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ZORG VOOR DE TOEKOMST

“De komende jaren neemt het aantal ouderen in ons land rap toe. Over tien jaar is een op de drie 
Nederlanders ouder dan 55 jaar. Als je bedenkt dat mensen vanaf een jaar of 65 meer zorg nodig 
hebben, moeten zorgverleners anticiperen op een aanstormende klantengroep. Een kwestie van 
voorbereiden dus. Maar hoe doe je dat als huisarts, tandarts of apotheker?”, aldus Ruud Slemmer.
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Samen met Ruud Slemmer, manager zorg bij KPN Health, namen we een kijkje in 
onze toekomst. Zo zijn er trends gesignaleerd voor apps die bewegingspatronen 
monitoren bij ouderen thuis, om afwijkingen in een vroeg stadium te signaleren. En 
is het in Londen al heel normaal om te beeldbellen met de dokter. Digitalisering is 
een logische stap als er te veel patiënten zijn voor het aantal zorgverleners. Denk 
maar aan het creëren van een bezorglijn om te voorkomen dat je als apotheker 
straks lange rijen klanten aan je balies hebt staan. 

THE PATIENT WILL SEE YOU NOW
Door de bezuinigingen in de Nederlandse zorg is het aantal zorgverleners afgelo-
pen jaren drastisch verlaagd. Hoe zorg je dan dat er toch voldoende zorg is? Het 
antwoord lijkt te liggen in de ICT. Slemmer voorspelt dat het over pakweg 10 jaar 
de normaalste zaak van de wereld is dat dokters aan huis komen. Ziekenhuizen in 
de huidige vorm houden op te bestaan, worden mobieler. Met een videoconsult 
hoeven kwetsbare ouderen niet door weer en wind naar de praktijk of ziekenhuis, 
en de arts kan sneller schakelen.

ICT
Daarvoor moet er wel nog een en ander gebeuren. Op digitaal vlak, maar zeker 
ook op persoonlijk vlak. De 55-plusser moet voorbereid worden op online zorg 
en computervaardig worden gemaakt. Sinds vorig jaar is er de Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving (PGO). Een digitale plek om al je medische gegevens op 
1 plek te bundelen. Het gaat om informatie van ziekenhuizen, huisartsen, tand-
artsen en andere zorgaanbieders. Het mooie van de PGO is dat de patiënt het zelf 
kan aanvullen met gegevens zoals gemeten bloeddruk, hartslag of sportprestaties, 
maar ook bepaalt wie de PGO in kan zien: de mantelzorger die een keer per week 
langskomt, de apotheek of een dochter.

GA ACTIEF AAN DE SLAG
Patiënten gaan dit niet uit zichzelf oppakken. Met een beetje hulp kun je mensen 
wél voorbereiden. Slemmers tip is om in gesprek te gaan met je patiënt of cliënt. 
“Praat er samen over. Wat staat er allemaal in je PGO, wie wil je toegang geven 
en waar voel je je veilig bij? Laat mensen weten dat ze zelf de regie voeren.” 
Slemmer voorziet trouwens ook een nieuw beroep in de toekomst: de huis-ICT’er, 
die patiënten ICT-vaardig maakt. “Iemand die – óók aan je moeder van 86 -  thuis 
uitlegt hoe de knoppen werken. Zodat een digitale wachtkamer straks net zo 
normaal wordt als een medicijn ophalen bij de apotheek.”

SAMENWERKING NODIG VOOR INNOVATIES IN DE ZORG
“Als ik één oproep zou mogen doen, is het om meer samen 
te werken. Zorg-aanbieders en ICT-specialisten zijn al in 
gesprek met elkaar en de eerste artsen werken al met 
slimme apps. Als zorgverlener is het belangrijk om nu voorop 
te lopen. Lees je in, haal informatie online, werk samen met 
collega’s en deel je kennis. Heb ook oog voor veiligheid 
binnen de samenwerking. Zo beheren wij het grootste 
zorgnetwerk van Nederland voor de eerste- en 
tweedelijns zorgverleners en zorgen er voor dat 
er binnen dit netwerk veilig samengewerkt kan 
worden. Heb je als zorgverlener zelf vragen over 
de veiligheid van informatie-uitwisseling? Vraag het 
ons. Zorg voor de toekomst!”, aldus Ruud Slemmer.
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ALPHEGA APOTHEEK MIDDELWAARD BIEDT 
PRIMEUR MET DNA-TEST VOOR PASSEND MEDICIJN!

Last van vervelende bijwerkingen bij 
medicijngebruik? Het juiste medicijn en de 
juiste dosering is voor sommige mensen een 
lange en vervelende zoektocht. Gelukkig is 
veilige medicatie op maat nu bereikbaar voor 
iedereen. Sinds november 2019 is Alphega 
Apotheek Middelwaard één van de zeventien 
apotheken in Nederland die een speciale 
DNA-test aanbiedt. “Met de testuitslag 
kunnen we medicijnen veel beter afstemmen 
op de cliënt. Bijwerkingen worden verminderd 
en medicijnen werken effectiever. Je kunt 
dus gerust spreken van een primeur in 
Zoetermeer,” vertelt apotheker Angel Sellier.
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“De werking van een medicijn is enerzijds 
afhankelijk van de dosis die de arts voorschrijft 
en anderzijds van de mate waarin het 
lichaam het medicijn omzet en verwerkt. 
Ieder mens bezit een uniek DNA. Variaties 
in het DNA kunnen dus resulteren in een 
verminderd, geen of juist te hoog effect, 
waardoor er in het laatste geval zelfs 
bijwerkingen kunnen ontstaan. De 
farmacogenetische test, ook wel DNA-test 
genoemd, is een innovatieve ontwikkeling 
in apothekersland. Wij zijn de eerste 
apotheek in Zoetermeer die deze test 
aanbiedt. Natuurlijk maakten zieken-
huizen al langer gebruik van deze test 
in uitzonderlijke situaties. Het bepalen 
van de juiste hoeveelheid medicijnen was 
dus tot nu toe gebaseerd op gemiddelden. 
Met deze test kunnen we in nauw 
overleg met de huisarts en/of specialist 
de dosering veel nauwkeuriger bepalen 
met minder kans op bijwerkingen.” 

HOE WERKT DE TEST?
“Het afnemen van de test 
verloopt eenvoudig. Met 
een wattenstokje neemt 
één van onze apotheek-
medewerkers wat wang-
slijmvlies bij de cliënt af. 
Vervolgens sturen we dit 
naar een toonaangevend 
laboratorium in Amerika 
dat voldoet aan de strengste eisen. Het 
is momenteel de meest uitgebreide 
DNA-test in Europa. Met de test worden 
meer dan 300 geneesmiddelen en 27 
genen getoetst op de geschiktheid voor 
je specifieke DNA-profiel. Wij gebruiken 
de DNA-analyse alleen voor medicatie-
doeleinden en niet voor onderzoek naar 
andere afwijkingen. Vervolgens worden 
de gegevens geanonimiseerd verwerkt 
tijdens het analyseproces, zodat je 
privacy volledig gegarandeerd is. De 

test resulteert uiteindelijk in een DNA- 
paspoort dat levenslang geldig is. Je 
DNA wijzigt immers niet. We verwachten 
dan ook dat een DNA-paspoort binnen 
een aantal jaren de normaalste zaak van 
de wereld is.”

VOOR WIE GESCHIKT?
“Iedereen die geïnteresseerd is in een 
DNA-paspoort, kan een DNA-test laten 
uitvoeren. Het doet er dus niet toe of je 
al medicijnen gebruikt of niet. Het is 
gewoon prettig om vooraf te weten 
welke medicijnen in welke hoeveelheden 
de beste resultaten geven. Voor een 
aantal patiëntgroepen is de test juist 
extra relevant, omdat zij medicijnen 
gebruiken die regelmatig problemen 
veroorzaken zoals medicatie voor psychia-
trische en cardiologische aandoeningen, 
diabetes en bloedstolling medicatie. Er 
zit een prijskaartje van € 285 aan vast en 
in veel gevallen wordt dit niet door de 
zorgverzekeraar vergoed. Maar dankzij 
de DNA-test is medicatie op maat vanaf 
nu voor iedereen bereikbaar.”



Eén van zijn patiënten was een minister 
die Grieks gestudeerd had. Hij voegde 
de Griekse woorden voor “hand”: chei-
ros en “gedaan door”: pracktos samen 
en zo ontstond het woord chiropractie: 
dat dus letterlijk vertaald “gedaan-door-
de hand” betekent. Maar wat is de es-
sentie van chiropractie nou eigenlijk?  

“Chiropractie is een wetenschappelijk 
onderbouwde aanpak om verstoringen 
in het zenuwstelsel te verwijderen, zodat 
het lichaam beter functioneert. Het lichaam 
bezit een aangeboren intelligentie om 
zichzelf te genezen, maar door versto-
ringen in het zenuwstelsel verloopt dit 
proces minder goed,” vertelt chiropractor 
Tom Uitslag van Chiropractie Zoetermeer, 
de praktijk die al 30 jaar dé plek is voor 
een gezonder leven. Na een universitaire 
studie bewegingswetenschappen in 
Amsterdam vertrok hij samen met zijn 
partner Pilar Sánchez naar South Wales 
voor een 5-jarige voltijd studie tot chiro-
practor op universitair niveau. Zij heeft 
zich inmiddels gespecialiseerd in chiro-
practie voor kinderen. Naast Tom en 
Pilar is ook chiropractor Charlotte Cailliau 
werkzaam in de praktijk. “Veel mensen 
associëren chiropractie met rug-, schou-
der-, nek- en hoofdpijnklachten. Dat zijn 
natuurlijk ook veel voorkomende klachten, 

Broekwegkade 199
2725 HH Zoetermeer
079 - 342 05 06
info@chiropractiezoetermeer.nl
www.chiropractiezoetermeer.nl

maar ook bij andere klachten kunnen we 
een rol van betekenis spelen.”   

FOCUS OP HERSTEL
“We zien in onze praktijk mensen uit alle 
leeftijdscategorieën met de meest uit-
eenlopende klachten zoals huilbaby’s 
met buikkrampjes en/of een voorkeurs-
houding, kinderen met gedrag- en/of 
concentratieproblemen, kinderen met 
chronische oorontstekingen, bedplassers, 
vrouwen met lage rugpijn tijdens de 
zwangerschap, volwassenen die beter 
willen slapen, sporters met blessures 
of die beter willen presteren tot en 
met ouderen die vitaal willen blijven. 
Daarnaast komen ook migraine, aan-
gezichtspijn, tintelingen in de armen en 
benen, gewrichtspijn en vage klachten als 
duizeligheid en vermoeidheid veel voor. 
De intake start met een vraaggesprek 
over de klachten en gezondheidsdoelen. 

Met een specifiek behandelplan waarbij 
de focus op een beter functionerend 
zenuwstelsel en dus lichaam ligt, is de 
weg naar herstel gestart.” 

MISVERSTAND OVER KRAKEN
“Wij zijn gespecialiseerd in verschillende 
behandeltechnieken. Over het “kraken” 
bestaan helaas veel misverstanden. Je 
kunt tijdens de behandeling één of meer-
dere knakjes horen die ontstaan door 
verandering van druk in de gewrichten. 
Vervolgens kan er een gasbelletje 
knappen. “Kraken” is dus eigenlijk een 
bijeffect van het corrigeren en is volkomen 
ongevaarlijk. Uiteraard kunnen we behan-
deltechnieken zonder kraken toepassen. 
Als je nog geen lichamelijke klachten hebt, 
ben je hier ook welkom. Een kwestie van 
welzijn. Tevens zijn we lid van de beroeps-
verenigingen DFC en SNRC. Een garantie 
voor kwaliteit die veelal vergoed wordt 
vanuit het aanvullende pakket. Tot slot 
organiseren wij op 4 april a.s. een 
SCANDAG. Voor een rugscan betaalt u 
op die dag slechts 24 euro. Bel voor meer 
informatie onderstaand telefoonnummer.”

Chiropractie 
Zoetermeer
079 - 342 05 06

Hippocrates, de grondlegger van de 
westerse geneeskunde, vermeldde al vier 
eeuwen voor Christus dat gezondheids-
klachten kunnen ontstaan uit aandoeningen 
van de wervelkolom. Rond 1895 werd 
D.D. Palmer uit de Amerikaanse plaats 
Davenport bekend als de ontdekker van 
een krachtige nieuwe methode om mensen 
te genezen van allerlei kwalen zonder 
toepassing van medicijnen en/of operaties.
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VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE KLACHTEN BIEDT 
CHIROPRACTIE ZOETERMEER STRUCTURELE OPLOSSINGEN!



“Orthodontie is een ervaringsvak”, 
begint Aart over de kunst van het recht-
zetten van tanden en kiezen én het 
corrigeren van de stand van de kaken. 
“De eerste jaren moet je het vak nog 
leren. De valkuilen zie je pas na een jaar 
of vijf à tien. Sommige lezers denken 
wellicht: Aart doet het al zo lang, is de 
orthodontistenpraktijk dan niet ouder-
wets? Nee, die ervaring is juist heel 
belangrijk. Sterker nog, het is een voor-
waarde om gericht te kunnen innoveren. 
Of het werk nog leuk is na al die jaren? 
Ja, omdat we steeds vernieuwen. Wij 
zijn een voorloper in de digitalisering 
van de orthodontie. Daardoor kunnen wij 
nauwkeuriger werken. Ook werken we 
veel samen met andere specialisten.”

‘Wij zetten vol in 
op de digitalisering 
in de orthodontie’

AANPAK
Een voorbeeld van vernieuwing is dat het 
vervelende gipshappen voor een beugel 
al een aantal jaar niet meer hoeft bij 
Orthodontist Zoetermeer. “Een scan is 
veel comfortabeler voor de patiënten. 
Ook past een beugel na een scan beter 
dan bij gips, dat uitzet of krimpt.” Vooral 
kinderen hebben vaak een beugel nodig 

Promenadeplein 119
2711 AB Zoetermeer
079 -342 36 32
info@orthodontistzoetermeer.nl
www.orthodontistzoetermeer.nl

DE MEESTE ERVARING EN TOCH VOORLOPEN 
OP DE REST MET INNOVATIE, GAAT DAT SAMEN? 

vanwege een gebitsafwijking. Dat vereist 
een andere aanpak dan bij volwassenen. 
“Kinderen willen meer op hun gemak 
gesteld worden. Dat lukt ons door de 
charmes van onze assistenten en een 
rustige uitleg. Ook merken zij dat andere 
leeftijdsgenoten in de stoel nooit in 
paniek zijn.”

VERNIEUWING
Een ander voorbeeld van de vernieuwende 

werkwijze van Orthodontist Zoetermeer 
is de manier waarop sinds kort slotjes-
beugels worden geplaatst. “Alle slotjes 
worden in één keer aangebracht. Dat 
wordt via de computer voorbereid. Dat 
heet indirect bonding. Vroeger ging het 
per slotje”, zegt Aart, die aangeeft dat 
sommige orthodontisten tegenwoordig 
minder gebruik maken van een buiten-
boordbeugel. “Dat klinkt heel sym-
pathiek, maar dan wordt de buiten-
boordbeugel vervangen door het 
trekken van kiezen. Dat kan invloed 
hebben op je gezicht. Tanden hebben 
namelijk een relatie met je kaak, maar 
ook met je gezicht.”

BEGELEIDING
De begeleiding van het behandeltraject 
is enorm belangrijk. Waar ben je finan-
cieel aan toe en hoe is de vergoeding 
vanuit de aanvullende verzekering? Een 
voorlopig behandelplan wordt eerst met 
de patiënt en ouders besproken. Bij de 
balie ontvangen zij een kostenbegroting 
met de geschatte duur en kosten van 
de voorgenomen behandeling. Zo kom 
je nooit voor een verrassing te staan!

Hij heeft al zo veel monden voorbij zien 
komen in al die jaren. Orthodontist Aart 
van der Meij is namelijk al sinds 1995 
verbonden aan Orthodontistenpraktijk 
Zoetermeer. Nog steeds staat bij hem 
voorop dat hij veel contact met zijn 
patiënten heeft en persoonlijk behan-
delingen doet. En ondanks die vele jaren, 
in het Stadshart, is de orthodontisten-
praktijk nog steeds innovatief. Sterker 
nog, ze lopen zelfs voor op de rest!
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PLASTISCHE CHIRURGIE KENT 
GEEN ANATOMISCHE GRENZEN!

Veel mensen associëren plastische chirurgie met esthetische chirurgie oftewel cosmetische 
operaties zonder medische noodzaak,” vertelt plastisch chirurg Julia Zguricas van het LangeLand 
Ziekenhuis. “Niets is echter minder waar. Slechts 20% van onze werkzaamheden behoort tot 
de esthetische chirurgie. Ons werkgebied reikt dus veel verder. Sinds maart 2015 is de afdeling 
plastische chirurgie gevestigd aan de Europaweg 151 waar we nauw samenwerken met de 
afdeling dermatologie van de LangeLand Huidkliniek. Een krachtenbundeling die naast esthetische 
chirurgie garant staat voor specialistische en verzekerde zorg op het gebied van handchirurgie 
zoals de behandeling van onder meer artrose, reuma, huid-, pees-, en zenuwbeschadigingen 
van de hand én reconstructieve chirurgie zoals borstcorrecties en gelaatsreconstructies.”
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“De meeste handchirurgen in Nederland 
zijn van oorsprong plastisch chirurg. Je 
moet dus eerst medisch specialist zijn. 
Eigenlijk is handchirurgie een bijzondere 
specialisatie. Sinds een paar jaar kunnen 
ook orthopeden en traumatologen een 
extra opleiding volgen van twee jaar 
om zich erin te specialiseren. Als je 
genoeg ingrepen hebt verricht en 
proeven van bekwaamheid hebt afgelegd, 
dan ontvang je een Europees erkend 
certificaat. Mijn collega plastisch chirurg 
John van der Werff en ik zijn inmiddels 
Europees gecertificeerd en je kunt hier 
dus met een gerust hart naar ons toe 
komen met handproblemen. Veel men-
sen weten dat helaas nog steeds niet. 
Zo kwam er enkele weken geleden een 
mevrouw via de huisarts bij mij met 
een hardnekkig handprobleem.”

NA ACHTTIEN JAAR WERD EINDELIJK 
DE JUISTE DIAGNOSE GESTELD
“Achttien jaar geleden ontstond mijn 
handprobleem uit het niets met een 
pijnlijk vingertopje,” vertelt Bianca 
Oostdijck uit Zoetermeer. “Allereerst 
werd ik door de huisarts verwezen 
naar de orthopeed, maar diverse 
onderzoeken naar o.a. reuma leverden 
niets op. Zo zijn er foto’s met en zonder 
contrastvloeistof, een MRI-scan en 
echo’s gemaakt. Helaas kwam er 
niets uit. Vervolgens werd ik naar de 
neuroloog en een revalidatiearts 
verwezen, omdat ze dachten aan RSI. 
Ondertussen beïnvloedde de pijn mijn 
dagelijkse leven. Mijn kinderen konden 
bijvoorbeeld mijn rechterhand niet 
vasthouden, dan schreeuwde ik het uit 
van de pijn. Inmiddels was de continue 
pijn zelfs opgeschoven naar mijn elle-
boog. Artsen en specialisten vertelden 
mij dat ze geen aanwijsbare oorzaak 
konden vinden en ik moest maar leren 
leven met vermoedelijk een chronische 
peesontsteking.”

GOEDE SAMENWERKING & 
VOORLICHTING ZIJN ESSENTIEEL
“Half december 2019 verwees de huis-
arts me tot mijn verbazing naar plastisch 
chirurg Julia Zguricas. In eerste instantie 
had ik geen idee wat ik bij haar te zoeken 
had. Onder het mom: “Baat het niet dan 

schaadt het niet! Ben ik toch maar ge-
gaan. Julia hoorde mijn verhaal aan, 
stelde een paar vragen en binnen vijf 
minuten stelde ze met 100% zekerheid 
een diagnose. Het bleek een glomus 
tumor, een zeldzame goedaardige tumor 
onder mijn nagel te zijn. Het was voor 
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haar zo klaar als een klontje. Binnen twee 
dagen werd de tumor onder mijn nagel 
via een eenvoudige poliklinische ingreep 
verwijderd. Eindelijk ben ik weer pijnvrij 
en dat is natuurlijk fantastisch! Was ik 
maar eerder naar een handchirurg ge-
gaan.” “Het is gewoon van belang dat 
huisartsen handproblemen leren herken-
nen, zodat zij specifieker kunnen door-
verwijzen. Een kwestie van voorlichting. 
Zo nodigen we in maart alle huisartsen in 
Zoetermeer uit voor nascholing over veel 
voorkomende handproblemen. Goede 
samenwerking met huisartsen en 

Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
079 - 364 28 04
plastischechirurgie@llz.nl
www.langelandplastischechirurgie.nl

handtherapeuten is dus essentieel,” 
vervolgt Julia.

MEERWAARDE PLASTISCH CHIRURG
Wat is eigenlijk het verschil tussen een 
cosmetisch arts en een plastisch chirurg? 
“Een cosmetisch arts voert geen opera-
ties uit en probeert alles met fillers op te 
lossen, terwijl dat soms niet mogelijk is. 
Bij een ooglidcorrectie moet je gewoon 
overtollige huid wegsnijden. Wij kunnen 
beide ingrepen verrichten.” Wanneer 
gebruik je fillers? “Mensen krimpen 
naarmate ze ouder worden. Dat komt 

doordat we botvolume verliezen. Net als 
een wervelkolom langzaam inzakt, wordt 
onze schedel ook kleiner. Bovendien 
wordt de gezichtshuid slapper. Wij 
spuiten dan diepe fillers, bestaand uit 
een lichaam eigenstof hyaluronzuur, op 
strategische plekken in om het volume-
verlies op te heffen. Het effect is 
fantastisch. Je ziet er gelijk jonger uit!”

RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE 
“Herstel van functie en vorm staat 
voorop bij reconstructieve chirurgie. Het 
mooiste voorbeeld is borstchirurgie. Het 
LangeLand Ziekenhuis heeft al vijftien jaar 
ervaring met gemeenschappelijke borst-
kankeroperaties, waarbij een chirurg en 
een plastisch chirurg zij aan zij samenwer-
ken. We zijn dan ook één van de oudste 
Mamma-teams in Nederland. Zo hadden 
we laatst een vrouw met borstkanker die 
vanwege haar extreem grote cup al jaren 
een borstverkleining overwoog. We heb-
ben uiteindelijk in één operatie de tumor 
verwijderd en de borsten verkleind. Dan 
moet je dus als team heel goed op elkaar 
ingespeeld zijn. Verder voeren we ook 
tepel besparende operaties uit. Bij een 
jonge vrouw met borstkanker hebben 
we twee weken geleden de borsten 
verwijderd met tepelbehoud en tegelij-
kertijd de borsten hersteld.” 

SERVICE PRIVÉKLINIEK 
& VEILIGHEID ZIEKENHUIS
“Het is een misverstand dat je voor 
onverzekerde zorg zoals esthetische 
chirurgie alleen bij een privékliniek 
terecht kunt. Zo vroeg een patiënt met 
een handprobleem onlangs waar ze een 
borstvergroting kon laten uitvoeren. Dat 
kan dus gewoon hier. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor andere cosmetische 
operaties zoals facelifts, botox, niet 
permanente fillers, oog,- neus- en oor-
correcties. Het is belangrijk om te 
vermelden dat borstverkleiningen en 
buikwandcorrecties voor mensen die 
heel erg afgevallen zijn veelal onder 
de verzekerde zorg vallen. Tijdens de 
maandelijkse speeddate-avond kun je 
erachter komen of jouw ingreep onder 
de verzekerde of onverzekerde zorg 
valt. Cosmetische operaties bij “vage” 
klinieken in binnen- en buitenland 
resulteren regelmatig in gevaren voor 
de gezondheid. Waarom zou je onnodige 
risico’s nemen? Wij bieden de service 
van een privékliniek en de veiligheid/
kwaliteit van een ziekenhuis! Veel 
cliënten zijn uitermate trots op het 
resultaat en willen dat graag delen 
via Facebook en Instagram. Zo laten 
we iedereen zien wat we doen!”



We leven tegenwoordig in een multi-
culturele samenleving. Daar hoort ook 
een andere zorgvraag bij. Dat is precies 
waar OmniaZorg op inspeelt. Zij spreken 
letterlijk en figuurlijk de taal van de 
cliënt. “Wij zien ieder mens als uniek 
persoon”, zegt oprichter  Moustapha 
El Baroudi in de vergaderzaal van 
OmniaZorg aan de Dublinstraat 48. 
“Onze verpleegkundigen en verzorgenden 
zijn altijd respectvol, persoonlijk en 
betrokken. De ervaring van medewerkers 
is uiterst belangrijk: hoe is de situatie 
van de cliënt en hoe speel je daar op in? 
Ook de bejegening speelt een rol: de 
ene cliënt wil met u aangesproken worden 
en de ander juist niet. Daarnaast is er 
nog de communicatie. Soms is er een 
taalbarrière, maar wij communiceren in 
de taal die de cliënt begrijpt. Tijdens 
de benodigde zorg én ondersteuning. 
Bovendien doen wij alles in goede 

Dublinstraat 48
2713 HS Zoetermeer
06 - 11 07 90 87
info@omniazorg.nl
www.omniazorg.nl

afstemmening met de betrokken 
mantelzorgers en familie.” 
OmniaZorg geeft ook advies en 
voorlichting aan andere zorgverleners 
over cultuursensitieve zorgverlening. 
Met 14 nationaliteiten binnen het 
cliëntenbestand en 12 nationaliteiten 
bij de medewerkers is OmniaZorg een 
expert op dat gebied.

DANKBAAR WERK
OmniaZorg kijkt verder dan de culturele 
of religieuze achtergrond. OmniaZorg 
biedt thuiszorg op maat voor iedereen. 
Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk 
beperkt. Denk hierbij aan hulp in de 
huishouding, persoonlijke verzorging, 
verpleging, ambulante begeleiding én 
dagbesteding. “Wij spelen in op de 
wensen en behoeften van cliënten, want 
wij hebben de eer om met mensen te 
mogen werken. Het is dankbaar werk.”

OmniaZorg werkt nauw samen met 
verschillende partijen om een compleet 
pakket aan zorg en optimale ondersteu-
ning te kunnen bieden. Ze onderhouden 
goed contact met onder meer huisartsen, 
ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzeke-
raars en GGD. Die werkwijze loont, want 
afgelopen december werd OmniaZorg 
beloond met het gouden PREZO-kwali-
teitskeurmerk. Naast dat keurmerk staan 
de uitslagen van het cliëntonderzoek van 
OmniaZorg, verricht door een externe 
partij. De cijfers zijn boven het landelijk 
gemiddelde. “We springen eruit op drie 
belangrijke vlakken: met aandacht tijdens 
de behandeling, de deskundigheid van 
onze zorgverleners en het op het gemak 
voelen van de cliënt”, zegt Moustapha 
over de drie onderdelen die een 9 als 
rapportcijfer ontvingen.

OP ZOEK
OmniaZorg is altijd op zoek naar (nieuwe) 
collega’s (ook zzp’ers en freelancers zijn 
welkom) die cultureel sensitief werken 
en het verschil willen maken in het leven 
van anderen. Meer informatie? Kijk op 
de Facebook- en LinkedIn-pagina of de 
website. Op de site www.omniazorg.nl 
kun je ook cliënten aanmelden.

In het Latijns betekent omnia ‘allesomvattend’ 
en in het Arabisch ‘wens’. Het is de wens 
van OmniaZorg om allesomvattend te zijn 
in de zorgverlening. Hierbij benadert 
OmniaZorg de culturele en religieuze 
normen en waarden van cliënten op een 
respectvolle en professionele manier. Daarin 
maken zij het verschil in de thuiszorg!
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OMNIAZORG SPREEKT LETTERLIJK EN FIGUURLIJK DE 
TAAL VAN IEDEREEN DIE BEHOEFTE HEEFT AAN ZORG!

Leone, verzorgende IG

Salima, Financial ControllerAndjanie, junior Financial Controller
Sayyed Modjtaba, verpleegkundige en 
Dilara, HBO-V stagiaire 

Leone, Moustapha El Baroudi, oprichter OmniaZorg en Dilara, HBO-V stagiaire



Baron de Coubertinlaan 31b
2719 EN Zoetermeer
079 - 361 62 46
info@corpusactivum.nl
www.corpusactivum.nl
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EFFECTIEVE AANPAK BIJ HOOFDPIJNKLACHTEN

“Soms kunnen kleine veranderingen in 
doen en laten een groot effect hebben 
op het verminderen van hoofdpijnklachten. 
Provocerende factoren als aanhoudende 
stress, teveel spierspanning in kaak, 
nek- en schouderregio, maar ook leefstijl 
kunnen een oorzaak van hoofdpijnklach-
ten zijn. De leefstijl is met name het 
werkterrein van de psychosomatische 
fysiotherapeut. Als je inactief bent, slecht 
slaapt en ongezond eet dan kan dat 
spanning ontwikkelen met als gevolg 
hoofdpijn,” vertelt Hedwig. “Volgens het 
Nederlandse Huisartsen Genootschap 
ervaart meer dan 60% van kinderen tot 
volwassenen hoofdpijn als een serieus 
probleem,” vervolgt Patrick. “Steeds 
meer huisartsen verwijzen deze mensen 
naar ons. Vele vormen van hoofdpijn zijn 
behandelbaar; een paracetamol is slechts 
een tijdelijke oplossing. Samen gaan we 
op zoek naar de oorzaken en uitlokkende 
factoren zoal stress, zodat we structurele 
oplossingen kunnen creëren.” 

INTAKE RESULTEERT IN DE 
JUISTE EXPERTISE!
Patrick: “Eén van ons verzorgt de intake 
en bekijkt vervolgens welke expertise 
het best ingezet kan worden. Het is dus 
afhankelijk van het klachtenbeeld. Ik kan 
bijvoorbeeld aan een houding zien dat er 
iets aan de hand is. Zo kan stress namelijk 

niet alleen psychisch zijn, maar ook 
fysiek. Als je constant een verkeerde 
houding aanneemt, kan dat een uitlokkende 
factor zijn voor hoofdpijn. Fysieke com-
ponenten kunnen dus ook de trigger zijn 
om hoofdpijn te onderhouden. Als ik 
vervolgens na een paar behandelingen 
zie dat er nog meer componenten een 
rol spelen, dan vraag ik Dirk of Hedwig 
erbij.” Hedwig: ”Stress door langdurige 
computerwerkzaamheden komt 
ook vaak voor. Mensen blijven 
maar doorgaan en zitten onbe-
wust gespannen met de kiezen 
op elkaar. Zo wordt de kauwspier 
bij je slaapstreek oververmoeid 
en dat veroorzaakt hoofdpijn. In 
dat geval kom ik in beeld. Door mijn 
promotieonderzoek op het gebied van 
hoofdpijn en kaakklachten, blijf ik ook op 
de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.”

BEWUSTWORDING GEEFT 
ONTSPANNING
Dirk: “Bij langdurige stress moeten 
mensen inzien dat rust erg belangrijk is. 

Als psychosomatisch fysiotherapeut ben 
ik gespecialiseerd in het behandelen van 
mensen met stressgerelateerde klachten, 
onverklaarbare pijn en vermoeidheid. 
Daarbij beschik ik over verschillende 
behandeltechnieken. Sommige mensen 
hebben namelijk geen idee dat allerlei 
klachten kunnen ontstaan door stress of 
een verkeerde leefstijl. Een half uurtje 
wandelen per dag kan al essentieel zijn 

voor je herstel. Verder leren we 
ook ontspanningsoefeningen 
aan in het behandeltraject. 
Wij kunnen wel zeggen tegen 
iemand dat hij zijn houding moet 
veranderen, maar als hij aan die 
stresscomponent niets doet, 

verandert er nog niets. Wij bekijken de 
hoofdpijnklachten dus vanuit drie invals-
hoeken. Dat is een unieke benadering 
in ons vakgebied.”

Hedwig van der Meer, Dirk Doop, Patrick Pasman

Stress kan hoofdpijnklachten veroorzaken, uitlokken of 
verergeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij spannings-
hoofdpijn, maar ook bij migraine kan stress een 
uitlokkende factor zijn. Bij Corpus Activum houden 
orofaciaal fysiotherapeut Hedwig van der Meer, 
manueel therapeut Patrick Pasman en psychosomatisch 
fysiotherapeut Dirk Doop zich bezig met het 
analyseren van hoofdpijnklachten en het creëren 
van structurele oplossingen. Een logische 
krachtenbundeling, want drie specialisten 
weten immers meer dan één. Het resultaat? 
De meest effectieve aanpak van soms wel 
zeer gecompliceerde hoofdpijnklachten!



NATUURLIJKE HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN EN 
GEZOND ETEN RESULTEREN IN EEN STRALENDE HUID!

Een mooie, stralende huid. Welke 
vrouw droomt er niet van? Helaas ziet 
de realiteit er voor veel vrouwen anders 
uit. Huidproblemen zoals acne, eczeem 
of allergieën komen steeds vaker voor. 
Zelf experimenteren met verschillende 
therapieën levert meestal niet het 
gewenste effect op. Het inschakelen 
van een deskundige lijkt dan ook een 
logische optie. Huid- en orthomoleculair 
therapeut Els van der Kleij begeleidt 
vrouwen met een gevoelige en 
geïrriteerde huid die op zoek zijn naar 
de best passende huidverzorging. 
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“Er zijn verschillende factoren die een 
pijnlijke, rode en/of jeukende huid kunnen 
veroorzaken. Vaak is het een combinatie 
van factoren die elkaar versterken. De 
meeste vrouwen onderschatten in eerste 
instantie hun huidprobleem en hebben 
de neiging om de geïrriteerde huid te 
bedekken met make up. Een tijdelijke 
oplossing waardoor huidproblemen 
alleen maar erger kunnen worden,” 
vertelt Els. “De huid is nu eenmaal een 
kwetsbaar orgaan waar we lief voor 
moeten zijn. De oplossing ligt voor de 
hand. Alleen biologische, natuurlijke 
huidverzorgingsproducten zoals Sociéte 
Provençale d’Aromathérapie en Les 
Gavots kunnen de huid namelijk echt 
ondersteunen, verzorgen en beschermen 
tegen omgevingsinvloeden. Maar waar 
komen de huidproblemen vandaan? Het 
eerste consult inclusief een uitgebreide 
huidanalyse is dus essentieel voor het 
creëren van structurele oplossingen. 

Uiteindelijk zoek ik in mijn praktijk de 
oplossing voor huidklachten door twee 
disciplines te combineren, namelijk 
huid- en orthomoleculaire therapie.” 

WAT IS DE BESTE VOEDING VOOR 
JOUW HUID?
“Als je verstandig, gevarieerd en gezond 
eet, krijg je automatisch voldoende voe-
dingsstoffen binnen en dat is natuurlijk 
een uitstekende basis voor een stralende 
huid.” Toch schuilt er volgens Els een 

addertje onder het gras. “Onze eet-
gewoontes veranderen steeds meer. Zo 
eten we bijvoorbeeld meer bewerkt 
voedsel. Dat zou huidproblemen kunnen 
veroorzaken. Vanuit mijn orthomoleculaire 
visie kijk ik dus naar eetpatronen. Krijg 
je wel de juiste hoeveelheid voedings-
stoffen binnen? Darmproblemen, hormoon-
problemen en vermoeidheidsklachten 
kunnen echter ook huidproblemen ver-
oorzaken. Ligt het aan de verstoring van 
de hormonen en/of betreft het een 
voedselallergie? Gezonde voeding is 
altijd de basis om zo goed mogelijk te 
functioneren. Ieder mens volgt immers 
zijn eigen voedingspatroon passend bij 
een specifieke leefstijl. Na analyse van 
het voedingspatroon stellen we een indi-
vidueel voedingsplan op dat afgestemd 
is op jouw huid. Verder ondersteunen 
etherische oliën die ontstekingsremmend 
en zuiverend werken en de huidverzor-
gingsproducten op maat het proces naar 
een stralende en gezonde huid. Eigenlijk 
kun je bij mij terecht voor alle problemen 
die voorkomen op huid en lichaam,” 
besluit Els.

GRATIS HUIDANALYSE
Droom jij van een stralende en gezonde huid en/of wil jij je huid verbeteren? 
Maak dan in maart of april ‘20 een afspraak met Els voor een gratis huidanalyse 
tegen inlevering van deze MZZ-bon. Waarom zou je langer rondlopen met een 
huidprobleem? Gewoon doen, omdat iedere vrouw een stralende huid verdient!
Aanbieding geldig op vertoon van deze coupon of o.v.v. ‘Mijn Zaak Zoetermeer’  |  geldig maart/april 2020  |  bel of mail voor een afspraak
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Jong en fris. Dat 
zijn de termen 
die er meteen 
uitspringen als je 
denkt aan Aviva 
Huisartsen. Bij 
binnenkomst 
heeft de wacht-
ruimte van de 
praktijk aan de 
Herenwaard 185 
een huiselijke 
sfeer. Veel tijd 
om door de ma-
gazines te bladeren zul je niet krijgen, 
want huisartsen Eibert en Margreeth 
zorgen voor zo kort mogelijke wachttij-
den. “Mensen komen op een kwetsbaar 
moment naar de huisarts. Zij moeten zich 
dan prettig voelen. Patiënten mogen 
geen drempel ervaren om hier binnen te 
stappen en daar zorgen wij voor door 
bereikbaar en benaderbaar te zijn”, zegt 
Eibert, die naast Margreeth met assisten-
te Esma Karahan-Ugur het Aviva-team 
vormt.

INLOOPSPREEKUUR
Eibert en Margreeth leerden elkaar 
kennen bij een andere huisartsenpraktijk 
in De Leyens. “Maar toen kwam deze 
kans langs. Het was een spannende stap, 
maar het geeft juist energie. Wij doen 
het namelijk vanuit onze eigen visie. Zo 

Aviva Huisartsen
Herenwaard 185
2716 XV Zoetermeer
(Op de 2de verdieping,
boven het winkelcentrum)
079 - 200 2 200
info@avivahuisartsen.nl
www.avivahuisartsen.nl

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE HUISARTS? 
KIES MET AVIVA VOOR JONG EN FRIS

houden wij elke maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag een inloopspreek-
uur van 8.00 tot 9.00 uur. Patiënten 
hoeven dus niet te bellen voor een 
afspraak, maar kunnen voor korte 
klachten gewoon binnenlopen.”

GEZONDHEIDSADVISEUR
Vooral de werkwijze van Eibert en 
Margreeth is verfrissend te noemen. “Wij 
zien onszelf meer als een gezondheids-
adviseur. In een open gesprek bespreken 
wij de lichamelijke klachten van de 
patiënt en geven met onze kennis een 
duidelijk advies. Samen bespreken we 
welke oplossing het beste past, maar 
laten de patiënt vrij om de keuze over 
zijn gezondheid te maken. Zij krijgen 
bij ons dus veel vrijheid. Hierdoor is de 
tevredenheid van onze patiënten heel 

hoog. Bovendien speelt preventie een 
belangrijke rol.”

BAND OPBOUWEN
Bij Aviva staan de huisarts en patiënt op 
gelijk niveau. “Wij bouwen een band op 
met onze patiënten. Vooral met degenen 
die wij vaker zien. Zeer zieke patiënten 
bezoeken we wekelijks thuis. Ook hun 
familieleden leren wij vanwege de 
intensieve begeleiding goed kennen. Het 
voelt goed om anderen te helpen, maar 
zijn zelf ook open over ons eigen leven.”

ONLINE REGELEN
Elke patiënt kan in het beveiligde online 
patiëntenportaal Mijngezondheid.net 
en de app Medgemak 24/7 afspraken 
inplannen, een herhaalrecept aanvragen, 
een e-consult sturen of labuitslagen 
inzien. Eibert: “Nog een goed voorbeeld 
van laagdrempelig communiceren. Het is 
jouw dossier, wij werken er alleen mee.”
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3 juni 2019 was een bijzondere 
dag voor Eibert Buitenhuis en 
Margreeth Worp-van den Berg. 
Die dag openden zij, toen nog 
zonder patiënten, de deuren van 
Aviva Huisartsen. Bijna een jaar 
later is de jonge huisartsenpraktijk 
uit Meerzicht gegroeid naar 
750 patiënten, maar er is nog 
ruimte voor nieuwe patiënten!



HELLEN TANIS 
Counselor, coach en trainer
Bergkristal 13, 2719 TL Zoetermeer
06 - 52 42 19 97
info@hellentanis.nl
www.hellentanis.nl
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DANKZIJ HELLEN TANIS KOM JIJ 
EINDELIJK VAN JE BURN-OUT AF

Heb jij last van moeheid, rusteloosheid, 
chaotische gedachten of moeite met 
slapen? En misschien ook negatievere 
gedachten dan normaal? Dat zijn 
belangrijke signalen van een burn-out. 
Verwerk je emoties en reacties in plaats 
van je ervoor af te sluiten. Counselor, 
coach en trainer Hellen Tanis kan je 
daarbij helpen. Ze weet als geen ander 
hoe het is, omdat ze zelf in het verleden 
ook een burn-out had.

Hellen: “De stress-as in het lichaam zorgt 
ervoor dat je de juiste hormonen krijgt 
als je fysiek of mentaal extra power moet 
geven. Denk aan een belangrijk project 
op werk. Op een gegeven moment krijg 
je signalen van uitputting, maar vaak 
negeren we die. Naast werk moeten we 
studeren, sporten, kinderen opvoeden, 
het huishouden bijhouden en ook nog 
een sociaal leven leiden. Vooral jongeren 
willen tegenwoordig meer dan dat hun 
lichaam aankan. In het begin gaat dat 
allemaal goed, maar de kwaliteit neemt 
langzamerhand af. Je haalt er ook steeds 
minder voldoening uit. Eerst wilde je al 
die dingen doen, maar dat verandert 
in moeten”, vertelt Hellen, die ook voor 
bedrijven door coaching ziekteverzuim 
kan verlagen en productiviteit kan laten 
toenemen.

RUST INBOUWEN
Je moet rustmomenten inbouwen in jouw 
dagelijks patroon. Yoga en meditatie zijn 
goed maar als je dat ertussen propt, 
werkt het niet echt. Wat wel helpt? De 
stress- en of burn-out coaching van 
Hellen, die onder meer ook relatie-
therapie geeft. “Ik zorg eerst voor rust 
in de stress-as, zodat je helderheid in je 

hoofd krijgt. Je gaat van wat moet ik 
naar wat wil ik? Natuurlijk doen we dat 
met een realistische blik. We kijken 
bijvoorbeeld wel, in overleg met de 
bedrijfsarts, naar wat je minder kan 
doen op je werk”, zegt Hellen.

ONTDEKKEN 
“Vervolgens kijken we naar de oorzaak 
van de burn-out. Welke overtuigingen en 
gedachtepatronen zijn er? Waarom denk 
je bijvoorbeeld dat je perfect moet zijn? 
Je gaat leren ontdekken wat je zelf wil. 
Voor sommigen is dat heel moeilijk, die 
denken alleen aan wat anderen belangrijk 
vinden. Of oude angsten of gevoelens van 

vroeger kunnen tijdens belangrijke 
gesprekken boven komen drijven.

TRAUMA
Dat laatste is vaak het geval bij trauma’s. 
Dan komt iemand in contact met oude 
angsten en pijnen. “We creëerden over-
levingsmechanismen om deze situaties 
het hoofd te bieden, om zo angsten en 
gevoelens te onderdrukken. Daar kunnen 
we op latere leeftijd last van krijgen. 
Belangrijk tijdens een coaching traject is 
leren herkennen en erkennen van deze 
overlevingsmechanismen die toen voor je 
werkten. Het onderdrukken van gevoelens 
is in het hier en nu niet meer nodig. Zo 
brengen we weer meer plezier, betekenis 
en richting terug in je leven.”



Kindertekeningen aan de muur, met 
daarnaast pasfoto’s van de medewerkers. 
Direct bij binnenkomst voelt het alsof je 
bij iemand thuiskomt in plaats van bij een 
tandarts. Het professionele en betrokken 
tandheelkundig team doet er ook alles 
aan zodat jong en oud zich hier op hun 
gemak voelt. Overwint de angst voor 
naalden toch en ga je daardoor liever 
niet voor een behandeling naar de 
tandarts? Tandheelkundig Centrum 
de Leyens heeft de oplossing met 
naaldloos verdoven.

GEZOND GEBIT
Alle drie de tandartsen in de praktijk in 
De Leyens, Fabio Rigutto, Vicky Mele en 
Alicia Martinez Sevilla, kunnen naaldloos 
verdoven. Dat kan alleen op verzoek van 
patiënten, ook bij kinderen. “We merken 
dat veel patiënten bang zijn voor naalden 
en daardoor moeilijk te behandelen zijn”, 
vertelt praktijkmanager Sona Darbor. 

Tandheelkundig Centrum de Leyens
Kaagkade 57
2725 AA Zoetermeer
079 - 341 39 39 
info@thcdeleyens.nl 
www.thcdeleyens.nl

BANG VOOR EEN NAALD? BIJ TANDHEELKUNDIG
CENTRUM DE LEYENS IS DAT NIET MEER NODIG

“Ze zitten al te trillen in de stoel voor 
hun controleafspraak. En zodra er een 
behandeling nodig is, worden ze afge-
schrikt door de naald. Deze patiënten 
stellen de behandeling daardoor dus-
danig lang uit, dat de kans groot is dat 
de kies er uiteindelijk uit moet. Met 
naaldloos verdoven kunnen ook angstige 
patiënten een gezond gebit krijgen. 
We doen er alles aan om het voor de 
patiënt zo prettig mogelijk te maken.”

WERKT SNELLER
In de ruime en lichte behandelkamers 
heb je een rustgevend uitzicht over het 
water. Het is ook fijn om te weten dat de 
patiënt altijd de controle heeft. Tijdens 
behandelingen betekent een hand 
omhoog dat de tandarts meteen stopt. 
Maar met het naaldloos verdoven lijkt 
dat niet eens meer nodig. “Het is ideaal 
om plaatselijk de kiezen te kunnen 
verdoven”, zegt tandarts Fabio. “Dankzij 
hoge druk maakt het apparaat een 
minuscuul gaatje in het tandvlees en 
daarna verspreid de verdovingsvloeistof 
zich. Je voelt alleen dat er even druk 

wordt gezet. De verdoving wordt sneller 
opgenomen en is ook nog eens sneller 
uitgewerkt. Je bent maximaal een uur 
verdoofd in plaats van drie uur.”

De voordelen: 
- Geen last van naaldenangst
- Geen pijn door een naald
-  Niet afhankelijk van priktechniek arts 
- Korte injectietijd
-  Snellere opname van verdovings-

vloeistof en werkt sneller uit

PREVENTIE
Voorkomen is beter dan genezen, dus 
ook om klachten te voorkomen staan ze 
bij Tandheelkundig Centrum de Leyens 
voor je klaar. Zo kun je een Oral Cancer 
Scan laten doen. Daarbij controleert de 
tandarts jouw mond op eventuele abnor-
maliteiten, zoals aften, zweertjes en poten-
tiële tumoren (mondkanker) met een 
speciale lamp. “Een gezond lichaam draagt 
bij aan een gezond gebit en andersom!”

Tandheelkundig Centrum de Leyens 
heeft wéér iets nieuws om 
angstpatiënten te helpen: naaldloos 
verdoven. Ze zijn de eerste tandarts 
in Nederland die hiermee werkt. 
De tandartspraktijk blijft maar inno-
veren. Dat gebeurt nu met naaldloos 
verdoven met Comfort-In. Nu kan 
echt iedereen met angst voor de 
naald, voor een behandeling naar 
Tandheelkundig Centrum de Leyens!
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“Cosmetische zorg zoals de behandeling 
van lichte vormen van spataderen die 
ontsierend zijn, goedaardige moeder-
vlekken, onderhuidse cystes, ouderdoms-
wratten en vlekken die niet verdacht zijn, 
worden niet meer vergoed door de zorg-
verzekeraars. Hetzelfde geldt voor colle-
ga’s van de plastische chirurgie, die even-
eens aan de Europaweg zijn gevestigd. 
Dat betreft borstcorrecties, ooglidcorrec-
ties, wenkbrauwliften en buikwandcorrec-
ties. Onze specialisten kunnen deze be-
handelingen professioneel, veilig en 
betaalbaar uitvoeren. Je hebt voor deze 
behandelingen geen verwijzing van de 
huisarts nodig. Als op basis van het inta-
kegesprek blijkt dat de behandeling van 
bijvoorbeeld spataderen wel onder de 
verzekerde zorg valt, is uiteraard alsnog 
een verwijsbrief noodzakelijk. De kosten 
blijven dan beperkt tot het intakege-
sprek. Al met al bieden we het comfort 
en de service van een privékliniek en de 
kwaliteit van een ziekenhuis.” 

ACHTER ELKE HUID SCHUILT EEN 
VERHAAL
“Als er iets mis is met je huid, ga je naar 
de dermatoloog of huidtherapeut. Een 
dermatoloog is medisch gespecialiseerd 
in huidziekten. Wij diagnosticeren en 
behandelen dus huidziekten. Een 
huidtherapeut vult eigenlijk de dermato-
loog aan bij de behandeling van allerlei 

LANGELAND HUIDKLINIEK
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
079 - 346 28 86
info.huidkliniek@langeland.nl 
www.langelandhuidkliniek.nl

EOS HUIDLASERKLINIEK
079 - 346 26 84
info@eoshuidkliniek.nl
www.eoshuidkliniek.nl

LANGELAND HUIDKLINIEK BIEDT AL TIEN JAAR HET COMFORT 
VAN EEN PRIVÉKLINIEK EN DE KWALITEIT VAN EEN ZIEKENHUIS!!

huidaandoeningen die de schoonheids-
specialist niet mag verrichten. Onze der-
matologen en huidtherapeuten werken 
dan ook nauw samen, ook met andere 
specialisten. Maar achter elke huid schuilt 
een verhaal. Zo vereist een donkere huid 
bijvoorbeeld een specifieke aanpak, 
omdat deze huid uitermate gevoelig is. 
De huidtherapeuten van de EOS Huid-
laserkliniek zijn erin gespecialiseerd. Met 
moderne en geavanceerde lasers kunnen 
we bijvoorbeeld overtollige haartjes en 
pigmentvlekken efficiënt aanpakken. Een 
agressieve aanpak kan zelfs leiden tot 

overmatig littekenweefsel en/of vlekvor-
ming. Deze ontsierende beschadigingen 
kunnen we met de kennis van onze zeer 
ervaren dermatologen en huidtherapeu-
ten voorkomen!”

VERWIJDERING TATOEAGE(S) EN 
OVERTOLLIGE HAARGROEI
“Verder zien we steeds meer mensen die 
hun tatoeage(s) en/of overtollige haargroei 
professioneel willen laten verwijderen. De 
huidtherapeut beoordeelt de huid om vast 
te stellen wat de meest geschikte laser-
behandeling is. Als er medische factoren 
meespelen, dan zal de dermatoloog de 
behandeling beoordelen. Na het eerste 
vrijblijvende consult weet je dus precies 
waar je aan toe bent. Regelmatig worden 
‘Cosmetische Speeddate’ avonden 
georganiseerd waar zo’n eerste consult 
gratis wordt aangeboden. De vervolg-
behandelingen kunnen zonder lange 
wachttijden worden ingepland. Uiteraard 
gebruiken we uitsluitend moderne en 
geavanceerde apparatuur die ook uiter-
mate geschikt is voor de donkere huid.”

Tien jaar geleden verhuisde de afdeling Dermatologie van het LangeLand Ziekenhuis door 
ruimtegebrek naar de Europaweg 151. Vanaf de start van de LangeLand Huidkliniek in 2010 werken 
de dermatologen nauw samen met verwante disciplines: de huidtherapeuten, elastische kousen 
specialisten en medisch pedicure. Tegelijkertijd werd de EOS Huidlaserkliniek geopend met de focus 
op onder andere tatoeageverwijdering, acne, pigmentstoornissen en overbeharing. “De Huidkliniek 
is de afgelopen jaren fors gegroeid naar ongeveer 19.000 cliënten per jaar. Sinds 2019 hebben we 
ook een tweede vestiging in het gezondheidscentrum aan de Hofkampweg in Wassenaar. Steeds 
meer cliënten die bij ons medische zorg ontvangen, verzoeken ons ook cosmetische ingrepen te 
verrichten in de vertrouwde omgeving van de LangeLand Huidkliniek,” vertelt dermatoloog V. Basdew. 
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Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer
06 - 150 77 821
dolf@emotievetherapie.pro
www.emotievetherapie.pro

  emotievetherapiezoetermeer
  emotievetherapiezoetermeer

BEN JIJ OP ZOEK NAAR MÉÉR VRIJHEID, 
VERBINDING, VEERKRACHT EN VOLDOENING?

Gewoon gelukkig zijn, lijkt voor veel mensen 
de normaalste zaak van de wereld. Toch lopen 
anderen steeds tegen dezelfde blokkades 
aan. Voel jij je bijvoorbeeld machteloos in 
stressvolle situaties? Wil je wel, maar lukt het 
je maar niet om anders te reageren? Word je 
snel angstig, boos of verdrietig? Grenzen 
stellen is lastig, omdat je niet afgewezen wil 
worden. Uiteindelijk loop je op je tandvlees, 
zit je niet lekker in je vel en/of ligt er een 
burn-out op de loer. Je dagelijkse leven is in 
een neerwaartse spiraal gekomen en het lukt 
je maar niet om die te doorbreken.
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Het overkwam Dolf van Craanenburgh 
die zijn burn-out uiteindelijk overwon 
dankzij Emotieve Therapie. Met Emotieve 
Life Coaching wijst hij mensen de weg 
naar een authentiek en gelukkig leven! 
“Tijdens mijn burn-out leefde ik als een 
schaduw van mezelf. Ik kon gewoon de 
kern van mijn problematiek niet oplossen 
en zat dan ook constant in de survival-
modus,” vertelt Dolf. “Emotieve Therapie 
bracht mij bij de oorzaken van mijn 
burn-out, waarna ik de negatieve vicieuze 
cirkel kon doorbreken. Zo waren onbe-
grensde prestatiedrang en perfectionisme 
voor mij de grote boosdoeners. Eigenlijk 
waren dat compensaties voor “mezelf 
niet goed genoeg voelen”. Natuurlijk 
werken dat soort blokkades ook door 
in persoonlijke relaties die uiteindelijk 
knappen, omdat de perfecte versie 
van jezelf nu eenmaal niet bestaat.” 

WERELDWIJD UNIEKE AANPAK 
“Als emotieve life coach begeleid ik dus 
mensen therapeutisch, in een helend
proces dat Emotieve Life Coaching heet. 

Het is een compleet traject waarin talent-
ontwikkeling, traumaverwerking en het 
opbouwen van een constructieve mind-
set elkaar aanvullen en versterken. Emo-
tief is een samentrekking van emotie en 
motief en staat voor “de zich steeds
herhalende beweging” en die het gevolg 
is van onverwerkte ervaringen. Wereld-
wijd is Emotieve Life Coaching zelfs 
uniek. Het is een logische, concrete 
7-stappen-strategie om jezelf en je leven 
zo efficiënt en effectief mogelijk in even-
wicht te brengen. Zo krijg je uiteindelijk 
zélf de regie over de mate van vrijheid, 
verbinding, veerkracht en voldoening in 
jouw leven!”

ONLINE LEZING BIJWONEN?
“Wil je vrijblijvend kennismaken met 
Emotieve Life Coaching? Dan kun je je 
kosteloos aanmelden voor mijn online 
lezing, waarin ik bepaalde thema’s be-
handel, die om de twee weken op maan-
dagavond van 19.30 - 21.30 uur plaats-
vindt. Zo heb ik een lezing gegeven over 
stemmingswisselingen. Hoe reken je daar 

mee af? Op 3 februari jl. was de burn-out 
het thema: Waarom ik en wat nu? De vol-
gende lezing zal over pijnlijke relaties 
gaan. Zo laat ik mensen met de visie en 
werkwijze van Emotieve Life Coaching 
kennismaken. Uiteraard kun je tijdens 
de lezing direct reageren en vragen 
stellen. Als je vervolgens een probleem 
zou willen aanpakken, bied ik je ook een 
oplossing aan. De dag erna ontvang je 
een opname van de lezing, zodat je 
delen kunt terugkijken voor een betere 
verwerking. Nieuwsgierig? Op Facebook 
en Instagram vind je informatie over de 
komende lezing. Wanneer kies jij voor 
weer jezelf en een gelukkig leven?” 
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EEN GEZONDE MOND IS 
BELANGRIJKER DAN JE DENKT

Hoe gezonder je mond, des te minder 
kans je hebt op bijvoorbeeld diabetes, 
reuma en hart- en vaatziekten. Heb je hier 
al last van? Dan kan een goede mond-
verzorging helpen de ziektewaarden te 
verminderen. Een goede mondgezond-
heid is dus niet alleen belangrijk voor 
het gebit, maar voor het hele lichaam!

Waar je terecht moet voor een goede 
mondverzorging? De Praktijk voor Mond-
hygiëne van Elvira Parlevliet. De mondhy-
giënist richt zich op preventie en mond-
verzorging om zo gaatjes en tandvlees-
aandoeningen te voorkomen én te ver-
helpen. “Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat mensen met een slechte mondhygië-
ne een hoger risico hebben op hersen-
aandoeningen, zoals de ziekte van 
Alzheimer. In de mond worden veel 
aandoeningen als eerste zichtbaar, bij-
voorbeeld in de vorm van pijnklachten, 

wondjes en ontstekingen. Omgekeerd 
kunnen aandoeningen in de mond, via 
bacteriën die in de bloedbaan terecht-
komen, ziektes veroorzaken zoals hart- 
en vaatziekten”, aldus Elvira, die al ruim 
25 jaar ervaring heeft als zelfstandig 
mondhygiënist.

Elvira gebruikt de nieuwste middelen 
en technologieën, zoals de Airflow 
Prophylaxis Master. “Dat is voor implan-
taatreiniging, maar ook voor reiniging 
van beugels van kinderen. Ik zou graag 

meer kinderen willen behandelen. Jong 
geleerd is oud gedaan!” De preventieve 
mondzorg wordt tot de leeftijd van 18 
jaar vergoed vanuit de basisverzekering. 
Daarna valt het onder de aanvullende 
(tandarts)verzekering.

Praktijk voor Mondhygiëne
Elvira Parlevliet
Algengroen 7
2718 GN Zoetermeer
079 341 47 28
afspraak@elviraparlevliet.demon.nl
www.tandenstokertje.nl

Door het continue volgen van bijscholing, 
trainingen en congressen op haar 
vakgebied is Irma op de hoogte van de 
nieuwste inzichten, waardoor ze in de 
praktijk de beste technieken kan toepas-

sen. “Met behulp van 
een geavanceerde scan-

plaat kan ik in één oog-
opslag zien of iemand 

beenlengteverschil heeft. 
Mensen kunnen mee-

kijken, waardoor 
de diagnose voor 
hen duidelijker 

wordt. De ontwikkelingen op ons vakge-
bied verlopen razendsnel. Qua materialen 
zijn bijvoorbeeld (sport)steunzolen 
aanmerkelijk geïnnoveerd, inclusief 
effectieve verwerkingsmethoden. 
Stilstand is achteruitgang,” zegt Irma, 
de enige vrouwelijke registerpodoloog 
in Zoetermeer. Met VoetMedica onder-
scheidt Irma zich ook door tijd en 
aandacht voor haar cliënten. “Echte 
aandacht resulteert namelijk in een 
effectieve klachtenanalyse. Mensen 
komen bij mij met verschillende klachten 
aan bijvoorbeeld schouders, nek, rug, 

heupen, knieën of voeten. Ingeval ik aan-
vullende specialistische ondersteuning 
daarbij nodig heb verwijs ik gericht door.
Daarom vind ik het belangrijk om door te 
verwijzen en samen te werken met ande-
re specialisten. Indien de klachten gerela-
teerd zijn aan de voeten, begin ik met een 
uitgebreide intake, omdat een effectief 
herstel begint met de juiste diagnose.” 

Rokkeveenseweg 44A, 2712 XZ Zoetermeer
Dublinstraat 20, 2713 HS Zoetermeer
06 - 576 712 91
info@voetmedica.nl
www.voetmedica.nl

Het is alweer bijna een half jaar geleden dat 
Irma van der Vliet met haar praktijk VoetMedica 
verhuisde naar de Rokkeveenseweg 44A. Voor 
vele Zoetermeerders is de oude boerderij, 
waar de Pelgrimshoeve zich vroeger bevond, 
inmiddels bekend terrein. De tweede locatie, 
aan de Dublinstraat, is ook nog steeds actief.

VOETMEDICA LUISTERT 
ÉCHT NAAR JOUW FYSIEKE KLACHTEN



De Amerikaanse Dr. Schaer weet waar hij 
het over heeft. Hij had zelf jarenlang last 
van heftige migraine, tot hij via via bij 
een chiropractor terecht kwam. “Ik was 
een halve zombie, slikte veel pijnstillers 
om maar van mijn hoofdpijn af te komen”, 
blikt hij terug. “Een paar sessies later was 
de pijn weg.” Onder de indruk van zijn 
eigen ervaring verdiepte hij zich in de 
chiropractie. Acht jaar later studeerde 
hij af als Doctor of Chiropractic aan 
de Cleveland School of Chiropractic 
in Amerika. “Nog steeds laat ik mijn 
ruggenwervels controleren, zodat de 
hoofdpijn weg blijft.”

APK VOOR JE WERVELKOLOM
De praktijk krijgt mensen over de vloer 
die werkelijk alles hebben geprobeerd. 

Chiropractie Oosterheem
Willem Dreeslaan 133-135
2729 NE Zoetermeer 
(wijk 29 Oosterheem)
079 - 360 21 88 
info@chiropractieoosterheem.nl 
www.chiropractieoosterheem.nl

  ChiropractieOosterheem

Chiropractie Den Haag
Laan van Meerdervoort 213
2563 AA Den Haag
070 - 302 08 88
info@chiropractiedenhaag.com
www.chiropractiedenhaag.eu

  ChiropractieDenHaag

GA EENS WAT VAKER LANGS 
BIJ DE CHIROPRACTOR

“We zien elke dag mensen in tranen, 
mensen die al zo lang pijn hebben. Pas-
geleden hebben we een cliënt die al 
10 jaar last had van een lagerughernia in 
4 behandelingen pijnvrij kunnen krijgen. 
Ik overdrijf niet als ik zeg dat we mensen 
helpen om weer te studeren, op vakantie 

die over elkaar schuren, maar gas dat 
vrijkomt door een drukverlaging in het 
gewricht. Door negatieve druk ontstaan 
gasbellen in de gewrichtsvloeistof en 
deze geven het krakend geluid. Chiro-
practie Oosterheem biedt de nieuwste 
technologie, diagnostische apparatuur en 
chiropractische technieken. “Voor kinde-
ren en anderen die bezorgd zijn en niet 
van de ‘krakjes’ houden, gebruiken we 
andere technieken. Geen gekraak, wel 
het resultaat.”

FAMILIEPRAKTIJK
Naast Matthew werken er nog 4 chiro-
practors en 7 fysiotherapeuten bij 
Chiropractie Oosterheem. Het is een 
internationaal team dat hun cliënten als 
hun Nederlandse familie ziet. Matthew 
vertelt: “De muziek staat altijd aan, het is 
hier geen ‘sick care’, maar ‘health care’. 
Iedere dag zien we als team zo veel 
mooie dingen gebeuren, chiropractie 
verbindt mensen.”

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de 
chiropractor. Een goede zaak, vindt Matthew 
Schaer, chiropractor en eigenaar van 
Chiropractie Oosterheem, ook al ziet hij zijn 
cliënten het liefst al vóórdat ze klachten 
krijgen. “Je gaat ook twee keer per jaar naar 
de tandarts, waarom laten we eigenlijk ons hele 
lichaam niet regelmatig controleren? In onze 
praktijk zien we mensen vaak pas als ze al pijn 
hebben. En dat terwijl een chiropractor al veel 
kan doen voordat iemand klachten ontwikkelt.”
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Wat is chiropractie?
De filosofie van de chiropractie is dat veel gezondheidsproblemen hun oorsprong 
in de wervelkolom hebben. Als de zenuwen in het ruggenmerg verstoord raken, 
bijvoorbeeld door een val, auto-ongeluk of een verkeerde beweging, kan dat 
overal in het lichaam nadelige gevolgen hebben. Denk aan pijn in gewrichten, 
spieren, pezen en organen. Een chiropractor heft blokkades in de wervelkolom 
op, waardoor de zenuwen weer het juiste signaal doorgeven. Hierdoor herstelt 
het lichaam zich als het ware vanzelf.

te gaan, weer te werken.” 
Matthew vertelt dat veel 
mensen niet weten wat 
chiropractie kan doen en 
stelt dat veel pijnklachten 
voorkomen kunnen worden 
door je wervelkolom regel-
matig na te laten kijken.

NIEUWSTE 
TECHNOLOGIEËN
Niet iedereen houdt van het 
krakende geluid tijdens de 
behandeling. Goed om te 
weten: dit zijn geen botten Larisha Labuschagne DC Matthew Schaer DC



Het is een agenda, eetdagboek, 
weekschema en to-do-lijstje in één. En 
sinds kort krijgt elke cliënt van The Slim 
Company deze zogeheten PowerSlim 
Planner. Hierin kun je alles opschrijven 
wat voor jou belangrijk is. Je afspraken, 
lijstjes, notities en aantekeningen. Ook 
staan er allerlei tips en tricks in om het 
afvallen net iets leuker en makkelijker 
te maken. De PowerSlim Planner past 
perfect bij de werkwijze van The Slim 
Company, want afvallen is veel meer 
dan alleen op je voeding letten. Het gaat 
om het veranderen van jouw levensstijl. 

VERANDER JE LIFESTYLE
,,Tijdens mijn consulten probeer ik 
erachter te komen waar mensen tegenaan 
lopen, waardoor zij geen gezonde manier 
van leven hebben. Dat brengen we samen 

LAAT DIT HET JAAR ZIJN WAARIN JIJ EINDELIJK 
JOUW IDEALE GEWICHT BEREIKT ÉN BEHOUDT

in kaart. Gezond eten, voldoende bewe-
gen en sociale activiteiten spelen alle-
maal een rol in het afslankproces. We 
zorgen ervoor dat jij goed voorbereid 
jouw dagen doorkomt, want er zijn elke 
dag zoveel prikkels. Maar als je iets echt 
wil, dan kan je het ook. Dat geldt ook 
voor afvallen”, zegt Iris Vogelezang van 
The Slim Company. Zij is gewichtsconsu-
lent en verpleegkundige en maakt 
gebruik van PowerSlim, een door diëtisten 
ontwikkeld afslankprogramma gebaseerd 
op een eiwitrijk en koolhydraatarm voedings- 
patroon. Zo gebruik jij vetreserves als 
energiebron en behoud je spiermassa, 
waardoor jouw stofwisseling op gang blijft. 

WEKELIJKSE CONSULTEN
,,Afvallen met PowerSlim gaat snel en het 
is blijvend, maar het is fijn om structuur te 

hebben en te weten wat jouw valkuilen 
zijn. Structuur en regelmaat zijn het 
belangrijkst om jouw dieet vol te houden 
en aan te passen naar een nieuw levens-
ritme.” De wekelijkse consulten bij Iris 
helpen daarbij. Ook word je gemeten en 
gewogen. Iris adviseert de producten die 
je nodig hebt en geeft bijbehorende 
recepten. Je hoeft geen honger te lijden, 
want je eet zes keer per dag. Tijdens 
die momenten vervang je gangbare 
voedingsmiddelen door Power-Slim-
producten, maar eet je ook diverse vlees- 
en vissoorten, eieren en veel groenten.

BALANS HOUDEN
Eenmaal jouw doel bereikt, mag je gratis 
blijven langskomen voor het nawegen en 
de consulten. Alles om ervoor te zorgen 
dat je die gezonde levensstijl kan behou-
den. Zodat jij de volgende keer zelfs 
tijdens de vakantie de balans kunt houden 
en zónder extra kilo’s naar huis gaat!

Afvallen staat elk jaar bovenaan het 
lijstje met goede voornemens. Is 
afvallen ook jouw doel? En heb je 
het al geprobeerd, maar lukt het 
niet alleen? Schakel dan de hulp in 
van Iris Vogelezang van The Slim 
Company. Het is pas maart. Nog 
tijd genoeg om de rest van het jaar 
lekker in je vel te zitten. En nog 
belangrijker: jouw ideale gewicht 
de rest van het jaar vast te houden!
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HEB JE ALLES AL GEPROBEERD 
MAAR ZONDER BLIJVEND SUCCES?
Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek en ontvang een gewichtsanalyse,
een op maat gemaakt dieetplan en PowerSlimplanner. Actie geldig t/m 30 april 2020

Dorpsstraat 122
2712 AN Zoetermeer
079 - 500 12 65
06 - 300 116 83
info@slimcompany.nl 
www.slimcompany.nl



Vanaf 1988 was Sonja werkzaam als 
verpleegkundige in het ziekenhuis en 
de thuiszorg. In haar laatste jaren als 
uitvoerend verpleegkundige deed ze 
de studie mindfulness, omdat ze in haar 
werk als gespecialiseerd verpleegkundige 
meer diepgang zocht. Vanwege 
persoonlijke omstandigheden koos ze 
volledig voor mindfulness met haar 
praktijk Rise and Shine: “Ik wil nog 
steeds mensen helpen. Dat zit in mij. 
Ik krijg zo veel positieve reacties van 
cliënten. Vaak hoor ik: door de training 
zit ik veel beter in mijn vel.”

POSITIEF DENKEN
Mindfulness is voor iedereen die de 
kwaliteit van zijn leven wil verbeteren. 
Het leert je om niet bezig te zijn met 
herhalingen van herinneringen, fantasieën 
of doemscenario’s voor de toekomst. 
Mindfulness leert aandacht geven aan 
wat er positief en mooi is in het leven, 
ondanks de stresssituatie waarin jij je 
vaak bevindt. Tijdens de training werkt 
Sonja individueel of met maximaal twee 
personen. Gedurende 8 weken kom je 
langs op de praktijk voor 1,5 uur per 
week. Er worden verschillende vaardig-
heden aangeleerd, zoals: ademfocus, 
meditaties, bodyscan en yoga. De kosten 
voor gehele training zijn slechts 99 euro. 
Hierdoor is het voor iedereen toegankelijk.

Loosduinenstraat 6
2729 CZ Zoetermeer
06 - 23 98 52 43
info@mindfulnessriseandshine.nl
www.mindfulnessriseandshine.nl

WIE BEN JE?
Sinds 2012 heeft Sonja al bijna 1000 
mensen behandeld. Zij melden zich zelf 
bij haar of worden doorgewezen door 
bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en 
psychologen. Haar jongste cliënt was 
18 jaar en haar oudste 86. “Je hebt vaak 
niets te vertellen over wat jou in het 
leven overkomt, maar wel hoe je ermee 
omgaat. Wie bepaalt de regels?” Dat 
laatste leer je bij een-op-een coaching-
sessies. “Wie ben je? En als jouw werk 
wegvalt, wie ben je dan? Daar hebben 

veel mensen moeite mee. Wil je erbij 
horen of denk je dat mensen iets van jou 
verwachten? Laatst zei een cliënt: ‘Ik doe 
nog steeds wat mijn moeder van mij 
verwacht, maar zij is allang overleden.’”

COUNSELING & ACT
Counseling doet Sonja speciaal voor 
mensen die tijdelijk niet lekker in hun 
vel zitten. Dit kan te maken hebben met 
een onverwerkt trauma of emotionele 
problemen uit het verleden. Ook geeft 
ze Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT). Deze gedragstherapie helpt 
cliënten om op een flexibele manier 
om te gaan met de obstakels die ze 
tegenkomen (acceptance), zodat men 
kan blijven investeren in de dingen die 
ze écht belangrijk vinden (commitment).

Mindfulness is een manier van leven, 
waarin je je bewust bent van het 
hier en nu. De training is effectief 
gebleken bij onder meer werkstress 
en burn-out, somberheid en 
depressie, emotionele gevolgen 
van ernstige ziekte en psychische 
klachten op het gebied van angst, 
spanning en onrust. Sonja van der 
Vlist van praktijk Rise and Shine 
leert het je!
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MINDFULNESSMOMENTEN ZIJN 
ALS ZONNESTRALEN OP EEN DAG



In het verpleeghuis, ziekenhuis en revali-
datiecentrum was Jessica jarenlang in 
dienst. Maar ook in andere zorgbranches 
deed ze veel ervaring op. Hierdoor heeft 
zij een team van (wijk)verpleegkundigen 
en verzorgers verzameld om elke hulpbe-
hoevende op het gebied van wijkverple-
ging of verzorging te kunnen helpen. 
Denk hierbij aan (tijdelijke) ziekte of han-
dicap, waardoor iemand niet helemaal 
voor zichzelf kan zorgen. Of hulp bij het 
douchen, aankleden en medicatie. Ook 
ondersteuning bij dementie en palliatieve 
zorg /terminale zorg is mogelijk. 

FRANCHISE
Vanwege de groei heeft NovaCura Zorg-
groep een franchiseformule opgezet voor 
(startende) zorgondernemers die in de 
thuiszorg willen stappen. Het is speciaal 
voor thuiszorgorganisaties die ondersteu-
ning nodig hebben in de bedrijfsvoering, 
kwaliteit van zorg en administratieve 
werkzaamheden. “Wat wij doen, willen 
we ook andere ondernemers leren. We 
willen hen laten zien: zo kan het ook”, 
aldus Jessica. 

Bredewater 16
2715CA Zoetermeer
06 - 28 98 21 20
info@novacurazorggroep.nl
www.novacurazorggroep.nl

HIER KRIJG JE THUISZORG 
ZOALS HET HOORT

KWALITEIT EN 
WELZIJNSBELEVING OP 1
“Er is veel vraag naar zorg vanwege de 
vergrijzing, maar tegelijkertijd is er min-
der personeel beschikbaar in de branche. 
Daarom is de kwaliteit extra belangrijk”, 
vindt hbo-regieverpleegkundige Jessica, 
die sinds 2002 werkzaam is in de zorg-
sector. “Ik heb veel dingen meegemaakt 

waar ik enorm van ben geschrokken. 
Denk hierbij aan zware vervuiling in het 
huis van een cliënt. Maar er zijn ook sim-
pelere verbeterpunten. Een moslima 
wordt vrijwel altijd liever niet door een 
man verzorgd. Bij grote organisaties gaat 
dat weleens mis en dan weigert de klant 
de zorg. Dat voorkomen wij door wel 
met wensen en behoeften rekening te 
houden. We doen alles in overleg met 
naasten en eventueel de mantelzorger.”

NAUW SAMENWERKEN
“Wij willen de gezondheid en welzijn van 
cliënten verbeteren, zodat zij de kwaliteit 
van leven kunnen blijven ervaren.” Om 
die reden werkt NovaCura Zorggroep 
nauw samen met huisartsen, apothekers, 
specialisten en andere zorggerelateerde 
instanties. “Het is enorm belangrijk werk 
wat wij doen. Bij verschillende organisa-
ties zag ik dat de kwaliteit van de zorg 
ondermaats was. Daar heb ik zelfs een 
keer een melding van gemaakt bij de 
inspectie”, laat Jessica weten. 

WOONZORGINSTELLING
In de toekomst hoopt NovaCura Zorg-
groep een stap verder te gaan. Het plan 
is om een woonzorginstelling op te rich-
ten. “Daar is enorm veel vraag naar en 
past perfect binnen onze visie. Cliënten 
die niet meer thuis kunnen wonen, willen 
dat wij hen blijven verzorgen. Nu staan 
velen op een wachtlijst voor een aange-
paste woning maar daar gaat veel tijd 
overheen. We willen dit jaar nog aan de 
slag gaan met het plannen van onze 
woonzorginstelling om onze cliënten nóg 
betere zorg te kunnen bieden.”

Tijdens vorige werkzaamheden in 
de zorg leerde Jessica Rai hoe het 
niet moest. Om die reden startte 
zij in november 2018 NovaCura 
Zorggroep, gevestigd aan het 
Bredewater. NovaCura Zorggroep 
geeft wél de juiste zorg aan huis. 
Het wordt namelijk perfect 
afgestemd op de wensen en 
behoeften van de cliënt.
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Wijkverpleegkundige Suzy



In 2017 behaalde zij haar master aan 
de Universiteit Utrecht in de klinische 
psychologie. Tijdens haar master werkte 
ze als psycholoog in opleiding bij Stichting 
Centrum ’45 en vervolgens als psycholoog 
bij de GGZ instelling Altrecht in Utrecht. 
De liefde van haar leven, Arthur Lepelaar, 
trok haar naar Zoetermeer. Samen met 
hem als praktijkmanager en Kurdistan 
Aziz als GZ-psycholoog startten ze 
Mentalmints in november 2019. Sumeja: 
“Mentalmints staat voor snoepjes-voor-
je-brein. Soms verloopt je leven anders 
dan je zou willen. Je voelt je minder 
goed of zelfs slecht. Het dagelijkse leven 
kan dan een hele opgave zijn en negatieve 
gedachten kunnen behoorlijk hardnekkig 
zijn. Het doorbreken en veranderen 
van die gedachtepatronen kost tijd en 
energie. Logisch, want sommige patronen 
hebben zich in de loop van de jaren 
steeds verder ontwikkeld. Uiteindelijk 
kom je er alleen niet meer uit. Psycholo-
gische hulp creëert inzicht in jouw 
gedachtepatronen, zodat je je uit-
eindelijk weer beter kan voelen.”  

MOMENTEEL GÉÉN WACHTTIJD 
& IS ER EEN KLIK?
“Na verwijzing van de huisarts duurt het 
minimaal drie maanden voordat je bij de 
GGZ aan de beurt bent. Dat is natuurlijk 
erg frustrerend. Wij hanteren momenteel 
geen wachttijd voor eerstelijns psycholo-

Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
06 - 81 82 76 14
info@mentalmints.nl
www.mentalmints.nl

gische hulp en je bent dus direct welkom 
voor een gratis kennismakingsgesprek. 
Wat zijn je verwachtingen van de behan-
deling en zijn die realistisch? Is er een 
klik? Wederzijds vertrouwen is namelijk 
essentieel voor het verloop van het be-
handeltraject. Vervolgens vindt de intake 
plaats waar we naast de verwachtingen 
ook concrete doelen opstellen zoals: 
Ik wil van mijn angst af! Aan het eind 
van iedere sessie vraag ik om feedback 
via e-mail, zodat cliënten zich gaan 
realiseren waar ze naar toe willen.”   

WE ZIJN ER VOOR JOU.VOOR NU.
STRAKS EN LATER! 
“Bij de tweede sessie koppel ik de 
verstrekte informatie terug en dan gaan 
we gelijk aan de slag. Mensen zitten hier 
met een reden, maar daar is een weg aan 
vooraf gegaan. We beginnen dus echt 
bij nul door het maken van een levenslijn. 
Wie ben je? Wat zijn je kwaliteiten en 
hoe was je gezin van herkomst? Zo creëren 
we een soort Google Maps voor de mind. 
Een levenslijn geeft beide partijen inzicht 
in het huidige gedrag. Toe aan inzicht? 
Via de site kun je meteen een afspraak 
maken, óók ‘s avonds! Verder spreek ik 
meerdere talen en dat vinden expats 
zeer prettig. Binnenkort start ik met een 
cursus gebarentaal zodat doven en 
slechthorenden ook psychologische hulp 
kunnen krijgen. Iedereen heeft recht op 
goede, persoonlijke en verzekerde zorg. 
Wat is jouw verhaal?”

Oorspronkelijk komt psycholoog Sumeja Ahmic 
uit Bosnië-Herzegovina. In 1998 verhuisde zij op 
6-jarige leeftijd naar Den Haag, omdat haar 
vader bij het Joegoslavië Tribunaal ging werken. 
Als kind zag zij dat de bevolking van haar 
geboorteland leed onder de nasleep van de 
oorlog op mentaal gebied. “Het verbaasde me 
toen al dat daar weinig over gesproken werd en 
ik vroeg me af waarom mensen zo verschillend 
reageerden op bepaalde situaties. Als ik mensen 
beter zou begrijpen, kon ik ze misschien ook 
helpen. Het was voor mij dé motivatie om 
psychologie te gaan studeren,” vertelt Sumeja. 
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Deze tekening van 
Banksy staat voor 
vrijheid en hoop.

MENTALMINTS: SNOEPJES-VOOR-JE-BREIN
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Podo-Start H.C. van der Sluijs 
is gevestigd in fysio praktijk Optimum
Groeneweg 5, 2718 AA Zoetermeer
079 - 362 1625 
www.podo-start.nl

De kraamverzorgenden van Klavertje 
Vier Kraamzorg zijn er voor de kersverse 
ouders, baby en het gezin. Ze begeleiden
je en geven advies over hoe jij je baby 
zelfstandig kunt verzorgen. Dagelijks 
worden er medische controles uitgevoerd 
bij jou en je baby. En ze ondersteunen je 
bij het geven van borstvoeding en/of 
flesvoeding. Ze leren je ook alles wat je 
moet weten om na de kraamperiode 
zelfstandig de zorg voor je baby over 
te nemen. Maar ze leren je vooral te 
genieten van je baby! Zorg die alleen 
een kleinschalig bureau kan leveren en 
daar zijn veel gezinnen naar op zoek!

VOLDOEN AAN WENSEN
Mirjam en José hebben samen meer 
dan 60 jaar ervaring. Hierdoor weten zij 

precies wat kersverse ouders nodig heb-
ben: persoonlijke aandacht, flexibiliteit 
en zo veel mogelijk dezelfde kraamver-
zorgende. En als je toch vragen hebt, 
zijn ze altijd bereikbaar. Inmiddels is het 
team gegroeid naar 12 ervaren kraam-
verzorgenden. “Geregeld komen gezinnen 
voor de tweede en zelfs derde keer bij 
ons terug”, vertelt Mirjam.  Nieuwsgierig 
geworden? Lees eens de positieve erva-
ringen op de website van Klavertje Vier 
Kraamzorg. Dan ben je direct overtuigd!
06 - 44 93 44 13
info@klavertjevierkraamzorg.nl
www.klavertjevierkraamzorg.nl

De voeten zijn het fundament van ons lichaam. Daar staan we 
op. Het is dus van belang dat de stand goed is om lichamelijk 
goed te kunnen functioneren. Voetklachten worden vaak 
voor lief genomen. Maar als je er niets aan doet kunnen het 
slepende klachten worden en die kunnen weer andere 
klachten veroorzaken. Gevoelige en zwakke voeten kunnen 
van grote invloed zijn op de werking van het mechanisme 
dat de houding en beweging van ons lichaam bepaalt.

Zo kunnen plat- en holvoeten leiden 
tot rugklachten en verkeerd gekozen 
schoeisel kan klachten veroorzaken in 
het algehele houdings- en bewegings-
apparaat. Scheefstand in de basis van 
de voet kan tot houdingsveranderingen 
leiden in de knieën, heupen en rug. 
Daardoor kan een totaal verkeerde 
manier van lopen en staan in de hand 
worden gewerkt.Wij werken met de 
nieuwste 2D en 3D scantechnologie van 
Delcam voor nóg meer precisie bij het 
maken van inlays.  De inlays worden 

ingetekend waar de cliënt bij is, zodat u 
kunt zien waar en hoe de voeten onder-
steund of gecorrigeerd gaan worden. 
Tevens maken wij gebruik van echo-
grafie. Hiermee kunnen wij een 
duidelijke en snelle diagnose stellen.

De meest voorkomende voetklachten 
zijn: Voorvoetpijn, hielpijn, pijn onder 
de middenvoet, branderig gevoel, 
instabiele enkels, afwijkende vormen 
en standen van de voet, verminderde 
beweeglijkheid, teenklachten.  

Wij helpen graag uw klacht te verhelpen 
of te verminderen door het aanmeten 
van op maat gemaakte inlegzolen.

WILT U WEER LEKKER KUNNEN LOPEN?
AL MEER DAN 15 JAAR UW REGISTERPODOLOOG IN ZOETERMEER

Mirjam Dingemans en José Naessens van 
Klavertje Vier Kraamzorg doen het samen met 
hun team nét even iets anders. Met hun 
kleinschalige kraambureau bieden zij zorg op 
maat en veel ruimte voor persoonlijke aandacht 
voor een heerlijke én zorgeloze kraamtijd!

EEN KRAAMBUREAU 
ZOALS HET HOORT TE ZIJN



Willem Dreeslaan 436B 
2729 NK Zoetermeer 
06 - 270 535 90 
info@maxhoortechniek.nl
www.maxhoortechniek.nl

GA VOOR EEN PERFECT GEHOOR

Het is voor velen heel normaal: goed 
kunnen horen. Maar dat is helaas niet 
voor iedereen het geval. Het lachen 
van je kinderen, je favoriete song of 
het geluid van de zee. Om weer goed 
te kunnen genieten van dergelijke 
momenten is een perfect hoortoestel 
essentieel.

“KLANTEN MOETEN 
VRIJ ZIJN OM 
EEN KEUZE TE 

KUNNEN MAKEN”

NEEM GEEN GENOEGEN 
MET EEN STANDAARD 
HOORTOESTEL, MAAR

Audicien Gordon Piper legt de keuze 
voor de naam Max Hoortechniek perfect 
uit: “Max staat voor maximale aandacht, 
maximaal resultaat en maximale kwaliteit. 
Dit kan dankzij de nieuwste hoortoestel-
len van de Deense topmerken Oticon, 
Bernafon en ReSound. Ik ben er voor 
mensen die last hebben van gehoor-
verlies of tinnitus (oorsuizen) en beter 
willen dan standaard hoortoestellen.”

ER IS VEEL BETER
Gordon weet namelijk als geen ander 
hoe de wereld van de hoortoestellen in 
elkaar steekt. Hij werkt namelijk al 20 jaar 
in de branche. “Er is een enorme ontwik-
keling qua technologie”, zegt Gordon. 
“De vrije markt hoortoestellen bestaat 

uit ongeveer 15 procent van Nederland. 
Het zijn de beste hoortoestellen van de 
wereld, maar worden bijna niet verkocht. 
Een indirect gevolg van het beleid van 
zorgverzekeraars. Via zorgverzekeraars 
kun je een prima hooroplossing krijgen, 
vaak grotendeels of geheel vergoed. 
Maar er is nog véél beter. Ik werd niet 
gelukkig van het werken binnen de con-
tracten van zorgverzekeraars. Ik wil iets 
niet prima doen, maar zo goed mogelijk 
en niet half werk leveren. Klanten moeten 
vrij zijn om een keuze te kunnen maken.”

VOLLEDIG NAAR WENS
Veel digitale hoortoestellen van Max 
Hoortechniek kunnen volledig naar wens 
worden aangepast via een speciale app 
op de smartphone. Hiermee kun je zelfs 
per omgeving (gezelschap, auto, luid 

lawaai) het geluid precies aanpassen 
zoals jij het wil. Ook het televisiegeluid 
in de hoortoestellen ontvangen en 
bijvoorbeeld via het gehoorapparaat 
telefoneren is mogelijk. Bang voor een 
onbetaalbaar gehoorapparaat? Je kunt 
kiezen uit de categorieën basic, essential, 
advanced, premium of best exemplaar. 
Deze toestellen verschillen op basis van 
functionaliteit, maar ook qua prijs. Zo 
zijn hoortoestellen al vanaf 599 euro 
beschikbaar. De prijzen zijn opgesplitst in 
toestelprijzen en de prijzen voor bijkomen-
de nazorg of consulten. “De klant betaalt 
hierdoor alleen waar hij gebruik van 
maakt. De prijzen liggen een stuk lager 
dan gebruikelijk in de markt. Dit is uniek 
in Nederland en ik geloof hier echt in.” 

STUUR EEN APPJE
Audicien Gordon werkt alleen op af-
spraak, ook in de avond en in het week-
einde. Hij is bovendien via WhatsApp 
uitstekend te bereiken. Jongeren en slecht-
horende klanten ervaren het als ideaal!
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“Yoga is niet alleen een filosofie, maar 
ook een methode die de verstoorde 
balans tussen lichaam en geest herstelt,” 
vertelt Sonja Adriaansz die al vanaf haar 
17e gefascineerd is door yoga. Na diverse 
yogaopleidingen en jarenlange leserva-
ring startte zij in 1995 Yogastudio Balans 
in Zoetermeer. Waarom heeft iedereen  
baat bij yoga? “Yoga is een oude oosterse 
leer en staat voor verbinding tussen 
lichaam en geest. Verder draait yoga 
vooral om bewustwording en ontspanning. 
Mensen raken al snel uit balans door 
een jachtig leven, stress en negatieve 
emoties. We eisen te veel van onszelf en 
op een gegeven moment raakt de koek 
op. Luisteren naar je lichaam is dus essen-
tieel. Wie ben je en wat voel je? Je hoeft 
er ook helemaal niet lenig voor te zijn. Je 
lichaam wordt vanzelf soepeler. Het feit 
dat yoga niet prestatiegericht is, spreekt 
veel mensen aan.”

HATHA YOGA RESULTEERT IN PURE 
ONTSPANNING
“Een Hatha Yoga-les duurt 75 minuten en 
vooraf drinken we gezellig een kopje 
biologische thee of een glas water. In 

Algengroen 3
2718 GN Zoetermeer
079 - 361 6570
info@yogastudiobalans.nl
www.yogastudiobalans.nl

  @YogaStudioBalansZoetermeer

onze ruime, behaaglijke yogastudio met 
vloerverwarming en sfeerverlichting be-
gint de les met “vijf minuten niks” in een 
comfortabele houding om je spieren te 
ontspannen. Je kunt het zien als een gees-
telijke cooling-down van je (werk)dag en 
een meditatiemoment om de drukte van 

de dag los te laten. Vanuit een ontspannen 
lichaam kunnen vervolgens de eenvoudige 
yoga-oefeningen beter uitgevoerd worden. 
Yoga is geschikt voor iedereen en je hebt 
er slechts een badlaken en comfortabel 
zittende kleding bij nodig. Wees vooral 
gewoon lekker jezelf!” 

YOGASTUDIO BALANS BESTAAT 
BINNENKORT 25 JAAR!
“Dit jaar bestaan we 25 jaar en dat willen 
we met diverse activiteiten feestelijk 
vieren. Eind januari zijn we dit bijzondere 
yogajaar gestart met een receptie voor 
leden en belangstellenden. Verder 
presenteren we diverse extra lessen zoals 
een klankschalenconcert en meditatief 
schilderen. Ook heeft de yogastudio in 
het kader van de verduurzaming een 
“groen” dak waardoor de isolatie nu opti-
maal is. ’s Winters blijft de studio behaag-
lijk warm en ’s zomers is het er heerlijk 
koel. Inmiddels is onze website compleet 
vernieuwd en het is dan ook raadzaam 
om onze jubileumagenda in de gaten te 
houden. Wanneer kies jij voor jezelf en 
maak je online een afspraak voor een gratis 
en vrijblijvende proefles? Zeker in de 
ochtenduren is er nog voldoende plek.”
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LESTIJDEN
MAANDAG Hatha Yoga 19.00-20.15 en 20.30-21.45 uur door Sonja Adriaansz
DINSDAG Hatha Yoga 20.30-21.45 uur door Sonja Adriaansz
WOENSDAG Hatha Yoga 09.00-10.15, 19.00-20.15 en 20.30-21.45 uur door Sonja Adriaansz
DONDERDAG Hatha Yoga 10.30-11.45 uur en 20.00-21.15 uur door Jeltje Goet-Hiemstra
ZATERDAG Hatha Yoga 09.30-10.45 uur door Sonja Adriaansz

WANNEER KIES 
JIJ STRUCTUREEL 
VOOR EEN ONTSPANNEN GEVOEL?

Iedereen heeft het druk, druk, druk. 
Minder stress resulteert in een gezonder 
en relaxter leven. Maar hoe bereik je dat 
ontspannen gevoel? Het medicijn is yoga. 
Het is niet alleen een filosofie, maar ook 
een methode die de verstoorde balans 
tussen lichaam en geest herstelt. Wordt 
don’t worry, be happy jouw motto?



Het werkt kinderlijk eenvoudig. Online 
of via een papieren menulijst kies je één 
keer per week wat je de komende zeven 
dagen wil eten. Denk bijvoorbeeld aan een 
dag met rundersukade met vleesjus. Je 
kunt ervoor kiezen om te combineren met 
aardappelpuree of gekookte aardappelen 
en/of sperziebonen of rode kool. Daar-
naast kun je extra jus of een bepaalde saus 
kiezen. “Uniek in Nederland”, geeft Wytze 
aan. “Bovendien hebben we het zout in 
de maaltijden verminderd. Ook werken 
we niet meer met verzadigd vet, maar 
onverzadigd vet. De vraag naar een 
luxer assortiment neemt toe. Vanaf 
1 april bied Eten met gemak u, tegen 
een kleine meerprijs een nieuw 
assortiment luxe gerechten aan.”

ERVARING
Wytze weet waar hij het over heeft, want 
de afgelopen 35 jaar was hij werkzaam 
als zorg-assistent en dieet- en chef-kok 
in diverse verzorgingstehuizen en zieken-
huizen. Hij raadt aan om zelf een kleine 
toevoeging te doen aan de maaltijden. 
“Denk aan een augurkje, zilverui, picca-
lilly of chutney. Vooral ouderen hebben 
dan het gevoel dat ze het een persoonlijke 
touch hebben gegeven, waardoor ze 

LEKKER ETEN MET OOG VOOR GEZOND, GOEDE SERVICE 
EN BETAALBAAR? KIES DAN VOOR ETEN MET GEMAK

lekkerder en gemakkelijker eten.” Wytze 
merkt vooral veel eenzaamheid onder 
ouderen. “Ik ben soms een van de 
weinigen die op een dag bij iemand 
langskomt. Ik probeer altijd de tijd te 
nemen om even een praatje te maken. 
Dat is enorm belangrijk voor hen.” Dat is 
te merken aan zijn trouwe klanten. Velen 
zijn er al vanaf het begin, in 2016, bij.

OOK VOOR ZORGINSTELLINGEN
Ook steeds meer zorginstellingen maken 
gebruik van de diensten van Eten met 
gemak. Het begon bij Zorgpension 
Zoetermeer, maar nu zijn ook in de 
zorgpensions in Woerden, Rotterdam en 
Baarn blij met de persoonlijke service van 
Wytze. “Ik ben vrijwel altijd bereikbaar”, 
zegt Wytze, terwijl hij net een bericht 
krijgt van een zorgpension. “Medewerkers 
in de detailhandel, kinderopvang of 

kleine zorgorganisaties hebben het vaak 
druk en zijn op een gegeven moment 
uitgekeken op fast food. Ook zij weten 
mij steeds meer te vinden. Indien nodig 
kan ik zelfs boodschappen meenemen 
en samen met de maaltijden leveren.” 

VERSCHIL ZIT IN DETAILS
Volg je een dieet of eet je liever vegeta-
risch? Met de 14 verschillende diëten eet 
iedereen mee. Wytze bezorgt samen met 
zijn vier vaste bezorgers in Alphen aan 
den Rijn, Lansingerland en Pijnacker-
Nootdorp. Dat doet hij één of twee keer 
per week. De maaltijden zijn een week 
houdbaar in de koelkast en te bestellen 
in kleine, medium of grote porties. “Die 
keuze is erg belangrijk, want ouderen 
willen niets weggooien en eten niet veel. 
Een kleine maaltijd eten ze gemakkelijker 
op. Het zijn kleine details, maar die 
maken wel het verschil.”

Niet iedereen is in staat om elke 
dag voor een verse en gezonde 
maaltijd te zorgen. Met name 
ouderen hebben hier moeite 
mee. Ook als je lekker wil eten 
maar weinig tijd of zin hebt om 
zelf iets te maken, biedt Wytze 
Sloot met zijn maaltijdenservice 
Eten met gemak uitkomst.

Verse en gezonde gerechten, persoonlijke 
bezorging, mogelijkheden voor diëten en 
voedingsgewoonten én geen abonnement en 
veilig betalen. Dat is Eten met gemak. Liever 
eerst proberen? Bestel dan een (dieet)proefbox, 
met drie verschillende maaltijden, voor slechts 
€ 14,95.

079 - 820 03 99
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
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Natuurlijk, als we afscheid moeten 
nemen van een dierbare staat ons eigen 
leven een beetje stil. Karen Paternotte 
van Paternotte Uitvaartzorg ziet vaak dat 
de periode tussen overlijden en de 
uitvaartplechtigheid overschaduwd wordt 
door de vraag ‘wat de overledenen zélf 
zou hebben gewild?’. “En dat is jammer. 
Want daardoor gunt men zich geen tijd 
om toch even bij het verlies stil te staan.”
Karen merkt wel dat steeds meer oude-
ren hun uitvaartwensen in een wils-
beschikking vastleggen. “Zij willen hun 

kinderen niet met lastige keuzes belasten. 
Het zou goed zijn als ook de jongere 
generatie het normaal vindt om een 
wilsbeschikking in te vullen en te bewaren.” 
In een wilsbeschikking zet je de meest 
essentiële gegevens voor de nabestaan-
den op een rijtje. Karen: “Waar wil je 
begraven of gecremeerd worden? Wil je 
een massief houten kist of een ecologisch 
verantwoord alternatief zoals riet of bam-
boe? Hoe moet de samenkomst gaan? 
Koffie met cake of een borrel met heerlij-
ke hapjes? Als uitvaartverzorger weet zij 

als geen ander dat een waardig afscheid 
de pijn verzacht en helpt bij de verwer-
king van het verlies. “Veel uitvaarten 
verlopen over het algemeen vrij tradi-
tioneel. Vaak kan ik er vanuit mijn hart 
iets persoonlijks aan toevoegen maar 
de wens van de overledenen is het 
vertrekpunt.”

Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer
079 - 303 22 03 (24/7)
karen@paternotteuitvaart.nl
www.paternotteuitvaart.nl

‘HET IS GOED OM EENS STIL TE STAAN
BIJ UW AFSCHEID VAN HET LEVEN’

De dood. We denken er liever niet aan en praten er nog minder over. 
Vreemd eigenlijk, want diep in ons hart weten we dat het einde ooit 
nadert. Alleen de gedachte eraan, doet sommigen van ons een beetje 
huiveren. Toch is het verstandig om eens over uw eigen uitvaart na te 
denken. Hoe wilt u dat uw uitvaart eruit ziet? Wilt u begraven worden 
of juist gecremeerd? Welke muziek zou u wensen? En wie gaat uw 
uitvaart straks regelen? Met een wilsbeschikking legt u uw wensen 
exact vast en creëert u rust en tijd voor uw nabestaanden om te rouwen.

Absrechtstraat 45
2729 AW  Zoetermeer
06 - 15 34 1718
eva@balsobe.nl
www.balsobe.nl

Eva Ujvari: “Wij kunnen, net als de 
huisarts, wratten verwijderen. Maar met 
stikstof kun je huidbeschadiging tot 
gevolg krijgen. Bij ons wordt geen 
gezond weefsel weggehaald.” Ook voor 
behandeling van acne en couperose, 
haarvaatjes en verkleuringen van de huid 
ben je bij Balsobé aan het juiste adres. 

HAREN DEFINITIEF WEG
Elektrisch ontharen is zeer populair bij 
Balsobé. Door een stroomstootje wordt 
het haarzakje vernietigd, waardoor er 
geen voedingsstoffen via het bloed de 
haar kunnen bereiken. “Elektrisch ontha-

ren is de enige vorm van definitief ontha-
ren”, aldus de eigenaresse.

VOETVERZORGING
Vergeet je voeten niet! Een pedicure-
behandeling geeft verlichting bij klachten, 
maar is ook preventief aan te raden. 
Vooral bij mensen met medische klachten. 
Ziekten als diabetes, reuma en spasticiteit, 
maar ook ouderdom, overbelasting of 
gewoon verwaarlozing zorgen voor een 
verhoogd risico op complicaties. 

Nazorg is erg belangrijk bij Balsobé. “Na 
een intensieve behandeling bellen we 

hoe het daarna gaat. Ook blijven we 
informeren als de klant lange tijd niet is 
geweest om te weten of we nog iets voor 
hem of haar kunnen betekenen.” Eva: 
“De behandelingen van Balsobé worden 
mogelijk vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering. Neem telefonisch contact 
op voor een gratis huidanalyse en maak 
gauw een afspraak!”

Balsobé Huidspecialisaties en Huid-
verzorging is veel meer dan een schoonheids-
specialist. De salon is gespecialiseerd in 
onder meer cosmedische behandelingen. 
Denk hierbij aan elektrisch ontharen, 
wratten en overige huidoneffenheden 
verwijderen en pigmentvlekken verhelpen.

BALSOBÉ IS MEER DAN 
EEN SCHOONHEIDSSPECIALIST
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GHC Airborne
3D Voetcentrum Nederland  

(Sport) Podotherapie 
Eindhoven 

Airbornelaan 140
5632 JE Eindhoven

Bij fysiotherapie Britstra
3D Voetcentrum Nederland  

Podotherapie Stratum 
Gladiolusstraat 20

5644 ND Eindhoven

GHC Vredesplein
3D Voetcentrum Nederland 
Podotherapie Vredesplein 

Van Speijkstraat 50
5612 GE Eindhoven

3D VOETCENTRUM 
NEDERLAND  
(Sport) Podotherapie Zoetermeer

JAAP DEN DOOP:
Als (sport) podotherapeut sinds 2002 
werkzaam. Op de locaties in Eindho-
ven, Oss en Zoetermeer. Mijn doel is om 
een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van de biomechanische te onderbou-
wen oorzakelijke achtergrond van de 
voet gerelateerde klachten om zoveel 
mogelijk vanuit de oorzaak te denken in 
plaats van vanuit symptoombestrijding.

LARS VAN RIJCKEVORSEL: Sinds 
2012 ben ik werkzaam als podotherapeut 
binnen 3D-VCN op de locaties Amstel-
veen en Zoetermeer. Wat ik het leukste 
aan mijn werk vind, is het contact dat ik 
met de mensen heb. Daarbij hou ik ervan 
dat praktijk en theorie samenkomt bin-
nen mijn beroep. In mijn vrije uurtjes ben 
ik erg gedreven in alles wat met techniek 
te maken heeft. Ik vind het erg � jn als ik 
mensen kan uitleggen waarom bepaalde 
klachten ontstaan, dan kunnen we samen 
zoeken naar de beste oplossing. 

MARTIN KONINGS: 
Sinds 2003 werkzaam als (sport) podo-
therapeut op de locaties Zoetermeer en 
Oss. Het in kaart brengen van de voeten 
door middel van de huidige 3D-scan 
techniek en deze vervolgens uitwer-
ken kan gewoonweg niet nauwkeuri-
ger, ik ben daarom blij dat we binnen 
ons bedrijf met deze techniek mogen 
werken. Elk mens is uniek, elke klacht is 
daarom ook uniek, en daarom blijft het 
ook uniek om elke patiënt met een tevre-
den glimlach naar buiten zien te lopen.

     BEHANDELING NA TELEFONISCHE AFSPRAAK:   
%079 - 342 43 17 OF WANDEL NAAR  WWW.3D-VCN.NL

3D Voetcentrum Nederland 
Zoetermeer  

Promenadeplein 117 
(naast de Hema)  

2711  AB  Zoetermeer

Optimaal voetenwerk middels 
3D CAD-CAM techniek sinds 2002 

Een goede basis is erg belangrijk

Niet alleen als er al klachten zijn maar 
steeds vaker voor klachtenpreventie 
weten mensen tegenwoordig de weg 
naar de (sport)podotherapeut te vin-
den. Bij 3D Voetcentrum Nederland 
werkt een team van  ervaren (sport)
podotherapeuten om vanuit een uit-
gebreid onderzoek de onderliggende 
relatie van het biomechanische minder 
optimaal functioneren vanuit de voeten 
te achterhalen en zo indien mogelijk 
de oorzaak hiervan aan te pakken met 
behulp van de nieuwste 3D CAD-CAM 
techniek. Door dit te combineren met 

een scala van opbouw- en afdekmaterialen kan voor iedereen en 
elke sport gestreefd worden naar de meest optimale voetbelasting. 
Voorkomen is beter dan genezen.

OOK IN 2020
ERKENNEN ZORGVERZEKERAARS WEER DE WAARDE 
VAN DE (SPORT)PODOTHERAPEUT:

3 Bij de vergoeding van podotherapie is er géén aftrek van het eigen risico

3 Consulten en zolen worden bij de podotherapeut in 2020 veelal beter 
 vergoed. Dit mede doordat een podoloog niet meer vergoed wordt

3 Podotherapie is een HBO-opleiding met wettelijke erkenning als 
 paramedische beroepsgroep, met vereiste van deelname aan het 
 kwaliteitsregister paramedici, dus een wettelijk beschermde titel

3 De vergoedingen zijn bij elke zorgverzekering jaarlijks

3 Vergoeding vindt plaats zonder verwijzing (huis)arts

Voor een onafhankelijk overzicht wandel naar:  

WWW.3D-VCN.NL/VERGOEDING



Ook vreselijk last van allergieën? Yvonne, 
tevens gediplomeerd voedingsdeskundige, 
staat voor je klaar. “Ik spoor met behulp 
van spiertesten van de Touch for Health 
op voor welke producten jouw lichaam 
overgevoelig is”, legt ze uit. “Voeding is 
de basis van onze gezondheid. Ik heb 
600 buisjes om te testen of het lichaam 
niet goed op een voedingstof reageert. 
Vervolgens rolt daar een lijstje met pro-
ducten uit. Dan kan ik het lichaam weer 
in balans brengen met behulp van druk-
punten uit de NAET-methode, zodat de 
allergie vermindert of zelfs verdwijnt. Zo 
heb ik een keer een vrouw behandeld die 
van kleins af aan allergisch was voor 
honden en katten. Na drie behandelingen 

kon zij haar neus in een kattenvacht 
steken, zonder ergens last van te hebben. 
Ook kan ik mensen helpen bij bijvoor-
beeld een tarwe-allergie of zonneblaas-
jes.”

VAGE KLACHTEN
Zit je ook wel eens met ‘vage’ klachten, 
waarmee je niet echt goed terecht kunt 
via de reguliere gezondheidszorg? Breng 
dan even een bezoekje aan Yvonne. Haar 
manier van werken is gebaseerd op het 
feit dat geestelijk en lichamelijk welzijn 
nauw met elkaar samenhangen. Ze 
brengt de energie-banen in je lichaam in 
balans door de blokkades op te heffen, 
zodat het lichaam weer optimaal kan 
functioneren.

Al meer dan 20 jaar helpt de gecertificeerd 
natuurgeneeskundig specialist Yvonne 
Schouten mensen zichzelf te helen van 
klachten als stress, vermoeidheid en 
angsten. Zij kan zelfs je allergieën, 
hoofdpijn en migraine verminderen of 
volledig doen verdwijnen.
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Multifocale brillenglazen kunnen tegenwoordig volledig worden afgestemd op wie je bent. 
Uniek uitgevoerd, op basis van je dagelijkse bezigheden, baan, persoonlijke behoeften en stijl. 
Een volledig geïndividualiseerde oplossing, exact gemeten, berekend en geslepen op basis van 
je eigen, unieke kijkgedrag. 

KeurmerK 2016
erKend optieKbedrijfDorpsstraat 93   •   2712 AE Zoetermeer   •   T 079 316 45 75   •   www.optiquerene.nl

Wij zijn al 20 jaar als zelfstandig opticien gevestigd in de Dorpsstraat in Zoetermeer.
Als het gaat om oogzorg in de breedste zin van het woord is een bezoek aan ons echt een must. 
Ons team adviseert je optimaal als het gaat om de gezondheid van je ogen. Vooral de nieuwe 
oogzorg komt ruim aan bod. Denk hierbij aan het opsporen van glaucoom (te hoge oogdruk), 
diabetische oogafwijkingen, staar en macula degeneratie (slijtage van het netvlies). Wij merken  
dat er steeds vaker behoefte is aan de betere oogzorg als ook een goed advies.
 
Naast de optimale oogzorg hebben wij een onderscheidende collectie brillen, zonnebrillen en 
contactlenzen. Wij onderscheiden ons juist van de massa en bepalen onze eigen collectie die  
altijd iets bijzonders of speciaals biedt. 

Twijfel je aan de gezondheid van je ogen of heb je behoefte aan advies? Bij ons kun je terecht.

Vraag naar de voorwaarden.

MYSELF

Wij gaan voor optimale oogzorg!

079 - 342 7309
info@youyouheeljezelf.nl
www.youyouheeljezelf.nl
Gecertificeerd door Stichting GezondZorg en BATC

WEG MET ALLERGIEËN EN VOEL JE WEER LEKKER IN JE VEL



Oorspronkelijk komt Noy uit een dorpje 
dat vlakbij bij de hoofdstad Bangkok ligt. 
Je kunt dus gerust stellen dat de passie 
voor de eeuwenoude Thaise medische 
en spirituele traditie in haar bloed zit. In 
1980 kwam zij naar Nederland en vond 
zij de liefde van haar leven in Zoetermeer. 
Jarenlang werkte zij met veel voldoening 
in het verzorgingstehuis Seghwaert. In 
1995 gooide zij echter het roer om en 
volgde zij bij het College de Paris in 
Den Haag de opleiding schoonheids-
specialiste. Vervolgens verdiepte zij 
zich in diverse Thaise, Hawaïaanse en 
westerse massages. Sinds 2017 creëert 
gediplomeerd schoonheidsspecialiste 
Noy heerlijke geluksmomenten in haar 
gloednieuwe, oosters ingerichte 
schoonheidssalon. 

TOE AAN COMPLETE ONTSPANNING?
“De Thaise massage zorgt voor complete 
ontspanning en verlicht fysieke en geeste-

Boekweitakker 21
2723 VW Zoetermeer
079 - 346 02 06
06 - 402 76 210
noy@sunanthawellness.nl
www.sunanthawellness.nl

WANNEER CREËER JIJ EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?

lijke spanning. Pijnklachten als nek-, rug- 
en hoofdpijn kunnen na enkele sessies 
als sneeuw voor de zon verdwijnen. Er 
zijn zelfs speciale technieken om vrouwen 
van buik- en menstruatiepijnen af te 
helpen. Kortom, de Thaise massage 
resulteert in een optimale bloedcirculatie 
en vertraagt ook het verouderingsproces. 
Eigenlijk is het een mix van normale 
massage, acupressuur, yogatechnieken 
en stretchen. Na de massage voel je je 
als herboren en bruis je weer van de 
energie. Veel mensen beginnen met een 
Thaise voetmassage als kennismaking. 
Naast de oosterse massages beheers ik 
ook diverse westerse massages zoals de 
zwangerschapsmassage en de Hotstone 
massage. Voor iedere klacht bestaat er 
een specifieke massagetechniek.” 

GEZICHT- EN 
LICHAAMSBEHANDELINGEN
“Echte schoonheid komt van binnen, 

maar je uiterlijk is natuurlijk wel de eerste 
indruk. Een goed verzorgd uiterlijk is 
immers jouw visitekaartje. Als schoon-
heidsspecialiste verzorg ik diverse ge-
zicht- en lichaamsbehandelingen. Een 
standaard gezichtsbehandeling bestaat 
uit reiniging en peeling. Na de huidanalyse 
verwijder ik onzuiverheden zoals mee-eters 
en epileer ik de wenkbrauwen. Vervolgens 
breng ik een masker aan na een 
ontspannende gezichtsmassage. Een 
huidverzorgende crème is de finishing 
touch. Last van rimpels, kraaienpootjes 
of littekens? Dan is een bindweefsel 
massagekuur dé oplossing. Tot slot kun 
je ook voor pedicure, manicure en harsen 
bij mij terecht. Wanneer kies jij een 
geluksmoment voor jezelf?” besluit Noy.

“Hoe gaat het met jou? Druk, druk, druk! Een 
herkenbaar antwoord op een simpele vraag. 
Je leven wordt beheerst door je agenda. Je 
energie verdwijnt langzaam uit je lichaam en 
je lontje wordt steeds korter. Tijd voor 
geluksmoment! In Thailand, het land van de 
glimlach, introduceerden Boeddhistische 
monniken 2.500 jaar geleden de Thaise 
massage. Het is net als acupunctuur een 
methode om de balans tussen lichaam en 
geest te herstellen. Gelukkig hoef je niet 
helemaal naar Thailand om je energiebanen 
weer een boost te geven,” vertelt Noy van 
Well-Chaisri van Sunantha Beauty & Wellness. 
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VOORJAARSACTIE
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 10% KORTING 

op alle beauty- en wellness behandelingen van Sunanthawellness in 2020
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Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer 
(wijk 28 Noordhove)
079 - 331 29 93
zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl
www.haarhuisvantongeren.nl

Rokkeveenseweg 32A
2712 XZ Zoetermeer
079 - 361 45 76
tppstoop@xs4all.nl
www.stooptandprotheticus.nl

Openingstijden alleen op afspraak: ma t/m don 
van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Vrijdag 
gesloten. Weekenddienst: 085 - 822 31 13!

Wellicht heb jij er nog niet eerder van 
gehoord, maar frontale fibroserende 
alopecia wordt steeds vaker bij Haarhuis 
van Tongeren geconstateerd. Een 
symmetrische rand van haarverlies aan 
de voorste haarlijn en aan de zijkanten 
van de hoofdhuid kan voor veel onzeker-
heid zorgen. “Wij zorgen voor een haar-
stuk dat niemand ziet zitten”, belooft 
Sander. “Kaalheid kan bij vrouwen elk 
aspect van het leven beïnvloeden. Er 
zijn vrouwen die zelfs in een isolement 
raken. Bij Haarhuis van Tongeren doen 

we er alles aan om dat te voorkomen. 
”Ook voor mannen zijn haarstukken 

beschikbaar. “Met folie verlijmen we 
dat met de hoofdhuid. Dat ziet er super 
mooi uit en is erg populair. Dat kan bij 
kale plekken of kaalheid bovenop. Voor 
volledig kale mannen hebben we ook 
haarwerken. Wij hebben geen toupet 
van vroeger, maar kwalitatief haarwerk.”

Frontale fibroserende alopecia (FFA) komt steeds 
vaker voor, merkt Sander van Tongeren. Het is een 
vorm van haaruitval die gekenmerkt wordt door 
verlies van haren aan de voorzijde en zijkanten van 
de hoofdhuid. Enkele haren kunnen blijven bestaan in 
de kale plekken. FFA komt vooral voor bij vrouwen 
vanaf ongeveer vijftig jaar. Gelukkig heeft Haarhuis 
van Tongeren ook een oplossing voor dit probleem!

LAST VAN ALOPECIA? EEN HAARWERK 
GEEFT JE WEER VERTROUWEN

V.l.n.r. Janine, Sander, Monique en Petra

“Je uiterlijk is de eerste indruk. Een lelijk 
gebit kan je zelfvertrouwen dus behoor-
lijk aantasten. Zo houden veel mensen uit 
schaamte een hand voor hun mond als ze 
lachen. Gelukkig bieden onze volledige 
gebitsprothesen dan uitkomst. Wij laten 
mensen weer onbezorgd praten en la-
chen! Steeds meer mensen kiezen tegen-
woordig voor een implantaat als klikvaste 
oplossing voor een gebitsprothese. Er 
moet dan nog wel voldoende kaakbeen 
aanwezig zijn. Als we geen complicaties 
verwachten, start onze samenwerking 
met de implantoloog die de implantaten 

aanbrengt in de kaak. De voordelen 
naast een stralende lach zijn duidelijk: het 
kauwvermogen verbetert en pijnlijke 
plekken verdwijnen.” 

INVESTEREN IN DE TOEKOMST
De appel valt niet ver van de boom. 
Zoon Raymond volgt inmiddels de 
opleiding tot tandprotheticus en 
daarnaast doet hij dagelijks praktijk-
ervaring op. “De jeugd heeft de toe-
komst en daarnaast investeren we 
in geavanceerde apparatuur zoals 
cad-cam. De vervaardiging van een 

gebitsprothese hebben we dus geheel 
in eigen hand. Verder scannen we 
afdrukken waarmee de afdruklepels en 
beetplaten worden geprint. Zo is het 
resultaat nog efficiënter. Tot slot ben je 
hier ook welkom voor noodreparaties!”

KLIKVASTE GEBITSPROTHESE 
RESULTEERT IN STRALENDE LACH!

Hans Stoop. Al 30 jaar combineert de tandprotheticus 
ambachtelijk vakmanschap met innovatieve tandtechnieken. 
Het resultaat? Een volledige gebitsprothese die niet 
meer van een echt gebit te onderscheiden is. Wat is 
eigenlijk het verschil tussen een tand-technicus en een 
tandprotheticus? “Een tandtechnicus werkt in opdracht van 
de tandarts, terwijl wij zelfstandig volledige gebitsprothesen 
mogen vervaardigen zonder verwijzing,” vertelt Hans.
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06 - 22 93 18 92
Nandasbox@hotmail.com
www.fitstap.nl

Jarenlang werkte Karin Geurts in de 
jeugdhulpverlening met kinderen, jonge-
ren en ouders. Vijf jaar geleden startte zij 
als scheidingsbemiddelaar waarvan de 
laatste twee jaar bij Zorgzaam Scheiden. 
“Zelf ben ik tweemaal gescheiden en 
inmiddels voor de derde keer getrouwd. 
Als gescheiden moeder met twee kinde-
ren weet ik heel goed dat scheiden een 
complex proces is. Gelukkig verliepen 
mijn scheidingen harmonieus. Je moet 
een scheiding echter niet onderschatten. 
Deskundige begeleiding vanaf het op-
stellen van het ouderschapsplan t/m het 
indienen van de officiële stukken bij de 

rechtbank biedt steun en rust. Verder 
hebben ouders én kind(eren) iemand 
nodig die echt naar ze luistert,” vertelt 
Karin. 

HOOR JIJ DE KINDERSTEM TIJDENS 
JULLIE SCHEIDING?
“Door hun onderlinge strijd bestaat het 
gevaar dat ouders hun kind(eren), waar 
ze zielsveel van houden, toch uit het oog 
verliezen. Zorgzaam Scheiden onder-
scheidt zich van andere mediators, om-
dat we tijdens het scheidingsproces uit-
gebreid de stem van het kind willen 
horen. Hoe gaat het met jou? Zijn er 

dingen waar je verdrietig of boos over 
bent? Hoe zie je de toekomst? De infor-
matie koppelen we terug aan de ouders, 
zodat zij er rekening mee kunnen hou-
den. Uiteindelijk is zorgzaam scheiden dé 
basis van een nieuwe start!” 

Karin Geurts: 
scheidingsbemiddelaar 
& gezinscoach 
Regio Zoetermeer, Delft en omstreken 
06 - 46 00 57 65
karingeurts@zorgzaamscheiden.nl
www.zorgzaamscheiden.nl

Je weet dat het goed voor je is meer te 
bewegen. En te werken aan een gezonde 
leefstijl. Maar in de praktijk komt het er niet 
echt van. Of je hebt het al eens geprobeerd, 
maar toen is het verwaterd. Herken je dit? 
“Graag help ik je daarmee,” vertelt 
Nanda den Hoedt, FitStap coach en praktijk-
ondersteuner bij een huisartsenpraktijk.

“In mijn werk zie ik elke dag patiënten 
waarbij dit speelt en het is fantastisch 
om niet alleen vanachter mijn bureau 
maar ook praktisch met leefstijl aan 
de slag te gaan.” Binnenkort start in 
Zoetermeer weer een FitStap-groep. 
FitStap is een laagdrempelig programma 
van 12 weken. Stap voor stap, rekening 
houdend met jouw mogelijkheden en 
beperkingen, kom je (weer) in beweging. 
Ik help je haalbare doelen te stellen en 
daaraan te werken. Aandacht voor je 
fysieke conditie en je voedingspatroon 

gaan daarbij hand in hand. Eenmaal per 
week ga je naar buiten. Je wandelt, 
doet oefeningen en krijgt leefstijltips. 

Twee keer per week train je zelf. Je 
krijgt een app die jou motiveert en 
waarmee je contact kunt onderhouden 
met elkaar en met de coach. Deelname 
aan FitStap kost € 125 (inclusief de app). 
De eerstvolgende groep begint op 
maandagavond 30 maart 2020. Voor 
aanmelding en meer informatie kun 
je terecht op www.fitstap.nl. 

MEER BEWEGEN, GEZONDER 
LEVEN: STAP VOOR STAP

Helaas strandt volgens het CBS één op de drie 
huwelijken. Al met al is een scheiding een ingrijpende 
gebeurtenis met emotionele, financiële en fiscale 
consequenties. Een harmonieuze scheiding verdient 
altijd de voorkeur. Zeker als er minderjarige kinderen 
bij betrokken zijn. Zij mogen toch niet de dupe worden 
van een vechtscheiding. Maar hoe pak je het aan? 

ZORGZAAM SCHEIDEN IS 
DÉ BASIS VAN EEN NIEUWE START!



JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Levering en hypotheekakte voor € 763,- 
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, 

inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

Verkoper géén kosten doorhaling 1e hypotheekrecht en 
volmacht bij aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Niets notarieel vastleggen is geen optie!
Zoals al gezegd, niets doen is geen optie. We gaan even uit van een 
ernstige situatie. Stel dat u plotseling getroffen wordt door een hersen-
infarct. Al snel verschijnen er enkele prangende vragen op ons netvlies. 
Wie maakt bijvoorbeeld uw medische wensen kenbaar aan de behan-
delend arts? En wie regelt het beste verzorgingstehuis of particuliere 
zorg? Ook uw bankzaken en betalingen gaan gewoon door. Wie zegt 
de huur op of regelt de verkoop van uw huis? En wat gebeurt er met 
de opbrengst?

De voordelen van een levenstestament
Wie neemt de leiding van uw onderneming over en beheert uw 
vermogen? Als u niets vastlegt, mag niemand het doen. Uw familie- 
leden kunnen wel via de kantonrechter een bewindvoerder benoe-
men. De bewindvoerder mag dan enkele zaken regelen. In sommige 
situaties heeft hij echter de goedkeuring van de kantonrechter nodig. 
Een tijdrovende en lastige procedure die niet altijd het gewenste 
effect oplevert. Daarom adviseren wij het opstellen van een levens- 
testament bij de notaris.

Jaarlijks krijgen ongeveer 160.000 mensen in Nederland te maken met een hersenziekte  of een vorm 

van hersenletsel door een hersenbloeding, herseninfarct, tumor, hartstilstand, operatie of ongeluk. 

leder uur krijgen vier mensen in ons land de diagnose dementie. Na verloop van tijd worden mensen 

wilsonbekwaam. Dat kan tot juridische en financiële problemen leiden. Met een levenstestament houdt 

u de touwtjes strak in handen. Ook op het moment dat u het zelf niet meer kunt.

Wie behartigt uw belangen 
als u dit zelf niet meer kunt?

Levenstestament
voor  1 persoon

€ 267,- 
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