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Eindelijk is de zomer aangebroken. De nodige versoepelingen 

zijn van kracht én de zon schijnt weer. Heel welkom. 

Ik vond het best moeilijk om afgelopen jaar enkel thuis te 

werken en mijn sociale leven op een laag pitje te zetten. Maart 

vorig jaar ging ik samenwonen, best een beproeving. We 

gingen van een langeafstandsrelatie – doordeweeks deden 

we ons eigen ding en de gezamenlijke weekenden hingen 

aan elkaar van etentjes en borrels – naar een burgerlijk leven 

waarin we geen moment van elkaars zijde weken.  

Begrijp me niet verkeerd, mijn leed was klein vergeleken met 

dat van anderen. Vergeleken met mensen die ziek werden, 

een dierbare verloren, ondernemers die hun zaak (tijdelijk) 

moesten sluiten. Het was dan ook inspirerend om Saar 

Koningsberger en Jessica Scholten te horen vertellen dat ze 

hun creativiteit ten volste hebben benut tijdens de crisis. Ze 

bedachten de nagelsalon op wielen. En de wasbare luiers van 

Jeffrey Scholten waren niet meer aan te slepen. 

Als je straks in de zon ligt met een cocktail in je hand, 

vergeet je dan niet je dan niet tegen de zon te beschermen 

met mineraalpoeder of zonnebrandcrème. Dermatoloog 

Marianne Crijns vertelde me dat ik al te weinig zonnebrand 

op mijn gezicht smeer. Ze gaf me de beste adviezen voor 

een stralende huid. En met artikelen over onder meer 

thuissporten en een goede nachtrust, heb je alle ingrediënten 

in huis voor een fijne en hopelijk gezonde zomer. 

Liefs,

Redacteur Topic Talks

Topic Talks. Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, www.topicmedia.nl, Tel. 020-241 
9702  | Mediaconsultant: Maxime Evers | Redactie: Anna Neeltje de Boer | Druk: DPG 
Media Drukkerij | Artdirectie & Vormgeving: Rolian Reclame, rolianreclame@ziggo.nl | 
Aankomende edities 28 September 2021 en 21 December 2021.

Wij produceren campagnes onder de noemer Topic Talks. 
Deze campagne wordt ingestoken bij VIVA. Daarnaast 
werken we samen met diverse partners die aansluiten bij 
de campagnes om zo relevant mogelijk te zijn. Wij geloven 
dat we met relevante en inhoudelijke content consumenten 
kunnen informeren, inspireren en activeren. Wilt u meer 
informatie of bent u geïnteresseerd in een dergelijke special 
of samenwerking? 
Neem dan contact met ons op: via nummer 020 – 241 9711 
of maxime.evers@topicmedia.nl. Dit is een commerciële 
uitgave. Deze uitgave valt niet onder de verantwoordelijkheid 
van de VIVA.
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Elke dag een (gezonde) 
maaltijd op tafel 
was nog nooit zo 
gemakkelijk als nu. 
Het aanbod van 
maaltijdboxen is ruimer 
dan ooit en dat is goed 
nieuws. 

Met een carrière, partner 
en kinderen is tijd kostbaar. 
Met een abonnement op 
een maaltijdbox bespaar 
je tijd. Zo hoef je niet – of 
een keer minder – naar 

de supermarkt en blijft er 
meer tijd over voor jezelf en 
je geliefden.  Je hersenen 
breken over wat je nu weer 
op tafel moet zetten, is 
verleden tijd. De verschillende 
aanbieders doen alles om het 
je zo gemakkelijk mogelijk te 
maken en je keukenstress 
te verminderen. Zo helpen 
ze je met het maken van een 
weekplanning. Vaak hoef 
je alleen maar een selectie 
vlees-, vis – of vegagerechten 
uit te kiezen. Easy peasy 
lemon squeezy.   

seizoensgebonden- 
recepten zijn appeltje 
eitje en er worden vaak 
fijne keukentips, -trucs 
en -hacks bijgeleverd. 

En vind je het ook wel 
heel erg fijn om af en 
toe zelf helemaal zelf en 
last minute te bepalen 
wat je klaarmaakt? 
Door gebruik te maken 
van een flexibel 
lidmaatschap blijft dat 
gewoon tot de opties 
behoren. 

Verandering van spijs doet 
eten. Met een maaltijdbox 
doorbreek je je 
eetroutines. Niet langer de 
recepten die je de afgelopen 
jaren al stelselmatig 
opdiende, maar wisselende 
recepten van verschillende 
internationale keukens. Wat 
dacht je van gegratineerde 
gnocchi met kaas, een 
pokebowl met hoisinkip of 
shakshuka met venkel en 
sinaasappel? 
Daarnaast verbeter 
je je keukenskills. De 

GEEN ZIN IN GEDOE? MET DE MAALTIJD-
BOX HOEF JE DE DEUR NIET MEER UIT 

Krijg de beste verse 
ingrediënten thuisbezorgd

Kook eenvoudig een 
lekkere maaltijd

Altijd flexibel en in 
één klik op pauze

Kies elke week uit meer 
dan 25 recepten   

1. Ga naar HelloFresh.nl en vul tijdens 
het bestellen de code HELLOTOPIC
in of richt de camera van je telefoon 
op de QR-code.

2. Stel jouw box samen en krijg nu tot 
wel € 45,- korting op je eerste 
3 boxen.

Box 3
€ 10,- korting

Box 1
€ 25,- korting

Box 2
€ 10,- korting

Ervaar het gemak 
van HelloFresh

NU TOT WEL

€ 45,-
KORTING

Actievoorwaarden: Bij bestelling van een flexibel lidmaatschap op een maaltijdbox krijg je op 
de eerste box € 20,01 korting en gratis bezorging t.w.v. € 4,99, op de tweede box € 10,- korting 
en op de derde box € 10,- korting. De kortingscode is alleen geldig voor nieuwe klanten, kan 
eenmalig en één keer per huishouden worden gebruikt. De korting is niet te combineren 
met andere aanbiedingen en is niet inwisselbaar voor contanten. Premium-recepten, een 
extra portie vlees, vis of groente en producten van de HelloFresh Markt zijn niet inbegrepen 
in de korting. Bij bestelling van een maaltijdbox betaal je € 4,99 aan bezorgkosten. De 
bezorging van jouw eerste maaltijdbox is gratis. Opzeggen, pauzeren en maaltijden kiezen 
kun je afhankelijk van jouw bezorgdag uiterlijk 3 tot 6 dagen voor de bezorging van de box 
doen, via je account of de klantenservice van HelloFresh. Op het lidmaatschap geldt een 
herroepingstermijn van 14 dagen. Bekijk voor meer informatie de algemene voorwaarden op 
www.HelloFresh.nl/algemene-voorwaarden.

Ervaar het gemak 

TOPIC TALKS  3



GAAN ON TOUR MET HUN 
NAGELSALON OP WIELEN 

JESSICA SCHOLTEN EN SAAR KONINGSBERGER

The sky is the limit voor 

ondernemers Jessica Scholten 

en Saar Koningsberger. Hun nail 

art-salons in Amsterdam lopen 

goed, maar achteroverleunen 

doen ze niet. Ze willen het hele 

land bedienen.  

INTERVIEW

Hoe is het idee ontstaan om Lakwerk 
op te zetten? 
Jessica: “Saar was een van mijn klanten. 
Als je iemands nagels doet, zit je 
tegenover elkaar en heb je uitgebreid de 
tijd om te kletsen. Soms wel een uur tot 
anderhalf uur. 
Saar: “Ik zat om de tien dagen bij Jessica 
aan tafel. Dat is vaker dan dat ik sommige 
vriendinnen zag. We waren heel open 
over alles.” 
Jessica: “Ik speelde al lang met het idee 
om een salon te beginnen. Was bezig 
met het bezichtigen van pandjes, maar 
ik wilde het eigenlijk niet alleen doen. 
En Saar wilde ook gaan ondernemen. 
We spraken af een kop koffie te gaan 

drinken om het over een eventuele 
samenwerking te hebben. ’s Avonds 
belde ze me op: ‘We hoeven geen koffie 
te drinken. We gaan dit gewoon doen.’ 
Een half jaar later hadden we LAKWERK.” 

Jullie hebben twee succesvolle 
salons in Amsterdam, blijft het 
daarbij of hebben jullie spannende 
toekomstplannen? 
Saar: “We hebben altijd spannende 
plannen, haha. The sky is the limit. Omdat 
we tijdens de lockdown niet konden 
doen wat we het liefste doen – iedereen 
voorzien van fantastische nagels - zijn 
we na gaan denken over alternatieven. 
Toen hebben we (P)LAKWERK bedacht: 
kunstnagels die je op kunt plakken. We 
hebben drie mooie designs ontworpen, 
zodat mensen ook LAKWERK-nagels 
kunnen hebben, zonder bij ons langs te 
komen.” 
Jessica: “En we zijn bezig met een 
salon op wielen. We willen het hele land 
bedienen, niet alleen Amsterdam. Het 
is een fantastisch avontuur om met 
zo’n truck door heel Nederland te gaan 

crossen. Ermee in steden of festivals 
te staan of om langs te komen op 
evenementen. Je kan het breed insteken 
en dat gaan we doen. Dus LAKWERK 
gaat on tour.” 

Gaaf, vinden jullie dat nog spannend? 
Saar: “Natuurlijk.” 
Jessica: “Maar als wij iets willen bereiken, 
zorgen we – linksom of rechtsom – dat 
dat lukt. Al betekent dat natuurlijk niet 
dat de weg daarnaartoe makkelijk is.” 

Jessica, hoe zie jij jouw nagels het 
liefste? 
Jessica: “Meestal is mijn basis natuurlijk 
en verzorgd en vind ik het heel cool om 
daar iets op te hebben. Dat mag van 
alles zijn, omdat de basis zo rustig is: 
vlammen, bloemetjes, vlinders of juist 
iets minimalistisch als een streep. Ik ben 
veel aan het wisselen en heb meestal 
twee verschillende handen.” 

En jij, Saar? 
“Ik ben fan van storytelling. Ik heb 
weleens bij Jessica gezeten en tegen haar 



‘JE KUNT MET 
NAIL ART JE EIGEN 
VERHAAL VERTELLEN 
JEZELF DAARMEE 
EEN BOOST GEVEN’

gezegd: ‘Ik wil me lekkerder voelen en 
meer in mezelf geloven.’ Toen hebben we 
een nagel gemaakt met hartjes, een met 
de tekst ‘believe in yourself’, een met de 
chemische verbinding van serotonine en 
een met het teken van de crown-shakra. 
Je kan zo je eigen verhaal vertellen jezelf 
een boost geven. Bijna elke vrouw voelt 
zich beter met mooie nagels. Maar je 
hoeft natuurlijk niet een heel verhaal te 

vertellen. Ook een mooie nude kleur kan 
heel sexy zijn.” 

Welke nageltrends kunnen we 
eigenlijk deze zomer verwachten? 
Jessica: “Nageltrends ontstaan in de 
salons, door beroemdheden en op de 
catwalk. Maar er gebeurt minder op de 
catwalks en tijdens corona heeft het 
salongedeelte stilgelegen. De trends 
van voor de lockdown komen daardoor 
terug. Daarnaast ik denk dat je veel 
psychedelische printjes gaat zien. En – 
Saar vindt dit misschien een beetje te 
cute - bloemetjes. Ik zie ze in alle soorten 
en maten: van madeliefjes tot boeketjes 
rozen. Mensen hebben denk ik behoefte 
aan het lieflijke, het vrolijke.” 
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SMEREN, KLEREN, WEREN: 
DE ZEVEN BELANGRIJKSTE 
ZONADVIEZEN  

In Nederland is huidkanker de meest voorkomende kankersoort. 
Jaarlijks krijgen maar liefst 77.000 mensen de diagnose. Een goede 
bescherming van de huid kan een hoop narigheid voorkomen, 
weet dermatoloog Marianne Crijns. Ze deelt daarom namens het 
Huidfonds haar belangrijkste adviezen. 

1. Smeer je in 
“Smeer je gezicht, handen, lippen en 
oren vanaf april een half uur voordat je 
de zon ingaat in met factor 30. Ga je naar 
buiten? Herhaal dit ritueel dan om de twee 
uur. Ook als je al bruin bent. Sommigen 
denken dat ze met een bruine huid beter 
beschermd zijn, maar dat is een fabeltje. 
Elk beetje zon geeft schade. En gebruik 
genoeg zonnebrandcrème. Veel mensen 
gebruiken te weinig. De richtlijn is een 
theelepel voor het gezicht en zo’n vijf á zes 
theelepels voor het lichaam.” 

2. Kleed je aan 
“Het is verstandig om je niet alleen met 
zonnebrandcrème, maar ook met kleding 

NVDV

tegen de zon te weren: draag kleren, een 
pet of zonnehoed en een zonnebril.” 

3. Vermijd de zon 
“Wij zeggen altijd: smeren, kleren, weren. 
Vermijd de zon tussen twaalf en drie 
‘s middags. Bakken zou ik zeker niet 
doen. Zelf lees ik graag een boek op een 
stretcher in de schaduw. Zelfs onder de 
parasol ben je maar half beschermd. En 

het is ook een fabeltje dat je in de schaduw 
niet bruin wordt. We moeten af van het 
idee dat een gebruinde huid een gezonde 
huid is.” 

4. Maak dagelijks een wandeling 
“We krijgen in Nederland in principe 
allemaal genoeg vitamine D binnen. Wil 
je zeker weten dat je genoeg binnenkrijgt, 
maak dan ’s ochtends voor tien uur een 
wandeling van tien minuten. Of maak een 
wandeling als je lunchpauze hebt.” 

5. Doe regelmatig aan zelfinspectie 
“Ik ben erg van de zelfinspectie en geloof 
dat je vaak zelf redelijk goed in de gaten 
hebt of iets wel of niet in de haak is. 
Vertrouw je het niet, houd het in de gaten 
en laat iemand uit de familie meekijken.” 

6. Ga bij twijfel naar de dokter 
“Ga bij glanzende, rood of roze plekjes die 
groeien, bloeden, jeuken en niet of slecht 
genezen of veranderende moedervlekken 
naar een dokter of dermatoloog. Wacht 
niet te lang. Hoe eerder we erbij zijn, hoe 
beter de prognose. Dat is belangrijk, want 
twee van de drie vormen van huidkanker 
kunnen uitzaaien en zijn zelfs dodelijk.”  

7. Maak overzichtsfoto’s 
“Soms is het moeilijk om plekjes te 
vergelijken. Maak daarom een paar 
overzichtsfoto’s van je lichaam. Handig 
voor jezelf en voor de arts die later 
eventuele plekjes moet controleren.” 

Kijk voor meer informatie op 
Hoezietjehuiderechtuit.nl

 ‘TWEE VAN DE 
DRIE VORMEN VAN 
HUIDKANKER KUNNEN 
UITZAAIEN EN ZIJN 
ZELFS DODELIJK’

Deze huidolie bestaat enkel uit Oxofulleram 
en de hoogste kwaliteit cosmetische oliën. 
Oxofulleram is een uniek en erg krachtige 
antioxidant die u alleen in Combray vindt. 
Antioxidanten spelen een belangrijke rol bij 
de gezondheid van uw huid. Het zijn stoffen 
die schade in uw lichaam als gevolg van oxi-
datieve stress tegengaan. Oxidatieve stress 
ontstaat als gevolg van huidveroudering, 
luchtvervuiling, blootstelling aan de zon en 
ontstekingen. 

Door de hoge concentratie Oxofulleram 
hebben alle oliën een donkere kleur en een 
krachtige werking. Door dagelijks gebruik 
van de olie van Combray verminderen 
rimpels, fijne lijntjes en pigmentvlekken 
aanzienlijk, ook poriën minimaliseren. De 
huidolie werkt helend en kalmerend op een 
rode geïrriteerde of gestreste huid. Het ver-
betert het aanzien van huidongemakken.  

HET UNIEKE PRODUCT DAT ENKEL UIT TWEE INGREDIËNTEN BESTAAT: COMBRAY. 



Ontdek onze nieuwe innovatie TriAsorB™, de eerste organische filter met ultra breed 
spectrum die het resultaat is van onderzoek door Pierre Fabre en ons nieuwe zonne-
product Intense Protect 50+. 

TriAsorBTM is een unieke gebeurtenis want 
voor de 1ste keer ter wereld beschermt de 
zonnebescherming van Eau Thermale Avè-
ne ook een nieuw aspect van zonnestraling: 
het hoogenergetisch zichtbaar blauw licht. 
Deze nieuwe organische zonnefilter biedt 
de huid een zeer brede en doeltreffende be-
scherming tegen zonnestralen. Het filter zal 
de schadelijke stralen absorberen en reflec-
teren (UVB, korte UVA, lange UVA maar ook 
hoogenergetisch zichtbaar blauw licht) en 
in alle veiligheid beschermen (uiterst veilig, 
blijft deze filter op het huidoppervlak zitten 
met zijn formule van actieve bestanddelen 
die de huid en het milieu respecteren).  
Deze innovatie is terug te vinden in ons 
nieuwe zonneproduct: INTENSE PROTECT 

50+, die verschillende dermatologische, 
oftalmologische en pediatrische onderzoe-
ken heeft ondergaan. 
Intense Protect 50+ is geschikt voor de 
meest kwetsbare huid (na dermatologi-
sche handelingen, littekens en tatoeages, 
patiënten onder oncologische behande-
ling, baby’s vanaf zes maanden, kinderen, 
zwangere vrouwen en ook voor zeer lichte 
fototypes) en aangepast voor de meest in-
tense zonnestralen (hooggebergte, de zee, 
woestijn, de vochtige warmte van de tropen 
en niet te vergeten watersporten) 
Een nieuw plezier om zich te beschermen: 
ultra-fluide textuur, acht uur hydratatie, 
hoge adhesie, ultra-waterbestendig en ge-
tinte filter. 

INTENSE PROTECT 50+ VAN EAU THERMALE 
AVÈNE BESCHERMT TEGEN BLAUW LICHT 

Blauw licht is overal: een groot 
deel van het zonlicht waar we 
dagelijks aan blootgesteld 
worden, bestaat uit het licht. 
Maar het zit ook in het licht 
van het beeldscherm van je 
smartphone, computer en 
tablet. 

Het is belangrijk om je daarvan bewust 
te zijn. Want ook blauw licht kan, net als 
UV-straling, schade aanrichten.  
Blauw licht verbetert ons humeur en 
zorgt ervoor dat we overdag alert en 
wakker zijn. ’s Ochtends zorgt het 
ervoor dat je wakker wordt. Lig je 
voor het slapen gaan nog even door 

je Facebookfeed te scrollen en lukt het 
daarna niet om de slaap te vatten? Dan 
kan dat zomaar zorgen doordat het 
blauwe licht een seintje naar je hersenen 
heeft afgegeven die vervolgens denken: 
het is tijd om wakker te worden in plaats 
van om te gaan slapen.

Het licht kan schadelijk zijn voor je 
huid maar ook voor je ogen. Volgens 
Prevent Blindness kan blauw licht dat 
afkomstig is van een beeldscherm 
digitale oogvermoeidheid veroorzaken. 
Dat is te voorkomen met zogenaamde 
computerbrillen met geel getinte 
glazen. Dit blokkeert het blauwe licht. 
Ook kun je op verschillende apparaten 
tegenwoordig vaak kiezen voor de 

ALLES OVER BLAUW LICHT 
EN HET GEVAAR HIERVAN 

oogvriendelijke nachtmodus. 
De meeste zonnebrandcrèmes 
beschermen nog niet tegen blauw licht, 
maar ze bestaan wel. Kies dus voor 
een zonnebrandcrème met een goede 
factor die tevens beschermt tegen 
hoogenergetisch blauw licht. 

Scan de QR-code om te kijken wat het voor jou dichtbij zijnde verkooppunt is van de 
producten van Eau Thermale Avène. 

BLAUW LICHT
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REMKO VERMEER
ONTWIKKELDE
WATERBESTENDIGE
ZONNEPOEDER
Het is even slikken voor Remko 
Vermeer als hij in 2009 van 
de dermatoloog hoort dat 
hij huidkanker heeft. Het 
onschuldig ogende plekje 
op zijn voorhoofd is goed te 
behandelen en wordt operatief 
verwijderd, maar daarmee is de 
kous niet definitief af.

“Kanker is een beladen woord. De 
dermatoloog stelde me gerust. Het 
was geen melanoom en goed te 
behandelen. De grond zakte dus niet 
meteen onder mijn voeten vandaan. 
Het is serieus, maar ik probeerde 
het niet te zwaar te maken. Wel 
beïnvloedde het mijn leven. De plek 
op mijn voorhoofd werd operatief 
verwijderd, maar de kans dat de 
huidkanker zou terugkeren, was groot.

Ik kreeg de opdracht om me voortaan 
dagelijks met een hoge factor tegen de 
zon te beschermen, ook op bewolkte 
dagen. Maar zonnebrandcrème was 
plakkerig en ik ging ervan zweten. 
Bovendien kreeg ik er uitslag van. Dus 
ging ik op zoek naar een alternatief.

Nieuw!

Mineraal poeder met SPF 50 

Ontdek de nieuwe trend in zonbescherming

Lees meer over ons zonnepoeder op:
sundaybrush.com100% natuurlijke formule

Niet meer smeren met zonnecrème

Tijdens deze zoektocht kwam ik in 
aanraking met een mineraal poeder 
met UV-bescherming. In eerste 
instantie was ik sceptisch. ‘Ik ga toch 
geen make-up gebruiken?’, dacht ik. 
Maar het beschermde goed en ik had 
nergens meer last van. Daarnaast 
had ik niet het idee dat er wat op mijn 
gezicht zat. Mijn enthousiasme groeide.

In Amerika zijn dergelijke poeders 
erg populair. In Nederland was er nog 
weinig over bekend. Dus zijn mijn 
vrouw en ik ons hierin gaan verdiepen. 
Uiteindelijk hebben we zelf een 
waterbestendig poeder ontwikkeld met 
beschermingsfactor SPF 50. Zonder 
troep met 100 procent natuurlijke 
ingrediënten. Daardoor is het ook 
geschikt voor mensen met veel allergieën 
of zeer gevoelige en snel geïrriteerde 

huid. De poeder maakt de huid rustiger 
en vermindert onzuiverheden.
De bewustwording rondom huidkanker 
groeit, maar helaas het aantal mensen 
met de diagnose huidkanker ook. 
Huidkanker is nog altijd de meest 
voorkomende vorm van kanker. 
Ongeveer 1 op de 6 mensen krijgt het.
Mocht je een plekje ontdekken dat niet 
helemaal goed geneest, trek dan aan de 
bel. Bescherming van de huid, en vooral 
het gezicht, is ontzettend belangrijk. Niet 
alleen om huidkanker te voorkomen, 
maar ook om rimpels en pigmentvlekken 
tegen te gaan.

We krijgen heel veel goede reacties op 
het product dat we in 2018 op de markt 
brachten. Dat geeft ons een heel goed 
gevoel en maakt ons trots. We hebben 
de poeder inmiddels in drie verschillende 
kleuren en we zijn bezig met de 
productontwikkeling van de vierde 
kleur. Zo kan iedereen de zonnepoeder 
opbrengen zonder dat het opvalt.”

‘IK KREEG DE OPDRACHT 
OM ME DAGELIJKS MET 
EEN HOGE FACTOR 
TEGEN DE ZON TE 
BESCHERMEN, OOK OP 
BEWOLKTE DAGEN’
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Het magische middeltje 
hyaluronzuur is ongekend 
populair. Maar wat is het en wat 
doet het precies? 

Hyaluronzuur is een stofje dat ons 
lichaam van nature zelf aanmaakt. 
Zo vormt het het hoofdbestanddeel 
van de vloeistof in onze gewrichten. 
Het zorgt ervoor dat we ze soepel 
kunnen bewegen. Daarnaast zit het 
in ons bindweefsel en speelt het een 
belangrijke rol bij wondgenezing. 

HYDRATEREN

HET GEHEIM VAN EEN GOEDE 
HUID: HYDRATEREN MET 
HYALURONZUUR 

Het moge duidelijk zijn: hyaluronzuur 
heeft een heilzame werking. Daarnaast 
heeft het het verbluffende vermogen 
om kolossale hoeveelheden vocht 
op te slaan. Een gram hyaluronzuur 
kan tot maar liefst zes liter water 
vasthouden. Het vult vocht aan in 
de huid waardoor die er stralend en 
gezond uitziet.  
Maar waarom zou je nog kiezen voor 
beautyproducten met hyaluronzuur als 
je de stof al van nature zelf aanmaakt? 
Het antwoord is simpel. Hoe ouder je 
wordt, hoe minder hyaluronzuur je zelf 

aanmaakt. Om precies te zijn: vanaf je 
vijfentwintigste neemt de hoeveel van 
het stofje in je lichaam af en worden de 
eerste tekenen van huidveroudering 
zichtbaar. De huid wordt droger en 
verliest aan veerkracht. 
Om dat te compenseren kun je kiezen 
voor cosmetische producten die 
hyaluronzuur bevatten. Dit hydrateert 
en zorgt voor volume in de huid. 
Heb je een gevoelige huid? Geen 
probleem. Hyaluronzuur heeft een 
kalmerend effect en werkt ook bij een 
onregelmatige en geïrriteerde huid. 

Een gladde en gezonde 
huid. Wie wil dat nou 
niet? Met de producten 
van DR. GRANDEL is een 
uitgedroogde huid door 
droge verwarmingslucht, 
airconditioners en zonnige 
stranddagen voorgoed 
verleden tijd.  

De producten binnen de 
Hydro Active-serie van DR. 
GRANDEL bevatten actieve 
“intelligente” ingrediënten, 
mineralen en hyaluronzuur. 
Met een complex van algen 
en zeewater geeft het de 
huid haar frisheid en vitaliteit 
terug. 

EEN STRALENDE HUID DANKZIJ 
DE HYDRO ACTIVE-SERIE VAN DR. GRANDEL 

Allerlei factoren kunnen 
zorgen voor een droge of 
zelfs uitgedroogde huid. Dit 
voorkom je door er dagelijks 
een goede beautyroutine op 
na te houden. Reinig 
’s morgens je gezicht en 
breng daarna de Hyaluron 

Refill Cream van 
DR. GRANDEL aan op het 
gezicht, de hals en decolleté. 
Dit werkt vochtinbrengend, 
verzacht de huid en 
heeft een opvullende 
werking waardoor rimpels 
verminderd worden. 

KOOP DE PRODUCTEN VAN DR. GRANDEL VAN 8 JUNI TOT EN MET 31 JULI 2021 MET KORTING. MET DE KORTINGSCODE 
TOPICTALKS5 KRIJG JE 5 EURO KORTING OP EEN BESTELLING VANAF 50 EURO, VIA DE WEBSITE WWW.COSMETIC-GALLERY.NL 

Ook kun je kiezen voor 
de Hyaluron Filler Caps. 
Verdeel de inhoud van de 
capsule met je handpalm 
over de gereinigde huid van 
je gezicht, hals en decolleté 
en masseer het zachtjes 
in. De caps werken direct 
gladmakend en egaliserend.  
Deze toverformule sluit je af 
met een verzorgende crème 
van het merk. Je huid is niet 
alleen goed verzorgd maar 
ook zijdezacht. De producten 
zijn geschikt voor alle 
huidtypes en alle leeftijden.



EEN GEZONDERE EN STRALENDE HUID 
DANKZIJ NATUURLIJKE COSMETICA 
Greenest Cosmetics is niet geld gedreven, maar 
missie gedreven. De cosmeticagroothandel 
gebruikt enkel biologische, in het wild gekweekte 
en ecocert-gecertificeerde ingrediënten. 

Dat is beter voor de 
gezondheid, vertelt 
eigenaar Nick van Dijk. 

“Onze producten bevatten 
veilige en milieuvriendelijke 
ingrediënten die het 
milieu niet belasten met 
agressieve chemicaliën, 
conserveermiddelen of 
kunststoffen. Daarnaast zijn 
de verpakkingen zo duurzaam 
en recyclebaar mogelijk.” 
Ook je huid heeft er baat 
bij. “Veel mensen ervaren 
een positieve verandering 
nadat ze zijn overgestapt op 

natuurlijke producten. De huid 
straalt, droogt niet meer uit 
en krijgt minder allergische 
reacties.” 
Het bedrijf maakt nooit 
gebruik van ingrediënten die 
de huid, het lichaam, milieu, 
biodiversiteit of de natuur 
zou kunnen schaden. “Ik kan 
me voorstellen dat mensen 
– met greenwashing en al 
die prachtige verpakkingen 
– door de bomen het bos 
niet meer zien. Er worden 
duizenden producten 
gebruikt en geproduceerd, 
maar de meesten zijn niet 
natuurlijk. Het is lastig voor 

de consument om eerlijke, 
natuurlijke beautyproducten 
te vinden die goed zijn voor 
het milieu.” 
Nick ziet de populariteit 
van de producten explosief 
toenemen. “We werken al 
twaalf jaar met natuurlijke 
cosmetica. Een groot deel van 
de mensen ziet het belang 
ervan in. In het algemeen 
kunnen biologische producten 
een veel hoger niveau van 
effectieve voedingsstoffen 
voor de huid bieden. Gebruik 
van deze producten resulteert 
in een stralende, gezonde en 
gladde huid.”

Het zorgt voor een gladde 
en zachte huid, voorkomt 
verstopte poriën en het be-
vordert een egale bruining. 
Kortom: genoeg redenen 
om je huid regelmatig te 
scrubben. 

“De Cocolemon Bodypolish 
van Flow Cosmetics is een 
iets fijnere bodyscrub”, aldus 
eigenaar van cosmeticagroot-
handel Greenest Cosmetics 
Nick van Dijk. “Dit citroenach-
tige product verwijdert dode 
huidcellen en heeft geweldige 
hydraterende eigenschappen. 
Zo bevat het Himalayazout, 
dat voorzichtig dode huidcel-
len verwijdert en de huidpo-

ZACHT DE ZOMER IN MET DE COCOLEMON 
BODYPOLISH VAN FLOW COSMETICS 

riën diep reinigt.” Hij vervolgt: 
“Sommige mensen zeggen 
zelfs dat scrubben helpt tegen 
cellulitis. Na het scrubben 
voelt de huid extreem zacht 
aan, heeft het een egale teint 
en kan het andere huidver-
zorgingsproducten dieper 
opnemen.”
“De combinatie van biologi-
sche oliën en etherische oliën 
bevordert de celregeneratie 

en zorgt ervoor dat de huid 
gehydrateerd wordt.” 
De scrub is volledig natuurlijk. 
“Dit product bevat alleen in-
grediënten uit de natuur, zoals 
zout, oliën, extracten en bes-
senpoeders die waardevolle 
huidverzorgende eigenschap-
pen hebben.” 

Dat staat volgens hem in schril 
contrast met andere niet-na-

WIL JIJ ZIEN WAT VOOR MOOIE ALTERNATIEVEN FLOW COSMETICS ALLEMAAL HEEFT? 
BEZOEK DE WEBSHOP OP WWW.FLOW-COSMETICS.NL

tuurlijke scrubs. “Die bevatten 
vaak op plastic of petroleum 
gebaseerde ingrediënten die 
de huid zacht kunnen laten 
aanvoelen, maar geen huid-
verzorgende factor hebben. 
Daarnaast kunnen ze buiten-
gewoon schadelijk zijn voor 
jou en je omgeving.” 
Ten slotte benadrukt hij: 
“Geniet van de zon, maar 
bescherm je tegen UV-stra-
len. Vergeet niet voldoende 
te drinken. Je lichaam draait 
immers op water. En voeg 
een biologische spray toe 
aan je gezichtsroutine. Roos, 
lavendel en kamille hebben 
geweldige hydraterende 
eigenschappen.”  
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Ontdek iedere maand
een nieuw merkparfum

En ontvang jouw keuze in reisformaat thuis
voor slechts €14,95 per maand

Pauzeer of stop 
wanneer jij wilt

Keuze uit 400+
merkparfums

Travelsize ideaal
voor on-the-go

Ga naar www.parfumado.com en gebruik code START50
om je abonnement te starten met 50% korting

Start je 
eerste maand met 

50% korting
START50

Probeer onze producten nu met 
10% korting. 
Gebruik kortingscode: ropazomer2021 
Deze actie en code zijn gelding t/m 30 juli 2021



‘MIJN INSTAGRAM- ACCOUNT 
IS EEN UIT DE HAND 
GELOPEN HOBBY’ 

BO WILKENS

Met de fulltime zorg voor drie 

kinderen en een succesvolle 

influencecarrière zit Bo Wilkes 

nooit stil. Het is, zoals ze dat 

zelf zegt, elke dag weer een 

strijd tegen de klok. Maar wat 

er ook gebeurt, ze gaat altijd 

stralend, goed verzorgd en 

stijlvol de deur uit. 

Heb je een vast beautyritueel? 
“Ik reinig iedere ochtend mijn huid, 
breng een serum op en een dagcrème 
aan. Daarna gebruik ik een primer die 
een beetje glowy is. Mijn wenkbrauwen 
zijn aangezet met een powderbrow-
methode. Daarnaast heb ik momenteel 
een permanente nepwimper op, omdat 
het me aan tijd ontbreekt om uitgebreid 
mijn make-up te doen. Mijn haar was 
ik slechts een keer per week. Meestal 
draag ik een knot. Maar als ik er goed 

INTERVIEW

uit wil zien, föhn ik het en breng ik het 
met een krul in model. Dan blijft het 
eigenlijk de hele week mooi zitten.” 

Hoe ziet een gemiddelde dag uit 
jouw leven eruit? 
“In een woord: chaotisch. Het is altijd 
weer een strijd tegen de klok. Gelukkig 
kan ik goed tegen stress en kom ik 
relaxt over waardoor anderen denken 
dat ik alles prima onder controle heb, 
haha. Ik zorg fulltime voor mijn drie 
kinderen Boyd, Julie en Loulou en zit 
veel in de auto om ze naar school en 
zwemles te brengen.” 

En je runt een succesvol 
Instagram-account met meer dan 
100.000 volgers. 
“Het is een uit de hand gelopen hobby. 
Ik laat zien hoe ik mijn leven leid en 
hoe ik ben: vrolijk en positief. Ik maak 
overal altijd het beste van. Ik vind het 
een groot compliment dat er zo veel 

mensen zijn die het leuk vinden om me 
te volgen.” 

Daarnaast kennen we je natuurlijk 
van de televisieseries Echte 
Gooische Meisjes en Echte 
Gooische Moeders. Hoe vond je het 
om daaraan mee te doen? 
“Hartstikke leuk. Echte Gooische 
Meisjes begon als grapje. Pauline 
(Wingelaar, red.) werkte op de redactie 
van Eyeworks en was bezig met 
de productieontwikkeling van het 
programma. Ze was druk bezig mensen 
te scouten en wilde dat ik mee zou 
doen. ‘Als ik meedoe, moet jij ook’, zei 
ik. Zo is het ontstaan. We waren nog 
jong, onbezonnen en hadden niks te 
verliezen.” 

En toen kwam vorig jaar het 
vervolg: Echte Gooische Moeders. 
 “Videoland herhaalde Echte Gooische 
Meisjes en het bleek nog steeds 



zijn nu, net als wij, moeders. We willen 
laten zien dat waar je huis ook staat, 
iedereen tegen bepaalde problemen 
aan loopt. Iedereen heeft zijn eigen 

‘ELK HUISJE HEEFT 
ZIJN KRUISJE’

populair te zijn. Zo ontstond het idee 
om een nieuwe serie te maken. Onze 
doelgroep is met ons meegegroeid. 
De meiden die toen naar ons keken 

onzekerheden. Elk huisje heeft zijn 
kruisje.” 

Hebben jullie ook buiten de 
opnames contact met elkaar? 
“Ik wip af en toe spontaan bij Pauline 
langs. We hebben het zo druk dat het 
nooit lukt om een datum te prikken. 
Ook Leslie, Kimberly en Florine zie ik 

geregeld. Het contact is de laatste jaren 
alleen maar leuker geworden.” 

Komt er nog een nieuw seizoen 
Echte Gooische Moeders? 
“Ik denk het wel, maar we hebben 
officieel nog geen groen licht. Door 
corona staat dat voorlopig even on hold. 

Ten slotte, je ziet er altijd geweldig 
uit. Heb je een goede beautytip? 
 “Ik gebruik een permanente tanning 
spray. Als je dat met een goede 
poederkwast aanbrengt en je maakt 
een soort drie op je gezicht: van je 
slaap naar je neus naar je jukbeen en je 
dat tamponneert als rouge, heb je geen 
make-up meer nodig. Ook je benen kun 
je op die manier bruiner maken. Dat 
ziet er toch veel gezelliger uit!” 
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“MENSEN HEBBEN 
GEEN IDEE HOE 
OVERHEERSEND 
PIJN KAN ZIJN”  
Met een beknelde zenuw begint voor Klaartje Steinkamp een lange 
geschiedenis van vallen en opstaan. “Ik ga niet treuren om wat ik 
allemaal heb verloren.” 

Een koude oktobernacht in het 
Noord-Hollandse Kortenhoef. Klaartje 
Steinkamp draait zich nog eens om 
en… “Een beknelde zenuw,” zegt ze. 
“Alsof er plots een mes in mijn rug werd 
gedreven. De volgende dag kon ik geen 
stap meer verzetten en wist ik: dit is 
zwaar mis.” Steinkamp, redacteur bij 
de Wereldomroep, meldt zich ziek. “Dat 
was in 2012. Ik was 48 jaar oud en ik 
ben er nooit meer terug geweest.” 

Rughernia 
De boosdoener is een rughernia, 
met een intens uitstralende pijn. In 
december 2012 wordt ze geopereerd. 
“Daarna moest ik thuis revalideren. 
Uurtje liggen, vijf minuten proberen 
te lopen. De eerste keer dat ik buiten 
kwam, verstapte ik me en was ik terug 
bij af.” Na een nieuwe operatie krijgt ze 
het slechte nieuws. “Ze zeiden dat ze 
niets meer voor me konden doen, dat 
medicijnen voortaan de pijn moesten 
onderdrukken.” Steinkamp praat 
zichzelf moed in. “Je maakt jezelf wijs 
dat het volgende week beter zal zijn. 
Daarna denk je aan volgende maand. 
Zo verleg je steeds je grenzen.” 

CHRONISCHE
PIJN

Neurostimulator 
Een adequate huisarts verwijst haar 
door naar het AMC. Daar komt ze in 
aanmerking voor een neurostimulator, 
net als bijvoorbeeld een pacemaker een 
medisch implantaat. Het apparaatje 
geeft via één of meer geleidingsdraden 
rondom het ruggenmerg elektrische 
pulsen af die chronische pijn moeten 
verlichten. In eerste instantie hielp het. 
“Maar de batterij van de stimulator was 
snel leeg.” Er volgen meer operaties 
voordat ze een herlaadbare stimulator 
krijgt. “Met vier soorten medicatie erbij 
kon ik toen enigszins leven. Toch lag ik 
vaak genoeg vier dagen achterelkaar 
plat.” Ze dwingt zichzelf een paar 
uurtjes per week vrijwilligerswerk 
te doen, kinderen ondersteunen in 
het speciaal onderwijs. “Ik wilde iets 
positiefs doen, je moet oppassen dat je 
ziekte niet je identiteit wordt.” 

Onbegrepen pijn 
Als begin 2020 haar neurostimulator 
stukgaat, wil ze niet meer verder. 
Steinkamp: “Als dit het gaat worden, 
dacht ik, dan kap ik ermee. Mensen 
hebben geen idee hoe overheersend 
pijn kan zijn. Het neemt al je gedachten 
over en duwt je in een depressie. Ik 
werd ’s morgens wakker, deed mijn 
ogen open en dacht: o nee, ik doe ze 
weer dicht. Mijn man en kinderen leden 
er ook onder, maar ze gaven me wel de 
kracht om door te gaan.” 

Schakelen 
Na een operatie in november 2020 
gaat het een stuk beter. “De nieuwe 
neurostimulator lijkt het hele 
pijngebied te dekken.” Ze is zelfs met 
een studie begonnen. “Pedagogiek, 
daarvoor heb ik eindelijk de ruimte in 
mijn hoofd gevonden.” De pijn is niet 
weg, maar wel draaglijk. Steinkamp: 
“Ik ga niet treuren om wat ik allemaal 
heb verloren. Niets is vanzelfsprekend 
in het leven, dat heb ik wel geleerd. En 
ook dat je als mens kunt schakelen. Je 
moet altijd kijken naar wat je nog wel 
kunt.”  

‘ALS DIT HET GAAT 
WORDEN, DACHT IK, 
DAN KAP IK ERMEE’
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Now You Hear Me

“Alledaagse handelingen zijn een worsteling”

bostonscientific.eu/nowyouhearme

Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa  
lijden aan chronische pijn.

Lees meer:

Ruggenmergstimulatietherapie  
biedt hen nieuwe hoop. 

Bezoek  
voor meer informatie.

LET OP: De wet beperkt de verkoop van deze apparaten tot door of in opdracht van een arts. Indicaties, contra-indicaties, 
waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn te vinden op de productetiketten die bij elk apparaat worden geleverd.  
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Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik in Frankrijk.  
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MOIRA’S ZOON 
HEEFT HET SYNDROOM 
VAN HUNTER 
De zoon van Moira Taffarello heeft het syndroom van Hunter. De 
progressieve stofwisselingsziekte zorgt ervoor dat de 13-jarige 
Dennis veel zorg nodig heeft. Hij heeft chronisch pijn, kan zich 
moeilijk uitdrukken en voelt zich vaak machteloos.  

“Al sinds de geboorte van mijn zoon 
Dennis had ik door dat er iets niet 
klopte. Hij had vaak oorontstekingen, 
was regelmatig ziek en bleef maar 
huilen. Deskundigen wuifden mijn 
zorgen lange tijd weg. Ik was die 
overbezorgde Italiaanse mama. Maar 
na een lange zoektocht werd hij, toen 
hij twee jaar en drie maanden oud was, 
gediagnosticeerd met het syndroom 
van Hunter. 

De wereld van mij en mijn man stortte 
in. Onze zoon had een zeldzame 
stofwisselingsziekte. Zijn verstandelijke 
vermogen en motoriek gaan alleen nog 
maar achteruit. Hij heeft ADHD, is zwaar 
autistisch en heeft chronische pijn.  

Het syndroom van Hunter is een 
progressieve ziekte. We moeten de 
dagen plukken. Vanaf nu wordt het 
eigenlijk alleen maar minder. Het is een 
continu rouwproces waarbij we elke dag 
een beetje afscheid van hem nemen. 
Daarnaast is de stofwisselingsziekte 
relatief onbekend. De diagnose wordt 
daardoor vaak te laat vastgesteld. 
Het syndroom van Hunter is, net als 
syndroom van Down, makkelijk te 
herkennen. Maar dan moeten mensen 
wel weten wat het is. 

Na de diagnose voelde ik me eenzaam. 
Ik had een succesvolle carrière, maar 
stopte met fulltime werken om voor 
Dennis te kunnen zorgen. Anderen 
zeiden talloze keren dat het goedkomt. 
Ze wensen Dennis beterschap, alsof 
hij ooit beter wordt. Ze bedoelen het 
goed, maar begrijpen de situatie niet. Je 
kunt het wel telkens opnieuw uitleggen, 
maar deze situatie is niet te bevatten 
als je er niet in zit. Naast de fantastische 
medische zorg van het personeel van 
het Sophia Ziekenhuis in Rotterdam, 
miste ik de mentale steun. Ik voelde me 

alleen in alle dagelijks zaken die komen 
kijken bij een gezin met een meervoudig 
beperkt kind. 
Toen ik een lotgenoot sprak, voelde ik 
me voor het eerst echt begrepen. We 
zaten in hetzelfde schuitje en hielpen 
elkaar. Daarna besloot ik me in te 
zetten voor de patiëntenvereniging 
Stichting Het Hunter Syndroom. Mijn 
wens is dat iedereen dezelfde warme 
ervaringen ervaart, zoals ik beleefde met 
lotgenoten. En dat dat hen de energie 
geeft om door te vechten, zoals het mij 
energie gaf. 

We streven ernaar om eens per jaar 
samen te komen. Om nieuwe families 
te verwelkomen en bij te praten met 
iedereen. Tijdens de coronapandemie 
was dat natuurlijk moeilijk, dus hebben 
we nu vooral telefonisch en online 
contact. We begrijpen elkaar. We hebben 
nauwelijks woorden nodig om de 
situatie uit te leggen. We steunen elkaar 
mentaal. Zo hopen we bij te dragen aan 
de verbetering van levenskwaliteit onze 
kwetsbare kinderen en hun families. Die 
steun gun ik iedereen.” 

Ga voor meer informatie naar 
www.huntersyndroom.com

‘TOEN IK EEN 
LOTGENOOT SPRAK, 
VOELDE IK ME VOOR 
HET EERST ECHT 
BEGREPEN’
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Het syndroom van Hunter heeft verschillende symptomen. 

Het syndroom van Hunter kan elk deel van het lichaam treffen. De 

symptomen van het syndroom van Hunter en het verloop en de ernst, 

zijn voor elke persoon anders. Het is belangrijk om te weten dat veel 

van de afzonderlijke symptomen bij veel kinderen voorkomen, maar 

dat het de combinatie van klachten is die op het syndroom van Hunter 

kunnen wijzen. Niet elke patiënt zal alle symptomen hebben, en de 

symptomen ontwikkelen zich verschillend, dus er is geen typische 

patiëntervaring.

Er zijn twee types van het syndroom van Hunter; 

deze staan bekend als neuropathisch (met cognitieve beperking) 

en niet-neuropathisch (zonder cognitieve beperking). Beide types 

hebben symptomen die het lichaam treffen, maar het neuropathische 

type heeft ook symptomen die de hersenen en het zenuwstelsel 

treffen, wat betekent dat gedrag en ontwikkeling ook worden beïnvloed. 

Bijna 7 op de 10 mensen met het syndroom van Hunter hebben het 

neuropathische type van de ziekte.

Bij het neuropathische type verschijnen de symptomen meestal tussen 

de 2 en 4 jaar, terwijl de symptomen bij het niet-neuropathische type 

over het algemeen later in de kindertijd verschijnen.

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN 
HET SYNDROOM VAN HUNTER?

ONTWIKKELING 
Ontwikkelingsachterstand, 
bijvoorbeeld:
• bij het lopen
• bij de spraak

MOTORIEK 
Problemen met de motoriek

OREN EN NEUS
• Frequente oorinfecties
• Gehoorverlies
• Chronische loopneus

HART
• Hartruis
• hartklepziekte

ADEMHALING
• Frequent hoesten en 

verkouden
• Ademhalingsproblemen, 

zoals luidruchtige 
ademhaling en snurken

referentie: www.syndroomvanhunter.nl

NEUROLOGISCH
• Cognitieve achteruitgang 

(achteruitgang van het 
functioneren van de 
hersenen)

• Epileptische aanvallen 
(kunnen ‘afwezigheids- 
toevallen’ zijn, d.w.z. staren)

BOTTEN EN GEWRICHTEN
• Gewrichtsstijfheid die tot 

beperkte beweging kan 
leiden

• Gekromde vingers
• Carpaal tunnel syndroom

BUIK
• Vergrote buik
• Hernia’s (navel- of liesbreuk)
• Frequente of chronische 

diarrree

OVERIGE
• Bobbelige huid: witte 

bobbeltjes (steentjes) die 
richels kunnen vormen.

• Kort van gestalte (vanaf 
vijfjarige leeftijd)

• Voorgeschiedenis van 
frequente operaties (losmaken 
carpale tunnel, hernia-
reparatie, tympanostomie)

DEZE INFOGRAPHIC KWAM TOT STAND MET ONDERSTEUNING VAN TAKEDA

C-ANPROM/NL/HUNS/0004

GEDRAGSPROBLEMEN
• Hyperactiviteit
• Koppigheid
• Agressie

HOOFD
• Bijzondere gelaatstrekken, 
 zoals een groot voorhoofd, 
 brede neus en dikke lippen
• Groot hoofd
• Zichtproblemen
• Grote tong
• Onregelmatig 
 gevormde tanden



te horen dat hun zus zwanger is. Dat 
kan een steek van jaloezie veroorzaken. 
Hoe blijf je overeind als je de existentiële 
wens hebt om een kind te krijgen? Dat is 
vaak best lastig.” 
Volgens Marjolein is het belangrijk 
dat stellen met elkaar overleggen 
met wie ze wel en niet over hun 
vruchtbaarheidsproblemen praten en in 
hoeverre ze daar open over willen zijn. 
“Het is voor de omgeving soms lastig 
aan te voelen. Geef daarom aan wat je 
nodig hebt.” 
Ook voor omstanders die zich geen 
raad weten, heeft ze advies: “Vraag of 
ze er over willen praten. Laat het bij 
hen of ze dat willen, maar maak het 
geen verboden onderwerp. Geef geen 
goedbedoelde adviezen en nodig ze 
gewoon uit op dat doop- of kraamfeest. 
Bied het aan en geef de ruimte om ‘nee’ 
te zeggen.” 

DE ENORME IMPACT 
VAN VRUCHTBAAR-
HEIDSPROBLEMEN 
Exacte getallen zijn er niet, maar ongeveer een op de zes 
vrouwen raakt niet binnen een jaar zwanger. Dat kan een enorme 
impact hebben op het leven, weet Marjolein Grömminger. Ze 
is woordvoerder van Freya, de vereniging voor mensen met 
vruchtbaarheidsproblemen. 

“Doorgaans is 80 procent van de 
vrouwen binnen een jaar proberen 
zwanger”, vertelt Marjolein. “Bij een op 
de zes is dat niet het geval en duurt het 
langer. Zij kunnen blijven proberen of 
onderzoeken wat er aan de hand is.” 
Er kan van alles aan ten grondslag 
liggen, bijvoorbeeld een verstoorde 
cyclus, een verborgen syndroom of een 
verminderde zaadkwaliteit. “Het ligt in 
30 procent van de gevallen aan de man, 
in 30 procent van de gevallen aan de 
vrouw, in 30 procent van de gevallen aan 
allebei en in 10 procent blijft de oorzaak 
onverklaarbaar.” 
Het moment van de diagnose kan een 
startpunt zijn voor een traject, ook 
als de oorzaak niet wordt gevonden. 
“Inseminatietechnieken of ivf behoren 
tot de opties. Maar het stel kan het 
natuurlijk ook nog even rustig blijven 
proberen.” 

De (nog) onvervulde kinderwens heeft 
een enorme impact op het leven. “Het 
is een onderschat probleem. Uit een 
enquête die wij enkele jaren geleden 
hielden, bleek dat 89 procent de stelling 
‘mijn kinderwens is een emotionele 
rollercoaster’ onderschrijft. Je staat 
ermee op en gaat ermee naar bed. 
Daarnaast zorgt een behandeltraject 
vaak voor veel stress en onzekerheid. 
Kies je voor die nieuwe baan of zet je 
dan te veel op het spel?” 
Daarnaast zorgt het vaak voor de nodige 
emoties. “Sommige vrouwen proberen 
zwanger te raken en krijgen vervolgens 

‘HOE BLIJF JE 
OVEREIND ALS JE 
DE EXISTENTIËLE 
WENS HEBT OM EEN 
KIND TE KRIJGEN?’ 
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CLINICA 
TAMBRE

‘ZE NAMEN DE TIJD VOOR ONS 
PERSOONLIJKE VERHAAL’

Ze had al twee kinderen uit een eerdere relatie. Maar met haar vriend Leon wilde Sylvia dolgraag nog een 
kind. Na vele mislukte pogingen lukte het haar, dankzij de mogelijkheden van het kinderwenscentrum 

Tambre in Madrid, opnieuw zwanger te worden.

‘WE HADDEN ONS ER BIJNA 
BIJ NEERGELEGD DAT ER GEEN 
KINDJE MEER ZOU KOMEN’

“We deelden een kinderwens,” vertelt Sylvia. “En we deelden 
ook het gevoel dat we er niet te lang mee moesten wachten.” 
Partner Leon: “Dat was in 2012. We waren allebei 34. Toen 
Sylvia na een klein jaar nog steeds niet zwanger was, 
zochten we hulp. Uit onderzoeken bleek dat er niks geks met 
ons aan de hand was.” Wat volgde was een fertiliteitstraject 
dat bijna vijf jaar duurde. Hormoonbehandelingen, drie 
ivf-behandelingen, acht terugplaatsingen. “Het was,” zegt 
Sylvia, “belastend en frustrerend omdat het niets opleverde.” 
Leon: “Er was ook frustratie omdat we het gevoel hadden 
dat ze ons wel hoorden, maar niet echt naar ons luisterden.” 
Sylvia: “Ik voelde heel goed aan wanneer mijn lichaam klaar 
was voor terugplaatsing. Maar het leek wel of ze steeds 
achter de feiten aanliepen en elke keer te laat waren.”

Goed luisteren
Via sociale media maakten Sylvia en Leon kennis 
met Tambre, het kinderwenscentrum in Madrid dat 
geleid wordt door de Nederlandse Inge Kormelink. Een 
informatiebijeenkomst in Utrecht gaf het stel hoop. De 
Spaanse kliniek is ervaren en uiterst innovatief en blinkt, 
zo ervoer het koppel, wél uit in goed luisteren. Sylvia: “De 
Nederlandse gastvrouw en coördinatrice, Babs van Enoo, 

nam echt de tijd voor ons persoonlijke verhaal. En dat er 
ook een arts was meegekomen naar Utrecht, gaf een groot 
vertrouwen.”

Zoveel vertrouwen dat Sylvia en Leon in de zomer van 2019 
de kliniek in Madrid bezochten voor een reeks onderzoeken, 
die werden uitgevoerd door dr. Esther Marbán. Om te 
voorkomen dat ze, op hun gevorderde leeftijd, weer in een 
(te) lang traject verzeilden, kozen ze, na lang wikken en 
wegen, voor eiceldonatie. Sylvia keerde in november van dat 
jaar terug voor bloedtesten. Leon: “In haar eentje, dat vond 
ik ongelooflijk stoer. Ze kwam ook met heel veel positieve 
energie terug.”

 Grote verrassing
De coronacrisis zorgde daarna voor vertraging, maar in 
november 2020 was een donor gevonden en ging Sylvia 
voor behandeling terug naar de Spaanse kliniek. De goede 
opvang en begeleiding maakte opnieuw indruk op haar, 
de coronaregels werden keurig nageleefd. “Bij de eerste 
echo, een paar weken later, waren we voorbereid op een 
teleurstelling,” zegt Leon. “Moet je nagaan hoe groot 
de verrassing was.” Sylvia was zwanger, na een tweede 
bevestigende echo durfde het koppel er langzaam in te 
geloven. Sylvia: “We hadden ons er bijna bij neergelegd 
dat er geen kindje meer zou komen.” Ze is uitgerekend 
voor augustus. Leon: “Met ons verhaal hopen we anderen 
een stukje meer moed te geven: in Madrid vonden we een 
schitterende mogelijkheid om voor ons geluk te gaan.”

Gynaecologist & fertility 

specialist Dr. Esther Marbán 

and Dutch patient coordinator 

Babs van Enoo with patients.



LEKKER
SHOPPEN

SLIPPERS
Occum qui rem et ommo occumet a si te sume voluptas eatur sunt a idicien 

danditisim quoditat.Nis sam fuga. Temque net volores simaio Vent inumquo 

dipsandam vel in endendunt ommolup taturendi blacculparum quiam  fuga. 
Ucitiumquae odi ¤ 9,95

CORPUS ‘REIS DOOR DE MENS’
Ga op reis naar de meest bijzondere plek van de wereld: jouw eigen lijf. Maak 
in het 5D-harttheater een duizelingwekkende ‘reis’ als rood bloedlichaampje, 
spring op de tong en loop door je oor. In CORPUS kan het! Via de roltrap kom 
je in de knie en de ‘reis door de mens’ eindigt na 55 minuten in de hersenen. 
Ondertussen hoor je de coolste feitjes over jouw fantastische lichaam. Zit 
de audiotour erop? Dan ben je nog lang niet klaar in dit bijzondere museum. 
In het interactieve gedeelte leer je nóg meer over jouw eigen CORPUS. 
Minimum leeftijd zes jaar. Reserveer nu via: corpusexperience.nl

MADE BY MUM
Kijk naar de kinderkamers, accessoires en het houten speelgoed van Petite 

Amélie en je ziet: hier is over nagedacht. Het ontwerp is tijdloos en prikkelt de 

fantasie. De neutrale vormen en kleuren geven je de ruimte om een eigen, unieke 

kamer te creëren. Doorgroeibabykamer Brise, 3-delig € 999,- 

petiteamelie.nl

SHOPPING

UPGRADE JE BED MET JOARZ!
Het Golden Rush katoen-satijn dekbedovertrek 

is een pareltje in je slaapkamer. Vanwege de 

hoge draaddichtheid is het vergelijkbaar met 

Egyptisch katoen. Naast zacht en soepel satijn 

geweven katoen biedt JOARZ ook percale geweven 

katoen; een luchtige en cripsy variant. JOARZ 

dekbedovertrekset vanaf €69,95

KIDZSTORE
Zwemluiers van HappyBear zijn de 

ideale vervanger voor de normale 

wegwerpzwemluier. HappyBear 

zwemluiers zijn compact, licht van 

gewicht, in maat verstelbaar en 

daardoor erg duurzaam. Een dagje 

naar het zwembad, naar de zee, op 

vakantie of gewoon het zwembadje in 

de tuin? Je hebt maar één zwemluier 

nodig! 

TIP

De zon komt tevoorschijn en dat betekent tijd 
voor verandering. Dus aandacht voor je huid, 
lichaam of haar verzorging tot het omgooien 

van de kinderkamer. Hierbij de leukste tips 
voor een vernieuwde zomerroutine.



STEDELIJK MUSEUM BREDA
Deze zomer in Stedelijk Museum Breda: de tentoonstelling Sacha! - 50 jaar 
modefotografie. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een bescheiden Rotterdams 
meisje dat doordringt tot de top van de modefotografie. Haar foto’s weerspiegelen de 
culturele en maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden gedurende haar 50-jarige 
werkzame leven. Reserveer via stedelijkmuseumbreda.nl

Foto: Sacha van Dorssen - 1997 Marie Claire Zuid Afrika, kleding Agnès b en Morgan modellen Adya en Lana

SLAAP JEZELF MOOI MET BEAUTY PILLOW
Op zoek naar het ultieme wondermiddel voor huid en haar? Maak dan nu 

kennis met Beauty Pillow! Dit is dé specialist in satijnen kussenslopen en 

zijde slaapmaskers. Slaap jezelf mooi en begin stralend en uitgerust aan 

een nieuwe dag. Vanaf €23,95.  beautypillow.nl

SUNDAY BRUSH
Sunday Brush is een mineraal zonnepoeder met SPF 50 én 100 procent 

natuurlijke ingrediënten. Dankzij de zelfdoserende brush kan je het poeder 

gemakkelijk aanbrengen op je gezicht, waar je ook bent. Geen gedoe meer 

met plakkende handen en make-up, even (bij)poederen en de handige 

brush kan terug in de tas. Snel, gemakkelijk én doeltreffend!

BIOLOGISCHE SHEABUTTER
De verzachtende biologische body butter 

Shea beschermt en verzorgt je huid van top 

tot teen. Biologische sheabutter zit van nature 

vol met huidvriendelijke vitaminen, mineralen 

en vetzuren, zoals oleïne en linolzuur die alle 

huidtypes beschermen en verzorgen - zelfs de 

tere babyhuid. flow-cosmetics.nl

COMBRAY 
Het Sample Product Pakket bevat 

de drie gezichtsoliën van Combray, 

namelijk de Regenerating-, de 

Rejuvenating- en de Nourishing Facial 

Oil. Dit pakket geeft je de mogelijkheid 

om de oliën van Combray 21 dat te 

ervaren. Voel wat deze oliën voor jouw 

huid kunnen betekenen en ontdek 

welke gezichtsolie het beste bij je huid 

past. Prijs van het sample product 

pakket is €30,-

PARFUMADO
Goed nieuws voor parfum liefhebbers! Parfumado is dé 

service waarbij je elke maand een merkparfum uitkiest 

en ontvangt. Je kiest steeds uit meer dan 400 parfums 

en ontvangt een travelspray van acht ml met daarin jouw 

gekozen parfum. Start met code START50 voor €7,50 korting 

op eerste maand. parfumado.com

GEZONDERE 
STYLING MET 
REMINGTON

Ga jij het liefst voor een volumineus 

geföhnd kapsel, maar maak je je zorgen 

over hittebeschadiging? Dan is de Hydraluxe 

Föhnborstel (AS8901) van Remington dé 

oplossing voor jou! Deze föhnborstel beschermt 

jouw haar tegen hittebeschadiging doordat 

hij op een lagere en gezondere 

temperatuur kan stylen. €49.99

TIP

TOPIC TALKS  21



kinderkamers | accessoires | speelgoed | www.petiteamelie.nl

‘ZE NOEMEN ME OOK WEL 
GEKSCHEREND TAKKENWIJF’ 

INTERIEUR- EN LIFESTYLE BLOGGER JUDITH DOPPENBERG:

HUIZENDOP

“Het vuurtje ging branden toen mijn man 
Michael en ik in 2016 ons huidige huis 
kochten”, vertelt Judith. “Ik zocht inspiratie 
voor de inrichting van het huis en collega’s 
tipten me Instagram. Ik vond het zo’n leuk 
medium dat ik besloot zelf een account te 
openen. Wat begon met het plaatsen van 
een foto is inmiddels een online platform 
met een blog, een Instagram-account met 
200.000 volgers en een groot bereik op 
Pinterest.” 

Van veranda tot tuinhuis 
Inmiddels zit ze alweer geruime tijd, 
met haar man en twee dochters, in de 
koopwoning waar alles in de afgelopen 
jaren naar haar smaak is ingericht. Zo 
heeft Judith net een verbouwing achter 
de rug. “Toen we hier kwamen wonen, 
hebben we een veranda van drie bij zeven 
laten plaatsen. Die hebben we onlangs 
omgebouwd tot tuinkamer. We wilden 
meer leefruimte. Dus hebben we de 
veranda deels dicht gemaakt middels een 
glazen schuifwand. Het andere deel is 
open gebleven.” 
De ruimte is licht en stijlvol ingericht 
met een grote beige bank, takken, 

Als jong meisje was Judith Doppenberg al druk in de weer met 

de styling van haar kamer door muurtjes te verven en meubels te 

verschuiven. Tegenwoordig voorziet ze op haar succesvolle Instagram-

account @HUIZEDOP bijna 200.000 volgers van wooninspiratie. 



kinderkamers | accessoires | speelgoed | www.petiteamelie.nl

Judith typerende donkere muren en 
natureltinten. “Alles is donker, behalve de 
bakstenen muur. Ik twijfelde of het niet 
te donker werd, maar we hebben toch 
doorgezet. Het is immers maar verf en is 
het niks? Dan verf je het gewoon opnieuw.” 
“De woman’s cave is een ruimte met een 
bureau en een lekker bankje. Waar ik kan 
werken, mediteren, lezen of lekker een 
wijntje drinken met een vriendin. De term 
woman’s cave is eigenlijk een grapje. De 
mannen worden altijd maar verwend met 
een man cave, dus ik dacht, laat ik een 
woman’s cave maken. Leek me heerlijk, 
zo’n eigen ruimte en ik kan het inmiddels 
iedereen aanbevelen.” 
De projecten zijn deels het gevolg van de 

‘DE MANNEN 
WORDEN ALTIJD 
MAAR VERWEND MET 
EEN MAN CAVE, DUS 
IK DACHT, LAAT IK 
EEN WOMAN’S CAVE 
MAKEN’ 

mediteraanse planten en een robuuste 
brickwall. “Het is een prachtige plek 
geworden waar we heerlijk kunnen 
borrelen met vrienden. Echt fantastisch.” 

Woman’s cave 
Ook de zolder werd eerder dit jaar flink 
verbouwd: een woman’s cave met de 

coronapandemie. “Anders hadden we het 
ook wel gedaan, maar niet nu. Doordat we 
beiden al sinds het begin van de pandemie 
thuis werken en we geen werkkamers 
hadden, moest er verbouwd worden. Het 
thuiswerken zal namelijk deels blijven. 
Daarnaast wilden we het wooncomfort 
vergroten.” 

Haal de natuur in huis 
Haar voorliefde voor donkere grijstinten 
en haar gebrek aan affiniteit met kleur 
zorgen nooit voor discussies met haar 
echtgenoot. “Hij laat het aan mij over. 
Gelukkig hebben we in de meeste dingen 
dezelfde smaak. De ideeën komen bij mij 
vandaan. Soms moet een idee even laten 
bezinken, maar meestal zijn we het eens 
en vertrouwt hij op een goede afloop. 
Heel fijn voor mij”, lacht ze. Of ze nog een 
goede tip heeft voor een knus interieur? 
“Haal de natuur in huis. Dat kan door een 
schapenvacht, een wollen plaid of een 
bos bloemen. Maar je kan ook gewoon 
takken uit het bos halen. Persoonlijk hou ik 
meer van een bos takken dan van een bos 
bloemen. Ze noemen me gekscherend 
ook wel takkenwijf.” 
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Of hij nu bierliefhebber is, connaisseur,  
Star Wars fan, of... De beste vader ter  
wereld moet wel die van jou zijn. Een  
superheld zonder cape. Radbag heeft het  
(persoonlijke) cadeau, dat hem sprakeloos  
maakt. Een cadeau dat net zo uniek is als hij.  
Fijne Vaderdag!

www.radbag.nl

DIT ZIJN DE ORIGINEELSTE 
MANIEREN OM JE VADER TE 
VERRASSEN TIJDENS VADERDAG 
Een gepersonaliseerde bierpul, een mooie snijplank of stoer schort. 
Een mooi cadeau om je vader op Vaderdag in het zonnetje te zetten is 
altijd een goed idee. Maar soms is het moeilijk om weer iets origineels 
te bedenken. 

Als je verwekker al voorzien is van de 
beste keuken- en barbecueaccessoires 
kun je natuurlijk altijd kiezen voor 
wat lekkers. “Mijn vader is niet zo van 
Vaderdag”, vertelt de 29-jarige Liza van 
der Veeken. “Dus geven wij hem vaak 
gewoon een emmer mayonaise van tien 
liter en een paar dozen kroketten. Niet 
gezond, maar hij is er wel blij mee.” 
En wat dacht je van een bierproeverij, 
wijn en spijswandeling, een tegoed 
voor het bijwerken van zijn baard in een 

barbershop of een ballonvaart?  
Daniëlle Spoor-Oostwouder van 27 
gooide het over een geheel andere boeg. 
“Vorig jaar hebben we op Vaderdag 
verteld dat ik in verwachting was van 
een kindje. Die zwangerschap eindigde 
jammer genoeg in een miskraam, maar 
het was wel echt leuk om hem zo te 
verrassen. We gaven hem een doosje 
met daarin een klein flesje drank, een 
doosje chocolade en daaronder een 
rompertje.” 

Wil jij een leuke bierpul voor je vader 
winnen? Stuur dan een mail naar 
naar info@topicmedia.nl. De winnaar 
wordt na 15 juni gekozen.
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In eerste instantie lijkt de 25-jarige actrice en onderneemster Moïse 
Trustfull niet direct geknipt voor de golfwereld, waarvan zij dacht 
dat er voornamelijk rijke mannen in een nette polo in rondliepen. Dat 
bleek niet het geval en na haar eerste keer op de golfbaan had ze de 
smaak zó te pakken, dat ze nu meer 25-plussers wil laten kennisma-
ken met de sport. “Het is heerlijk om buiten te zijn, in de natuur te 
wandelen en samen met vrienden en familie een verrassend leuk en 
bovenal verslavend spelletje te spelen!”

Als teamuitje met hockey ging Trustfull 
wel eens midgetgolfen, maar dichter bij 
de golfsport kwam ze nooit. Juist daarom 
is Trustfull het nieuwe boegbeeld voor de 
promotie van de sport. “Een halfjaar gele-
den begon ik met Golfstart. Ik volgde een 
aantal lessen en was direct superenthou-
siast. Ik verwachtte dat het appeltje-eitje 
zou zijn vanwege mijn hockeyachter-
grond. Nou, daar verkeek ik mij wel een 
beetje op.”

Enkele lessen later is Trustfull niet meer 
van de baan weg te slaan. Samen met 
haar vader werkt ze hole na hole af. 
“Ik vind het ontzettend leuk dat we nu 
samen kunnen golfen”, vertelt ze blij. “Als 
kerstcadeau hebben we mijn moeder en 
mijn vriend ook golflessen gegeven, want 
we willen het gezellig met elkaar doen. 
Golf is echt een toegankelijke, versla-
vende sport, ook omdat je merkt dat je 
vooruitgang boekt.”

En zo wandelt Trustfull aardig wat kilome-
ters af op de golfbaan, terwijl de vogel-
tjes vrolijk fluiten en het zonnetje schijnt. 
“Mensen onderschatten dat, maar je 
stappenteller maakt overuren op de golf-
baan. Het is dus niet alleen mentaal een 
goede sport, omdat je buiten bent en 
heel gefocust moet zijn, maar ook fysiek. 
Na de eerste paar keer had ik echt spier-
pijn. Dat geeft wel aan hoeveel spieren je 
gebruikt!”

De snelgroeiende liefde van Trustfull voor 
golf vormt de basis voor een Instagram-

serie. In deze serie ontvangt zij, samen 
met golfpro Paul Nout, iedere week een 
bekende Nederlander die start met gol-
fen. Samen ontdekken zij hoe leuk golf is. 

“Vroeger leek golfen me suf, maar het 
wordt steeds hipper”, besluit Trustfull. 
“Het is echt een aanrader om op een 
mooie zondag te doen en lekker bij te 
kletsen met vriendinnen. Het kan niet 
anders dan dat meer mensen willen gol-
fen na het zien van de serie!” 

De Instagram-serie is vanaf 10 juni te 
bekijken op de insta van GOLF.NL of via 
golf.nl/golfpartee.

“Niets is leuker dan 
met familie en vrienden 
te gaan golfen!”

MOÏSE TRUSTFULL

*Actievoorwaarden:   beide acties lopen tot en met 27 juni. Uiterlijk 28 juni trekken we geheel willekeurig een winnaar die we per e-mail zullen berichten.

Samen met jouw vriendinnen 
een geheel verzorgde clinic 
winnen*?

Dit is wat je moet doen:
Volg @GOLF.NL op Instagram
Mail een foto van jou en je
vriendinnen naar: winactie@
golf.nl

Wil je ook beginnen met 
golfen? Via golf.nl/golfstart 
krijg jij 10% korting* met de 
Actiecode: MOISEGOLFT10.
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S Trainer. Makkelijk en gratis. En geen tijd, 
is niet langer een excuus. 

Serie kijken 
Je kunt ook een serietje opzetten. Zo 
vind je op Videoland In Shape met 
Gaby. Influencer Gaby Blaaser begeleidt 
je tijdens je kracht- en HIIT en core-
training. Gewichten, dumbells en andere 
ingewikkelde attributen hoef je niet te in 
je bezit hebben. Je traint je armen met 
wijn- en waterflessen en je doet je hip 
thrusts gewoon met behulp van je bank.  

Fitnessschool in huis 
Genoeg geld bespaard door de 
coronapademie? Dan kan je een kamer 
of hoek in huis inrichten die gericht is 
op lichamelijke beweging. Met enkele 
gewichten, een sportmat en een 
hometrainer die ervoor zorgt dat je je 
ten alle tijden flink kunt uitleven kom je 
een heel eind.  Op een rechtopstaande 
fiets kun je – of het nou regent of niet 
– gewoon een stuk racen. Op de meest 
moderne varianten zit zelfs een televisie 
waarop je ondertussen je favoriete 
serie kunt kijken óf een online indoor 
cyclingles kunt volgen. En ook al ben je 
gewoon thuis – je kunt zelf kiezen welke 
route je fietst en waar. Kies je voor een 
route door Andalusië, Spanje of door de 
Algarve, Portugal?
Je kiest bovendien zelf de trainer die 
het beste bij je past. Hij of zij begeleidt 
en motiveert je. Daarnaast kun je je 
eigen prestaties nauwkeurig volgen 
en het intensiviteitsniveau naar wens 
aanpassen. 

DE LEUKSTE 
MANIEREN OM 
THUIS TE SPORTEN 
Fit blijven is goed voor je immuunsysteem en je mentale 
gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat het zelfs helpt bij psychische 
klachten als angststoornissen en depressies.  

En dat is niet onbelangrijk, want 
vrouwen hebben in een hogere mate 
langs van angst en depressies dan 
mannen. Problemen die verband 
kunnen houden met lichamelijke 
gezondheidsfactoren. Veranderingen 
in hormonen kunnen leiden tot slecht 
slapen, angst en depressie én dat 
willen we niet. Genoeg redenen om 
in beweging te blijven dus. En dat kan 
gelukkig gemakkelijk thuis. 

Huis- tuin en keukenyoga 
Voor een fijne yogasessie hoef je de 

deur niet uit. Rol je matje of handdoek 
uit en je kunt beginnen. De keuze op 
YouTube is reuze. Zo heeft Yoga with 
Adriene alleen al honderden gratis 
video’s online staan. Maar ook Yoga 
with Kassandra, Fightmaster Yoga en 
YOGATX hebben, om slechts enkele van 
de tientallen mogelijkheden te noemen, 
veel instructiefilmpjes online staan. 

Appen  
Daarnaast zijn er genoeg apps die work-
outs aanbieden. Neem bijvoorbeeld de 
7 Minute Workout of de 8 Minute Ab 

Een voedingsupplement dat bijdraagt aan 
een betere gemoedsrust, goed geheugen en 
een scherp concentratie vermogen.

EEN VOEDINGSSUPPLEMENT DAT BIJDRAAGT AAN EEN GOEDE STEMMING, 
EEN GOED GEHEUGEN EN EEN GOED CONCENTRATIE VERMOGEN

OPTIBRAIN-FOCUS

Een voedingsupplement voor 
drukke mensen, sporters en 
hulp bij psychisch herstel.

OPTINERVE

WWW.BRAINNUTRIENTS.NL
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IN SAMENWERKING 
MET

TECHNOGYM

EEN VOEDINGSSUPPLEMENT DAT BIJDRAAGT AAN EEN GOEDE STEMMING, 
EEN GOED GEHEUGEN EN EEN GOED CONCENTRATIE VERMOGEN

DAAROM TRAINT 
PUCK MOONEN 
MET MYRUN  
Wielrenster Puck Moonen 
is overtuigd: MyRun van 
Technogym is dé must-have 
duurzame, complete loopband 
voor thuis. Want dit is de enige 
loopband die gepersonaliseerde 
trainingen biedt met een heuse 
eigen personal trainer die je 
naast looptraining ook nog eens 
full body workouts geeft!  

De match: Puck Moonen & MyRun 
Puck ging MyRun van Technogym 
testen. En wat bleek? Een match made 
in heaven. Voor Puck is het uitermate 
belangrijk dat ze op een goede 
loopband looptrainingen kan volgen en 
daarvoor is MyRun heel geschikt. De 
loopband is stil en stabiel met de beste 
mix van demping en reactie. Dat maakt 
dat het loopoppervlak zich aanpast aan 
jouw loopstijl. Samen met Technogym 
Live biedt deze loopband zoveel meer 
dan alleen looptrainingen. Trainen met 
MyRun is een pure beleving! 

MEER INFORMATIE: WWW.TECHNOGYM.COM  

‘PERFECTE 
TOEVOEGING AAN 
MIJN DAGELIJKSE 
CONDITIETRAINING’

Resultaten bereiken 
Puck vertelt: “MyRun is belangrijk 
in mijn cardiotrainingen, voor het 
sprinten, om sneller te worden en 
langere routes als bijdrage aan mijn 
totale conditie. De mogelijkheden 
die Technogym Live biedt, zijn 
echt uniek. Je kunt kiezen uit heel 
veel verschillende looptrainingen 
en full body workouts. Stel, je wil 
sneller worden zoals ik. Dan kies 
je in Sessions uit de specifieke 
trainingsseries, samengesteld op 
je persoonlijke doelen. Ik heb mijn 
eigen trainer, natuurlijk, maar thuis 
kies ik voor een virtuele personal 
coach. Dat maakt trainen extra 
leuk. Hij begeleidt je door een 
een-op-een-sessie en motiveert je 
optimaal. Met deze loopband haal 
je echt resultaten. MyRun is een 
toevoeging aan welke sport je dan 
ook beoefent. Dat samen in een 
strak Italiaans ontwerp, is de reden 
waarom ik iedereen deze loopband 
van Technogym aanraad!” 

Technogym Live 
Technogym Live is het innovatieve, 
nieuwe trainingsplatform dat je 
download op je tablet. Die plaats je 
vervolgens op de standaard op je 
MyRun-loopband. Op je tablet worden 
alle trainingen weergegeven en kun je 
kiezen uit eindeloze gepersonaliseerde 
trainingen, op en naast de loopband. 
Die helpen jou je sportdoelen te 
behalen. Bijvoorbeeld die 5 kilometer 
in een recordtijd te lopen, of je eindelijk 
goed voor te bereiden voor die ene 
marathon.  

Nog een tip van Puck:
 “Wil je optimaal kracht trainen? 
Ga dan voor Technogym Bench, de 
alles-in-een fitnessbank voor thuis, 
inclusief alle tools die je nodig hebt. 
Ik gebruik ‘m ook!” 



DE WASBARE 
LUIER: DE LUIER 
VAN DE TOEKOMST
Jeffrey Scholten is mede-eigenaar van Kidzstore. De webshop verkoopt duurzame baby- en 
kinderproducten met als core business: wasbare luiers. En die wasbare luiers zijn om meerdere redenen 
interessant. Ze zijn zowel goed voor het milieu als voor de portemonnee. 

“Wegwerpluiers vormen acht tot tien
procent van al het afval in Nederland”, 
vertelt Jeffrey. “Gezinnen met jonge 
kinderen produceren alleen al aan 
luiers zo’n 265 kilo afval per jaar. En dat 
terwijl de overheid vorig jaar het afval 
met 50 kilo per gezin per jaar wilde 
terugdringen.” 

Vies en ouderwets 
Om die reden zijn wasbare luiers een 
goede oplossing. “In het begin moest 
ik er zelf ook niks van hebben. Ik vond 
het vies en ouderwets, maar toen we 
ermee experimenteerden kwam ik 
erachter dat dat helemaal niet zo is. 
De ontlasting komt op een wegwerp-
inlegvelletje en belandt dus niet in de 
wasmachine.” 
Daarnaast bespaart het een hoop 
geld: “Zo’n 1000 euro per kind per 

luierperiode.” En kinderen die wasbare 
luiers dragen, zijn gemiddeld een jaar 
eerder zindelijk. “De wegwerpluiers 
bevatten chemische korrels die het 
vocht absorberen, daardoor hebben 
kinderen langer een droog gevoel met 
als gevolg dat ze minder snel zindelijk 
zijn.” 

Eerder zindelijk 
De wasbare luiers daarentegen zijn 
gemaakt van een natuurlijk materiaal 
als bamboe of katoen. “Kinderen voelen 
letterlijk eerder nattigheid en dat gevoel 
is niet prettig. Ze geven eerder aan 
wanneer ze moeten poepen of plassen 
en zijn op die manier eerder zindelijk.” 
Het zijn de luiers uit het verleden. 
“Als ik mensen over de wasbare 
luiers vertel, zien ze hun opa en oma 
voor zich”, vertelt de ondernemer. 

Maar het zijn ook de luiers van de 
toekomst. “Duurzaamheid en het 
milieu zijn steeds belangrijker. De 
aankomende generatie is hier steeds 
meer bezig. Hopelijk wordt kiezen 
voor een milieuvriendelijk alternatief 
langzamerhand de standaard.” 
Die toenemende populariteit ziet hij 
terug in de omzet van zijn bedrijf. 
“Tijdens de coronapiek is de omzet 
van Kidzstore verachtvoudigd. Terwijl 
iedereen wc-papier hamsterde, raakten 
ouders in de stress. Wat als straks ook 
de luiers op zijn? Bij wasbare luiers is 
dat geen probleem.” 

Jeffrey weet het bijna zeker: het is 
slechts een kwestie van tijd voordat 
Nederland definitief overstapt op 
wasbare luiers. “Binnen nu en vijf jaar 
komt die omslag.”  
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* Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

KINDEREN, 
JE KRIJGT ER 
VEEL VOOR 
TERUG, MAAR 
GEEN SLAAP...

KIJK SNEL
OP MLINE.NL

Haal daarom meer uit 
je slaap met M line.



SLAAP KINDJE 
SLAAP: ZO MAAK JE 
EEN GOEDE NACHT 
Stress en prikkels staan een goede nachtrust in de weg. Heb je 
eenmaal slaaptekort, dan is de kans op piekeren weer groter. Maar 
aan een slechte nachtrust kun je gelukkig wat doen. 

Beweeg voldoende 
De basis voor een goede nachtrust leg 
je overdag. Beweeg voldoende zodat 
je lichaam, tegen de tijd dat je in bed 
ligt, toe is aan rust. Maar sport niet vlak 
voor het slapengaan, dit werkt juist 
averechts. 

De slaapkamer is geen kantoor 
Meer dan eens wordt de slaapkamer 
omgebouwd tot geïmproviseerd 
kantoor. Kies als het even kan voor 
een andere ruimte. Zo associeer je de 
slaapkamer met rust en seks en niet 
met werk, stress en deadlines.  

Vermijd beeldschermen 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt 
dat veel schermgebruik de slaap 
kan verstoren. Met name in het uur 
voor het slapengaan. Zorg er daarom 
voor dat een uur voordat je gaat 
slapen de televisie uitstaat, je laptop 
is dichtgeklapt en de wekker op je 
telefoon is ingesteld zodat je ook je 

smartphone links kunt laten liggen. 
Lees een boek of tijdschrift of houd 
een dagboek bij in plaats van voor de 
zoveelste keer door je Instagramfeed te 
scrollen.  

Skip alcohol en cafeïne  
Cafeïnehoudende dranken zorgen 
ervoor dat je wakker blijft. Alcohol 
maakt je misschien slaperig of moe, 
maar zorgt er wel voor dat je minder 
diep slaapt. Een kop thee dan? Goed 

idee, maar let op. Kies voor thee zonder 
theïne. Theïne heeft dezelfde werking 
als cafeïne. Kruidenthee of gemberthee 
zijn veilige opties. En wat dacht je van 
een dampende kop goede nachtrust 
thee? 

Verhaaltje voor het slapengaan 
De keuze uit podcasts met verhaaltjes 
voor het slapengaan voor volwassenen 
of begeleide (slaap)meditaties is 
reuze. Van meditatie-apps als Calm en 
Headspace tot podcasts als Nothing 
Much Happens, Sleep Cove en Bore 
You To Sleep. Luister en dommel 
langzaam weg. 

ASMR 
Word je daar niet rustig van, dan biedt 
ASMR wellicht een uitkomst. YouTube 
staat vol met de video’s waarin onder 
meer wordt gefluisterd, met papier 
wordt geknisperd en met een veer 
over de microfoon wordt gestreken. 
De geluiden veroorzaken tintelingen 
die de hartslag kunnen verlagen en je 
daarmee heerlijk richting dromeland 
kunnen begeleiden.  

Slaapritme 
Bouw een slaapritme op en ga elke 
dag – ja, ook in het weekend – rond 
dezelfde tijd uit en naar bed. Je 
lichaam went op deze manier aan de 
vaste slaapmomenten en zo wordt 
het gemakkelijker om goed in slaap te 
komen. 

MAAR DAT IS NIET ALLES!
Door Recover-Me elke avond in te nemen verhoogt u ook uw groeihormoonspiegel en dat is goed voor huid, 
haar, spieren en uw energie. Kijk eens op deze website voor meer info   www.anti-aging-supplement.nl

Recover-Me is een speciale formule zodanig ontwikkeld dat wanneer u het voor het sla-
pen gaan inneemt de productie van stikstofmonoxide in het brein wordt geoptimaliseerd. 
Dit heeft het tegenovergestelde effect van cafeïne. Productie van stikstofmonoxide in het 
voorste gedeelte van het brein zorgt ervoor dat we sneller en dieper in slaap vallen en een 
verhoogde productie van stikstofmonoxide in de hersenen verbetert het slaappatroon. 
Kijk ook eens op deze site voor meer tips: www.dieper-slapen.nl  

SNELLER INSLAPEN? DIEPER SLAPEN? 
NEEM RECOVER-ME VOOR HET SLAPEN GAAN! 
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 ‘MIJN LUXUEUZE BEDDENGOED 
BEREIKT EEN BREED PUBLIEK’ 
Nadat Jorien Huigen een aantal nachten in een hotel in New York sliep onder beddengoed 

van Egyptisch katoen, was zij vastberaden gelijkwaardig bedtextiel te gaan produceren
tegen toegankelijke prijzen. Beddengoedmerk JOARZ was geboren.  

‘BEDLINNEN VAN HOGE 
KWALITEIT VOOR EEN 
TOEGANKELIJKE PRIJS’

Huigen kwam erachter dat de stof van het beddengoed in het 
hotel in New York gemaakt is van Egyptisch katoen; een zeer 
exclusieve soort met een hoog prijskaartje. Het bevreemdde 
haar dat dergelijke kwaliteit nergens te vinden was voor 
een ‘normale’ prijs. Huigen besloot dat het anders moest. 
Beddengoed gemaakt van een geweldige stof tegen een 
redelijke prijs werd de missie van haar bedrijf JOARZ. “Ik ben 
van mening dat bedlinnen van hoge kwaliteit ook binnen bereik 
zou moeten zijn voor een breder publiek.”  

Lange zoektocht
Egyptisch katoen typeert zich door een lange katoen-vezel. 
Hiermee spin je dunne, zachte en sterke garen waarmee je 
een efficiënte draaddichtheid kunt weven met als uitkomst 
een zeer luxueus aanvoelende stof. Maar wat blijkt? Er zijn 
meer katoensoorten met een identieke vezel, die je op dezelfde 
manier kunt bewerken, die wél betaalbaar zijn. Na een lange 
zoektocht vond Huigen een soortgelijke (en betaalbare) 
katoensoort als de Egyptische variant en weefde dit op een 
soortelijke manier waardoor het gevoel van de uiteindelijke stof 
identiek te noemen valt. “Al ons bedtextiel wordt in Portugal 
geproduceerd onder de hoogste kwaliteitsnorm. Deze norm 
beperkt zich niet louter tot de producten, maar geldt ook 
voor alle medewerkers van de fabriek. Ze zijn gegarandeerd 

van een schone, veilige werkplek en krijgen een eerlijk salaris 
uitbetaald. Kwaliteit zou niet enkel toegankelijk moeten zijn 
voor de eindgebruiker, maar ten minste ook voor de mensen 
die het produceren.”  

 Kies voor het gevoel dat bij jou past
Alle bedtextiel van JOARZ is gemaakt van 100 procent 
langvezelig katoen. Daarbij is er keuze uit percale- of satijn-
geweven katoen. Percale en satijn zijn weeftechnieken en 
vormen daarmee een ander gevoel van de stof. “Katoen-
percale voelt crispy, luchtig en koel en is daardoor uitermate 
geschikt voor mensen die het snel warm hebben. Katoen-satijn 
verkopen we echter het meeste en is extreem zacht en soepel 
te noemen”, vertelt Huigen.  

Bed-Couture
Wat het bedrijfsavontuur van Huigen opmerkelijk maakt, is 
de keuze om de klantbeleving rondom bedtextiel centraal te 
stellen. “Er zijn maar weinig mensen die een connectie ervaren 
met een beddengoedmerk. Als je hen vraagt hun favoriete 
beddengoedmerk te benoemen, kunnen ze daar vaak geen 
antwoord op geven. Daar willen we met JOARZ echt verandering 
in brengen door mensen te inspireren”.  De uitstraling van JOARZ 
is dan ook anders dan je zou verwachten bij een beddengoed-
merk: fraaie dames gehuld in bedtextiel alsof ze een couture-
jurk dragen. “Investeren in beddengoed vergelijk ik met de 
aanschaf van een mooie jurk of maatpak: het is de investering 
waard om voor kwaliteit te kiezen.” Zo refereert Huigen dan ook 
naar haar bedtextiel als “JOARZ Bed-couture”.  

IN SAMENWERKING 
MET JOARZ

 JORIEN HUIGEN (JOARZ) BREEKT MARKT OPEN MET KWALITATIEF BEDTEXTIEL 

ALLE JOARZ PRODUCTEN ZIJN VIA WWW.JOARZ.COM VERKRIJGBAAR.  



ZO TROTS ALS EEN PAUW 
MET PAVONE LINGERIE

Janneke Schellekens (36) ontwerpt supersexy lingerie die inlegkruisjes overbodig maakt. Er zit 

namelijk een kruisje van zacht bamboefleece in, dat wel vijftig milliliter vocht kan opvangen. Het idee 

voor Pavone Lingerie ontstond acht jaar geleden, na de heftige thuisbevalling van haar zoon Beer. 

J
anneke: “Zijn naam bleek heel 
toepasselijk: hij was een beer van 
een baby en zat vast. Vanaf de 

bevalling kon ik niet meer goed mijn 
plas ophouden. Ik was pas 28 jaar. Je 
associeert het meteen met luiers en 
oude mensen. Voor mijn werk zat ik 
veel in de auto en als ik het niet kon 
ophouden, zat ik in de file tussen de 
autodeuren te plassen.” 
Janneke is gek op lingerie, maar dat 
was ooit wel anders. “Toen ik in Italië 
studeerde, zagen mijn Italiaanse 
vriendinnen mijn onderbroeken van 
de Hema. ‘Gini, dat kan écht niet’, 
zeiden ze. Ik moest lingerie uitzoeken 
en mijn katoenen onderbroeken 
weggooien. Italiaanse vrouwen 
leven in een machocultuur maar de 
Italiaanse vrouw is sterk. Ze houden 
alle ballen in de lucht én ze zorgen 
ook nog eens heel goed voor zichzelf 
– iets waar de Nederlandse vrouw 

van kan leren. Omdat ik zo van ze 
onder de indruk was, heb ik mijn merk 
Pavone genoemd. Het betekent ‘pauw’ 
en staat voor kracht en trots van 
Italiaanse vrouwen.” 
“Het eerste jaar van Pavone was heel 
stressvol. Ik had veel geïnvesteerd 
en er gebeurde niets. Misschien 
ook omdat ik er taboegevoelige 
onderwerpen mee aanraak. Niet 
alleen urineverlies, maar ook 
afscheiding, soa’s, schimmelinfecties 
en LS; een verschrikkelijke 
huidaandoening, waarbij je continu 
jeuk en een branderig gevoel hebt 
rond je vagina. Heel veel vrouwen 
dealen ermee en er is heel weinig over 
bekend.” 
“Pavone biedt ook een oplossing voor 
vrouwen die altijd een inlegkruisje 
dragen vanuit voorzorg of omdat zij 
zich dan schoner voelen. Het merk 
Always speelt daarop in, inlegkruisjes 

met een geurtje. Het is de 
omgekeerde wereld. Dat synthetische 
materiaal ademt niet en verstoort de 
PH-waarde waardoor je juist last krijgt 
van vaginale ongemakken.  
De stoffen voor de lingerie worden 
met zorg geselecteerd door Janneke. 
De kruisjes zijn gemaakt van 
bamboefleece, wat verslavend zacht 
en aaibaar aanvoelt. Bovendien zorgt 
het ervoor dat je geen last meer hebt 
van geurtjes en kan het tot vijftig 
milliliter vocht opvangen. 
Janneke droomt van een uitbreiding 
naar het buitenland en verbreding van
haar collecties. Voor nu kan je terecht
in de webshop van Pavone waar je 
negenverschillende modellen slips en 
topjeskan vinden in de kleuren zwart, 
rood en mint.’Ook heeft Janneke 
bodysuits en bikini’s ontworpen. En 
inderdaad, alle items hebben dat 
verslavend zacht kruisje.  

MEER ZIEN? KIJK DAN OP WWW.PAVONELINGERIE.COM  

IN 
SAMENWERKING 

MET PAVONE


