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Ongewild urineverlies?
U bent niet de enige! Ruim 1 miljoen
Nederlanders hebben last van incontinentie.
Op het gebied van incontinentiematerialen
is Attends uw betrouwbare partner voor
een zorgeloos leven.
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Mondverzorging. Een goed gebit en gezonde mond
zijn van belang voor de algehele ﬁtheid Pag. 8

Meteen proberen?
Scan de QR-code en vraag via
www.attends.nl/coupon
uw gratis proefverpakking aan!
www.attends.nl
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CHRONISCHE PIJN

Een betere levenskwaliteit voor
iemand met chronische pijn

D

e kwaliteit van leven
van een patiënt met
chronische pijn laat
te wensen over. Soms is
zelfs de impact op zijn of
haar omgeving enorm. Wat
is chronische pijn eigenlijk?
En hoe kan die kwaliteit van
leven worden verbeterd?

Van een flink pijnlijke tik op
je vingers tijdens het klussen
tot hevige pijn door een zeer
ernstige ziekte zoals kanker.
Pijn heb je in alle soorten en
maten, licht, ernstig, acuut en
chronisch. Soms ontwikkelen
pijnklachten zich zo dat ze de
kwaliteit van leven verminderen.
Dagelijkse activiteiten zoals
tillen, lopen of sporten zijn dan
bijvoorbeeld al pijnlijk. Als iemand hier gedurende minstens
zes maanden last van heeft
– continu of regelmatig terugkerend – dan is er sprake van
chronische pijn. Naar schatting 1
op de 5 volwassen Nederlanders
(circa 3 miljoen) lijdt hieraan. En
door de vergrijzing en de toegenomen levensverwachting is de
groep chronische-pijnpatiënten
ook nog eens groeiende. Het
is dan ook niet voor niets dat
chronische pijn meer en meer
aandacht krijgt en steeds meer
wordt erkend.
Pijn is persoonlijk
Pijn is eigenlijk een complex
iets. De gezaghebbende IASP
(International Association for
the Study of Pain) heeft een uit-

gebreide deﬁnitie geformuleerd
met een aantal toevoegingen
die de lading zo goed mogelijk
moeten dekken. Een van die
aanvullende opmerkingen luidt:
“Pijn is altijd een persoonlijke
ervaring die in verschillende
mate wordt beïnvloed door
biologische, psychologische en
sociale factoren.” Dat hyperpersoonlijke van pijn beperkt zich
overigens niet tot de ervaring
en de beleving alleen. Ook de
gevolgen van pijn verschillen
van persoon tot persoon. De een
raakt invalide, de ander verliest
werk en inkomen, weer een
ander gaat slechter slapen of
kan zijn hobby niet meer uitvoeren. De impact van chronische
pijn kan gigantisch zijn. Daarbij
komt dat vaak ook de eventuele
partner en/of kinderen van de
pijnpatiënt worden geraakt.
De behandeling van
chronische pijn
Minstens zo persoonlijk als de
beleving en de impact is de
behandeling van chronische
pijn. Uiteraard is die in de eerste
plaats afhankelijk van de precieze diagnose. Die kan variëren
van lagerugpijn, aangezichtspijn
en littekenpijn tot oncologische pijn, clusterhoofdpijn en
ﬁbromyalgie. En dit is natuurlijk

“Omdat iedere pijn én
iedere patiënt uniek
is, is elke behandeling
dat ook”.

een niet-uitputtende opsomming. Als eenmaal de diagnose
is gesteld, kan de behandeling beginnen. Tegenwoordig
steeds vaker onder regie van
een gespecialiseerde pijnarts,
zoals een anesthesioloog-pijnspecialist. Dat deze opgeleide
specialisten er zijn, is weer een
bevestiging dat chronische pijn
uiterst serieus wordt genomen.
Via een huisarts of specialist
kan iemand naar deze pijnartsen worden doorverwezen. Zij
proberen vervolgens de pijn weg
te nemen of in ieder geval te
reduceren, zodat de kwaliteit
van leven beter wordt.
Omdat iedere pijn én iedere patiënt uniek is, is elke behandeling dat ook. Er bestaat dus niet
zoiets als een standaard behandeling. Natuurlijk zijn er veelvoorkomende behandelvormen,
zoals TENS (een apparaat dat
elektrische stroompjes afgeeft
op de huid), Qutenza (een pleister die huidzenuwen verdooft),
zenuwblokkades en ketanestinfuus. Ook bijvoorbeeld neurostimulatie kan voor bepaalde
vormen van pijn een bijzonder
geschikte behandelmogelijkheid
zijn. Bij neurostimulatie (Spinal
Cord Stimulation) worden er een
of twee geleidingsdraden langs
het ruggenmerg geplaatst. Uiteindelijk worden er stroompjes
afgegeven aan het ruggenmerg,
zodat de patiënt de pijn minder
of niet meer voelt.
Steeds vaker worden ook
niet-lichamelijke factoren die

‘IK WAS MIJN PIJN’
Begin jaren negentig
blesseerde Jan Schrijver (51)
zich tijdens een jiujitsu training. Deze blessure resulteerde in ernstige rug-/
beenpijn (dubbele hernia) die
zijn leven dertig jaar lang
volkomen zou domineren.
In augustus 2019 werd bij Jan,
als derde persoon in
Europa, een nieuw type
neurostimulator met ‘closed
loop’ geplaatst. “Mijn leven is
compleet veranderd. Voetballen
met mijn jongste zoon kan nu
weer.” Na tal van specialisten
te hebben geraadpleegd komt
Jan in 2011 uit bij een rugkliniek. “Een MRI wees uit dat
ik een hernia had waar ik na
veel medische omzwervingen
in 2012 en 2017 aan ben
geopereerd. De pijn bleef. In
2019 werd het nieuwe
Evoke neurostimulatiesysteem geïmplanteerd. Mijn lijf
reageerde plotseling anders
op de hernia, de pijn veranderde in tintelingen. In het
begin voelde dat vreemd aan

bijdragen aan iemands pijnbeleving betrokken bij de behandeling. Denk aan problemen in
de relationele sfeer. Daarom is
de behandeling van chronische
pijn niet zelden multidisciplinair.
Naast de (pijn)arts zelf kunnen andere specialisten, zoals
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maar die tintelingen wennen snel. Ik was euforisch en
dankbaar, want ineens kon ik
dingen die ik jarenlang niet kon.
Na de gewenningsperiode van
drie maanden voelde ik de tintelingen soms niet meer. Die leken te verdwijnen in mijn dagelijkse doen. Voor de implantatie
van het Evoke-systeem was
mijn pijnscore 9 en nu, na
anderhalf jaar, is dit 2-3. Mijn
leven is 180 graden gedraaid. Ik
kan er eindelijk voor mijn gezin
zijn en weer genieten van het
leven. Afgelopen weekend heb
ik twee kasten in elkaar gezet.
Zo bijzonder. Ik realiseer me
dat ik jarenlang niet om de pijn
heen kon. Ik was mijn pijn. Dat
is nu voorbij en dat voelt als
een bevrijding.”
Volgens dr. Nijhuis kan SCS
bij meer dan de helft van de
patiënten met een speciﬁeke
zenuwpijn een afname van de
pijn realiseren van 50 procent
of zelfs meer en daarmee een
groot verschil maken in de
kwaliteit van leven.

fysiotherapeuten, neurologen
en psychologen meedenken
en meehelpen om de kwaliteit
van leven van de pijnpatiënt
te verbeteren. Het is duidelijk:
niemand hoeft in 2021 meer te
blijven rondlopen met chronische pijn.

Meer informatie? Kijk op:
www.loft238.nl | Druk: Mediahuis Nederland Drukkerij | Artdirectie & Vormgeving: Rolian Reclame, rolianreclame@ziggo.nl | Wij produceren campagnes onder de noemer Topic. Deze campagne wordtwww.topicnederland.nl
ingestoken bij
De Telegraaf en online geplaatst op onze platformen. Daarnaast werken we samen met diverse partners die aansluiten bij de campagnes om zo relevant mogelijk te zijn. Wij geloven dat we
met relevante en inhoudelijke content consumenten kunnen informeren, inspireren en activeren.
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Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa
lijden aan chronische pijn.

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

Now You Hear Me

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

www.bostonscientific.eu
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DARMKANKER AWARENESS MAAND

Vroege opsporing darmkanker verlaagt
de ster�ekans

D

armkanker wordt
steeds eerder ontdekt,
dankzij grootschalige
screening. Maart is
Darmkanker Awareness
Maand. De belangrijkste
winst van de vroegtijdige
screening is het voorkomen
van darmkanker. Maagdarm-leverartsen Meike
Hirdes en Manon van
der Vlugt zijn blij met de
invoering van het landelijk
bevolkingsonderzoek,
maar benadrukken dat je
bij darmklachten niet moet
wachten op een uitnodiging.

Het bevolkingsonderzoek
darmkanker heeft tot doel
darmpoliepen, het voorstadium van darmkanker, en
darmkanker zelf in een zo
vroeg mogelijk stadium vast
te stellen. Dit maakt de kans
op een succesvolle behandeling groter. Darmpoliepen en
vroege vormen van darmkanker geven meestal geen klachten dus is actieve opsporing
nodig. Dit kan bijvoorbeeld
met een ontlastingstest die
sporen bloed opspoort.
Darmklachten
Het advies van de beide
darmspecialisten is om mee
te doen aan het onderzoek als
je een uitnodiging krijgt. “Ga
naar je huisarts als je twijfelt
over deelname of vragen hebt
over het onderzoek.” Daarentegen, heb je darmklachten

Maag & Darm
Maag & Darm

van klachten. Veel mensen
met poliepen of darmkanker
merken daar weinig van. In
die zin is het bevolkingsonderzoek een grote vooruitgang.”
De hoop is op termijn minder
darmkanker en minder vaak
vergevorderde vormen van
darmkanker vast te stellen,
vertelt Van der Vlugt.

MANON VAN DER VLUGT
WERKZAAM BIJ BERGMAN CLINICS EN AMSTERDAM UMC

– zoals bloedverlies bij de
ontlasting, buikpijn of een
verandering van het ontlastingspatroon – dan moet je
niet wachten op deze test
maar direct naar je huisarts
gaan.
Betere voorspeller
Tot 2014 werd een dikke
darmonderzoek voornamelijk
aangeboden bij de verdenking
van darmkanker op basis van
klachten of als er binnen de
familie een verhoogd risico
was op het ontwikkelen van
darmkanker. “We zien nu
mensen die geen symptomen hebben, maar door het
bevolkingsonderzoek naar
ons verwezen zijn omdat ze
een verhoogde kans hebben
op poliepen of darmkanker,”

Het hebben van een
positieve test is een
goede voorspeller
van het vinden van
afwijkingen.
vertelt Manon van der Vlugt.
Bij het bevolkingsonderzoek
vormt de ontlastingstest een
eerste ﬁlter. “Als je in de ontlasting bloedsporen aantreft,
kan dat wijzen op het hebben van darmkanker of grote
poliepen.”
Meike Hirdes: “Het hebben
van een positieve test is een
veel betere voorspeller van
het vinden van afwijkingen
in je darmen dan het hebben

Kijkonderzoek
Sinds de invoering van het
bevolkingsonderzoek is het
stadium waarbij darmkanker
wordt ontdekt veel gunstiger.
Hirdes: “Het belangrijkste
doel is dat je de sterftecijfers naar beneden ziet gaan.
Dat zien we ook gebeuren.”
In het bevolkingsonderzoek
worden naar verhouding
minder vergevorderde tumoren vastgesteld, vertelt Van
der Vlugt. “We vinden veel
vaker darmtumoren die nog
herkenbaar zijn als een poliep,
waarbij de overgangsfase nog
maar net is ingezet. Vroeger
stuitte je veel vaker op een
vergevorderde tumor.” Meike
Hirdes valt bij: “Het mooie
daarvan is dat je een steeds
groter deel van de mensen
niet meer hoeft te opereren
en de vroegtijdige kanker met
het dikke darmonderzoek kunt
verwijderen.” Dat is een enorme winst voor patiënten in de
kwaliteit van leven.
Preventie
Er is niet één oorzaak aan te
wijzen voor darmkanker, stelt

Bergman Clinics |
Maag & Darm

Hirdes. “Er zijn wel bepaalde associaties in het dieet
gevonden, zoals veel rood of
voorbewerkt vlees eten. Maar
een relatie zoals bij longkanker en roken zie je niet. Er zijn
te veel invloeden.” Van der
Vlugt vult aan: “Gezond leven
en veel groenten zijn een
soort van inkoppers. Je kunt
je beter focussen op individuele risicofactoren die spelen. We weten bijvoorbeeld
dat mensen die roken vaker
poliepen hebben.” Er is één
factor die wat de darmspecialisten betreft extra aandacht
mag hebben. Mensen met een
verhoogd risico op darmkanker, op basis van de familiegeschiedenis, zijn zich hier vaak
niet van bewust. Huisartsen
en specialisten kunnen hen
hier actief op wijzen. Dat gebeurt nu nog te weinig.

MEIKE HIRDES
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

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

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 werkt nauw
samen met de academische ziekenhuizen:
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Verbeterde kansen dankzij vroege opsporing
darmkanker

H

alf maart vorig jaar
werd als gevolg van
de coronamaatregelen
het bevolkingsonderzoek
darmkanker stopgezet om
pas half mei weer op gang
te komen. Bovendien daalde
het aantal verwijzingen
door huisartsen. Dit heeft
tot een forse afname in het
aantal diagnoses geleid.
Maag-, Darm- en Leverarts
Marcel Spanier (Rijnstate
Ziekenhuis) en Leon Moons
(UMC Utrecht) leggen uit
wat de impact is.
Het stilleggen van het bevolkingsonderzoek, tijdens de
eerste lockdown, heeft een
flinke impact gehad. In 2019
waren er rond de 12.800 diagnoses darmkanker. Afgelopen
jaar was dat 11.700. “Dat is
een afname van 8,6%. We
missen patiënten. Dezelfde
trend zie je ook bij andere
vormen van kanker en bij het
bevolkingsonderzoek naar
borstkanker.” De daling is
grotendeels veroorzaakt door
de tijdelijk stop van het bevolkingsonderzoek, verklaart
Marcel Spanier. Hij is lid van
de werkgroep vroege detectie
darmkanker, betrokken bij de
zorg voor en onderzoek naar
personen met een verhoogde
kans op darmkanker (familiair
en erfelijk) en ook schrijver
van het kinderboek ‘Van Mond
Tot Kont’ dat deze maand is
verschenen over de werking
van het spijsverteringskanaal.
Mogelijk meer uitgezaaide
darmkanker
“De gevolgen gaan we pas
volgend jaar en misschien ook
nog de jaren daarna echt goed
zien,” vertelt Leon Moons,
voorzitter van de werkgroep
vroege detectie darmkanker.
“We zijn er bang voor dat de
uitgestelde diagnoses leiden
tot meer uitgezaaide darmkankers zoals die buiten het
bevolkingsonderzoek worden
aangetroffen.” Het aantal verwijzingen door huisartsen is
eveneens aanzienlijk afgenomen. “Veel patiënten hebben
gewacht, omdat ze bang voor
besmetting zijn of andere redenen. Wat het lastig maakt,
is dat het uitstel niet zomaar
is ingehaald. De capaciteit
voor endoscopisch onderzoek
van ziekenhuizen lag door
de coronamaatregelen op
60 procent van de normale
capaciteit.”

Levensstijl en
darmkanker
Met een gezonde
levensstijl kun je de kans
op de spontane vorm van
darmkanker verkleinen.
Zoals vezelrijk voedsel en
verse groenten en fruit eten,
matig alcoholgebruik en
dertig minuten bewegen per
dag. Met name overgewicht
en roken hebben invloed op
het risico, maar ook rood
en/of bewerkt vlees. De
gezamenlijke boodschap van
de MDL-artsen is: doe mee
als je een uitnodiging voor
een bevolkingsonderzoek
krijgt – als je kanker hebt,
is je prognose aanzienlijk
beter als die daarbij wordt
gevonden – en ga echt naar

Bij het bevolkingsonderzoek
worden vooral vroege stadia
(stadium 1 en 2) tumoren
gevonden. Zo’n 25% van de
diagnoses is in het vroegste
stadium. “Dat maakt een
enorme impact,” benadrukt
Moons. “Je kunt deze met een
endoscopie behandelen en de
kans dat de ziekte terugkeert
is aanzienlijk kleiner. Als de
darmkanker binnen het bevolkingsonderzoek wordt gevonden, is de kans dat je na vijf
jaar nog in leven bent 85%.
Dat ligt bij diagnoses buiten
het bevolkingsonderzoek rond
de 62%.”
Tijdig opsporen darmkanker
Ongeveer één op de twintig
mensen hebben kans op het
ontwikkelen van darmkanker.
Mannen iets vaker dan vrouwen. In zo’n tachtig procent
van de gevallen is sprake
van een spontane vorm, die
voortkomt uit een darmpoliep.
“Dat is het voorstadium van
darmkanker. Vind je die tijdig,
dan voorkom je darmkanker,” benadrukt Spanier. Deze
spontane vorm ontstaat vanaf
een leeftijd van rond de zestig
jaar. Om er op tijd bij te zijn,
ontvangen mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar
elke twee jaar automatisch
een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. “Het doel is poliepen te
vangen. Zo’n veertig procent
van alle darmkankers wordt

door het bevolkingsonderzoek
gevonden. De rest na klachten
en bij geplande darmcontroles”
Het spijsverteringskanaal
bestaat uit de dunne en dikke
darm en de endeldarm. In de
dunne darm ontstaat zelden
kanker. Drie kwart van de
diagnoses betreft de dikke
darm, doceert Spanier. “Het
voordeel van de screening is
dat de (voorfase van) darmkanker in een vroeg stadium
wordt ontdekt. Bij klachten
is de kanker vaak al een fase
verder, met uitzaaiing naar
de lymfeklieren of andere
organen.” Het advies van de
MDL-artsen luidt dan ook om
klachten niet te negeren of te
wachten. “Bloed bij de ontlasting, een verandering in het
ontlastingspatroon of gewichtsverlies zijn signalen die
je niet moet negeren. Het is
aan de huisarts om te bepalen of het verontrustend is.”
Endoscopie versus operatie
Met name de vroege vormen
van darmkanker die in het
bevolkingsonderzoek worden gevonden, zijn goed te
behandelen. De behandeling
kan steeds meer endoscopisch plaatsvinden in plaats
van chirurgisch. “Het bevolkingsonderzoek heeft als
eerste doel om darmkanker
in een eerder stadium te
ontdekken.” Hoe vroeger het

stadium, des te beter de
kans op overleving. Standaard wordt bij darmkanker
een stuk darm weggehaald,
waarbij ook de omliggende
lymfeklieren worden meegenomen. “Juist bij de hele
vroege fase van darmkanker,
stadium 1, kan een ingreep
waarbij het weefsel met een
lokale behandeling uit de
darmwand wordt gesneden
net zo effectief zijn als een
operatie,” vertelt Moons.
“Daar proberen we nu een
verbeterslag in te maken, zodat meer mensen in aanmerking komen voor een lokale
verwijdering. Bij de stadia
waarbij de kanker al dieper
in de darmwand zit, blijft de
operatieve ingreep de beste
behandeling.”
Opsporing darmkanker
Ongeveer 50% van de darmkankers wordt ontdekt na
klachten. Veertig procent
bij het bevolkingsonderzoek.
De resterende tien procent
bij mensen die vanwege
bijvoorbeeld een chronische
darmontsteking, zoals de
ziekte van Crohn en colitus
ulcerosa, een verhoogd risico
hebben. Dat geldt ook voor
mensen met een familiaire
en erfelijke belasting. Om dit
te beoordelen of er een extra
verhoogde kans is op het krijgen van darmkanker kan de
‘familiecheck’ van de Maag
Lever Darm Stichting helpen.

de huisarts als je klachten
hebt. De ziekenhuizen
beschikken weer over
voldoende capaciteit voor
verder onderzoek.

Sinds de oprichting van
Pierre Fabre, bijna 60 jaar
geleden, zorgen we voor
het leven door innovatieve
oplossingen te ontwikkelen
die geïnspireerd zijn door
mensen en die bijdragen tot
het welzijn van iedereen.
Dit is ook wat we doen op
het gebied van darmkanker,
door de ontwikkeling
van innovatieve
geneesmiddelen. Onze
ambitie? Een positieve
bijdrage leveren aan de zorg
voor darmkankerpatiënten.
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BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

Vroeg-carcinoom steeds beter te herkennen
dankzij coloscopie

N

ederland loopt
voorop in het
bevolkingsonderzoek
darmkanker. Nergens ter
wereld is de deelname aan
het bevolkingsonderzoek
zo hoog als in ons land
(72% van de bevolking).
Prof. Dr. Evelien Dekker
van het Amsterdam
UMC en Bergman Clinics
IZA, gespecialiseerd in
de vroege opsporing van
darmkanker, denkt dat
de goede organisatie en
laagdrempelige aanpak
de belangrijkste factoren
hiervoor zijn.
“In 2004 zijn we in het AMC in
Amsterdam en het RadboudUMC begonnen met een eerste proefbevolkingsonderzoek.
Toen al hadden we opvallend
goede deelnemerspercentages
van 60%, zonder grootschalige
campagnes,” vertelt Evelien
Dekker. Bij de proef bleek dat
ook de deelnamecijfers voor
een hernieuwde ontlastingstest na twee jaar min of meer
gelijk bleven. Onderdeel van
de proef was het vergelijken
van de testalternatieven. De
deelnamegraad aan de ontlastingstest bleek veruit het
hoogst. “Wat goed werkt, is
dat mensen de test elke twee
jaar vanzelf in de brievenbus
krijgen. Je kunt de test thuis
afnemen en stuurt ’m in een
envelop weer terug.”
Behandeling
Het aantal mensen dat op
grond van de ontlastingstest

een oproep krijgt voor een
coloscopie ligt rond de 4,3%.
Het aantal positieve tests is
lager dan in de beginjaren
van het bevolkingsonderzoek,
onder meer omdat de groep
die wordt getest gemiddeld
wat jonger is en iedereen om
de twee jaar opnieuw wordt
getest, vertelt Dekker. “Het
idee is dat je de diagnose
darmkanker stelt voordat
mensen klachten hebben.”
Het stadium van de kanker
is dan ook gunstiger dan
bij een doorverwijzing voor
klachten via de huisarts. “Bij
steeds meer mensen die bij
het bevolkingsonderzoek de
diagnose kanker krijgt, is het
stadium zo vroeg dat een
endoscopische behandeling
mogelijk is. Ze hoeven niet
eens te worden geopereerd.”
Kwaliteitsborging
Dekker heeft zich bij het begin
van het bevolkingsonderzoek
sterk gemaakt voor een kwaliteitsborging van het darmonderzoek. “Mensen staan niet
te springen om een coloscopie te krijgen. We moeten dus
zorgen dat het onderzoek zo
effectief mogelijk en zo min
mogelijk belastend is.” De
accreditatie wordt door de
beroepsgroep gezien als een
soort kwaliteitskeurmerk. “Je
hebt parameters waarop je
het onderzoek kunt beoordelen. De belangrijkste graadmeter is hoe vaak je poliepen
vindt bij patiënten. Als een
dokter per honderd patiënten minder dan twintig keer

een poliep aantreft, wordt er
later vaker alsnog darmkanker aangetroffen, blijkt uit
onderzoek.”
Dankzij de invoering van het
2-jaarlijkse bevolkingsonderzoek en de steeds betere
endoscopietechnieken worden
steeds meer vroeg-carcinomen ontdekt die niet-invasief
kunnen worden behandeld,
constateert Dekker. “In de
jaren voor het bevolkingsonderzoek vonden we die niet
zo vaak.” De technieken
steeds mooier en beter om
carcinomen die al een beetje
de darmwand in groeien er
toch nog met de endoscoop
radicaal uit te halen, stelt
Dekker. “Dat is een enorme
verbetering.”
Uit onderzoek blijkt dat bij het
bevolkingsonderzoek slechts
39% van de vroeg-carcinomen
als zodanig worden herkend en
daardoor optimaal behandeld
kunnen worden. “Er is nog verbetering mogelijk. We worden
er al beter in, dankzij HD-tv en
bijzondere lichttechnieken.”
Een andere ontwikkeling is
beeldherkenning, waarbij de
computer een alarmpje geeft
als deze een poliep ziet en
aangeeft om wat voor een
poliep het gaat. “Die systemen
zijn nog niet goed genoeg om
een vroeg-carcinoom te herkennen. De hoop en verwachting is dat het wel die kant op
gaat, maar daar zijn we nog
niet.”
Verwesterde lifestyle
Dekker is sinds 2020 binnen

Fotografie: Marlou Pulles

Inlopen achterstand bevolkingsonderzoek
Door Covid-19 heeft het bevolkingsonderzoek kort stilgelegen.
Evelien Dekker: “In totaal werd in 2020 zo’n 15% van de beoogde
doelgroep niet uitgenodigd, maar die achterstand wordt nu al
snel weer ingelopen. Sowieso is het advies om bij klachten niet te
wachten en direct een afspraak te maken bij de huisarts.”

de World Endoscopy Organisation voorzitter van het
Colorectal Cancer Screening
Comité. Gevraagd naar haar
drijfveer, vertelt ze dat darmkanker in steeds meer landen
een toenemend gezondheidsprobleem is. “Het ultieme
doel is om in de landen waar

NL-COR-NP-2100007 - NORGINE en het zeil logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Norgine bedrijvengroep.

het nodig en zinnig is een zo
goed mogelijk werkend bevolkingsonderzoek voor elkaar te
krijgen. In steeds meer landen
met een verwesterde lifestyle,
zoals Brazilië, wordt darmkanker een steeds groter probleem. Daar is nog geen enkel
screeningsprogramma.”
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Wat doet u het liefst?
Laat urineverlies u er
niet van weerhouden!

Ik plas in mijn broek
van het lachen…
Hoe vaak hoor je dit niet gekscherend
zeggen, terwijl achter deze uitspraak soms
best een probleem schuilgaat.
Ongewild urineverlies komt namelijk vaak
voor, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel
mensen het nog steeds moeilijk vinden
om die klachten met hun huisarts en/of
praktijkondersteuner te bespreken. Dat
is jammer, want sommige vormen van
incontinentie kunnen goed behandeld
worden, en anders kan het juiste product
ervoor zorgen dat ongewild urineverlies
niet langer uw leven bepaalt.

Vrijheid en zelfvertrouwen
Onze missie is om u (weer) de vrijheid en het
zelfvertrouwen te geven om een actief leven te
leiden op uw eigen, persoonlijke manier.
Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen doen?

Attends biedt een volledig assortiment van
absorberende incontinentiematerialen voor
alle vormen en niveaus van incontinentie.
Wereldwijd maken miljoenen mensen daar
dankbaar gebruik van.

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

1/1 AD of Branded MAX

Het pakketje sturen wij altijd in een
discrete verpakking toe.
U kunt ook een gratis proefpakket
aanvragen via onze website:
www.attends.nl/coupon

Gelukkig biedt Attends voor iedere klacht
een passend product.

Met Attends producten kunt u rekenen op:
Een droog gevoel

Meer comfort

Discretie

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.

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

www.attends.nl

088-220 88 99
Wij helpen u graag!

Attends Zorg en Welzijn
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KNMT

De mond en het gebit zijn een spiegel
van de algemene gezondheid

E

en goed gebit en
gezonde mond zijn van
belang voor de algehele
fitheid. Tandarts Richard
Kohsiek bepleit namens
tandartsberoepsorganisatie
KNMT voor intensievere
samenwerking tussen
tandartsen en andere
zorgverleners in de eerste
lijn. Een tandarts kent zijn
patiënten, ziet ze zeker
een keer per jaar. “Een
verandering in de mond kan
dan opvallen en reden zijn
voor een doorverwijzing.”
Goede mondzorg begint met
een goede tandenborstel kopen
en tandenstokers. “Mondverzorging moet je zelf doen. Dat
kun je niet overlaten aan een
tandarts of mondhygiënist. Die
kunnen je er wel bij helpen.”
Een gebit met vullingen, kronen
en bruggen, eventueel op
implantaten, vraagt om extra
aandacht, benadrukt Kohsiek.
“Twee keer twee minuten goed
poetsen is nog steeds niet
100% doorgedrongen. Veel
mensen denken dat een keer
per dag tandenpoetsen meer
dan genoeg is. Dan denk ik ‘je
gaat toch ook onder de douche?’. Het hoort bij de persoonlijke verzorging.” Hij verzucht:

>>

“Als je netjes twee keer per
dag tandenpoetst, heb je elke
keer je eigen fluoridebehandelingetje. Je tanden vinden dat
geweldig!”
Toegangspoort
Met name de groep die in de
jaren ’70 of eerder is geboren,
heeft een gebit dat periodiek
onderhoud nodig heeft. “Tegenwoordig maak je bij een klein
gaatje een kleine vulling. Vroeger kon dat niet. Een tandarts
moest bij een klein gaatje een
flink deel van de kies wegboren, anders bleef de vulling
niet hangen. Daarom zit die
groep met van die grote grijze
vullingen in de mond.” Een kies
met zo’n vulling staat altijd een
beetje onder spanning.
Mensen associëren de tandarts met gaatjes, maar dat
gaat allang niet meer op en is
verschoven naar aandacht voor
het tandvlees en onderliggende bot, stelt Kohsiek. “Vroeger
kreeg je een kunstgebit als je
de vijftig gepasseerd was. Nu

“Ik heb twee keer een
patiënt doorverwezen
die acute leukemie
bleek te hebben.”

de kiezen in het bot blijven
staan, is het van belang voor
mensen van alle leeftijden om
het tandvlees en bot onder
controle te laten houden. Het
tandvlees sluit aan rondom
een tand, maar is tegelijk ook
de toegangspoort tot de rest
van het lichaam. Een bacterie
of virus kan zo het bloed in bij
ontstoken en bloedend tandvlees.”
De band die de tandarts opbouwt met de patiënt speelt
een rol in het behandelplan,
vertelt Kohsiek. “Je krijgt een
beeld of je iets een half jaar
kunt uitstellen of niet.” Dat
geldt ook voor de algehele
gezondheid. “Als iemand nooit
een gaatje heeft en er opeens
van alles aan de hand is, dan
valt dat alleen op als je al jaren
weet hoe zo’n mond eruitziet.”
Doorverwijzing
“Ontstekingen in je mond kunnen wijzen op ontstekingen op
andere plekken in je lichaam.
Er is een relatie met hart- en
vaatziekten en diabetes en een
verminderde speekselproductie
is vaak een aanwijzing voor
bepaalde ziekten.” De beroepsorganisatie voor tandartsen,
KNMT, maakt zich sterk voor
meer interactie tussen tandart-

Tandarts Richard Kohsiek: “Als je netjes twee keer per dag tandenpoetst, heb je elke
keer je eigen fluoridebehandelingetje.”

sen en andere zorgverleners in
de eerste lijn, vertelt Kohsiek.
“Tandartsen staan een beetje
op een eiland. Dat willen we
veranderen. Waarom gebruik
je tandartsen niet ook als
toegangspoort voor andere
eerstelijns zorgverleners? Een
tandarts is een zorgverlener
die academisch is opgeleid.
Hij of zij heeft regulier, zeker
één keer per jaar, contact met
een patiënt. Mensen vertellen
best veel bij de tandarts, dat ze
ineens last hebben van bloedend tandvlees of zich alge-

meen niet lekker voelen. Dat
is voor mij een signaal.” Zelf
adviseert hij jaarlijks zo’n twee,
drie procent van zijn patiënten
om de huisarts te raadplegen.
Hij vervolgt. “Het is het totaalplaatje. Zien én vragen stellen.
Ik heb twee keer gehad dat ik
een patiënt heb doorverwezen
die acute leukemie bleek te
hebben. Zo’n doorverwijzing
blijft je altijd bij.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Voor meer informatie zie www.allesvoorjegebit.nl

IN SAMENWERKING MET SCHOONENBERG

Nieuwe generatie hooroplossingen is connected en smart
De nieuwste generatie hoortoestellen is zo innovatief
dat mensen met een hoorbeperking het geluid kunnen
aanpassen aan de persoonlijke
levensstijl en voorkeuren.
Dankzij bluetooth, apps en
slimme apparaten kun je het
toestel afstemmen op de specifieke situatie, waarbij omgevingsgeluiden worden weggedrukt. Met de Phonak Paradise
heeft Schoonenberg het beste
toestel ooit in huis.

De Phonak Paradise biedt een
ongeëvenaarde geluidskwaliteit en kan worden bediend en
gepersonaliseerd met slimme
apps. Een van de belangrijkste
innovaties van de generatie
toestellen waartoe de Paradise
behoort, is de verstaanbaarheid

>>

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

in drukke omgevingen. Zelfs bij
snel wisselende gesprekken.
Drukke omgeving
Jacques Verzijlbergen is slechthorend geboren. Hij vertelt
emotioneel over het verschil met
de voorgaande generatie hoortoestellen: “Voorheen was het zo
dat ik in het pannenkoekenhuis
– altijd ‘leuk’ met rondrennende
kinderen, verjaardagen en een
open keuken – mijn kleinkind
niet kon verstaan. Waardoor ik
ongeïnteresseerd leek voor iedereen aan tafel. Met mijn nieuwste
toestel hoef ik niet eens een
inspanning te leveren. Het is
app erbij, focus aanpassen, de
kleine aankijken, et voilà, een
helder kinderstemmetje komt je
tegemoet. Ik kan je vertellen, dat
doet wel wat met mij!”

“Het nieuwe innovatieve winkelconcept van Schoonenberg: World of Hearing”

Audio streamen
Als voorbeeld van de enorme
innovatie die de toestellen
hebben doorgemaakt, vertelt
Verzijlbergen dat hij met twee
tikjes tegen zijn hoortoestel
een appje in kan spreken en

vanaf zijn smartphone kan
laten versturen. “Wel zo handig
natuurlijk”. De laatste generatie hoortoestellen kan worden
gekoppeld met de smartphone,
televisie of tablet en je kunt
gebruikmaken van een speci-

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

Klanten enthousiast over slim nieuw Phonak hoortoestel. Schoonenberg zoekt testpersonen. Meld je nu aan via schoonenberg.nl/testpersonen.
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IN SAMENWERKING MET NOVIACURA

Vanuit de mobiele tandartspraktijkruimte
mondzorg voor kwetsbare doelgroepen

N

oviaCura biedt
mondzorg en
tandheelkundige
hulp aan cliënten van
(zorg)instellingen die niet
meer zelfstandig naar de
mondzorgverlener kunnen.
De mondzorg vindt plaats in
een mobiele tandartspraktijk
(Dental Car). De praktijk
op wielen is qua inrichting
gelijkwaardig aan een
reguliere tandartspraktijk.
De Dental Cars voldoen
volledig aan de vigerende
hygiëne- en veiligheidseisen.

“Omdat de mondzorgverlening
in de Dental Car plaatsvindt,
zijn er geen belemmeringen
om tandheelkundige zorg te
verlenen. We hebben alles in
huis. Met vaste röntgenapparatuur kunnen we op een
veilige manier digitaal röntgenfoto’s maken en daarbij
de omgeving geheel afschermen. Dus is er geen onnodige
blootstelling aan straling. Ook
is er een sterilisator en een
desinfector aan boord. Kortom,
alles wat je ook elders bij de
reguliere tandartspraktijken
aantreft,” vertelt Franca van
Venrooij van NoviaCura. Een
belangrijk voordeel van het
concept is dat de Dental Car
komt voorrijden tot bij de
entree van de instelling. “Dat
scheelt vele (taxi)ritten onder
begeleiding van zorgpersoneel
naar de tandarts op de hoek.”
Kwetsbare doelgroep
Er is veel onwetendheid over
het belang van mondzorg
bij kwetsbare cliënten, is de
ervaring van tandarts Cilia
Huijbregsen. Zij is als tandarts
werkzaam bij NoviaCura en
vertelt waar ze als mondzorgprofessional mee te maken
heeft. Ook benadrukt zij het

belang van mondzorg: “Bij de
oudere doelgroep bijvoorbeeld
heb je meer kans op bijzonderheden. De meeste ziektes
beginnen via de mond, de
toegang tot het lichaam. Ik
kijk niet alleen naar het gebit,
maar ook naar de anatomische structuur eromheen,
zoals de weke delen, de tong
en het gehemelte. En natuurlijk controleer je als tandarts
of de prothese of brug nog
goed zit. Als tandarts hebben
wij direct en nauw contact
met de tandprotheticus. Uitwendig kijk ik ook altijd even
of ik plekjes op de huid zie
die ik niet vertrouw. Dat geef
ik dan aan bij de verpleging.
Ligt het in mijn vakgebied, dan
kan ik iemand doorverwijzen
naar een kaakchirurg. Daarom
is het belangrijk dat ouderen,
óók als ze geen eigen tanden
meer hebben, toch op controle
komen”, benadrukt ze. “Juist
op oudere leeftijd stijgt het risico op melanomen en andere
afwijkingen.”
Goede mondzorg
Mensen in (zorg)instellingen
hebben over het algemeen
een slechte mondhygiëne.
Enkele voorbeelden hiervan
zijn medicatiegebruik en het
ontbreken van zelfredzaamheid. Door meerdere factoren
is het voor het zorgpersoneel
vaak moeilijk om het gebit
goed schoon te houden, bijvoorbeeld door de tijdsdruk,
personeelstekorten of weerstand van de cliënt.
“Voor cliënten met eigen
dentitie, wat steeds vaker
voorkomt, biedt NoviaCura de
mogelijkheid tot een intensieve gebitsreiniging door de
mondhygiënist.” Naast curatieve zorg, doen de mondhygiënisten ook aan preventie.
Zo geven zij scholing aan het

zorgpersoneel over de dagelijkse hygiëne en mondverzorging. “Dat is belangrijk voor
het behoud van het gebit. Een
goede uitleg aan het zorgpersoneel komt ten goede aan de
verzorging van de mond. Goede en tijdige mondzorg draagt
bij aan het behoud van eigen
dentitie,” aldus Franca van
Venrooij. “Dat is wat NoviaCura haar cliënten biedt.”
Rolstoel én behandelstoel
“Het is onder andere vanuit hygiënisch oogpunt niet
wenselijk om mondzorg op de
kamer van de bewoner te verlenen,” meent tandarts Cilia
Huijbregsen. “Zonder goede
afzuiging houd je bij een behandeling het operatiegebied
(de mond) niet goed zichtbaar.
Een issue zijn de aerosolen
en bloedingen die vrij kunnen
komen, bijvoorbeeld bij het
trekken van tanden of bij het
ultrasoon verwijderen van

tandsteen. Sowieso is het niet
hygiënisch om iemand op de
eigen kamer te behandelen.
Dat doe je alleen bij hoge
uitzondering, als iemand bedlegerig is.” Omdat de meeste
oudere mensen minder goed
ter been zijn, heeft NoviaCura een speciale rolstoel
ontwikkeld, die tegelijk ook
als behandelstoel dienstdoet.
“Een cliënt wordt op de kamer
opgehaald en neemt plaats
in de rolbehandelstoel. Men
hoeft maar één keer vanuit
het bed in de stoel plaats te
nemen. Het zorgt voor minimale belasting voor zowel de
cliënt als het zorgpersoneel.
Tevens is de ergonomie voor
de mondzorgprofessional en
cliënt optimaal geborgd.” De
beweegbare professionele
operatielamp zorgt voor goed
zicht in de mond wat onlosmakelijk verbonden is met een
goede kwaliteit mondzorg.
Sociale vaardigheden
De zorg voor bewoners van
(zorg)instellingen vraagt om
sociale vaardigheden. “De
mensen gaan geestelijk vaak
achteruit. Er zitten vaak mensen bij die emotioneel reageren op het feit dat ze naar
een tandarts moeten.” Cilia
Huijbregsen vult aan: “Begeleiding of familie zijn altijd zeer
welkom bij een controle of
behandeling. Als tandarts heb
je dan tevens de mogelijkheid
om uit te leggen waarom een
eventuele behandeling nodig
is.” Op de vraag wat het werk
zo leuk maakt, antwoordt Cilia:
“Ik denk altijd ‘het zou net zo

NoviaCura
NoviaCura heeft drie disciplines in huis: de tandarts, de
tandprotheticus en de mondhygiënist. Met kennis en expertise
bieden de mondzorgprofessionals zorg aan cliënten in (zorg)
instellingen.

goed mijn vader of moeder
kunnen zijn die hier zit’. En
dan wil je alleen maar het
beste voor ze. Mondzorg is bij
ouderen echt een probleem.
Het probleem voor deze groep
is dat ze vaak afhankelijk zijn.
Vaak geven ze geen pijn aan,
vanwege pijnstillers die ze
slikken. Het geeft enorm veel
voldoening als je constateert
dat een cliënt pijn heeft en je
deze pijn kan verhelpen, zodat
de cliënt weer kan genieten
van het eten.” Ze vervolgt:
“Het is een bescheiden generatie. Ze willen geen hulp
vragen. Ik ben er om te onderzoeken of ze daadwerkelijk
pijnvrij zijn. Dat vind ik belangrijk. Ze hebben ons een mooi
leven gegeven. Het is ﬁjn om
nu wat voor hen te kunnen betekenen, zodat wij ze op hun
oude dag meer levensvreugde
kunnen geven. Daarom is het
mondzorgconcept van NoviaCura zo’n mooi initiatief.”
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NVM MONDGEZONDHEID

Het belang van een goede
mondgezondheid

B

ij algemene gezondheid
wordt de mond vaak
vergeten, ondanks dat
het een onderdeel is van je
lijf. Bij een gezond lichaam
hoort een gezonde mond en
andersom, is de boodschap
van de beroepsvereniging
van mondhygiënisten.
“Doorgaans geven
mondproblemen weinig
klachten. Op het moment dat
we er last van krijgen, is er al
schade. Wij mondhygiënisten
kunnen iemand goed
begeleiden om die schade
te voorkomen,” stelt
mondhygiënist en bestuurslid
van NVM-mondhygiënisten
Nikky Huisman.

Een ontsteking aan je tandvlees
merk je meestal door bloed bij
het poetsen. “Een oppervlakkige
tandvleesontsteking is redelijk
gemakkelijk te behandelen.
Negeer je dit signaal te lang,
dan wordt de ontsteking groter
en gaat er kaakbot verloren.”
Daarbij kan het wondoppervlak
van het tandvlees tien vierkante
centimeter groot worden. “Als
je een wond met dat oppervlak
op je hand hebt, onderneem

je actie. Je ziet het vanaf de
buitenkant lastig, omdat de
ontsteking tussen de tand en
het tandvlees zit en van daaruit
dieper gaat.” Maar, zo waarschuwt Huisman. “Het kaakbot
is een belangrijk onderdeel van
het fundament van je gebit, dat
houvast biedt aan je tanden
en kiezen. Uiteindelijk gaat er
zoveel kaakbot verloren, dat de
tanden en kiezen los kunnen
gaan staan. De ontstane schade
is niet op te lossen. Als het bot
weg is, is het weg.”
Beginnend gaatje
Hetzelfde proces geldt in zekere
zin ook voor gaatjes, meent
Huisman. “Een beginnend
gaatje is goed te behandelen,
soms zelfs door thuis goed je
tanden te poetsen met tandpasta met fluoride. Maar op het
moment dat het gaatje door het
tandbeen gaat, moet er worden
geboord.” Mondhygiënisten mogen sinds 2006 de allereerste
ontstane gaatjes behandelen.
“Het neemt niet weg, dat je dat
alleen doet als de preventie
heeft gefaald. Eerst zet je alles
op alles om te voorkomen dat
een gaatje ontstaat.”

Voor een bezoek aan de mondhygiënist is geen verwijzing van de tandarts nodig. Je
kunt dus direct een afspraak maken bij een mondhygiënist bij jou in de buurt.
Kijk op www.mondhygienisten.nl.

Dagelijkse
mondverzor�ing
Poets 2x per dag je tanden met
ﬂuoridetandpasta en reinig ook
tussen je tanden en kiezen met
een rager of stoker.
Bezoek de mondhygiënist
regelmatig. Oók nu, in
coronatijd; de mondzorg
werkt met een streng
hygiëneprotocol.
15 tot en met 21 maart is het
de Week van de Mondhygiënist.
Maak in deze actieweek
kennis met de mondhygiënist!
Bekijk de activiteiten
van mondhygiënisten bij
jou in de buurt via www.
weekvandemondhygienist.nl.

Elke mondhygiënist heeft een
hbo-opleiding afgerond die
is gericht op de preventieve
mondzorg. “Wij hebben ons
gespecialiseerd in het zo lang
mogelijk gezond houden van
je mond, met zo min mogelijk
ingrijpende behandelingen.”
Een van de basisuitdagingen
hierin is zelfzorg om tandplak
te verwijderen. “Tandplak is de
boosdoener van zowel tandvleesproblemen als gaatjes.
Hoe beter je de tandplak onder
controle houdt, hoe minder snel
er problemen ontstaan.” Met
poetsen alleen wordt niet alle
plak weggepoetst. “De borstelharen komen bijvoorbeeld niet
tussen je tanden en kiezen.

Stralen
doe je met een
gezonde mond

3 VRAGEN AAN
OMROEP MAX-DIRECTEUR
JAN SLAGTER
Programma’s op radio
en tv die alsmaar hoge
waarderingscijfers
krijgen, een omroepgids
waarvan de oplage
maar blijft stijgen,
een drukbezocht
ouderenportaal voor leden
op internet. Het succes
lijkt MAX toe te lachen.
Waaraan heeft MAX zijn
succes te danken?
Wij maken programma’s
omdat onze doelgroep er
graag naar luistert en kijkt.
En niet omdat de maker het
een mooi programma vindt
en het daarom moet worden
uitgezonden. MAX bereikt de
ouderen op een manier die
hen aanspreekt. Met respect
en niet betuttelend. Ouderen
doen mee in de samenleving
en tellen mee. Wij geven
ouderen een stem.

Daarom moet je, naast twee
keer poetsen, minimaal een
keer per dag de plak tussen je
tanden en kiezen weghalen,
het liefst met een borsteltje.
Het belangrijkste is dat je iéts
gebruikt. Dat verkleint de kans
op gaatjes op die plekken en
houdt het tandvlees rondom de
tanden en kiezen gezond.”
Kindergebit
De mondzorg, en dus ook een
bezoek aan de mondhygiënist,
wordt voor kinderen en jongeren
tot 18 jaar vergoed vanuit de
basisverzekering. “Hoe beter je
het kind, maar ook de ouders,
kunt begeleiden, hoe beter de
fundering is voor een leven lang

Jullie zijn niet zomaar een
omroep?
We maken niet alleen mooie
programma’s, we komen ook
op voor de belangen van
vijftigplussers. MAX zet zich
elke dag in om het leven van
ouderen te verbeteren en te
veraangenamen, in Nederland
en daarbuiten. Zo zit het
juridisch deskundige belpanel
van MAX Ombudsman iedere
ochtend klaar om vragen,
problemen of klachten van MAXleden te beantwoorden.
En nu vraagt MAX het publiek
om steun?
Wij hebben die steun hard
nodig! Daarmee kunnen we
onze programma’s voor de
vijftigplussers blijven maken en
hun belangen blijven behartigen.
Je kunt lid worden voor slechts
7,50 euro per jaar door te bellen
naar 0900-5555000 of te gaan
naar ikwordlidvanmax.nl

een gezonde mond. Daarom ben
ik ook zo blij dat een bezoek aan
de mondhygiënist tot 18 jaar
in het basispakket zit. Hierdoor
kunnen we vanaf de eerste
tandjes de ouders informeren
wat nodig is voor een zo gezond
mogelijk gebit.” Bijvoorbeeld
om tot de leeftijd van tien jaar
als ouder na te poetsen. “In de
pubertijd is de ‘morele support’
weer belangrijk.” Ze eindigt: “In
theorie is een gezond volwassen
gebit mogelijk.”

Voorkom gaatjes
en ontstoken
tandvlees, bezoek
de mondhygiënist

Geen verwijzing van de tandarts nodig
Mondzorgkosten kinderen tot 18 jaar worden
vergoed vanuit de basisverzekering
Maak kennis met een mondhygiënist bij jou in de buurt:

www.weekvandemondhygienist.nl
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MAX IS ER.

IN SAMENWERKING MET MAX

STEUN ONS EN WORD LID!

VOOR SLECHTS

€ 7,50
PER JAAR

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

IKWORDLIDVANMAX.NL

0900 - 5555 000
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GENEESMIDDELENONDERZOEK

Zonder proefpersonen geen
nieuwe medicijnen

A

ls proefpersoon
deelnemen aan het
testen van nieuwe
geneesmiddelen, waarom
zou je dat doen? Voor
het geld? Of toch voor
het maatschappelijke
nut? “Mensen vinden
het leuk om mee te
werken aan toekomstige
ontwikkelingen.”

de onderzoeksfase begeleidt.
Vooraf krijg je een uitgebreide
medische screening, op basis
daarvan wordt bepaald of je als
proefpersoon mag meedoen.”
Dat is het voordeel van aanmelden voor een onderzoek, zegt
Brouwer: “We kijken je helemaal
na en ook al kun je vervolgens
niet meedoen, je hebt dan wel
een volledige health check
achter de rug.”

Zonder onderzoek geen nieuwe
medicijnen. En geen onderzoek
zonder proefpersonen. Geneesmiddelenfabrikanten kunnen
daarvoor terecht bij organisaties als QPS en marktleider PRA
Health Sciences in Groningen.
“We stappen in na wat men de
preklinische fase noemt,” zegt
Jan Leendert Brouwer, cardioloog en medisch directeur bij
PRA. “Na proeven op dieren is
het doel het middel te testen
op mensen. Veiligheid staat
daarbij voorop, er zijn hier dokters in dienst en wetenschappers en verpleegkundigen. We
zijn ingericht als een ziekenhuis
en de mensen die hier werken
zijn geschoold als in een ziekenhuis. ” De professionele aanpak
van geneesmiddelenonderzoek gaf proefpersoon Angela
Guinee (43) zoveel vertrouwen
dat ze inmiddels aan al meer
dan tien onderzoeken voor
verschillende organisaties heeft
deelgenomen. Onveilig heeft ze
zich nog nooit gevoeld, zegt ze.
En ernstige bijwerkingen heeft
ze niet ondervonden. Guinee:
“Er staat een heel medisch
team voor je klaar die je door

Screening
Die uitgebreide screening was
voor Guinee in 2014 een van de
redenen om voor het eerst deel
te nemen aan een geneesmiddelenonderzoek. Guinee: “Zo’n
medisch avontuur in Groningen
leek me ook wel spannend. De

Kankermedicatie
van de toekomst
wordt vandaag
getest
Kijk of jij in aanmerking komt
voor deelname aan klinisch
onderzoek op heyleys.nl

“Zo’n medisch
avontuur in Groningen
leek me wel spannend.”
ruime vergoeding gaf een extra
impuls, net als de wens om
me nuttig te maken.” Volgens
Brouwer is dat tegenwoordig
een belangrijke motivatie:
“Mensen vinden het leuk om
mee te werken aan toekomstige ontwikkelingen, ze willen
een bijdrage leveren aan het
maatschappelijke nut.” Hij wijst
op een komend onderzoek dat
van groot belang is in de strijd
tegen hart- en vaatziekten,
met een nieuw geneesmiddel
dat lipoproteïne(a)-gehalte in
het lichaam moet verlagen.
Dit LP(a) is van invloed op de
ontwikkeling van aderverkalking
en op de stolling. Brouwer: “Het
is een andere naam voor verhoogd cholesterol. In de eerste
fase van het onderzoek testen
we het middel op gezonde
deelnemers, in hele lage doseringen, en onderzoeken we of
het bijwerkingen heeft. In fase
2, als we weten dat het veilig
is, met geen of weinig bijwerkingen, passen we het toe op
proefpersonen met verhoogde
cholesterol. In fase 3 tenslotte
wordt het toegepast op mensen
met een doorgemaakte ziekte,
bijvoorbeeld in ziekenhuizen.”
Intern
Een enkele fase kan flink wat
dagen of zelfs weken in beslag nemen. Guinee nam ooit

EXPERT
SANDRA WIJDENES,
CONTINENTIEVERPLEEGKUNDIGE
VAN HEEK MEDICAL

Komt incontinentie
vaak voor?
Ongeveer 1 miljoen
Nederlanders hebben last van
ongewild urineverlies. Dat
geldt voor 1 op de 4 mannen
boven de 40 jaar, en 1 op de 3
vrouwen boven de 35 jaar.
Wat kun je eraan doen?
Bezoek de huisarts. Tijdens
een eerste, open gesprek
komen uiteenlopende vragen
en persoonlijke wensen aan
bod. Zaken als in welke mate
je last hebt, hoe mobiel je
bent en of je werkt. Uiteraard
komt ook de levensstijl aan
bod, net als de taille- en
heupmaten. Op grond van die
informatie geeft de expert
advies, en kun je vervolgens
het incontinentiemateriaal
rustig uitproberen. Mensen

deel aan een onderzoek van 21
dagen: “Tegenwoordig heb ik
een voorkeur voor onderzoeken
van kortere duur met terugkommomenten, maar dat was er
dus nog eentje van drie weken
intern, met een strak schema
met medicatie, hartmetingen,
MRI-scans, bloedafnames en
een afgepast eetschema. Het
was een zwaar onderzoek. Maar
over het algemeen is de sfeer

zijn vaak blij verrast om te
zien en ervaren wat mogelijk
is. Voor vergoeding via de je
zorgverzekeraar heb je een
diagnose nodig.
Wat helpt het beste?
Goed materiaal en het juiste
gebruik zijn belangrijk.
Dus geen maandverband
of inlegkruisjes, maar
verband wat speciaal voor
incontinentie gemaakt is.
Het allerbelangrijkste is dat
het goed past en aansluit,
en dat de maatvoering klopt.
Goed materiaal geeft je de
zekerheid dat er niks kan
gebeuren als je de deur
uitgaat. Om de juist keuze
te maken, moet je altijd een
proefpakket aanvragen. Dat
kan op www.attends.nl of
telefonisch 088-220-88-99.

ontspannen. Intern mag je
naast de onderzoeksmomenten
verder doen en laten wat je
wilt, binnen de mogelijkheden
die er zijn. Lezen, studeren,
gamen, televisiekijken, een
groepswandeling maken. Er zijn
deelnemers die oneindig veel
bijslapen omdat ze thuis een
druk gezinsleven hebben en
genieten van de zorg en de rust
in het onderzoekscentrum.”
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IN SAMENWERKING MET GSK

Stoppen?
begin

met Nicotinell.
Begin klein.

Nicotinell is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Werkzame stof: nicotine. Niet gebruiken als u jonger dan 18 jaar
of niet-roker bent. Handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de GSK groep. © 2020 de GSK groep of de licentiegever.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. CHNL/CHNICOT/0001/20 KOAG-KAG: 309-0120-0353
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PARKINSON

Wat is er bekend over de ziekte
van Parkinson?

H

et klassieke beeld
van de ziekte
van Parkinson is
ongetwijfeld dat van
een trillende, oudere
man. De werkelijkheid
is dat bijvoorbeeld ook
vrouwen Parkinson kunnen
krijgen. Maar vooral dat
het aantal motorische
en niet-motorische
symptomen enorm divers
is. Dat maakt diagnose en
behandeling ingewikkeld.
Gelukkig zijn er steeds
meer hoopgevende
ontwikkelingen voor een
patiënt.
Wat hebben Rob de Nijs, Ernst
Daniël Smid, Jerney Kaagman
en wijlen Prins Claus met elkaar
gemeen? Dat ze lijden of leden
aan de ziekte van Parkinson,
een complexe neurodegeneratieve aandoening, dat wil
zeggen dat lichaamsfuncties
geleidelijk minder worden doordat zenuwcellen in de hersenen
afsterven. De ziekte van Parkinson – genoemd naar de Engelse
arts James Parkinson – ontstaat
dus in de hersenen, maar bij
iedere patiënt is het precieze
ziektebeeld weer anders. Dat is
een reden dat er veel misverstanden bestaan rond Parkinson. Tijd om een aantal van die
misverstanden en fabels uit de
weg te ruimen.
Motorische én niet-motorische symptomen
Wellicht de bekendste associatie met Parkinson is dat de patiënten trillen. Nu is dat inderdaad een mogelijk symptoom

van de ziekte, maar bijvoorbeeld
een op de drie mensen met
Parkinson heeft niet of nauwelijks last van trillen. Het is dus
een misverstand om te denken
dat alle Parkinsonpatiënten
trillen. De hoeveelheid mogelijke klachten is groot én uiteenlopend. Ga maar na: naast trillen
(tremor) kan iemand last hebben van het trager worden van
bewegingen, stijve spieren, houding- en evenwichtsproblemen
en loopstoornissen. Kortom, van
motorische problemen.
Hoewel deze het bekendst zijn,
zijn er ook talloze niet-motorische symptomen van Parkinson.
Zoals spraakproblemen, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, vermoeidheid,
lage bloeddruk, slikproblemen,
stemmingswisselingen, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Het verschilt per
individu welke klachten iemand
heeft. Daar komt nog eens bij
dat dezelfde klacht bij de ene
patiënt veel heftiger is dan bij
de andere. En zelfs dat bij een
en dezelfde patiënt een klacht
op het ene moment veel meer
aanwezig kan zijn dan op het
andere. Daarom is de diagnose
Parkinson ook zo ontzettend
lastig te stellen. Een neuroloog kijkt vooral naar uiterlijke
kenmerken en het ziektebeloop.
Soms laat hij bijvoorbeeld een
MRI- of CT-scan doen om andere
oorzaken uit te sluiten. In principe kan een harde diagnose tijdens iemands leven niet worden
gesteld. Een arts leidt Parkinson
daarom af uit het totale beeld
van een patiënt.

Steeds meer patiënten met
Parkinson
Nog een misverstand: Parkinson
komt alleen bij oudere mannen
voor. Ook dat klopt niet. De
recentste cijfers tonen aan dat
bij ongeveer 53.000 mensen
de diagnose Parkinson (of een
aanverwante ziekte) is gesteld.
Dit betreft circa 31.500 mannen
en 21.500 vrouwen. En inderdaad
is de kans op Parkinson groter
naarmate je ouder wordt, maar
toch komt de ziekte ook al voor
bij bijvoorbeeld vijftigers. Met
andere woorden, ook vrouwen van rond de 50 kunnen
Parkinson krijgen. Het slechte
nieuws daarbij is dat door de
vergrijzing het aantal patiënten in de komende jaren flink
toeneemt. Maar hoewel het
een progressieve, chronische
ziekte is waarvan helaas nog
geen genezing mogelijk is,
is er toch ook goed nieuws.
En dat is dat de vervelende
symptomen op verschillende
manieren en voor langere tijd
kunnen worden onderdrukt,
wat de kwaliteit van leven ten
goede komt.
Behandelmogelijkheden
De behandeling is zeker gezien
het individuele karakter van
Parkinson (geen patiënt is
hetzelfde) maatwerk. Er be-

Het precieze
ziektebeeld is
bij iedere patiënt met
Parkinson
weer anders.

EXPERT
HENK BROEDERS,
BOARDADVISEUR ICLUSION
Wat is het belang van klinisch
onderzoek?
“Medicijnen ontstaan vaak
vanuit een idee van een
wetenschapper of biotech
bedrijf. Het probleem bij
medicijnenontwikkeling is dat
het vaak langzaam gaat. Een
oorzaak daarvan is dat er soms
te weinig patiënten worden
gevonden om de nieuwe
medicijnen uit te testen. Dit
maakt dat medicijnontwikkeling
vele jaren kan duren en het te
lang duurt voordat innovatieve
soms levensreddende
medicijnen op de markt
komen.”
Wat is de missie van Heyleys?
“We proberen patiënten
met kanker te helpen om
passend medicijnonderzoek
te vinden, als mogelijke
extra behandelkans. Heyleys

staan een aantal medicijnen
die de symptomen kunnen
verlichten. Een bekend voorbeeld daarvan is het medicijn
levodopa, in feite een biologisch preparaat dat het tekort
aan de bij Parkinson betrokken
stof dopamine aanvult. Maar
ook een hersenoperatie, zoals
Deep Brain Stimulation, kan
uitkomst bieden om de klachten van Parkinson te verminderen. Tijdens zo’n operatie
plaatst een neurochirurg een
elektrode in de hersenen, die

heeft een grote database
gebouwd waarin alle klinische
onderzoeken in Nederland
staan. Met een uitdraai van
studies die aansluiten bij de
diagnose van de patiënt kan
hij/zij naar de arts. Die kan dan
direct via Trial-Eye de studie
opstarten, de patiënt includeren
of eventueel verwijzen.”
En u persoonlijk?
“Als je partner bij McKinsey
wordt, geldt er een
onuitgesproken verwachting
dat je je ook inzet voor een
maatschappelijk doel. Mijn
moeder is overleden aan
borstkanker toen ik 16 jaar
was. Het type borstkanker
dat in die tijd een doodvonnis
was, is vandaag de dag goed
te behandelen. Dat zegt mij
dat wetenschap en klinisch
onderzoek zin hebben.”

een klein gedeelte van de
hersenen stimuleert waardoor
de symptomen van Parkinson
deels onderdrukt worden. Een
hersenoperatie kan een goede
behandeling zijn voor die mensen met Parkinson bij wie de
medicijnen eerst goed gewerkt
hebben, maar later niet meer.
Daarnaast staat uiteraard het
wetenschappelijke onderzoek
gelukkig niet stil. Onder meer
gentherapie en stamcelonderzoek bieden hoop voor de
toekomst.
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JOARZ maakt bedlinnen toegankelijk voor een breder publiek

Never compromise, always JOARZ

D

e succesvolste
ondernemersverhalen
zijn vaak geboren vanuit
een persoonlijke drive. Zo ook
bij Jorien Huigen. De 29-jarige
Amsterdamse is de oprichter
van het snelgroeiende
beddengoedmerk JOARZ.
Haar missie is beddengoed
gemaakt van een geweldige
hoogkwalitatieve stof tegen
een schappelijke prijs. “Ik
vind dat hoogwaardige
kwaliteit toegankelijk moet
zijn voor een breder publiek,”
vertelt ze.
Waarom een onderneming
beginnen in beddengoed?
Het is een vraag die Jorien
Huigen vaak wordt gesteld.
Haar antwoord bestaat uit
twee delen: onvrede en een
aantal nachten puur geluk op
een New Yorkse hotelkamer.
Egyptisch katoen
“Toen ik op mijn achttiende
op mezelf ging wonen vond
ik het altijd maar een ingewikkeld karwei om beddengoed te kopen. Destijds
ging ik dan bijvoorbeeld naar
V&D, waar ik werd overladen
door beddengoed in allerlei
soorten, kleuren en maten. Ik
had geen idee wat ik moest
kiezen.” De kwaliteit van de
lakens en overtrekken stelde
telkens weer teleur. “Eenmaal thuisgekomen met mijn
nieuwe setje beddengoed
viel het gevoel van de stof
mij vaak enorm tegen, met
als gevolg dat ik me er elke
nacht aan irriteerde.”
“Nadat ik een aantal nachten
in een hotel in New York on-

>>

der fantastisch beddengoed
had geslapen wilde ik niks
anders meer.” Ze ging op zoek
en kwam erachter dat de stof
was gemaakt van Egyptisch
katoen. Een hele exclusieve
katoensoort met een hoog
prijskaartje. “Helaas was dat
voor mij niet betaalbaar. Er
leek ook niks vergelijkbaars
te vinden voor een normale
prijs.”
Stoffenwinkel
Jorien Huigen besloot dat
het ook anders moest kunnen
en maakte er een missie van
om beddengoed gemaakt van
een geweldige stof tegen een
schappelijke prijs te ontwikkelen. “Na een jaar op Bali,
van waaruit ik werkte als
freelancer, ben ik bij terugkomst in Nederland – eind
2016 – met veel enthousiasme een eigen onderneming
in beddengoed gestart. Ik ben
JOARZ begonnen omdat ik het
maximale uit mezelf wil halen. Daarbij heb ik mij laten
inspireren door het verhaal
van mijn oma. Zij heeft vanaf
haar 26ste tot haar 70ste
levensjaar een stoffenwinkel
gehad, die zij zelfstandig runde. Een eigen beddengoedlijn
opzetten voelt als een eerbetoon aan haar, wat me extra
motiveert.”
Betaalbare luxe
Hoge kwaliteit beddengoed
moet toegankelijk zijn voor
een breed publiek, is het
uitgangspunt van Joriens
missie. “Ik vind betaalbare
kwaliteit en aandacht voor
goede materialen belangrijk.
Van betaalbare luxe word
ik zelf ook gelukkig. Ik gun
anderen dezelfde droom van
fantastisch beddengoed.” Ze
kwam er al snel achter dat
de stof van het beddengoed
in het Amerikaanse hotel
gemaakt was van Egyptisch
katoen; een zeer exclusieve
katoensoort met een hoog
prijskaartje. Het verbaasde
haar dat beddengoed van
deze kwaliteit niet te vinden
was voor een toegankelijke
prijs. Het werd de missie

Kiezen voor
het gevoel
waar je naar
hunkert

Alle beddengoedproducten van JOARZ
zijn gemaakt van 100%
langvezelig katoen. De
weeftechniek bepaalt het
uiteindelijke gevoel van
de stof. Bij JOARZ kun je
kiezen uit
percaal-geweven katoen
en satijn-geweven katoen.

Alle JOARZ-producten zijn voorzien van het OEKO-TEX® certificaat, waaruit blijkt dat de
producten 100% vrij zijn van schadelijke chemicaliën.

waarop ze haar bedrijf JOARZ
grondvestte. “Ik vind dat
normale mens zoals jij en ik
hoogwaardig beddengoed
moeten kunnen kopen voor
een betaalbare prijs.’’ Om
dit te verwezenlijken volgde
een diepgravend onderzoek.
“Egyptisch katoen typeert
zich qua vezel en zachtheid.
Daarnaast is er een technisch
verhaal over het spinnen en
weven. Maar het blijkt dat er
meer katoensoorten zijn – die
wél betaalbaar zijn – met een
identieke vezel, waarvan je
nagenoeg dezelfde stof kunt
maken.”
Ambachtelijk geproduceerd
Het beddengoed van JOARZ
is geweven als Egyptisch
katoen, maar dan gemaakt
van een beter betaalbare
katoensoort. In eerste instantie produceerde JOARZ het
beddengoed in Pakistan. Al
snel kwam ze tot het inzicht
dat Pakistan om meerdere
redenen niet het juiste land
was voor de productie, onder

De collectie van JOARZ is beschikbaar via www.joarz.com.

meer vanwege de arbeidsomstandigheden. “Het lag
niet in lijn met wat ik wilde
uitdragen met JOARZ.” De
productie verplaatsen naar
een nieuwe fabriek gaat
gepaard met veel voorbereiding. “Veranderen is spannend, maar in mijn ogen
nodig en de moeite waard en
dus ging ik op zoek naar een
nieuw productieland. Na vele
gesprekken en onderhandelingen zijn we een samenwerking aangegaan met een zeer
professionele en ambachtelijke fabriek in Portugal.” De
afwerking van de producten
is volgens de hoogste kwaliteitsstandaard. “We willen
dat je je met ons beddengoed
in de luxe van een vijfsterrenhotel waant.”
Sociaal verantwoord
Naast betaalbare kwaliteit
zijn duurzaamheid en goede werkomstandigheden de
andere pijlers van JOARZ.
“We willen hoge kwaliteit
toegankelijk maken voor

Katoen-percale
beddengoed
De hoogwaardig percale
geweven producten van
JOARZ voelen knisperend,
luchtig en fris aan. Deze
stof is uitermate geschikt
voor warme slapers en
warme zomeravonden.
Katoen-satijn
beddengoed
Satijn geweven katoen
van JOARZ voelt extreem
zacht en soepel aan.
Deze stof heeft een lichte
glans die verdwijnt na
een aantal wasbeurten.

zowel de eindgebruiker als de
mensen die onze producten
produceren. Naast een hoge
kwaliteitsstandaard van de
producten, staan ook het
werkplezier en welzijn van de
fabrieksmedewerkers hoog in
het vaandel. Alle werknemers
zijn gegarandeerd van een
schone en veilige werkplek.
Zij werken maximaal acht uur
per dag en krijgen een eerlijk
salaris.”

advertentie

Klanten enthousiast over slim nieuw Phonak hoortoestel

Schoonenberg zoekt testpersonen.
Een hoortoestel dat met Spotify is verbonden? Waarmee je handsfree kunt bellen? En dat je heel handig kunt
tunen, zodat je ook in de drukte alles perfect hoort? Het is tegenwoordig allemaal mogelijk! Een hoortoestel
zoals de Paradise van Phonak zit vol slimme innovaties die zorgen voor extra luisterplezier. Om mensen dat
zélf te laten ervaren, zoeken wij testpersonen om Phonak Paradise 2 weken gratis uit te proberen.
Gehoorverlies gaat meestal ongemerkt.
Steeds vaker wordt het lastiger gesprekken te volgen en mee te praten. Vooral in
een lawaaiige omgeving. Een bezoek aan
een audicien kan een oplossing bieden.
Vooral met de hoortoestellen van nu hoeft
gehoorverlies vaak geen probleem meer
te zijn.
Phonak Paradise: supermodern
Uit interviews met mensen met
gehoorverlies blijkt telkens dat er
nog steeds veel vooroordelen
zijn over hoortoestellen. Ze
zijn groot, onhandig te bedienen en vooral oncomfortabel.
Phonak Paradise bewijst dat het
tegendeel waar is. Dit supermoderne toestel heeft al heel wat klanten
op andere gedachten gebracht door zijn
grote draagcomfort en geavanceerde
techniek. Het achter-het-oor ontwerp zorgt
voor een ideale pasvorm en comfort. En
met de myPhonak-app kun je het toestel
heel eenvoudig tunen, zodat je in elke situatie gesprekken optimaal kunt verstaan.
Phonak Paradise is bovendien voorzien van
bluetooth, zodat je Spotify kunt streamen.
Of direct verbinding kunt maken met je
smartphone.
Verkeersgeluiden
Zeker in het verkeer is het noodzakelijk om
goed te kunnen bepalen waar geluid vandaan komt. Geluiden als een fietsbel of sirene
moeten immers niet alleen worden waargenomen, het is net zo belangrijk om vast te
kunnen stellen uit welke richting ze komen.
Feestjes en partijen
Mensen zijn sociale wezens die het liefst samen genieten. De kwaliteit van leven wordt
dan ook direct bepaald door de mate waarin
men straks weer mee kan praten én luisteren
op bijvoorbeeld feestjes en partijen.

Werksituatie
In de werksituatie hebben we veel met
achtergrondgeluid te maken, zowel op
kantoor als bij het thuiswerken. Terwijl het
er juist dan op aankomt dat we alle details
goed kunnen verstaan.
Natuur
Niets is zo ontspannend als de natuur. Niet
voor niets worden het gezang van vogels
en het ruisen van de bomen gerekend tot
de mooiste en meest rustgevende geluiden
die er bestaan.

Verzijlbergen benadrukt:
“het is voor ons van groot
belang dat we leren van
de ervaringen van alle
deelnemers. We sluiten
daarom de praktijktest
af met een uitgebreid
interview.”

Productspecialist
Jacques Verzijlbergen
van Schoonenberg

Belangstelling?
Meld je t/m 9 april 2021 aan op 0800-0515
(gratis) of via schoonenberg.nl/testpersonen.
Deelname is helemaal gratis en zonder
verplichtingen!

Meld je
nu aan!

Gratis en vrijblijvend
0800-0515 (gratis) of
via schoonenberg.nl/
testpersonen

Cultuur
Maak verbinding met de audiotour in musea,
stream geluiden van een live concert of
cabaretvoorstelling direct naar je hoortoestellen. Zo levert dit toestel een grote
bijdrage aan de geluidsbeleving.
De praktijktest levert het bewijs
“De deelnemers aan onze praktijktest
krijgen de mogelijkheid om de nieuwste
hoortechniek van Phonak Paradise twee
weken geheel vrijblijvend uit te proberen. Thuis, onderweg, op werk of in de
vrije natuur, je kunt alle tijd nemen om
van de vele functionaliteiten te genieten,” vertelt productspecialist Jacques
Verzijlbergen van Schoonenberg enthousiast. “Voor deze praktijktest zoeken we
nu mensen met of zonder hoortoestel.
Iedereen met gehoorverlies kan meedoen.”

“Ik wist niet dat een hoortoestel mij
zoveel comfort en plezier kon bieden.
Ik kan nu mijn favoriete muziek op
mijn hoortoestel luisteren en ook direct
bellen. Te gek toch? Mijn advies: Doe
mee met de test en ervaar het zelf!”

