
WWW.MIJNZAAKZOETERMEER.NL ■ 20.000 EX HUIS AAN HUIS VERSPREID ■ Nr 6 ■ 2020

HEID!GezondSPECIAL

TON KOUWETS

KOUWETS 
MEDIATION

KAREN PATERNOTTE 

PATERNOTTE
UITVAARTZORG

RAYMOND EN
HANS STOOP

STOOP TAND-
PROTHETICUS

SANDER VAN TONGEREN

HAARHUIS 
VAN TONGEREN

IRMA VAN DER VLIET

VOETMEDICA 

DION TIMMER 

EOS
HUIDLASERKLINIEK

YVONNE SCHOUTEN

YOUYOU
HEEL JEZELF

CAMILLUS OVERMEIRE &
ARIE JAN VAN DER BIJL

JUST 
NOTARISSEN

LISA SPRUIT EN 
SANDRA HENDRIKS

SMC
RIJNLAND

MARTIN WINKEL EN 
MARLEEN VAN SCHAIK

PENTA PRO

KRISTA VAN ZEIJL

STICHTING
LEERGELD

EVA UJVARI

BALSOBÉ 
HUIDSPECIALISATIES 
EN HUIDVERZORGING

RENÉ TEGELAAR 

OPTIQUE
RENÉ

MICHEL BEZUIJEN

BURGEMEESTER
ZOETERMEER

TOM UITSLAG

CHIROPRACTIE
ZOETERMEER

HILBRAND NAWIJN

STICHTING 
VRIENDEN VAN 
HET LANGELAND 
ZIEKENHUIS!

AART VAN DER MEIJ EN 
PAULINE STEEGMANS 

ORTHODONTIST
ZOETERMEER

ONDERNEMERS-
SCHOOL/QREDITS

SIMONE BOS-GEURTZEN

THE POWER
COMMUNITY

RUUD DE RIDDER EN
HENNIE VERBURG 

ORTHOPEDISCH
CENTRUM

NICK ELSINK EN 
GABY GROENEVELD 

MONDZORG
ZOETERMEER

MOUSTAPHA EL BAROUDI

OMNIA
ZORG



“Met deze robotarm, Mako Smart
Robotics™ van Stryker kunnen we veel 
preciezer werken”, legt orthopedisch 
chirurg Hennie Verburg uit over de 
robotarm-technologie die helpt tijdens 
knie- en heupoperaties. Hij zal samen 
met collega Ruud de Ridder hier als 
eerste mee werken. “Door eerst een 
CT-scan te maken, kunnen we zien hoe 
bijvoorbeeld de knie er precies uit ziet. 
Deze data zetten we over naar de robot, 
oftewel de computer. Welke maat 
prothese is nodig en hoe gaan we deze 
erin zetten? Tijdens de operatie kunnen 
we nog finetunen. De robot weet 
daardoor hoe hij de botten moet zagen, 
zodat de nieuwe prothese precies in de 
goede stand staat. Maar er moet altijd 
iemand bij zijn. De robot doet het samen 
met de orthopeed.” Verburg en De 
Ridder volgden een speciale opleiding 
om de robotarm te kunnen besturen.

NOG BETER PRODUCT
Nu werken De Ridder en Verburg met, 
zoals ze dat zelf noemen, een ‘timmer-
mansoog’. “En dat klopt ook vaak, maar 
niet altijd. De robot kijkt overal doorheen 
en heeft driedimensionaal zicht. Wij 
kijken tegen het bot aan, dus de robot 
ziet het beter. De bottenzaag maakt de 
ideale cuts die wij van tevoren hebben 
bepaald. We kunnen er niet eens mee 
uitschieten. Het apparaat stopt als het 
door het bot is, omdat het precies weet 
hoe dik het is”, aldus Verburg. De Ridder 

ROBOTARM HELPT BIJ OPERATIES

ORTHOPEDISCH CENTRUM 
HEEFT PRIMEUR IN RANDSTAD:

vult aan: ”De kans op een net niet 
perfecte prothese wordt hierdoor kleiner. 
We kunnen een beter product leveren.”

“HET TIMMERMANSOOG 
WORDT VERVANGEN 
DOOR EXACTE DATA”

VERBETERSLAG
Nog dit jaar worden de eerste knie- 
en heuppatiënten geopereerd met de 
robotarm. Alle gegevens van deze opera-
ties worden opgeslagen en onderzocht. 
De Ridder: “Daar kunnen we van leren. 
We weten preciezer wat we doen en dat 
kunnen we ook controleren, dankzij onze 
wetenschapsgroep. Dat is voor ons een 
verbeterslag. De jongere generatie leert 
dan nóg beter met de robot werken. 
Het timmermansoog wordt vervangen 
door exacte data. Ik verwacht dat dit dé 
toekomst is en er over tien jaar overal 
in ziekenhuizen robots staan.”

LAAGDREMPELIG
Sinds 1 juli werken de 20 orthopeden 
van de Reinier Haga Groep, het Haga
Ziekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf 
(Delft en Voorburg) en LangeLand 
Ziekenhuis (Zoetermeer) in het ultra-
moderne Orthopedisch Centrum samen 
in de gefuseerde vakgroep. “We komen 
elkaar vaak tegen en werken nauw samen. 
In de backoffice hoor je vaak iemand 
vragen: Kijk eens even mee? Het is zeer 
laagdrempelig. Het is een uniek concept, 
vandaar dat de robot hier komt.”

Een robot die helpt bij knie- en heupoperaties? 
Nee, dat is geen toekomstmuziek. In de 
Randstad is het Reinier Haga Orthopedisch 
Centrum de eerste die met een robotarm aan 
de slag gaat. Het is een voorproefje van wat 
ons te wachten staat in de toekomst!
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Ruud de Ridder en Hennie Verburg



“Dat was een bijzonder moment,” vertelt 
hij. “Maar het was natuurlijk vreselijk 
jammer dat mijn ouders, vrienden en 
familie niet aanwezig konden zijn. 
Ook verviel de kennismaking met veel 
Zoetermeerders waardoor je direct 
contact mist. Alleen zo voel je wat er 
leeft in de stad.”  

Sinds 2013 was Michel Bezuijen (54) de 
geliefde burgemeester van Rijswijk. Hij 
werd door raadsleden en bewoners 
omschreven als een zeer betrokken 
burgervader die dicht bij de mensen 
staat. Hij was zelfs voorgedragen voor 
een tweede termijn. Toch koos hij voor 
Zoetermeer. Als je de positieve geluiden 
uit Rijswijk hoort, dan kan Zoetermeer 
een ambitieuze en gemotiveerde 
burgemeester verwachten. Waarom 
koos hij voor Zoetermeer? 
“In Rijswijk had ik het uitstekend naar 
mijn zin, maar toen Charlie Aptroot 
zijn pensioen aankondigde, wist ik dat 
Zoetermeer voor mij een prachtige 
uitdaging zou zijn. Zoetermeer is met 
125.000 inwoners de derde stad van de 
provincie Zuid-Holland. Een ambitieuze 
stad met enorm veel potentie die op 
diverse vlakken kwalitatief nog kan 
groeien met andere strategieën. Een 
prachtige uitdaging die mij enorm 

“ZOETERMEER IS EEN FANTASTISCHE 
STAD EN EEN PRACHTIGE UITDAGING!”

aansprak. Verder is Zoetermeer gewoon 
een hele leuke stad met verborgen 
pareltjes. De verhuisdozen zijn uitgepakt 
en inmiddels wonen we dan ook met 
veel plezier in de wijk Oosterheem.”  

ZOETERMEER IS DÉ PLEK
Zoetermeer wil definitief afscheid nemen 
van het slaapstad-imago. De nieuwe 
slogan “Zoetermeer is dé plek” op de 
Mandelabrug en het Stadhuis is de start 
van een promotiecampagne. 
De gemeente roept inwoners op om 
een foto van hun favoriete plek in 
Zoetermeer te delen op social media 
met de hashtag#Zoetermeerisdeplek. 
Welke pareltjes kent u al?
“Sowieso is de karakteristieke Dorps-
straat heel bijzonder. Er zijn nog te 
weinig mensen die deze authentieke 
winkelstraat met de historische geveltjes 
kennen. Daar tegenover staat een brui-
send Stadshart met volop horeca-aanbod 
dat nu helaas door Covid-19 volledig 
platligt. Zoetermeer heeft prachtige 
parken en de ligging richting het Groene 
Hart is voor sport en bewegen ook heel 
belangrijk. Tot slot biedt Zoetermeer 
veel voorzieningen en qua evenementen 
wordt er normaal gesproken veel 
georganiseerd. Trots en zelfbewust 
moeten we meer laten zien welke 
kwaliteiten Zoetermeer in huis heeft.” 

KENNISMAKING WIJKEN
Lopend of fietsend wil de burgemeester 
iedere week een wijk verkennen. Tijdens 
de bezoeken praat hij “coronaproof” met 
bewoners, ondernemers en maatschappe-
lijke instellingen over belangrijke 
ontwikkelingen. “Onlangs ben ik in de 
wijk Palenstein geweest die van binnenuit 
door het gevarieerde nieuwbouwaanbod 
een totaal andere uitstraling heeft gekre-
gen. Er volgen nog meer van dat soort 
projecten. Het is essentieel dat we de 
bestaande stad meetrekken in de groei. 
Met de visie 2040 denken we die sprong 
te kunnen maken.”   

CORONAMAATREGELEN RESPECTEREN
“De tweede golf van de coronacrisis 
hangt als een dreigende wolk boven 
Zoetermeer. Het aantal besmettingen 
stijgt aanzienlijk en dat is een pijnlijke 
constatering. Daarom roep ik alle Zoeter-
meerders op om zich strikt aan de corona-
maatregelen te houden. Samen moeten 
we de discipline kunnen opbrengen om 
het virus een halt toe te roepen. Kortom, 
houd je aan de coronamaatregelen, res-
pecteer de handhavers en blijf gezond!”

Michel Bezuijen. Vanaf 1 oktober 
2020 is hij dé nieuwe burgemeester 
van Zoetermeer. Maandag 
12 oktober jl. werd hij in de raads-
vergadering officieel beëdigd door 
de commissaris van de Koning 
Jaap Smit. Een ceremonie die 
door de coronamaatregelen anders 
was. Zo hing zijn vrouw Nicole 
de ambtsketen om zijn nek 
gevolgd door een kus.
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“Haarverlies heeft niet alleen een enorme 
impact op het uiterlijk, maar ook op het 
zelfvertrouwen,” vertelt Sander van 
Tongeren. “Gelukkig hebben wij voor 
ieder haarverliesprobleem een oplossing. 
Veel klanten hebben dan ook spijt dat 
ze niet eerder gekomen zijn.”
“Al ruim 55 jaar hebben we ervaring met 
haarwerken voor vrouwen én mannen. 
Dat is heel bijzonder, want er bestaat 
geen specifieke haarwerkopleiding. Het 
duurt dan ook minimaal zes jaar, voordat 
iemand volledig zelfstandig aan de slag 
kan. We hebben dus alle expertise in 
huis voor het aanbieden, plaatsen en 
verzorgen van haarwerken,” vervolgt 
Sander die de derde generatie van het 
familiebedrijf vertegenwoordigt. “Kennis, 
ervaring én goed luisteren naar de 
wensen van de klant zijn essentieel. De 
zoektocht naar het ideale haarwerk is 
een individueel en emotioneel proces. 
Daar nemen we uitgebreid de tijd voor. 

Is er nog activiteit in de haarfollikel en 
kun je nog iets aan het haarverlies doen? 
Na het eerste kosteloze gesprek inclusief 
een hoofd- en haaranalyse zit je nergens 
aan vast. We informeren je over de 
verschillende haarsoorten, de systemen 
en de kosten: van Europees en Aziatisch 
echt haar tot synthetisch haar. Welk haar-
werk past het best bij jouw persoonlijkheid 
en levenswijze?” 

WELK HAARWERK PAST BIJ JOU?
“Zowel mannen als vrouwen ervaren 
haarverlies en/of het dunner worden van 
de haarbos als een klein drama. Sommigen 
worden er zelfs zielsongelukkig van. Dat 
is echt niet nodig. Verder bestaan er over 
haarwerken hardnekkige misverstanden. 
Zo is het beeld van afwaaiende pruik een 
associatie die we graag uit de wereld 
willen helpen. Het is soms een drempel 
waar mensen overheen moeten. Bij ons 
ontdekken ze vervolgens diverse opties. 
Ieder haarwerk op maat is namelijk uniek. 
Wil je alleen een minimale aanvulling 
op de kalende kruin of is een volledig 
haarwerk de beste oplossing? Wil je een 
permanent systeem waarmee je kunt 
slapen, sporten, douchen, fietsen of juist 
niet? Onze kracht? Het juiste haarwerk 

moet bij je persoonlijkheid passen en 
mag niet van echt te onderscheiden zijn. 
Als je het haarwerk ziet dan is het niet 
goed.” 

PUUR NATUUR, SYNTHETISCH OF 
EEN COMBINATIE?
“Veel klanten kiezen voor de hoogste 
kwaliteit Europees echt, natuurlijk haar 
dat optimaal draagcomfort garandeert. 
Het is puur natuur. Het beweegt, mag 
nat worden en past het best bij jouw 
persoonlijkheid. Uiteraard zijn er ook 
andere oplossingen zoals Aziatisch echt 
haar, synthetische confectie haarwerken 
of een combinatie van haarsoorten die je 
ook kunt stylen en föhnen. Je moet dus 
goed nadenken over wat je precies wilt. 
Maatwerk gaat dus veel verder dan het 
aanmeten van een standaard haarwerk. 
Verder brengen we ook haarextensions 
aan waarmee we meer lengte en volume 
creëren. Tot slot hebben we als groot-
handel voor kappers én particulieren 
professionele kappersbenodigdheden, 
en verzorgingsproducten in huis. 
Wanneer kies jij voor verzorgd haar en 
een beter gevoel?”

“Als je haar maar goed zit”, 
dan kun je de hele wereld 
aan. Ons haar is misschien 
nog meer dan onze kleding 
een directe weerspiegeling 
van onze identiteit. Maar 
wat nu als je last hebt van 
haarverlies door chemo-
therapie, frontale alopecia of 
een andere haaraandoening?
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Esmeralda, Janinne, Sander en Petra



 Samen met het team waaronder twee 
mondhygiënisten, drie preventie-assis-
tenten en acht tandartsassistenten staan 
de tandartsen Gaby Groeneveld en Nick 
Elsink garant voor complete mondzorg 
én een stralende lach. Tijd voor een blik 
achter de schermen.

Hoe is jullie samenwerking eigenlijk 
ontstaan? “Onze vriendschap ontstond in 
2001 tijdens de introductieweek van de 
studie Tandheelkunde in Amsterdam. Na 
het afstuderen liepen onze wegen enigs-
zins uiteen. Zo stortte Nick zich eerst op 
de algemene tandheelkunde met affini-
teit voor endodontologie, terwijl ik me 
specialiseerde in de endodontologie en 
implantologie,” vertelt Gaby die vanaf 
zijn zesde jaar al wist dat hij tandarts zou 
worden.  Inmiddels werken de vrienden 
als tandartsen vanaf 2016 nauw samen en 
richten ze zich met name op de cosmeti-
sche tandheelkunde. “Rond 2009 zijn we 
overgeschakeld naar een digitale werk-
wijze, waarbij we de kies in de mond 
scannen. Vervolgens kan de tandtech-
nicus de kroon digitaal vervaardigen. Het 
vervelende “happen” is dus voorgoed 
verleden tijd. Verder is het behandel-
resultaat voorspelbaarder en zeer 
accuraat. Afhankelijk van de esthetische 
en functionele situatie kiezen we voor 
het meest geschikte materiaal zoals 
porselein, composiet of zirkonium.”

Nathaliegang 241
2719 CR Zoetermeer
079 - 361 28 84
info@mondzorgzoetermeer.nl
www.mondzorgzoetermeer.nl

WIJ STAAN GARANT VOOR COMPLETE 
MONDZORG ÉN EEN STRALENDE LACH!

ESTHETIEK VOLGT 
FUNCTIONALITEIT!
“Als tandarts moet je technisch onder-
legd zijn en goed met mensen om 
kunnen gaan. Het zijn aspecten die ons 
vak zo fascinerend maken,” vervolgt 
Nick. “We herstellen én creëren. Daar-
naast lossen we niet alleen problemen 
op, maar we onderzoeken ook de oor-
zaken. Dat betreft de reconstructieve of 
functionele kant van de tandheelkunde. 
Zo kan een “beet” niet goed zijn waar-
door er gaatjes of breuken kunnen 
ontstaan. Dat probleem moet dan eerst 
opgelost zijn. Esthetiek volgt functiona-
liteit. Als de functionele kant klopt, dan 
zijn automatisch de originele verhoudingen 
van tanden en kiezen correct. Als er sprake 
is van een multidisciplinair behandelplan 
dan verwijzen we naar een orthodontisten-
praktijk in Zoetermeer waar we heel 
efficiënt en fijn mee samenwerken.”     

PREVENTIE IS ESSENTIEEL!
“Als nieuwe patiënten zich online inge-
schreven hebben, volgt al snel het intake-
gesprek dat je kunt vergelijken met een 
periodieke controle. We screenen dan het 
gebit zorgvuldig. Hoe ziet het eruit? Zijn 
er acute verrichtingen noodzakelijk of moe-
ten reconstructieve problemen aangepakt 
worden? Heb je wellicht een implantaat, 
kroon, facings of brug nodig? Er kan na-
tuurlijk ook niets aan de hand zijn. We 
adviseren ouders om van jongs af aan hun 
kind mee te nemen naar periodieke con-
troles. Ze kunnen dan alvast wennen aan 
de entourage en ervaren dat een tand-
artsbezoek helemaal niet eng is. Kinderen 
worden met een gaaf gebit geboren. 
En om dat zo te houden is preventie 
essentieel voor het behouden van een 
gaaf gebit én een stralende lach. Niet 
voor niets is onze missie: Durf te lachen! 
We willen toonaangevend en vernieu-
wend zijn, waarbij de wens van de patiënt 
centraal staat. Tot slot kunnen patiënten 
met een gerust gevoel naar onze praktijk 
komen, want we werkten altijd al onder 
strenge hygiënische omstandigheden. 
Wanneer durf jij weer te lachen?

Nadat de tandartspraktijk 40 jaar geleden 
was opgericht, is vanaf december 2019 
Mondzorg Zoetermeer gevestigd in het 
voormalige politiebureau aan de Nathaliegang 
241 tegenover Winkelcentrum Rokkeveen. 
De rigoureuze verbouwing resulteerde in 
een hypermoderne tandartsenpraktijk met 
een stijlvolle entree en zes comfortabele 
behandelkamers die voorzien zijn van 
high-end tandheelkundige apparatuur. 

5

Nick Elsink en Gaby Groeneveld 



Violiervaart 22  |  2724 VR Zoetermeer
079 - 500 17 92

Weidedreef 92  |  2727 EM Zoetermeer
(gevestigd in Huisartsenpraktijk Weidedreef)

info@smc-rijnland.nl  |  www.smc-rijnland.nl

6

“Als iemand rugklachten heeft, dan moet 
je eerst onderzoeken waar die klachten 
vandaan komen. De juiste diagnose is 
namelijk essentieel voor een effectief 
behandeltraject. Dat proces geldt 
natuurlijk ook voor spier- en peesklachten 
zoals hielspoor, hamstring-, achilles-, 
kniepees- en schouderblessures waar-
onder de “frozen shoulder”. Bij iedere 
klacht hanteren we eigen protocollen 
die we met behulp van recente weten-
schappelijke literatuur en onze uitgebreide 
ervaring hebben opgesteld. Tijdens de 
intake wordt met echografie gekeken 
naar de aard en de locatie van de klacht. 
Zo kunnen we in beeld krijgen of er 
sprake is van mogelijke verkalking, vocht 
of een scheurtje. Als er sprake is van 
spier-peesletsel kiezen we voor shock-
wavetherapie of EPTE (Echogeleide 
Percutane Electrolyse).”

SHOCKWAVETHERAPIE 
“De beoordeling van het beeld vindt 
trouwens tijdens de intake plaats, zodat 
de patiënt precies kan volgen wat er 
aan de hand is. Meten blijft weten! 
Met shockwavetherapie prikkelen we 
de pees waardoor het lichaam zelf voor 
herstel zorgt door stimulatie van de
stofwisseling en verbetering van de 
bloedcirculatie. Deze mechanische 
therapie zet aan tot herstel. Dat blijkt 

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD 
IN SPIER- EN PEESKLACHTEN!

uit vermindering van pijn & kalkvorming 
en spierontspanning.”

EPTE-THERAPIE
“Afhankelijk van de aard van de klacht 
en de echo kan ook blijken dat de EPTE-
therapie effectiever is. Met EPTE brengen 
we in combinatie met de echo een naald 
exact in de probleemzone van de pees. 
Vervolgens dienen we een elektrische 
impuls toe die een gecontroleerde 
reactie in het lichaam veroorzaakt die 
aanzet tot herstel in de pees. Bij deze 
intensievere therapie dan shockwave is 
er direct sprake van pijnvermindering, 
vochtafdrijving en herstel van de pees.”

DE JUISTE METHODE IN COMBINATIE 
MET FLYWHEEL TRAINING
“De behandelmethoden Shockwave en 
EPTE combineren we altijd met Flywheel 

training. De technologie achter Flywheel 
training is ontwikkeld door NASA om 
astronauten in gewichtloze toestand te 
trainen. Vervolgens bleek deze innovatieve 
trainingsvorm zeer geschikt voor de 
behandeling van spier- en peesklachten 
door de excentrische overload die plaats-
vindt. Zo wordt spier- en peesweefsel 
optimaal belast en ontstaat er lokale 
verbetering en versterking van de pees 
en omliggende spieren, pijnvermindering 
en een betere belastbaarheid. Op het 
moment dat de huishouding door 
Shockwave en/of EPTE in orde is, moet 
je dus gaan oefenen om de pees te 
versterken. Vaak zien we na enkele 
behandelingen al resultaat. Dus waarom 
zou je langer door blijven lopen met 
spier- of peesklachten?” besluit Sandra.

“Spier- en peesklachten kunnen zeer hardnekkig 
zijn. Heb je bijvoorbeeld last van hielspoor, 
achillespees, kniepees of schouderklachten? 
Wacht dan niet te lang met de behandeling 
en kies SMC Rijnland Fysiotherapeuten, dé 
praktijk die verstand van spieren en pezen 
heeft. Een verkeerde aanpak kan namelijk 
leiden tot langdurig herstel,” vertelt manueel 
therapeut Sandra Hendriks. “Naast mijn 
functie als manueel therapeut heb ik me ook 
gespecialiseerd in spier- en peesherstel.”

Lisa Spruit en Sandra Hendriks

Flywheel

Shockwave EPTE

Echografie



Alsof het niets voorstelt. Na 17 jaar bij 
de politie maakte Simone zelf ook een 
krachtige beslissing. Ze nam ontslag en 
richtte zich volledig op haar nieuwe uit-
daging: The Power Community. “Ik vond 
het fantastisch om als agent op straat te 
werken. Maar er deden zich natuurlijk 
ook heftige incidenten voor waar ik vaak 
maar kort bij kon zijn. Na tien jaar werd ik 
docent binnen de Politie. Daar merkte ik 
dat die heftige incidenten in het lijf en in 
het hoofd van mijn collega’s konden gaan 
zitten, maar bleef het bij een signaleren 
hiervan. Daarna ging ik bij de politie aan 
de slag als docent binnen het domein 
DSI, de Dienst Speciale Interventies. 
Deze functie vroeg mij op menig vlak uit 
mijn comfort zone te komen. Zo kwam ik 
in aanraking met The Power Community.” 
Simone volgde het I AM Programma. “Ik 
zei meteen: dit is wat ik ga doen!” Nu is 
ze trainer bij The Power Community in 
Amsterdam en opgeleid tot coach. Vanaf 
1 december start ze haar eigen vestiging.

I AM PROGRAMMA
Naast het 1 op 1 programma en Small 
Group Training (max 6 personen) springt 
het I AM Programma er tussenuit. Daar-
mee leer je concrete doelen te stellen en 
te doen wat je moet doen om resultaat 
te creëren. De doelen worden gesteld 
binnen 4 B’s. “Vaak stellen mensen 

EEN KRACHTIG LIJF, EEN KRACHTIG LEVEN!

doelen, maar komen niet tot de actie 
die het resultaat creëert. Tijdens het 
I AM programma krijgt men twee keer 
per week een functionele workout waar 
techniek en de vertaling naar de dagelijkse 
bewegingen prioriteit hebben. Het 
gedrag dat ze laten zien tijdens het 
sporten komt terug in de coaching die 
ze eens per week krijgen. “De impact is 
magisch om te zien gebeuren, maar wat 
het belangrijkste is. Het is niet een quick 
fix maar juist een nieuwe leefstijl.

SIMONE BENOEMT 
MEERDERE KEREN DE 4B’S
Body: Hoe zit je in je vel, Beïng: heb je 
rust en overzicht in alles wat je doet, 

Een krachtig lijf is de basis voor een 
krachtig leven. Hoe dat werkt? Ga eens 
het gesprek aan met Simone Bos. Haar 
energieke motivatie overtuigt je meteen. 
Op 1 december opent zij haar The Power 
Community  studio voor coaching en 
fysieke training, aan de Zeppelinstraat 3 in 
Berkel en Rodenrijs. “Ik begeleid mensen 
naar een sterk, vitaal en krachtig lijf. 
Hierdoor creëren zij blijvend resultaat op 
zowel persoonlijk als zakelijk vlak.
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“DE 4B’S VORMEN 
DE BASIS VAN EEN 

SUCCESVOL LEVEN”

Balance: heb je een oprechte connectie 
met die mensen om je heen, Business: 
wordt jouw potentie benut, sta je in je 
kracht. “Ik help mensen doelen te stellen 
binnen deze pijlers en begeleid hen naar 
wie ze moeten zijn om deze doelen te 
behalen. De combinatie van sport en 
coaching is perfect!” 

ONDERNEMEND
De doelgroep bestaat uit ondernemers 
en ondernemende personen. Zij verster-
ken elkaar in deze hechte community. 
Juist in deze coronacrisis blijkt dit weer 
zo belangrijk. “We zijn er voor iedereen, 
maar ondernemers, ambitieuze en 
ondernemende mensen begrijpen goed 
wat nodig is om doelen te behalen. Alles 
draait om commitment.”

The Power Community 
Berkel en Rodenrijs
Zeppelinstraat 3
2652 XB Berkel en Rodenrijs
06 - 16 06 50 38
simone.bos@thepowercommunity.eu

Simone Bos



Een opticien doet tegenwoordig veel 
meer dan alleen brillen en contactlenzen 
verkopen. Daar is Optique René een 
perfect voorbeeld van. Steeds vaker 
brengen mensen met oogproblemen 
eerst een bezoek aan Optique René in 
de Dorpsstraat. “Als optometrist richten 
wij ons de laatste tijd steeds meer op 
de oogzorg. De samenwerking in 
Zoetermeer met huisartsen, oogartsen 
en optometristen zal in de toekomst 
geïntensiveerd worden. Zo kan de 
oogarts gerichter een patiënt zien, 
waardoor de wachttijden korter worden”, 
vertelt René Tegelaar, die in januari al 
20 jaar met Optique René gevestigd is 
aan de Dorpsstraat 93.

SPECIALE METINGEN
De optometristen van Optique René 
zijn gespecialiseerd in het opsporen van 
oogafwijkingen door speciale metingen. 
Dat kan bijvoorbeeld bij netvliesveroude-
ring, suikerziekte (diabetes mellitus), 
een te hoge oogdruk of wanneer er een 
oogziekte in de familie voorkomt. “Met 
de nieuwste apparatuur kunnen we een 
scan maken van de binnenkant van het 
oog, waarmee we het netvlies in lagen 
kunnen beoordelen. Waar zit het 
probleem en waardoor is het ontstaan? 
Sommige oogafwijkingen hebben meer 
zorg nodig dan een bril op de neus 
zetten en klaar.” Ook bijziendheid is een 
steeds groter wordend probleem. “Vooral 
bij jongeren die vaak binnen zitten en naar 

Dorpsstraat 93
2712 AE Zoetermeer
079 - 316 45 75
zoetermeer@optiquerene.nl
www.optiquerene.nl

korte afstanden kijken, zoals schermen 
van computers en televisies. Hiervoor 
zijn speciale lenzen aan te passen die 
de achteruitgang kunnen remmen.” 
Kinderen onder de 12 worden dan ook 
altijd gedruppeld voor de juiste meting.

“ONZE MODELLEN WORDEN 
MET ZORG GEMAAKT”

VERRIJKING
Waarom René jaren geleden met de 
oogzorg begon? “De interesse in mijn 
vak. Ik ben lang geleden als opticien 

begonnen, omdat ik zelf brildragend 
ben. Ik wilde weten hoe het allemaal 
in elkaar steekt. Het is fijn om met de 
oogzorg nóg meer mensen te kunnen 
helpen. Het is een verrijking van het 
vak. Maar een bril maken blijft toch het 
leukst om te doen, hoor. Van een 
montuur en twee glazen een mooie bril 
maken voor een klant, die daar weer 
blij mee is. En weer goed kan zien!”
 
EXCLUSIEVE MODELLEN
Want naast de oogzorg heeft René 
natuurlijk ook nog contactlenzen, 
zonnebrillen en brillen met exclusieve 
modellen van echte brillenmerken. 
“Dat hoeft niet altijd veel te kosten. 
Je krijgt wel waar voor je geld. Hoe zit 
de bril op de neus en achter de oren? 
De pasvorm is vaak mooier dan bij 
bekende modemerken. Onze modellen 
worden met zorg gemaakt.”
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Wat zijn onze ogen belangrijk. Maar 
daar staan we weinig bij stil. Goed 
kunnen zien, nemen we al snel voor 
lief. Behalve als we problemen 
hebben met onze ogen. Bij Optique 
René kun je dan terecht voor 
deskundig advies op het gebied van 
oogmetingen en optometrie, maar 
natuurlijk ook voor de aanschaf van 
brillen, contactlenzen en zonnebrillen!

OOK VOOR OOGZORG NAAR OPTIQUE RENÉ

René Tegelaar 



“Het technische aspect binnen de 
orthodontie in combinatie met de 
zorgverlening aan voornamelijk kinderen 
waren mijn drijfveren om orthodontist te 
worden. Van jongs af aan wilde ik eigen-
lijk al orthodontist worden, maar hiervoor 
moet je eerst de opleiding tandheelkunde 
voltooien,” begint Pauline die in Leiden 
is opgegroeid. “Zo heb ik aan de uni-
versiteit van Groningen tandheelkunde 
gestudeerd. Deze studie duurde zes jaar. 
Daarna heb ik in Amsterdam de speciali-
satie tot orthodontist, een extra opleiding 
van vier jaar, gevolgd. Als orthodontist 
kijk je niet alleen naar de tanden en de 
esthetiek, maar naar het hele gezicht, 
de kaken ten opzichte van elkaar en de 
functie hierbij. De uitdaging van al deze 
aspecten in combinatie met de wens 
van de patiënt te betrekken in het be-
handelplan spreekt mij aan. Ik kijk er 
met veel plezier naar uit om deze zorg 
te verlenen bij de praktijk van 
Orthodontist Zoetermeer.”

ERVARING COMBINEREN 
MET INNOVATIE 
Hoe ben je eigenlijk bij de praktijk 
terechtgekomen? “Via LinkedIn ben ik 
benaderd door een relatie van Aart en 
na een kennismakingsgesprek heb ik een 
paar dagen meegelopen. Tijdens deze 

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

ORTHODONTIST PAULINE STEEGMANS VERSTERKT 
HET TEAM VAN ORTHODONTIST ZOETERMEER!

dagen sprak met name de professionele 
visie van Aart over de orthodontie mij 
erg aan. Aart is natuurlijk een zeer 
ervaren orthodontist en ik verwacht 
veel van hem te kunnen leren. Verder 
staat hij open om samen na te denken 
over nieuwe inzichten, technieken en 
behandelplannen. Dat maakt Ortho-
dontist Zoetermeer ook zo bijzonder: het 
combineren van ervaring met innovatie. 
Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden 
binnen de orthodontie die tot een goed 
eindresultaat kunnen leiden. Tijdens de 
opleiding heb ik veel kennis en vaardig-
heden verworven, maar die moet je 
natuurlijk ook kunnen plaatsen in een 
ander perspectief.”
 

GOED INGESPEELD 
EN GEMOTIVEERD TEAM 
“Inmiddels ben ik officieel gestart als 
orthodontist in de praktijk van Aart. Door 
het professionele team dat uitstekend op 
elkaar is ingespeeld, verliepen mijn eerste 
dagen heel prettig. Het team is uitermate 
gemotiveerd en de praktijk draait goed 
en professioneel. Bij orthodontie is naast 
goede samenwerking ook de sfeer 
essentieel voor het bereiken van optimale 
resultaten. Daarnaast vind ik het leuk om 
aan kinderen tussen 10 en 16 jaar uit te 
leggen wat het doel van de beugel is en 
waarom deze in sommige situaties zo 
belangrijk is. De orthodontist stelt een 
diagnose, ontwikkelt een passend 
behandelplan en voert uit, maar de 
medewerking van de patiënt is minstens 
zo belangrijk. Je ziet een patiënt maan-
delijks gedurende twee jaar, dus een 
goede band is essentieel. Vaak komen 
patiënten met een esthetische vraag. Ik 
haal mijn voldoening uit het combineren 
van die esthetiek met de functionaliteit. 
Een mooi gebit is voor het leven en dat 
vraagt om precisie en zorgvuldigheid.”

Kinderen en volwassenen zorgeloos laten 
lachen. Daar draait het al sinds 1995 om bij 
de praktijk van orthodontist Aart van der Meij 
aan het Promenadeplein in het Stadshart. 
Het rechtzetten van tanden en kiezen én 
het corrigeren van de kaakstand is een vak 
apart. “Daarnaast staan innovatie en nieuwe 
inzichten hoog in ons vaandel. We zijn dan ook 
bijzonder blij met de komst van orthodontist 
Pauline Steegmans bij onze praktijk,” vertelt 
Aart. Een introductie.
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Aart van der Meij 
en Pauline Steegmans



“OmniaZorg staat voor kleinschalige, 
persoonlijke en betrokken zorg”, vertelt 
bestuurder Moustapha El Baroudi. 
“De aandacht voor en de bejegening 
van cliënten is daarbij erg belangrijk. 
Wij spreken van cliënten met een 
migratie achtergrond en niet-migratie 
achtergrond. Voor beiden willen we de 
zorg zo optimaal mogelijk leveren. 

Zowel voor mevrouw Jansen die met ‘u’ 
aangesproken wil worden als mevrouw 
Hadja Fatima, die bij haar voornaam 
genoemd wil worden. Onze medewerkers 
spreken letterlijk en figuurlijk de taal van 
de client om drempels weg te nemen. De 
communicatie met en het vertrouwen 
krijgen van de cliënten zijn voor ons de 
uitgangspunten om zorg te leveren.”

ZORG OP MAAT
OmniaZorg biedt thuiszorg op maat, dus 
voor iedereen. Denk hierbij aan hulp in 

BELEVINGSGERICHTE ZORG 
IS VOOR IEDEREEN

de huishouding, persoonlijke verzorging, 
verpleging en ambulante begeleiding. 
Dat gebeurt altijd in overleg met de 
cliënt zelf, mantelzorgers en familieleden. 

“Bij persoonlijke verzorging kun je den-
ken aan hulp bij steunkousen aantrekken, 
het in- en uit bed helpen of hulp bij douchen. 
Huishoudelijke hulp, kan ook aange-
vraagd worden vanuit de Wmo, beslaat 
onder meer stofzuigen en het schoon-
maken van het badkamer en toilet. 
Verpleging gebeurt altijd door BIG-
geregistreerde verpleegkundigen. 
Zij kunnen bijvoorbeeld medicijnen
toedienen of injecties geven. Als laatste 
is er ambulante begeleiding, ook vanuit 
de Wmo en Wlz mogelijk, waarbij we 
iemand ondersteunen bij de elf leef-
domeinen, zoals financiën, huisvesting en 
of zinvolle tijdsbesteding. Zo kan ieder-
een voor alle zorgvragen bij ons terecht.”

OmniaZorg beschikt over medewerkers 
met zeer diverse achtergronden, met of 
zonder bi-culturele achtergrond. “Wij 
noemen het cultuursensitief, maar het is 
eigenlijk belevingsgericht werken. We 
zien een cliënt niet als een onderdeel van 
een groep, maar als een individu met al 
zijn wensen en behoeftes.”

CORONATEAM
Vanwege corona komen er momenteel 
zo min mogelijk verschillende verzorgden 
over de vloer bij cliënten van OmniaZorg. 
De thuiszorgorganisatie heeft zelfs een 
speciaal coronateam voor mensen die 
mogelijk besmet zijn, zodat ook voor hen 
de zorg gewaarborgd blijft.

Als je zorg nodig hebt, wil je toch dat 
het goed is? Voor jezelf of voor een 
ander. OmniaZorg wil iedereen die te 
maken krijgt met een zorgvraag in de 
thuissituatie kwalitatieve zorg en 
ondersteuning bieden. Persoonlijke 
verzorging, verpleging, ambulante 
begeleiding en huishoudelijk hulp; 
OmniaZorg biedt het allemaal, met 
respect voor de culturele en religieuze 
normen en waarden van de cliënt.
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Dublinstraat 48
2713 HS Zoetermeer
085 - 401 92 10
info@omniazorg.nl 
www.omniazorg.nl

“IK HERKEN JE STEM AL 
IN DE GANG, MIJN DAG 
BEGINT GELIJK GOED”

“IK HEB DOOR DE CORONA 
BIJNA GEEN CONTACTEN MEER 
MET ANDERE MENSEN, MAAR 
GELUKKIG WEL MET JULLIE”

“IK KENDE OMNIAZORG NIET, 
MAAR ALS IK NOG EENS 

ZORG NODIG HEB, WEET IK 
WAAR IK MOET ZIJN”

Astrid, management assistente/telefoniste Emine, verpleegkundige

Hanane, verzorgende IG



De huidsspecialisten van Balsobé zien 
direct wat jouw huid nodig heeft. Met 
een uitgekiend behandelprogramma, 
afgestemd op jouw huidtype kunnen 
zij elk huidprobleem verhelpen. “Huid-
problemen zijn er in vele vormen en 
hebben ook verschillende oorzaken. Zo 
kennen we diverse soorten acné, meestal 
bij de jeugd. Maar ook volwassenen 
kunnen last van acné hebben. Andere 
veel voorkomende huidproblemen zijn 
overmatige pigmentatie, gesprongen 
adertjes (couperose), rosacea of zelfs 
eczeem”, vertelt eigenaresse Eva. 

UNIEKE PEELING
Microdermabrasie is een unieke peeling-
techniek die gebruik maakt van een fijne 
straal van microkristallen die over de huid 
gaat en daarmee de dode en beschadigde 
huidcellen verwijdert. Doordat de 
opperhuid die uit diverse lagen bestaat 
op verschillende niveaus verdund kan 
worden, zijn vele huidproblemen te 
behandelen. Zo wordt de huid gestimu-
leerd, oneffenheden verdwijnen en krijg 
je weer een frisse, jonge uitstraling. Het 
werkt ideaal tegen onder meer rimpels, 
littekens en mee-eters. 

MICRONEEDLING
Een stapje verder is microneedling. Dat 
is het perforeren van de huid zodat 
werkstoffen dieper (nog dieper dan bij 

DEZE BEHANDELINGEN 
LATEN JOUW HUID HERLEVEN!

microdermabrasie) in de huid kunnen 
doordringen. Onmiddellijk na de behande-
ling zie je het effect van de werkstoffen, 
de huid herleeft. De behandelde huid 
vernieuwt zich in enkele dagen.

MANNEN 
Ook mannen komen steeds vaker bij 
Balsobé uit. Zij kunnen bijvoorbeeld een 
overgevoelige, vette of vochtarme huid 
hebben. Ook voor ingegroeide baard-
haren, verstopte poriën, acné of over-
reactie van de huid door verkeerde 
scheergewoonten kunnen zij hier terecht.

STROOMSTOOTJE
Elektrisch ontharen is altijd een van de 
belangrijkste specialisaties geweest van 
Balsobé. Door een stroomstootje wordt 
het haarzakje vernietigd waardoor er 
geen voedingsstoffen via het bloed 
de haar kunnen bereiken. “Elektrisch 
ontharen is de enige vorm van definitief 
ontharen.”

“ELEKTRISCH ONTHAREN 
IS DE ENIGE VORM VAN 
DEFINITIEF ONTHAREN”

VOETVERZORGING 
Maar 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. Ook 
de pedicurebehandelingen komen in 
aanmerking voor vergoeding! 

NAZORG
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.”

GRATIS HUIDANALYSE
De behandelingen van Balsobé worden 
mogelijk vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering. Neem telefonisch contact 
op voor een gratis huidanalyse!

Last van huidproblemen? Dan ga je 
natuurlijk naar de schoonheidsspecialist. 
Maar Balsobé Huidspecialisaties en 
Huidverzorging is veel meer dan een 
schoonheidsspecialist. De salon is 
gespecialiseerd in cosmedische 
behandelingen. Denk hierbij aan 
elektrisch ontharen, wratten, 
huidoneffenheden verwijderen en 
pigmentvlekken verhelpen.
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Absrechtstraat 45
2729 AW  Zoetermeer
06 - 15 34 1718
eva@balsobe.nl
www.balsobe.nl

Eva Ujvari
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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

STEUNZOLEN NODIG? 

VOETMEDICA LUISTERT 
ÉCHT NAAR JOUW FYSIEKE KLACHTEN

Stichting Leergeld richt zich op school-
gaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar 
uit gezinnen met minimale financiële 
middelen. Zij hebben onder meer fietsen, 
laptops, kleding en schoolspullen nodig 
om volwaardig mee te kunnen meedraaien 
op school en geen achterstand te 
ontwikkelen. 

WACHTLIJST VOORKOMEN
“Bezuinigingen vanuit de gemeente op 
subsidies leidt bij ons tot problemen”, 
vertelt Krista van Zeijl, communicatie-
adviseur bij Stichting Leergeld 

Zuid-Holland Midden. “En door de 
coronacrisis groeit onze doelgroep. 
Met minder geld moeten wij dus meer 
kinderen ondersteunen. Kinderen uit 
Zoetermeer zouden hierdoor op een 
wachtlijst terecht kunnen komen. Dat 
willen we voorkomen. Vorig jaar hebben 
we ruim 2500 kinderen ondersteund, maar 
we zijn dit jaar al over dat aantal heen.”

ONDERSTEUNEN
“Gezinnen met zzp-ers of werkende 
ouders kwamen de afgelopen maanden 
al in de problemen. Deze trend zal de 

In merkkleding en met een laptop in de rugtas naar 
school fietsen lijkt heel normaal. Voor kinderen uit 
gezinnen met weinig bestedingsmogelijkheden 
is dat niet vanzelfsprekend. Om deze kinderen 
mee te laten doen, helpt Stichting Leergeld 
Zuid-Holland Midden. Maar daarvoor is de hulp 
van het Zoetermeerse bedrijfsleven nodig!

STICHTING LEERGELD VRAAGT 
ZOETERMEERSE BEDRIJVEN OM HULP

Krista van Zeijl

06 - 430 11 558
communicatie@elkkinddoetmee.nl
www.elkkinddoetmee.nl/steunleergeld

komende maanden doorzetten.” De 
stichting berekende daarnaast dat het 
volgend jaar tussen de 50.000 en 75.000 
euro tekort komt in Zoetermeer. “Dat gat 
moeten we dichten en daar hebben we 
Zoetermeerse bedrijven voor nodig. Deze 
kinderen zijn immers de werknemers 
en klanten van de toekomst! 
Bedrijven kunnen ons met 
een periodieke of eenmalige 
gift ondersteunen.”

Irma van der Vliet



BELANGRIJKE ROL IN DE HUIDZORG
Als er iets mis met je huid, kun je naar de 
dermatoloog of naar de huidtherapeut. 
De eerste heeft zich medisch gespeciali-
seerd in huidziekten, de tweede heeft 
een 4 jarig HBO-traject in de gezond-
heidszorg gevolgd. Huidtherapeuten 
vallen, net als artsen, onder de wet BIG. 
Het verschil tussen de huidtherapeut en 
bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste, 
is dat een huidtherapeut de zieke of 
beschadigde huid behandelt. Een 
schoonheidsspecialiste verzorgt en 
verfraait de gezonde huid. Met de 
behandeling van allerlei huidaandoe-
ningen vervullen huidtherapeuten een 
belangrijke rol in de huidzorg. 

VAN ACNE TOT OVERBEHARING
De huidtherapeuten werken zowel 
binnen de EOS huidkliniek als binnen 
het SKINSO Paramedisch Centrum voor 
Huidtherapie nauw samen met dermato-
logen en huisartsen. “Daarnaast zien we 
ook vaak mensen die naar ons toe zijn 
gestuurd door hun schoonheidsspecialis-
te. Bijvoorbeeld wanneer acne een 
chronische vorm begint aan te nemen. 
Als huidtherapeuten zijn we bevoegd 
om dieper de huid in te gaan en kunnen 
met chemische peelings heel mooie 
resultaten behalen.” Dankzij speciale 
laserapparatuur kunnen ze bovendien 

EOS Huidlaserkliniek
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
079 - 346 26 84
www.eoshuidkliniek.nl
www.skinso.nl

STAP IN DE WERELD 
VAN DE HUIDTHERAPEUT

problemen zoals overtollige haartjes 
en pigmentvlekken professioneel aan-
pakken. Maar dat is niet alles!

WEG MET DIE TATTOO
Het is de kliniek opgevallen dat mensen 
die hun tatoeage willen laten weghalen, 
eigenlijk niet goed weten waar ze terecht 
kunnen voor een professionele behande-
ling. Dion vertelt: “Helaas is er in 
Nederland geen regelgeving over wie 
een tatoeage mag verwijderen. En dat 
terwijl er veel risico’s aan kleven als 
iemand niet is opgeleid om met laser-
apparatuur te werken. Daarbij kun je 
denken aan nare infectie, pigment-
verschuiving of littekenvorming.” 

Wie graag weer een stukje onbeschreven 
huid terug wil, of plaats wil maken voor 
een nieuwe tatoeage op dezelfde plek, 
kan terecht bij de EOS huidlaserkliniek. 
“Bij ons kunnen mensen een deskundig 
advies en een veilig behandeling 
verwachten.”

VEILIG & VERANTWOORD
Huidtherapeuten zijn namelijk wettelijk 
verplicht om allerlei protocollen en richt-
lijnen te volgen, óók als het aankomt 
op tatoeageverwijdering. Zo werken ze 
bijvoorbeeld in een steriele omgeving 
met speciale lasers. Kortom: zij zijn als 
geen ander op de hoogte van alle do’s & 
dont’s. “Het is niet altijd verantwoord om 
een tatoeage te verwijderen”, licht Dion 
toe. “Als iemand door medicijngebruik 
(bijvoorbeeld Prednison) een verminderde 
weerstand heeft, geneest de huid slechter 
dan normaal en kan een laserbehandeling 
voor littekenvorming zorgen. Wij bepalen 
altijd van tevoren of de behandeling 
veilig uitgevoerd kan worden.”

GRATIS EERSTE CONSULT
Als je zeker wilt weten of je tatoeage 
verwijderd kan worden en hoeveel 
behandelingen je nodig hebt, ben je 
van harte welkom bij Dion of een van 
de andere huidtherapeuten van de EOS 
Huidlaserkliniek voor een gratis eerste 
consult. Natuurlijk kun je je ook altijd 
laten doorverwijzen door je huisarts voor 
verzekerde zorg zoals acnetherapie, 
littekentherapie, ontharingsbehande-
lingen of huidverzorgingsadviezen. 

“Achter elke huid zit een verhaal”, laat Dion 
Timmer weten. Als huidtherapeut hoort zij 
deze verhalen dagelijks van mensen met 
huidproblemen. Dat kan in het gezicht zijn, 
zoals acne, maar ook op de rest van het 
lichaam, als er sprake is van littekens of van 
tatoeages die men niet meer wil. Maar wat 
doét een huidtherapeut nu eigenlijk? Stap 
binnen in de wereld van de huidtherapeut. 
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VOOR NA

DÉ PLEK OM 
TATOEAGES VEILIG TE 
LATEN VERWIJDEREN

Dion Timmer 



KLIKVASTE GEBITSPROTHESE 
RESULTEERT IN STRALENDE LACH!
“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 en daarnaast doet hij dagelijks 
praktijkervaring op. “De jeugd heeft de 
toekomst en daarnaast investeren we 
in geavanceerde apparatuur zoals 
cad-cam. De vervaardiging van een 
gebitsprothese hebben we dus geheel 
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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!”

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 tandtechnicus en een 
tandprotheticus? “Een tandtechnicus werkt in opdracht van 
de tandarts, terwijl wij zelfstandig volledige gebitsprothesen 
mogen vervaardigen zonder verwijzing,” vertelt Hans.

“Iedere inwoner van Zoetermeer kent het 
LangeLand Ziekenhuis. Het is een van de 
belangrijkste voorzieningen in de stad en 
een onmisbare schakel in de gezondheids-
zorg”, aldus Bart Bakker namens de stich-
ting en relatiebeheerder van het zieken-
huis. “Veel Zoetermeerders en inwoners 
van omliggende gemeenten krijgen te 
maken met het ziekenhuis. Dan moet 
men denken aan een medisch onderzoek 
of een (dag)behandeling of operatie.”
Het budget van het ziekenhuis wordt 
gevormd door landelijke financiering. 
Dat wordt gebruikt om de behandeling, 
verpleging en verzorging van patiënten 
te bekostigen. Om de patiënten en de 
bezoekers extra faciliteiten en  comfort 
te bieden is echter te weinig geld 
beschikbaar. “Ons doel is om extra mid-

delen te verkrijgen, zodat het verblijf van 
patiënten en bezoekers, in niet altijd 
makkelijke omstandigheden, wordt ver-
aangenaamd. Zo heeft de stichting 

‘Vrienden van ‘t LangeLand Ziekenhuis’ in 
de afgelopen jaren dankzij giften en 
donaties verschillende projecten tot 
stand gebracht. Maar gezien de ontwik-
kelingen waar het ziekenhuis momenteel 
mee te maken heeft, mede als gevolg 
van het Coronavirus, zijn er nieuwe mid-
delen en faciliteiten nodig waar patiën-
ten en bezoekers bij gebaat zouden zijn. 
Het bestuur van de Vrienden van ’t Lange-
Land is graag bereid om hun verzoek 
voor een donatie of gift toe te lichten.

Het bestuur van stichting ‘Vrienden 
van ’t LangeLand’ doet een oproep voor 
financiële ondersteuning voor de patiënten en 
bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis.

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!

Voor informatie kunt u mailen naar 
b.bakker@vriendenlangeland.nl of 
bellen met 06 - 506 171 22. 
Uw bijdrage ontvangen wij graag op 
ING IBAN: NL76 INGB 0006 459337 ten name van: 
Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis. 
Namens alle patiënten en bezoekers: Bedankt!

Denise Bierman (links) van ETOS en LangeLand-medewerkster 
Monique Busscher bij de aftrap van een actie in de ETOS- vestigingen 
in Meerzicht, Stadshart en Rokkeveen in Zoetermeer waarbij klanten 
verzorgingsmiddelen voor de patiënten konden doneren.

Erik de Bruijn, bedrijfsleider van RRS, overhandigt 
een cheque namens het bedrijf aan IC-verpleeg-
kundige Liselore van Rietschoten. De opbrengst 
ging naar de patiënten op de afdeling die bij hun 
binnenkomst een tasje met inhoud kregen om het 
verblijf enigszins te veraangenamen.

HELP MEE VOOR EXTRA 
COMFORT IN LANGELAND

Raymond en Hans Stoop



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 
essentie 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.”

Houd de Facebook pagina in de gaten 
voor speciale inloopdagen en/of evene-
menten.

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!

Charlotte Cailliau en Tom Uitslag



Ook vreselijk last van allergieën? 
Yvonne, tevens gediplomeerd voedings-
deskundige, 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 gezond-
heid. Ik heb 600 buisjes om te testen of 
het lichaam niet goed op een voeding-
stof reageert. Vervolgens rolt daar een 
lijstje met producten uit. Dan kan ik het 
lichaam weer in balans brengen met 
behulp van drukpunten 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 bijvoorbeeld een tarwe-aller-
gie of zonneblaasjes.”

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 energiebanen 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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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

KEURMERK 2016
ERKEND OPTIEKBEDRIJF

Dorpsstraat 93   •   2712 AE Zoetermeer   •   T 079 316 45 75   •   www.optiquerene.nl

De beste oogzorg

Nieuwe techniek
Middels onze nieuwe apparatuur met OCT techniek kunnen wij een 3D scan van de binnenkant van het oog maken. 
Zo wordt het netvlies en de oogzenuw goed in kaart gebracht en kan vroegtijdig afwijkingen zoals Glaucoom of 
maculadegeneratie e.d. worden geconstateerd. 

Als gespecialiseerd optometrist controleren wij uw ogen om 
zo eventuele oogafwijkingen snel op te sporen. Naast een 
reguliere oogmeting om de oogsterkte te bepalen doen wij 
ook op afspraak een uitgebreid optometrisch onderzoek. 
Hierbij gaan we dieper in op de samenwerking van de ogen 
(binoculair onderzoek) en/of de gezondheid van het oog. Zo kunnen wij met de funduscamera foto’s 
maken van het netvlies om zo vroegtijdige defecten van het netvlies op te sporen.

Bij kinderen tot 12 jaar druppelen wij eerst de ogen voordat we aan de oogmeting beginnen.
Zo kunnen wij de juiste correctie bepalen.

Ook een pagina in het magazine of de krant Mijn Zaak Zoetermeer? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie, Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl •  MijnZaakZoetermeer
Fotografie: Odynsocialmedia.com Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 7e jaargang • 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit ieder aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Yvonne Schouten (rechts)



Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer 
079 - 341 75 68
info@PentaPro.nl
www.PentaPro.nlç
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Vitamine D maakt ons lichaam zelf aan 
uit zonlicht maar de intensiteit loopt in 
deze tijd van het jaar drastisch achteruit. 
Kinderen krijgen extra vitamine D in de 
maanden met de ‘R’, maar alle leeftijden 
hebben dat nodig. Uit ons voedsel halen 
we maar zo’n 20% van onze dagelijkse 
behoefte. Een voldoende hoeveelheid 
vitamine D beschermt ons tegen ziekte. 

Het verkleint bijvoorbeeld het risico op 
verschillende vormen van kanker met 
gemiddeld 57%. Maar ook in deze tijd 
wordt ons immuunsysteem danig op de 
proef gesteld en is voldoende vitamine D 
cruciaal. Wil je weten of jij extra vitamine 
D nodig hebt of heb je andere vragen 
over je gezondheid? Bel of mail ons.

Ook als je gezond eet, krijg je niet altijd 
genoeg vitamine D binnen. Vitamine D heb 
je onder andere nodig voor sterke botten en 
tanden en het verkleint het risico op diverse 
aandoeningen. Zonlicht en goede voeding 
zijn belangrijk om vitamine D binnen te 
krijgen, maar de meeste mensen hebben 
niet genoeg vitamine D <bron: voedingscentrum>

HEB IK VITAMINE D NODIG?

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.

Is aanvulling nodig, dan ontvang je tot 31 december 2020 bij afname 
van een meting 50% korting op een maand D suppletie!

WAT IS JOUW VITAMINE D STATUS? VOOR € 35 WEET JE HET

Martin Winkel en Marleen van Schaik.

METEN = WETEN!

Karen Paternotte



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,- 

JUST_MZZm_zorg.indd   1JUST_MZZm_zorg.indd   1 03-03-20   09:2403-03-20   09:24



JIJ HEBT HET ALS ONDERNEMER NU 
NIET MAKKELIJK. EMOTIES LOPEN OP.
ZOWEL ZAKELIJK EN/OF PRIVÉ. 
LAAT ONS JOU HELPEN.
BEL OF MAIL MIJ GERUST EVEN 
OM SAMEN IN VERTROUWELIJKHEID
EEN AFSPRAAK TE PLANNEN. 
KOST NIETS MEER DAN WAT TIJD.

Ton Kouwets  Bedrijfsmediator & Onderhandelaar
Koraalrood 153  |  2718 SB Zoetermeer
079 - 30 30 221  |  info@kouwetsmediation.nl
www.mijnbedrijfsmediator.nl

bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen



Verbindt

MEER INFORMATIE:  WWW.TZHO.NL/ONDERNEMERSSCHOOL

Een eigen onderneming, dat zie je al helemaal voor 
je. Plannen genoeg, ideeën voldoende. Maar hoe zet 
je het op, waar begin je? Je weet waarschijnlijk al 
wat voor soort bedrijf je zou willen starten. Maar je 
wilt wel gelijk op een serieuze en kansrijke manier 
starten.

SCHRIJF JE EIGEN ONDERNEMERSPLAN.
Daarvoor is er de Ondernemersschool, ontwikkeld 
door Qredits. Je maakt er kennis met de vele aspecten 
rond het beginnend ondernemersschap. Die eerste fase 
is van groot belang. Het is de basis voor jouw eventuele 
succes. Binnen een klassikaal lesprogramma doe je 
alle kennis op die je zoekt. Met concrete opdrachten uit 

de praktijk, je schrijft de eerste opzet van je eigen on-
derneming en je praat erover met mede-deelnemers. 
Je wordt tien lesweken begeleid door een ervaren 
docent, vier professionals nemen gastlessen voor hun 
rekening en een ondernemer uit de praktijk vertelt
zijn verhaal. Aan het eind van het programma heb je 
een compleet ondernemingsplan geschreven dat 
deelnemers pitchen aan experts. Daarmee lever je 
gelijk zelf het bewijs: het ondernemen zit al in je!

De Ondernemersschool, ontwikkeld door Qredits,  wordt ondersteund door:

PLUSJE VOOR IT-STARTERS.
Wil je gaan ondernemen in de IT? 
Dan nodigen we jou in het bijzonder
uit om te reageren.

Ondernemen 

zit al in je.

Nu nog het beste 
eruit halen.


