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ZORG EN WELZIJN: GEZONDHEID

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, hele-
maal 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 mid-
lifecrisis. ‘Daarmee wordt 
dat soort klachten vaak 
verward,’ zegt medisch sek-
suoloog en mannenarts dr. 
Bert-Jan de Boer van Man-
nenkliniek de Boer in Biltho-
ven. Maar waarschijnlijker is 
dat er toch echt iets anders 
speelt, zeker als de klachten 
zich verder opstapelen: van 
prikkelbaarheid en slechte 
concentratie tot slaap-
stoornissen en een afname 
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 

om te weten 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 testosteron-
waarde? 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 testos-
teron. 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 

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 ver-
loop 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 levensverwachting 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 wel-
zijn 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 gezond-
heid kan uiteindelijk zeer 
ernstig zijn: van botontkal-
king tot een verhoogde kans 
op hart- en vaatziekten. 
Het is dus belangrijk om je 
klachten te herkennen én 

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 
worden daarvoor behandeld.

verminderen. Maar vaak is 
aanvullende medicatie no-
dig. Vergelijk het effect 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 
‘bijvoeren’: ‘Het behelst 
meestal niet meer dan elke 
ochtend een beetje gel op 
de schouder smeren. De 
levenslust komt daarmee 
weer terug. Je mag dus ho-
pen dat je huisarts de juiste 
diagnose stelt. En je moet 
ook over je schaamte heen 
durven stappen.’ Schaam-
te 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.  
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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 TESTOSTERON TEKORT

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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ZORG EN WELZIJN: SLAPEN

Vandaag is de In-
ternationale Dag 
van de Slaap, met 

als thema: Goede nacht-
rust, gezonde geest, blije 
wereld. Doel van de dag 
is aandacht vestigen op 
het belang van slaap. Een 
goede nachtrust is be-
langrijk voor de fysieke 
en geestelijke gezond-
heid. Slaap heb je nodig 
om de emoties van de 
dag te verwerken. Het 
bepaalt je energie en 
focus overdag. 

Slaap gaat over het 
loslaten van de dag.

Een op de vijf Nederlanders 
heeft problemen met slapen, 
blijkt uit een gezondheidsen-
quête van het CBS. Zij vallen 
bijvoorbeeld moeilijk in slaap 
of worden te vroeg wakker. Van 
de groep met slaapproblemen, 
geeft 41 procent aan dat zij 
daardoor belemmerd worden 

veel dingen die je kunt veran-
deren, maar er is geen simpele, 
panklare oplossing om slape-
loosheid of een problematische 
nachtrust te verbeteren. Alles 
wat je overdag doet of wat 
overdag gebeurt, beïnvloedt 
je nachtrust. Hoe je je avond 
organiseert. Of je overdag 
genoeg beweegt. Stress. Je 
gezondheid. 
Mensen die moeite hebben 
met inslapen hebben vaak 
baat bij meditatie of luisteren 
naar een luisterboek. Bewust 
ademen kan ook helpen. Het 
gaat heel veel over je mindset 
en rust in je hoofd. Er zijn ook 
een paar praktische handvat-
ten. Regelmaat qua bedtijd en 
opstaan – ook in het weekend – 
is er een van, net als rustig aan 
doen met alcohol en cafeïne.

Fysieke oorzaak
Naast een slechte gezond-
heid zijn er andere fysieke 
factoren die impact hebben 
op de nachtrust. Slaapapneu, 

bij hun dagelijkse functioneren, 
bijvoorbeeld tijdens het werk. 
Ze zijn bijvoorbeeld minder 
geconcentreerd, vergeetachtig 
of slechter gestemd. Slech-
te slapers hebben vaker een 
slechte gezondheid. 

Slaapproblemen
Slecht slapen kan allerlei oor-
zaken hebben. Zorgen en stress 
spelen een rol. Als je stress 
hebt, is het lastiger om de dag 
los te laten. Je valt pas in slaap 
als je je ontspant. Op het mo-
ment dat je gaat denken ‘het 
is belangrijk dat ik vannacht 
goed slaap’, slaap je in de regel 
slechter. De meeste mensen 
slapen onrustig in de nacht 
voor een belangrijk tentamen, 
een belangrijke afspraak of 
voor een reis. Het verminderen 
van je slaapproblemen is een 
ontdekkingsreis. Er zijn heel 

adempauzes tijdens de slaap, 
verstoren het slaapritme en 
vergroten de kans op hoge 
bloeddruk. Maar ook de sei-
zoenen beïnvloeden de slaap. 
In de winter zijn de dagen 
donker en is het onderscheid 
tussen nacht en dag minder 
scherp. Een goede nachtrust 
is te belangrijk voor je func-

tioneren om er mee rond te 
blijven lopen. Slaapmiddelen 
kunnen tijdelijk helpen om in 
te slapen of door te slapen, 
maar hebben veel nadelen. 
Laat je adviseren door je 
huisarts.

18 maart is Internationale Dag van de Slaap

EXPERT

VERENA SENN, 
SLAAPONDERZOEKER

Hoe belangrijk is een 
goede nachtrust?
“Uit steeds meer onderzoek 
blijkt: voldoende nachtrust 
is belangrijk voor alles. Je 
gezondheid, de vitaliteit van 
je huid. Slaap is essentieel 
voor gezonde hersenen. 
Het bevordert creativiteit 
en samenwerken. Zo is vijf 
uur slaap niet genoeg voor 
je lichaam en brein om te 
herstellen.”

Waarom een 
Internationale Dag van de 
Slaap?
“De Internationale Dag van 
de Slaap (worldsleepday.
org) is vorig jaar voor het 
eerst georganiseerd, met 
als doel het belang van 
slaap voor de fysieke en 
mentale gezondheid onder 
de aandacht te brengen. 
Hoe meer we te weten 
komen over slaap, des 
te duidelijker het wordt 
dat slaap meer aandacht 
verdient. Slaap was lange 
tijd iets wat mensen 

‘inkorten’. Iets beleven was 
belangrijker dan slaap. 
Het leven was gericht op 
zoveel mogelijk uit de dag 
halen. Uitgaan, vrienden 
ontmoeten, ‘work hard’. ”

Hoe belangrijk is een 
goed matras?
“Het matras is letterlijk 
de basis voor een goede 
nachtrust. Het helpt je 
ontspannen. Maar niet 
alleen dat. Het is belangrijk 
dat je een matras hebt 
waarop je ergonomisch 
goed ligt, zonder druk op 
je ruggenwervels. Zodat ’s 
nachts de vochtbalans van 
de tussenwervelschijven 
kan herstellen. Een matige 
temperatuur is belangrijk 
voor een goede slaap. 
Het matras moet ademen 
en meebewegen met 
de seizoenen, zodat het 
’s nachts niet te warm 
en niet te koud is. En 
natuurlijk moet je het 
matras eenvoudig kunnen 
reinigen.”

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

»

WORD LID!

IKWORDLIDVANMAX.NL     0900 - 5555 000

VOOR SLECHTS

PER JAAR
8€ ,50

€ 0,10 pm

1. Zes keer per jaar het MAX Ledenblad

2. Deelname aan exclusieve ledenactiviteiten

3. Korting op onze evenementen en voorstellingen

4. Gratis persoonlijk advies van de MAX Ombudsman

5. Exclusief toegang tot het platform MAX Meeting Point

UW VOORDELEN

De programma’s van Omroep MAX, zoals Heel Holland Bakt, Denkend aan Holland, Tijd voor MAX en Lunch Lekker 

met Daniel Dekker, worden zeer gewaardeerd. Met uw steun kunnen we deze programma’s voor u blijven maken. 

Word lid voor slechts € 8,50 per jaar. Daarmee ondersteunt u ons ook bij het opkomen voor uw belangen én die 

van anderen. Meer dan 400.000 leden zijn u voorgegaan. Mogen we u ook welkom heten? Bij voorbaat dank!
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ZORG EN WELZIJN: STICHTING PDSB

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Caroline hee�  PDS: “Je moet er maar mee 
leren leven” 
Heftige buikpijn, 

een ontregelde 
stoelgang, 

vermoeidheid – bij PDS 
is de werking van de 
darmen verstoord. Het 
komt veel voor, maar nog 
veel mensen weten niet 
dat ze het hebben. “Ik 
probeer het los te laten, 
maar het is moeilijk.”

“Je hebt een 
functionele 
darmstoornis, zeiden 
de artsen. Succes 
ermee, daar kwam 
het wel op neer.”

“Heftige buikkrampen, daar 
begon het ooit mee,” vertelt 
Caroline. “Nog niet zo vaak, 
maar als het voorkwam, dan 
had ik het gevoel alsof ik 
doodging.” In de loop der 
jaren namen de aanvallen 
toe. Twee keer belandde 
ze in het ziekenhuis, met 
het vermoeden van een 
blindedarmontsteking. 
Uiteindelijk kreeg ze de 
diagnose Prikkelbaar Darm 
Syndroom, PDS. “Fysiek was 
er niks te vinden, je hebt een 
functionele darmstoornis, 
zeiden de artsen. Succes 
ermee, daar kwam het wel op 
neer. Je moet er maar mee 
leren leven”
Bij PDS is de werking van 
de darmen verstoord. De 
oorzaak daarvan is niet 
bekend. Het komt veel voor: 
minimaal tien procent van 
de Nederlandse bevolking 
heeft PDS. De symptomen 
verschillen van persoon tot 
persoon. Buikpijn is de meest 
kenmerkende klacht, naast 
verstopping en/of diarree, 
gasvorming en vermoeidheid. 
Zelf heeft Caroline vooral last 
van gasvorming: “In een half 
uurtje kan mijn buik enorm 

opzwellen.” Ze adviseert om 
bij klachten de PDS-zelftest 
te doen op de website van de 
belangenorganisatie PDSB.

Alles plannen
Caroline ging het 
zogenaamde FODMAP-dieet 
volgen om erachter te komen 
welke voedingssto�en 
de klachten veroorzaken. 
“FODMAP verdeelt 
voedsel in verschillende 
allergeengroepen. Mijn 
lichaam blijkt fructanen niet 
goed te kunnen afbreken. 
Dan moet je denken aan de 
uienfamilie, dus ook knoflook 
en prei, aan peulvruchten 
en aan koolsoorten. Als 
ik daarvan ook maar iets 
binnenkrijg, lig ik twee dagen 
te creperen van de pijn.”
PDS maakt het heel lastig om 
een normaal leven te leiden. 
“Als ik op een feestje ben, 
neem ik altijd mijn eigen eten 
mee. Vakantievieren is ook 
moeilijk. Alles moet je van 
tevoren plannen en altijd naar 

een plek waar je zelf kunt 
koken.”

Probiotica
Via de stichting PDSB 
ontdekte Caroline een 
zogenaamd probioticum, 
Alflorex, dat haar klachten 
verlicht. “Het probioticum 
lijkt de klachten goed te 
onderdrukken. Ik durf nu 
heel voorzichtig weer te 
proberen of ik weer bepaalde 
voedingssto�en verdraag, 
kool kan ik inmiddels weer 
eten.” Maar daar kan ze toch 
helemaal niet tegen? “Ja, daar 
kwam ik via het FODMAP-
dieet achter. Door het een 

tijdje niet te eten, kan je 
darmwand zich herstellen. 
En daarna ga je proberen het 
te herintroduceren. Bieslook 
gaat nu goed, en ik had 
één preiringetje in het eten 

dat niet voor een volledige 
buikpijnaanval zorgde. Dat 
vind ik al heel wat.”

EXPERT

DANIËL KESZTHELYI, 
MAAG-DARM-LEVERARTS

Wat is PDS voor ziekte?
“Bij het prikkelbare 
darmsyndroom (PDS) 
is de werking van de 
darmen verstoord. De 
impact hiervan is groot, 
zowel op microniveau 
als op macroniveau. 
PDS veroorzaakt 
onder meer buikpijn, 
ontlastingsproblemen 
en vermoeidheid. Dat 
heeft directe impact op 
de kwaliteit van leven. 
Het raakt niet alleen de 
patiënt zelf, maar ook 
diens omgeving. Het is 
een aandoening waar zo’n 
5 tot 10 procent van de 
Nederlandse bevolking last 
van heeft.”

Waarom is het dan zo 
onbekend?
“Schaamte speelt een 
belangrijke rol. Je ziet 
niets aan de buitenkant. 
In mijn praktijk merk ik dat 
darmproblemen nog steeds 
taboe zijn. Mensen praten 
niet graag over poepen 
en scheetjes. Het zou 
goed zijn als we hier net 

zo gemakkelijk over leren 
praten als over hoofdpijn 
en hoge bloeddruk. Blijf 
niet rondlopen bij maag- 
en darmklachten. Bespreek 
het met je partner of 
vrienden en maak een 
afspraak met de huisarts.”

Helpen probiotica?
“Het e� ect van probiotica 
oftewel levende 
micro-organismen op 
darmklachten is al ruim 
twintig jaar een hot 
topic. Vanuit fi losofi sch 
oogpunt bekeken zijn we 
meer bacterie dan mens. 
In het menselijk lichaam 
zitten namelijk meer 
bacteriën dan humane 
cellen. Daarom is veel 
interesse naar het e� ect 
van ‘goede’ bacteriën om 
– bij een verstoring – de 
balans in je darmen te 
herstellen. Een defi nitief 
antwoord is er nog niet. 
De wetenschappelijke 
discussie over de 
meerwaarde van probiotica 
bij PDS is nog gaande.”

Buikpijn of een 
opgeblazen gevoel?

Klinisch bewezen ter behandeling van PDS symptomen*.

Al� orex® voor PDS vermindert symptomen als opgeblazen gevoel,
winderigheid, diarree, buikpijn en constipatie.

✔ Slechts één capsule per dag
✔ Kleine, gemakkelijk slikbare capsules
✔ Op elk gewenst moment van de dag
✔ Gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek

* PDS dient door een arts te zijn vastgesteld. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. KOAG/KAG-nr. 4634-0421-7466



inzicht in je gezondheid

Darmonderzoek, preventief of bij klachten

Darm Health Check geeft inzicht 
in jouw darmgezondheid €179,-

9,2

Eenvoudig online te bestellen

Vragen? Onze customer support staat voor je klaar op 020-2809250 of mail naar info@perfectlab.nl www.perfectlab.nl

code: darm22

Nu tijdelijk 
15% korting  

*Deze actie loopt t/m  
31-04-2022 en geldt voor  
al onze Health Checks!

Thuis zelf sample afnemen Opsturen naar het lab Binnen 7 dagen de uitslag

Uitgebreid ontlastingsonderzoek (16 darmwaardes)

Leefstijlanalyse 

Tefelonische consult (incl. advies op maat)
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Meer informatie? Kijk op: 
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Waarom darmonderzoek zo belangrijk is

Onze darmen 
zijn van vitaal 
belang voor onze 

gezondheid. Loopt 
daar iets niet lekker, 
dan kunnen we allerlei 
gezondheidsklachten 
ontwikkelen. De 
uitdaging is om die 
klachten te voorkomen. 
Maar hoe doen we 
dat als we geen weet 
hebben van zo’n 
verstoring?

Alles begint in onze 
darmen, het is dé 
plek waar onze totale 
gezondheid wordt 
geregeld.

Weinig mensen bese�en 
het, maar onze darmen 
doen heel veel meer dan 
spijsvertering en stoelgang. 
Liefst tachtig procent 
van ons immuunsysteem 
bevindt zich in onze darmen. 
Het is de plek van veel 
receptoren en signaalcellen 
die andere delen van ons 
lichaam reguleren. Zijn 
er verstoringen – en die 
kunnen zonder dat we het 
doorhebben snel ontstaan 
– dan is er een risico op 
allerlei vage lichamelijke 
klachten. Zo zijn van het 
gelukshormoon serotonine 
de receptoren in grote 
hoeveelheden aanwezig 
in onze darmen. Zijn die 
verstoord dan is het risico 
op een depressie aanwezig. 
Probleem is dat het lastig 
is om deze verstoringen te 
voelen. We bese�en dus niet 
dat de gezondheidsklachten 
die we hebben vanuit onze 
darmen kunnen komen. 
Tenzij het heel concrete 
darmklachten zijn, zoals 
buikpijn of –kramp, een 
opgeblazen gevoel en diarree.  

Langdurige verstoringen in 
je darmen zijn risicovol: het 
werkt gezondheidsklachten 
in de hand en op termijn 
ook ernstige ziekten, zoals 
darmkanker. 

Veel te verduren
We leven in een tijd dat 
onze darmen dagelijks veel 
te verduren krijgen. Leefstijl 
en omgevingsfactoren, 
zoals verkeerde (bewerkte) 
voeding, stress, alcohol, 
overgewicht en medicijnen 
verhogen het risico 
op verstoringen in de 
darmen. Deze factoren 
zorgen er bijvoorbeeld 
voor dat onze darmflora 
uit evenwicht raakt: er 
zijn dan meer slechte dan 
goede darmbacteriën en 

dat is zeer nadelig voor de 
gezondheid. Ook kunnen ze 
voor een verhoogd risico op 
ontstekingen in de darmen 
zorgen. Iedereen heeft hier 
mee te maken en iedereen 
loopt dus het risico op 
verstoringen in de darmen. 
Wie darmklachten ervaart, 
weet vrijwel zeker dat er iets 
niet lekker loopt.

Snel erbij zijn
Wie weet hoe belangrijk 

darmen voor onze 
gezondheid zijn, begrijpt 
ook hoe belangrijk het is 
om te weten hoe gezond 
je darmen daadwerkelijk 
zijn. Hoe is de immuniteit 
in de darmen, hoe is het 
evenwicht in de darmflora, 
zijn er schimmels of gisten, 
zijn er ontstekingen? Hoe 
meer waardes tijdens een 
darmonderzoek in kaart 
worden gebracht, hoe 
nauwkeuriger het beeld 
is over de gezondheid van 
de darmen. Zijn bepaalde 
waardes afwijkend dan 
kun je deze meestal 
eenvoudig gericht 
aanpakken met leefstijl- 
en voedingsmaatregelen 
(dus geen medicijnen). Hoe 
eerder je erbij bent, hoe 

eenvoudiger. Hierdoor word 
je niet alleen vitaler en 
worden eventuele klachten 
minder, maar je blijft ook 
gezonder in de toekomst. Als 
je gezond oud wil worden, 
dan doe je er dus verstandig 
aan regelmatig je darmen te 
laten onderzoeken. 

Echte preventie
Met darmklachten gaan we 
meestal naar de huisarts. 
Maar die werkt volgens een 
behandelprotocol waarbij 
maar weinig darmwaardes 
worden onderzocht. Dan 
mis je zoveel waardes dat 
een goede diagnose niet 
kan worden gesteld. Dat 
is ook de reden dat veel 
mensen met darmklachten 
het stempel Prikkelbare 
Darm Syndroom hebben, 
terwijl dat helemaal niet zo 
hoeft te zijn. Breng je wel 
een breed scala aan vitale 
darmwaardes in beeld, 
dan krijg je logischerwijs 
een veel nauwkeuriger 
beeld van je gezondheid. 
Dit kan nota bene heel 
eenvoudig, namelijk via onze 
ontlasting. Net als in ons 
bloed is in onze ontlasting 
veel informatie over onze 
gezondheid opgeslagen. 
Een ontlastingsonderzoek 
is dus de basis van échte 
preventie, het vertelt hoe 
het daarbinnen met ons 
gaat en aan welke knoppen 
we moeten gaan draaien 
om gezondheidsklachten te 
verhelpen en ellende in de 
toekomst zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
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Het belangrijkste is 
dat je bij nieuwe 
darmklachten niet 

wacht tot de oproep voor 
het Bevolkingsonderzoek 
Darmkanker, maar meteen 
aan de bel trekt,” is de 
belangrijkste boodschap 
van de maag- lever-darm- 
artsen Meike Hirdes en 
Ilhame Ben Larbi. Angst is 
een slechte raadgever. De 
MDL-artsen vertellen wat 
de alarmsignalen zijn. Verandering in het 

ontlastingspatroon 
en bloed bij de 
ontlasting zijn een 
alarmsignaal.

Maag & Darm

Bergman Clinics |  
Maag & Darm
Bergman Clinics | Maag & Darm is hooggespecialiseerd in 
veelvoorkomende inwendige diagnostiek en behandelingen.

Contact
Heeft u maag- of darmklachten? Blijf er niet mee lopen! Neem 
contact met uw huisarts. Met een verwijzing kunt u een afspraak 
bij ons plannen via het telefoonnummer 088 - 9000 500.

100% Vergoed
Bergman Clinics heeft afspraken met alle zorgverzekeraars. Uw 
behandeling wordt daarom gewoon 100% vergoed na verwijzing 
door uw huisarts of een medisch specialist en bij een  
medische indicatie. Uiteraard dient u wel rekening te houden 
met uw eigen risico. 

Korte wachttijden
Wij bewaken onze wachttijden goed en streven ernaar dat u 
binnen twee weken bij ons op consult kunt komen. Inwendige 
diagnostiek en behandelingen vinden over het algemeen binnen 
twee weken na het consult plaats.

Bergman Clinics | Maag & Darm heeft 
klinieken in Amsterdam en Bilthoven.

Maag & Darm

Bergman Clinics | Maag & Darm werkt nauw 
samen met de academische ziekenhuizen:

BMC Maag&Darm Advertentie_266x132_v1.indd   1BMC Maag&Darm Advertentie_266x132_v1.indd   1 07-03-2022   16:0007-03-2022   16:00

dige diagnose, steeds vaker 
plaatsvinden zonder dat er 
een operatie aan te pas hoeft 
te komen. “De kans op sterfte 
of zware behandelingen zoals 
chemotherapie is aanzienlijk 
verkleind, omdat we darmkan-
ker in een vroeger stadium 
ontdekken. Het lukt steeds be-
ter om de tumor weg te halen 
zonder operatie. Nederlandse 
Universitair Medische Centra, 
zoals het UMC Utrecht, lopen 
voorop in darmbesparende 
behandelingen.”

Prikkelbaredarmsyndroom
Het prikkelbaredarmsyndoom 
(PDS) is een onschuldige 
aandoening, die wel voor veel 
darmklachten zorgt. Er is niet 
een duidelijke oorzaak aan te 
wijzen, waardoor het vinden 
van de juiste behandeling 
soms een uitdaging kan zijn. 
“Het is voor mensen met een 
prikkelbaar darmsyndroom 
soms lastig te begrijpen, aan-
gezien ze veel klachten heb-
ben, terwijl er bij onderzoek, 
ook bij een kijkonderzoek, een 
gezonde darm gezien wordt.” 
verklaart Hirdes. “Het is vaak 
een zoektocht welke behan-
deling het beste past bij een 
patiënt. Er zijn diëten die bij 
een deel van de patiënten 
e�ectief zijn, maar er zijn ook 
andere e�ectieve behande-
lingen. Het begeleiden van 
patiënten in deze zoektocht 
is de kunst. Het is vaak heel 
dankbaar werk, een mooie 
afwisseling van polikliniek 
en diagnostiek. Je spreekt en 
begeleidt heel verschillende 
mensen,” stellen Hirdes en 
Ben Larbi. 

Het bevolkingsonderzoek is 
een screening van vroege vor-
men van darmkanker en het 
voorstadium daarvan. Deze 
voorstadia geven vaak nog 
geen klachten maar kunnen 
wel met de ontlastingstest 
worden opgespoord. Bij alarm-
symptomen zoals bloed bij 
ontlasting of bloedarmoede is 
de kans groter dat de kanker 
in een iets verder stadium 
is, waarschuwen de MLD-art-
sen. “Wat ik mensen altijd 
adviseer, is de website van 
de Maag Lever Darm Stich-
ting (mlds.nl). Daar vind je de 
zeven alarmsignalen, zoals 
verandering in het ontlas-
tingspatroon, een verminder-
de eetlust, bloed of slijm in de 
ontlasting, gewichtsverlies en 
bloedarmoede,” vertelt Ilhame 
Ben Larbi. Ze adviseert om bij 
een van deze klachten niet te 
wachten en direct een af-
spraak te maken met de huis-
arts, zodat er snel onderzoek 
plaatsvindt naar de oorzaak. 

Risicofactoren
Gevraagd naar de risicofacto-

geen reden voor ongerustheid, 
benadrukt Hirdes. Het advies 
van de beide darmspecialisten 
is om mee te doen aan het 
onderzoek als je een uitnodi-
ging krijgt. “Bij slechts 4.5% 
van de coloscopieën wordt 
er darmkanker gevonden als 
verklaring voor de afwijkende 
ontlastingstest. Vaak vinden 
we poliepen of is sprake van 
aambeien of een darmontste-
king waardoor het bloedver-
lies wordt verklaard.” Even-
goed komen mensen soms 
bezorgd binnenlopen.

Grote winst
Bij de start van het Bevol-
kingsonderzoek Darmkanker, 
in 2014, was er in het begin 
sprake van een stijging van 
het aantal diagnoses van 

ren, antwoordt Meike Hirdes 
dat er meerdere factoren 
een rol spelen, waarvan een 
ongezonde levensstijl, met 
name roken, een belangrijke 
is. “Mensen die roken hebben 
vaker en meer poliepen. En 
wat zéker een belangrijke 
risicofactor is, is als er binnen 
je familie mensen zijn die 
op jonge leeftijd darmkanker 
of poliepen hebben gehad.” 
Mensen met een verhoogd 
risico op darmkanker, op basis 
van de familiegeschiedenis, 
zijn zich hier vaak niet van 
bewust.
Bij het Bevolkingsonderzoek 
Darmkanker krijgt een klein 
deel van de mensen (4,3%) 
op grond van de ontlastings-
test een uitnodiging voor een 
kijkonderzoek. Op zich is dit 

dikkedarmkanker, vertellen 
beide MLD-artsen. In het 
bevolkingsonderzoek worden 
inmiddels steeds minder ver-
gevorderde tumoren vastge-
steld. “De grote winst is dat 
dikkedarmkanker nu in een 
vroeg stadium wordt ontdekt. 
Dat heeft e�ect op de sterfte-
kans door darmkanker, maar 
vergroot vooral de opties 
voor de behandeling.” Een 
ingreep kan, bij een vroegtij-

‘Darmklachten? Trek meteen aan de bel!’

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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Het helpt als PDS serieus wordt genomen

Tamara Hoveling 
is een 25-jarige 
student. Ze woont 

samen met haar vriend, 
zwemt regelmatig en is 
bezig met een master 
Industrial Design. Helaas 
heeft PDS haar op de 
weg hiernaartoe fl ink 
dwarsgezeten. Ook 
vandaag de dag heeft ze 
nog vaak last van haar 
buik. Veel mensen met 
PDS voelen zich niet 
serieus genomen. Ook bij 
Tamara was dit het geval. 
Onbegrip is niet oké: 
neem PDS serieus.

niet leuk vond of dat ik lui 
was. Niets van waar, want ik 
vond en vind het heerlijk om 
te sporten. 
Ook mijn privéomgeving 
begreep er weinig van. 
Ik kreeg nog weleens 
opmerkingen als: “Ik krijg 
ook pijn in mijn buik van 
ijs, maar ik eet het gewoon, 
want het is toch lekker.” 
en “Ga dan gewoon even 
naar de wc”, wanneer ik al 
weken niet naar het toilet 
was geweest en zelfs een 
laxeermiddel niet hielp. Een 
familielid wees me erop dat 
‘het hebben van dyslexie 
toch echt veel erger is’ dan 
mijn chronische buikpijn... 

“Ik was pas negen jaar oud, 
maar ik kan het me nog goed 
herinneren. Vreselijke steken 
in mijn buik namen mijn 
hele lichaam over. “Mama!” 
huilde ik. In het begin had ik 
niet iedere dag pijn. Eerder 
één keer per maand. Maar 
de pijn was zo hevig dat we 
besloten langs de huisarts 
te gaan. “Laat haar met 
een kussentje op de bank 
liggen en geef haar een 
paracetamol”, zei de dokter 
tegen mijn moeder. Maar de 
pijn ging niet weg. Het werd 
juist erger.
Na een tijdje werd het 
doktersadvies bijgesteld 
naar een ibuprofen en 
altijd maandverband op 
zak hebben. Mijn pijn was 
er immers één keer per 
maand. Toen ik niet veel 
later daadwerkelijk hevig 
ongesteld werd, leek dat een 
bevestiging. “Zie je wel, daar 
lag het gewoon aan.” Nou, 
niet dus.’

Eindelijk naar de arts 
Eenmaal in het ziekenhuis 
leek de kinderarts bezorgd. 
“Ik kreeg bloed- en 
ontlastingsonderzoek. Voor 
de gevonden parasieten 
kreeg ik zware antibiotica. 

Volgens de arts was het 
probleem toen opgelost. Dat 
mijn buikpijn alleen maar 
erger werd, maakte haar 
weinig uit. “Dat zit tussen 
je oren”, zei ze. Ik ging 
verslagen naar huis.

Sindsdien leek het alsof 
niemand mijn buikpijn 
serieus nam. Ik stelde me 
aan, moest maar eens 
een psycholoog bezoeken 
of er gewoon mee leren 
leven. Bij de alternatieve 
geneeskunde wilden ze mijn 
geest terug in mijn lichaam 
brengen en kreeg ik placebo 
suikertabletjes. Toen ik met 
een ondraaglijke buikpijn 

bij de huisartsenpost kwam, 
reageerde de arts zelfs 
geïrriteerd. Ik werd naar huis 
gestuurd, want dit was geen 
spoed. Het duurde jaren voor 
ik bij een goede internist 
terechtkwam.

Niet alleen onbegrip in het 
ziekenhuis
Toen het heel slecht met mij 
ging, kon ik niet meedoen 
met de gymles, geen hele 
dagen naar school en kwam 
ik vaak te laat door de pijn. 
In plaats van begrip en hulp, 
kreeg ik vaak straf. Ik moest 
nablijven, me eerder melden 
of lessen inhalen. Anderen 
dachten dat ik de gymles 

Neem PDS serieus! 
Ik snap het, een prikkelbare 
darm is onzichtbaar. Op de 
opgeblazen buik na dan. Wat 
wel helpt het als je serieus 
genomen wordt. Dat mensen 
weten dat je echt last hebt 
en niet die leuke afspraak 
afzegt met je buikpijn als 
smoesje.’

Bron: Prikkelbare 
Darm Syndroom 
Belangenorganisatie (PDSB), 
magazine ‘Prikkels’ van 
september 2021.

6 klachten
1 oplossing

Iberogast bevat 9 verschillende geneeskrachtige kruiden voor een 
natuurlijke en effectieve verlichting van meerdere maag- en darmklachten. 
Laat je buik je dag niet verpesten. Probeer Iberogast!

• Maagkrampen • Darmkrampen • Misselijkheid 
• Opgeblazen gevoel • Maagpijn • Maagzuur

Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. KOAG-nr. 80-0721-9568

6 klachten6 klachten
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“De eerste keer beviel 
zo goed dat ik het ben 
blijven doen.”

Voor de vergoeding 
of om de dagelijkse 
sleur even achter 

je te laten? Deelnemers 
aan geneesmiddelenon-
derzoek hebben daarvoor 
allemaal hun eigen rede-
nen. Debora doet al ruim 
twaalf jaar mee: “Met 
een meerdaags onder-
zoek ben ik er even hele-
maal uit.” Onveilig heeft 
ze zich nooit gevoeld. 

Geen nieuwe medicijnen 
zonder onderzoek. En geen 
onderzoek zonder proefperso-
nen. Over die proefpersonen 
bestaan nogal wat vooroor-
delen. “Je draagt bij aan de 
ontwikkeling van medicijnen 
die andere mensen heel erg 
kunnen helpen,” zegt Debora 
(38), die al ruim twaalf jaar 
aan geneesmiddelenonder-
zoek deelneemt. “Hoe kan dat 
nou een taboe zijn?” Debora 
herinnert zich haar allereer-
ste deelname aan een onder-
zoek nog goed. “Mijn beste 
vriendin wilde kinderen, maar 
dat lukte maar niet. En ik had 
er inmiddels al vier. Ze wist 
dat er een onderzoek zou 
worden gedaan naar vrucht-
baarheid en vroeg of ik daar 
aan wilde deelnemen. Bij mij 
kwam het immers ‘aanwaai-
en’. Ik kende dat hele onder-
zoekswereldje natuurlijk niet, 
maar heb me aangemeld en 
meegedaan. Dat beviel me zo 
goed dat ik het ben blijven 
doen.”

er zijn altijd een paar zeker-
heden. Er is een intake, je 
gezondheid wordt gescreend, 
je krijgt een werklijst zodat je 
precies weet waar je aan toe 
bent. En verder kun je doen 
wat je wilt in een ontspannen 
sfeer. Ik ga bijvoorbeeld lek-
ker veel Netflix kijken, maar 
er zijn ook studenten die aan 
hun scriptie werken.”

Gevoel van veiligheid
Onveilig heeft Debora zich 
nooit gevoeld. “Je hebt alles 
zelf in de hand en je bent 
omringd door medici die je 
goed in de gaten houden. En 
echt last van een medicijn 
heb ik eigenlijk nooit gehad, 
misschien een keertje een 
lichte misselijkheid of een 

Zekerheden
Deelnemers aan geneesmid-
delenonderzoeken komen uit 
alle lagen van de bevolking. 
Iedereen heeft zo zijn eigen 
reden om mee te doen, zegt 
Debora: “Je hebt bijvoorbeeld 
studenten voor wie het een 
soort bijbaan is of mensen 
die het beschouwen als een 
betaald uitje. Dat laatste 
geldt voor mij. Misschien 
klinkt het gek, maar met een 
meerdaags onderzoek ben 
ik er even helemaal uit. Elk 
onderzoek is anders, maar 

Proefpersoon bij geneesmiddelenonderzoek: 
“Ik zie het als een uitje”

EXPERT

PAULINE DINKELBERG, 
VOORZITTER VERENIGING 
AFBOUWMEDICATIE

Wat is de doelstelling 
van uw vereniging?
“We behartigen de 
belangen van mensen 
die op een verantwoorde 
wijze de dosering van hun 
medicatie willen verlagen. 
Of die helemaal willen 
stoppen. We geven onder 
andere ook voorlichting 
aan zorgverleners over het 
afbouwen van medicatie. 
En we voeren strijd om een 
e� ectieve afbouwmethode, 
de taperingstrip, als 
standaardvergoeding in 
het basispakket van de 
zorgverzekering te krijgen. 
Zo’n taperingstrip bevat 
een medicijn met telkens 
een lagere dosering dan de 
farmaceutische producent 
zelf aanbiedt, bereid in de 
apotheek.”

Waarom bieden de 
farmaceuten die lagere 
doseringen niet zelf aan?
“Fabrikanten wéten dat 
voor veel mensen bij het 
afbouwen de stap van 
de laagste dosering naar 

nul vaak te groot is. En 
toch laten ze het na om 
lagere tussendoseringen 
te maken, fi nancieel is dat 
blijkbaar niet interessant.”

Hoe belangrijk is 
vergoeding vanuit het 
basispakket?
“Heel belangrijk. Een 
gemiddeld afbouwtraject 
met taperingstrips 
kost 200 à 300 euro. 
Niet iedereen kan dat 
zomaar betalen. Maar de 
maatschappelijke kosten 
bedragen een veelvoud. Als 
het niet lukt of misgaat, 
is er misschien een 
kostbare, minder e� ectieve 
therapie nodig. Of zelfs 
interventieopname. Die 
kost minimaal 2000 euro 
en wordt wél vergoed. 
Net als de opname op 
een detoxafdeling van 
een verslavingskliniek, 
daar is het instaptarief 
minimaal 1200 euro. Dan 
is een vergoeding van de 
taperingstrip toch juist 
veel slimmer?”

verminderde eetlust. Eigenlijk 
krijg je juist een groter gevoel 
van veiligheid door de medi-
sche screening vooraf. Dat is 

een volledige health check, 
ook als je uiteindelijk niet 
meedoet. Je weet dan steeds 
precies hoe gezond je bent.”  
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IN SAMENWERKING MET DE VERENIGING AFBOUWMEDICATIE

Kijk voor meer informatie: www.verenigingafbouwmedicatie.nl»

“We spreken mensen 
die boos zijn dat ze 
niet zijn gewezen op 
deze oplossing voor 
medicijna� ouw.”

keerd. “Dat zorgt voor soms 
heftige verschijnselen.” Als 
er iets misgaat in die laatste 
afbouwfase, wordt dat vaak 
gezien als een terugval. “Een 
onterechte conclusie die 
het allemaal extra tragisch 
maakt,” zegt Dinkelberg. “De 
klachten die je krijgt, komen 
voort uit het ontbreken van 
lagere doseringen waarmee 
je makkelijk kunt afbouwen. 
Maar bijvoorbeeld de huis-
arts kan denken: ‘Zie je wel, 
de patiënt kan niet zonder, 
hij of zij valt terug in de 
oude situatie.’ Aan het einde 
van de rit zit je als patiënt 
dan misschien wel aan een 
nog hogere dosis dan waar-
mee je begon af te bouwen. 
Nog dieper in de put dus.” 

Emotioneel lamgelegd
Dinkelberg, een voorma-
lige IC-verpleegkundige, 

Stoppen met pijnstillers of 
bijvoorbeeld met antide-
pressiva? Makkelijk is dat 
vaak niet en dat heeft een 
reden, zegt Pauline Din-
kelberg, voorzitter van de 
Vereniging Afbouwmedicatie. 
Dinkelberg: “Die medicijnen 
zijn ooit in de markt gezet 
met een bepaalde minimale 
dosering. Kijk bijvoorbeeld 
naar het bekende antide-
pressivum Venlafaxine, dat 
heeft als hoogste dosering 
225 milligram en als laagste 
dosering 37,5 milligram, met 
veelvouden daar nog tus- 
senin. Je hebt patiënten die 
zonder kleerscheuren van de 
hogere doseringen kunnen 
afbouwen naar de laagste 
dosering, maar daarna strui-
kelen in de laatste fase.” 

Stap te groot
De stap van de laagste 
dosering naar nul is voor 
veel mensen domweg te 
groot, zegt Dinkelberg: “Ze 
krijgen zogenaamde ont-
trekkingsverschijnselen, 
allerlei klachten, soms mild, 
griepachtig, maar het kan er 
ook toe leiden dat je er geen 
gat meer inziet, dat het een 
heftig probleem wordt, dat 
je impulsief agressief wordt, 
misschien zelf suïcidaal.” 
Niet zo heel vreemd, volgens 
Dinkelberg, want vooral in de 
laatste fase van afbouwen 
verdwijnt het e�ect van het 
medicijn, terwijl de normale 
toestand nog niet is terugge-

spreekt uit ervaring. Op 
doktersvoorschrift slikte ze 
de pijnstiller Tramadol, als 
middel tegen hevige rug-
pijn. Het hielp niet, ze werd 
er suf van en raakte in een 
depressie. “Daarna kreeg ik 
het antidepressivum Mirta-
zapine voorgeschreven. Ik 
merkte al heel gauw: voor 
mijn karakter is dit niet de 
juiste oplossing. Ik werd er 
emotioneel door lamgelegd. 

Uiteindelijk heb ik dat maar 
zes maanden geslikt, maar 
zelfs dan is het moeilijk om 
af te bouwen. In de laagste 
dosering kreeg ik het echt 
moeilijk, sombere buien, er 
geen zin meer in hebben. 
Probeer je in te denken 
hoe dat is bij mensen die 
al twintig jaar slikken. En 
die zijn er, die mailen ons 
soms.”
Dinkelberg slaagde erin af 
te bouwen met behulp van 
een taperingstrip, apo-
theekbereide medicatie in 
een lagere dosering dan de 
op de markt beschikbare 
doseringen van farmaceuti-
sche bedrijven. Dinkelberg: 
“Daarmee kun je per 28 
dagen alsnog op een heel 
geleidelijke manier, dus elke 
dag een klein stapje, afbou-
wen in plaats van de in de 
laatste afbouwfase een (te) 

grote stap te moeten zetten. 
Zo’n taperingstrip kun je 
vergelijken met de bekende 
medicijnrol, de baxterrol. 
Aan elkaar gekoppelde 
plastic zakjes in een lange 
sliert, met elke dag het me-
dicijn dat je wilt afbouwen 
in een iets lagere dosering. 
De dosering spreek je af met 
je huisarts of psychiater met 
wie je ook afspreekt waar je 
in één maand naartoe wilt, 
bijvoorbeeld van 37,5 mg 
naar 10 mg.” 

Bewezen effectief
Het frustreert Dinkelberg 
dat de taperingstrip nog 
bij zoveel behandelaars en 
patiënten onbekend is. En 
dat de vergoeding ervan ook 
niet standaard in het basis-
pakket van de zorgverzeke-
ring zit. “Ik denk weleens: 
het is een goed bewaard 
geheim. Soms spreken we 
patiënten die erg boos zijn 
omdat hun huisarts er niet 
op heeft gewezen, niet 
heeft gezegd dat er een 
andere oplossing is voor 
medicijnafbouw. Op een of 
andere manier is er weer-
stand tegen. Maar er ligt in-
middels toch echt gedegen 
onderzoek op tafel waaruit 
blijkt dat het werkt. Er zijn 
drie studies, waaronder die 
van de gerenommeerde psy-
chiater Jim van Os en van en 
wetenschapper en ervarings-
deskundige Peter Groot. En 
individuele dokters die met 
de taperingstrip werken zijn 
er vaak heel blij mee. Zeven-
tig procent van de mensen 
die er in het verleden niet 
in slaagden een medicijn af 
te bouwen, slaagt er met 
een taperingstrip alsnog in. 
En daarvan was weer zeven-
tig  procent één tot vijf jaar 
later nog steeds van het 
medicijn af. Dat zijn over-
tuigende cijfers, ze worden 
alleen niet vanuit de be-
roepsgroepen gedeeld met 
de leden.”

Wie slaap- en kal-
meringsmidde-
len slikt, of bij-

voorbeeld antidepressiva, 
weet hoe moeilijk het 
kan zijn om het gebruik 
ervan af te bouwen. Een 
e� ectieve oplossing is 
het gebruik van de tape-
ringstrip. Maar waarom is 
die afbouwmethode nog 
zo weinig bekend?

Met de taperingstrip gaat medicijna� ouw wél goed



Hoe gezond
is jouw mond?

Laat je mond voor je spreken. 
Bezoek de mondhygiënist of test het 
zelf op weekvandemondhygienist.nl
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ZORG EN WELZIJN: PREVENTIEVE MONDZORG

Mondhygiënisten zijn 
gespecialiseerd in het 
voorkomen van gaat-
jes en tandvleesont-
stekingen.

Een goede 
mondgezondheid 
begint bij jezelf. 

Toch kunnen problemen 
in je mond ontstaan 
die je niet zelf kunt 
wegpoetsen. Denk aan 
een ontsteking van je 
tandvlees of het verlies 
van kaakbot. “Dit kan 
ontstaan zonder dat je 
het door hebt, omdat 
je geen pijn voelt. 
Minimaal één keer per 
jaar een bezoek aan 
de mondhygiënist kan 
dit soort verborgen 
problemen helpen 
voorkomen,” vertelt 
mondhygiënist en 
vicevoorzitter van 
beroepsvereniging NVM-
mondhygiënisten Loes 
Velthoven-Verlinden. 

Een gezonde mond heeft 
geen bloedend tandvlees, 
geen gaatjes in tanden en 
kiezen, en geen vieze geur. 
Toch komen deze vervelende 
ongemakken in je mond va-
ker voor dan je denkt en ze 
kunnen bijvoorbeeld je so-
ciale contacten nadelig be-
invloeden. Mondzorg begint 
al bij het doorbreken van de 
eerste melktand. Volgens 
Velthoven kun je de meeste 
problemen in de mond voor-
komen door je gebit dage-
lijks goed te reinigen en te 
letten op hoe vaak en wát je 
precies eet en drinkt. “Elke 
mond is uniek en vraagt 
een specifieke verzorging. 
Hóe je precies je tanden en 

gebit, maar ook op hoe je in 
het leven staat. Zo zien we 
bij ouderen dat ze door pijn 
in de mond moeite krijgen 
met kauwen, minder eten 
en daardoor uiteindelijk de 
juiste voedingsstoffen niet 
meer binnenkrijgen. Dat is 
zorgelijk.”

Samenwerking
Wanneer nodig, werkt een 
mondhygiënist samen met 
andere zorgprofessionals 
om patiënten de meest 
passende zorg te kunnen 
bieden. In de eerste plaats 
natuurlijk met de tandarts. 
Mondhygiënisten zijn gespe-

kiezen poetst is belangrijk, 
maar ook welke hulpmidde-
len je gebruikt om tandplak 
tussen je tanden en kiezen 
te verwijderen. De mondhy-
giënist geeft een individueel 
advies.”

Tandplak en medicijnen
Door het eten of drinken van 
producten met suiker vormt 
zich tandplak op je tanden 
en kiezen. Bacteriën in 
tandplak zetten suikers om 
in zuur dat het tandglazuur 
aantast. Daardoor kunnen 
gaatjes ontstaan, die le-
venslang onderhoud vragen 
met bijhorende stevige 
kosten. Beter dus om ze te 
voorkomen. Water in plaats 
van vruchtensap of frisdrank 
en minder eetmomenten 
per dag helpen al om het 
ontstaan van gaatjes tegen 
te gaan. Maar ook ziekten 
en medicijnen spelen mee. 
“Veel medicijnen hebben als 
bijwerking dat de mond dro-
ger wordt. Daardoor kunnen 
sneller ontstekingen aan 
het tandvlees of gaatjes in 
het gebit ontstaan.” Veltho-
ven adviseert om ziekte of 
medicijngebruik altijd met je 
mondzorgverlener te bespre-
ken. “Rond blijven lopen met 
onnodige ontsteking en pijn 
in je mond is in ieder geval 
niet verstandig. Dit heeft 
niet alleen effect op je 

Mondverzorging is méér dan goed poetsen

cialiseerd in het voorkomen 
van gaatjes en tandvlees-
ontstekingen, terwijl de 
tandarts juist beschadigde 
tanden en kiezen repareert. 
“Mondhygiënisten zijn daar-
voor hbo-opgeleid en gespe-
cialiseerd om parodontitis 
(ernstige tandvleesont-
steking), halitose (slechte 
adem) en cariës (beginnen-
de gaatjes) te behandelen.” 
Een mondhygiënist werkt 
ook samen met de huis-
arts, diëtist, fysiotherapeut, 
logopedist, verloskundige 
en apotheker. In welke fase 
van je leven je je ook be-
vindt en of je nu jong of 

oud bent, Velthoven raadt 
aan om een jaarlijks bezoek 
aan de mondhygiënist in te 
plannen, naast je bezoek 
aan de tandarts. Bijvoor-
beeld omdat je tandvlees 
bloedt, je zelf wil weten 
hoe het er met de kwaliteit 
van je tandvlees voor staat 
of vanwege dat individuele 
advies voor mondverzorging. 
“Daarvoor is geen verwijzing 
nodig en tot 18 jaar wordt 
het bezoek aan de mond-
hygiënist volledig vergoed 
vanuit de basiszorgverzeke-
ring. Boven de 18 jaar wordt 
er vergoed afhankelijk van 
de aanvullende tandartsver-
zekering.”

Van 14 tot en met 20 maart 
2022 is het de Week van de 
Mondhygiënist. Je kunt in 
deze actieweek kennisma-
ken met de mondhygiënist. 
Welke activiteiten mondhy-
giënisten bij jou in de buurt 
organiseren zie je via 
www.weekvandemond-
hygienist.nl.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Tips voor een goede 
mondverzorging
• Poets 2x per dag je tanden 

met een fluoridetandpasta.
• Reinig ook tussen je tanden 

en kiezen met een rager of 
stoker.

• Bezoek minimaal 1x per jaar 
de mondhygiënist.

• Test je mondgezondheid via 
weekvandemondhygienist.nl.
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IN SAMENWERKING MET XXXXXXX

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

Met Attends producten kunt u rekenen op:

Door de snel absorberende 
dubbele kern met 

superabsorberend materiaal dat 
vocht insluit en omzet naar gel.

De combinatie van een optimale pasvorm 
en hoogwaardige technologie levert het 

comfort op dat voor onze klanten het 
verschil maakt.

Doordat ze extra dun zijn mét 
de vertrouwde 

absorptiecapaciteit.

info@attends.nlwww.attends.nl Attends Zorg en Welzijn088-220 88 99
Wij helpen u graag!

Incontinence protection for you

Ervaar het zelf en vraag een 
gratis proefpakket aan. 
Ga naar: www.attends.nl
of scan de QR-code.
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ZORG EN WELZIJN: BEWEGING

Beter bewegen,
langer fi t.Wij zijn er 

als je ons nodig hebt.
Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. 
Medipoint helpt je beter bewegen, spoedig herstellen 
of gewoon fi jner thuis wonen.

Bezoek één van onze 50 winkels of medipoint.nl

 10%
KORTING
OP ALLE FIETSEN

Bekijk nu de actie op 
medipoint.nl/beterbewegen
of scan de QR-code.

“Je hoe�  niet naar 
de sportclub. Het 
belangrijkste is dat je 
beweegt.”

Bewegen is niet 
alleen belangrijk 
voor het fi t houden 

van de spieren en ge-
wrichten, maar ook voor 
gezondheidsklachten 
als hart- en vaatziekten, 
cholesterol, diabetes en 
hersenfuncties. “Als je 
je lijf in beweging houdt, 
houd je je brein in be-
weging en je motoriek 
in gang. Die koppeling 
wordt steeds duidelij-
ker,” vertelt Fysiothera-
peut Martijn Michielse.

Martijn Michielse is eigenaar 
van fysiotherapiepraktijk Fysi-
que in Dordrecht en voorzitter 
van de coöperatie Fysiothera-
pie Dordrecht. Vanuit zijn ex-
pertise weet hij hoe belang-
rijk bewegen is als je ouder 
en onzekerder wordt, bang 
om te vallen. “Als je stopt 
met bewegen dan wordt het 
fysiek alleen maar minder. 
Je conditie gaat achteruit, 
je spierkracht en stabiliteit 
worden minder. Maar je wordt 
ook cognitief minder. Blijf je 
in beweging, dan onderhoud 
je die functies veel langer. En 
ben je minder snel afhankelijk 
van thuiszorg en mantelzorg.” 
Daarom is het zo belangrijk 
om te bewegen, eventueel 
met een hulpmiddel als een 
rollator of aangepaste fiets. 
“Zolang je maar uit de stoel 
komt!”

Angst om te vallen
Hulpmiddelen vergroten de 
wereld. “Ik snap heel goed 
dat mensen zeggen ‘ik ga 
niet meer fietsen of lopen 

terwijl anderen juist minder 
zijn gaan bewegen door het 
gedwongen thuiswerken. 
Michielse ziet hier een taak 
voor de overheid. “Preventie 
wordt de komende jaren nog 
belangrijker. De kosten van de 
zorg rijzen de pan uit. Als we 
aan de voorkant zorgen dat 
we mensen fitter en vitaler 
houden, dan wordt het veel 
minder belastend op latere 
leeftijd. 
Niet iedereen hoeft een ma-
rathon te lopen, maar bewe-
gen ‘an sich’ daar zijn we voor 
gemaakt. Er is geen dier dat 
de hele dag op z’n kont zit. 
En wij hebben een leefstijl 
ontwikkeld waarbij we passief 
op de bank hangen. De mo-
torische vaardigheden van de 
jeugd worden echt minder. Ze 
spelen minder buiten, zitten 
veel achter een scherm. Dat 
moeten we omdraaien. Op 
de basisschool moet je al 
beginnen met het stimuleren 
van bewegen. Er is steeds 
meer bewijs dat bewegend 
leren een impuls geeft op het 
leergedrag. Een woordspelle-
tje waarbij je een bal tegen 
de muur gooit, zorgt voor een 
enorme prikkel van je hersen-
functie.”

‘Blijf in beweging’
Het belangrijkste advies van 
Michielse luidt: “Blijf in be-
weging, maar let goed op wat 
jouw lichaam aangeeft. Onze 
reflex bij klachten, is dat we 
ons rust opleggen. Rust levert 
het tegengestelde e�ect op, 
qua herstel. Het gewricht 
wordt alleen maar stijver en 
pijnlijker, waardoor je het nog 
minder gaat belasten. Door 
het gewricht in beweging te 
houden, vindt herstel plaats. 

zonder hulpmiddel’. Maar 
zoek contact met je huisarts, 
fysiotherapeut of ergothera-
peut. Die kan samen met je 
kijken wat nog wél mogelijk 
is. Wat zijn de aanpassingen 
die nodig zijn om veilig te 
kunnen bewegen? Een fysio-
therapeut kan helpen met 
een aantal oefeningetjes en 
aanpassingen, zodat je wel 
makkelijk kunt opstaan uit je 
stoel en zelf je boodschappen 
kunt blijven doen.”
Ook zonder sporten kun je 
jezelf prima fit houden. Je 
hoeft niet voor alles de auto 
te pakken. Je kan beter kiezen 
voor de fiets of wandelen. 
Hetzelfde geldt voor de trap 
in plaats van de lift of werken 
in de tuin. “Het belangrijkste 
is dat je beweegt. Kijk wat bij 
jou past,” benadrukt Michiel-
se. “Je hoeft niet naar de 
sportclub. Je kunt ook twee 
of drie keer per week aan 
je vitaliteit werken met een 
aflevering van Nederland in 
Beweging. Die lessen zijn voor 
iedereen goed te volgen.”

Preventie
Er is een duidelijk onder-
scheid tussen mensen die 
van nature graag bewegen en 
mensen die minder bewegen. 
Die tweedeling is de afge-
lopen twee jaar gegroeid. 
De eerste groep is ook in 
coronatijd blijven bewegen, 

Bewegen is goed voor lichaam en hoofd

EXPERT

RENÉ MARTENS, 
COMMERCIEEL DIRECTEUR 
MEDUX

Je zit zelf in een 
rolstoel
‘Toen ik 14 jaar was, 
liep ik een dwarslaesie 
op. Mijn jonge leeftijd 
was een voordeel. Ik 
heb stappen kunnen 
maken van dingen die 
niet kunnen naar dingen 
heel goed kunnen. Met 
rolstoelbasketballen heb 
ik met het Nederlandse 
team twee keer zilver 
en een keer goud op de 
Paralympische Spelen 
gehaald. Die ervaring zet 
ik nu in als bestuurslid 
van Gehandicaptensport 
Nederland en het Fonds 
voor de Topsporter.’

Was is jouw les voor 
anderen?
‘Mijn handicap bepaalt 
niet of ik ongelukkig 
ben. Het leven gaat 
verder. Blijf naar 
de mogelijkheden 
kijken. Het is zoals 
het is. Wacht niet 
met de aanschaf van 
hulpmiddelen. Van 

nature zijn we als 
mens geneigd om 
hulp uit te stellen. 
Stel die leesbril of 
rollator niet langer uit. 
Hulpmiddelen betekenen 
vrijheid, mobiliteit en 
zelfstandigheid.’

Hoe belangrijk zijn 
hulpmiddelen?
‘Juist op hogere leeftijd 
is het cruciaal dat je 
in beweging blijft. Met 
een ‘sta op’ stoel kom je 
makkelijker uit je stoel 
én beweeg je dus meer. 
Een vrouw van 93 jaar 
die pas een hometrainer 
bestelde, zei: ik merk dat 
m’n ledematen stram 
worden. Elke dag bij het 
opstaan begint ze nu op 
de hometrainer. Ze heeft 
gelijk. Hoe fitter je een 
heup- of knieoperatie 
in gaat, hoe sneller je 
herstelt. Mensen weten 
heel goed wat ze willen 
en wat ze kunnen. Een 
hulpmiddel kan daar 
enorm bij helpen.’

Als je rustig opbouwt, zie je 
dat het lichaam de tijd krijgt 
om aan de zwaardere belas-
ting te wennen.” Hij maakt de 
vergelijking met een vogel die 
uit de boom valt. “Die blijft 

niet onder de boom zitten, 
maar probeert te bewegen. 
Dat is een belangrijke les.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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Beter bewegen,
langer fi t.Wij zijn er 

als je ons nodig hebt.
Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. 
Medipoint helpt je beter bewegen, spoedig herstellen 
of gewoon fi jner thuis wonen.

Bezoek één van onze 50 winkels of medipoint.nl

 10%
KORTING
OP ALLE FIETSEN

Bekijk nu de actie op 
medipoint.nl/beterbewegen
of scan de QR-code.

Verzamel jouw medische gegevens, 
in één volledig overzicht
Drimpy is de plek voor jouw medische gegevens die 
beschikbaar zijn bij huisartsen, klinieken, apotheken, 
GGZ-instellingen én ziekenhuizen.

Update al jouw zorgverleners 
tegelijkertijd, krijg juiste informatie
Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn 
kun je samen tot de best passende zorg komen en 
hoef jij niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen.

Overleg met jouw medisch netwerk 
en start zorg teams
Krijg de juiste antwoorden en gezondheid informatie 
gebaseerd op jouw situatie, voeg alle verschillende 
zorgverleners toe aan jouw zorg team.

Altijd jouw gezondheid informatie 
beschikbaar, waar je ook bent
Koppel apps en wearables zodat jouw dossiers 
en dagboeken automatisch worden gevuld, jouw 
gegevens zijn bij je wanneer dat nodig is. 

Bescherm je privacy online, je 
gegevens zijn veilig en blijven privé
Jij bepaalt de toegang tot jouw medische 
gegevens, dankzij het MedMij label wordt de 
veiligheid en betrouwbaarheid gewaarborgd.

START NU OP  WWW.DRIMPY.COM

DRIMPY, BRENGT ZORG SAMEN
Verzamel je medische gegevens, pak de 
regie en krijg inzicht in je gezondheid.

✓

✓✓

✓

✓

Drimpy is een PGO of Persoonlijke GezondheidsOmgeving, waar je betrouwbare 
informatie over je eigen gezondheid eenvoudig kan bijhouden en actief aan de 
slag kan gaan met je gezondheid. Regie over je gezondheid en inzicht in je 
gezondheid zorgt voor een betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven. 
Met Drimpy PGO kan je jouw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek 
inzien, beheren en veilig delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter 
zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.

Get Drimpyfied!



Nederlandse 
ontwerpers maken 
zelfs voor de krapste 
bochten een trapli� .

basis van uw lichaamstem-
peratuur uw gezondheid 
in de gaten houden tot 
bewegingsmelders die een 
zorgverlener inschakelen 
wanneer iemand tijdens een 
bepaalde, vooraf ingestelde 
periode niet beweegt. Deze 
geavanceerde, digitale zorg 
op afstand maakt het in 
principe mogelijk om tot ge-
vorderde leeftijd veilig thuis 
te blijven wonen. Onveran-
derlijk aan de basis van die 
wens staat nog steeds een 
apparaat dat nog goeddeels 
mechanisch is: de traplift. En 
dat is niet voor niets. Toege-
geven, het klinkt misschien 
niet sexy. Maar wie er even 

‘Het huis van de toekomst’, 
wie kent dat nog? Eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw 
was het een bekend project 
van de populair-wetenschap-
pelijke televisiepresentator 
Chriet Titulaer. Inmiddels is 
het al lang geen toekomst-
muziek meer. Zogenaamde 
domotica maakt van het 
vertrouwde huis een slim-
me woonomgeving waarin 
talrijke functies zijn geauto-
matiseerd en geïntegreerd 
in één systeem. Met spraak-
gestuurde bediening (Alexa, 
Siri en Google Assistent zijn 
koplopers op dat vlak) haalt 
u flink wat gemak in huis. 
Niet alleen uw televisie rea-
geert op uw gesproken com-
mando’s, maar u kunt met 
uw stem bijvoorbeeld ook de 
verlichting, de verwarming, 
het slot van de voordeur en 
zelfs de gordijnen bedienen. 

Gemak van thuis wonen
Feitelijk is het slimme huis 
anno 2022 een droomhuis 
voor wie zo lang mogelijk 
wil genieten van het gemak 
van thuis blijven wonen. De 
lijst met toepassingen van 
domotica op dat vlak breidt 
zich steeds verder uit: van 
sensoren die een ruimte 
verlichten als u die betreedt, 
monitoringsystemen die op 

verder over nadenkt, zal 
alle vooroordelen snel laten 
vallen. Een traplift herstelt 
in één klap de mobiliteit in 
het eigen huis. En, net als 
bij domotica, zijn ook hier de 
ontwikkelingen snel gegaan, 
de toepassingen inmiddels 
legio en is er ook oog voor 
een mooi design.     

Krapste bochten
Een oer-Hollands bedrijf dat 
al in 1886 liften verkocht, 
levert bijvoorbeeld de dunste 
liftrail voor rechte trappen. 
Dat ziet er niet alleen netjes 
en onopvallend uit, maar 
zorgt er ook voor dat er 
veel vrije ruimte op de trap 

overblijft. Overigens is de 
lift voor gebogen trappen de 
meest verkochte traplift van 
ons land, van spil- en wen-
teltrap tot trap met meerde-
re bochten. De expertise om 
daarvoor oplossingen te be-
denken, is groot. Nederland-
se ontwerpers beschouwen 
het als een uitdaging om 
zelfs voor de krapste boch-

ten een traplift te ontwikke-
len. Waar vroeger een thuis-
woonsituatie niet langer te 
handhaven was, omdat een 
‘’moeilijke’ trap niet geschikt 
was voor de aanleg van een 
traplift, is dat nu nog maar 
hoogstzelden het geval. Een 
traplift met bochten blijft 
wel maatwerk, dat maakt het 
vergelijken van prijzen lastig. 
Voor lagere kosten kunt u 
overwegen een gebruikte 
traplift aan te scha�en. 
Bedenk ook dat huren een 
optie kan zijn: vaak betaalt u 
dan eenmalige kosten voor 
de rail en een overzichtelijk 
maandbedrag van de huur 
van de traplift. 

Lang (en veilig) thuis 
blijven wonen? De 
technologische 

ontwikkelingen die dat 
mogelijk maken, volgen 
elkaar in hoog tempo 
op. Ook de vertrouwde 
traplift is een wonder van 
slim design
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Zelfs de trapli�  is anno 2022 slim én sexy

KjeldKjeld      Nuis      Nuis

TOPPRESTATIES 
KOMEN NIET 
VANZELF.
Wij zijn M line. Wij staan voor iedereen die alles 

uit de dag haalt. Voor iedereen die topprestaties 

van zichzelf vraagt. Want wij weten dat slaap 

aan de basis ligt van elke prestatie.

Hoe beter de slaap, hoe groter het effect.
DYNAMIC SUPPORT 

Goede ventilatie

Voortreffelijke drukverdeling

Goede ventilatie

Voortreffelijke drukverdeling

Uitstekende ondersteuning

INTERNATIONALE 
DAG VAN DE SLAAP

Vrijdag 18 maart



Voor iedere trap een oplossing

Binnen één week geïnstalleerd

Nederlands fabrikant sinds 1886

24/7 bereikbare servicedienst

Handicare, de beste 
keuze in trapliften

t/m
31 maart:

korting
10%

Deze actie is geldig t/m 31 maart 2022. Zie voorwaarden: handicare-trapliften.nl/topic

Bel nu gratis

0800-023 26 26
voor een vrijblijvende offerte of onze gratis brochure.
Of kijk op handicare-trapliften.nl/topic

Onze klanten waarderen 
ons met een 9,3

SCAN MIJ

Ja, stuur mij de gratis 
trapliften brochure 

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar: 
Handicare Trapliften, Antwoordnummer 805, 1700 WB 
Heerhugowaard

“Ik ga nu met gemak de trap op en 
af. Met een wasmand of zelfs als ik 
mijn leesbril even wil halen. Het is 
een feestje.’

Mevrouw de Jong uit Harderwijk

“Het traplopen kost nu geen moeite 
meer waardoor ik energie overhoud 
voor leuke dingen. We wonen hier 
al jaren, want het is zo’n fijne buurt. 
Gelukkig hoeven we dankzij de 
traplift niet te verhuizen!”

Familie Boogaard uit Haarlem



Verkoop je huis nu voor

€995
Actietarief tot en met 30 april 2022, exclusief startpakket.

Bel of mail ons voor meer informatie.

088 200 2060 | info@makelaarsland.nl

ALLES WORDT DUURDER, MAAR 
NIET BIJ MAKELAARSLAND
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ZORG EN WELZIJN: GELD EN BELEGGEN

Er zijn verschillende 
manieren waarop 
de vastgoedfondsen 
geld ophalen om te 
investeren. 

Beleggen in (woning)
vastgoed heeft de 
afgelopen jaren een 

hoge vlucht genomen. 
Vanwege het aantrekken 
van de vastgoedmarkt, 
maar ook vanwege de 
hogere rendementen dan 
op een spaarrekening. Het 
is natuurlijk wel nodig en 
verstandig om goed uw 
voorwerk te doen, als u 
uw geld voor een langere 
periode vastlegt. 

ingegaan op de risico’s. Ook 
als het vastgoedfonds geen 
geld leent bij een bank, is het 
zaak om door te vragen over 
de risico’s en zekerheden. Is 
er een onderliggende taxatie 
van het vastgoed? Het zijn de 
logische vragen die u moet 
stellen, zodat u verder kijkt 
dan alleen het rendement dat 
u in het vooruitzicht wordt 
gesteld. Met verstand investe-
ren houdt in dat u zicht heeft 
op de risico’s die u loopt. Veel 
vastgoedfondsen keren de 
winst uit in de vorm van jaar-
lijks dividend. Daarom is het 
belangrijk goed naar de finan-
ciering en de kostenstructuur 
te kijken.  

Beleggen in vastgoed kan via 
een beursgenoteerd fonds, 
een niet-beursgenoteerd 
fonds of direct. Er zijn ver-
schillende manieren waarop 
de vastgoedfondsen geld 
ophalen om te investeren. Dit 
gebeurt in de vorm van een 
participatie, deelnemings-
recht of certificaat, waardoor 
u participant, aandeelhouder 
of certificaathouder wordt van 
het fonds.  

Vastgoedstrategie
De meeste aanbieders van 
niet-beursgenoteerde vast-
goedfondsen staan niet onder 
AFM-toezicht. Fondsen die 
participaties uitgeven moe-
ten in principe beschikken 
over een vergunning van of 
geregistreerd staan bij de 
AFM. Het geld dat het fonds 
ophaalt met het uitgeven van 
participaties, aandelen of 
obligaties, wordt geïnvesteerd 
in de bouw of de aankoop van 
woningen, kantoren, winkels 
of andere vastgoedobjecten. 
Het fonds verdient geld aan 
de verhuur en, afhankelijk van 
de strategie, de uiteindelijke 

Het is daarom zaak om u 
goed te informeren over de 
specifieke risico’s die u bij de 
belegging loopt. Bijvoorbeeld 
door u vooraf te verdiepen 
in het ‘trackrecord’ van de 
aanbieder. 

Pensioenfondsen
Belangrijke grote investeer-
ders in vastgoedfondsen zijn 
Nederlandse pensioenfond-
sen en verzekeraars. Met het 
rendement dat vastgoedfonds 
oplevert, moeten ze hun 
toekomstige verplichtingen 
zekerstellen. Hetzelfde geldt 
natuurlijk net zo goed voor 
particulieren die hun geld be-
leggen in een vastgoedfonds. 
De primaire focus ligt op het 
rendement. Vastgoedfondsen 
richten zich bijna altijd op 

verkoop van het vastgoedbe-
zit, waarbij de investeerders 
delen in de opbrengst. 
Bij de aankoop van een 
obligatie koopt u een waar-
depapier dat gedurende 
een bepaalde looptijd rente 
uitkeert. Een belangrijk punt 
bij niet-beursgenoteerde 
vastgoedfondsen is dat u 
investeert voor een langere 
periode. Meestal kunt u niet 
zomaar tussentijds uit de 
vastgoedbelegging stappen. 

een specifieke categorie in 
vastgoed, zoals winkelcentra, 
kantoren, logistiek, indus-
trie of wonen. Er zijn allerlei 
andere factoren, zoals het 
makelaarsadagium ‘locatie, 
locatie, locatie’ en de ka-
pitaalstructuur die de aan-
trekkelijkheid van een fonds 
bepalen. Minder schulden 
betekent minder rentelasten. 
De balans tussen de bezittin-
gen (vastgoed) en financiële 
verplichtingen is een indicatie 
voor het risico dat investeer-
ders lopen. Bij beleggingen in 
vastgoed wordt de aankoop 
vaak deels gefinancierd bij 
een bank. Deze heeft een 
eerste recht van hypotheek. 
In het prospectus is hier in 
de regel informatie over te 
vinden, waarbij ook wordt 

Investeren in een woning, waarop te le� en? 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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advertentieadvertentie

Je gelooft werkelijk je oren niet als je hoort wat er 
tegenwoordig allemaal kan op hoorgebied. Neem onze 
onzichtbare toestellen! Die zitten verborgen in je oor en 
laten je oorschelp vrij, zodat je wel alles kunt horen.

Onzichtbaar voor je omgeving
Onze nieuwste hoortoestellen zitten boordevol slimme 
technologie. Ze zijn zo compact dat ze met het grootste 
gemak in je gehoorgang geplaatst kunnen worden. 
Niemand die ze ziet! 

Je eigen unieke hoortoestel
Omdat geen enkel oor hetzelfde is, maken we speciaal voor 
jou een hoortoestel op maat. Hoe comfortabel dat is? Dat 
kun je nu zelf 2 maanden gratis en vrijblijvend ervaren.

Kom langs!
We kijken ernaar uit om je in een van onze winkels te 
verwelkomen. Met meer dan 160 winkels is er altijd 
wel een in de buurt. Maak dus snel een afspraak! 
Bel ons gratis op 088 - 932 43 46 of maak een afspraak 
via schoonenberg.nl/onzichtbaar.

•  Helder, rijk geluid

•  Op maat gemaakt

•  Onverwoestbare schaal

schoonenberg.nl/onzichtbaar.

Onverwoestbare schaal

Ontdek onze 
onzichtbare 
hoortoestellen

Probeer nu 
2 maanden 
gratis én 

vrijblijvend


