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Dankjewel! 
Elke schakel in de zorg is belangrijk.

Wij doen het samen.
Bedankt, aan jullie allemaal.

ZUS&ZO
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alle vacatures in de zorg 

schrijf je gratis in

*zorgzuster sinds 1 september in een nieuw jasje

www.zorgzuster.nl  |  043 711 2100  |  werving@zorgzuster.nl

Versterk jij ons team 
binnen het ziekenhuis
of de ambulancezorg?

Bij Highcare kun jij rekenen op een vast dienstverband, auto 
van de zaak, persoonlijk contact en gemiddeld 5% meer salaris.

Schrijf je nu in!Schrijf je nu in!

www.highcare.nu 
werving@highcare.nu
088-0237000
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VOORWOORD

Laten we allemaal 
wat meer naar  
elkaar omkijken

Het is een oproep die we vaker voorbij zien komen 
en persoonlijk heb ik hier wel wat mee. In de zorg 
en politiek praten we al jaren over de problemen 
waar we tegenaan lopen, maar langzaamaan 
worden die voor de buitenwereld nu ook zichtbaar. 
Veel mensen hebben professionele hulp en 
zorg nodig, maar die zorg raakt op een gegeven 
moment op. Het is er simpelweg niet meer.  
De bedden zijn vol, de teams te klein.

In de media hebben we het afgelopen jaar 
behoorlijk wat schrijnende gevallen in beeld 
gezien. Bittere persoonlijke situaties die jij als 
zorgverlener al veel langer van dichtbij meemaakt. 
De zorg raakt overbelast en zo worden er 
discussies gevoerd over leven en dood, omdat niet 
iedereen geholpen kan worden. Het probleem 
wordt nu pijnlijk duidelijk, terwijl dit naar mijn 
idee al veel langer speelt. Te lang hebben we het 
vinden van oplossingen uitgesteld of durfden we 
niet expliciet uit te spreken hoe het er nu echt 
aan toe ging. Het probleem werd vermeden, maar 
groeide in de werkelijkheid alleen maar door.

De werkdruk in onze mooie zorgsector is al jaren 
heel hoog en het ziet er niet naar uit dat we daar 
snel een antwoord op gaan vinden. De bevolking 
wordt steeds ouder en daardoor hebben we 
relatief steeds minder zorgverleners die het werk 
op kunnen pakken. Ondertussen wordt er meer 
en meer van hen verwacht en blijft geld altijd een 
discussie. Juist daarom vind ik het zo interessant 
hoe we met zijn allen reageren nu de politiek dit 
jaar zo’n groot beroep doet op ons eigen gedrag. 
Want de waarheid is: we kunnen niet alleen maar 
blijven wijzen naar de politiek en het zorgsysteem.

Wanneer er grote problemen ontstaan, 
moeten we zelf ook in actie komen. Ik vind 
het hartverwarmend om te zien dat veel oude 
zorgverleners hun beroep weer op hebben 

gepakt. Het is ook fantastisch om te merken 
dat organisaties weer creatief worden met het 
oplossen van personeelsproblemen. Om de 
zorg draaiende te houden is meer zorgverleners 
opleiden, meer geld krijgen en het doorvoeren 
van organisatiewijzigingen niet genoeg. Het komt 
nu ook op ons aan: we moeten meer naar elkaar 
omkijken.

We moeten elkaar meer gaan helpen. Wat mij 
betreft is dat geen keuze meer. Alleen zo kunnen 
we ervoor zorgen dat iedereen die het nodig heeft 
de juiste zorg krijgt. Dat zal niet altijd makkelijk 
zijn, want met die stijgende werkdruk groeit ook 
de vermoeidheid en de frustratie. Probeer elkaar 
daarom te ondersteunen en ga het gesprek aan. 
Zoek elkaar op en luister naar de ander. Dit kan 
in je eigen organisatie, maar via Nursestation ook 
digitaal.

Af en toe is het ook juist belangrijk om alles 
even los te laten. De kerstperiode leent zich 
daar perfect voor, dus helpen we je graag een 
handje. Om jouw energie een nieuwe boost 
te geven, delen we tips om tot rust te komen, 
unieke verhalen om jezelf even in te verliezen en 
inspiratie voor een heerlijk kerstdiner. Gun jezelf 
de liefde, warmte en rust die je na dit drukke jaar 
hebt verdiend.

Zo houden we het samen vol.

Ralph Smeets 
CEO Zorgzuster
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Maak van 
jouw huis  
echt  thuis

Geef je woonruimte een persoonlijke touch 
met deze leuke items

Een prachtige stalen  
salontafel in vrolijke kleuren. 
BIJZETTAFEL STAAL
€ 13,98 VIA SØSTRENE GRENE

Deze loveseat is gestoffeerd 
in grof canvas en afgewerkt 
met stoere naden. Perfect 
als industrieel detail in elke 
kamer. 
LOVESEAT TAIPAN 
€ 395,- VIA LOODS 5

Een stijlvolle  
én roze vaas. 
What else? 
GRADVIS VAAS
€ 7,99 VIA IKEA

Doe de handgrepen 
van deze veelzijdige 
mand omhoog en 
verberg je spullen of 
vouw ze omlaag en 
toon de inhoud.  
Aan jou de keus. 
FLÅDIS MAND, ZEEGRAS
€ 9,99 VIA IKEA

Een elegant voetenbankje dat 
zorgt voor nog meer comfort. 
POEF / VOETENBANKJE
40 X 37 CM 
€ 24,80 VIA SØSTRENE GRENE

Deze gave kast met staal en 
ribbelglas is geïnspireerd op 
oude jazzbars en combineert 
vintage met industrieel. 
KAST JIMMY GLASS 
€ 395 VIA LOODS 5

Deze gave designlamp van 
karton geeft jouw interieur 
naast een warme sfeer ook 
een authentieke touch. 
JUMBO E-LAMP (215CM - OOK 
KLEIN FORMAAT BESCHIKBAAR)
€ 349,79 VIA ENDLESS BRANDING 
NU MET 20% KORTING VIA ZORG20

Tijdloos, strak en comfortabel. 
Deze fauteuil past goed in een 
Scandinavisch interieur.
FAUTEUIL WALTZ
€ 450,- VIA LOODS 5

Helemaal hip: 
kleurrijke  
opbergkratjes.  
Dit inklapbare 
stapelkratje is 
helemaal  
gemaakt van 
gerecycled  
materiaal. 
KRATJE 
€ 7,50 VIA HEMA
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13,9% van de beroepsbevolking  
werkt in de zorg 

72% van de ambulance-inzetten  
is spoedeisend

400.000 mensen doneren jaarlijks bloed
Bijna 1 op de 5 Nederlanders rookt

Je neus kan 50.000 verschillende  
geuren onthouden

Er zijn 302 ziekenhuizen in Nederland
De 52 botjes in je voeten beslaan een 

kwart van al onze botten
Een OK is 17 graden

Met een minuut zoenen verbrand je 26 kcal
De langste hartstilstand  

ooit duurde 4 uur
1 op de 12 mannen is kleurenblind

Je bloedvaten hebben een  
lengte van 100.000 km

Je laat ongeveer 6000 scheten per jaar
Er starten jaarlijks ongeveer  
19.000 geneeskundestudenten

Rechtshandige mensen leven gemiddeld  
9 jaar langer dan linkshandigen

Een vrouw eet 20 kilo lippenstift  
in haar leven

Feitjes

9
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SPRAAKMAKEND:  

ESCORTSERVICE  
VOOR  

MENSEN MET  
EEN BEPERKING
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Voor ouderen of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking is seks niet altijd 
vanzelfsprekend. Nog te vaak wordt er voorbijgegaan aan het feit dat zij net als ieder ander behoefte 
hebben aan genegenheid, aanraking en intimiteit. Om daar verandering in te brengen, begon Maureen 
Hellenbrand (35) acht jaar geleden een escortbureau voor mensen met een beperking.

Het kan iedereen overkomen. Je krijgt een ongeluk waardoor 
je in een klap de rest van je leven een lichamelijke beperking 
hebt. Dan komt er een hoop op je af. Misschien ben je 
afhankelijk van zorg, kan je niet meer zelfstandig reizen of 
niet meer werken. “Maar al die veranderingen betekenen 
niet dat je automatisch ook geen behoefte meer hebt aan 
seks,” vertelt Maureen. De klanten van haar escortbureau 
De Ultieme Zorg zijn ontzettend afwisselend. Eenzame 
ouderen, jongens met autisme, veertigers die lichamelijk 
letsel op hebben gelopen, mensen met zware spasmes of 
juist verstandelijke beperkingen. Er zijn weinig situaties waar 
ze niets mee kunnen doen. “Er wordt heel liefdevol voor 
deze mensen gezorgd, maar behoefte aan seksuele intimiteit 
wordt nog te vaak genegeerd. Ik vind het heel belangrijk dat 
iedereen lichamelijke aandacht krijgt”, legt Maureen uit. Seks 
staat in de piramide van Maslow naast eten, drinken en slapen 
en is dus een fysiologische behoefte. Toch hoeft lichamelijke 
aandacht niet altijd om seks te draaien. Soms is knuffelen of 
een aanraking voldoende, ziet Maureen. Zelf werkt ze niet als 
sekswerker. De vrouwen waar ze mee samenwerkt, worden 
zorgvuldig gescreend.  Daarnaast krijgen ze begeleiding en 
wordt er ook aan de veiligheid gedacht.

Meisje van plezier
Een van de vaste mensen met wie Maureen werkt is de 
36-jarige verpleegkundige Roos. Zij rolde vijf jaar geleden 
langzaam het vak in, nadat ze in haar werk op een woongroep 
zag dat cliënten rondliepen met behoeftes die niet vervuld 
werden. “Ik heb zelf altijd al wel veel interesse gehad in 
seks, dus ik denk dat ik dat soort behoeftes vrij natuurlijk 
opmerk”, legt ze uit. “Vanuit de organisatie werd hier niks 
mee gedaan. Het ging om cliënten met een laag niveau, die 
dit soort dingen zelf niet aan kunnen kaarten. Ik nam dus zelf 

het initiatief. Dan liet ik mijn bh weleens zien of leerde ik hem 
masturberen.” Maureen kwam er tijdens haar studie SPH voor 
het eerst mee in aanraking. “Ik moest een keer ambulante 
thuiszorg verlenen bij een jongen. Toen ik binnenkwam, 
straalde hij van oor tot oor. Vol trots liet hij me weten hij dat 
er eerder die dag een ‘meisje van plezier’ was geweest. In 
geuren en kleuren vertelde hij me wat er was gebeurd. Ik wist 
even niet wat ik hoorde, maar vond het vooral zo mooi om te 
zien wat het met hem gedaan had. Hij was een totaal andere 
jongen: ontspannen en vrolijk. Het liet me niet meer los. 
De sekswerker die hem had bezocht, kwam uit het noorden 
van het land omdat er dichterbij niets vergelijkbaars werd 
aangeboden. Zo ontstond bij mij het idee om dit in het zuiden 
op te zetten.” 

Ideaal voor Roos, die dit graag georganiseerder wilde doen. 
“Het is prachtig werk, ik vind het zo leuk! Ik leer mensen 
kennen, kan echt iets betekenen en word op handen 
gedragen. Het is zo mooi om te zien hoe iemand na zo’n 
afspraak echt op kan leven.” Ze doet dit werk inmiddels drie 
dagen per maand en ziet dan gemiddeld negen cliënten op 
een dag. Dat klinkt als veel, maar ze legt uit dat haar lichaam 
daar inmiddels aan gewend is. Bovendien heeft elk persoon 
andere behoeftes en heeft ze niet met iedereen seks. “Dat 
gebeurt voornamelijk met mensen met een lichamelijke 
beperking”, vertelt ze. “Bij een verstandelijke beperking is het 
meer bevredigen, want seks kunnen zij minder makkelijk aan. 
De behoefte is daar vooral knuffelen en intimiteit.” In haar 
werk zou ze deze doelgroep heel graag vaker tegen willen 
komen. “Dit zijn hele lieve mensen die ook absoluut seksuele 
verlangens hebben, maar door hun lage niveau kunnen ze 
dat moeilijk benoemen. Dat betekent dat deze behoeftes 
alleen worden voldaan als een familielid ons inschakelt of 

“Leven met een  
beperking betekent  

niet dat je geen  
seksuele behoeftes hebt”

H

>>
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als het zorgteam dit signaleert. Dat laatste gebeurt echt nog 
te weinig. Dus zorgverleners: vergeet alsjeblieft het stukje 
intimiteit niet als je de zorg in kaart brengt!” 

Maatschappelijk werkster in bed
Maureen zorgt met haar bureau voor de volledige intake 
van een cliënt. Er wordt vooraf gesproken over de wensen 
en de verwachtingen. “Het gaat er allemaal heel discreet 
aan toe en mijn cliënten worden zorgvuldig begeleid in het 
hele proces”, vertelt ze. “Zowel vooraf als achteraf, ook om 
te voorkomen dat zij seksualiteit verwarren met een relatie. 
Cliënten bellen mij zelf op, of het gaat via hun familie of 
begeleiders bij een instelling. Ik ga vervolgens persoonlijk 
langs voor een intakegesprek.” Maar ondanks dat zorgvuldige 
proces, is het nooit helemaal zeker hoe een afspraak echt 
zal verlopen. Roos: “Eenmaal daar kan het soms zijn dat 
iemand bijzondere wensen heeft, maar die tijdens de intake 
bijvoorbeeld niet durfde te vertellen.” Zo heeft ze inmiddels 
wel leren improviseren. Voor haar is bijna niks te gek, al laat 
ze zich vanwege de veiligheid niet vastbinden. “Ik draag ook 
altijd platte schoenen en zorg ervoor dat ik weet waar alle 
uitgangen zijn. Het is gelukkig vrijwel nooit nodig, maar je gaat 
toch overal alleen naartoe en je weet nooit wat seks triggert 
bij iemand.” 

Naast veiligheid is hygiëne ook belangrijk. Roos kijkt daarvoor 
standaard naar iemands nagels, maar ook naar de omgeving. 
De sekswerkers lopen nooit herkenbaar naar binnen.

Ze hebben neutrale kleding aan en gaan zo ook weer weg. 
Pas in het huis of op de kamer begint het werk. “Eigenlijk 
komt daar bij deze groep mensen best veel bij kijken. Het 
is niet alleen maar intimiteit, ik moet ook helpen bij het 
douchen, aankleden en naar bed brengen”, vertelt Roos. “Een 
afspraak duurt een uur. Om de tijd in de gaten te houden 
zet ik altijd een wekkertje dat na vijftig minuten afgaat. Dan 
hebben we nog rustig de tijd om af te ronden.” Naast alle 
zorgtaken die erbij komen kijken is Roos ook een beetje een 
maatschappelijk werkster in bed, grinnikt ze.  “Doordat we 
een vertrouwensband opbouwen, leer ik mensen op een 
hele andere manier kennen. Ik heb geleerd om heel goed te 
lezen wat er speelt blij cliënten. Zo signaleer ik bijvoorbeeld 
weleens depressies of verslavingen. Dat houd ik in de gaten en 
meld ik wel, maar altijd in samenspraak met de cliënt. Ik doe 
niks achter iemands rug om.”

Ze zou willen dat meer zorgverleners deze stap zetten, al 
geeft ze ook wel toe dat het werk niet voor iedereen is 
weggelegd. Je moet natuurlijk van seks houden, maar ook 
mensenkennis hebben en heel snel kunnen schakelen: het gaat 
niet altijd zoals je verwacht. “Ik ben inmiddels ook wel gewend 
aan weinig privacy. Zo heb ik in een verpleeghuis weleens een 
afspraak gehad op de afdeling met dementerenden. 

Deze meneer deelde een kamer met iemand anders, er zat 
alleen een gordijntje tussen. Precies terwijl wij bezig waren, 
viel dat gordijntje naar beneden. Door het raampje daarachter 
stonden nieuwsgierige medebewoners natuurlijk naar binnen 
te kijken. Een vrouw was zo verbaasd dat haar kunstgebit eruit 
viel!” Het is lang niet de enige bijzondere anekdote die Roos 
te vertellen heeft. Lachend vertelt ze over die keer dat ze een 
afspraak had met een oudere man. Hij zat haar keurig op te 
wachten en was erg tevreden, maar achteraf bleek dat het de 
verkeerde man was geweest. Haar afspraak was eigenlijk met 
iemand anders, die toevallig dezelfde naam had. “Deze man 
heeft tijdens het hele uur niks gezegd, volgens mij vond hij het 
fantastisch!”

Een groot taboe
De afspraken zijn voor veel mensen echt een uitje waar ze 
naartoe leven. Ze missen sociaal contact, intimiteit of willen 
juist hun gevoel van eigenwaarde een boost geven. Soms 
zijn cliënten getrouwd met een partner die geen seksuele 
behoeftes meer heeft. Anderen zijn niet in staat om een 
gezonde relatie te onderhouden, maar willen wel fysiek 
contact hebben. “Zo is een van mijn cliënten een jonge 
hovenier met autisme. De seks met hem is altijd geweldig, 
maar na een uur veegt hij me weer de deur uit. Dat werkt 
fantastisch,” vertelt Roos. Openhartig vervolgt ze: “Om dit 
werk vol te kunnen houden, moet je wel echt een modus 
ontwikkelen waarin je je gevoelens loslaat. Bij mij ging dat 
gelukkig heel makkelijk. Het is intensief werk en soms ook 
wel eenzaam, want je kan je ervaringen met niemand delen. 
Ondertussen heeft het mijn leven ook op veel manieren 
verrijkt. Zo ontmoet ik mensen die ik anders nooit had leren 
kennen en maak ik zoveel mensen blij. Het is echt ontzettend 
belangrijk dat dit bestaat.”

Om haar eigen privacy te bewaken, woont Roos niet in 
de regio waar ze werkt. Zo kan ze op straat geen cliënten 
tegenkomen. Ze gebruikt een andere naam en deelt haar 
ervaringen met weinig mensen. “Dat is heel dubbel. Ik ben 
trots op wat ik doe, maar er ligt nog zo’n taboe op. Mijn broers 
en vriendinnen weten van niks. 

Ik werk het merendeel van mijn tijd gewoon als verpleeg-
kundige, maar ook mijn collega’s vertel ik niets. Ik ben toch 
bang dat ze me minder serieus nemen als ze het zouden 
weten. Het is ook heel vermoeiend om je telkens te moeten 
verdedigen. Dit is toch wel iets waar iedereen een mening 
over heeft. Mijn vader heb ik het wel verteld, vooral zodat ik 
altijd iemand kan laten weten waar ik ben. Hij vindt het heel 
nobel en goed dat ik dit doe, maar ook lastig. Ik blijf toch zijn 
dochter.”

“Vergeet  
alsjeblieft het  

stukje intimiteit  
niet als je de zorg  
in kaart brengt!” 

V
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Of mensen nog steeds raar opkijken als Maureen vertelt 
wat ze doet? “Oh, ja hoor! Mensen kijken me dan vaak vol 
ongeloof aan”, bevestigt ze. “Ook omdat ik niet echt de 
uitstraling van een ‘Madame’ heb. De eerste keer dat ik bij een 
instelling kwam voor een intake, zaten de medewerkers nog 
net niet met hun neus tegen de ruiten gedrukt om te kijken 
wat voor iemand er uit de auto zou stappen. Ze verwachten 
iemand op naaldhakken en in een panterprintoutfit, dan 
valt mijn verschijning toch tegen. Gelukkig lijkt het taboe 
steeds meer te verdwijnen, vooral bij de instellingen waar 

veel van mijn cliënten verblijven. Men weet inmiddels dat 
het om een professionele dienst gaat en niet om louche 
praktijken. Bovendien zien ze ook wat het met cliënten doet. 
Dat het frustraties en agressie wegneemt en cliënten zich 
er daadwerkelijk beter door gaan voelen. Een lichamelijk 
gehandicapte vrouw liet me onlangs nog weten dat ze me 
zo dankbaar is omdat ze zich eindelijk weer eens vrouw had 
gevoeld. Hoe mooi is dat? Daar doe ik het voor!” ●

“Een vrouw was 
zo verbaasd dat 
haar kunstgebit 

eruit viel!”

E
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De beste boeken om je even helemaal in te verliezenz

  De Zilverboom 
van Lucinda Riley

Lucinda Riley – de schrijfster van de reeks ‘De Zeven Zussen’ – 
neemt je opnieuw mee in een prachtig familieverhaal. Laat je 
meeslepen in het verhaal van Greta, die in een prachtig landhuis 
op zoek gaat naar haar verloren verleden. Hier ontrafelt ze niet 
alleen haar eigen verhaal, maar ook de verborgen geheimen 
van haar eigen dochter. Romantiek, spanning en drama: drie 
ingrediënten die ervoor zorgen dat je dit boek niet weg kan 
leggen.

  Stoorzender  
van Arjen Lubach

In zijn laatste boek doet Arjen Lubach vanuit diverse 
plekken op de wereld verslag van twee jaar uit zijn 
bewogen bestaan. Met een flinke dosis aan zelfspot 
en anekdotes schrijft hij over één ding: zichzelf. Een 
buitengewoon persoonlijk boek over Zondag met Lubach, 
televisie, muziek, comedy, politiek, het leven én 
 de liefde. Een bijzondere mix van grappige, eerlijke en 
ontroerende verhalen zoals alleen Arjen Lubach die kan 
schrijven. 
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  Heb je nou al een 
vriend?  
van Marie Lotte Hagen & Nydia van 
Voorthuizen

Vijftig reacties op shit waar je als vrouw mee moet dealen. Er 
zijn van die vragen die bijna elke vrouw al duizend keer heeft 
gekregen, en helemaal klaar mee is. In acht hoofdstukken 
gaan Marie en Nydia in op vragen en situaties waar vrouwen 
mee te maken krijgen, maar vaak geen antwoord op hebben.  
Deze dames weten een mooie balans te creëren tussen humor 
en feminisme, waarbij de serieuze ondertoon over sommige 
ridicule vraagstellingen niet uit het oog wordt verloren.

 
  Het boek waarvan je 

wilde dat je ouders  
het gelezen hadden  
van Philippa Perry

Philippa Perry neemt alle grote vragen uit de ouder-kindrelatie 
onder de loep, van baby tot tienertijd. Hoe ga je om met je eigen 
gevoelens en die van je kind? En hoe zien jouw gedragingen en 
patronen eruit? Op basis van haar rijke ervaring als therapeut, 
wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen als 
ouder vertelt Philippa wat er in de opvoeding van een kind écht 
toe doet. Een opvoedboek zonder opvoedtrucs, maar wel met 
heldere adviezen waar je echt iets aan hebt.

 
  LinkedIn Power  

van Marjolein Bongers

Op zoek naar een baan, potentiële klanten, opdrachtgevers 
of juist je netwerk verbreden? LinkedIn is hét zakelijke online 
platform waar je gemakkelijk en snel in contact kunt komen 
met jouw doelgroep. En dat zonder er ook maar een euro aan 
uit te geven. Als je niet wil verdwalen in alle mogelijkheden, 
is dit boek perfect voor jou. Het staat vol praktische tips van 
experts en wetenschappelijk bewezen beïnvloedingstechnieken, 
waardoor jij nog succesvoller wordt op LinkedIn.
Win ‘m via www.nursestation.nl/winnen
 

  Licht in de tunnel  
van Marc De hond

‘We wachten niet tot het licht aan het einde van de tunnel, 
maar we hangen zelf de lampjes op.’ Met dit motto besluit 
de ongeneeslijk zieke Marc de Hond een dagboek bij te gaan 
houden voor zijn kinderen. In een periode vol slecht nieuws 
probeert hij samen met zijn vrouw de moeilijke momenten 
tegemoet te treden met humor en optimisme. Licht in de  
tunnel is een aangrijpend, bijzonder levensverhaal met een 
unieke en inspirerende kijk op leven en dood. 

  Lefwijf  
van Lucinda Douglas

Het heft in eigen handen nemen wanneer de situatie erom 
vraagt: daar gaat Lefwijf over. Vijftig vrouwen vertellen hoe 
het voelt als het erop aankomt en wat je kunt bereiken door 
tegenslagen om te zetten in actie. Want dát is lef hebben. Met 
wilskracht en zelfvertrouwen bouwen deze vrouwen niet alleen 
aan hun eigen levens, maar nemen ook de wereld rondom hen 
mee in hun avontuur. Een boek dat inspireert en motiveert.

 
  Labyrint - de verhalen  

van Esther Verhoef

Een ideaal boek als je geen geduld hebt om lange verhalen 
uit te lezen. In Labyrint – de verhalen bundelt Esther Verhoef 
dertien korte spannende en meeslepende verhalen. Ze laat je 
alle hoeken van het thrillergenre zien en verstaat als geen ander 
de kunst om de lezer op het verkeerde been te zetten. Met 
de afwisselende thema’s als wraak, ontrouw en pesten op de 
werkvloer, krijgt elk verhaal weer een verrassende wending. 
Zo lees je voor je het weet het hele boek uit.

de 
MUST
READS 
van 2020 (én 2021) 

De beste boeken om je even helemaal in te verliezenz



16

Heerlijk  
genieten  
van het  

bourgondische
zuiden 

BOLD ROOFTOPBAR

DE BISSCHOPSMOLEN

MAISON HAAS HUSTINX PUUR VAN WIJCK LA TRANCA

ENCI-GROEVE

CAFÉ LOCAL CAFÉ SJIEK



ENCI-GROEVE

CAFÉ SJIEK
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Boek een overnachting in hartje Maastricht bij Maison Haas Hustinx. Deze hotelkamers hebben een 
chique uitstraling door de combinatie van historische details met moderne designs. Je kunt ook kiezen 
voor een kamer bij The Dutch, waar elke kamer je verrast met haar unieke inrichting. Liever buiten de stad 
overnachten in de natuur? Ga dan naar Buitenplaats Vaeshartelt.

Na jouw eerste nacht in Maastricht kun je fris en fruitig de dag starten met een verse kop koffie en croissant 
bij Koffie bij Joost en Maartje. Heb je meer zin in een uitgebreid ontbijt? Ga dan voor pancakes bij Puur 
van Wijck of naar So Delicious voor een divers ontbijt. Hierna ben je klaar om de charmes van de stad te 
ontdekken. Begin met een stadswandeling of duik de ondergrondse Kazematten in en verken de wereld 
onder Maastricht. In je rondje sightseeing mogen het Vrijthof, de Markt en het Onze Lieve Vrouwenplein 
in elk geval niet ontbreken. Ook bij druilerig weer is er in deze stad genoeg te beleven. Pak een filmpje bij 
Lumière Cinema, ga zelf echte Limburgse vlaai bakken bij de Bisschopsmolen of ga voor een heerlijke High 
Tea bij Teazone of bij Piece of Cake.

Als je op zoek bent naar een unieke ervaring, kun je de stad ook leren kennen vanaf het water. Doe dat 
bijvoorbeeld onder het genot van een hapje en een drankje bij Rederij Stiphout. Liever de natuur in? Dat 
kan natuurlijk ook. Maak bijvoorbeeld een wandeling over de stadswallen in het Stadspark. Op loopafstand 
van de binnenstad vind je tevens de Sint Pietersberg en de ENCI-groeve waar je heerlijk kunt uitwaaien. Als 
je meer een shopper bent, kan je hier ook goed terecht. Maastricht is een waar shopwalhalla. Ga winkelen 
bij de grotere ketens in de Grote Staat en zijstraatjes, of in het (deels) overdekte Mosae Forum en Entre 
Deux. In het stadsdeel Wyck vind je veel vintage.

Grote kans dat je na al dat wandelen honger hebt gekregen, gelukkig is er in deze bourgondische stad 
genoeg lekkers te vinden. Ga voor een lunch naar Café Local op de altijd drukke Markt of ga naar  
Café Lure, waar je middenin de stad, maar toch weg van alle drukte kunt lunchen. Toch meer toe aan  
een goede borrel? Ga naar Café de Bòbbel voor een goed glas wijn, of trek door naar het altijd gezellige  
Café Zondag in Wyck. Hier kan je met een drankje lekker loeren naar de bruisende straat. Als je juist  
wil gaan borrelen in wat chiquere sferen, ga dan naar Rooftopbar Bold in het Sphinxkwartier. Geniet met 
een heerlijke cocktail van een prachtig uitzicht over de hele stad. Vooral een tip in de winter, wanneer de 
stad overladen is met sfeerverlichting.

Wanneer het dan eindelijk tijd is voor een goed diner, is de tapas van La Bodega of van La Tranca een echte 
aanrader. Waan je in Spaanse sferen en geniet samen van heerlijke hapjes om te delen. Ben je meer fan van 
Italiaans eten? Ga dan Italiaanse hapjes eten bij Il Bacaro op het altijd gezellige Vrijthof. Aan de overkant 
vind je Gio’s Cucina, waar de kok persoonlijk bij jouw tafeltje komt vragen wat je graag wil eten. Als je de 
knusse Koestraat doorloopt kom je uit bij Café Sjiek, waar je kan genieten van heerlijke streekgerechten, 
zoals het Limburgse Zoervleis.●

Staat je verlof al vast en wil je er toch nog even veilig tussenuit in ons eigen 
kikkerlandje? Nederland heeft genoeg schoons te bieden, ook in de winter! 
Trek eens naar het zuiden en ontdek het prachtige historische Maastricht.

Maastricht
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Tijd is het 
belangrijkste 
ingrediënt 

In het holst van de nacht gaat om drie uur mijn 
wekker. Ik douche, trek de kleren aan die ik 
heb klaargelegd, kus mijn vriend zacht op zijn 
lippen, pak een espresso voor onderweg en 
sneak het huis uit. Over een nog donkere A2 
rijd ik de dag tegemoet. De radio staat aan en 
‘Met Het Oog’ praat me bij. Eerste stop: het RTL 
Ontbijtnieuws. Om half 5 stap ik binnen voor het 
redactie-overleg, daarna snel inlezen, teksten 
doornemen, de make-up in en tussen 06.30u 
en 09.10u zes live-uitzendingen presenteren. 
Wanneer de meeste mensen op hun werk 
aankomen, heb ik er al een halve dag opzitten. 
Door naar Amsterdam voor een overleg van 
een congres over financial crime. In de auto 
een belletje met iemand die ik ga interviewen 
voor een podcast over de energietransitie. Na 
Amsterdam door naar Eindhoven, een rondje 
krachttraining in m’n sportschool. En nog even 
koffie doen met een vriendin in de stad. Op 
weg naar huis de sushi ophalen die mijn vriend 
al heeft besteld. Tot zover mijn leven tot maart 
2020. Toen werd het stil. De ene na de andere 
afmelding voor congressen en opdrachten 
stroomde binnen. De rijdende trein kwam 
abrupt tot stilstand. 

‘Voor je uitschuiven en naar je toe halen.  
Kneed het deeg minimaal tien minuten.’
De oven piept, die is op temperatuur. Ik denk 
dat dit wel de honderdste keer is dat ‘ie dit jaar 
aanstaat. Daarvoor? Nooit. 

Ik leg mijn zuurdesemdeeg met Italiaanse 
kruiden erin. Geleerd op een broodbakcursus. 
Zuurdesembrood kost zo’n acht dagen om te 
maken. Een eeuwigheid, voor maart 2020 dus 
geen optie. Nu wel. Een vriendin zit al weken 
alleen thuis. Oké, met teckel Brammetje, 
maar ook met een luchtwegaandoening. Zelfs 
boodschappen doen is riskant voor haar. Ik hang 
een paar zuurdesembroodjes aan haar voordeur, 
net zoals ik dat vorige week deed met de iets te 
gezonde suikervrije courgette-brownies. Of er 
niet wat meer boter en suiker in kon, vroeg ze. 

Bij mijn moeder lever ik de boodschappen 
van haar lijstje af tot de garagedeur. Ook 
zij blijft binnen vanwege een eerdere 
longbacterie. We drinken gezellig ‘samen’ 
koffie. Zij vanuit de garage, ik op de oprit. 
Tijdens de broodbakcursus ontmoet ik Michael. 
Een medecursist. En hij vertelt me wat het 
belangrijkste ingrediënt is voor lekker brood. 
‘Tijd’. Ik bedenk me dat dit niet alleen geldt 
voor een goed vers broodje. Het is dit jaar het 
meest waardevolle ingrediënt gebleken. Want 
zonder de tijd van velen, hadden de levens van 
onze geliefden, collega’s, buren en ook totaal 
onbekenden er heel anders uit gezien. ●    

COLUMN

De Brabantse Meike de Jong (41) is  
presentator, dagvoorzitter en nieuwslezer.  
Ze houdt van avontuur en blijft ondanks haar 
drukke agenda altijd vrolijk.
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De leukste  
Instagram accounts  

om te volgen 
Of je Instagram nu al hebt uitgespeeld of nog moet ontdekken,  

met dit lijstje krijgt je tijdlijn een leuke boost.

@DEHUISMUTS 
Interieur / ouderschap / reizen

 @BASSMIT
Hilarische filmpjes

 @CHICKSLOVEFOOD
Recepten: eenvoudig en heerlijk voor iedereen

@BARTSBOEKJE
Reizen / interieur / thuisblijftips

@MYINTERIOR
De leukste interieur inspiratie

@TOMMIEINDEZORG
Verpleegkundige / schrijver / spreker

@CHRISMAHOLIC
Kerstinspiratie



@BARTSBOEKJE
Reizen / interieur / thuisblijftips

OVER DE ZIEKTE

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij de zenuwen 
bloot komen te liggen. Daardoor geven ze minder goed signalen van en naar de hersenen 
door, soms gebeurt dit zelfs helemaal niet. Hierdoor kunnen plotseling verlammings- en 

uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben ongeveer 25.000 mensen MS.  
Elk jaar komen daar zo’n duizend mensen bij. Er zijn medicijnen die de ziekte kunnen 

remmen, maar genezen is nog niet mogelijk. 
 

Bron: Nationaal MS Fonds

MSMS
De verschillende 

gezichten van 

Je bent jong en actief maar ineens krijg je last van gekke klachten. Van de ene op de andere dag 
kan je tijdelijk niet meer lopen, voelen of zien. Het overkomt mensen die Multiple Sclerose (MS) 
hebben. Het verloop van deze ziekte is compleet onvoorspelbaar en voor elke persoon anders. Wel 
herkennen ze allemaal dezelfde grote uitdagingen: het vinden van de juiste medicatie is vaak lastig, 
net als het omgaan met de onzekere toekomst. Vier mensen vertellen wat MS voor hen betekent.
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“Vroeger had ik al vaak rugpijn, maar er kwam niets uit 
verschillende huisartsbezoekjes”,  begint Sanne. “Uiteindelijk 
ging het in 2016 mis tijdens een avondje bowlen. Ik viel hard 
op mijn rug en moest naar de eerste hulp. Ze konden niks voor 
me doen, ik moest rust nemen. Later bleek ik een scheurtje 
in mijn ruggenwervel te hebben. Ik kon door de pijn niet eens 
meer werken. Bij een second opinion bleek dat ik een hernia 
had, omdat ik er zo lang mee door had gelopen.” Sanne werd 
dezelfde dag doorgestuurd naar het ziekenhuis, waar plekjes 
op haar ruggenmerg werden gespot. Bij de neuroloog kreeg ze 
eindelijk antwoord: ze had MS en daardoor last van zenuwpijn.
“Mijn ouders werden erg emotioneel van het nieuws, maar bij 

mij drong het niet zo goed door”, vertelt ze. “De eerste periode 
is een grote waas. Ik moest gelijk in het ziekenhuis blijven voor 
een prednisonkuur.” Het was moeilijk om vervolgens goede 
medicatie te vinden. De eerste pillen gaven een allergische 
reactie, de tweede moest zelf geïnjecteerd worden en deed 
pijn. “Het was erg frustrerend dat het allemaal niet lukte,” 
zucht Sanne. “Ik werd er lichamelijk en mentaal heel moe van. 
Om mijn energie zo goed mogelijk te verdelen, namen we 
op vakantie een rolstoel mee die ik bij lange afstanden kon 
gebruiken. Zo gingen mijn moeder en ik samen op pad: ik in de 
rolstoel met een koeltasje medicijnen op schoot, zij duwend 
erachter. Gelukkig konden we er samen ook om lachen.”
Hierna besloten ze vrij snel voor een kuur te gaan, waar Sanne 
gelukkig voor in aanmerking kwam. 

Een jaarlijkse kuur die het hele immuunsysteem platlegt, de 
ongezonde cellen doodt en er gezonde voor terugbrengt. 
Sanne: “Het herstel van zo’n kuur duurt lang, maar het resultaat 
is enorm positief. Mijn MS is er zelfs stabiel door gebleven. 
Inmiddels heb ik mijn tweede kuur achter de rug. Die duurde 
iets korter en ik herstelde er sneller van.” Ondanks de goede 
werking, heeft Sanne nog wel klachten. Ze heeft vaak rugpijn 
en krijgt zware benen na een lang stuk lopen. Als twintiger zit 
ze in de bloei van haar leven, maar een avond stappen zit er nu 
niet meer in. “Het blijft zoeken wat mijn lichaam wel en niet 
kan”, legt ze uit. “Ik heb echt balans nodig in rust en dingen 
ondernemen.”

Sanne kan ondanks haar ziekte nog veel blijven doen. Om de 
kracht van haar spieren goed te houden, volgt ze twee keer 
per week fysio. “Die sessies zijn wel intensief, ik moet er altijd 
van bijkomen,” vertelt ze. “Ik draai drie keer per week mee 
in de kinderopvang van mijn ouders en volg daarnaast een 
pedagogische opleiding.” Haar drukke agenda en sociale leven 
kosten soms veel energie, maar ze onderneemt graag veel 
met haar vriendinnen, familie en vriend. “Ik houd ervan om 
leuke dingen te doen en kan intens genieten van een kopje 
koffie. Door MS ben ik trouwens ook heel goed geworden in 
online shoppen. Mij zie je geen hele dag door de stad lopen.” 
De toekomst met MS is onzeker, je weet niet hoe het zich 
kan vormen. “Ik probeer daarom wel echt van iedere dag te 
genieten”, zegt Sanne. “Pluk de dag!” ●

Het leven van Sanne Vosmer (27) ziet er heel anders uit sinds haar 
diagnose, die pas laat kwam. Nu probeert ze een goede balans te 
vinden tussen het typische leven van een twintiger en de rust die 
haar lichaam nodig heeft. Ze werkt parttime in de kinderopvang en 
heeft sinds kort een relatie.

V
Als twintiger zit  

ze in de bloei van  
haar leven, maar een  

avond stappen zit  
er nu niet meer in. 

A

“Mijn ouders werden  
erg emotioneel van het nieuws, 
maar bij mij drong het niet zo 

goed door”
M

>>
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In het voorjaar van 2014 kreeg Henry zijn eerste klachten. 
Ineens merkte hij vage gevoelsstoornissen in zijn benen en 
voeten. “Het voelde alsof ik op watten liep”, omschrijft hij. “Mijn 
motoriek veranderde ook, dus besloot ik om naar de huisarts 
te gaan.” Meteen werd hij doorgestuurd naar de neuroloog. Na 
veel onderzoeken en scans kwam de diagnose: MS. “Tja, dan 
ga je in gesprek over de vervolgstappen”, vertelt Henry. “Je 
vraagt je gelijk af of je later in een rolstoel eindigt en het huis 
gelijkvloers gemaakt moet worden. Er komt veel onzekerheid 
bij kijken. Voordat ik zou starten met medicatie, wilde ik mezelf 
eerst inlezen. Welke medicijnen zijn er, wat zijn de bijwerkingen. 
Allemaal relevante vragen waar ik eerst een antwoord op wilde 
hebben.” 

Na een aantal maanden startte hij met medicatie, het duurde 
een tijdje voordat het aansloeg. In die tijd bleven de klachten 
aanhouden. Van een lichte dosering ging hij al snel over op een 
standaard dosis, die hij nu twee keer per dag inneemt. “Helaas 
weet je nooit waar je aan toe bent met MS, dat geldt ook voor 
de medicatie”, vertelt hij. “De medicijnen die ik nu slik houden 
mijn ziekte stabiel, maar zorgen ook voor bijwerkingen. Als ik 
het niet op het goede moment inneem kan ik snel last krijgen 
van mijn maag en darmen. De laatste tijd heb ik ook veel 
aanvallen waarbij ik het ineens heel warm krijg.” 
Twee keer per jaar moet hij op controle bij een neuroloog en 
een MS-verpleegkundige. Het is belangrijk om te weten of de 
waardes goed blijven en wat de medicatie met het lichaam 

doet. “Zo’n afspraak brengt toch elke keer onzekerheid en 
spanning met zich mee”, zegt Henry. “Het is maar de vraag of je 
de medicatie kunt blijven slikken. Ik probeer daarom heel erg in 
het nu te leven, want antwoorden op vragen over de toekomst 
krijg je toch niet. Gelukkig zijn mijn klachten de afgelopen 
jaren stabiel gebleven, waardoor ik niet meer bang ben voor 
de toekomst.” Henry’s ziekte heeft de familie ook dichter bij 
elkaar gebracht. Samen zetten ze zich in voor het goede doel 
‘Klimmen tegen MS’. “Niet alleen als gezin, maar ook vrienden 
en familie om ons heen zijn bereid om zich in te zetten. Door 
deze ziekte komen er ook veel positieve dingen op je pad. Je 
leert gelijkgestemden kennen en ik ben blij dat ik op mijn vrouw 
en kinderen terug kan vallen.” 

Het enige wat hij heeft moeten opgeven is hardlopen, maar 
daarvoor in de plaats ging hij wandelen en fietsen. “Ik blijf niet 
stilstaan bij de dingen die ik niet meer kan, maar bekijk zaken 
altijd van een positieve kant. Zonder MS had ik nooit vier keer 
de Mont Ventoux beklommen.” Door zijn ziekte geniet hij 
nog meer van kleine dingen. “Dat ik elke dag normaal uit bed 
kom, kan fietsen en sporten. Daar sta ik allemaal veel meer bij 
stil dan jaren geleden”,  vertelt hij. Door de medicatie is het 
wel mogelijk dat hij sneller geïrriteerd raakt. Het proces in 
zijn hersenen kan de laatste tijd wat langer duren. Een keuze 
maken, snel anticiperen, het gaat allemaal wat lastiger. “Ik ben 
af en toe ook vergeetachtig, maar dat kan natuurlijk ook komen 
omdat ik ouder wordt”, lacht hij.  ●

Henry Dijk (56) kampt al een aantal jaar met de ziekte MS. 
Ondertussen werkt hij nog vier dagen per week als projectleider  
bij de gemeente. Dankzij de ruimte en vrijheid die hij krijgt, kan hij 
zijn werk invullen op de manier die bij hem past. Hij is getrouwd 
en heeft drie volwassen zonen. 

I “Zonder MS had  
ik nooit vier keer de  

Mont Ventoux  
beklommen.” 
Z

“Ik probeer heel erg in  
het nu te leven, want  

antwoorden op vragen  
over de toekomst krijg  

je toch niet.” 

I

>>
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Achteraf gezien had Sonja altijd al klachten die op MS wezen. 
Vanaf haar achttiende heeft ze periodes waarin ze haar armen 
niet op kan tillen, gevoelloze benen, veel vermoeidheid en 
altijd rugpijn. Toch volgt de diagnose pas in 2012. Ze vertelt: 
“Zomaar uit het niets had ik geen gevoel meer in mijn voeten 
en benen. Dat kroop langzaam door naar boven, tot aan mijn 
borsten. Uit angst voor een hernia of een geknelde wervel 
ging ik naar de fysio, maar toen het nog verder doortrok 
besloot ik toch naar de arts te gaan.” Daar ging ze meteen 
door de molen en na drie dagen was het oordeel geveld. Zelf 
schrok ze er niet zo van, maar haar man des te meer. “Die zag 
mij al voor zich in een rolstoel. Ik was vooral bang dat het mijn 
leven zou gaan belemmeren. Ik sportte drie keer per week, 
fietste veel en hield van paardrijden met mijn dochter. Dat 
wilde ik niet verliezen.”

Het vinden van de juiste medicatie is een puzzel voor Sonja. 
De eerste poging zorgt voor veel vervelende bijwerkingen, 
waar ze nu nog steeds last van kan hebben. Na een jaar zonder 
medicijnen, besluit ze een nieuwe variant te proberen. “Ook 
dat was geen succes. De eerste periode merk je dat de ziekte 
iets geremd wordt, maar daarna komen de bijwerkingen. Ineens 
had ik een melanoom in mijn been. Het is niet duidelijk of dat 
door de medicatie kwam, maar volgens de bijsluiter is het wel 
mogelijk.” Het is niet haar enige tegenslag. Twee jaar geleden 
kreeg ze een oproep voor een bevolkingsonderzoek, waarna er 
een telefoontje van haar huisarts volgde. Er was een afwijkend 
plekje gevonden, dat borstkanker bleek te zijn. Ze ondergaat 
twee borst-besparende operaties en een reeks van bestralingen.

Na haar behandelingen gaat het goed. Ze start met een 
nieuw MS-medicijn. “Die ziekte had ik een jaar in de koelkast 
geparkeerd, omdat er even een dringendere situatie was. 
Toen het weer goed ging, begon ik met Tysabri”, vertelt ze. 
“Binnen een paar maanden voelde ik me kiplekker, had ik veel 
energie en stabiele MRI-uitslagen. Ik zag er stralend uit.” Maar 
dan gaat het weer mis. Bij een van de controles wordt een 
uitzaaiing in een okselklier gevonden. Opnieuw starten de 
onderzoeken en blijkt dat ze immuuntherapie en chemo nodig 
heeft. Sonja: “Dat was echt een instortmoment. Het nieuws 
sloeg in als een bom. Je begint je ook af te vragen hoeveel 
een mens kan volhouden. De eerste tijd word je geleefd door 
alle afspraken, tijd om na te denken heb je bijna niet.”

De prognose is positief, maar door deze behandeling moet 
ze haar MS-medicatie tijdelijk stilzetten. Op dit moment 
is onduidelijk hoe haar traject er verder uit gaat zien. De 
combinatie van haar immuuntherapie met Tysabri is niet 
eerder uitgevoerd, de bijwerkingen zijn daardoor niet bekend. 
“De bijsluiter wordt nu onderzocht,” vertelt Sonja. “Toch 
zullen we niet zeker weten of het kwaad kan. Iemand moet de 
eerste zijn om dat te proberen, maar ik ben dat liever niet”, 
lacht ze. Plannen voor de toekomst maakt ze nog volop. Als 
het even kan, wil ze binnen vijf jaar met haar man naar Spanje 
vertrekken. “Dat is echt ons tweede land, we voelen ons er 
thuis. Lekker in een huisje of caravan in het warme klimaat. 
Het zijn mooie dingen om naar uit te kijken en dat houdt me 
op de been. Ondanks alle tegenslagen, blijf ik heel veel leuke 
dingen doen.” ●

Voor Sonja Visser (56) gaat het leven met MS niet rooskleurig. 
Keer op keer ondervindt ze nare bijwerkingen van verschillende 
medicatie. Vervolgens gaat het echt mis. Ze blijkt meerdere keren 
kanker te hebben. Sonja woont met haar man in Poortugaal.  
Samen hebben ze twee kinderen.

A
“Eindelijk voel ik  

me energiek, ik zie  
er stralend uit. Maar dan  

gaat het weer mis.” 
E

“Mijn man zag mij  
al voor zich in een rolstoel.  

Ik was vooral bang  
dat het mijn leven zou  

gaan belemmeren.”

M

>>
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Ineens was het er. Een uitval aan de rechterzijde van zijn 
lichaam. “Ik had tintelingen, maar voelde verder niets in mijn 
arm en been”, vertelt Pieter. “Ik kon zonder problemen mijn 
hand onder de hete kraan houden en had geen pijn tijdens het 
stoeien. Mijn hand voelde koud aan, dat vond ik vreemd. De 
huisarts vertelde dat ik het moest aankijken, maar de uitval 
ging niet weg.” Pieter werd doorverwezen naar het ziekenhuis 
en al snel volgde de diagnose MS. Een flinke tegenvaller, want 
zelf hoopte hij nog dat het een vroeg stadium van de ziekte 
van Lyme zou zijn. 

Pieter vertelt: “Dat was wel even schrikken, ik was helemaal 
lamgeslagen. Alles zag er ineens anders uit. Waar ik ook 
kwam, het voelde alsof alles ineens om MS draaide. Opeens 
ben je iemand met een ziekte. En het komt niet goed, want dit 
is chronisch.” Hij had vooral moeite met de wetenschap dat 
zijn ziekte blijvend is. Pieter vertelt: “Ik wist niet hoe het zich 
zou ontwikkelen, dat weet ik nog steeds niet. 

 
 

Het eerste jaar heb ik daar echt mee geworsteld. Gelukkig 
heb ik daar vrij snel een weg in gevonden, door vooral leuke 
dingen te blijven doen. Een voetbalwedstrijd bezoeken, 
weekendjes weg, uitgaan met vrienden, het leuke leven 
gewoon weer oppakken. Het scheelde dat ik dit fysiek ook 
nog kon doen.” 

De ziekte kan grillig zijn. Het zicht in zijn linkeroog is slecht en 
hij herinnert zich niet altijd alles even goed. Toen hij tijdelijk 
van zijn medicatie af werd gehaald, sloeg het hard toe. “Het 
leek alsof de aanvallen die eerst geremd werden, nu in een 
keer op mijn bordje kwamen. Ik had moeite met lopen en 
dingen vasthouden. Ik kon bijna niks meer”, vertelt Pieter. 

“Gelukkig knapte ik na een aantal maanden geleidelijk weer 
op.  Met mijn medicatie heb ik veel meer energie. Ik kan 
leuke dingen doen, fietsen, met mijn dochters naar de stad of 
zwemmen. Al kan ik soms wel tot op het bot toe moe zijn. Dan 
is het even klaar, ben ik op. Mijn lichaam heeft dan even tijd 
nodig om bij te komen. Het is fijn dat de lieve mensen in mijn 
omgeving er dan voor zorgen dat alles om mij heen goed blijft 
lopen.”

Veel nadenken over de toekomst doet Pieter niet. “Ik hoop 
dat de ziekte niet al te heftig zal verlopen. Als je niet meer 
kunt lopen of schrijven, wordt het toch lastiger. Dan moet je 
dingen op gaan geven. Maar je weet bij deze ziekte niet hoe 
het loopt. Ik probeer er niet te veel bij stil te staan, daar word 
je toch alleen maar gek van.” In plaats daarvan richt hij zich 
liever op de dingen die hij nu wel kan, en dat is veel. “Eigenlijk 
kan ik alles nog. 

Ons huis is niet aangepast, ik kan gewoon sporten en leuke 
dingen doen met de kinderen. Autorijden mag ik ook nog, al 
doe ik dat zelf liever niet. Om een goede balans in werk en 
thuis te hebben, heb ik nu een parttime baan bij de overheid. 
Ik heb een tijdje niet gewerkt en toen kwamen de muren 
op me af. Ik waardeer het ontzettend dat ik nu gewoon kan 
werken.” In zijn vrije tijd zet Pieter zich met verschillende 
acties ook graag in voor het Nationaal MS Fonds, bijvoorbeeld 
met de Dam tot Damloop of MS Motion. “Ook familie en 
vrienden doen dan mee, er hangen hier heel wat medailles 
aan de muur”, vertelt Pieter trots. “Met dat soort acties krijg 
je van alle kanten steun.” ●

Pieter Schaap (40) leeft al achttien jaar met de ziekte MS.  
Als proefpersoon werd hij vroeg meegenomen in het onderzoek 
naar het medicijn Gilenya, wat voor hem een wereld van verschil 
maakte. Hij woont met zijn vrouw en twee dochters in Haarlem.

“Waar ik ook kwam,  
alles draaide om MS.  

Opeens ben je iemand  
met een ziekte.”

“Ik probeer er niet  
te veel bij stil te staan,  

daar word je toch  
alleen maar gek van.”I

W

I
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Beddengoed geweven als Egyptisch 
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beter betaalbare katoensoort
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Beddengoed geweven als Egyptisch 
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beter betaalbare katoensoort

JOARZ.COM

Zorgeloos 
de week door

Zorgeloos met een zak chips op de 
bank chillen terwijl je een  

abonnement hebt op de sportschool
Zorgeloos op woensdag naar je  
werk gaan en erachter komen  
dat je morgen al weekend hebt

Zorgeloos drie uur door Instagram 
scrollen en bij de neef van de vriendin 

van je buurvrouw eindigen
Zorgeloos de kinderen naar school 

brengen na de drukke kerstvakantie
Zorgeloos een vergeten briefje  
van vijftig in je oude jas vinden 

Zorgeloos genieten van een wijntje 
(of twee) na een drukke werkweek
Zorgeloos in de auto vals meezingen 

met je favoriete liedje 
Zorgeloos nog een kwartiertje  

langer in bed blijven liggen
Zorgeloos de hele dag een  

serie bingen terwijl je eigenlijk  
het huis op had willen ruimen
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Waar kan je echt niet zonder?
“Ik kan natuurlijk niet zonder mijn gezin, maar 
ook niet zonder telefoon. Dat is echt heftig. 
Mijn hele leven zit daarin! Ik heb 19 bedrijven 
en kan niet altijd overal zijn, dus ben ik de hele 
dag aan het bellen, appen en mailen. En ik 
ben heel actief op social media, dus daar komt 
die telefoon ook weer bij kijken. Het is ook 
zo makkelijk om tijdens een gesprek naar je 
telefoon grijpen. Wat gaan we morgen doen? 
Waar gaan we vanavond eten? Hoe heette die 
acteur ook alweer? Allemaal dingen die je nu 
vaak ‘even snel’ opzoekt.”

Wat is jouw lievelingsuitje met de 
kinderen? 
“Ik vind het onwijs leuk om met de kids op pad 
te gaan. Kleine tripjes en vakanties genieten 
we altijd van, maar ik vind het ook heel leuk om 
met de kinderen door Amsterdam te trekken. 
Even samen met de bakfiets of de Canta door 
de stad. Dan gaan we ergens koeken halen, naar 
de kaasboer, de bakker. Het hoeft niet altijd iets 
bijzonders te zijn, we hebben het samen al snel 
supergezellig.”

 … en zonder de kids?
“Met Nicolette doe ik graag weekendtripjes. 
Dat deden we al heel intens voor we kinderen 
hadden en proberen we nu ook nog zo vaak 
mogelijk te doen. Ik denk dat het voor elke 
relatie belangrijk is om tijd samen door te 
brengen. Het liefst gaan we naar ons huisje in 
Spanje, maar dat ging dit jaar natuurlijk even 
niet. We hoeven ook niet altijd ver weg. Ik denk 
dat we alle grote hotels in Amsterdam inmiddels 
wel hebben gezien. Dan stappen we op de 
scooter, rijden we daarheen en sluiten we ons 
echt even samen op. Ik denk dat we het meeste 
geld uitgeven aan ervaringen. We hebben niet 
zoveel met spullen.”
 

De  
favorieten  
van  
Bas Smit

1
2

10

3

Bas Smit woont samen met vrouw 
Nicolette van Dam en dochters Kiki en 
Lola in Amsterdam. Met zijn hilarische 
video’s en gulle lach is hij niet meer van 
Instagram weg te denken. Maar naast  
alle grappen en grollen heeft Bas  
ook een serieuze kant: hij zet zich 
regelmatig in voor onder andere het 
Prinses Máxima Centrum. Met zijn  
recente schildpaddenactie haalde hij 
binnen 48 uur ruim €650.000,- op voor  
het kinderkankerziekenhuis.
INSTAGRAM: @BASSMIT
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Welk Instagram Advertentie-
pareltje verdient het om benoemd 
te worden?
“Eerlijk gezegd geen een. Het is echt  
alle maal troep. Van de groentekoker tot 
de haarverdikker, er bestaan gewoon geen 
toppers tussen die advertenties. Het is  
niet te geloven hoe iedereen hier intrapt.  
De reviews zijn niet echt, het product  
dat je krijgt is een goedkope versie van wat 
je in het advertentiefilmpje zag. Ik test die 
dingen met een dikke knipoog en hoop dat 
steeds meer mensen zich realiseren hoe nep 
al die troep is. Ik blijf ervan schrikken hoeveel 
mensen zeggen: hey, deze heb ik ook!”

Wat is je favoriete vakantie?  
All-inclusive of liever middenin  
de natuur?
“Allebei niet. All-inclusive is voor mij een beetje 
met zeshonderd man in de rij voor een buffet, 
maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat we 
makkelijk met een tentje heerlijk de natuur 
in trekken. Ik geniet echt van de drukte van 
de stad. Op vakantie zoeken we ook wel de 
luxe op. We werken allebei heel hard, dus op 
vakantie wil ik niet hoeven nadenken. Daar 
wil ik Nicolette ook in ontzien: het is niet zo 
dat ik voor de caravan ga zitten en zij het eten 
mag regelen. We willen dat alles geregeld is, 
zodat we ons volledig op de kinderen kunnen 
richten.”

Wat is je onmisbare beautyproduct?
“Eigenlijk heb ik die niet zoveel. Ik heb een 
goede crème en altijd een luchtje op. Ik houd 
ervan om fris te zijn en poets mijn tanden 
bijvoorbeeld ook heel vaak. Ik vind het heel 
smerig als mensen een beetje stinken, dus daar 
let ik zelf heel erg op. Ik ben ook wel graag een 
beetje bruin en kom regelmatig bij de kapper. 
Maar echte beautyproducten heb ik niet. Ik sta 
geen uren voor de spiegel.”

Wat maakt het Prinses Máxima 
Centrum zo’n mooi doel volgens jou, 
anders dan andere goede doelen?
“Dit is het belangrijkste kinderkankercentrum 
van Europa, het is een voorbeeld van hoe het 
kan. Hier komt kennis en kracht samen: ze doen 
niet alleen gespecialiseerde behandelingen, 
maar ook research. Daarnaast kijken ze naar 
de kwaliteit van het leven. Wat zij hier doen 
is zo goed. Als een kindje in Berlijn morgen 
een bijzondere vorm van kanker krijgt, wordt 
er met Utrecht gebeld. Ik doe dit heel graag 
omdat het om kinderen gaat en ik hier echt iets 
kan bijdragen. 

De impact bij deze ziekte is zo gigantisch. Het 
doet wat met het kind, met de familie, een 
klas, een sportvereniging..” 

Welke actie voor het Prinses Máxima 
Centrum is je het meest bijgebleven?
“Elke actie is natuurlijk een hoogtepunt. Je kan 
iets bijzonders doen en je inspireert anderen 
om zich ook in te zetten. Het is vaak een 
kettingreactie: van acties komen acties.  
Maar mijn t-shirtactie staat toch wel bovenaan. 
Dat was het begin van alles voor mij, maar 
heeft hen ook veel aandacht gegeven. Naast 
het Prinses Máxima Centrum zet ik me ook in 
voor het Sophia en Emma Kinderziekenhuis. 
Al geef ik nooit geld. De donaties worden 
gebruikt voor dingen die zij nodig hebben, 
die schaf ik dan zelf aan. Dat kan van alles 
zijn: van Disneyfiguren die langskomen om de 
kinderen te schminken, tot iets voor in de tuin 
of computers en televisies voor de tieners. 
Ik heb ook wel eens aangepast speelgoed 
voor gehandicapte kinderen geregeld. Dat 
zijn dingen die voor die kids echt een verschil 
kunnen maken.”

Wie is je favoriete BN’er?
“Mijn eigen vrouw natuurlijk, maar daarnaast 
ook sowieso John Ewbank. Dat is een van mijn 
beste vrienden en ik werk veel met hem.  
Lil Kleine is ook erg belangrijk voor me 
geweest. Hij trok mijn t-shirt aan en stond in 
een vol AFAS-theater mijn naam te scanderen. 
Mede dankzij hem hebben al die acties veel 
aandacht gekregen.”

Wat doe je het liefst met kerst? 
Zesgangendiner, uit eten of 
gourmetten..
“We zijn een hele hechte familie en houden 
overal van! We beginnen kerstavond met mijn 
familie, waar we ouderwets gourmetten. 
Het zijn avonden die precies gaan zoals je 
hoopt. Op Eerste Kerstdag zijn we bij mijn 
schoonfamilie. Dat is een echte horeca-familie, 
dus daar vind je gegarandeerd lekker eten en 
mooie wijnen. Tweede Kerstdag zijn we met 
alle familie samen in de brasserie.  
We eten met z’n allen, hebben veel cadeaus en 
schrijven mooie brieven aan elkaar. Het is heel 
zoetsappig, maar echt het hoogtepunt van het 
jaar.” ●
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Een podcastselectie met voor ieder wat wils

Podcasts zijn populairder dan ooit. Het zijn audioreeksen met fictieverhalen, 
interviews of zelfs cursussen. Podcasts zijn voor veel mensen ideaal, omdat je ze 

perfect kan luisteren terwijl je met iets anders bezig bent. Tijdens het koken, reizen 
of zelfs stofzuigen zet je makkelijk een aflevering aan. Ze zijn er in allerlei vormen 
en maten: of je nu lekker wil ontspannen, iets bij wil leren of gewoon vermaakt wil 

worden, het kan allemaal. We hebben een aantal pareltjes voor je geselecteerd.
Je vindt ze allemaal op Spotify.

Tijd om je  oren  
te spitsen



 Man Man Man

Man Man Man gaat – je raadt het al – 
over drie mannen. Samen bespreken 
ze hun, al dan niet afwezige, 
mannelijkheid. Maar eigenlijk hoor 
je gewoon drie dertigers die het 
hebben over thema’s als vriendschap, 
afscheid, klussen, geld, auto’s, 
sporten, daten en noem maar op. 

Volgens Domien Verschuuren, een van 
de hosts, zeggen vrouwen vaak dat het 

voelt alsof je hen een beetje afluistert in 
de kroeg. Klinkt verleidelijk, toch?

 Het Kan Je Buurman Zijn

Stiekem willen we allemaal meer weten over het leven van 
een ander. In Het Kan Je Buurman Zijn praten Zegert en 
Martine elke maand met een heel gewoon persoon die een 
bijzonder verhaal heeft. Mensen die je niet zo vaak spreekt, 
maar waar je wel nieuwsgierig naar bent. Van naturist tot 
ambulanceverpleegkundige en van stormjager tot  
ex-gedetineerde.  

 De Deense Detective 

Als jij iets (ont)spannends zoekt om je 
gedachten even te verzetten, is de 
zevendelige luistercrimi De Deense 
Detective zeker het luisteren 
waard. Een thriller waarin we het 
verhaal volgen van een vader die een 
gevaarlijke zoektocht start naar zijn 
vermiste zoontje. Deze podcast luister 
je makkelijk tussendoor, of juist als 
nostalgisch verhaaltje voor het slapengaan. 
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 Tommie in de Zorg

De podcast van verpleegkundige Tommie Niessen mag 
natuurlijk niet ontbreken. In zijn reeks Tommie in de Zorg gaat 
hij in gesprek met zeer diverse, inspirerende mensen uit de 
zorg. Van patiënt tot bestuurder, van viroloog tot spiritueel 
leraar en van leerling tot docent. Met al deze mensen praat hij 
over hun persoonlijke ervaringen, kennis en inspiratie.

 In Mijn Hoofd

In de Vlaamse podcast In Mijn Hoofd probeert Anke Van Meer 
te verklanken wat zich in allerlei hoofden afspeelt. In korte 
afleveringen geeft zij audiovisueel weer wat er zich onder 
andere in het hoofd van een blinde afspeelt, een verliefde, 
iemand die angstig is, afasie heeft of het syndroom van Gilles 
de la Tourette.

 Monica’s podcast

Als jij het graag luchtig houdt en 
dol bent op showbizz, is Monica’s 
podcast van Youtube’er Monica 
Geuze iets voor jou. In haar podcast 
kletst ze er flink op los met 
verschillende BN’ers, waaronder Tim 
Hofman, Kaj Gorgels en Miljuschka 

Witzenhausen. 

 Moordzaken

Ben jij een ware liefhebber van true crime? 
Dan ben je zeker niet de enige! In de 
podcast Moordzaken kijken Carrie & Eddie 
verder dan de feiten bij spraakmakende 
(onopgeloste) moordzaken. Wie denk jij 
dat het gedaan heeft? 

 Bob

Bob is een podcast over de vierentachtigjarige Elisa, die 
tot over haar oren verliefd is op een zekere Bob. Haar 
drie dochters hebben alleen nog nooit van hem gehoord. 
Wie is Bob en heeft hij wel echt bestaan? Een spannend 
hoorspel waarin onderzocht wordt wat het geheim van hun 
dementerende moeder is. 

 #echtinbalans

Soms kan je wel een positieve boost 
gebruiken om helemaal in balans te komen. 
Voedingsdeskundige en transformatiecoach 
Charlotte doet dat in haar podcast #echtinbalans.  
Deze energieke stuiterbol helpt jou helemaal op weg 
met trucjes, meer kennis en een flinke dosis positiviteit. 
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De leukste  
wegkijkers  

tijdens de  
winterperiode

Een ouderwetse filmavond: count us in! Trek je favoriete  
pyjama aan, duik met een dekentje op de bank,  

pak er een bak popcorn of (én!) nachos bij en  
kies een van deze topfilms.

THE HOLIDAY 
Van ruilen komt huilen, maar deze 

woningruil brengt veel verrassingen op 
hun pad. Een typische romcom om bij weg 

te zwijmelen. NETFLIX & VIDEOLAND

HOLIDATE
Altijd maar alleen aankomen op elke 

feestdag, voor deze twee is het verleden 
tijd. Een Netflix-original die jou meeneemt 

naar ieder feestje. NETFLIX

KLAUS
Samen met je kids al lekker in de kerststemming 

komen? Nestel je lekker op de bank met deze 
animatiefilm die leuk is voor het hele gezin.

NETFLIX

MOLLY’S GAME 
Een spannend waargebeurd verhaal over een 

olympisch skiër die uiteindelijk een target 
wordt voor de FBI. Twee uur vol spanning en 

drama. NETFLIX & VIDEOLAND

THE INTERN
Deze feelgood film brengt comedy en drama 

samen. Een mooi verhaal over een uitzonderlijke, 
70-jarige stagiaire. NETFLIX

GEEN SPRAKE VAN 
Een avond vol humor en herkenbaarheid, dan  

ben je met deze cabaret voorstelling van Ronald 
Goedemondt aan het goede adres. NETFLIX & VIDEOLAND

APRIL, MAY EN JUNE 
Drie heel verschillende zussen komen dichter bij 

elkaar na heftig nieuws over hun moeder. Een film 
met een lach en een traan. VIDEOLAND



APRIL, MAY EN JUNE 
Drie heel verschillende zussen komen dichter bij 

elkaar na heftig nieuws over hun moeder. Een film 
met een lach en een traan. VIDEOLAND

THIS OR THATTHIS OR THAT

Je vindt deze this or that ook terug op onze instagrampagina @Zorgzuster 
Maak een printscreen van deze template, vul hem in en deel hem in je eigen story.

Wonen in de natuur Wonen in de stad 

Nooit meer bellen 

Kerst 
Kunnen vliegen 

Clogs 

Vroege vogel 

Nooit meer op vakantie 

Taart bakken 

15 zijn 

Nieuwjaarsduik 

Voor altijd in de zorg 

Nooit meer appen

Oud en nieuw 

Onzichtbaar zijn

Hakken

Nachtuil

Nooit meer werken

Filmmarathon

65 zijn

Nieuwjaarsreceptie

Nooit meer in de zorg 
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Kerst is niet  
in ieder huis  
het perfecte  

plaatje

FEESTDAGEN ZONDER  
DIERBAREN

Lachend trek je met de familie 
nog een fles wijn open. Op 

de achtergrond hoor je voor 
de zoveelste keer dat ene 
liedje van Mariah Carey en 

uit de keuken komen de 
lekkerste geuren van het 

diner dat zo op tafel staat. 
De meeste mensen kijken uit 
naar deze fijne feestdagen, 

maar dat is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Vier verhalen 
over kerstfeesten die net een 

beetje anders lopen.
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“In december 2010 kreeg mijn moeder ineens een gele 
huidskleur en viel ze veel af. Ze bleek alvleesklierkanker 
te hebben. Een stille sluipmoordenaar, die de slechtste 
overlevingskans heeft. Gelukkig heeft ze vanaf dat moment 
nog anderhalf jaar lang een goede kwaliteit van leven gehad, 
maar eind 2012 ging ze achteruit. We bespraken hoe graag we 
de kerst nog samen wilden vieren, maar dat heeft ze net niet 
meer gehaald. Ze overleed op kerstavond. Terwijl iedereen 
gezellig samenkwam met familie, hadden wij op eerste kerstdag 
de uitvaartondernemer over de vloer om de begrafenis te 
bespreken en de kaart te schrijven. Kerst is daarna nooit meer 
hetzelfde geworden. Inmiddels komen we elk jaar op de dag 
voor kerst samen. Overdag bezoeken we het graf, daarna doen 
we thuis een drankje en halen we herinneringen op. Op het 
tijdstip dat ik haar vond, proosten we samen. Daarna gaan we 
altijd naar het restaurant waar mijn ex-man werkt, waar mijn 
moeder ook zo graag kwam. Het is een gezellig restaurant 
met een Amsterdamse sfeer en het eten is er top! Tijdens de 
kerstdiners zijn er optredens en zit het vol met mensen. Zij zou 
die avonden ook zo gezellig hebben gevonden. We hebben echt 
houvast aan die dag, maar het is ook loodzwaar. Het scherpe 
randje is er inmiddels misschien wel af, toch blijft het beladen. 
Met name de herinnering aan die avond maakt het zo zwaar, 

juist ook omdat zij rond de feestdagen is overleden. Het is 
donker buiten, de kaarsjes zijn aan, families komen gezellig 
samen en iedereen maakt leuke plannen. Mensen kijken vrolijk 
uit naar tafels vol lekker eten. Ondertussen kan ik nog steeds 
de hele dag huilen. Natuurlijk proberen wij op eerste en tweede 
kerstdag ook nog ‘gezellig’ kerst te vieren, maar het is toch 
anders. Mijn moeder was echt de kern van de familie. Het 
verdriet van mijn vader doet ook veel pijn. Hij is inmiddels 84 
en ik zie hoe zwaar hij het heeft, nu hij na zestig jaar huwelijk 
zijn vrouw is verloren. Hij doet zijn best en is er voor ons, maar 
hij zegt wel dat de glans er nu van af is. Ik heb geen broers en 
zussen die ook langs kunnen gaan, dus nodig ik hem vaak uit. 
Onze relatie is daardoor nog sterker geworden. De kerstdagen 
brengt hij allemaal bij ons door, ook als we gaan eten bij mijn 
schoonfamilie is hij van de partij. Daar is hij ook van harte 
welkom hoor! Kerst was altijd een familiegebeuren, al moet ik 
eerlijk zeggen dat ik nooit zoveel met dat verplichte gedoe had. 
Daar heb ik het ook regelmatig met mijn moeder over gehad. 
Soms grap ik weleens: ze heeft er gewoon voor gezorgd dat ik 
er nu helemáál niks meer mee heb. Gelukkig gaat het na al die 
jaren wel goed met ons. Ik ben hertrouwd en mijn dochter heeft 
een kindje gekregen. Het gemis is altijd aanwezig, maar het 
beladen gevoel wordt wel lichter.” ●

“Kerst was nooit gezellig, maar het hoorde erbij. Alles moest 
om mijn vader draaien. Dat was in mijn jeugd niet anders. Mijn 
vader is alcoholist en heeft narcistische trekjes als hij gedronken 
heeft, waardoor ik opgroeide in een wereld van dreigementen, 
chantage en manipulatie. Als ik mijn vader aansprak op zijn 
gedrag, kreeg ik regelmatig te horen dat ik onzin praatte en 
niemand op mij zat te wachten. Als je dat lang genoeg blijft 
horen, ga je het op een gegeven moment ook geloven. Ik heb 
mijn moeder vaak gesmeekt om te scheiden, maar zij was niet 
sterk genoeg om zich hiervan los te maken. Door psychiatrische 
problemen was zij emotioneel en financieel afhankelijk van 
hem. Anders dan zij, ben ik eigenlijk altijd sterk geweest. Ik 
ging de confrontatie met mijn vader aan en wees hem op zijn 
gedrag. Dat kon hij natuurlijk niet hebben, dus probeerde hij 
me klein te houden. Rond mijn drieëntwintigste raakte ik erg 
depressief en zag ik het leven niet meer zitten. Ik wist dat ik 
hulp nodig had, maar had geen vertrouwen in de medische zorg. 
Het ging niet goed met mij, maar ik was vastbesloten om niet 
te eindigen zoals mijn ouders. Ik ben mezelf daarom cognitieve 
gedragstherapie gaan geven en ging heel diep om de pijn te 
kunnen verwerken. Daarna wilde ik vooral mijn verhaal delen. 

Ik begon een eigen bedrijf om anderen te helpen. Mijn moeder 
steunde me onvoorwaardelijk, maar mijn vader reageerde heel 
afwijzend. Ik was keihard aan mezelf aan het werken, maar werd 
telkens weer naar beneden gehaald. Drie jaar geleden overleed 
mijn moeder heel plotseling. Met oud & nieuw kocht zij altijd 
staatsloten, mijn vader besloot die traditie in ere te houden. 
Een tientje, soms vijftig euro, meer hadden we nooit gewonnen. 
Maar ineens stond het er echt: ik had tien miljoen gewonnen. 
Die prijs voelde als een cadeautje van boven. Alsof mijn moeder 
me een manier wilde geven om een nieuw leven te beginnen. Ik 
zou nooit meer voor mensen als mijn vader hoeven te buigen, 
ik was vrij. Omdat de situatie van kwaad naar erger ging, heb ik 
het contact met mijn vader verbroken. Mijn leven ziet er nu heel 
anders uit. Het geld heeft me de middelen gegeven om mijn 
bedrijf uit te bouwen en mensen te kunnen helpen. Vroeger was 
kerst altijd een dingetje, want in de reclames op tv zie je overal 
de perfecte familie. Als kind wil je zo graag dat het ook zo is, 
maar ons gezin was eerder het tegenovergestelde. Nu kan ik dat 
accepteren en is het ook niet meer zo belangrijk voor me. Ik heb 
de vrijheid om te doen wat ik wil. Misschien blijf ik dit jaar wel 
lekker in mijn pyjama op de bank hangen.” ●

Het is kerstavond 2012 als de moeder van Brenda (53) overlijdt. Ze was al een paar jaar ziek,  
maar het verlies in de familie is groot. Kerstavond is voor hen nooit meer hetzelfde geworden.  

Toch komen ze elk jaar samen om te herinneren en te proosten.

Na een ongelukkige jeugd kiest Tamara (37) ervoor om het contact met haar vader en broer te 
verbreken. Een keuze die ze deels kon maken doordat ze de jackpot won in de loterij. Het gaf haar 

de vrijheid om een nieuw leven op te bouwen. 

I
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“De kerstdagen hebben voor mij niet echt een grote betekenis. 
Voor mij hoeft het niet gevierd te worden. Ik heb geen reden 
nodig voor een feestje, dat kan elke dag. Als kind heb ik het 
natuurlijk wel gevierd, maar ook toen voelde het gewoon 
als iets dat erbij hoorde. Heel praktisch. Sinds mijn vader 
overleden is en mijn moeder in een verpleeghuis woont, blijf ik 
op feestdagen daarom ook gewoon lekker thuis. Veel mensen 
begrijpen dat niet, maar ik vind het heerlijk om alleen te zijn. 
Tegen mijn familie heb ik dan ook gezegd dat ze me niet meer 
uit hoeven te nodigen en inmiddels accepteren ze dat. Ik wil 
gewoon in mijn pyjama achter de computer kunnen zitten en 
geen verplichtingen hebben. Ik heb ook geen kerstboom in huis, 
al hang ik wel wat verlichting op. Dat doe ik vooral om de buren 
te laten merken dat ik het gezellig heb en niet eenzaam ben. 
Anders nodigen ze me misschien uit en dat wil ik liever niet. Met 
kerst haal ik een lekker stuk vlees bij de slager en wat groente. 
Ik neem de tijd om het klaar te maken en heb vaak zoveel over 
dat het twee dagen feest is. Soms drink ik er hooguit een glas 
rode port bij, daarna is het weer klaar. Met mijn autisme heb ik 
verder eigenlijk nooit echt problemen gehad. Ik werk en heb 
sociaal contact, maar wel het liefst op afstand. 

Ik bel bijvoorbeeld graag met mensen of ik zie collega’s op 
kantoor. Daar heb ik geen moeite mee. Maar mijn huis is mijn 
eigen terrein, waar ik geen verantwoordelijkheid naar andere 
mensen heb. Zolang ik alles op mijn eigen manier kan doen, is 
het goed. Sociaal contact is aangeleerd bij mij. De contacten 
die ik heb zijn gewoontes geworden. Dat heb ik ooit geleerd, 
dus dat moet ik dan doen. Het is niet prettig of onprettig, maar 
gewoon oké. Mensen hebben een eigen visie en een eigen 
mening en dat kan ik soms lastig vinden. Sociale vaardigheden 
komen voor de meeste mensen vanzelf, maar ik heb het aan 
moeten leren. Omgaan met mensen is voor mij daarom heel 
vermoeiend. Ik moet altijd nadenken over wat ik ga zeggen, wat 
ik moet doen, wat belangrijk is en hoe ik iets breng. Kwets ik 
niemand per ongeluk? Maak ik niet de verkeerde opmerking? 
Het kost veel energie om altijd het gedrag te tonen dat andere 
mensen verwachten. Echt vervelend vind ik dat niet, want ik 
weet niet beter. Voor mij is dit altijd al zo geweest. In mijn 
hoofd ben ik de standaard, de rest is juist anders. Heel veel 
mensen denken dat ik alleen en eenzaam ben, en dat is ook zo 
wel zo, maar ik ben er gelukkig mee. Dat is voor mensen vaak 
moeilijk te begrijpen. Ik leef als een gelukkige kluizenaar.” ●

“Mijn vriend en ik hebben uit eerdere relaties samen drie 
puberdochters, een zoon van 10 en een dochter van 8. De 
agenda voor december is daardoor altijd een grote puzzel. 
Je hebt te maken met ouders, schoonouders, exen en andere 
familie. Om die puzzel wat makkelijker te maken, hebben we 
afgesproken dat we wel altijd óf alle kinderen, of geen kinderen 
hebben. Het ene jaar gaan alle kinderen dus naar hun andere 
ouder, het jaar daarop hebben wij het hele gezin samen. Zo 
lukt het uiteindelijk altijd. Dit jaar wordt de puzzel nog wat 
makkelijker, want helaas hebben mijn schoonouders het contact 
met ons begin dit jaar verbroken. Dat begon allemaal met het 
huwelijk van mijn schoonzus, die echt een goede vriendin was. 
We belden elke dag en hadden samen de grootste lol. Ze heeft 
me zelfs gekoppeld aan mijn man! Toen zij ging trouwen, vroeg 
ze mij dan ook als ceremoniemeester. Maar ik heb een groot 
gezin en een baan, dus vond ik dat ik die belangrijke taak niet 
goed kon dragen. Ik weigerde en zei dat ze beter iemand kon 
kiezen die echt al haar focus op hun huwelijk kon richten, want 
dat verdiende ze. Dat viel helaas niet goed. De uitnodiging voor 
de trouwerij werd ingetrokken en het contact werd helemaal 

verbroken. Uiteindelijk heeft mijn partner zelfs van zijn ouders 
gehoord dat we niet meer welkom zijn. Waarom? Dat weten we 
nog steeds niet helemaal. We hebben geen ruzie, maar iedere 
poging om het contact te herstellen blijft onbeantwoord. 
Vooral voor de kinderen vind ik dat lastig. Als iemand anders 
een beslissing neemt, sta je daar sowieso buiten. Helemaal als 
je de reden niet goed begrijpt. Dan kan je er niet veel aan doen, 
dus hebben we het geaccepteerd. We kijken nu vooruit. Kerst 
is voor mij nog steeds een fijne feestdag, want het draait toch 
vooral om ons gezin. We hebben vijf hartstikke leuke kinderen. 
Ik heb daarnaast heel lang in de horeca gewerkt, waardoor ik 
vaak moest werken met kerst. Nu kunnen we met die dagen 
gewoon genieten. Ik waardeer het nu nog meer dat ik lekker 
thuis kan zijn met een hapje, een wijntje en slechte kerstmuziek 
op de achtergrond. Ik vind het heel leuk om daar iets mee te 
doen en ben een echte kerstbomenfan. Er hangt altijd enorm 
veel rommel in de boom en het hele huis is versierd, soms zelf 
een beetje over de top. Voor die paar weken vind ik dat heerlijk! 
Mijn partner geniet daar misschien iets minder van, maar we zijn 
samen heel blij en gelukkig.” ●

Lange dagen vol luidruchtige familieleden, kerstmuziek en eindeloze diners. De meeste mensen 
kijken ernaar uit, maar voor de autistische Wim (54) hoeft het niet. Hij viert de feestdagen daarom 

al een aantal jaar bewust alleen.

Anouk (42) is moeder van een samengesteld gezin met vijf kinderen. De feestdagen zijn altijd 
volgepropt met etentjes en brunches, maar dit jaar valt er eentje af. Na onenigheid met haar 

schoonzus, is het gezin niet meer welkom bij de schoonouders.

D

M
geen fee of abonnementskosten
goede tarieven
contract en facturatie wordt geregeld
online zorgvragen

www.zinzerzorg.nl  |  contact@zinzerzorg.nl  |  043 870 13 84

Schrijf je nu in!



geen fee of abonnementskosten
goede tarieven
contract en facturatie wordt geregeld
online zorgvragen

www.zinzerzorg.nl  |  contact@zinzerzorg.nl  |  043 870 13 84

Schrijf je nu in!



42

Wat is het leukste aan kind zijn?
Sam: Op school spelen met vriendinnen en het buitenspelen 
in de pauzes. Cathelijne: Verstoppertje spelen met de 
hele buurt. Laatst had iemand zich zelfs in de brievenbus 
verstopt. Maar ook dat je de was nog niet hoeft te doen. 
Oscar: Ja, met je vrienden buiten spelen. Teun: En dat ik 
nog veel kan sporten. Olivia: Om nog actief te zijn.

Wat is dan het minst leuke aan kind zijn?  
Cathelijne: Dat je altijd ruzie hebt met je broer. En dat je 
ouders altijd alles bepalen. Teun: Dat je al hun regels moet 
opvolgen. Teun: En dat je nog naar school moet. Florian: Ik 
ben alweer toe aan zomervakantie.

Wanneer schaam je je voor je ouders? 
Cathelijne: Als ze bij feestjes heel vals gaan zingen.  
Olivia: Wanneer mijn Limburgse vader weer eens een 
keer geen Nederlands kan. Mijn moeder kan wel goed 
Nederlands, maar mijn vader zegt weleens iets heel raars. 
Dan doet hij half Nederlands en half dialect. Teun: Ik 
schaam me wel eens als mijn vader een beetje boos wordt 
op mij. 

Wat is er moeilijk aan oud zijn? 
Cathelijne: Je kan minder goed lopen, minder goed 
bewegen. Je kan eigenlijk alles minder goed. Florian: Je kan 
minder goed denken. Julian: Dat kan je nu ook al niet, haha.

Dat kinderen vaak een antwoord klaar hebben, verbaast niemand nog. Maar deze 
zeven kunnen er echt wat van. Wij vroegen Florian (11), Olivia (9),  

Cathelijne (9), Julian (11), Teun (11), Sam (10) en Oscar (9) het hemd van het lijf.  
Dit zijn de volwassenen van de toekomst, dus zijn we benieuwd  

hoe zij de wereld zien.

Praatjes 
makers
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Praatjes 
makers

Hoe ziet de wereld er volgens jullie over twintig 
jaar uit? 
Cathelijne: Ik denk dat we ons ooit wel kunnen 
teleporteren. Teun: Ja, ze zijn nu toch ook bezig met 
hoverboards waarmee je drie meter de lucht in kan. Florian: 
Ik denk dat we dan zelfrijdende auto’s hebben.  
Die zijn er al wel, maar ik bedoel auto’s zonder stuur en zo. 
Dat je dan echt helemaal niks meer zelf hoeft te doen. 

Wat is volgens jullie gezond?
Julian: Woensdag is een gezonde dag, want dan heb ik gym 
en voetbal. En ik heb maar een halve dag school.  
Dat is ook gezond. Cathelijne: Fruit. Teun: Fristi is 
supergezond.

Weten jullie wat verpleegkundigen allemaal doen?
Florian: Ze opereren mensen. Ze verzorgen het eten en 
helpen je daarbij. Olivia: Opereren, gips om je arm doen en 
pleisters opplakken. Florian: ze helpen je ook lopen als je 
dat niet meer zo goed kan.

En weet je al wat je zelf later wil worden?
Teun: Ik wil misschien wel architect worden of advocaat. 
Florian: Ik weet het nog niet zeker, maar ik wil graag 
hockeyen in het Nederlands elftal. Dan moet ik wel nog wat 
erbij doen, maar ik weet nog niet wat. Olivia: Ik wil dokter 
worden.

Lijkt het je leuk om in de zorg te werken?
Cathelijne: JA! Ik wil later ook dokter worden. Ik weet 
nog niet wat voor dokter. Mijn opa reed vroeger in een 
ambulance en er is gewoon iets in mij... 

Ik ben gewoon altijd nieuwsgierig naar de mensen. Olivia: Ik 
wil graag paardendokter worden. Ik kan alleen niet zo goed 
tegen bloed. Teun: Ik zou niet in de zorg willen werken. 
Florian: Ik zou ook niet in de zorg willen werken. Ik vind het 
ook wel vies als ik operaties ofzo op tv zie. 

Zou je graag rijk willen zijn later?
Teun: Nee. Het zou wel fijn zijn, maar geld maakt niet 
gelukkig. Het is natuurlijk wel handig om geld te hebben. 
Je kan dan bijvoorbeeld wel een trampoline kopen en daar 
word ik wel gelukkig van. Olivia: Nee, ik vind het niet echt 
belangrijk om later rijk te zijn. Oscar: Het lijkt me wel heel 
leuk om in een villa te wonen.

Zou je later kinderen en kleinkinderen willen? 
Teun: Ja! Ik moet toch een beetje uitleggen hoe het 
allemaal moet hè, hoe het vroeger allemaal ging. Dat 
doen opa’s nu toch ook, die vertellen dat er vroeger geen 
telefoons en tv waren. Florian: Inderdaad, dan zeggen 
ze ‘Weet je wat wij vroeger deden? Wij gingen altijd 
buitenspelen. We hadden toen nog geen telefoons.’

Welke superkracht zou je willen hebben?
Teun: Dat er geld uit je hand komt. Olivia: Dat je altijd alle 
antwoorden op alle vragen weet. Cathelijne: Teleporteren 
naar bijvoorbeeld de toekomst. Om te kijken hoe het dan 
is en welke ziektes er dan zijn. Zodat je kan zien hoe erg de 
ziektes zijn en dan kan je daar alvast medicijnen voor kan 
bedenken. Florian: Ik zou wel superman willen zijn, want die 
kan vliegen én is supersterk.
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winterspel

Speel het ZUS&ZO spel vol leuke vragen,  
opdrachten en uitdagingen om jullie gezellige  

avond compleet te maken. Het moment om elkaar  
nog beter te leren kennen.

Benodigdheden
Pionnen: je hebt vast wel iets in huis wat kan fungeren  

als pionnen, doe eens gek!
Dobbelsteen: mocht je geen dobbelsteen hebben,  
dan kun je die downloaden als app op je telefoon.

Spelregels
Je kunt het ZUS&ZO spel vanaf twee personen spelen,  

maar hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 
Erg moeilijk gaan we het niet maken, maar spreek vooral zelf  

even af hoe streng jullie de regels hanteren. 

De oudste speler begint en er wordt met de klok meegespeeld.  
Iedereen dobbelt aan het begin van zijn beurt en zet de pion het aantal 

ogen van de dobbelsteen en voert de bijbehorende opdracht uit.  
De roze vakjes geven letterlijk aan wat er moet gebeuren.  

Donkergroen bevat leuke opdrachten waarmee je bij een goed  
antwoord vijf stappen vooruit mag en bij een fout antwoorden vijf 

stappen terug moet. De lichtgroene vakjes zijn voor de gezelligheid.

Veel speelplezier gewenst en deel zeker een ‘actiefoto’  
op Instagram of Facebook met #ZUSENZO
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Houd jij meer van zo’n serie die je helemaal meesleurt in het verhaal, of juist eentje die lekker 
luchtig wegkijkt? Je kan altijd wel wat nieuwe gouden tips gebruiken. De redactie van ZUS&ZO 

deelt wat topfavorieten zodat jij weer even vooruit kan. Entertainment gegarandeerd!

series 
om de winter mee door te komen

Lekker luchtig
om even te relaxen 

 Sweet Magnolias 
Even romantisch wegzwijmelen bij het dagelijks leven van drie 
vriendinnen in een klein dorpje. Je sluit deze vrouwen al gauw 
in je hart en de mannen in hun levens overigens ook. NETFLIX

 Grace and Frankie 
Als hun mannen er onverwachts met elkaar vandoor 
gaan zitten deze twee zestigplus tegenpolen met elkaar 
opgescheept. NETFLIX

 Dertigers 
Deze remake van de Vlaamse versie (ook een aanrader!) 
gaat over, je raadt het al, het leven van dertigers met (luxe)
problemen. Een vriendengroep vol zoekende singles en 
stellen zonder kinderen. NLZIET

 The Bold Type 
Elkaars besties worden op de werkvloer? In deze komische 
dramaserie tillen drie vrouwen de redactie van magazine  
Scarlet naar een heel nieuw niveau, terwijl ze hun weg vinden  
in herkenbare problemen. VIDEOLAND

Zware kost
die de moeite waard is

 Chernobyl 
Een meeslepende serie over de kernramp in 1986 die een 
realistisch beeld schetst van de gebeurtenissen, maar vooral  
ook van de politieke intriges. HBO + ZIGGO

 Gevoel voor Tumor 
Een jonge arts in opleiding die zelf ziek wordt, belandt in  
een achtbaan van emoties. Een serie die je pakt, maar ook  
een vleug humor en warmte heeft. NETFLIX + VIDEOLAND

Series met karakter
spannend en meeslepend 

  New Amsterdam 
Een zeer sympathieke ziekenhuisdirecteur én een heel 
betrokken team. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen,  
maar patiënten gaan altijd voor. VIDEOLAND + ZIGGO 

 De Dag 
Een spannend kat-en-muisspel tussen de overvallers van 
een bank en de onderhandelaars van de politie. Beleef de 
hectische dag door de ogen van zowel de daders als de 
agenten. VIDEOLAND 

 Snowpiercer 
De aarde is onbewoonbaar en de enige overlevenden 
zitten in een trein die voor altijd rondjes blijft rijden over 
de aarde. Dit bizarre sci-fi verhaal met typische personages 
is zenuwslopend. NETFLIX

 Ozark 
Deze spannende dramaserie gaat over een financieel 
adviseur die met zijn gezin onder moet duiken na 
problemen met een drugskartel. Ze moeten er samen het 
beste van maken. NETFLIX

 Ratched 
Een spannende horror-dramaserie die zich afspeelt in 
een psychiatrisch ziekenhuis in 1947, gebaseerd op de 
kwaadaardige verpleegkundige uit One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest. NETFLIX
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FEMALE TIMEMANAGEMENT

Laat de  
vrouwelijke cyclus  

in je voordeel  
werken

Vrouwen zijn gek. Tenminste, als we mannen mogen geloven. En eigenlijk hebben ze nog gelijk ook! 
We zijn vaak onvoorspelbaar,  wispelturig en totaal niet te volgen. Dat hebben we allemaal te  

danken aan onze vrouwelijke cyclus. Waar een man elke dag weer  evenveel energie heeft, is de 
vrouwelijke energie per fase anders.  Door dat in je voordeel te gebruiken, zeg jij straks vaarwel 
tegen  uitputting, onverklaarbare moodswings en dingen tegen je zin in doen. Je krijgt er rust en 

een goed humeur voor terug.PO
W

ER
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Grote kans dat ook jij ’s avonds regelmatig uitgeput op de 
bank ploft. Je stapt over je eigen grenzen en gaat toch maar 
naar dat ene feestje, terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt. 
Als je je week niet hebt, blijf je maar op jezelf vitten. Het is je 
weer niet gelukt, je hebt het weer niet afgekregen, je bent 
weer te laat, had eerder moeten beginnen… Dat doet wat 
met je eigenwaarde. En dat terwijl dit allemaal dingen zijn die 
nu een eenmaal bij jouw biologische cyclus horen. Door aan de 
slag te gaan met female timemanagement, krijgt je energie 
een boost.

Je eigen behoeftes herkennen
Lena Rentschler helpt vrouwen al jaren om hun agenda zo 
goed mogelijk op hun biologische fases aan te laten sluiten. 
“Het belangrijkste is dat je naar je eigen lichaam leert 
luisteren”, vertelt ze. “Pas als wij goed voor onszelf zorgen 
en genieten, kunnen we wonderen verrichten. Elke vrouw 
is zo ontzettend sterk, helemaal als je grip hebt op je eigen 
behoeftes en emoties. Dan word je nooit meer overvallen 
door vermoeidheid of schuldgevoelens.” Zelf kwam Lena er 
totaal onverwachts mee in aanraking, tijdens een woestijnreis 
door Egypte. Hierna gooide ze haar leven volledig om. Ze 
zei haar goede baan op, ging haar agenda inrichten volgens 
haar cyclus en begon een bedrijf waarin ze anderen leert 
hoe ze dit ook kunnen doen. Dit jaar schreef ze er het eerste 
Nederlandse boek over: De Nieuwe Vrouw. “Dat deed ik 
omdat er eigenlijk niet zoveel informatie over te vinden is, 
helemaal niet in Nederland. Ik heb het allemaal zelf moeten 
ondervinden en wil deze kennis delen, zodat elke vrouw het in 
haar voordeel kan gebruiken.”
Lena: “Alles begint bij het herkennen van je eigen behoeftes. 
Dat kunnen grote dingen zijn, maar ook hele simpele zoals 
even in bad liggen of een fijne wandeling maken. Als je 
doorhebt wat je nodig hebt en daarnaar leert handelen, wordt 
je eigenwaarde steeds sterker.” Het klinkt wat zweverig en 
ook best complex, maar dat hoeft het niet te zijn. Volgens 
Lena helpt elke stap een beetje. “Ik heb mijn volledige leven 
omgegooid, dat is natuurlijk wat extreem”, lacht ze. “Maar 
zo hoeft het niet. Het gaat om de kleine dingen. Moeders die 
zichzelf wegcijferen voor hun gezin. Die vriendin die altijd voor 
anderen klaarstaat, maar dat zelf nooit terugkrijgt. Over je 
eigen grenzen stappen en toch naar dat etentje gaan, terwijl 
je er eigenlijk geen zin in hebt. Al die keuzes vreten energie. 
Het leven met je cyclus draait uiteindelijk om blij worden met 
jezelf en dat straalt vervolgens ook op anderen af.”

De vier fases
De eerste stap daarin is inzicht krijgen in de vier fases van je 
cyclus, die allemaal eigen kenmerken, krachten en valkuilen 
hebben. Fase 1 is de periode van je menstruatie. Je lichaam is 
hard aan het werk, dus heb je minder energie, kan je je slecht 
concentreren en kan je spontaan in huilen uitbarsten. Je hebt 
dan vooral behoefte aan rust en tijd voor jezelf. Fase 2 lijkt 
wel de omgekeerde wereld: tijdens de pre-ovulatie voelt het 
alsof jij de hele wereld aankan. Je barst van de energie en 
het zelfvertrouwen. Op je werk kan je knallen en daarbuiten 
ben jij het middelpunt van elk feestje! Tijdens de derde fase 
keert de rust weer terug. In deze periode vindt de eisprong 
plaats. Je bent nu kalm, zorgzaam en creatief, een ideaal 
moment voor nieuwe ideeën en het helpen van de mensen om 
je heen. Het cirkeltje is rond als de vierde fase aanbreekt: de 

pre-menstruatie, voor veel vrouwen de heftigste fase. Ineens 
ben je uitgeput, rusteloos en misschien een beetje onredelijk. 
Accepteer dit en geef jezelf de ruimte voor deze emoties. 
Opruimen gaat je trouwens perfect af in deze tijd!
Met deze kennis kan je jouw agenda in gaan richten op de 
kenmerken van je fases. Zo leer je plannen op de energie die 
je in die periode zal hebben, in plaats van hoe je je nu voelt. 
Lena: “Er zullen altijd taken zijn die je leuk of minder leuk 
vindt, maar ze zullen niet in elke fase evenveel energie kosten. 
Ik keek bijvoorbeeld altijd heel erg op tegen het doen van mijn 
boekhouding. Nu weet ik dat ik in fase 2 heel scherp ben en 
gestructureerd kan werken. Ik weet dan ineens weer waar al 
die bonnetjes liggen, dus gaat het een stuk sneller. Ik doe mijn 
boekhouding nu dus altijd alleen nog maar in deze fase.”

Hoe dan
Inmiddels heeft Lena haar levensstijl omgetoverd tot een 
succesvol bedrijf, waarbij ze verschillende vrouwen helpt om 
hier ook mee aan de slag te gaan. De meest gestelde vraag? 
Hoe dan?! Lena: “Ik hoor vrouwen vaak zeggen dat ze dit ook 
willen, maar dat ze geen idee hebben hoe ze dit aan moeten 
pakken.” Het begin is de lastigste stap, legt ze uit. Iedereen 
kan leven volgens haar cyclus, maar je moet eerst in kaart 
brengen hoe die van jou in elkaar zit en wanneer je in welke 
fase zit. “Ik heb jarenlang een cyclusdagboek bijgehouden en 
zo mijn fases ontdekt. Dat is noodzakelijk, maar de discipline 
om iedere dag een dagboek bij te houden gaat niet lekker 
samen met de vier fases van je cyclus”, vertelt ze. “Het 
moeilijke is niet het doen, maar het volhouden. Soms schrijf 
je alles op en gaat het je makkelijk af, maar in een andere fase 
vergeet je dat dat stomme dagboek bestaat of heb je er echt 
geen zin in. Pas als je dit drie maanden volhoudt kan je echt 
langdurig met je cyclus gaan werken. Niemand kan dit voor je 
doen, het is een stukje van jou dat je nog niet kent.”
Je agenda helemaal naar jouw behoeftes inrichten, dat klinkt 
onmogelijk. Zeker als je in loondienst bent. Gelukkig blijven 
er nog genoeg mogelijkheden over. Lena legt uit: “Alles wat je 
leert over dit onderwerp is winst.

 “Je kan altijd alles, 
maar in de verkeerde 

fase kunnen taken  
onnodig veel energie  

kosten.”

J

>>
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Al doe je er helemaal niets mee, dan nog helpt de kennis 
je wel om milder voor jezelf te zijn. Als je je eigen gedrag 
begrijpt, is het niet nodig om je schuldig te voelen als je een 
paar dagen niet vooruit te branden bent.” Ze deelt daarom 
graag tips voor kleine veranderingen, die voor iedereen 
mogelijk zijn:

Werk
In loondienst heb je niet de vrijheid om je eigen agenda te 
bepalen. Begin daarom met de tijd die je wel zelf in kan delen. 
In fase 1 en 4 zal je langer tijd nodig hebben om iets gedaan 
te krijgen, dus gun jezelf die ruimte. Vijf minuten wordt tien 
minuten, een uur wordt twee uur. Zo hoef je niet te haasten en 
weet je dat het goed gaat komen. Daarmee bespaar je jezelf 
een hoop frustratie en ga je met een voldaan gevoel naar huis.

Thuis
Schakel hulp in! Als ik een druk familieweekend heb in een 
periode waarin ik dat moeilijk aankan, geef ik dat op tijd 
aan mijn man aan. Zo spreken we van tevoren af dat ik een 
momentje voor mezelf pak als de kinderen hun middagdutje 
doen. En als mijn dag ineens veel drukker wordt dan de 
bedoeling was, vraag ik hem om te koken of de kinderen op 
bed te leggen. Hij weet dat ik het in mijn energieke weken 
juist weer van hem overneem.

Sociaal 
Deze kan tricky voelen, maar is wel belangrijk. Ik ga bijvoor-
beeld nooit naar verjaardagen in fase 1 en 4, omdat ik weet 
dat al die prikkels mij op dat moment geen goed doen. Zo ga 
ik niet elke keer over mijn eigen grenzen heen. Aan de andere 
kant heb ik in de andere fases energie voor tien, dan nodig 
ik iedereen moeiteloos uit voor een driegangenmenu bij mij 
thuis of sta ik op de tafels te dansen. Alles draait om balans.

Zelfliefde
Luister naar je lichaam. Ik heb mezelf op werk weleens vijf 
minuten op het toilet teruggetrokken, omdat het even te veel 
was. Een momentje stilte, een vrolijke playlist of zelfs het 
opdoen van een geurtje dat je aan thuis doet denken kan je 
een boost geven. Ik zeg afspraken af als ik merk dat mijn lijf 
om rust schreeuwt, of verplaats ze zodat ik nog even een half 
uurtje in bad kan liggen. Je kan ervoor kiezen om een keertje 
niet dat praatje bij de koffieautomaat te maken, je telefoon op 
vliegtuigstand te zetten als je snel afgeleid bent of tijdens de 
lunch even naar buiten te gaan om je hoofd leeg te maken.

Bij het omgooien van haar eigen leven, kwamen er bij Lena 
veel emoties los. Ze was ontzettend enthousiast en wilde 
deze ontdekking met iedereen delen, maar haar omgeving 
was er minder blij mee. Ze vertelt: “Vrienden rolden met hun 
ogen, zeiden dat ik gewoon weer even gezellig moest doen. 
Dan voelt het wel even alsof de hele wereld over je heen 
komt. Ik heb moeten leren accepteren dat dit niet bij iedereen 
past en dat ook niet iedereen mijn ingrijpende keuze kan 
begrijpen. Helemaal niet als je nee zegt op uitnodigingen van 
verjaardagsfeestjes, omdat je weet dat ze jou in die week 
te veel energie kosten. Daar maak je niet altijd vrienden 
mee. Er zijn relaties gesneuveld en dat vind ik ontzettend 
jammer. Aan de andere kant heb ik er heel veel waardevolle 
vriendschappen voor teruggekregen. Ik ben zo gelukkig nu. Ik 
voel me altijd stabiel, in alles wat ik doe. Doordat ik weet dat 
ik alles op de juiste momenten plan, kan ik onvoorspelbare 
momenten ook beter aan. Omdat ik een energiebuffertje 
heb, is het effect van die onverwachte veranderingen minder 
groot. Dat geeft zoveel rust.” ●
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Altijd al in de zorg 
willen werken, 
maar heb jij geen 
diploma op zak?

Via OPPstap kun jij als zij-instromer aan de slag om 
jouw diploma in de zorg te behalen. Vraag vrijblijvend 
informatie aan via zij-instroom@oppstap.nl

werken en leren  -  mbo niveau  -  zorg en welzijn

www.oppstap.nl
zij-instroom@oppstap.nl
043 - 711  2100
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Moet jij nog een leuk cadeau verzinnen voor je vader, je 
allerbeste vriendin of je lievelingscollega? Dat is soms best 
een uitdaging, maar met deze originele óf nuttige ideeën 

kom je vast al een heel eind.  

Is de bank gepromoveerd tot nieuwe 
thuiswerkplek? Dan is een laptop-
tafel ideaal om te geven (of om te 
krijgen!) Deze van Kikkerland is  
functioneel én eenvoudig. 

EXTRA LARGE IBED BLACK 
€ 19,99 VIA KIKKERLAND 

Gerechten zijn nog beter op smaak 
te brengen met een fancy peper- en 
zoutstel. Bijvoorbeeld dat van Menu.
 
BOTTLE GRINDER MOLEN 2-PACK
€ 70,- VIA NORDIC NEST

Geef je graag een uitje cadeau? Dat is op 
dit moment niet zo makkelijk, maar met 
een escaperoom voor thuis kan je toch 
een leuke activiteit weggeven. Met een 
Crimibox zijn jullie wel even zoet. 

CRIMIBOX DOSSIER  - VANAF € 25,- 

NU 10% KORTING MET ZUSENZO10 

Strijken is een tijdrovend  
klusje, maar met de esthetische 
kledingstomer van Philips  
verdwijnt dit probleem als  
sneeuw voor de zon. 

PHILIPS STEAM&GO PLUS GC365/80 - 
KLEDINGSTOMER – ZWART 
€ 72,99 VIA COOLBLUE 

Helemaal zin om uit te pakken dit jaar?  
Dan is een smartwatch best een aardig  
cadeau. Zoals bijvoorbeeld deze van Apple. 

APPLE WATCH SE 40MM GOUD ALUMINIUM ROZE SPORTBAND 
€ 299,- VIA COOLBLUE 

Cadeautips  
voor kerst

De winter knus maken wordt een stuk 
makkelijker met een knisperende 
kaars van Woodwick. Het gevoel van 
een hardvuur met het gemak van een 
kaars. 

WOODWICK KAARS 
VANAF € 17,- VIA BOL.COM 

Een kookboek dat het beste in 
iedereen naar boven haalt en 
verrassend is? Met de kookboeken 
van Yotam Ottolenghi zit je altijd 
goed. Kies je voor Simple of Flavour?
 
BOEK SIMPLE OF FLAVOUR 

VANAF € 25,- VIA BOL.COM 
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Met een lekkere fles drank kun je niets 
mis doen. Wil je een klassieker met een 
speciale smaak? Kies dan een Marv Vodka, 
met de drie smaken vanille, lemon en 
original is er voor ieder wat wils

MARV VODKA 
VANAF € 30,-  VIA INSTAGRAMACCOUNT @MARVVODKA

Een leuke herinnering aan de muur 
is gegarandeerd een succes. Kies 
voor een extra duurzame touch 
door ze te laten drukken op karton. 

CARDBOARD PRINTBAAR OM DE HOEK
VANAF € 35,09 VIA ENDLESS BRANDING 
NU MET 20% KORTING VIA ZORG20

Een lekkere geur 
kan iedereen wel 

waarderen, vooral in 
huis. Een mooie set 

geurstokjes via Marie 
Stella Maris staat niet 

alleen prachtig in huis, 
maar draagt ook nog 

eens bij aan het goede 
doel. 

GEURSTOKJES NO. 92  
OBJETS D’AMSTERDAM 

VANAF € 29,- 
VIA MARIE-STELLA-MARIS

Draag bij aan een gezellige 
woonkamer met gezellige kaarsen. 
Vooral de spiraalvormige zijn 
helemaal hip, zoals van HAY. 
 
HAY CANDLE TWIST KAARS SET VAN 6 
€ 25,- VIA BIJENKORF

Wordt er graag een glaasje 
gedronken, maar niet de 
hele fles? Dan is deze 

vacuümpomp een goed 
idee. Wijn blijft zo 
langer houdbaar 
zonder smaak te 
verliezen. 

VACU VIN
  € 14,99 VIA BIJENKORF

Een cadeau dat bijdraagt aan 
duurzaamheid en ook nog eens stijlvol 

is? Een repair-kit geeft servies een 
authentieke en elegante uitstraling. 

NEW KINTSUGI REPAIR-KIT VAN HUMADE  
€ 27,00 VIA ON THE RIGHT FOOT

Genoeg etuitjes om van alles en nog 
wat op te bergen. Wie wil dat nou 
niet? Deze leukerds van Marshall zijn 
niet alleen handig maar ook onwijs 
mooi. 

MARSHALL ETUI
€ 32,50 VIA STUDIO DALMANYS 
NU T/M 31-12 10% KORTING MET ZRGZSTR2020

Iemand volledig laten stylen door een 
professional die er alles van af weet? 
Een kledingbox laten samenstellen door 
een styliste is een leuke, verrassende en 
persoonlijke optie. 

KLEDINGBOX 
BEDRAG NAAR KEUZE  
VIA HOUSE OF EINSTEIN,  
THE OUTFITTERY OF ZALON VAN ZALANDO
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Anja en Ron Winkens leerden elkaar kennen op de interne afdeling van een ziekenhuis in 
Limburg. De klik was er meteen, maar ze verloren elkaar uit het oog. Tien jaar later kwamen ze 

elkaar in hun werk weer tegen. Inmiddels zijn ze 27 jaar getrouwd.

‘De arts en  
de verpleegkundige,  

dat was voer  
voor roddels!’

I

Liefde in  
de zorg

“Ik was leerling-verpleegkundige en mijn man was  
co-assistent. Onze eerste ontmoeting was in de tijd dat er 
nog weleens ruimte was om in het keukentje met elkaar te 
kletsen”, begint Anja vrolijk te vertellen. De twee vonden 
elkaar meteen heel aardig, maar toen Ron liet vallen dat hij 
met zijn vriendin op vakantie was geweest, was het voor  
Anja klaar. “Dat vond ik een no-go area”, zegt ze. “Toen we 
verder gingen met onze opleidingen zagen we elkaar alleen 
nog af en toe op een verjaardag van gezamenlijke vrienden.”
Tien jaar later solliciteerde Anja in het ziekenhuis van 
Maastricht. Onderweg naar haar gesprek liep ze Ron weer 
tegen het lijf. Hij vroeg of ze koffie wilde drinken, maar ze 
hield de boot nog even af. “Eerst maar eens een tweede 
sollicitatiegesprek krijgen”, lacht ze. Dat tweede gesprek 
kwam er. Anja: “Ik besloot om het contact weer op te pakken. 
Maar ja, je bent nieuw in het ziekenhuis en weet niet meer 
waar hij ook alweer zat. Welke deur was het? Wat doet hij nu 
eigenlijk? En wat is ook alweer zijn achternaam? Ik had geen 
idee.”

Als Ron en Anja weer aan de praat raken, is de klik er ook gelijk 
weer. Al snel zitten ze elke dag samen te lunchen en maken 
ze samen wandelingen. “Het viel me vooral op dat hij echt 
oog heeft voor een ander, dat vond ik meteen aantrekkelijk”, 
vertelt Anja. “Hij deed niet uit de hoogte en was niet arrogant. 
Een heel fijn mens om mee om te gaan. Hij heeft een open blik 
en accepteert iedereen zoals hij is, dat vind ik een prachtige 
eigenschap.”

De relatie tussen de verpleegkundige en de arts was eigenlijk 
niet echt de bedoeling. Anja was nieuw in het ziekenhuis en 
werkte in een team waar veel aandacht voor was. “Als ik dan 
ook nog eens met een arts zou daten! Dat is voer voor roddels, 
iedereen zou het erover hebben,” legt ze uit. “Maar we 
hebben er ons niks van aangetrokken en er nooit geheimzinnig 
over gedaan. Dan valt er al snel niets meer over te zeggen.”
Een relatie met iemand uit dezelfde sector, levert ook veel 
op. Anja: “Omdat Ron arts is, heeft hij mij ook altijd heel erg 
gestimuleerd. Hij heeft me verder leren kijken dan mijn neus 
lang is. Daardoor heb ik mijn horizon steeds verbreed met 
opleidingen en mijn takenpakket uitgebreid. Daardoor ben 
ik ook niet mijn hele carrière op dezelfde afdeling blijven 
plakken. Ik heb er wel bewust voor gekozen om niet in zijn 
praktijk te gaan werken, want je moet natuurlijk ook wel iets 
houden om thuis over te kunnen praten.”

Inmiddels zijn Ron en Anja 27 jaar getrouwd en hebben ze 
twee dochters. De oudste is ook arts geworden. “Ze riep altijd 
al dat ze net zoals papa huisarts zou worden,” vertelt Anja. “Ze 
zit nu in de ouderenzorg, maar is heel erg aan het dubben over 
wat ze wil. Ze vindt het allebei prachtig, maar ze is pas een jaar 
afgestudeerd dus ze heeft nog alle tijd.” ●
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Robbert en Gadisja Baartmans leerden elkaar kennen tijdens 
hun opleiding, maar pas als ze elkaar tegenkomen bij het 
uitgaan raken ze echt aan de praat. Het is het begin van een 
lange relatie. Inmiddels is het stel al bijna twintig jaar samen, 
hebben ze een dochter en werken ze in hetzelfde bedrijf.

‘We zouden zelfs op 
een onbewoond eiland 
de grootste lol 
hebben samen’

Terwijl Robbert de opleiding BBL-Verpleegkundige volgde, 
deed Gadisja BOL Verzorgende. Bekende gezichten van 
elkaar, maar meer ook niet. Tot Robbert haar tijdens een 
avond stappen in Roosendaal tegenkomt. Hij stapt op haar af. 
“Eerst dacht ik: poeh, hier heb ik helemaal geen zin in, ik ben 
gewoon gezellig met mijn vriendinnen op stap”, biecht Gadisja 
op. “Maar ineens stonden we een hele tijd te kletsen en 
realiseerde ik me dat hij toch wel echt heel leuk is, heel anders 
dan de rest.” 

Toch laat ze Robbert nog best wat moeite doen. Gadisja 
besluit haar nummer te geven, maar laat hem raden naar 
het laatste getal. “Ik heb dat weekend heel wat willekeurige 
mensen aan de lijn gehad”, lacht Robbert. “Het laatste getal 
bleek namelijk ook nog eens een negen te zijn.” Ook tijdens 
de eerste date zit het stel urenlang te praten. Het is zo 
gezellig dat Gadisja bijna haar laatste trein naar huis mist. Ze 
vertelt: “Het klinkt onaardiger dan het is, maar ik ben echt 
op zijn karakter gevallen. We konden makkelijk uren blijven 
praten. Hij had oprecht interesse, een goede prater en had 
dezelfde humor. De klik was er echt.” 

En die klik gaat ook niet meer weg. Omdat ze niet in dezelfde 
stad wonen, blijft Gadisja na het uitgaan vaak bij Robbert 
slapen. Hij vertelt: “Van mijn ouders moest ze bij ons blijven, 
ze vonden het geen goed idee als ze zo laat nog alleen met de 
trein naar huis zou gaan. Maar dan moest ik van mijn moeder 

wel haar moeder bellen om te vragen of het mocht.” Doordat 
ze allebei in de zorg werken, hebben ze veel raakvlakken. 
Toch hebben ze hun werk lang gescheiden gehouden. 
Robbert werkte in het ziekenhuis, Gadisja in het verpleeghuis. 
“Het is fijn dat je elkaar nog wat te vertellen hebt, maar de 
uitdagingen wel kan herkennen”, vertelt Robbert. “We hoeven 
elkaar niets uit te leggen, je weet meteen hoe het is.” Pas 
sinds kort werkt het stel in hetzelfde bedrijf. Gadisja inmiddels 
als recruiter, Robbert als verpleegkundige. 

Hun onregelmatige diensten worden een probleem als ze 
dertien jaar geleden een dochter krijgen. “Hij werkte het 
ene weekend en ik het andere”, legt Gadisja uit. “Dan leef je 
zo langs elkaar heen. We besloten daarom dat een van ons 
regelmatig moest gaan werken. Ik vond het werken aan bed 
iets minder leuk, dus besloot ik om iets anders te gaan doen. 
Er volgden verschillende baantjes, maar uiteindelijk eindigde 
ik als recruiter. Wel nog steeds in een zorgorganisatie.”
In een relatie van twintig jaar gaat niet altijd alles perfect. 
“Het klinkt cliché, maar om dat vol te houden is communicatie 
heel belangrijk”, zegt Robbert. Gadisja vult aan: “Hij is ook 
echt mijn beste maatje. Je kunt ons samen op een onbewoond 
eiland zetten en dan nog zouden we de grootste lol hebben. 
Elkaar vrijlaten is ook belangrijk. Robbert gaat regelmatig met 
vrienden op pad, ik ga met mijn vriendinnen ook vaak naar 
festivals of weekendjes weg. Je hoeft niet altijd alles samen 
te doen.” ●

T

Liefde in  
de zorg
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Verveel je geen 
moment  
in deze  

bruisende
stad

BARLUCCA

INSPIRE KOFFIEBAR SOWIESO PUICK

BOTERHAL HUTSPOT

BLISS BOUTIQUE HOTEL BOBBI’S BAR



BOBBI’S BAR
Boek een heerlijke overnachting in hotel Nassau. Deze plek valt je gelijk op als je in het centrum komt. 
Vooral het open restaurant is een eye-catcher, maar de strakke kamers geven ook een chique gevoel.  
Als je liever voor iets unieks gaat, moet je bij Bliss Boutique Hotel zijn. Elke kamer heeft een andere 
sfeer en je bevindt je in het hart van het historische centrum. 

Zodra je hier een heerlijke nacht hebt doorgebracht begin je de dag met een lekkere kop koffie bij 
Inspire, Koffie bij Teun of Koffiebar Sowieso. Stuk voor stuk goede vertrekpunten om het winkelgebied 
van de stad te ontdekken. Karrestraat en de Eindstraat is waar het allemaal begint. Je vindt hier alle 
winkels die je maar kan bedenken, van de Zara tot de Flying Tiger. Neem ook eens een kijkje in de 
vernieuwde Barones. Een overdekt winkelgedeelte in de binnenstad. Op zoek naar iets exclusievers? 
Loop dan eens binnen bij Hutspot en de conceptstore in de Houtmarktpassage.
 
Na al dat shoppen heb je honger gekregen, dus ga je verder richting de Veemarktstraat. Je kan hier 
lekker lunchen bij In kannen & kruiken, PuiCK, de jongens van zand en klei of een straat verderop bij 
JanenAlleman. Geniet van de heerlijke gerechten terwijl de drukte op straat aan je voorbijgaat. Na de 
lunch is het tijd voor wat kunst en cultuur. Laat het eten rustig zakken tijdens een wandeling door het 
Park Valkenberg, waar je langs het kasteel van Breda loopt. Uiteraard kan een bezoekje aan de Grote 
Kerk ook niet ontbreken. Een prachtige kerk in het hart van het centrum. Behoefte aan nog meer kunst? 
Dan kun je nog terecht bij het Stedelijk Museum van Breda. 

Breda is echt een stad van gezelligheid, eten en borrelen, en dat is precies waar het nu wel tijd voor is 
geworden. Zoek op de Grote Markt lekker de gezelligheid op bij ’t Hart voor de beste nachos van de 
stad. Schuin tegenover vind je de Boterhal, waar je aan kan schuiven als je zin hebt in een borrelplank en 
een lekker wijntje. Is de drukte je teveel geworden en heb je behoefte aan rust? Loop dan binnen bij de 
Suikerkist op de Vismarkt. Ondanks de drukte op straat kan je hier heerlijk rustig zitten. De pizza’s en 
pasta’s zullen je bovendien niet teleurstellen.

Als je na je borrel liever voor chique gaat, vertrek dan vooral naar BarLucca voor Italiaans eten op hoog 
niveau. Bij Sol Y Sombra vind je daarentegen de beste tapas. Wil iedereen iets anders eten? Dan ben je 
bij Bobbi’s bar op de juiste plek. Iedereen kan hier wel iets lekkers vinden, maar de kip is een klassieker. 
Blijf na het eten vooral nog even hangen voor een van hun goede cocktails. En als je na deze drukke dag 
nog niet moe bent, kan je in de Vismarktstraat nog genoeg beleven. ●

Een heerlijke stad voor jong en oud. In Breda is voor iedereen wel iets te 
doen. Alle highlights van deze stad zetten we graag voor jou op een rij, 
zodat je good to go bent zodra het weer kan.

Breda
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“Ik ga niet vreemd,  
ik heb gewoon een  

relatie met twee mannen”
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Het was even schrikken voor haar katholieke 
familie. Cindy (30) houdt van meerdere mensen 
tegelijk. Ze is getrouwd met Peter, maar heeft 
daarnaast ook nog een vriend met dezelfde 
naam. Cindy en haar Peters zijn dolgelukkig 
samen. Voor veel mensen om hen heen was dat 
even wennen. Pas twee weken voor haar huwelijk 
vertelde ze aan familie dat er nóg een man in 
haar leven is.

Lachend begint Cindy te vertellen: “Ik heb een relatie met twee 
mannen, maar zij hebben geen relatie met elkaar. De mannen 
staan er wel voor open om in de toekomst ook nog een tweede 
vriendin te hebben, maar op dit moment is daar simpelweg geen 
tijd voor. Ik hou van beide mannen evenveel, maar wel op een 
andere manier. Met mijn man zit ik graag samen thuis, lekker op 
de bank met een filmpje of een bordspel. Mijn vriend en ik gaan 
juist veel op pad. Een dagje naar het museum of door het bos 
wandelen, we ondernemen veel samen.”

Een paar jaar geleden ontdekte Cindy haar polyamoreuze 
voorkeur. Ze had er een artikel over gelezen en voelde zich 
heel erg aangesproken. Cindy: “Dan ontstaat er eerst heel veel 
verwarring. Hoe werkt dat dan? Kan dat wel? Ga ik dan niet 
vreemd? Ik liet het allemaal eerst even bezinken.” Ze besprak het 
wel met haar toenmalige vriend, maar hij stond daar niet voor 
open. Toen die relatie later over ging en ze haar huidige man 
ontmoette, besloot ze daarom meteen open kaart te spelen.  
Dat was een goede zet, Peter bleek ook open te staan voor 
meerdere relaties. “Via vrienden leerde ik de ‘tweede’ Peter 
uiteindelijk kennen. We werden vrienden en groeiden langzaam 
naar elkaar toe. Inmiddels zijn we bijna drie jaar samen.”

Het ontstaan van haar tweede relatie zorgde er wel voor dat ze 
het nu echt aan haar ouders moest gaan vertellen. “Dat was wel 
een dingetje, want ik kom uit een gelovig gezin”, vertelt Cindy. “Ik 
heb het eerst aan mijn moeder verteld. Zij vond het lastig om te 
begrijpen en kreeg een flinke migraineaanval omdat ze het niet 
aan mijn vader durfde te vertellen. Hij is heel old-school en heeft 
alleen een beeld van een monogame relatie. In het begin wilde hij 
er dan ook niks van weten.” 

Dat veranderde twee weken voor Cindy’s huwelijk. Haar vader ging 
het gesprek aan. “Er werden vragen gesteld en er was vooral veel 
verwarring. Hij begreep niet hoe ik mezelf recht in de ogen kon 
kijken als ik trouw beloofde tijdens ons huwelijk, terwijl ik volgens 
hem ondertussen vreemd ging. 

L

“Mijn katholieke vader  
heeft heel lang gedaan  

alsof mijn tweede  
relatie niet bestond”

M

>>



68

IIk legde hem uit dat ik mijn man ook echt trouw beloof. Ik doe 
niks achter zijn rug om, alles gebeurt in volledige samenspraak. 
Hij heeft ons toen wel voor het blok gezet: ik moest mijn familie 
er nu over vertellen of ik zou er voor altijd over zwijgen. Dat 
was even schrikken, maar het was ook net dat laatste zetje dat 
ik nodig had. Je wil er ook gewoon open over zijn. Ik wil gewoon 
kunnen vertellen wat ik in het weekend heb gedaan.”

Om haar verhaal duidelijk over te kunnen brengen, besloot ze 
om een brief te schrijven. Met tranen in haar ogen las ze op 
speaker de tekst aan haar familie voor. “Ik had geen idee hoe 
ze zouden reageren, maar eigenlijk viel het hartstikke mee. 
Ze wisten het al en vroegen zich vooral af waarom ik het niet 
eerder had gezegd. Verder zag iedereen hoe gelukkig ik ben 
en waren ze alleen maar blij voor me. De mooiste reactie kwam 
van mijn oma. Toen ik met mijn vriend langskwam vroeg ze heel 
direct hoe het nou zit. Nadat ik uitgepraat was, vroeg ze alleen 
wat mijn man ervan vond. Daarna stond zij er meteen achter. 
Inmiddels is ze misschien zelfs wel mijn grootste supporter! 
Ze komt altijd voor me op.” Dat is soms nog wel nodig, want 
volgens Cindy is er nog veel onwetendheid over polyamorie. 
Veel mensen begrijpen niet hoe je van meerdere mensen 
tegelijk kan houden. Cindy: “Daar heb ik wel een mooi antwoord 
op. Mensen met kinderen vraag ik gewoon van welk kind ze 
meer houden. Als ze daar geen antwoord op hebben, vertel ik 
dat het bij mij net zo is. Ik houd van allebei evenveel en kan ook 
niet kiezen.” 

Het is een van de redenen waarom ze baalt van de Nederlandse 
wetgeving. Een huwelijk met meerdere mensen is in Nederland 
namelijk verboden. Het kan je zelfs een gevangenisstraf van 
maximaal vier jaar opleveren. “De overheid dwingt me op deze 
manier om mijn ene relatie boven de andere te verkiezen. Maar 
zo werkt het niet. Het liefst zou ik met allebei willen trouwen”, 
zucht Cindy. Toch is ze met een van hen getrouwd. 

“Ik was al verloofd met Peter toen ik mijn vriend leerde kennen. 
Dat was wel even schakelen”, lacht ze. “We besloten om de 
verloving niet af te breken. Ik wilde heel graag trouwen. 
Uiteindelijk is het een hele bijzondere dag geworden. Mijn 
vriend was zelfs de getuige van mijn man! Hij zei: het is een van 
mijn beste vrienden en hij is er altijd voor ons, dus ik wil hem 
hier graag voor vragen. 

Dat ontroerde me. Ik wist wel dat het goed zat, maar dit gaf me 
de bevestiging dat zij het ook echt zagen zitten.”

Volgend jaar gaan Cindy, Peter en Peter samenwonen. Ja, in 
één huis. “Dat is normaal toch? Als je van iemand houdt wil je 
samen zijn”, lacht Cindy. “Het is ook echt veel praktischer. Nu 
reis ik het hele land door om bij ze te zijn. De helft van de tijd 
ben ik bij mijn man in Tilburg, daarbuiten zit ik bij mijn vriend 
in Utrecht. Soms moet ik echt nadenken waar ik ben geweest, 
bovendien ben ik mijn spullen altijd kwijt!”

Samen slapen is dan een voor de hand liggende uitdaging, maar 
dat valt bij Cindy mee. Haar man werkt in de bakkerij en moet 
vaak ’s nachts al aan het werk. De twee slapen daarom al langer 
apart van elkaar. “Met mijn vriend is dat anders: hij ligt altijd 
naast mij. We zijn alle drie wel gehecht aan een beetje privacy. 
Als emoties oplopen, moet er een plekje zijn waar we ons terug 
kunnen trekken. Daar gaan we de logeerkamer voor gebruiken.”
De drie willen op den duur ook graag kinderen. Omdat Cindy’s 
man slechte familiegenen heeft, wil hij ze niet zelf verwekken. 
Daardoor is er geen discussie over wie de biologische vader 
wordt. 

Het kind zal wel drie ouders krijgen die allemaal betrokken zijn 
bij de opvoeding. “Daar zullen de nodige uitdagingen in zitten, 
maar onze communicatie is heel goed”, vertelt Cindy. “Dat moet 
ook wel in een polyamoreuze relatie. Zo’n relatie is namelijk 
niet altijd even makkelijk. Je moet goede afspraken maken, 
eerlijk zijn en echt helder communiceren. Daar groeien we in. 
We kennen elkaar inmiddels goed genoeg om aan iemands 
lichaamshouding te zien wat hij nodig heeft. Maar ondanks de 
uitdagingen is er vooral heel veel liefde tussen ons.” ●

“Op ons huwelijk was 
mijn vriend de getuige 

van mijn man”O

“Ik doe niks achter 
zijn rug om, alles  

gebeurt in volledige 
samenspraak”

“Volgend jaar  
gaan we met z’n  

drieën samenwonen, 
want als je van  
iemand houdt  

wil je samen zijn”

V
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Wat voor vacatures hebben jullie bij 
zorgzuster?

Wij hebben vacatures in de zorg binnen alle 
vakgebieden en veel verschillende functies.

Welke functies kan ik bij jullie vinden?

Je vindt bij ons bijvoorbeeld verzorgende IG, 
(gespecialiseerd) verpleegkundige, begeleiders, 
fysiotherapeuten en ambulancepersoneel.

www.zorgzuster.nl  |  043 711 2100  |  werving@zorgzuster.nl

Wat fijn dat jullie dit hebben! Op welke manieren 
kan ik bij jullie aan de slag?

Bij ons kun je aan de slag op basis van zzp, flex of 
een vast dienstverband. Jij kiest!

Wauw! Ik ga gelijk naar www.zorgzuster.nl om me 
in te schrijven. Dankjewel!

Graag gedaan. Leuk om te horen, dan spreek ik je 
snel tijdens onze intake!

Christel van zorgzuster
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100% NATUURLIJK & 100% BIOLOGISCH

Hoe je dag er ook uitziet, met Zonnatura start je ‘m altijd boordevol energie! Probeer eens onze nieuwe, 
voedzame havermout. Dan kan je er meteen weer vol tegenaan! 100% volkoren, biologisch, boordevol 
vezels en ook nog eens verpakt in een duurzaam jasje. Dan ben je niet meer te stoppen! 
Nu verkrijgbaar bij Jumbo en Albert Heijn.

ONZE NIEUWE HAVERMOUT

KOM MAAR OP 
MET DIE DAG!

Hoe je dag er ook uitziet, met Zonnatura start je ‘m altijd boordevol energie! Probeer eens onze nieuwe, 
ONZE NIEUWE HAVERMOUT

MET DIE DAG!
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Beauty 
routine  

eindigen met een heerlijk  
luchtje

MARC JACOBS DAISY 
Eau de Parfum  
50 ML - €77,78*

BOSS ALIVE
Eau de Parfum
50 ML  – €88*    

Chloé rose tangerine 
Eau de Toilette 

50ML - €76*

philosophy 
gentle warming  

exfoliator with jojoba
120 ML - € 33*

LANCASTER
SUN 365  

Gradual Self Tan
Self Tanning Serum 

Face
30 ML - € 39*LANCASTER

365 Skin Repair 
Youth Renewal 

Serum
30 ML - € 73,25*

philosophy 
purity made simple 

pore extractor 
exfoliating clay mask

75 ML - € 32*

philosophy 
nature in a jar
in-shower oil

240 ML - € 28*

philosophy 
the microdelivery 

dream peel 
50 ML – € 54* 

* Adviesprijs via Coty
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De kerstvakantie kan een hele uitdaging zijn. De concentratieboog van een kind is 
nou eenmaal niet zo groot, door het koude weer spelen ze minder buiten en op dit 

moment kan je ook niet heel veel ondernemen. Grote kans dat je op dag zes al door 
je ideeën heen bent. Geen paniek! Wij zetten een paar creatieve suggesties op een 

rijtje, zodat je weer even vooruit kan.

Winterse 
vakantiepret  

met de kids

2.
Kerstversiering uit het bos

Trek je warmste kleren aan en trek er samen op uit. In het 
bos valt genoeg te ontdekken, dus ga op zoek naar de 

mooiste dennenappels, verzamel mooie takjes klimop en 
eikels. Eenmaal thuis kan je er samen mooie kerstversiering 

van maken. Het enige dat je nodig hebt is een paar 
verfspuitbussen, bijvoorbeeld in goud of zilver met glittertjes. 

Doe dit wel buiten en leg er een oud laken onder.

1.
Bouw de woonkamer om  

tot een thuisbioscoop
Organiseer een knus avondje waarop jullie samen een 

leuke kerstfilm kijken. Dit keer niet gewoon op de bank, 
maar maak een echte bioscoopzaal van de woonkamer.  
Haal de matrassen naar beneden, leg overal kussens en 

dekentjes neer en vergeet de bakken popcorn natuurlijk niet. 
Misschien vinden ze het zelfs wel leuk om ’s middags eigen 

bioscoopkaartjes te knutselen.
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3.
Samen een fotoboek maken

Grote kans dat er nog wat losse foto’s rondslingeren bij jullie 
thuis. Verzamel ze allemaal, koop een mooi fotoalbum en 
haal alle knutselspullen uit de kast. Samen kiezen jullie de 

leukste foto’s uit en plakken jullie ze in het boek. Daarna moet 
het natuurlijk ook nog versierd worden! Ga los met kleurtjes, 

stempels, glitters en stickers. Zo zijn jullie wel een paar uurtjes 
zoet.

4.
Op schattenjacht in huis

Pak als de kinderen ’s avonds op bed liggen wat kleine 
cadeautjes in en verstop ze op verschillende plekken in het 
huis. Teken een leuke schatkaart van het huis, waar je alle 

schatten op aangeeft. Laat ze overdag samen op jacht gaan 
en geniet daarna samen van de nieuwe cadeautjes. Je kan 

eventueel een kaart per kind maken. Deze activiteit kost iets 
meer voorbereiding, maar is gegarandeerd een succes!

5.
Organiseer een modeshow

Het is tijd voor de spotlights! Zoek alle mooie of gekke outfits 
bij elkaar, zet wat vrolijke muziek op en laat de kids al hun 

favoriete outfits showen. Met een rol rode, roze of gouden 
behang maak je makkelijk een bijzondere catwalk. Je kan 
het zo gek maken als je wil: daag ze bijvoorbeeld uit om 

de raarste kledingcombinaties te maken of gebruik alleen 
verkleedkleren.

6.
Kinderkerst

Vanavond geen wijn en dure diners, want de kinderen hebben 
het voor het zeggen! Laat ze hun eigen kerstavond (of middag) 

organiseren. Zij bepalen het eten, knutselen de menukaart, 
koken (met een beetje hulp van papa en mama) en versieren 

de tafel. Elk kind is er dol op om een avond alles te mogen 
bepalen. Of ze nu zelf pizza’s willen maken of cupcakes 

versieren, niets is te gek.
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Warm classy look
Sasja Wool Coat €169,99 van Selected Femme via shopnoir.nl

Yassellis LS Knit Pullover €69,99 van Y.A.S via shopnoir.nl
Nila Mohair Scarf €65,- van Moss Copenhagen via shopnoir.nl
Handle-it Bag €244,- van Cindy Jeurissen via bagsbagsbags.nl 

Nora Jeans €70,- van Dr. Denim via shopnoir.nl
Nicole 001 Laarzen €199,95 van Vagebond via shopnoir.nl
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Casual chique
Embry Dress €99,95 van mbyM via shopnoir.nl

Dot Blouse €74,95 via topvintage.nl
Vileovita Coat €69,99 van Vila via shopnoir.nl 

Marcel Boots €159,90 van Unisa via shopnoir.nl
 High Waist Skinny Jeans €89,95 van YAYA via shopnoir.nl 

Ines Hoops Oorbellen €85,- van JUKSEREI Jewelry via studioruig.com
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Comfy winter look
Whitney Puffer Jacket €149,99 van Dr. Denim via shopnoir.nl 

Lammy Mittens €29,95 van YAYA via shopnoir.nl
Mikala Trui €60,- van Minimum via shopnoir.nl 

Ivory Coltrui €32,95 via topvintage.nl 
Jimenez Boots €139,90 van Unisa via shopnoir.nl

Nora Jeans €70,- van Dr. Denim via shopnoir.nl
Jacquetta Sokken set van 3 €19,95 van Nümph via shopnoir.nl
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Een leven lang in de zorg werken past niet bij iedereen. Na tien jaar in het  
ziekenhuis te hebben gewerkt, besluit Noortje Timmermans (36) om iets anders te 

gaan doen. Ze gooit het roer helemaal om en vertrekt met haar man en zoontje  
naar Bali. Maar wanneer ze net gesetteld zijn, breekt de coronacrisis uit.

 EEN ENKELTJE BALI

Noortje gaf haar  
ziekenhuisbaan op  

voor een leven 
 in de zon



Tien jaar lang werkt ze als operatie-assistente en 
verpleegkundige, tot ze zich realiseert dat ze niet haar 
hele leven in het ziekenhuis wil blijven werken. Samen met 
loopbaancoaches begint de grote speurtocht: waar zou ze nou 
echt gelukkig van worden? “Ik wist het echt even niet meer”, 
zucht ze. “Ik was heel specifiek opgeleid en het is  
lastig om dan iets anders te gaan doen. Maar na veel 
gesprekken kwam ik erachter dat ik het belangrijker vind om 
locatie-onafhankelijk te zijn, dan wat de inhoud van mijn werk 
precies is.” Met dat inzicht start ze als virtual assistent haar 
eigen bedrijf. Het begin van een groter plan: vertrekken naar 
het buitenland.

Afscheid nemen
Al jaren daarvoor begint ze samen met haar vriend voorzichtig 
te fantaseren over een leven in het buitenland. “Toen we 
het er op een terrasje in Thailand samen over hadden, had ik 
tranen in mijn ogen bij het idee dat ik afscheid zou moeten 
nemen van mijn familie. Ik ben iemand die tijd nodig heeft om 
te wennen aan het idee”, vertelt ze. Die tijd nemen ze dan ook. 
Als hun zoontje drie maanden is hakken ze de knoop door, maar 
ze vertrekken pas ruim anderhalf jaar later. “We hebben er 
eerst nog rustig met de familie over gepraat en het zelf laten 

binnenkomen, maar er moest ook een hoop geregeld worden. 
Ik heb mijn bedrijf opgebouwd zodat ik al een vaste werkbasis 
zou hebben en we hebben natuurlijk veel research gedaan. We 
besloten om te beginnen op Bali. Azië spreekt ons sowieso heel 
erg aan, maar het is ook een hele aantrekkelijke plek om te 
starten. Het is namelijk een stuk goedkoper dan Europa.”

Voor een bedrag waar je in Nederland een studentenkamer 
van huurt, leven ze op het tropische Indonesische eiland in 
een huis met uitzicht op de oceaan. Ze hebben een zwembad 
en twee scooters en gaan elke maand een weekendje op reis. 
“We eten natuurlijk wel bij lokale tentjes en halen ijskoffie 
die totaal niet instagram-proof is”, lacht Noortje. Het zonnige 
leven is een droom die uitkomt, maar loopt niet helemaal 
zoals gepland. Amper twee maanden na hun vertrek, is de 
wereld in de ban van de coronacrisis. 

Ze hebben net afscheid genomen van Noortjes ouders, die de 
eerste maand meegingen om alles daar op de rit te krijgen. 
“Op het vliegveld waren we allemaal emotioneel, omdat 
zij terug naar Nederland zouden vliegen en wij hier zouden 
blijven. Dat hakte er wel in”, vertelt ze. Ze knuffelen elkaar en 
zeggen: tot over zes maanden!

Corona maakt alles anders
“Op dat moment wisten we nog niet dat we elkaar een langere 
tijd niet meer zouden kunnen zien. Dat was echt wel even 
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slikken. Tijdens die eerste coronaweken in maart hebben we 
ook echt wel gepraat over terugkeren. Uiteindelijk besloten 
we om te blijven, met het idee dat we elkaar in augustus of 
september wel weer zouden kunnen zien.” 
Dat kon niet. De plannen werden uitgesteld van augustus 
naar de kerstdagen. Noortje en haar moeder zijn allebei in 
januari jarig, dus keken ze ernaar uit om de feestdagen en 
hun verjaardagen samen te vieren. Totdat ze hoorden dat 
ook dat niet zou gaan gebeuren: de grenzen blijven tot zeker 
januari 2021 gesloten. “Het verdriet en de onzekerheid slaat 
dan echt wel in. Het is teleurstelling na teleurstelling, al is dit 
probleem natuurlijk niks bij alles wat er in de wereld gebeurt 
nu”, zegt Noortje stellig. “Doordat je geen keuze hebt, wordt 
de heimwee ook erger. Die zou er niet zijn als ik morgen naar 
huis kon vliegen. Het overvalt me regelmatig dat ik ’s ochtends 
wakker word, aan familie denk en volschiet. Maar dat geeft 
ook vooral aan dat er heel veel liefde is, dus eigenlijk is dat 
juist heel mooi.”

De familie maakt voorlopig maar geen plannen meer, om 
niet weer teleurgesteld te worden. Al komt Noortjes broer 
wel meteen naar Bali zodra er iets mogelijk is. Hij was tijdens 
het begin van de crisis op reis in Nieuw-Zeeland en is daar 
nog steeds. De grote afstand heeft het stel aan het denken 
gezet. “Voorlopig blijven we hier, maar uiteindelijk willen 
we doorreizen naar een andere plek. Portugal of Spanje 
bijvoorbeeld, toch vooral ook omdat het wat meer richting 
Nederland is. We willen heel graag een ander leven dan in 
Nederland, maar we zien ook wel in dat het fijn zou zijn als je 
een paar keer per jaar een weekendje op en neer kan. In het 
uiterste geval kunnen we dan zelfs met de auto terugkeren. 
Toen we vertrokken was het allemaal heel simpel: het enige 
dat je nodig hebt is geld en tijd. Je kan normaal heel makkelijk 
heen en weer vliegen, maar dat is nu een onmogelijke 
opgave.”

Once in a lifetime
Toch zorgt de coronacrisis ook voor mooie momenten. Zo gaat 
het jonge gezin elke maand op pad om een nieuwe plek op 
Bali te ontdekken. Het Indonesische eiland leeft bijna alleen 
maar van het toerisme, maar is nu uitgestorven. Noortje: 
“Het is moeilijk om te zien hoe zwaar dat is voor de lokale 
ondernemers, maar wij genieten wel extra van al die mooie 
plekken die normaal overstroomd worden door toeristen. 
Het is bizar dat wij foto’s van beroemde plekken kunnen 
maken, zonder dat er ook maar iemand op te zien is. We zijn 
ons er heel erg van bewust dat dit echt een once in a lifetime 
ervaring is! We genieten er dus volop van.”

De drie zijn ontzettend gelukkig op het prachtige eiland. “Dat 
geluk is zoveel groter dan in Nederland vlakbij mijn ouders 
wonen”, legt Noortje uit. “Ik heb daar in de voorbereiding 
ook wel veel over gedacht. Als je om de hoek woont, loopt 
je misschien veel vaker eventjes bij elkaar naar binnen. Maar 
die bezoekjes zijn vaak gehaast. Je dropt de kinderen af om 
naar een afspraak te kunnen of drinkt even snel een koffietje 
en moet daarna weer door. Ik zie mijn ouders nu niet, maar 
de kwaliteit van onze relatie is wel veel bewuster geworden.” 
Ze videobelt een paar keer per maand met haar ouders, 
maar dan blijven ze makkelijk twee uur lang praten. Door de 
telefoon op een statief te zetten, zijn ze er tijdens het eten bij 
en leggen ze daarna ‘samen’ hun zoontje in bed. Opa en oma 

lezen hem door de telefoon voor en kletsen zelfs gezellig door 
tijdens het omkleden en tanden poetsen. “Dat zijn hele mooie 
avonden met goede gesprekken”, vertelt Noortje.

De feestdagen gaan er dit jaar wel heel anders uitzien. 
“Normaal vieren we lekker traditioneel kerst en eten we 
elke dag met familie. Thuis kookt mijn moeder of maken 
we allemaal een eigen gang, bij mijn schoonfamilie staat 
standaard het gourmetstel klaar”, lacht Noortje. Dit jaar zitten 
ze met z’n drietjes misschien wel in hun zwemkleding op het 
strand. Het eiland is niet christelijk, dus wordt er bijna nergens 
kerst gevierd. Toch kan Noortje het niet laten om het huis te 
versieren. “De lampjes zijn al besteld en een kerstboom maken 
we gewoon van bamboe. We zijn elke dag heel dankbaar dat 
we deze stap hebben genomen en gaan er een bijzondere 
kerst van maken. Wie weet waar we volgend jaar zijn!” ●
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Desondanks zagen Nederlandse huisartsen in de 
periode van 9 maart tot 24 mei een kwart minder 
patiënten in hun praktijk. Dit blijkt uit een repre-
sentatief onderzoek onder 350 huisartspraktijken 
uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorg-
autoriteit. Mensen waren en zijn bang dat ze door 
het bezoeken van de huisartspraktijk meer risico 
lopen op besmetting met COVID-19.

Vormt COVID-19 voor mensen met diabetes 
type 2 een extra risico?
“Je loopt niet meer kans om het te krijgen”, vertelt 
Adrie Schaap, praktijkmanager en verpleegkun-
dige bij Huisartsenpraktijk De Haven te IJmuiden. 
“Het is wel zo dat als je het krijgt de kans op vol-
ledig herstel kleiner is dan bij mensen zonder een 
chronische ziekte. Daarom is het verstandig om 
maatregelen te nemen waardoor je minder kans 
loopt op het krijgen van COVID-19.”

“Inmiddels weten wij dat hoe beter je bent inge-
steld en hoe hoger de therapietrouw, des te min-
der risico op complicaties als je wordt besmet met 
COVID-19”, vult Jaap van Soest aan. Van Soest is 
huisarts bij Huisartsenmaatschap MCN, kader-
arts Hart- en Vaatziekten, kaderarts Diabetes en 
huisartsopleider aan het VUMC. “Juist daarom is 
het belangrijk om de huisartspraktijk te blijven 
bezoeken en controleafspraken na te komen.”

Welke risico’s loop je als je niet naar de 
huisarts gaat?  
“Er kan diabetische neuropathie ontstaan waar-
door je uiteindelijk het gevoel verliest in je handen 
en voeten”, vertelt Schaap. “Dat gaat sluipender-
wijs. Als je dan wondjes krijgt aan je voeten dan 
merk je dat niet waardoor de kans groot is dat die 
wondjes verergeren of ontsteken. Dat kan weer 

leiden tot amputaties van tenen of voeten en zelfs 
delen van het been.” 

“Die neuropathie is meestal een complicatie bij 
vergevorderde of langer bestaande diabetes”, vult 
Van Soest aan. “Als diabetes wordt ontdekt, is er 
al acht tot tien jaar sprake van stijgende gluco-
sewaarden en vaak ook cardiovasculaire schade. 
Ook heb je dan vaak al een hogere bloeddruk en 
een hoger cholesterol. Je voldoet misschien nog 
niet o�  cieel aan de norm voor de diagnose dia-
betes, maar het zit er wel aan te komen. 
Daarom is het verstandig om, als je overgewicht 
hebt, niet voldoende beweegt en/of rookt, je eens 
per jaar te laten controleren op al die risicofac-
toren. Zo’n check maakt ook deel uit van de be-
geleiding die diabetespatiënten krijgen van de 
praktijkverpleegkundige.”

Waaruit bestaat de begeleiding verder? 
“De huisarts of de verpleegkundige stelt in over-
leg met de patiënt een behandelplan op”, stelt 
Schaap. “Dat omvat onder meer de doelen die je 
jezelf stelt en de manier waarop je die doelen wilt 
realiseren. Het is echt zorg op maat. 
Afhankelijk van hoe het met je gaat, kunnen de 
controles minder vaak of juist vaker plaatsvinden. 
Tijdens die controles worden ook je gewicht, je 
bloeddruk en je cholesterol gecontroleerd om-
dat dat allemaal risicofactoren zijn die te maken 
hebben met dia betes type 2.”
“Je moet het zien als coaching”, vindt Van Soest. 
“Hoe kunnen wij je helpen om gezonder te wor-
den. Uit onderzoek blijkt dat tot 80 procent van 
de mensen met beginnende diabetes met een 
gezondere leefstijl veel minder of geen medica-
tie nodig heeft. Dat is wat je wilt bereiken. Hoe 
gezonder je immers bent, des te minder risico op 

complicaties als je wordt be-
smet met COVID-19. Voorlich-
ting en educatie zijn daarom 
nu belangrijker dan ooit. Het 
probleem is dat zo’n gezonde 
leefstijl heel moeilijk is. Als er 
sprake is van bijvoorbeeld pro-
blemen op het werk, binnen 
het gezin of fi nanciële proble-
men dan is het belangrijk eerst 
daaraan te werken. Als je je 
goed voelt, is het makkelijker 
om gezond te leven.”

Is het veilig om de praktijk 
te bezoeken?
“Iedere huisartspraktijk in Ne-
derland heeft maat regelen 
genomen om te zorgen dat je 
zonder risico naar de huisarts kunt gaan”, weet 
Schaap. “De situatie is zelfs omgekeerd: als je niet 
gaat terwijl je wel klachten of een controleafspraak 
hebt, dan zet je je gezondheid op het spel. Wij 
begrijpen heel goed dat mensen soms angstig 
zijn. Daarom maken wij gebruik van onder meer 
e-mailen, bellen of beeldbellen voor overleg. Als 
mensen echt liever niet naar de praktijk komen, 
komen wij bij de mensen thuis. Het overleg en het 
fysiek onderzoek van bijvoorbeeld de voeten zijn 
te belangrijk om uit te stellen.”

“Eenmaal ontstane schade aan hart en bloedva-
ten is onomkeerbaar”, waarschuwt Van Soest. 
“Juist daarom is goede begeleiding essentieel. 
Het gaat echt om persoonsgerichte zorg. Wan-
neer je goed bent ingesteld, heb je soms maar 
één consult per jaar nodig. Wie aan het begin 
staat van het traject of wie problemen ervaart 
met gezonde voeding, voldoende bewegen of 
stoppen met roken, heeft soms wel tien contact-
momenten per jaar nodig. Mijn advies: blijf niet 
weg bij de huisarts. Zeker niet als je diabetes 
type 2 hebt.”

DIABETES TYPE 2? 
Blijf juist nú niet weg van zorg

Als je diabetes type 2 hebt, kun je in het begin weinig symptomen ervaren. 
Al kan diabetes na een paar jaar problemen in het hele lichaam geven. Bijna alle 
compli caties hebben te maken met twee dingen: beschadigde bloedvaten en 
zenuwen in het lichaam. Juist daarom is regelmatige controle onmisbaar.

WAT ZIJN 10 BELANGRIJKE SIGNALEN 
VAN  DIABETES TYPE 2
1. Vermoeidheid en weinig fut hebben
2. Kortademigheid
3. Pijn in de benen bij het lopen
4. Een droge mond
5. Meer dorst dan gewoonlijk
6. Vaker moeten plassen
7. Last van ogen zoals rode en branderige 

ogen, wazig zien, dubbelzien of slecht zien
8. Urineweginfecties
9. Kleine wondjes aan handen en voeten die 

slecht genezen
10. Afvallen

ADRIE SCHAAP
Praktijkmanager en
verpleegkundige bij
Huisartsenpraktijk
De Haven te IJmuiden

JAAP VAN SOEST
Huisarts bij Huis artsen  -
maatschap MCN

Geschreven door: Petra Lageman
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Desondanks zagen Nederlandse huisartsen in de 
periode van 9 maart tot 24 mei een kwart minder 
patiënten in hun praktijk. Dit blijkt uit een repre-
sentatief onderzoek onder 350 huisartspraktijken 
uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorg-
autoriteit. Mensen waren en zijn bang dat ze door 
het bezoeken van de huisartspraktijk meer risico 
lopen op besmetting met COVID-19.

Vormt COVID-19 voor mensen met diabetes 
type 2 een extra risico?
“Je loopt niet meer kans om het te krijgen”, vertelt 
Adrie Schaap, praktijkmanager en verpleegkun-
dige bij Huisartsenpraktijk De Haven te IJmuiden. 
“Het is wel zo dat als je het krijgt de kans op vol-
ledig herstel kleiner is dan bij mensen zonder een 
chronische ziekte. Daarom is het verstandig om 
maatregelen te nemen waardoor je minder kans 
loopt op het krijgen van COVID-19.”

“Inmiddels weten wij dat hoe beter je bent inge-
steld en hoe hoger de therapietrouw, des te min-
der risico op complicaties als je wordt besmet met 
COVID-19”, vult Jaap van Soest aan. Van Soest is 
huisarts bij Huisartsenmaatschap MCN, kader-
arts Hart- en Vaatziekten, kaderarts Diabetes en 
huisartsopleider aan het VUMC. “Juist daarom is 
het belangrijk om de huisartspraktijk te blijven 
bezoeken en controleafspraken na te komen.”

Welke risico’s loop je als je niet naar de 
huisarts gaat?  
“Er kan diabetische neuropathie ontstaan waar-
door je uiteindelijk het gevoel verliest in je handen 
en voeten”, vertelt Schaap. “Dat gaat sluipender-
wijs. Als je dan wondjes krijgt aan je voeten dan 
merk je dat niet waardoor de kans groot is dat die 
wondjes verergeren of ontsteken. Dat kan weer 

leiden tot amputaties van tenen of voeten en zelfs 
delen van het been.” 

“Die neuropathie is meestal een complicatie bij 
vergevorderde of langer bestaande diabetes”, vult 
Van Soest aan. “Als diabetes wordt ontdekt, is er 
al acht tot tien jaar sprake van stijgende gluco-
sewaarden en vaak ook cardiovasculaire schade. 
Ook heb je dan vaak al een hogere bloeddruk en 
een hoger cholesterol. Je voldoet misschien nog 
niet o�  cieel aan de norm voor de diagnose dia-
betes, maar het zit er wel aan te komen. 
Daarom is het verstandig om, als je overgewicht 
hebt, niet voldoende beweegt en/of rookt, je eens 
per jaar te laten controleren op al die risicofac-
toren. Zo’n check maakt ook deel uit van de be-
geleiding die diabetespatiënten krijgen van de 
praktijkverpleegkundige.”

Waaruit bestaat de begeleiding verder? 
“De huisarts of de verpleegkundige stelt in over-
leg met de patiënt een behandelplan op”, stelt 
Schaap. “Dat omvat onder meer de doelen die je 
jezelf stelt en de manier waarop je die doelen wilt 
realiseren. Het is echt zorg op maat. 
Afhankelijk van hoe het met je gaat, kunnen de 
controles minder vaak of juist vaker plaatsvinden. 
Tijdens die controles worden ook je gewicht, je 
bloeddruk en je cholesterol gecontroleerd om-
dat dat allemaal risicofactoren zijn die te maken 
hebben met dia betes type 2.”
“Je moet het zien als coaching”, vindt Van Soest. 
“Hoe kunnen wij je helpen om gezonder te wor-
den. Uit onderzoek blijkt dat tot 80 procent van 
de mensen met beginnende diabetes met een 
gezondere leefstijl veel minder of geen medica-
tie nodig heeft. Dat is wat je wilt bereiken. Hoe 
gezonder je immers bent, des te minder risico op 

complicaties als je wordt be-
smet met COVID-19. Voorlich-
ting en educatie zijn daarom 
nu belangrijker dan ooit. Het 
probleem is dat zo’n gezonde 
leefstijl heel moeilijk is. Als er 
sprake is van bijvoorbeeld pro-
blemen op het werk, binnen 
het gezin of fi nanciële proble-
men dan is het belangrijk eerst 
daaraan te werken. Als je je 
goed voelt, is het makkelijker 
om gezond te leven.”

Is het veilig om de praktijk 
te bezoeken?
“Iedere huisartspraktijk in Ne-
derland heeft maat regelen 
genomen om te zorgen dat je 
zonder risico naar de huisarts kunt gaan”, weet 
Schaap. “De situatie is zelfs omgekeerd: als je niet 
gaat terwijl je wel klachten of een controleafspraak 
hebt, dan zet je je gezondheid op het spel. Wij 
begrijpen heel goed dat mensen soms angstig 
zijn. Daarom maken wij gebruik van onder meer 
e-mailen, bellen of beeldbellen voor overleg. Als 
mensen echt liever niet naar de praktijk komen, 
komen wij bij de mensen thuis. Het overleg en het 
fysiek onderzoek van bijvoorbeeld de voeten zijn 
te belangrijk om uit te stellen.”

“Eenmaal ontstane schade aan hart en bloedva-
ten is onomkeerbaar”, waarschuwt Van Soest. 
“Juist daarom is goede begeleiding essentieel. 
Het gaat echt om persoonsgerichte zorg. Wan-
neer je goed bent ingesteld, heb je soms maar 
één consult per jaar nodig. Wie aan het begin 
staat van het traject of wie problemen ervaart 
met gezonde voeding, voldoende bewegen of 
stoppen met roken, heeft soms wel tien contact-
momenten per jaar nodig. Mijn advies: blijf niet 
weg bij de huisarts. Zeker niet als je diabetes 
type 2 hebt.”

DIABETES TYPE 2? 
Blijf juist nú niet weg van zorg

Als je diabetes type 2 hebt, kun je in het begin weinig symptomen ervaren. 
Al kan diabetes na een paar jaar problemen in het hele lichaam geven. Bijna alle 
compli caties hebben te maken met twee dingen: beschadigde bloedvaten en 
zenuwen in het lichaam. Juist daarom is regelmatige controle onmisbaar.

WAT ZIJN 10 BELANGRIJKE SIGNALEN 
VAN  DIABETES TYPE 2
1. Vermoeidheid en weinig fut hebben
2. Kortademigheid
3. Pijn in de benen bij het lopen
4. Een droge mond
5. Meer dorst dan gewoonlijk
6. Vaker moeten plassen
7. Last van ogen zoals rode en branderige 

ogen, wazig zien, dubbelzien of slecht zien
8. Urineweginfecties
9. Kleine wondjes aan handen en voeten die 

slecht genezen
10. Afvallen

ADRIE SCHAAP
Praktijkmanager en
verpleegkundige bij
Huisartsenpraktijk
De Haven te IJmuiden

JAAP VAN SOEST
Huisarts bij Huis artsen  -
maatschap MCN
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Zorg waar 

wij ons druk 

voor maken
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op het menu 

EEN ONVERGETELIJK 

KERSTDINER
Elk jaar opnieuw haal je weer alles uit de kast om een fenomenaal 

kerstmenu te serveren. Om het je nog makkelijker te maken, hebben 
we een feestelijk wintermenu samen laten stellen door de chefkok 
van het leukste eetcafé van Limburg. Haal ‘chique’ in huis met de 

tips van onze vrienden van Café Sjiek.
 

* alle recepten zijn gebaseerd op vier personen

Zorg waar 

wij ons druk 

voor maken
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Pompoensoep  
met amandelen en parmezaanse kaas 

INGREDIËNTEN 
1 kg pompoenblokjes | 1 teen knoflook, fijngesneden

700 ml kippenbouillon | sap van 4 geperste sinaasappels
100 ml kookroom | 1 el pittige mosterd

100 ml crème fraîche | 100 gr geschaafde amandelen
parmezaan, grof geschaafd | peper en zout naar smaak

 
BEREIDING 

Bak de knoflook met de pompoen aan in een hoge soeppan.  
Blus af met de kippenbouillon en laat koken totdat de pompoen gaar is.  

Voeg dan het sap van de sinaasappels, room, mosterd en als laatste de crème 
fraîche toe. Maak de soep mooi glad met behulp van een staafmixer.  

Voeg hierna eventueel nog peper en zout toe. Serveer met de geschaafde 
amandelen en parmezaanse kaas.



Gemarineerde zalm    in citroen 
 

INGREDIËNTEN 
400 gr zalmfilet | 150 ml olijfolie | 50 ml notenolie
twee sjalotten, fijngehakt | verse dille, fijngehakt

sap van een halve citroen | peper en zout naar smaak   
BEREIDING 

Voeg al roerende alle ingrediënten behalve de zalm samen. Let erop dat de 
smaak van de notenolie niet te veel overheerst. Zet de marinade aan de kant en 
snijd de zalm ondertussen in mooie reepjes. Leg deze in de marinade en laat dit 

ongeveer twintig minuten rusten. Serveer de gemarineerde rauwe vis  
met een frisse salade. 
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Carpaccio van ananas  
met vanille-ijs en munt 

INGREDIËNTEN 
1 ananas | 1 l witte wijn | 1 kg suiker | 1 vanillestokje

1 kaneelstokje | 1 steranijs | vanille-ijs | mint voor garnering

 
BEREIDING

Verwarm de witte wijn, suiker, kaneel, vanille en steranijs in een pan totdat er een 
siroop ontstaat. Hiervoor moet je het tot iets minder dan de helft in laten koken. 
Snijd de onderkant, bovenkant en de schil van de ananas. Het fruit snijd je daarna 
in de lengte doormidden. Verwijder de harde kern. Leg de stukken ananas met de 
binnenkant in een bak en giet hier de warme siroop overheen. Zorg dat het fruit 
helemaal bedekt is. Dek de bak af en laat de ananas minimaal 4 uur marineren. 

Haal de ananas daarna uit de marinade en snijd deze in dunne schijfjes. Verdeel de 
schijfjes over de borden en maak af met vanille-ijs en fijngesneden munt.



Konijn  
met pruimen 

INGREDIËNTEN 
1 kg konijnenbouten (4 à 6 stuks) | 2 dikke uien | 150 gr stroop 

10 gr bruine basterdsuiker | 300 ml azijn | 100 ml water
100 ml rode wijn | 100 gr gedroogde pruimen zonder pit

laurier | kruidnagel | peper en zout naar smaak

 
BEREIDING

Voeg de uien, azijn, rode wijn en kruiden samen met het water en laat de 
konijnenbouten hier een nacht in marineren. Haal ze ‘s ochtends uit de marinade 
en dep het vlees goed af. Smelt de boter in een pan tot het een beetje begint te 
verkleuren. Bak de konijnenbouten hier vervolgens mooi bruin in. Giet hierna de 
marinade over het vlees en breng het geheel aan de kook. Voeg dan de bruine 

suiker en stroop toe en laat het een uurtje inkoken. Hierna voeg je de gedroogde 
pruimen toe. Laat het geheel nog een half uur pruttelen. Breng eventueel nog 

op smaak met peper en zout.



Liever alcoholvrij?  
Maak dan eens een van de twee heerlijke  

mocktails op de volgende pagina.
Net zo lekker en gegarandeerd geen hoofdpijn  

de dag erna.

Gin in kerst 
 
Deze verfrissende kerstcocktail is niet alleen lekker, maar 
ziet er ook nog eens gezellig uit. Easy to drink en easy to 
make!

Wat heb je nodig?
50 ml Marv Vodka Lemon | 120-150 ml tonic
Takje rozemarijn | Cranberries of rode bessen | IJsblokjes

Hoe maak je ‘m?
Vul een groot glas met veel ijsblokjes. Voeg de citroenwodka 
en de tonic toe en roer voorzichtig door. Maak je cocktail extra 
feestelijk door een takje rozemarijn en rode bessen toe te 
voegen.

TIP
In plaats van rozemarijn en rode bessen kan je natuurlijk ook 
kiezen voor andere winterse garnituur. Top je gin bijvoorbeeld 
eens af met steranijs, tijm of een kaneelstokje. Dat geeft weer 
net een andere touch!

Penicillin
Een lichte cocktail met een gezonde twist. De penicillin is 
ideaal als starter bij het kerstdiner of voor tussendoor als je 
het eten even wil laten zakken.

Wat heb je nodig?
40 ml whiskey | 20 ml gembersap | 15 ml citroensap | 10 ml 
gembersiroop | 10 ml honingsiroop | Zeste van de citroen | 
IJsblokjes

Hoe maak je ‘m?
Vul je glas met ijsblokjes. Voeg alle ingrediënten toe en roer 
alles ongeveer tien seconden goed door. Top je cocktail af met 
een beetje citroenzeste et voilá! Je bent klaar om te toasten.

TIP
Je kan ook je eigen gembersiroop maken. Voor 1 liter 
gembersiroop breng je 1 liter water aan de kook. Hier voeg 
je 1 kilo kristalsuiker en 200 gram geschilde verse gember 
aan toe. Laat dit inkoken totdat er ongeveer een liter sap 
overblijft. Filter de gemberstukjes eruit en je hebt heerlijk 
verse gembersap. Je kunt het sap tot ongeveer drie maanden 
bewaren in een koele en donkere ruimte.

Spice up  your kerstdiner  
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cocktailmet een heerlijke

Blackberry Nojito
Fan van mojito’s? Probeer dan eens de blackberry nojito. 
Deze heerlijke friszoete mocktail ziet er spetterend uit op 
een mooi gedekte kersttafel.

Wat heb je nodig?
10 blaadjes munt | 3 limoenpartjes | 3 bramen
10 ml bramensiroop | 100 ml ginger ale | Crushed ice

Hoe maak je ‘m?
Pers de limoenpartjes uit en voeg de muntblaadjes, de 
bramen en de bramensiroop toe aan het limoensap. Vijzel alle 
ingrediënten totdat je een sapje krijgt. Voeg vervolgens het ijs 
toe en vul dit aan met de ginger ale. Roer goed door en garneer 
je mocktail met een takje munt en een braam. Cheers!

TIP
In plaats van munt kan je ook kiezen voor blaadjes basilicum. Dit 
geeft je mocktail een wat kruidigere smaak. Houd je toch meer 
van zoet? Dan kan je de ginger ale vervangen door Sprite.

Pumpkin punch
De pumpkin punch is een heerlijk zoete (calorie)bom vol 
vitamine C. Wellicht minder geschikt voor tijdens het 
kerstdiner, maar top ‘m af met een toef slagroom en je hebt 
een heerlijk toetje!

Wat heb je nodig?
50 ml non-alcohol Rum Spirit (bijv. Ronsin) | 50 ml pompoen-
puree (bijv. Boiron) | 50 ml ananassap | 10 ml kaneelsiroop | 
IJsblokjes | Slagroom | Kaneelstokje

Hoe maak je ‘m?
Voeg alle ingrediënten, behalve de slagroom en het 
kaneelstokje, samen in een shaker en schud voor ongeveer 
tien seconden. Zet je cocktailstrainer (lees: zeefje) op je shaker 
en vul je glas. Garneer de pumpkin punch met een flinke toef 
slagroom en een kaneelstokje. Enjoy!

TIP
Geen shaker of strainer? Je kan de ingrediënten mixen door 
rustig te roeren. Doe dit zonder de ijsblokjes toe te voegen: dit 
zorgt voor teveel verwatering. Voeg de ijsblokjes pas toe als je 
de ingrediënten hebt gemixt. Geen fan van non-alcoholische 
rum? Je kan deze ook vervangen door troebele appelsap. Marv Vodka 

De wodka’s worden op een ambachtelijke manier 
geproduceerd en gebotteld in matzwarte, limited edition 
flessen. Marv Vodka komt in drie smaken. Stuk voor stuk 

perfect om puur te drinken, maar ook een goede basis voor 
verschillende cocktails.

Instagram: @marvvodka  |  Website: www.marvvodka.com
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B O E K  N U  U W  L U X E  V E R B L I J F  I N  E I G E N  L A N D 

O P  E E N  U N I E K E  P L E K  I N  Z U I D - L I M B U R G

online teamevents  ·  bedrijfsuitjes  ·  (culinaire) workshops  ·  coachingsessies & trainingen

“ L I F E  I S  S H O R T ,  I T ’ S  A L L  A B O U T  E X P E R I E N C E ! ”

ZUS&ZO maakt een mooie 
korting mogelijk, vermeld 
code gFDCw bij de boeking 
en ontdek uw voordeel! 

Meer informatie over de luxe hoeve Carrē 1711:

06 30 07 80 93
info@carre-1711.nl

Meer informatie over events op maat door Down South Events:

06 30 66 66 66
info@downsouth.nl

16 
badk.

36 
pers.

16 
slaapk.
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Game 
on!

De gezelschapsspelletjes maken de 
laatste jaren weer een opmars.  

Niet zonder reden natuurlijk, want ze 
zijn vermakelijk, gezellig én je bent 
even offline. Om je snel op weg te 

helpen hebben we alvast een selectie 
gemaakt zodat je zonder keuzestress 

de winterdagen doorkomt.

TICKET TO RIDE 
bordspel waarbij 
je routes creëert  
€ 34,95

SEQUENCE 
5-op-een-rij, bord-  
en kaartspel in één, 
ook leuk met opa  
en oma  
€ 20,23

CODENAMES 
bordspel over spionnen in 
teamverband  
€ 15,90

CONCEPT 
spelbordvariant van de 

klassieker hints  
€ 25,95

FASE 10 
kaartspel van  
de makers van UNO  
€ 9,99

ISTANBUL 
stippel een efficiënte 
route uit op de markt 
van Istanbul  
€ 29,95

CLEVER 
verslavend spel waarbij je 
op een slimme manier je 
dobbelstenen gebruikt  
€ 12,70

TAKE 5 
eenvoudig snel kaartspel  
voor 2 tot 10 personen 
€ 10,99

AZUL 
leg met blokjes de 
mooiste patronen,  
maar pas op voor de 
kapers op de kust 
€ 29,95

SHIT HAPPENS
hilarisch en weerzinwekkend 
kaartspel waarbij je vervelende 
situaties categoriseert,   
heeft ook een 18+ editie  
€ 17,99
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Het zijn niet de meest geliefde diensten, maar werken tijdens de feestdagen kan 
ook heel bijzonder zijn. De sfeer op deze dagen is compleet anders. Juist daarom 

worden sommige gebeurtenissen herinneringen die je niet snel meer vergeet. 
Twee verpleegkundigen vertellen.

ONVERGETELIJK:

tijdens  
de feestdagen

Wwerken
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Na bijna acht jaar in dienst te zijn bij dezelfde werkgever, besluit 
Ineke dat het tijd is om verder te gaan kijken. “Helaas was er 
geen ruimte meer om door te ontwikkelen. Ik wilde doorgroeien 
naar het hbo, maar steeds vaker kreeg ik te horen dat mijn 
enthousiasme mijn valkuil zou zijn. Toch wist ik dat ik het in me 
had”, vertelt ze. Ze gaat op zoek naar een baan waarin ze wel 
door kan studeren en vindt die. Op 1 november zegt ze daarom 
haar contract op. Ze realiseert zich dat haar laatste dagen rond de 
feestdagen onhandig zijn, dus spreekt ze gelijk af dat ze op eerste 
kerstdag nog een ochtenddienst draait. “Om die dag niet om mij 
te laten draaien, nam ik ruim daarvoor al officieel afscheid van 
collega’s en cliënten. Deze dienst was echt een extraatje naar het 
team, zodat zij niet in de knel zouden komen.” 

Helaas krijgt ze die waardering niet helemaal terug. Voor haar 
laatste dienst is Ineke een week vrij, waardoor ze haar rooster niet 
bekijkt. Pas aan het begin van haar laatste werkdag opent ze het 
programma. “Vol verbazing zag ik dat ik zonder overleg ook op 
tweede kerstdag was ingepland”, zucht Ineke. Ze doet haar best 
om collega’s te bereiken, maar krijgt niemand te pakken.  
Ook de collega’s met wie ze de dienst draait, kunnen niks voor 

Verpleegkundige Irene (32) werkt regelmatig 
in het buitenland. Een paar jaar geleden brengt 
ze de feestdagen door in Thailand, waar ze als 
vrijwilliger meeloopt in het ziekenhuis. Wanneer 
er plots iets misgaat met de patiënt met wie 
ze veel contact heeft, is de afstand ineens 
voelbaar.

In het piepkleine ziekenhuisje in Thailand springt Irene elk jaar 
weer een paar weken bij. Reizen is haar passie en ze vindt het 
fantastisch om dit met haar werk te kunnen combineren. Toch 
maakt ze er ook situaties mee die ze nooit meer vergeet. “Zo was 
er een aantal jaar geleden een Canadese man opgenomen die de 
taal niet sprak. Omdat ik basis Thai kan en Engels spreek, werd mij 
gevraagd om bij hem te tolken”, begint ze te vertellen. “Ik ging elke 
dag bij hem langs. Hij had niemand, dus voor hem was het fijn om 
gewoon even te kunnen kletsen. Een kleine moeite voor mij, ik was 
er toch. We bouwden al snel een band op en ik leerde steeds meer 
over hem. Deze man op leeftijd was naar Thailand verhuisd om 
te trouwen, maar zijn vrouw was inmiddels van hem gescheiden, 
hij had geen paspoort meer en lag illegaal in het ziekenhuis. De 
autoriteiten waren bezig met een uitlevering naar Canada, maar 
daar voelde hij niets voor. Hij had daar niets meer.” Op eerste 
kerstdag wordt Irene gebeld om weer eens bij de man langs te 
gaan. De zorgverleners hebben het idee dat hij erg somber is, maar 
weten niet wat er aan de hand is. 

“Ik vroeg hem of hij misschien even naar buiten wilde, dat vond 
hij heel fijn”, vertelt Irene. “Al kletsend duwde ik de rolstoel 
richting de uitgang. Op het moment dat we bijna buiten zijn, werd 
het ineens stil. Hij zat scheef in zijn stoel en ik wist meteen dat 
het foute boel was. Hij was buiten bewustzijn, had een scheve 
mondhoek en was helemaal weggezakt.” De man is niet bekend 
met dit soort signalen en Irene schrikt. Ze rijdt hem de eerste hulp 
op, waar hij behandeld wordt voor een epileptisch insult. Het is 
de eerste en enige keer dat hij er een krijgt en al snel is hij weer 
stabiel.
Irene vindt het lastig om de gebeurtenis van zich af te schudden. 
“Ik begon heel erg te twijfelen. Heb ik het wel goed gedaan? 
Heb ik iets getriggerd door hem mee te nemen? Communicatie 
is lastig als je de taal niet voldoende spreekt, dus we konden 
niet evalueren”, legt ze uit. “Ondertussen had ik juist behoefte 
aan ondersteuning van collega’s. Ik heb geen heimwee en had er 
ook geen moeite mee om de kerstdagen zo ver van huis door te 
brengen. Maar op dat moment voelde ik me ineens heel alleen. 
Het kwam ontzettend hard binnen dat ik niet thuis was, dat ik 
niet even een knuffel kon krijgen.” De drempel om de man weer 
op te zoeken is hoog, maar na een aantal dagen besluit ze toch 
weer langs te gaan. Hij vertelt haar hoe hij blij is dat ze hem heeft 
geholpen. Dat ze snel gehandeld heeft en hij dankbaar is, ook voor 
het fijne contact met haar. “Dat was een hele opluchting. Als ik 
erop terugkijk weet ik dat ik alles gedaan heb wat ik kon en dat ik 
niets getriggerd heb. Niemand wist dat hij hier aanleg voor had. 
Op mijn laatste dag in Thailand hebben we uitgebreid afscheid 
genomen. Elk jaar met kerst denk ik weer even aan hem terug.” ●

Wijkverpleegkundige Ineke (29) heeft 
gemengde gevoelens bij haar kerstdienst van 
twee jaar geleden. Op eerste kerstdag had ze 
haar laatste werkdag bij een vorige werkgever, 
maar plots bleek ze zonder overleg ook de dag 
erna ingepland te zijn.

haar betekenen. “Dat was wel een teleurstelling. Zelf zou ik 
hebben voorgesteld om de route op te splitsen, zodat het werk 
eerder af zou zijn. Maar deze collega’s haalden hun schouders op 
en mompelden dat ze er ook niks aan konden doen.” Daarmee 
staat ze voor een keuze. Eentje waar ze niet lang over hoeft te 
twijfelen. “Als ik niet zou gaan werken, zouden de ouderen in 
de wijk er alleen voor staan. Dat kon ik echt niet over mijn hart 
verkrijgen,” vertelt ze. 

Met veel tegenzin gaat ze die tweede kerstdag dan ook nog gaan 
werken. Haar slechte humeur verdwijnt al snel, want ze haalt 
veel kracht uit het feit dat ze voor deze mensen echt iets kan 
betekenen. “Werken met kerst is altijd bijzonder. Er hangt een 
hele andere sfeer op dit soort dagen. Voor sommige mensen ben 
jij de enige die op zo’n dag langskomt, voor die ouderen kan je 
hun kerst echt maken of breken. Het is verdrietig dat het zo is, 
maar jij kan iemand wel minder eenzaam laten voelen. Dat hoeft 
niet moeilijk te zijn. Gewoon even samen koffie drinken en een 
praatje maken. De kracht zit ‘m in het contact maken. Dat is in de 
thuiszorg altijd de gouden formule, maar op kerstdagen is dat 
nog belangrijker. Ik vind het mooi dat ik in mijn werk zoveel kan 
betekenen voor deze mensen.” Een bedankje van haar werkgever 
heeft ze niet meer echt gehad. Ze schrijft nog een mail waarin 
ze haar frustratie uit, maar krijgt slechts een korte reactie terug: 
dankjewel en succes verder. “Met oud & nieuw heb ik me wel nog 
even goed bezopen”, lacht ze. “Maar daarna was het ook klaar. Ik 
heb nu een toffe baan en ben bezig met het halen van mijn hbo-
diploma. Het was een dubbel afscheid, maar ik ben heel blij met 
waar ik nu sta.” ●

N
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“De ambulancezorg  
geeft me vrijheid  
en afwisseling”

Waarom heb je gekozen voor de 
ambulancezorg?
“De ambulancezorg geeft me vrijheid en 
zelfstandigheid. Ik vind mijn werk echt heel leuk, 
vooral de afwisseling is fijn. De mensen zijn ook 
zo dankbaar als je er bent. Binnen mijn werk kan 
ik op veel verschillende manieren helpen. Niet 
iedereen hoeft naar het ziekenhuis gebracht 
te worden, een overleg met de huisarts of 
een praatje maken kan soms ook al een groot 
verschil maken. Zo stond ik een paar maanden 
geleden nog midden in de nacht voor een 
hoogbejaarde man te koken, omdat hij verder 
niemand meer had. Ook dat vind ik gewoon bij 
mijn werk horen.”

Hoe ga je om met de heftige 
situaties waar je in terecht komt?
“Natuurlijk is het soms ook lastig, je komt in 
heftige situaties terecht. Door de jaren heen 
leer je daarmee om te gaan, vooral door veel 
te praten. Met je collega’s en familie, maar 
als het nodig is ook professioneler. Ik kan 
inmiddels veel loslaten, al blijven oproepen 
waar kleine kinderen bij betrokken zijn voor 
iedere ambulanceverpleegkundige zwaar. De 
problematische psychiatrie en eenzame ouderen 
zijn ook schrijnend.”

Hoe is het om als Belg in  
Nederland te werken?
“De ambulancezorg in Nederland is een wereld 
van verschil met België. Daar wordt nog veel 
met vrijwilligers gewerkt, hier is de kwaliteit 

een stuk beter. Het begin was natuurlijk wel 
even wennen. Vooral de verschillen in taal 
leveren veel hilarische situaties op. Zo heb ik 
kort op de IC gewerkt, waar een beeldschone 
verpleegkundige vertelde dat de patiënt ’s 
nachts drie keer gepoept had. Dat betekent 
in België iets heel anders! Mensen vinden 
mijn accent vaak heel grappig en dat werkt 
ontwapenend. Soms kan je de situatie daarmee 
iets lichter maken. Al heb ik in de meldkamer 
ook eens een geschrokken 112-beller aan de 
lijn gehad, die was bang dat ze de Belgische 
hulpdiensten had gebeld.”

Waarom werk je gedetacheerd?
“Het is voor mij de ideale vorm. Op deze manier 
ben ik onderdeel van een vast team, waardoor 
je een band met collega’s op kan bouwen. Aan 
de andere kant houd ik ook de vrijheid over 
mijn eigen agenda. Zo kan ik mijn werk perfect 
combineren met mijn gezin, zonder dat ik nog 
met het gedoe van diensten ruilen zit. Ik geef 
gewoon door op welke dagen ik wil werken en 
dan kan dat. Highcare is bovendien een hele 
fijne organisatie. Er zijn natuurlijk heus weleens 
irritaties, maar dat zal je in elke organisatie 
hebben. De mensen denken hier mee en staan 
achter je, er wordt echt naar ons geluisterd. 
Bovendien heeft de organisatie een solide 
basis. Ik geloof dat zij er over een jaar of tien 
nog steeds zijn, en dat kan ik over anderen niet 
zeggen.” ●    

AAN HET WOORD

De Vlaamse Karl Verwimp (43) is al bijna  
twintig jaar ambulanceverpleegkundige.  
Als gedetacheerde via Highcare werkt hij in  
een vast team van collega’s, zonder de regie  
over zijn agenda op te geven.



weg met die
WINTERDIP

“Ontspannen kan niet, als spil van het gezin 
ben ik vrijwel nooit alleen” 

Hoe hectisch je leven ook is, je kan altijd een momentje voor 
jezelf vinden. Onder de douche bijvoorbeeld. Door je lichaam 
regelmatig de aandacht te geven die het nodig heeft, ben je 
meer ontspannen. Uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen 
dat je stress om kan zetten in positieve energie, door je hoofd 
leeg te maken. Lukt dat je zelfs onder de douche niet zomaar? 
Wij geven Goodbye Stress pakketten van Kneipp weg om je 
nog meer te laten relaxen.

“Het is nu echt te koud om  
naar buiten te gaan”

Dat klopt, maar door erop uit te gaan doe je nieuwe 
ervaringen op, krijg je beweging en voel je je na afloop 
voldaan. Een wandeling in de natuur haalt de piek uit je 
stresshormonen. Je hersenen kunnen namelijk nieuwe 
verbindingen maken, doordat er meer zuurstof naar je 
hoofd gaat. Liever op avontuur? Denk er dan eens aan om 
je motorrijbewijs te halen! Wij mogen vijf pakketten voor 
motortheorie weggeven, met een boek, online training en 
examenvragen.
 

 
 

“Ik heb geen tijd en geen energie om telkens 
weer gezonde maaltijden te bedenken”

Niet gek, je regelt al zo veel. Maar dat wil niet zeggen dat er 
geen alternatieven zijn. Zo kan je vaker grote porties koken en 
de restjes invriezen, scheelt je weer een avondje koken. Als je 
zelfs daar geen zin in hebt, kan een maaltijdbox ook uitkomst 
bieden. Niet meer dubben over het boodschappenlijstje, 
maar gezonde recepten gewoon bezorgd krijgen. Door de 
boxen verspil je geen voedsel meer en doe je ook minder 
impulsaankopen. Ideaal dus. Wij geven een aantal Hello Fresh 
boxen weg, dus doe snel mee!

 
“Slapen is niet meer wat het was en opstaan 

wordt er niet makkelijker op”

Zeker op deze donkere, koude ochtenden stap je niet altijd 
met het goede been uit bed. Maar door standaard vroeg op 
te staan, ga je je wel beter voelen. Als je vroeg opstaat ben je 
niet alleen productiever, de kans dat je het ontbijt overslaat is 
ook kleiner. Het eerste uur van de dag zet vaak de toon voor 
hoe jij de rest van de dag besteedt. Vroeg opstaan kan zelfs 
positiviteit en optimisme stimuleren. Deze is niet makkelijk, 
dus kan je wel wat hulp gebruiken. Er bestaan verschillende 
slimme wekkers die jou het bed uit trekken en wij geven er 
een aantal weg!

“Met mijn man over gevoelens praten heeft 
geen zin, hij begrijpt er toch niks van”

Je verhaal delen kan opluchten. Als je je partner inlicht over 
jouw dipje, kan hij er ook rekening mee houden. Misschien 
trekt hij je wel wat vaker mee naar buiten voor een fijne 
wandeling of legt hij een keertje de kinderen op bed, zodat jij 
even wat meer tijd voor jezelf kan hebben. Hij kan niet weten 
wat jij voelt, als je het hem niet vertelt. Wees niet bang dat 
je het alleen maar erger maakt, jullie zijn samen om elkaar 
te steunen. Geef hem de kans om er voor je te zijn. Om de 
grootste drempels weg te nemen geven we vijf memberships 
weg voor de online relatiecursus Frula.

Het is koud, donker en nat buiten, niet echt weer om vrolijk van te worden. Niet gek dat de 
meeste mensen zich minder energiek voelen in de winter. Dat is zonde, want er is genoeg dat je 

kunt doen om je ook nu lekker in je vel te voelen. Het begint bij het stoppen met deze excuusjes. 
Geen zorgen, wij helpen je daarbij.
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Ga naar  
www.nursestation.nl/winnen 
om kans te maken op een  
van bovenstaande prijzen. 
Lees hier ook de 
voorwaarden.
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Grote kans dat ook jij stiekem weleens droomt van werken op een tropisch eiland. 
Ambulanceverpleegkundige Britt King (56) besloot het gewoon te doen.  

Binnenkort vertrekt ze voor de vierde keer naar Bonaire, om daar een paar  
maanden in het ziekenhuis te werken.

WERKEN OP BONAIRE

“Het is niet  
alleen maar zon,  

strand en
palmbomen!”
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Het is fantastisch, maar je moet wel beseffen dat het niet zo 
romantisch is als het lijkt”, begint ze openhartig te vertellen. 
“Je bent niet op vakantie, dus het is echt niet alleen maar zon, 
strand en palmbomen. De eerste keer was voor mij daarom 
best wel schrikken. Ik moest een uur wachten voordat iemand 
me op kwam halen en kreeg geen luxe appartement. Je gaat 
op dit eiland echt vijftig jaar terug in de tijd. Het is vaak wat 
gedateerd en je hebt niet altijd warm water.” Vastbesloten 
om dit avontuur aan te gaan, zette ze toch haar schouders 
eronder. “Wat echt indruk op mij maakt is hoe de mensen 
daar met elkaar omgaan”, vertelt ze. “Je komt echt terecht in 
een warm bad. Ze moeten je even leren kennen, maar als je 
eenmaal in hun hart wordt gesloten ga je er niet meer uit. Ze 
staan er echt voor elkaar. Het is een grote familie.”

In het ziekenhuis krijg je eerst een inwerkperiode op de 
spoedeisende hulp. Daar moet je werken op een manier die je 
niet gewend bent, legt Britt uit. “De lat ligt hoog, je moet je 
aanpassen aan de cultuur, het tempo en de warmte. Als je daar 
tegen kunt is het heerlijk! Je werkt veertig uur per week, maar 
als je vrij bent ben je ook echt vrij. Je hoeft daar helemaal 
niets. Thuis moet je van jezelf stofzuigen, sporten, naar de 
stad, afspreken met vrienden en nog veel meer. Dat valt daar 
allemaal weg, waardoor je echt tot rust kan komen. Je leert er 
heel goed dat het geen zin heeft om je druk te maken.”

Op het eiland heb je dan ook niet veel nodig. Een korte broek 
en een paar slippers is genoeg, want het is er altijd mooi 
weer. Britt: “Voor en na je werk zit je op het strand en er zijn 
altijd wel feestjes. De mensen zijn ook heel fijn. Het eiland 
is bovendien relatief veilig vergeleken met andere landen. 
Je kan hier ’s avonds prima over straat lopen.” Na het werk 
zit ze dan ook regelmatig met collega’s aan het zwembad. 
Het cultuurverschil met Nederland is wel heel groot. Mensen 
maken zich er minder druk, nemen hun tijd en behandelen 
iedereen op een gelijk niveau. Of je nu de schoonmaakster 
of de dokter bent, iedereen wordt hetzelfde behandeld. “Er 
is geen haantjesgedrag zoals in Nederland,” vertelt Britt. 
“Iedereen helpt elkaar en als je iets niet weet kan je het 
gewoon vragen. Het is de perfecte plek om te leren, maar je 
moet er wel op letten dat je niet de eeuwige leerling blijft. Na 
een paar weken moet je wel zelfstandig kunnen werken.”

De faciliteiten op het eiland zijn wellicht het grootste verschil 
met het werk thuis. Er is slechts een ziekenhuis met een 
operatiekamer. Als er niet genoeg ruimte is, gaat het werk 
daarom gewoon verder op de spoedeisende hulp. “Het is 
roeien met de riemen die je hebt. Als je vijftien slachtoffers 
hebt, kan je niet zomaar extra ambulancewagens laten komen. 
Die zijn er niet. Je zal dus heen en weer moeten rijden, met 
meerdere slachtoffers in een wagen.” Toch gelooft ze niet dat 
er meer doden vallen dan in Nederland. Als het nodig is, wordt 
er wel sneller van een protocol afgeweken. “Het is niet anders 
dan hier: er worden kinderen geboren, er zijn ongelukken en 
ziektes. Je hebt minder spullen, maar het team is een geoliede 
machine.”

H 1
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Als jij deze ervaring ook wil beleven, zijn dit de stappen die je 
kan verwachten:

Stap 1

Als je voor het eerst gaat werken in het buitenland, kan 
het een hele uitdaging zijn om een goede plek te vinden. 
Je kan er daarom ook voor kiezen om aan te kloppen bij 
een bemiddelingsbureau zoals Highcare. Zij brengen je in 
contact met een mogelijke werkplek, waar je eerst een online 
sollicitatiegesprek mee voert. Als je wordt aangenomen, 
regelt het bemiddelingsbureau vervolgens het contract en de 
tickets. Waar je precies terecht komt, weet je van tevoren niet. 
Britt vertelt daarover:  “Je kan googelen hoe het er is, maar 
verkijk je er niet op! Pas op het eiland weet je hoe het echt is. 
Mijn tip is om contact te zoeken met mensen die het eerder 
hebben gedaan, zij kunnen je er alles over vertellen. Niet 
alleen waar je op moet letten, maar ook alle leuke dingen.”

Stap 2

Als alles rond is, beginnen de voorbereidingen. Je hebt 
meestal een VOG nodig en een bewijs dat je bijvoorbeeld 
geen MRSA of waterpokken hebt. Vergeet ook niet op tijd 
je vaccinaties te halen. Daarnaast maak je afspraken met 
je werkgever over je verlof. Je kan hiervoor vakantiedagen 
of overuren inzetten, maar eventueel ook onbetaald verlof 
nemen. Let er wel op dat je pensioen en vakantiegeld dan ook 
stop worden gezet! Tot slot denk je ook aan privésituatie die 
geregeld moeten worden. Britt legt uit: “Zorg ervoor dat je 
kosten in Nederland die periode zo laag mogelijk zijn. Je kan je 
huis bijvoorbeeld onderverhuren of je auto tijdelijk schorsen.”

Stap 3

Het avontuur begint! Na je reis, ga je op je nieuwe werkplek 
aan de slag. De eerste periode zal je ingewerkt worden en 
leg je mogelijk lokaal ook toetsen af voor werkgerelateerde 
handelingen. Hier krijg je certificaten voor. Ook scholing loopt 
in het buitenland gewoon door. Omdat je nieuwe locatie best 
even wennen kan zijn, kan het verstandig zijn om een paar 
dagen eerder aan te komen. “De tijdszone, de warmte en 
de cultuur zijn heel anders”, vertelt Britt. “Neem de tijd om 
daaraan te kunnen wennen. Bovendien moet je ook nog je 
kleding passen in het ziekenhuis, de weg leren kennen en je 
vervoer daar regelen.” Als je helemaal gesetteld bent, kan je 
echt aan de slag. ●
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een frisse  
start

Het is zo lekker om af en toe met een schone lei te kunnen beginnen. Grote kans dat jij het 
nieuwe jaar ook ziet als zo’n mooi nieuw startpunt. Goede voornemens over drank, afvallen en 
rustiger aan doen ken je nu wel, en laten we eerlijk zijn… komen bijna nooit uit. Tijd voor wat 

concrete tips om het jaar écht fris mee te kunnen beginnen.

Ontspullen
Niets zo lekker als een opgeruimd 
huis, al is het toch jammer 
dat het een dag na die grote 
schoonmaakbeurt alweer een 
grote zooi is. Probeer op een 
andere manier rust in je huis te 
krijgen en bedenk eens welke 
spullen je echt niet meer nodig 
hebt. Kleding die je een half jaar 
niet hebt gedragen? De deur uit! 
Die fiets die je echt nog een keer 
op zou knappen of dat bankje dat 
al tijden op zolder staat kunnen 
perfect op Marktplaats. Daar maak 
je een ander ook nog eens blij 
mee. Haal alles uit je keuken en 
badkamer en gooi de dingen die 
er al een jaar liggen weg. Die zes 
flessen body lotion heb je echt 
niet nodig. Bedenk je ook dat alles 
niet in een keer hoeft. Zet voor 
alle kleine, nutteloze dingetjes 
bijvoorbeeld een ‘weggooidoos’ 
neer. Elke keer als je niet weet 
waar je prulletjes op moet ruimen 
die je stiekem nooit gebruikt, 
kunnen ze de doos in.

Attenter zijn
Je wil er graag voor iedereen zijn 
en lief zijn voor al je dierbaren, 
maar in de waan van de dag schiet 
dat er al gauw bij in. Die ene 
vriendin wacht al maanden op het 
moment dat jullie echt weer een 
keer samen gaan eten en je stuurt 
snelle appjes met ‘Gefeliciteerd!’ 
naar jarigen omdat je het toevallig 
op Facebook zag. Dat kan anders. 
Verzamel op een vrije middag 
alle adressen van de mensen om 
je heen. Zet een paar dagen voor 
elke verjaardag een herinnering 
in je agenda en stuur eens een 
kaartje of klein cadeautje op. 
En nu je toch al bezig bent in je 
agenda, kan je gelijk wat data 
prikken om echt af te spreken. 
Vind je dat je je ouders of beste 
vrienden te weinig ziet? Spreek 
om de zoveel tijd een vaste dag 
af waarop jullie samen iets gaan 
doen, al is het maar even een kop 
thee drinken. Hoef jij je ook niet 
meer schuldig te voelen!

Sparen
Je hebt je huishoudboekje keurig 
op orde, maar dat sparen schiet 
er toch telkens bij in. Voor je 
het weet ben je weer een jaar 
verder en is er niet zoveel aan die 
rekening veranderd. Ben jij het 
type dat sparen vergeet, dan kan 
je een automatische overschrijving 
instellen op je bankrekening. 
Heb je het gevoel niets opzij te 
kunnen zetten, kan je ook met 
kleine bedragen beginnen. Met 
pinsparen wordt elk bedrag dat 
jij afrekent naar boven afgerond, 
waarbij het ‘wisselgeld’ naar een 
spaarpotje verdwijnt. Je kan er 
ook voor kiezen om koopzegels te 
sparen, waarvan je bijvoorbeeld 
een keertje uit eten kan of 
verjaardagscadeaus koopt. Daar 
maak je nog winst op ook. Echt 
creatief aan de slag? Denk dan 
eens aan het omhoog gooien van 
je energierekening. Zo krijg je 
gegarandeerd elk jaar weer een 
fijne teruggave, terwijl je er niet 
zo heel veel van merkt.



alle vacatures in de zorg 

schrijf je gratis in

*zorgzuster sinds 1 september in een nieuw jasje

www.zorgzuster.nl  |  043 711 2100  |  werving@zorgzuster.nl

Versterk jij ons team 
binnen het ziekenhuis
of de ambulancezorg?

Bij Highcare kun jij rekenen op een vast dienstverband, auto 
van de zaak, persoonlijk contact en gemiddeld 5% meer salaris.

Schrijf je nu in!Schrijf je nu in!

www.highcare.nu 
werving@highcare.nu
088-0237000
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Dankjewel! 
Elke schakel in de zorg is belangrijk.

Wij doen het samen.
Bedankt, aan jullie allemaal.
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