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In 1927 bestond Linneweever Orthopedisch
Schoenatelier 100 jaar en verwierf het bedrijf
het predicaat Hofleverancier op basis van
kwaliteit, soliditeit en continuïteit.
Inmiddels staat de zesde generatie
aan het roer. Jong, modern en
innovatief. Zo kun je het
vakmanschap & bedrijfsvoering
anno 2021 van Christiaan, Pamela
en Marjolein gerust omschrijven.
Pamela en Marjolein Linneweever

WAAROM ZOU U VOOR ORTHOPEDISCHE
SCHOENEN NAAR DEN HAAG, DELFT OF GOUDA GAAN
ALS DE HOFLEVERANCIER IN ZOETERMEER ZIT?
“Voor iedere voetklacht hebben wij een
oplossing in huis,” vertelt Pamela. “De
meeste specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten verwijzen cliënten uit onze
regio dan ook graag naar ons. Helaas
merken we ook dat het Orthopedisch
Centrum Zoetermeer cliënten vaak
verwijst naar Den Haag, Gouda of Delft.
Dat is echter geen verplichting, want als
cliënt bepaalt u zelf welke orthopedische
schoenmaker uw voorkeur heeft.”
“De oorzaken van ernstige voetklachten
kunnen heel divers zijn,” vertelt orthopedisch schoenmaker Christiaan. “Iedere
behandeling starten we dan ook met een
uitgebreid intakegesprek, waarbij we
onderzoeken en analyseren. Als we voetproblemen niet meer kunnen verhelpen
met steunzolen, aanpassingen aan
confectieschoenen of semi orthopedische
schoenen, dan kunnen orthopedische
schoenen dé oplossing zijn. Dat betekent
individueel maatwerk met gebruikmaking
van de meest moderne aanmeettechniek.
Van de tijdrovende en minder nauwkeurige
gips aanmeettechniek zijn we overgestapt
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ongeveer zes tot acht weken. Dankzij
de digitale voetscanner zijn we dus nog
sterker in voetenwerk.”

Christiaan Linneweever
maakt jouw schoen op maat.

naar de uiterst geavanceerde 3D-digitale
voetscanner. Deze techniek staat garant
voor 100 % nauwkeurigheid en snellere
levertijd. Op basis van de 3D-scan én
mijn aantekeningen wordt vervolgens de
houten leest gemaakt.”
SCHOENMAKER BLIJF BIJ JE LEEST
“Eigenlijk is de leest de handtekening
van de orthopedisch schoenmaker, hét
bewijs van vakmanschap,” vervolgt
Marjolein. “Daar komt ook de uitdrukking:
“Schoenmaker blijf bij je leest” vandaan.
De leest is dus de blauwdruk van de
orthopedische schoenen. Vervolgens
trekken we met een vacuümtechniek
plastic over de leest. Zo ontstaat een
plastic passchoen waarmee we de pasvorm kunnen finetunen. We zien dan of
de hakhoogte juist is en/of het voetbed
de juiste functie heeft. Is de pasvorm
helemaal correct? Zijn er geen drukpunten ontstaan? Uiteindelijk start de
definitieve productie. In overleg met de
orthopedisch adviseur kiest u het model,
de leersoort en de kleur. Het complete
proces van intake tot levering duurt

WIJ MAKEN WAT U MOOI VINDT!
“De misverstanden over orthopedische
schoenen zijn talrijk. Wij doorbreken
deze gedachte met een uitgebreide
collectie modellen voor mannen,
vrouwen en kinderen. Verkrijgbaar in vele
leersoorten en kleuren. Van klassiek tot
casual. Schoenen laten namelijk zien wie
u bent en maken uw outfit af. We begrijpen dat u niet alleen kwalitatief goede,
maar ook mooie orthopedische schoenen
wilt. Stijlvol en eigentijds. Zo maken we
het voor iedereen mogelijk om zonder
belemmeringen van het leven te genieten.
Tijdens het scanproces krijgt u al een
catalogus mee naar huis, zodat u uw
favoriete schoenen kunt selecteren. U
zult versteld staan van de mogelijkheden.
Tijgerprint, glimmend, mat, nubuck of
suède? Met veters, rits- of klittenband?
Kiezen wordt nog lastig! We zijn al bijna
200 jaar sterk in voetenwerk. Waarom
zou u naar Delft, Den Haag of Gouda
gaan voor uw orthopedische schoenen
als u eenvoudig en snel een afspraak
kunt maken met de hofleverancier in
Zoetermeer?” besluit Pamela.
Plesmanstraat 14
2722 NV Zoetermeer
079 - 331 77 00
zoetermeer@linneweever.com
www.linneweever.com

Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd. Drie
praktijken onder één dak voor fysiotherapie,
kinderfysiotherapie én manuele therapie. Al ruim 40 jaar
een begrip in Zoetermeer. Een krachtenbundeling voor
iedereen die problemen heeft bij bewegen en/of (pijn)
klachten die het dagelijks leven belemmeren. “Voor iedere
klacht hebben we een specialist in huis, zodat optimale
behandeling van de klacht gewaarborgd is,” vertelt
Daphne Klaassen die naast algemeen fysiotherapeut sinds
drie jaar ook oedeemtherapeut is. Met Annemiek
Vrieswijk behandelt zij patiënten met oedeemklachten.
Compressietherapie

MET WELKE KLACHTEN KUN JE BIJ
ONZE OEDEEMTHERAPEUTEN TERECHT?
“Ons lichaam bestaat voor ongeveer
2/3 uit vocht en dat geeft eigenlijk al aan
hoe belangrijk onze vochthuishouding
is,” vervolgt Daphne. “Dit vocht bevindt
zich in en rondom alle lichaamscellen.
Veel processen verlopen via dit lichaamsvocht zoals het vervoer van zenuwprikkels,
hormonen en het uitwisselen van stoffen.
Na (borst)kanker, gewrichtsklachten,
ademhalings- en huidproblemen, stress
of een ongeval kan er vochtophoping
oftewel een oedeem ontstaan. Het kan
ook aangeboren zijn. Veel patiënten
komen hier via de Mamma-poli van het
LangeLand Ziekenhuis. Als de aan- en
afvoer van vocht verstoord is, kan dit
leiden tot verschillende klachten zoals
zwelling, pijn, vermoeidheid, infecties,
moeite met bewegen en huidafwijkingen.”
OEDEEMTHERAPIE, LYMFETAPING
EN COMPRESSIETHERAPIE
“Bij de intake bepalen we de oorzaak en
achtergrond van de patiënt. Uiteraard
meten we de omvang van het oedeem,

Patricia Kerkvliet

Specifieke massagetechniek

zodat we na een aantal behandelingen
kunnen zien hoe effectief de oedeemtherapie, ook wel manuele lymfedrainage
genoemd, is. Lymfetaping, compressieen oefentherapie kunnen daarbij ondersteunend werken. Bij oedeemtherapie
passen we een specifieke massagetechniek toe waarbij we meebewegen met
het ritme van het lymfestelsel. Dat werkt
goed, want dan voelen we letterlijk hoe
het vocht onder onze hand naar boven
stroomt. Afhankelijk van diverse factoren
zoals leeftijd en lichamelijke conditie
volgt er herstel en/of vermindering
van de klachten.
Wanneer de zwelling
vermindert of
verdwijnt, krijgen
mensen meer zelfvertrouwen en
bewegen ze gemakkelijker. Uiteindelijk
is je lichaam in evenwicht als de vochthuishouding in optimale
conditie verkeert.”

Daphne Klaassen

OOK
GESPECIALISEERD
IN KINDERFYSIOTHERAPIE!
Sinds kort werkt
Patricia Kerkvliet als
kinderfysiotherapeut

Lymfetaping

bij het Kinderfysiotherapeutisch
Centrum. Met vijf collega’s richt zij zich
op motorische ontwikkelingsachterstand
of problemen in de prikkelverwerking bij
kinderen. “Zo zien we baby’s die te vroeg
geboren zijn en zuigelingen met een
bepaalde voorkeurshouding waardoor
een afgeplat hoofdje kan ontstaan. Bij
peuters, kleuters kan de grove of fijne
motoriek stroef verlopen. Ze bewegen
bijvoorbeeld houterig, vallen snel of
hebben problemen met knippen, knutselen en tekenen,” vertelt Patricia. “Bij
basisschoolleerlingen zien we vooral
concentratie- en schrijfproblemen en
vanaf de tienerleeftijd zien we vooral
kinderen met specifieke pijn- en sportgerelateerde klachten. Tijdens de intake
brengen we eerst de hulpvraag samen
met de ouders in kaart. Vervolgens nemen
we een motorische test af. Wat is er aan
de hand en wat is de voorgeschiedenis?
Hoe beweegt het kind en wat zijn mogelijke (lichamelijke) oorzaken? We hebben
ook intensief contact met
scholen over de hulpvraag.
Iedere indicatie is namelijk
uniek en vereist een
individuele aanpak.”
Dunanstraat 611-613
2713 TA Zoetermeer
079 - 316 70 55
info@fysiodunant.nl
www.fysiodunant.nl

Oosterheem
Willem Dreeslaan 147
2729 NE Zoetermeer
079 - 316 98 05
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Een gepassioneerde bekkenfysiotherapeut die denkt in
mogelijkheden en niet in beperkingen. Zo kun je Jennifer
Adler het best typeren. In 1999 startte zij als fysiotherapeut
en na afronding van haar master bekkenfysiotherapie volgde
zij haar hart en ging zij in 2011 aan de slag als zelfstandig
bekkenfysiotherapeut in Benthuizen en Zoeterwoude.
Daarnaast heeft zij sinds december 2020 ook een eigen
praktijk Bekkentherapie.com aan de Groeneweg 5 in
Zoetermeer. Zij behandelt vrouwen, mannen en kinderen
die klachten en/of problemen hebben in het bekkenbodemgebied of rondom het bekken.

Jennifer Adler

VAAK IS DE OPLOSSING VAN BEKKENBODEMKLACHTEN DICHTERBIJ DAN JE DENKT!

Ook online een consult

“Veel mensen denken dat ze alleen bij mij
terecht kunnen met urineverliesklachten.
Maar niets is minder waar,” vertelt Jennifer.
“Alle klachten tussen het middenrif en de
knieën kunnen gerelateerd zijn aan het
bekkengebied. Naast plasklachten en
ongewenst urineverlies komen ontlastingsproblemen, verzakkingsklachten, seksuologische problemen en klachten na een
(prostaat)operatie vaak voor. Kortom,
heb je last van aambeien, obstipatie, pijn
in de lage rug, buik, schaamstreek of
liezen, chronische blaasontstekingen,
verzakkingen, zwangerschap gerelateerde klachten, vaginale pijn of vaginisme?
Aarzel dan niet en kom langs voor een
intake. Verder behandel ik ook kinderen
met plas- en/of poepproblemen. In
principe kunnen alle spieren rondom
de bekkenregio chronische pijnklachten
veroorzaken. Zo zitten de buikspieren
aan het bekken vast en dat geldt voor
meer spieren. Gelukkig is de oplossing

Intake-gesprek
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Behandeling met de Maple of biofeedback met
de Maple.

voor bekkenbodemklachten dichterbij
dan je denkt!”
KLACHTEN INZICHTELIJK MAKEN
“Mijn behandeling begint met een uitgebreide intake. Alle fysieke en mentale
klachten breng ik in kaart en zo ontstaat
er inzicht over de mogelijke oorzaken.
Sommige mensen voelen hun bekkenbodem niet. Dan maak ik gebruik van
biofeedback, zodat ze via een beeldscherm het functioneren van hun bekkenbodemspieren kunnen zien. Ook wordt
duidelijk of de cliënt de spieren selectief
kan aan- en/of ontspannen. Sinds corona
werken veel mensen thuis en gaan ze
vaker naar het toilet. Dat kan duiden op
een overactieve blaas, pure stress of een
gewoonte. Met het bijhouden van een
plasdagboek kun je plasklachten heel
goed inzichtelijk maken. Hoeveel drink
en plas je? Komt dat overeen met elkaar?
Te vaak moeten plassen kan je dagelijks

Behandelkamer locatie Zoetermeer

Nimoc-behandeling tegen stuitpijn.

leven namelijk ernstig belemmeren. Beter
en gedoseerd leren plassen heeft meestal
te maken met het aan- of juist ontspannen
van je bekkenbodemspieren. Na de intake
stel ik een behandeltraject voor.”
WACHT NIET MET JE KLACHTEN!
“Ieder behandeltraject start met voorlichting. Als je namelijk weet hoe het bekken
werkt, snap je ook beter wat je wel of
niet moet doen. Daarnaast volgt oefentherapie en bij bijvoorbeeld stuitproblemen
door een valpartij is manipulatie dé oplossing om het stuitje weer recht te zetten. Door corona zien we trouwens aanzienlijk meer mensen met stuitproblemen,
omdat ze de hele dag zitten. Naast bekkenfysiotherapeut ben ik ook orthomoleculair
therapeut. Als orthomoleculair therapeut
kijk ik niet naar de minimale werking, maar
naar de optimale werking van het lichaam.
Zo kan ik mensen met darmklachten door
een verkeerd voedingspatroon naast
oefentherapie ook voedingsadviezen
geven. Voor alle bekkenbodemklachten
geldt: Als je er snel iets aan doet, ben
je er ook snel weer vanaf. De basis van
bewegen is namelijk het bekken.”
Jennifer Adler
Groeneweg 5
2718 AA Zoetermeer
06 - 143 208 07
info@bekkentherapie.com
www.bekkentherapie.com

Lars Bakker werkte ruim acht jaar fulltime als
fysiotherapeut en medisch coördinator bij de
jeugdopleiding en het beloftenteam van ADO
Den Haag. Verder was hij ook een aantal jaren
werkzaam in de hockeywereld op het hoogste
niveau. Met zijn achtergrond kun je gerust stellen
dat hij gespecialiseerd is in sportrevalidatie. Sinds
maart 2021 is hij als fysio-therapeut en echografist
actief bij SMC Rijnland Fysiotherapeuten. In welke
sportblessures is het SMC gespecialiseerd en hoe
pakken zij dit traject aan?
Lars Bakker

(TOP)SPORTERS DIE ACTIEF WILLEN REVALIDEREN ZIJN IN
GOEDE HANDEN BIJ SMC RIJNLAND FYSIOTHERAPEUTEN
“Sporten is gezond, maar leidt helaas
regelmatig tot blessures en peesontstekingen. Bij voetbal en hockey komen
kruisbandblessures het meest voor en
eigenlijk is kruisbandrevalidatie, naast
spier- en peesrevalidatie, mijn expertise,”
vertelt Lars. “De juiste diagnose stellen
is essentieel voor een effectief behandeltraject op maat. Bij twijfel raadplegen wij
de juiste specialisten voor nader onderzoek. De uitgebreide intake begint dan
ook altijd met een vraaggesprek over het
ontstaan van de sportblessure. Wat is er
precies gebeurd? Welke klachten heb je?
Wat is het verloop en hoe lang heb je er
al last van? Hoe dik is bijvoorbeeld de
knie? Kun je al buigen en/of strekken?
We willen tijdens de intake het klachtenbeeld zo duidelijk mogelijk in beeld
brengen waarbij we eigen protocollen
hanteren die we op basis van recent
wetenschappelijke kennis en onze

uitgebreide ervaring hebben opgesteld.
Indien noodzakelijk bekijken we met een
echo de aard en de locatie van het letsel.
Uiteindelijk ontstaat er zo een duidelijk
beeld en kunnen we het actieve sportrevalidatietraject starten.”
SPORTREVALIDATIE IS MAATWERK
“Ieder sportrevalidatietraject is maatwerk
en afhankelijk van realistische doelstellingen. Ben je een (top)sporter die weer op
niveau wil terugkomen of wil je dagelijks
een lange wandeling kunnen maken?
Kortom, wat is de beste aanpak voor jou?
Actieve motivatie en de juiste leefstijl
behoren naast de oefeningen in onze
praktijk ook tot het traject. Verder testen
we regelmatig de progressie. Hoe staan
coördinatie, beweeglijkheid, snelheid en
kracht ervoor? Kunnen we al naar een
volgende stap? Meten is weten. Zo
komen patiënten uiteindelijk verder in
het herstelproces. Naast het werken
aan de doelstellingen zijn preventie en
voorlichting van blessures ook onderdeel
van de behandeling. Voorkomen is nog
altijd beter dan genezen. Afhankelijk
van de sportblessure zijn er diverse
methoden om een behandeling te

ondersteunen zoals de Shockwave- en
Epte-therapie in combinatie met de
Flywheel krachttraining.”
ACTIEF REVALIDEREN
“We zien langzamerhand steeds meer
(top)sporters in onze praktijk. Op
bijgaande foto’s demonstreert een
hockeyster uit Zoetermeer hoe actief
revalideren eruit kan zien. Zij heeft haar
kruisband gescheurd en is geopereerd.
Inmiddels zijn we acht weken verder en
ze boekt al duidelijk progressie. Haar
beweeglijkheid is goed en ook haar
kracht komt steeds meer terug. Dat zien
we o.a. aan de spieromvang. Ze fietst,
wandelt, werkt en gaat weer naar school.
Haar volgende doel is weer kunnen
rennen. Onze ervaring met (top)sportrevalidatietrajecten willen wij graag
delen met onze patiënten. Niet alleen
topsporters, maar ook recreatieve
sporters die actief willen revalideren zijn
hier dus van harte welkom,” besluit Lars.
Violiervaart 22
2724 VR Zoetermeer
079 - 500 17 92
info@smc-rijnland.nl
www.smc-rijnland.nl
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Stel je wil een nieuwe auto kopen, maar je
komt geld tekort. Dan maak je een spaarplan:
Je zegt een abonnement op, je koopt wat
minder kleding en je eet vaker thuis.
Waarschijnlijk ben je bereid om je uitgaven te
veranderen, zodat je straks kunt genieten van
je nieuwe auto. Door vooruit te denken en je
gedrag aan te passen, bereik je jouw doel. Heb
je er wel eens bij stil gestaan, dat dit je dit ook
voor je gezondheid kunt doen?
Martin Winkel en Marleen van Schaik.

IEDEREEN WIL OUD WORDEN,
MAAR NIEMAND WIL OUD ZIJN
Iedereen wil oud worden, maar niemand
wil oud zijn. Naarmate we ouder worden,
gaat ons lichaam anders reageren. Als we
daar niets mee doen, ontstaan er vaak
gebreken. Maar wat als er een manier is
om je lichaam weerbaarder te maken
tegen ziektes en kwalen? Zodat je niet
verkouden wordt als mensen om je heen
dat wel zijn. Zodat je iedere ochtend
uitgerust wakker wordt en minder kilo’s
aankomt dan je vrienden? Om in de toekomst van gezondheid te genieten, zul je
nu het een en ander moeten veranderen.
JOUW LICHAAM ALS
CHEMISCHE FABRIEK
Ons lichaam is eigenlijk een gigantische
chemische fabriek. Het bestaat uit zo een
75 biljoen cellen. In die cellen vinden per
seconde duizenden chemische processen
plaats. Daarvoor heeft je lichaam voedingstoffen nodig als brandstof. Die chemische
processen bepalen jouw prestatie- en
herstelvermogen.” Je lichaam wil deze
processen koste wat het kost uitvoeren.
Als er een voedingsstof mist, bedenkt
het lichaam een omweg om het proces
door te laten gaan. Het spreekt bijvoorbeeld reserves aan, zodat het proces
toch plaatsvindt en jij je prettig blijft
voelen. Dat kan lang goed gaan. Totdat
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er een moment komt waarop de rek eruit
is en er ziekte of een kwaal ontstaat.
WERK PREVENTIEF
AAN JE GEZONDHEID
Je kunt er wat aan doen om dit te voorkomen. En ook als je al klachten hebt, is
er vaak verbetering mogelijk.
Bij PentaPro
werken we
preventief aan
gezondheid. Dat
doen we vanuit
een orthomoleculaire achtergrond. We
kijken hoe jouw
lichaam reageert
op stress en
meten of je

cellen genoeg voedingsstoffen hebben
om hun werk te kunnen doen. Dit geeft
inzicht in jouw prestatie- en herstelvermogen. Op basis daarvan maken we een
persoonlijk plan om dit te verbeteren.
Misschien heb je baat bij bepaalde
vitaminesupplementen of is het goed om
je dagindeling te veranderen. Met dit
plan kun je gericht actie ondernemen en
neemt de kans op ziekten of kwalen af.
NEEM CONTACT OP
Ben je nieuwsgierig naar wat we voor
jou kunnen doen? We nodigen je graag
uit voor een vrijblijvende kennismaking.
Mail naarinfo@pentapro.nl
Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer
079 - 341 75 68
info@PentaPro.nl
www.PentaPro.nl

Wat maakt MAX Hoortechniek
uniek in Zoetermeer? MAX
Hoortechniek is de enige
overgebleven volledig
zelfstandige audicien in de derde
stad van Zuid-Holland! MAX
Hoortechniek hield het vol door
persoonlijke aandacht, kwaliteit
en service te leveren. Geen
gestunt met inferieur spul en
‘onmogelijke’ kortingen.

Gordon Piper

‘STREVEN NAAR BETER HOREN, ZELFS BETER
DAN IEMAND ZONDER HOORTOESTEL!’

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen van het hoortoestel
maakt Gordon o.a. gebruik van zgn Real Ear Measurements waarbij een
meetmicrofoon in de gehoorgang wordt geplaatst.

Audicien Gordon Piper, met meer dan 20
jaar ervaring, werkt bij MAX Hoortechniek
al jaren met de beste merken hoortoestellen en met ’s werelds meest
geavanceerde apparatuur. “Samen met
een klant ga ik voor een optimaal resultaat.
Daar nemen we samen alle tijd voor.”
BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van
een Deens hoortoestel dat wereldwijd
bovenaan de ladder staat. MAX Hoortechniek is een van de weinige audiciens
in Nederland die dit hoortoestel in huis
heeft. “De Oticon More geeft de hersenen betere toegang tot spraak rondom
uit de omgeving en is gevoelig voor
veranderende omgevingsgeluiden, waar

eenvoudigere toestellen zich primair
richten op spraak die van voren komt.
De Oticon More geeft zelfs toegang tot
spraak die van opzij of van achteren
komt. Dat betekent dat de Oticon More
een veel betere toegang en realistischer
beeld geeft tot de spraak om ons heen.
We werken eraan om onze klanten net
zo goed of misschien zelfs beter te laten
horen dan mensen die goed horen
zonder toestel.”
VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 50-plussers,
zowel onder hoortoesteldragers als
onder niet-hoortoesteldragers blijkt dat
geluidskwaliteit, een-op-een-gesprekken,
groepsgesprekken, toegang tot alle

Mevrouw Darnoud: “Maandenlang hebben we toestellen uitgeprobeerd
bij een keten. Het wilde maar niet lukken. Met de Oticon More en
MAX Hoortechniek is het in één keer gelukt. Er gaat een wereld voor mij open!”
Frank en Lucia: “Gordon heeft passie voor zijn vak. Hij luistert naar jouw wensen
en behoeften. Daarna gaat hij, samen met jou, voor het maximale resultaat.”
De heer Vink: “Max hoortechniek is voor mij een vertrouwd en professioneel bedrijf
met geavanceerde apparatuur, waar je in een gemoedelijke sfeer uitstekend
wordt geadviseerd. De Oticon More is ten opzichte van mijn vorig hoorapparaat
een enorme verbetering. Geluiden waar ik tot voor kort moeite mee had, worden
nu helder en duidelijk doorgegeven.”

geluiden en minder luisterinspanning de
belangrijkste eigenschappen zouden zijn
bij de keuze voor een hoortoestel. Laat
de Oticon More uitgerekend op die
punten uitstekend uit de test komen. Het
hoortoestel is ook via de Oticon app met
iPhones, iPads en Android-apparaten te
verbinden; draadloos muziek beluisteren,
handsfree bellen én het geluid van de
televisie ontvangen. Het kan allemaal.
Met de app kunnen bovendien alle
binnenkomende geluiden precies zo
afgesteld worden als de situatie vereist.
PROBEER HET ZELF
Leuk die lovende woorden, maar ervaar
het zelf. Vraag jezelf eens af of je steeds
vaker moet zeggen: ‘Wat zeg je?’ Of
moet de televisie steeds harder gezet
worden? En krijg je vanuit je omgeving
steeds vaker te horen dat je van lieverlee
minder goed hoort? Dat zijn namelijk
de eerste herkenningspunten die de
gepaste aanleiding zijn om met MAX
Hoortechniek contact op te nemen
voor een vrijblijvende hoortest!
Willem Dreeslaan 436B
2729 NK Zoetermeer
06 - 270 535 90
info@maxhoortechniek.nl
www.maxhoortechniek.nl
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Op 1 januari 2020 telde Nederland ruim drie miljoen inwoners ouder
dan 65 jaar. Dat is 19,5% van de bevolking. Over tien jaar zullen er
ongeveer 400.000 meer 80-plussers zijn dan nu. De cijfers liegen er
niet om. Nederland vergrijst en in de huidige participatie-maatschappij
stuurt de overheid erop aan dat ouderen langer zelfstandig thuis
blijven wonen eventueel met thuiszorg. Deze zorg valt namelijk onder
de basiszorg. Maar welke specifieke hulp valt eronder en hoe kun je
thuiszorg aanvragen? We vroegen het aan directeur Hugo van der
Linden en wijkverpleegkundige Romee Dits van Thuiszorg Zoetermeer.
Een kleinschalige thuiszorgorganisatie met vooral cliënten in
Zoetermeer, maar ook in Benthuizen en Hazerswoude.
Dit is een gedeelte van het team.

THUISZORG ZOETERMEER WIL
PERSOONLIJKE ZORG OP MAAT BIEDEN!

Hangelina, officemanager
en leerlingverzorgende IG
Hugo, directeur en meewerkend voorman

“Ik ben directeur, maar tegelijkertijd ook
medewerker. Je zou me een meewerkend
voorman kunnen noemen. Wekelijks draai
ik namelijk mee in de wijk en zo ervaar ik
wat er speelt op de werkvloer,” vertelt
Hugo die een bedrijfseconomische
achtergrond heeft. “Rond m’n 38e
volgde ik mijn hart, studeerde ik af als
verzorgende individuele gezondheidszorg en heb ik de carrièreswitch naar de
zorgsector gemaakt. Het persoonlijke
contact, de zorg voor en vooral het
welzijn van mensen spraken mij heel erg
aan. Na een aantal jaren werkervaring
bij een grote thuiszorgorganisatie in
Zoetermeer werd ik freelancer in dezelfde
branche. In 2018 besloot ik om voor
mezelf te beginnen met Thuiszorg Zoetermeer. Onze missie is helder. We willen
persoonlijke zorg op maat bieden.”
PERSOONLIJKE AANDACHT
IS ESSENTIEEL
“Onze thuiszorg bestaat uit verschillende
soorten ondersteuning zoals persoonlijke
verzorging, thuisverpleging en thuisbegeleiding,” vervolgt Romee. “Ondanks
het feit dat we ons aan bepaalde tijden
moeten houden in de zorgverlening,
creëren we altijd ruimte voor persoonlijke
aandacht voor de cliënt. Vanuit onze
Christelijke basis hechten we hier als
organisatie veel waarde aan. Persoonlijke
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Mieke, leerlingverzorgende IG

aandacht is bovendien essentieel voor
het leveren van zorg op maat. Daarnaast
dragen we bepaalde kernwaarden uit
in de omgang met onze cliënten zoals
respectvol, geduldig en betrouwbaar
zijn. Cliënten hebben daar behoefte aan,
want ze zijn kwetsbaar en afhankelijk van
onze zorg. We willen integer en liefdevol
met ze omgaan.”
OPTIMALE ZELFREDZAAMHEID
REALISEREN
“Cliënten komen met ons in contact via
o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en soms
bellen ze zelf. We leggen dan uit welke
zorg we kunnen verlenen. Vervolgens
gaan we op huisbezoek voor een intakegesprek, zodat we kunnen inventariseren
waar behoefte aan is. Uiteraard hebben
we uitsluitend gekwalificeerd personeel
in dienst. Elke cliënt krijgt een tijdvak van

Romee, wijkverpleegkundige
Ingrid, mantelzorgster

Hannie, verpleegkundige met aandachtsveld
voor medicatieveiligheid en leerlingbegeleider
Lydia, cliënte

één uur toegewezen, bijvoorbeeld van
8.00-9.00 uur. Dat geeft rust en structuur.
We organiseren de zorg mét de cliënt, de
mantelzorger(s) en andere disciplines,
zodat we
optimale
zelfredzaamheid
kunnen realiseren. Verder
zien we veel
echtparen
waarvan er
één zorg
nodig heeft.
We schenken
dan ook aandacht aan de
Hugo van der Linden
balans tussen
de draagkracht en draaglast van de mantelzorger.
Zo willen we voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt. Tot slot biedt
Thuiszorg Zoetermeer een leuke werkof stageplek in een team waar gelijkwaardigheid, harmonie en van elkaar
leren belangrijk zijn. Heb je interesse?
Mail dan je motivatiebrief en cv naar ons!”
Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
079 - 200 20 50
info@thuiszorgzoetermeer.org
www.thuiszorgzoetermeer.org

Omdat we nu nog bewuster zijn van onze gezondheid,
wandelen we vaker dan voorheen. Zodoende krijgt Pascal
Govaars van Schoenmakerij De Uitkomst met regelmaat de
vraag of hij kapotte wandelschoenen kan repareren. Met zijn
speciale pers kan hij dat zeker!

KAPOTTE WANDELSCHOENEN WEGGOOIEN?

Pascal Govaars

ZONDE! PASCAL MAAKT
ZE ZO GOED ALS NIEUW
Bezitters van de bekende Dubarry laarzen,
bergschoenen en wandelschoenen
kennen het probleem inmiddels wel: de
dempingslaag tussen de schoen en de
loopzool gaat kapot. Die laag is gemaakt
van PU-materiaal (PolyUrethaan) dat
ervoor zorgt dat je zacht en comfortabel
loopt. De dempingslaag vergaat echter
na een tijdje, waardoor het onderwerk
eronder uit valt. Het wordt dan een laag
van rubberen zandkorrels, zodat vastlijmen
aan de schoen niet meer mogelijk is. “Als
de zool los is van de dempingslaag kun je

zandkorrels niet aan de schoen lijmen.
Dat is hetzelfde als je een A4’tje insmeert
met lijm en dat op een zandbak legt. De
bovenste laag zand blijft aan het papiertje
plakken, maar dat papiertje nooit aan de
zandbak”, legt Pascal uit.
PERSEN MAAR
“Wij beschikken over de originele onderwerken én een ballonpers, waarmee we
de onderkant terug kunnen zetten op
de houten leest. In de pers wordt alles
rondom vastgepersd. Dat kunnen we

ook bij sneakers met een kuiponderwerk.
Dubarry laarzen worden zelfs gestikt.”
Waarom zou je ingelopen wandelschoenen
weggooien als Pascal ze met de originele
materialen kan repareren? Hij maakt de
schoenen zo goed als nieuw, maar dan
alvast ingelopen!
Meester Schoenmaker

Samanthagang 66
2719 CK Zoetermeer
079 - 362 81 47
info@schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl
www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl

Podotherapie en duurzaamheid
XXXX

Optimaal voetenwerk middels
3D CAD-CAM techniek sinds 2002
Het team van 3D Voetcentrum Nederland Zoetermeer vindt dat nog weinig mensen zich
bewust zijn van wat de (sport)podotherapeut
kan doen om de oorzaak van voetgerelateerde
lichamelijke klachten weg te nemen. Via een
maandelijkse column willen we een kijkje in
onze wereld geven.

XXX
XXX
Als je een paar podotherapeutische zolen ziet kun
je je haast niet bedenken wat er allemaal achter
XXXXXX
de schermen gebeurt in de tijd tussen aanmeten
en afleveren maar ook vooraf met keuzes welke
materialen te gebruiken. Hierbij zijn ook keuzes te
maken inzake duurzaamheid.
In de praktijk kan er gekozen worden uit diverse soorten
opbouwmaterialen en de afdek die men op de zolen
krijgt. Hierin zijn ook duurzamere materialen zoals
microvezel afdek mogelijk. Zeer slijtvast, afwasbaar en
erg sterk. Daarnaast gebruiken wij standaard tolueen vrije
lijm, voor ons èn de cliënt, vriendelijk voor het lichaam
en geschikt bij de meeste allergieën. Ook zijn wij altijd in

contact met onze leveranciers om de nieuwste innovaties
qua (milieuvriendelijke) materialen te bespreken en uit te
testen. Nadat er een kwaliteitscontrole vanuit de fabriek
& onze leverancier is geweest gaan we deze materialen
eerst zelf testen. Pas daarna gaat dit, bij goede resultaten,
in onze praktijk gebruikt worden. Recent zijn we zelfs in
de weer met een geheel nieuw grondstofblok om zolen
uit te kunnen frezen met onze 3D CAD-CAM techniek, dit
freesblok is volledig gemaakt uit gerecyclede grondstof.
Zo proberen wij van 3D-VCN met het gehele team ook
ons steentje bij te dragen aan het milieu.

Team 3D-VCN

3D-VCN– Podotherapie Zoetermeer | Promenadeplein 117 (naast de Hema) 2711 AB Zoetermeer | % 079 - 342 43 17
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Jaap den Doop

XX
XXX
XXXXXXXX

Martin Konings

Lars van Rijckevorsel

www.3d-vcn.nl
@3DVCN

Een gevarieerd weekmenu zelf
samenstellen? Kies dan de
maaltijden van Eten met gemak.
Wytze bezorgt samen met zijn
vaste bezorgers, op een veilige
manier en in overleg met u de
koelverse maaltijden. Bezorgen
tot aan de voordeur of indien
nodig gewoon tot in de koelkast.
Het team bezorgers van Eten met Gemak.

STEEDS MEER MENSEN WAARDEREN
DE VERSE, GEZONDE ÉN LEKKERE
MAALTIJDEN VAN ETEN MET GEMAK!
UITGEBREID AANBOD VOOR
EEN BREED PUBLIEK
Het assortiment van Eten met gemak
bestaat uit een divers aanbod met meer
dan 35 verse- en verschillende maaltijden
per week. De weekmenu’s worden elke
week ververst waardoor je eenvoudig
voor een langere periode een gevarieerd
weekmenu kunt samenstellen. De
maaltijden van Eten met gemak zijn
allang niet meer alleen voor ouderen.
Het huidige assortiment sluit goed aan
bij de wensen van studenten, alleenstaanden, eigenlijk iedereen die van
lekker eten en gemak houdt.
MAKKELIJK BESTELLEN
Iedere week kan men online, via een
persoonlijke digitale bestellijst, een
keuze maken uit voor-, hoofd- en nagerechten, welke per seizoen veranderen.
Voor de mensen die niet zo handig zijn
met de computer is er vanzelfsprekend
nog de papieren menulijst die indien
nodig samen met de vaste bezorger

BEZORGEN TOT
IN UW KOELKAST!
ingevuld kan worden. Ook dieet-, vegetarische- en multiculturele maaltijden
worden dagelijks vers bereid. De maaltijden kunnen worden samengesteld uit
losse componenten waardoor er nog
meer combinaties van gerechten en
smaken mogelijk zijn. Naast deze uitgebreide keuze is het zelfs mogelijk om te
kiezen voor een aangepaste consistentie.
Denk aan alleen gemalen of gesneden

Wytze Sloot

WEKELIJKS IN ZOETERMEER
EN OMGEVING
Wekelijks bezorgt Wytze en zijn team in
Zoetermeer en omgeving; Zoeterwoude,
Pijnacker, Nootdorp, Lansingerland en
Alphen a/d Rijn. Inmiddels worden de
diensten van Wytze zelfs aangeraden
door huisartsen en diëtisten uit de eerstelijnszorg. De maaltijden zijn minimaal
zeven dagen houdbaar in de koelkast.
vlees bij de maaltijd. Dit laatste draagt
bij aan de verbetering van de zelfredzaamheid van mensen met een eenzijdige verlamming. Alleen opwarmen
en lekker eten met alleen een vorkje.

UITPROBEREN?
Eten met gemak heeft de proefbox voor
€ 15.-. De box bevat 3 hoofdmaaltijden.
We helpen u graag deze naar eigen wens
samen te stellen. Liever een box, uitgebreid met drie voor- en nagerechten?
Deze kost € 18.-. O ja, Eten met gemak
heeft geen minimale afname* en geen
abonnement, lekker en gemakkelijk.
079 - 820 03 99
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
* bij minder dan vier maaltijden per week wordt
€ 2,99 bezorgkosten in rekening gebracht.

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. • 8e jaargang • 2021
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.
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Just Notarissen is gevestigd in een modern kantoorgebouw
Just Notarissen, gevestigd te Zoetermeer, heeft onlangs zijn
aan
degenomen
Albert Einsteinlaan
50modern
te Zoetermeer.
intrek
in een nieuw
kantoorgebouw aan de
Albert Einsteinlaan 50 te Zoetermeer.

Van hieruit kunnen we nog meer cliënten ontvangen, adviseren en
de
akten
aanbieden
de inmiddels
bekende
goedkope
Vanjuiste
hieruit
kunnen
we nog tegen
meer cliënten
ontvangen,
adviseren
en
de juiste akten aanbieden tegen de inmiddels bekende goedkope
tarieven.
tarieven.

Onze organisatie is nog steeds groeiende, vandaar dat wij steeds
Onze organisatie is nog steeds groeiende, vandaar dat wij steeds op
op zoek zijn naar diverse collega’s voor alle afdelingen.
zoek zijn naar diverse collega's voor alle afdelingen.

Volg
jij een
eenopleiding
opleidingMBO,
MBO,HBO
HBOofof
studeer
je aan
universiteit,
Volg jij
studeer
je aan
de de
universiteit,
heb
je affi
affiniteit
metrechten
rechtenofofjuridische
juridische
dienstverlening
en wil
heb je
niteit met
dienstverlening
en wil
jij jij
intern
opgeleidworden?
worden?Dan
Dankomen
komen
graag
met
in contact!
intern opgeleid
wijwij
graag
met
joujou
in contact!
Wij bieden
Wij
biedenjou:
jou:
•• Marktconform
Marktconformsalaris;
salaris;
•
Passende
arbeidsvoorwaarden;
• Passende arbeidsvoorwaarden;
• Interne trainingen met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
• Interne trainingen met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
• Een uitdagende en variërende functie in een jonge omgeving met
• de
Een
uitdagende
en variërende functie in een jonge omgeving
nodige
dosis plezier;
met de nodige
dosis plezier;
• Dagelijks
een gezonde
en lekkere lunch.
• Dagelijks een gezonde en lekkere lunch.

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

“Sinds Covid-19 is er aanzienlijk meer
vraag naar testamenten en vooral
levenstestamenten,” vertelt algemeen
directeur Camillus Overmeire van JUST
Notarissen. “De cijfers liegen er niet om. In
2020 was er een oversterfte van 15.000 en
door corona ontstaat er veel meer besef
over de kwetsbaarheid van het leven. Er zijn
mensen opgenomen die na besmetting
binnen drie dagen overleden. Dan word je
wel even met je neus op de feiten gedrukt.”

ANGST IS EEN GOEDE RAADGEVER ALS
JE DENKT AAN EEN LEVENSTESTAMENT!
Maar wat is nu het verschil tussen een
testament en een levenstestament? “In
een testament leg je vast hoe de zaken
na je dood geregeld moeten worden
zoals het verdelen van de boedel en/of
het vermogen. Verder kunnen er aanwijzingen staan over de voogdij van de
kinderen en uitvaartwensen. Een levenstestament is er juist voor als je er nog wel
bent, maar niet meer in staat bent om
voor je eigen belangen op te komen.
Wie neemt dan de regie over? Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de
mensen die een levenstestament laat
opmaken ouder dan 60 jaar is. Ruim
95 % van deze groep kiest voor een
levenstestament, omdat ze vrezen voor
Alzheimer, Parkinson, hersenletsel of een
ongeluk. Als gevolg van corona kun je
bijvoorbeeld in coma raken. Na
verloop van tijd worden mensen
wilsonbekwaam. Wie
maakt dan je medische
wensen kenbaar
aan de behandelend arts?”

DAT OVERKOMT ONS NIET!
“Door corona hebben mensen meer tijd
om na te denken over mogelijke gevolgen van een ziekte, maar ze worden pas
echt wakker als er iemand in hun directe
omgeving getroffen is. Al blijft er altijd
een groep mensen de kop in het zand
steken. We horen vaak met name van
jonge stelletjes: “Dat overkomt ons niet!
We zijn pas dertig.” Helaas wijzen de
cijfers soms anders uit. Morgen kan voor
iedereen van belang zijn. Of je nu jong of
oud bent. Een ongeluk of ernstige ziekte
kan iedereen overkomen. “Pluk de dag”
begint vandaag! Het besef dat je leven
plotseling een andere wending kan
krijgen, dringt steeds meer door. Wie
mag er besluiten over leven en dood als
je zelf die vraag niet meer kunt beantwoorden? Zelf de controle houden blijft
natuurlijk een prettige gedachte.”
AUTONOMIE BEHOUDEN
“Niets doen is dus
geen optie.
Uit onderzoek blijkt
dat ongeveer
50% van de
mensen voornamelijk financiële
zaken regelt in hun
levenstestament.
Wie neemt de leiding
van het bedrijf over
en wie beheert het
vermogen? De andere
helft legt niet alleen de
financiën, maar ook persoonlijke en medische zaken
vast. Wie regelt het gewenste
verzorgingstehuis of particuliere
zorg? Wie zegt de huur op of
regelt de verkoop van het huis?
Wat gebeurt er met de opbrengst?

Camillus Overmeire

Wie gaat de huisdieren verzorgen? In een
levenstestament wijs je één of meerdere
gevolmachtigden aan die je onvoorwaardelijk vertrouwt. Dat kan een partner,
kind, familielid en/of vriend zijn. Met een
levenstestament schep je duidelijkheid
voor je dierbaren en dat geeft een goed
gevoel. Waarom zou je langer wachten
met een levenstestament?”
Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl
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Yvonne Schouten is al bijna 25 jaar gediplomeerd en
gecertificeerd natuurkundig specialist. Binnen “YouYou,
heel jezelf” helpt ze mensen om de helende eigenschappen
van hun lichaam weer te activeren.
Of het nou gaat om bijvoorbeeld
klachten als stress, vermoeidheid,
angsten, allergieën, menopauze,
hoofdpijn...

Yvonne Schouten (r)

NIET LEKKER IN JE VEL OF VAGE KLACHTEN?
YVONNE VAN YOUYOU KAN JE HELPEN!
“Vervelend hè al die ongemakken? Ik
help je om je weer beter te voelen!”,
legt Yvonne uit. Yvonne heeft een
brede kennis en werkt onder andere op
basis van Kinesiologie/Touch for Health,
Bachbloesemremedies, Reflexologie,
Quantum Touch en Access Bars.
“Ik test allergieën volledig uit met
behulp van mijn testdozen met hierin
600 verschillende productstoffen. Ook
kan ik het lichaam desgewenst door
die producten in balans zetten”.

Heb je ‘vage’ klachten, waarmee je niet
echt goed terecht kunt bij de reguliere
gezondheidszorg? Maak dan vandaag
nog een afspraak met Yvonne, om je
morgen beter te voelen!
NIEUW: ACCES BARS BEHANDELING
Yvonne is nu ook volledig gecertificeerd
Acces Bars Practioner. “Access Bars zijn
32 drukpunten die op het hoofd zitten”,
legt Yvonne uit. “Door de drukpunten
zachtjes aan te raken word je in staat
gesteld om je oude overtuigingen, emo-

ties, ideeën en gedachten los te laten.
Zie het als een ‘delete-knop’. Door die
oude blokkades weg te halen is er weer
plek voor de ‘oorspronkelijke’ You!”
Fijn om te weten: de consulten worden
door diverse zorgverzekeraars vergoed!
079 – 342 7309
info@youyouheeljezelf.nl
www.youyouheeljezelf.nl
Gecertificeerd door StichtingGezondzorg en BATC
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IT’ers opgelet!
Heb je een IT-startup of scale-up in Zoetermeer?
Vergroot nu je succes en groei met scale booster,
een initiatief van de gemeente Zoetermeer.
Scale booster biedt je kennis, expertise en
ondernemersnetwerken in Zoetermeer en in
de regio.
Jouw bedrijf krijgt dus alle kansen om te groeien.

BOOST YOUR
IT BUSINESS

Meer weten? We komen graag met je in contact.
Kijk op scalebooster.nl of stuur een e-mail naar
info@scalebooster.nl

VERSTERKT
VERSTERKT
START- & SCALE UP’S
VERSTERKT START- & SCALE-UPS IN ZOETERMEER
IN ZOETERMEER
START- & SCALE
UP’S
IN ZOETERMEER

VERSTERKT
VERSTERKT
START- && SCALE
SCALE UP’S
UP’S
STARTIN ZOETERMEER
ZOETERMEER
IN
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