dat mensen redelijk snel 
toegang krijgen tot nieu-
we behandelingen,” vertelt 
Jacolien Coes, directeur 
Dutch Oncology Research 

kanker voorafgaande aan de 
operatie immuuntherapie. 
“Het begon als een kleine 
studie, waarbij we keken wat 
er in zo’n tumor gebeurt als 
je immuuntherapie geeft aan 
mensen zonder uitzaaiing. 
Dat was nog nooit eerder 
gedaan.”

Bijdrage aan wetenschap
“We wilden vooral leren wat 
er in zo’n tumor plaatsvindt. 
Op dat moment wisten we 
nog niet wat voor response 
we konden verwachten. We 
behandelen kortdurend, vijf 
tot zes weken tijd, met twee 
kuren voor de operatie.” De 
behandeling voor de studie 
was – “in de woorden van de 
patiënten” – relatief over-
zichtelijk. Het is bijzonder 
dat mensen belangeloos 
besluiten mee te doen, vindt 
Chalabi. “De patiënten weten 
niet wat het e�ect zal zijn 
van de behandeling. Ze doen 

Platform (DORP). Het Dutch 
Oncology Research Plat-
form ondersteunt artsen 
en onderzoekers tijdens de 
voorbereidende fase van een 
klinische studie. “Als je als 
onderzoeker een idee hebt 
dat je wil uitvoeren, moet er 
nog veel gebeuren. We hel-
pen en ondersteunen onder-
zoekers bij vragen rondom de 
mogelijkheden om studies 
op te zetten, door statisti-
sche modellen te delen en 
te helpen bij vragen rondom 
regelgeving.”
Klinisch onderzoek richt 
zich niet alleen maar op 
nieuwe geneesmiddelen, 
maar draagt ook bij aan het 
optimaliseren van de huidi-
ge zorg, benadrukt Coes. “Je 
kijkt naar de patiëntengroep, 
het e�ect van de behande-
ling. Als het e�ect groot is, 
zoals bij Myriam, kan het 
leiden tot verandering van 
de standaardbehandeling.”

Studies versnellen
“Voor goed onderzoek is 
het fijn als zoveel mogelijk 
patiënten met een verschil-
lende achtergrond meedoen. 
Onderzoek is niet alleen 
voor mensen voor wie het 
een laatste strohalm is. Ook 
voor mensen met betere 
vooruitzichten kan het een 
behandelmogelijkheid zijn”, 
stelt Coes. Als patiënt kun 
je op kanker.nl/trials kijken 
welke onderzoeken in Ne-
derland lopen. Vanuit DORP 
wordt veel aandacht besteed 
aan patiëntenvoorlichting. 
“Als je net de boodschap 
krijgt dat je kanker hebt, is 

het een ingewikkeld gesprek 
om meteen te beslissen of je 
wilt meedoen aan een onder-
zoek. Je wilt ook antwoord 
op de vraag: waarom zou ik 
eigenlijk meedoen? Is dat 
voor mezelf? Voor de mensen 
later?” 

Kijk voor een overzicht van 
alle actuele trials op: 
www.kanker.nl/trials

Sneller en beter 
onderzoek is cru-
ciaal voor de toe-

gankelijkheid van on-
cologische medicijnen. 
Door deelname aan een 
klinische studie kunnen 
patiënten helpen om 
behandelingen verder 
te verbeteren en het 
onderzoek naar kanker-
behandelingen verder 
brengen. 
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Deelname patiënten aan trials essentieel voor 
nieuwe behandelmethoden

IN SAMENWERKING MET ELMEDIX

Internist-oncoloog Myriam Chalabi van het Antoni van Leeuwenhoek 

Jacolien Coes, directeur Dutch 
Oncology Research Platform (DORP)
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IN SAMENWERKING MET MSD

Voor meer informatie ga naar www.msd.nl

Goed nieuws 
“Dat is natuurlijk een 
prachtige ontwikkeling. 
En ook noodzakelijk, want 
afgelopen jaar kregen maar 
liefst 124.000 Nederlanders 
te horen dat ze kanker 
hebben. Gelukkig weten 
we steeds beter hoe we 
kanker kunnen voorkomen 
of de ziekte in al een vroeg 
stadium vast te stellen. 
Ook is er veel veranderd in 
het aanbod van innovatieve 
behandelingen, zoals 
doelgerichte therapie en 
immuuntherapie,” aldus 
Leo Mallmann, managing 
director bij MSD Nederland. 

Wereldberoemde 
behandeling van 
Nederlandse bodem 
Ook MSD ontwikkelt 
innovatieve 
behandelmethoden tegen 
kanker die bij kunnen dragen 
aan een langer leven of een 
betere kwaliteit van leven. 
De basis voor een van die 
methoden, immuuntherapie, 
werd gelegd in Nederland 
- in het Brabantse Oss om 
precies te zijn. Begin deze 
eeuw ontstond het idee 
om je eigen afweersysteem 
in te zetten tegen kanker 
en het werd onder andere 
door onderzoekers uit 
Oss verder onderzocht en 
uitgewerkt. Oss speelt 
nog altijd een belangrijke 
rol bij de productie van 
ons geneesmiddel voor 
immuuntherapie. 

Toekomst
“De komende jaren blijven 
we innoveren in de 
immuno-oncologie, onder 
meer via een grootschalig 
onderzoeksprogramma 
naar de behandeling van 30 
tumortypen. Ook kijken we 
altijd naar mogelijkheden om 
onze portefeuille te versterken 
met nieuwe middelen die het 
verschil kunnen maken bij 
het behandelen van kanker. 
En onze verantwoordelijkheid 
stopt niet na de behandeling: 
we zetten ons samen met 
zorgprofessionals, patiënten 
en patiëntenorganisaties in 
om de levenskwaliteit van 
mensen met én na kanker te 
verbeteren.” 

Belang van innovatie 
We leven in een tijdperk van 
grote wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang. 
Moderne technologieën 
geven de zorgkwaliteit de 
komende jaren een enorme 
boost. Hierdoor kunnen we de 
komende jaren veel nieuwe 
geneesmiddelen ontwikkelen, 
ook voor aandoeningen 
waar nu nog geen e�ectieve 
behandeling voor is. Dat geldt 
zeker ook voor behandelingen 
tegen kanker. 

500 dagen 
“Dat vraagt wel van ons 
allemaal dat we vooruit 
blijven kijken en onverminderd 
investeren in innovaties,” 
aldus Mallmann. “Want 
nieuwe geneesmiddelen zijn 

er niet zomaar. Het duurt 
gemiddeld twaalf jaar om 
een nieuw geneesmiddel te 
ontwikkelen en bij de patiënt 
te krijgen, gerekend vanaf de 
eerste onderzoeken tot aan 
registratie.” 
Dat geldt voor slechts 10% 
van de middelen, want ruim 
90% van de innovaties haalt 
de eindstreep niet. En gebeurt 
het wel, dan is het middel vaak 
nog lang niet bij de patiënt: 
geneesmiddelenbedrijven 
wachten soms jaren op 
vergoeding van nieuwe 
middelen, omdat vaak lang 
wordt onderhandeld over een 
prijsakkoord. De Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen 
heeft becijferd dat de 
gemiddelde doorlooptijd 
bij dure geneesmiddelen 
inmiddels is opgelopen tot 
vijfhonderd dagen. En dat 
traject lijkt in Nederland steeds 
meer tijd te gaan kosten. 

Een zorgelijke ontwikkeling 
volgens Leo Mallmann. “Al 
die innovaties zorgen ervoor 
dat we kanker steeds vroeger 
kunnen opsporen en steeds 
nauwkeuriger kunnen bepalen 
welke behandeling voor welke 
patiënt het meest geschikt 
is. Nu dreigt een situatie te 
ontstaan waarin we straks 
precies weten wat een patiënt 
nodig heeft maar we hem of 
haar niet kunnen behandelen 
omdat het middel niet 
beschikbaar is in Nederland. 
Of voor het ene type kanker 
wel maar het andere niet. En 

dat voor een ziekte waar krijgt 
1 op de 3 Nederlanders op 
enig moment mee te maken 
krijgt. Dat is gewoon niet uit te 
leggen aan al die mensen die 
hierdoor worden geraakt.” 
Het beeld dat Mallmann 
schetst is niet uit de 
lucht gegrepen. Vaak 
stellen bedrijven nog niet 
goedgekeurde medicijnen in 
Nederland ter beschikking aan 
patiënten, zonder daarvoor 
een vergoeding te ontvangen. 
Ook na goedkeuring doneren 
de bedrijven nog medicijnen, 
in afwachting van een 
akkoord over de prijs en de 
vergoeding van het middel, 
maar half september schreef 
het Financieele Dagblad over 
een farmaceut die een nieuw 
kankermedicijn dat nog moet 
worden goedgekeurd, niet 
langer gratis ter beschikking 
kan stellen aan Nederlandse 
patiënten. 

“Als grootste 
geneesmiddelenbedrijf van 
Nederland staan wij voor 
onze patiënten. En soms 
komt het voor dat we voor 
behandelingen patiënten 
naar Duitsland of België 
moeten sturen. Dat doet 
pijn, maar deze ernstig zieke 
mensen moeten geholpen 
worden. Het is toch cru als 
een land als Nederland, 
dat internationaal bekend 
staat om zijn goede zorg, 
innovatieve geneesmiddelen 
niet beschikbaar maakt voor 
patiënten” 

Snellere toegang 
Wat zou volgens Mallmann 
helpen om de toegang tot 
nieuwe kankerbehandelingen 
te versnellen? “Ik heb hiervoor 
een aantal jaar in Duitsland 
gewerkt. Daar gaat dit proces 
een stuk sneller. Natuurlijk 
hebben we hier in Nederland 
een ander zorgstelsel maar 
laten we vooral leren van de 
landen om ons heen. Wij gaan 
hierover graag in gesprek met 
alle belanghebbenden.”

Het aantal mensen 
met kanker dat de 
eerste vijf jaar na 

de diagnose nog leeft, is 
gestegen. Dat geldt ook 
voor het aantal mensen dat 
de eerste tien jaar in leven 
blijft, bleek onlangs uit 
cijfers van de Nederlandse 
Kankerregistratie, die 
beheerd wordt door het 
Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL). De 
overlevingskans van 
kankerpatiënten steeg in 
de periode van 2011 tot 
en met 2020 ten opzichte 
van de tien jaar daarvoor. 
Tussen 2011 en 2020 
bleef 66 procent van de 
mensen minimaal vijf jaar 
in leven nadat er kanker 
was vastgesteld. In de 
tien jaar daarvoor was dat 
percentage nog 58 procent. 

De toegang tot innovatieve kankermedicijnen kan 
én moet sneller

NL-NON-02058 

MSD is het grootste en meest 
veelzijdige geneesmiddelenbe-
drijf van Nederland. We bieden 
innovatieve behandelingen voor 
een betere gezondheid van 
mensen én dieren, en zijn be-
trokken bij een betere toegang 
tot gezondheidszorg. Dagelijks 
werken we aan oplossingen voor 
ziekten waar nog geen ant-
woord op is en die vragen om 
nieuwe geneesmiddelen. Want 
wereldwijd levens redden en 
verbeteren dankzij baanbreken-
de wetenschap, dat is ons doel. 

Leo MallMann
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Erfrechtadvocaat Pauli-
ne Hentenaar-Polder-
man wordt meestal 

pas ingeschakeld als er al 
gedoe over de erfenis is. 
Haar advies luidt: denk 
goed na over de nalaten-
schap als het nog kan, 
omdat je daarmee ellende 
kunt voorkomen. En als er 
toch onenigheid ontstaat: 
“Probeer om te kijken of je 
met elkaar in gesprek kunt 
blijven. Dan heb je mis-
schien alle twee een beetje 
pijn, maar wel een beslis-
sing die door beide partijen 
wordt gedragen.”

“Mensen schieten bij 
de afwikkeling van 
een erfenis vaak in 
oude patronen.”

“De wisselwerking 
tussen juridische 
kennis en so�  skills 
is heel belangrijk.”

Na een overlijden gaan mensen 
vaak eerst naar een notaris om 
te kijken of er een testament 
is. Als daar iets uitkomt wat 
tot discussie leidt, is de notaris 
meestal ook de eerste plek waar 
je dat bespreekt. Deze kan allen 
proberen te bemiddelen, vertelt 
Hentenaar. “Hij kan geen kno-
pen doorhakken als de stand-
punten van de nabestaanden 
onverenigbaar zijn.” Vervolgens 
kom je bij een advocaat terecht.

Menselijke dynamiek
Hentenaar benadrukt het 
belang van een gespeciali-
seerde erfrechtadvocaat. “Het 
erfrecht is juridisch gezien echt 
ingewikkeld. Een algemene 
advocaat heeft weinig verstand 
van bijvoorbeeld de termijnen 
die je in de gaten moet hou-
den. Als die zijn verstreken, dan 
kun je daar geen aanspraak 
meer op maken.” Maar ook bij 
de verdeling zelf. “Als die niet 

tenaars ervaring. “Mensen 
schieten na het overlijden en 
de afwikkeling van een erfenis 
vaak in oude patronen. De oud-
ste neemt het voortouw en gaat 
het allemaal regelen. Een jonger 
kind denkt ‘daar gaan we weer’. 
Dan krijg je over heel basale din-
gen ruzie. Dat komt best vaak 
voor.” Een rechtszaak is vaak 
onbevredigend. “Een rechter ziet 
een theelepel als een theelepel. 
Als partijen niet bereid zijn om 
met elkaar daarover in gesprek 
te gaan, hakt hij gewoon de 
knoop door. Hij heeft geen ande-
re middelen dan het nemen van 
een beslissing.” 

Samengesteld gezin
Bij samengestelde gezinnen zijn 
de emoties vaak nog heftiger, 
omdat de belangen anders 
liggen. Hentenaar geeft een 
voorbeeld van een vader van 80 
met een tweede vrouw die 60 
jaar is. “Zonder testament werkt 
de wettelijke verdeling en gaat 
alles naar de langstlevende. De 
kinderen krijgen een vordering 
op de langstlevende die pas op-
eisbaar is bij overlijden. Met je 

goed is uitgevoerd, dan krijg 
je daar later bij een volgende 
overdracht problemen mee.” 
De tweede reden om te kiezen 
voor een erfrecht-advocaat van 
de vFAS is de dynamiek die een 
erfenis losmaakt. “Het zijn vaak 
zaken met veel verdriet. Dingen 
die in het verleden hebben ge-
speeld, komen vaak naar boven. 
Daarom is het zo belangrijk dat 
het traject goed wordt begeleid. 
Dat kan een erfrechtadvocaat 
van de vFAS.” 
De eerste stap is om de emo-
ties uit het verhaal te halen. 
“Het erfrecht wordt geregeerd 
door de wet, door de juridische 
werkelijkheid. Die sluit soms he-
lemaal niet aan bij wat mensen 
zelf emotioneel gezien vinden 
wat eerlijk en juist zou zijn. Als 
je daar geen begrip voor hebt, 
gaat het je niet lukken om de 
regels uit te leggen en te laten 
landen.” Een extra compliceren-
de factor is dat vaak meerdere 
partijen bij het geschil betrok-
ken zijn. “Bij een echtscheiding 
heb je twee mensen die uit el-
kaar gaan. Bij een nalatenschap 
zijn alle familieleden betrokke-
nen. Dat maakt het complex. 
Je hebt heel veel relationele 
verhoudingen. Ook de juridisch 
kant van het erfrecht is com-
plex. Die twee dingen kunnen 
ervoor zorgen dat de vlam in de 
pan slaat.”
“Een conflict kan om een paar 
theelepeltjes gaan,” is Hen-

eigen moeder heb je daar over 
het algemeen weinig problemen 
mee. Bij een stiefmoeder wordt 
daar in de praktijk vaak anders 
tegenaan gekeken, is mijn 
ervaring.”
We adviseren mensen om goed 

na te denken over de nalaten-
schap als het nog kan, omdat je 
daarmee ellende kunt voor-
komen. Het maakt niet wat je 

“De eerste stap is om de emoties 
uit het verhaal te halen”

IN SAMENWERKING MET VFAS

De vFAS-advocaat is thuis in het erfrecht én in mediation

Een familie- en erfrechtadvocaat is er om mensen 
deskundig en goed te begeleiden bij onenigheid 
over een nalatenschap. “Dat begint vaak met een 

goede uitleg. Het erfrecht is een complex onderwerp. 
Vaak ontstaan de problemen als dingen niet duidelijk 
zijn. Het is belangrijk dat je weet wat je positie is, dat 
voorkomt onnodige discussies,” vertelt voorzitter 
Alexander Leuftink van de vereniging van erfrecht-
specialisten, vFAS. 

krijgen. Je kunt snel in een 
situatie komen dat je hande-
lingen hebt verricht waardoor 
je de erfenis al hebt aan-
vaard.” Bij een erfenis ligt 
een conflict vaak op de loer. 
Het beeld dat een geschil 
met het inschakelen van een 
advocaat verder escaleert, is 

onjuist. “De juiste juridische 
begeleiding, met aandacht 
voor de emotionele kant van 
het verhaal, leidt dat meestal 
tot een duurzame oplossing. 
Soms denkt iemand dat hij 
of zij bepaalde rechten heeft, 
terwijl het toch iets anders 
zit. Een advocaat die thuis is 

in de materie kan werken aan 
een oplossing. Het alternatief 
is dat je verzandt in jaren-
lange procedures met een 
onzekere uitkomst.”

Emoties
De vFAS is de vereniging van 
advocaten die gespecialiseerd 
zijn in het (internationale) fa-
milierecht, erfrecht en media-

tion. Een vFAS-advocaat houdt 
zich alleen maar bezig met het 
familie- en erfrecht. Hij of zij 
heeft de juridische kennis en 
beschikt over de vaardighe-
den om in onderling overleg 
afspraken te maken. “De wis-
selwerking tussen juridische 
kennis en soft skills is heel 
belangrijk vanwege de hoog-
oplopende emoties. Je hebt 
de mediationtechnieken en 
vaardigheden om mensen tot 
een regeling te begeleiden.” 
Problemen zitten vaak vooral 
op emotioneel en relationeel 
vlak. “Daar moet je aandacht 
aan geven. Het zijn vaak 
pijnlijke onderwerpen die in 
het kader van de afwikkeling 
moeten worden besproken.”

Juist na een overlijden is het 
belangrijk om goed te weten 
wat je rechten en plichten 
zijn. Het erfrecht is complex, 
met allerlei termijnen die 
je in achting moet nemen. 
“Juist in een ingewikkelde 
situatie is het belangrijk om 
juridische begeleiding te 

Pauline Hentenaar-Polderman
Fotograaf: Mark Kuipers

UITGELICHT

HANS DE WILDE, 
DIRECTEUR NATUURWENS

Natuurbegraven staat steeds 
meer in belangstelling. 
Natuurwens neemt 
daarbinnen een speciale 
plaats in. “Natuurwens is de 
enige die zich uitsluitend 
richt op het begraven van 
urnen, in de vrije natuur”, 
aldus Hans de Wilde, 
directeur Natuurwens. 

Natuurwens maakt dit 
mogelijk in verschillende 
natuurgebieden, waarvan 
Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe het paradepaardje 
is. “Het is uniek dat het 
mogelijk is om in het 
Park, een van de mooiste 
natuurgebieden van 
Nederland, in de vrije natuur 
je urn te laten begraven. 
Een belangrijk deel van de 
opbrengst wordt ook weer in 
de natuur geïnvesteerd. Het 
geeft een goed gevoel dat 
je laatste, unieke eeuwige 
rustplaats ook een keuze 
is voor de natuur en de 
toekomst.”

“Je kiest zelf je plek in de 
vrije natuur. Wij vinden 
het wel belangrijk dat de 
natuur zo natuurlijk mogelijk 
blijft. De plek wordt alleen 
gemarkeerd door een 
kleine veldkei. Wandelaars 

lopen er langs zonder het 
op te merken, maar de 
nabestaanden weten dat 
het de begraafplek markeert. 
Grafonderhoud is niet nodig. 
De natuur neemt het graf 
over.”

“Voor veel mensen is 
het ontzorgen van de 
nabestaanden een 
belangrijke reden om voor 
Natuurwens te kiezen. 
Geen grafonderhoud, alles 
is vooraf geregeld en, heel 
belangrijk, het grafrecht is 
eeuwigdurend. Er hoeft nooit 
verlengd te worden, dus 
ook geen extra kosten in de 
toekomst.”

Het kiezen voor een laatste 
rustplaats in de vrije natuur 
is vooral een gevoelskwestie. 
“Dat klopt”, aldus De Wilde. 
“Een belangrijke reden om 
voor Natuurwens te kiezen is 
het idee dat je een prachtige 
laatste rustplaats hebt die 
je zelf hebt uitgezocht. En 
dat je je nabestaanden een 
prachtige plek geeft om te 
gedenken, hoe mooi is dat?”

Meer informatie? info@
natuurwens.nl / 085 – 48 69 
300 / www.natuurwens.nl

Alexander Leuftink
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Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

“Er zijn meer 
behandelmethoden 
dan we denken.”

Leren leven met allergie? 
Je hoe�  het niet te accepteren 

De ramen dicht, de 
kachel aan. De 
winter biedt de 

huisstofmijt ideale leef-
omstandigheden. Voor 
wie er allergisch voor is, 
is de impact groot. Huis-
stofmijtallergie is lastig 
te herkennen, maar je 
kunt er, net als bij andere 
allergieën, wél iets aan 
doen. 

Betere behandeling
Als voorbeeld van een 
veroorzaker van een lucht-
wegallergie die zich lastig 
laat herkennen (zowel door 
patiënt als door huisarts) 
noemt Van der Putten de 
huisstofmijt: “Het beestje 
nestelt zich in het bedden-
goed, de vloerbedekking, 
de gordijnen en leeft van 
huidschilfers. En het gedijt 
in vochtige, warme omstan-
digheden.” Met een afmeting 
van slechts 0,1 tot 0,6 mm 
zijn ze met het blote oog 
nauwelijks waarneembaar. 
Op zich zijn ze onschadelijk, 
maar je kunt allergisch zijn 

Veertig procent van de men-
sen heeft een allergie, een 
aantal dat nog steeds groeit. 
En toch is het een onderschat 
onderwerp. Door artsen én 
door patiënten, zegt Lisa 
van der Putten, KNO-arts bij 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
(Alkmaar/Den Helder): 
“Patiënten denken vaak dat 
een allergie erbij hoort, 
dat ze ermee moeten leren 
leven. Huisartsen en medisch 
specialisten denken er niet 
veel mee te kunnen of vinden 
een allergie niet sexy, het is 
immers niet levensbedrei-
gend.” De impact is niettemin 
groot. Van der Putten: “Dat 
zie je terug in talrijke studies. 
Kinderen met een allergie die 
slechter presteren op school-
toetsen, zelfs met medicatie. 
Of weggebruikers met een al-
lergie die slechter autorijden 
dan iemand die alcohol heeft 
gedronken. We lijken niet te 
zien hoe groot de negatieve 
invloed van een allergie op 
ons dagelijkse handelen kan 
zijn. Zonde, want tegelijker-
tijd zijn er meer behandelme-
thoden dan we denken.”

voor met name de uitwerp-
selen van de huisstofmijt. 
Van der Putten: “Ben je er 
overgevoelig voor dan krijg 
je klachten als veel niezen, 
neusslijmvliezen die gaan 
zwellen waardoor je slechter 
door je neus kunt ademen 
en jeukende, brandende of 
tranende ogen. Het leidt tot 
benauwdheid, een piepende 
ademhaling en het kan ook 
astmatische klachten geven.” 

En, voegt Van der Putten 
daaraan toe: vermoeidheid: 
“Een erg lastige klacht om te 
duiden.”

Doorverwijzen
Eerste advies bij het vermoe-
den van huisstofmijtallergie: 
maak je huis zo onaantrekke-
lijk mogelijk voor de huismijt. 
Van der Putten: “Dat betekent 
stofzuigen, dweilen, goed 
ventileren, geen vloerbedek-
king in de slaapkamer… En 
daarnaast, als je klachten 
langer aanhouden, je er 
niet bij neerleggen, maar 
de huisarts bezoeken. En 
terugkomen als een eerste 

behandeling met de stan-
daardmedicatie onvoldoende 
helpt.” Huisartsen kunnen de 
behandeling optimaliseren, 
bijvoorbeeld door aanvullend 
ook een neusspray voor te 
schrijven of oogdruppels. Ze 
kunnen ook doorverwijzen 
naar een specialist, bijvoor-
beeld naar een KNO-arts. Die 
heeft meer behandelmoge-
lijkheden, denk aan immuno-
therapie. Van der Putten: “Dat 
wordt door huisartsen veelal 
niet als een behandeloptie 
genoemd”.

Kom in beweging
Leg je niet neer bij de zorg en 
de last van een allergie, wil 
Van der Putten maar zeggen. 
Kom in beweging, ga naar 
die huisarts. Laat die allergie 
vaststellen en sta open voor 
een behandeling. Van der 
Putten: “Je past je aan aan 
hoe je functioneert, ik weet 
dat het zo werkt. Ik verge-
lijk het wel eens met een 
blessure aan de meniscus. 
Je denkt: als ik maar hard 
genoeg train, kan ik toch die 
vijf kilometer lopen. Maar als 
je je probleem serieus neemt 
en behandeling zoekt, zou je 
misschien ook de marathon 
kunnen lopen. Een allergie 
heeft op zoveel dagelijkse 
bezigheden een negatieve 
invloed, je ziet het pas als 
het verandert.” 

Meer weten?  Kijk op 
Allesoverallergie.nl
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PERSONAL HEALTHCARE: VERDUURZAMING

De energieprijzen 
blijven maar stij-
gen. Nog niet eer-

der waren de tarieven zo 
hoog als deze winter. Het 
is een extra stimulans 
voor het verduurzamen 
van de eigen woning. 
Dat kan door middel van 
isolatie én door de cv-ke-
tel te vervangen door een 
hybride of elektrische 
warmtepomp. De over-
heid helpt mee met sub-
sidie en gunstige fi nan-
cieringsvoorwaarden.

Verduurzaming van de woning draait om meer 
dan de energierekening

Naast subsidie 
geldt voor 
verduurzaming van 
de woning gunstige 
fi nanciering.

De op een-na-beste beste tip 
om op de energierekening te 
besparen is de verwarming 
lager te zetten. Maar de 
échte winst begint met 
goede isolatie. Twee op de 
drie woningen is nog niet 
goed geïsoleerd (bron: Milieu 
Centraal). In een slecht 
geïsoleerd huis heb je last van 
tocht en vocht. Het is lastiger 
om het huis op temperatuur 
te houden, waardoor je 
geneigd bent de verwarming 
hoger te zetten. Isolatie dus. 
Energiebesparing en behaaglijk 
wonen begint bij isolatie van 
de woning, bijvoorbeeld dak- of 
vloerisolatie of HR++-glas. Stap 
2 is een alternatief voor of 
naast je cv-ketel. Bijvoorbeeld 
een hybride warmtepomp.

Isolatiestandaard
Een van de afspraken uit 
het Klimaatakkoord is dat 
tot 2030 zo’n 1,5 miljoen 
bestaande woningen moeten 

worden verduurzaamd. Bij 
veel huiseigenaren is sprake 
van koudwatervrees om te 
verduurzamen, uit onzekerheid 
of de investering wel wordt 
terugverdiend via een lagere 
energierekening. De fors 
gestegen energieprijzen 
kunnen het benodigde zetje 
geven. Door te isoleren 
bespaar je niet alleen op de 
energierekening. Bij de verkoop 
van je huis wordt om een 
energielabel gevraagd. Een 
hoger label verdient zich op 
termijn terug bij de verkoop van 
het huis.

Voordelige financiering
Met de Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) 
kun je als woningeigenaar 
subsidie aanvragen voor 
isolatiemaatregelen, een 

zonneboiler, een warmtepomp 
en aansluiting op een 
warmtenet. En ook nog eens 
gunstige financiering krijgen 
voor het deel dat je als 
huiseigenaar zelf inlegt. Een 
hybride warmtepomp werkt 
op stroom en is gekoppeld 
aan de cv-ketel en zorgt voor 
warm water en de verwarming 
van het huis. Alleen bij 
extreme kou stook je bij met 
warmte van de cv-ketel. Een 
hybride warmtepomp kost 
inclusief installatie tussen 

de 4.500 en 6.000 euro. Dit 
bedrag kan hoger uitvallen 
door aanpassingen aan de 
cv-installatie en elektrameter. 
Van de investeringskosten 
is 30% gesubsidieerd via 
de ISDE-regeling. Naast de 
subsidie kan een zogenoemde 
energiebespaarlening worden 
afgesloten. Gemeenten 
en provincies hebben over 
het algemeen ook eigen 
(financierings)regelingen, 
bovenop of naast deze 
regeling. Combineer je de 
aanschaf en installatie van 
de warmtepomp met andere 
isolatiemaatregelen, dan krijg 
je als bewoner ook voor deze 
kosten subsidie.

Stappen zetten of wachten?
De vraag die veel 
huiseigenaren zich stellen, is of 
de investeringen om het eigen 

huis te verduurzamen zich 
financieel terugverdienen en 
of ze niet moeten wachten tot 
de prijs voor een warmtepomp 
zakt. Een angst is dat je zo 
meteen opnieuw kan starten 
vanwege de klimaatdoelen en 
nieuwe eisen. In 2050 wil de 
overheid alle huizen van het 
aardgas. Dat is een ambitieus 
plan. Voor de meeste wijken 
en huizen duurt het minimaal 
tot 2030 voordat de transitie 
vaart krijgt. Dit is dan ook niet 
echt een reden om te wachten 
met verduurzamingsplannen. 
Je huis isoleren doe je niet 
alleen vanwege de stijgende 
energierekening. Je doet het 
in de eerste plaats voor het 
wooncomfort. Zelfs als je een 
kleine portemonnee hebt, 
kun je al de isolatie in huis 
verbeteren en een bijdrage 
leveren aan een beter klimaat. 

Kosten vs. 
besparing
De kosten voor isolatie en 
duurzame verwarming verdien 
je uiteindelijk terug door de 
besparing in de energielasten. 
Een overzichtelijke manier om 
inzicht te krijgen is door te 
kijken wat je kwijt bent aan 
extra maandlasten voor de 
verduurzaming van de woning 
en wat je bespaart op de 
energierekening. Bovendien 
wordt je huis meer waard bij 
verkoop, dankzij een hoger 
energielabel.



Kijk voor meer informatie: www.dexcom.com/nl-NL»

“rtCGM van 
Dexcom biedt 
gezondheidswinst op 
korte én lange termijn. 
De winst die dat gee�  
voor de kwaliteit van 
leven van mensen 
met diabetes is 
onbetaalbaar.”

2011. Ze vertelt: “Vanaf dat mo-
ment verandert je leven volko-
men. Ik moest meerdere malen 
per dag in mijn vinger prikken 
om te testen. Want wanneer je 
bloedglucose te laag is, krijg je 
een hypo. Zo’n aanval varieert 
van bijvoorbeeld hoofdpijn, dui-
zeligheid en hartkloppingen tot 
bewusteloos raken. Dat laatste 
heb ik gelukkig nog nooit mee-
gemaakt. Bij een hypo moet je 
meteen snelwerkende koolhy-
draten eten of drinken. Bij een 
hyper is je bloedsuikerwaarde 
te hoog. In dat geval moet je 
insuline spuiten of toedienen 
met een insulinepomp. Je bent 
dus de hele dag met je ziekte 
bezig. Je moet extra rekening 
houden met wat je eet en 
drinkt, met je werk, met reizen, 
met sport en bewegen, met 
stress. Er zijn meer dan veertig 
factoren die je bloedglucose-
waarden beïnvloeden.” 
Na een aantal jaren schakelde 

waarden hoog, dan zal de pomp 
meer insuline toedienen. dankzij 
het hybrid close loop systeem 
tussen de pomp en sensor. En 
ga ik richting hypo, zal de pomp 
uit zichzelf de pomp stoppen 
of naar beneden aanpassen. 
Dankzij de nauwkeurigheid van 
Dexcom G6 kan ik erop vertrou-
wen dat mijn insuline via de 
pomp goed is. Ik merk nu al dat 
ik beter slaap en overdag beter 
functioneer. Vooral tijdens mijn 
werk profiteer ik daarvan. 

Puur maatwerk 
Het gebruik van een Dexcom 
rtCGM-sensor is duur en voor 
veel mensen nauwelijks op te 
brengen. Micheline: “Ik begrijp 
werkelijk niet waarom niet alle 
mensen met diabetes 1 deze 
sensor vergoed krijgen. De the-
rapie biedt gezondheidswinst op 
de korte én lange termijn. Door 
de preventieve werking vermin-
dert bovendien de kans op dia-
betesgerelateerde complicaties. 
Denk aan oogschade, amputa-
ties, nierfalen of problemen met 
de hersenen. Die investering zal 
zich in de toekomst terugbeta-
len, door een vermindering van 
de zorgkosten die deze compli-
caties met zich meebrengen. 
Daarnaast is de verbetering van 
de kwaliteit van leven onbe-
taalbaar. Niet meer de hele dag 

hoeven rekenen en beslissingen 
hoeven nemen, maar Je kunt 
het loslaten en meer genieten. 
van het leven.” 

* Als je glucosewaarschuwingen en 
-metingen van de #DexcomG6 niet 
overeenkomen met de symptomen 
of verwachtingen, gebruik dan een 
bloedglucosemeter om een beslis-
singen te nemen
*De uitgebreide lijst van compa-
tibele apparaten is te vinden op: 
https://www.dexcom.com/compa-
tibility

Micheline over op geavanceer-
dere manieren om met haar dia-
betes om te gaan. Niet langer 
spuiten, maar het gebruik van 
een insulinepomp. Een insuline-
pomp zit met een infuus in het 
lichaam geprikt. Later gebruikte 
ze een glucosesensor die je 
kon scannen met je telefoon 
om je suikerwaarden uit te 
lezen en hoefde ze niet meer in 
haar vingers te prikken. Sinds 
kort is Micheline overgestapt 
op een Dexcom rtCGM-sensor. 
“Met de Dexcom G6 hoef ik ook 
niet meer met mijn telefoon 
te scannen. De Dexcom houdt 
continu mijn waardes in de ga-
ten*. Ik laat de sensor met mijn 
insulinepomp samenwerken in 
een zogenoemd ‘hybrid closed 
loop’. Dat is voor mij het meest 
waardevol en vind ik hét grote 
voordeel van rtCGM. Zijn mijn 

Realtime continuous glucose 
monitoring (rtCGM) geldt bij we-
tenschappers en zorgprofessio-
nals als de meest geavanceerde 
vorm van zorg bij diabetes type 
1. Een rtCGM maakt het leven 
voor mensen met diabetes een 
stuk aangenamer. Toch krijgt 
slechts een zeer beperkte groep 
mensen deze systemen vergoed. 
Nu zijn dat vooral kinderen 
tot 18 jaar, zwangere vrouwen 
of vrouwen met diabetes die 
zwanger willen worden. Onbe-
grijpelijk dat niet iedereen met 
diabetes type 1 in aanmerking 
komt, vindt Micheline Tasseron 
(55). Zij heeft diabetes type 1. 
Dat betekent dat haar lichaam 
de onmisbare stof insuline niet 
meer aanmaakt. Micheline is, 
naast echtgenote en moeder, 
werkzaam bij de gemeente 
Harderwijk. 

‘Je leven verandert volkomen’
Micheline kreeg de diagnose in 

Mensen met diabetes type 1 dragen een rt-
CGM-sensor die continu hun glucosewaarden* 
afl eest. Wanneer de gebruiker te laag of te hoog 

dreigt te gaan geeft de sensor automatisch een alarmsig-
naal. De gebruiker kan daar dan zelf direct actie op on-
dernemen. Dat kan bijvoorbeeld insuline bijspuiten zijn, 
of eten. Resultaten: stabielere bloedwaarden, minder 
kans op hypo’s en ernstige complicaties en een betere 
kwaliteit van leven.  

Diabetes slimmer meten, meer kwaliteit van leven 
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Na een niertrans-
plantatie te hebben 
ondergaan, voelt 

Jan Willem (55) zich plot-
seling beroerd. De huis-
arts belt de ambulance en 
hij wordt met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht. 
Jan Willem blijkt diabetes 
type 2 te hebben. Eén van 
de medicijnen die Jan Wil-
lem slikt voor zijn nieren 
kan als bijwerking diabe-
tes veroorzaken.

“Mijn leven voordat 
ik diabetes kreeg 
was een leven van 
onbezorgdheid.”

Leven op z’n kop
De niertransplantatie zorgde 
er in eerste instantie voor dat 
Jan Willem zich juist beter 
voelde. “Ik was na de trans-
plantatie eigenlijk heel erg 
blij met mijn leven, want ik 
kon weer een normaal leven 
leiden, zonder beperkingen. 
Het was een nieuw begin.” Dat 
nieuwe begin werd echter snel 
de kiem in gesmoord, vertelt 
Jan Willem. Door de diabetes 
(type 2) moest hij zijn leven 
grotendeels opnieuw inrich-
ten. “Mijn leven voordat ik dia-
betes kreeg was een leven van 

giek vroeger en ging overal 
naartoe. Het is moeilijk om 
aan mensen uit te leggen dat 
ik nu heel snel moe ben.” Wat 
Jan Willem ook merkt is dat 
soms onbegrip is voor zijn be-
perkingen. Toen hij ging eten 
bij een vriend, had deze geen 
rekening gehouden met zijn 
verzoek om met weinig zout te 
koken. “Omdat ik weinig had 
gegeten vanwege de hoeveel-
heid zout in het gerecht, kreeg 
ik op terugweg een hypo. Ik 

onbezorgdheid: even gezellig 
met een vriend of vriendin 
een drankje doen, even op 
pad.” Tegenwoordig moet Jan 
Willem zijn leven daarentegen 
goed plannen. Wanneer hij 
bijvoorbeeld een weekend weg 
wil, moet hij er zeker van zijn 
dat hij genoeg insuline, spui-
ten en meetstrips mee heeft. 
Ook is het altijd de vraag of hij 
genoeg energie zal hebben.

Sociale beperkingen
De moeheid die gepaard gaat 
met diabetes heeft ingrij-
pende gevolgen voor het 
sociale leven van Jan Willem. 
“Diabetes type 2 kan ervoor 
zorgen dat je heel moe bent 
en daarom weinig zin hebt in 
activiteiten. Daardoor kruip je 
eigenlijk een beetje terug in je 
schulp.” Dat Jan Willem min-
der fut heeft om met vrienden 
af te spreken, staat in sterk 
contrast met zijn leven vóór 
diabetes. “Ik was heel ener-

kon niet meer verder. Ik moest 
zitten en wat eten. Op dat 
moment voel je je wel heel 
alleen.”

Ermee omgaan
Toch heeft Jan Willem ma-
nieren gevonden om met zijn 
ziekte om te gaan. Met behulp 
van een diëtiste heeft hij zijn 
dieet aangepast op diabetes. 
“Mijn diëtiste verwacht dat ik 
meer energie krijg als ik mijn 
gezondere leefstijl doorzet. Ik 

“Uiteindelijk hoop ik vat op diabetes te krijgen”

In Nederland hebben
1,2 miljoen mensen diabetes. 
Wekelijks krijgen ongeveer 
duizend mensen de diagnose. 
Iedereen kan diabetes krijgen. 
Diabetes is een van de meest 
voorkomende chronische
ziekten in Nederland. De 
ziekte kan een enorme impact 
hebben op de kwaliteit van 
leven van mensen. Met diabe-
tes heb je een verhoogd risico 
op andere gezondheidspro-
blemen. Het Diabetes Fonds 
maakt zich sterk om diabetes 
te voorkomen, beter te 
behandelen en te genezen. 
Iedereen vrij van diabetes.

Feiten
• 1 op de 14 Nederlanders 

heeft diabetes (10 procent 
type 1 en 90 procent type 2).

• Diabetes type 1 is een 
auto-immuunziekte; de 
alvleesklier maakt geen 
insuline meer aan.

• Diabetes type 2 wordt ook 
wel ‘ouderdomssuiker’ 
genoemd. Het lichaam 
reageert minder goed op 
insuline.

• Diabetes is een chronische 
ziekte.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

wil een betere conditie krij-
gen, bijvoorbeeld door meer 
te wandelen. Uiteindelijk hoop 
ik mede daardoor meer vat 
op diabetes te krijgen, zodat 
ik een normaler en stabieler 
leven krijg.”

IN SAMENWERKING MET DEXCOM

Micheline Tasseron



“Ik kan gewoon weer doen wat ik wil. 
Sporten, op vakantie gaan. Mijn kinderen 
zeggen: ‘We hebben onze moeder weer terug’.”

Weerd (49). “Ik verging van 
de pijn. Maar ik wilde niet 
als een dood vogeltje op de 
bank zitten. Daarom ben ik 
altijd blijven werken, ik wilde 
afleiding.” Elf jaar geleden 
werd De Weerd geopereerd 
aan een nekhernia, jaren 
later volgde een operatie in 
de lage rug. Littekenweefsel 
drukte tegen de zenuwen en 
zorgde voor hevige pijnen. 
De Weerd: “Ik ging van de 
dokter naar de therapeut 
naar de neurochirurg. En ik 
slikte vanalles, van parace-
tamol tot zware pijnstillers. 
Ik kreeg prikken die me twee 
weken bevrijdden van de pijn, 
maar daarna begon het weer. 
Ik heb de hoop nooit verlo-
ren, maar ik had geen idee 
meer hoe een normaal leven 
eruitzag.”
In september 2021 kreeg 
De Weerd het Saluda Evo-
ke® SmartLoop™ systeem 
geïmplanteerd, een uniek 
en nieuw neurostimulatie-
systeem dat de pijn sterk 

geopereerd en erna pijn blij-
ven ervaren. Maar ook diabe-
tici die ernstige pijnklachten 
hebben.” Het wordt al sinds 
eind jaren zestig toegepast, 
maar pas de laatste tien 
jaar zijn de ontwikkelingen 
gigantisch snel gegaan. En 
met het Evoke® SmartLoop™ 
systeem is echt een revoluti-
onaire stap gezet. Het is een 
continu lerend systeem dat 
je volledig kunt afstemmen 
en inregelen op elke patiënt 
persoonlijk.” Door de unieke 
reactie van elke patiënt op 
stimulatie te meten en con-
tinu aan te passen - iets wat 
nu voor het eerst mogelijk is 

- kan het Evoke® SmartLoop™ 
systeem de pijn drastisch 
verminderen. Bijna 90% van 
de patiënten ervaart op lange 
termijn meer dan 50% pijnre-
ductie.1,2” 

1. Bij 24 maanden: Mekhail N, Levy 
RM, Deer TR, et al. Durability of cli-
nical and quality-of-life outcomes 
of closed-loop spinal cord stimula-
tion for chronic back and leg pain: 
a secondary analysis of the Evoke 
randomized clinical trial. JAMA 
Neurol. 2022;79(3):251-260.
2. De resultaten kunnen variëren 
en patiënten moeten het Evoke® 
SmartLoop™ systeem met hun 
behandelteam bespreken.

vermindert en tintelingen 
teweeg brengt in het pijn-
gebied. De Weerd: “Ik had 
pijnscores van 8 of 9 met 
uitschieters naar 10. Beroer-
der kon het niet worden, 
dacht ik. In januari heb ik 
de laatste pijnstiller geslikt. 
De pijn is helemaal weg. De 
tintelingen door dat appa-
raatje veroorzaakt, voelen in 
het begin heel raar. Maar nu 
merk ik ze niet eens meer op. 
Ik kan gewoon weer doen wat 
ik wil. Sporten, in een auto 
zitten, op vakantie gaan. Mijn 
kinderen zeggen: ‘We hebben 
onze moeder weer terug’.”

Enorme impact
“De impact van pijn is 
enorm”, zegt dr. Jan Willem 
Kallewaard, anesthesioloog 
en pijnspecialist bij Rijnstate 
in Arnhem. Hij is ook de arts 
die Sandra de Weerd heeft 
geopereerd. Kallewaard: 
“Neurostimulatie wordt onder 
meer ingezet bij mensen die 
aan hun nek en/of rug zijn 

“Ik stond in de overlevings-
modus,” zegt Sandra de 

Hevige pijn na een 
herniaoperatie domi-
neerde jarenlang het 

leven van Sandra de Weerd 
(49). Totdat ze in septem-
ber 2021 een nieuw type 
neurostimulator kreeg 
geïmplanteerd. “Mijn kin-
deren zeggen: ‘We hebben 
onze moeder terug’.”

Een nieuwe mogelijkheid om chronische pijn te behandelen met 
revolutionaire ‘SmartLoop™’ neurostimulator

Kijk voor meer informatie op www.saludamedical.com of stuur een mail naar info@saludamedical.com»

Meer informatie? Ga naar www.genuscare.nl»

“De voortdurende 
connectie gee�  rust 
en vertrouwen, aan 
beide kanten.”

Alleenwonende oudere vader 
of moeder? Zelfs een vage 
onrust of het wel goed gaat, 
kan flink knagen. Jill Mulder, 
directeur van Genus Care, 
weet er alles van. Met mede-
oprichter Hans-Elias de Bree 
zocht hij een antwoord op 
het grote zorgvraagstuk van 
deze tijd: een toenemend 
tekort aan zorgprofessionals 
én een toenemend aantal 
ouderen, soms met een 
beginnende dementie, dat 
nog zelfstandig thuis woont. 
Het werd de Genus, een 
apparaat dat eruitziet als 
een eenvoudige digitale 
fotolijst, maar dat op een 

unieke manier ondersteuning 
geeft aan ouderen en  
mantelzorgers én aan 
professionele zorgverleners. 
“Simpel aan de buitenkant, 
slimme techniek aan de 
binnenkant,” zegt Mulder 
over het Genus Home Care 
Systeem. Het bestaat uit een 
apparaat met zeven sensoren 
en een aanraakscherm, en 
een App. Mulder: “Je kunt er 
eenvoudig mee beeldbellen 
en foto’s versturen. Dat we er 
dit jaar winnaar mee werden 
in de productcategorie van 

de belangrijke World JAIN 
Challenge, komt door de 
unieke combinatie van een 
sociaal en zorg product.  - 

Rust en vertrouwen
“Met de sensoren krijg je als 
mantelzorger inzicht in het 
dagritme en de leefomgeving 

van je ouder,” vult Marie-
Christine Vierhout - van 
Genus Care in Nederland, aan. 
“De sensoren richten zich 
op welzijn en wooncomfort 
van de bewoner, denk aan 
temperatuur, beweging, 
geluidniveau, luchtkwaliteit, 
de laatste aanraking, 
lichtsterkte, luchtvochtigheid. 
Er wordt een dagritme 
geregistreerd van jouw ouder 
zonder dat de privacy wordt 
geschonden. De Genus neemt 
geen beelden en geluiden op.”
Het maakt zorg op afstand 
mogelijk, verduidelijkt Mulder: 
“Zonder aanwezig te zijn, 
houd je toch een oogje in 
het zeil. Uit de bewegings- 
en de geluidsgrafiek op de 
Genus app kan ik bijvoorbeeld 
opmaken dat mijn moeder op 
de normale tijd is opgestaan. 
En de warmtegrafiek 
geeft dan aan dat ze de 
verwarming heeft aangezet. 
Afwijkingen in het ritme 
krijg ik gerapporteerd. Als ik 
bijvoorbeeld om 10 uur geen 

beweging zie op de Genus 
app en geen geluid, zoek 
ik toch even contact. Die 
voortdurende connectie geeft 
rust en vertrouwen, aan beide 
kanten. Want mijn moeder 
weet: als ik me niet goed voel, 
kan ik erop vertrouwen dat 
er hulp komt, ik hoef alleen 
maar in bed te blijven liggen.”
Vierhout: “De frequente 
connectie en de mogelijkheid 
om te beeldbellen en 
foto’s te versturen, maakt 
wederzijds contact op een 
heel laagdrempelige manier 
mogelijk – hoe leuk is het als 
je kleinkinderen onverwachts 
een foto sturen. Ouderen 
kunnen zich eenzaam voelen, 
met de Genus hoeft dat niet. 
Je kunt er de hele familie op 
aansluiten.” Dat de Genus 
heel goed te koppelen is 
aan de eigen datasystemen 
van bijvoorbeeld 
thuiszorgorganisaties, maakt 
het ook voor professionele 
zorgverleners een 
aantrekkelijk systeem. 
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IN SAMENWERKING MET GENUS HOME CARE SYSTEEM

Zou alles wel goed 
gaan?’ Iedereen met 
een alleenstaande 

ouder op leeftijd herkent 
die vraag. Het slimme en 
unieke Genus Home Care 
Systeem haalt de zorgen 
weg en biedt rust en 
vertrouwen.

Genus Home Care Systeem: rust en vertrouwen 
voor oudere, mantelzorger én zorgprofessional

IN SAMENWERKING MET SALUDA MEDICAL 

Sandra de Weerd

dr. Jan-Willem Kallewaard

Neem vandaag nog contact 
met ons op voor meer infor-
matie over het Evoke® Smart-
Loop™ systeem.



Porem cor ad et adit dus nonestis essite nihitassus.
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Goede fi etsverlichting 
is belangrijk: niet 
alleen om gezien te 
worden, maar ook om 
anderen te zien.

Bijna een op de vier 
Nederlanders van 25 
jaar en ouder kampt 
met slaapproblemen. 

De dagen worden 
korter en dat maakt 
goede verlichting 

in het verkeer nog be-
langrijker. Uit onderzoek 
blijkt dat vooral jonge-
ren vaak niet met goede 
verlichting fi etsen. Kees 
Bakker, consumenten-
voorlichter van de Fiet-
sersbond, deelt enkele 
praktische tips hoe je je 
fi etsverlichting makkelijk 
kunt verbeteren. 

De avond valt weer vroeg in, nu we de wintermaan-
den in gaan. November is ongevallenmaand, waar-
schuwt Tessa ’s Gravemade, algemeen directeur van 
Flyct Letselschade. Het gebruiken van goede (fi ets-)
verlichting kan veel ongelukken voorkomen.

Wie te kort slaapt, loopt 
op de langere termijn 
grote gezondheidsrisi-
co’s. Een goede nachtrust 
is dus van levensbelang. 
En, helaas, voor steeds 
meer mensen een pro-
bleem. 

Het belangrijkste aan een fiets-
lamp is natuurlijk het licht. En 
dat betekent niet direct hoe 
meer licht, hoe beter, maar het 
is ook belangrijk hoe en waar 
het licht valt. Om te beginnen 
moet een fietslamp ervoor 
zorgen dat je gezien wordt 
in het verkeer. En als je door 

“De vroeg invallende duis-
ternis en slechte weersom-
standigheden maken dat de 
zwakkere verkeersdeelnemer 
slecht zichtbaar is. Automobi-
listen moet ook weer wennen 
aan rijden in het donker.” On-
gelukken doen zich vaak voor 
in woonwijken. “Je onderschat 
de verkeerssituatie doordat je 
de situatie kent. Elektrische 

Iedereen slaapt wel eens 
slecht, maar steeds meer 
mensen slapen elke nacht 
slecht. Een opeenstapeling van 
rusteloze nachten hakt er ste- 
vig in, en dat gaat verder dan 
een versuft gevoel. “Ongeveer 
13 procent van de slapelozen 
ontwikkelt binnen een jaar ook 
een depressie,” zegt Eus van 
Someren, een van de meest 
vooraanstaande slaapdeskun- 
digen van Nederland. Dat gaat 
om een groot aantal men- sen: 
uit een CBS-enquête blijkt dat 
bijna een kwart van de Neder-
landers van 25 jaar en ouder 
kampt met slaapproblemen. 

Alarmerend
Specialisten van het UMC 
Utrecht grepen de CBS-cijfers 
aan voor een alarmerend pers- 
bericht met een veelzeggende 
conclusie: ‘Slapen is minstens 
zo belangrijk als eten’. Dat lijkt 
niet overdreven, want aan een 
chronische slechte nachtrust 

Wees sociaal
Fietsverlichting mag wettelijk 
niet knipperen. Dat is storend 
voor andere weggebruikers 
en kan zelfs een epileptische 
aanval veroorzaken. Het maakt 
je ook niet beter zichtbaar. 
Fietsverlichting mag ook niet 
verblinden. Dus richt de bundel 
netjes naar beneden. En zet de 
koplamp goed vast zodat die 
in de goede stand blijft staan. 
Alleen goedkope, zwakke batte-
rijkoplampen kunnen recht naar 
voren schijnen. 

onverlicht gebied fietst, moet 
een lamp ervoor zorgen dat 
je ook zonder straatlantaarns 
ziet waar je fietst. Veel fietsen 
worden verkocht met naafdy-
namo voor de koplamp en een 
achterlicht op batterijen. Een 
onlogische combinatie. Door 
het achterlicht te vervangen 
door een exemplaar met een 
draadje heb je nooit meer ge-
doe met lege batterijen. Ben je 
toch aangewezen op een accu 
of batterijen, kies dan bij voor-
keur voor een lamp die werkt 
op twee AA-batterijen. Omdat 
een achterlicht maar weinig 
stroom verbruikt, kun je daar 
50 tot 100 uur mee doen. Vaak 
is dat al genoeg voor een hele 
winter. Fietsverlichting met een 
naafdynamo is ideaal, maar de 
draadjes zijn kwetsbaar. Daar 
kun je zelf iets aan doen: zet 
alle draadjes goed vast met 
tiewraps zodat ze niet losge-
trokken kunnen worden.

Tips voor betere fi etsverlichting

Zorg dat je opvalt in het donker!

© Politie Korpsmedia / Peter Monteny

IN SAMENWERKING MET FLYCT LETSELSCHADE

Waarom een goede 
nachtrust van 
levensbelang is 

kleven, naast depressiviteit, 
talrijke gezondheidsrisico’s. 
Er is een grotere kans op obe- 
sitas omdat slecht slapen de 
stofwisseling vertraagd. Daar- 
naast is er een extra productie 
van hormonen die aanzetten 
tot (meer) eten. Ook het im- 
muunsysteem lijdt onder een 
gebrek aan slaap. Voldoende 
slaap maakt het lichaam 
weerbaarder. Het helpt je niet 
alleen sneller te herstellen 
van een verkoudheidje, maar 
verkleint ook het risico om ziek 
te worden. De meest directe 
gevolgen van een doorwaakte 
nacht kent iedereen: je bent 
overdag minder scherp en min-
der alert. Ook daar is onderzoek 
naar ge- daan. Wat blijkt: na 
één nacht met anderhalf uur te 
weinig slaap, loopt de alertheid 
met 32 procent terug. Wie goed 
slaapt, is scherper en heeft 
meer energie. De slechte sla- 
per maakt meer fouten op zijn 
werk en heeft, als klap op de 
vuurpijl, een verhoogde kans op 
de ziekte van Alzheimer.

voertuigen en e-bikes komen 
vaak sneller aan en hoor je 
slechter. Als fietser zonder 
verlichting sta je daardoor al 
snel 2-0 achter.” Wat ’s Grave-
made betreft kan niet genoeg 
campagne worden gevoerd. 
Flyct deelt goedgekeurde 
fietsverlichting uit. “Ik hoop 
dat iedereen zich er weer van  
bewust is hoe belangrijk goe-

de (fiets)verlichting is.” Ze ziet 
dat de aandacht voor goede 
verlichting aan het verslappen 

is. “Er is weinig handhaving. 
Dat was een jaar of vijf gele-
den beter. In de jaren dat er 
veel controles waren, zag je 
een verandering van mindset.”
Goede zichtbaarheid (en liefst 
ook een goede fietshelm) 
is natuurlijk belangrijk voor 
schoolkinderen. Maar dit geldt 
eigenlijk voor alle fietsers 
en zeker ook hardlopers en 
wandelaars op gezamenlijke 
fiets/wandelpaden.  En wat te 
denken van het wandelen met 
je hond in het donker. Gebruik 
dan bijvoorbeeld een hals-
band met ledverlichting voor 
de hond. Anders is je hond 

Laat je emailadres 
achter en maak kans 
op 1 van de 10 
gratis Flyct fiets-
verlichtingssetjes.
Scan de QR-code!

Veilig op de fiets? Win een 1 van de 10 fietsverlichtingssetjes www.flyctletselschade.nl»

praktisch onzichtbaar voor 
medeweggebruikers. “Zorg 
dus dat je gezien wordt in het 
donker.”

Fiets jij graag in het donker?
De Fietsersbond staat voor veilig en prettig fietsen in Nederland. En niet alleen naar je werk of 
school, een rondje in het weekend, maar juist ook in de vroege ochtend of late avond. Daarom 
staat in onze Fietsvisie voor 2040: “iedereen durft ook in Nederland dag en nacht te fietsen”. 
Om een beter beeld te krijgen van de ervaringen en uitdagingen rondom fietsen in het donker, 
vragen we alle fietsers in Nederland om hun ervaring te delen via een korte vragenlijst 
(5 minuten) op fietsersbond.nl/fietsen-in-het-donker
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Uitgerust presteren in roerige tijden… 
Het kan!

‘Na het kennismakingsgesprek had ik al genoeg handva� en om aan de 
slag te gaan met mijn slaapprobleem. Maar mocht ik in de toekomst 
toch weer vast komen te zi� en, dan bel ik zeker terug voor meer 
begeleiding.’

Michael (43 jaar)

Ga naar 
movir.nl/slaap

Yoram Schwarz is directeur van 
Movir, dé inkomensverzekeraar 
van zelfstandig Nederland. 
Samen met zijn collega’s 
en een uitgebreid netwerk 
van experts helpt hij elke 
dag ondernemers vooruit: 
‘Zelfstandigen leveren een 
belangrijke bijdrage aan 
Nederland. Daarom zijn wij er 
niet alleen voor onze klanten 
– met een uitkering en met 
hulp om weer aan de slag te 
kunnen – als ze uitvallen. We 
helpen zelfstandigen ook met 
hulp en handvatten om juist 
nú het maximale uit zichzelf te 
halen en om te voorkomen dat 
ze uitvallen.’

‘Het onderwerp ‘slaap’ speelt 
bij het begeleiden van onze 
klanten vaak een rol’, vervolgt 
Schwarz. ‘Want als je niet goed 
slaapt, kan dat leiden tot heel 
uiteenlopende klachten. Zowel 
fysiek als mentaal. Daarnaast 
komt slaap regelmatig aan bod, 
omdat slecht slapen vaak het 
gevolg is van iets anders dat er 
speelt. Dat kan alles zijn: privé 
of op het gebied van werk. Een 
accountant die omkomt in het 
werk en daardoor zijn kinderen 
te weinig ziet, heeft andere 
zorgen dan een ondernemer 
die in de knel komt door de 
energieprijzen. Toch kan voor 
beiden het gevolg zijn dat ze 
slecht slapen. Een standaard 
oplossing die iedereen helpt 
om beter te slapen, is er dan 
ook niet. Dit alles maakt ‘slaap’ 
een complex, maar belangrijk 
onderwerp.’

Als zelfstandige ben je bevlogen. Je wil energiek kunnen presteren. Voor je 
opdrachtgevers, je klanten, je cliënten of je patiënten. En uiteindelijk ook 
voor jezelf. Zodat je het leven kunt leiden dat je voor ogen hebt. Dat vraagt 

om een goede nachtrust. Maar hoe zorg je dat je goed slaapt als je veel aan je 
hoofd hebt en je je misschien wel zorgen maakt? 

van een professional in. 
Van een slaapexpert, of van 
iemand die kan helpen om 
de achterliggende oorzaak 
van hun slaapprobleem 
aan te pakken. Je ziet dat 
zelfstandigen die dat doen een 
positieve wending geven aan 
hun hele leven. Het is niet gek 
om je slaapprobleem op die 
manier aan te pakken, maar 
juist heel krachtig.’
Ben je geen klant van Movir 
en wil je je slaapprobleem 
aanpakken? Dan geeft de 
slaapscan die Movir samen 
met haar partner Lijv en met 
HalloSlaap ontwikkelde, je 
waardevolle inzichten in jouw 

slaapprobleem. Schwarz: 
‘Voor veel zelfstandigen 
is dat de start om 
hun probleem aan 
te pakken. Ben 
je wel klant van 
Movir en meld je 
je bij ons omdat 
je je nachtrust 
wil verbeteren? 
Dan zoeken we 
samen uit waarom 
je slecht slaapt. 
Daarmee gaan we 

aan de slag. Dat 
kan betekenen dat je 

de hulp krijgt van een 
slaapcoach. Maar het kan 

bijvoorbeeld ook zijn dat we je 
in contact brengen met iemand 
die je helpt om je financiën op 
orde te brengen.’

Stop met dromen van een 
goede nachtrust
‘Laad je ’s nachts niet genoeg 
op? Dan zit dat je energie, 
je scherpte en waarschijnlijk 
ook je humeur in de weg. Dat 
is zonde’, besluit Schwarz. ‘Er 
is altijd wel een oplossing 
mogelijk die je helpt om beter 
te slapen. Of je nu klant bent 
van Movir of niet, je kunt nu 
aan de slag om een beter 
slaapritme te ontwikkelen. Dat 
kan op jouw manier: van even 
snel inzicht krijgen met een 
zelfscan, tot een masterclass 
of hulp op maat. Daar helpen 
onze experts je graag bij!’

dat je ook zelf je slaapprobleem 
moet oplossen. Gelukkig zien 
we dat de drempel om een 
slaapprobleem écht aan te 
pakken steeds lager wordt. 
Steeds meer zelfstandigen 
schakelen daarbij de hulp 

Meer 
informatie?
Scan de 
QRcode.

Goed slapen is voor steeds 
meer mensen een uitdaging
Op dit moment is ondernemen 
– en daarmee goed slapen 
– uitdagender dan ooit, ziet 
Schwarz: ‘Al 125 jaar helpen wij 
zelfstandigen om in beweging 
te blijven. Natuurlijk ziet de 
wereld er in de tussentijd 
heel anders uit. In de laatste 
decennia zagen we de 
werkdruk bij zelfstandigen al 
toenemen. De afgelopen tijd 
zorgen thema’s als oorlog, 
energie- en klimaatcrisissen, 
inflatie en corona voor nóg 
meer druk en spanning. Als 
zulke onderwerpen je overdag 
bezighouden, dan is het niet 
vanzelfsprekend dat je ’s nachts 
goed slaapt en dat je kwiek je 
bed uitspringt als de wekker 
gaat.’

Drive
Uit onderzoek dat Movir in 
september deed, komt naar 
voren dat zelfstandigen 
weliswaar zorgen hebben, 
maar dat het plezier dat zij 
hebben in hun werk het nog 
altijd wint van die zorgen. 
Liefst 84% peinst er dan ook 
niet over om voor een baas te 
gaan werken. Schwarz herkent 
die drive bij zelfstandigen: ‘De 
zelfstandigen die ik spreek zijn 
stuk voor stuk bevlogen. Dat is 
bewonderenswaardig. Zeker als 
je zo gedreven bent, bestaat 
het risico dat je over je grenzen 
gaat. Daarom is het belangrijk 
om voldoende aandacht te 
hebben voor jezelf. En om je 
slaapprobleem aan te pakken 
als je ’s ochtends niet uitgerust 
wakker wordt. Zo zorg je dat 
je kunt blijven doen waar je 
energie van krijgt.’ 

Je hoeft het niet alleen te 
doen
Als zelfstandige kun je soms 
het gevoel hebben dat je alles 
zelf moet oplossen. Schwarz: 
‘Daardoor denk je misschien 

Daar vind je:
• Een slaapscan die je inzicht 
geeft in jouw slaapprobleem

• Handvatten om beter te 
presteren met een beter ritme

• Verwijzing naar een 
masterclass

• Begeleiding die écht werkt. 
Kosteloos als je klant 

bent van Movir



“Wintersport is 
vakantie en plezier. 
De aanschaf van 
nieuwe spullen is 
onderdeel van dat 
plezier.”

De sneeuwvakanties 
komen er weer aan. 
Bij Duijvestein Win-

terstore vind je alles wat 
je nodig hebt om goed 
voorbereid op de piste 
te staan. In het nieuwe 
wintersport Experience 
Center bij SnowWorld 
Zoetermeer zit je hele-
maal in de wintersport- 
sfeer en ben je verzekerd 
van de beste expertise.
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te testen. Op basis van je 
eigen verhaal schatten we 
met de klant in welke ski of 
snowboard het beste past.” 
Een trend is dat ski’s onder 
de voet iets breder zijn, zodat 
je buiten de piste en in slush 
wat makkelijker door de 
zachte sneeuw skiet. “Met de 
moderne ski’s is draaien veel 
makkelijker. Het kost minder 
kracht en je hebt minder 
techniek nodig. Bij snow-
boards zit de verandering 
vooral bij het in- en uitstap-
pen dit is tegenwoordig heel 
eenvoudig dankzij de ‘step 
on’-binding.”

3D-scan voor skischoen
Als je bij Duijvestein nieuwe 
skischoenen koopt, wordt 
eerst een analyse van de 

Duijvestein Winterstore is al 
67 jaar volledig gefocust op 
de verkoop van wintersportar-
tikelen. Naast de oorspron-
kelijke winkel in Den Haag is 
de ski- en snowboardexpert 
te vinden bij SnowWorld 
Zoetermeer en Landgraaf en 
zijn er drie kleinere winkels 
onder het label Mount by 
Duijvestein.

Story room
De winkel in Zoetermeer is 
compleet omgegooid qua 
beleving en gevoel. “Als je de 
centrale hal van SnowWorld 
binnenkomt, zie je een pop-
up store waar we elke twee 
maanden een ander merk uit-
lichten, samen met het merk 
zelf,” vertelt Edwin Stule-
meijer trots. Ernaast bevindt 
zich een ‘story room’ waar 
het verhaal wordt verteld van 
het merk. Aan de andere kant 
van de centrale hal bevindt 
zich de ‘normale’ winkel. Na 
een make-over, deze zomer, 
is de ruimte uitgebouwd 
tot een Experience Center. 

Periodiek wordt ook het 
outlet-magazijn opengesteld 
voor publiek.
“We zorgen voor een echte 
wintersportbeleving, samen 
met de skibaan en de horeca. 
Het grote verschil met online 
is dat je de ski of snowboard 
kunt uitproberen en voelen. 
Omdat we bij de skibaan 
zitten, heb je de mogelijkheid 
om de ski’s en snowboards 

Een inspiratieplek waar de 
voorpret voor de wintersport-
vakantie al begint. “Met de 
grote oppervlakte hebben 
we allemaal mogelijkheden 
om de collectie optimaal te 
presenteren en via video-
schermen het wintersportge-
voel toe te voegen aan het 
verhaal.” De paskamerska-
mers zijn veel ruimer dan wat 
je normaal tegenkomt. Zo is 
er zelfs een familiepaskamer, 
waar je samen met je kind in 
alle ruimte en rust de winter-
sportuitrusting kunt uitprobe-
ren. Nieuw is de eigen ‘social 
media’-ruimte waar je je to�e 
nieuwe set kan fotograferen 
en delen. “In vergelijking 
met online aankopen, die je 
thuis in je slaapkamer past, 
is dit een enorm verschil.” 

voet gemaakt. Met digitale 
scanners wordt een 3D model 
van je voet gemaakt. “Aan 
de hand van het 3D-model 
kunnen we o.a. zien wat de 
breedtes en leeshoogtes van 
de voet zijn. Waarbij we even-
tueel zolen op maat kunnen 
maken.” Het passen van de 
schoenen vindt plaats in een 
afgezonderde ruimte waar 
je samen met de adviseur in 
alle rust kan passen. “Veel 
mensen hebben al gauw 
last van de voeten, dus daar 
willen we alle aandacht aan 
besteden.” Stulemeijer raadt 
expliciet af om skischoenen 
online te kopen. “Voor het 
voelen en vergelijken, en ook 
het aanpassen aan je voeten, 
daarna, heb je kennis en ap-
paratuur nodig.” Duijvestein 
heeft ovens, waardoor de 
harde buitenschalen zachter 
worden en de schoenen 5 tot 
8 mm breder kunnen worden 
op bepaalde plekken.
Stulemeijer heeft groot ver-
trouwen in de aantrekkings-
kracht van het Experience 
Center: “Onze retailbeleving 
is fysiek én online. 80% tot 
90% van de klanten in de 
winkel oriënteert zich online. 
Maar wintersport is vakantie 
en plezier. Het aanscha�en 
van de spullen is onderdeel 
van dat plezier. Zeker bij onze 
winkels bij SnowWorld is het 
een dagje uit. Je kijkt in de 
winkel rond, je gaat een beet-
je skiën en je sluit de dag af 
in het restaurant.”

Begin de voorpret van je skivakantie 
in het Experience Center
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