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KBO’s	bundelen	krachten
Grote	KBO’s	bundelen	krachten	in	Senioren	Netwerk	Nederland
Landelijk	krachtig,	lokaal	verankerd

KBO-Brabant,	KBO	Gelderland,	KBO	Limburg,	KBO	Noord-Holland	en	KBO-
Overijssel	bundelen	hun	krachten	in	Senioren	Netwerk	Nederland.	Dit	nieuwe
netwerk	vertegenwoordigt	ruim	210.000	leden	en	is	daarmee	een	krachtige
stem	van	senioren	als	het	gaat	om	pensioen,	koopkracht,	wonen,	zorg,
welzijn,	veiligheid	en	mobiliteit.

Een	gedeeld	geloof	in	de	noodzaak	van	krachtiger	opkomen	voor	de	belangen	van
senioren	op	landelijk	niveau,	maar	ook	de	overtuiging	dat	het	bottom-up	moet
gebeuren	en	niet	vanuit	een	landelijk	hoofdkantoor.	Dat	vormt	de	basis	voor	de
samenwerking	van	de	vijf	KBO-bonden	in	Senioren	Netwerk	Nederland.	De	bonden
beschikken	over	een	fijnmazige,	decentrale	structuur	met	veel	lokale	afdelingen	en
daarin	onderscheidt	Senioren	Netwerk	Nederland	zich	van	andere
belangenplatforms.	Twaalf	jaar	geleden	besloot	KBO-Brabant	uit	de	Unie	KBO	te
treden	vanwege	vergaande	centralisatieplannen	van	de	landelijke	organisatie.	Toen
was	immers	al	een	omgekeerde	ontwikkeling	zichtbaar:	de	overdracht	van	taken	in
het	sociaal	domein	van	rijk	naar	gemeenten.	Onlangs	besloten	KBO	Gelderland,
KBO	Limburg,	KBO	Noord-Holland	en	KBO-Overijssel	om	per	1	januari	2023
eveneens	uit	de	Unie	KBO	te	treden	en	als	autonome	verenigingen	met	KBO-
Brabant	te	gaan	samenwerken.

Gemeenten,	maar	ook	provincies,	zijn	voor	senioren	steeds	belangrijker	geworden
als	het	gaat	om	wonen,	zorg,	welzijn,	zingeving	en	de	bestrijding	van	armoede	en
eenzaamheid.	Het	zijn	lokale	KBO-afdelingen	die	van	oudsher	voorzien	in
ontmoeting,	ontspanning,	voorlichting,	educatie	en	individuele	hulpverlening	voor
senioren.	Van	hulp	bij	de	aangifte	inkomstenbelasting,	de	aanvraag	van	toeslagen
of	een	Wmo-voorziening,	tot	en	met	begeleiding	bij	zingevings-	en	levensvragen.	In
die	afdelingen	blijkt	welke	problemen	senioren	in	hun	eigen	leefsituatie	ervaren.	De
ervaringen	die	door	deze	lokale	verankering	worden	opgehaald,	vormen	de	basis
voor	een	krachtige	belangenbehartiging	op	landelijk	niveau.

Senioren	Netwerk	Nederland	zal	in	navolging	van	KBO-Brabant	een	steviger	en
meer	activistische	koers	varen	waar	het	de	herziening	van	ons	pensioenstelsel
betreft.	Nu	de	Wet	toekomst	pensioenen	door	de	Tweede	Kamer	lijkt	te	worden
aangenomen,	worden	de	Provinciale	Statenverkiezingen	2023	nog	belangrijker	voor
de	zetelverdeling	in	de	Eerste	Kamer.	De	Eerste	Kamer	is	dan	immers	de	laatste
mogelijkheid	om	de	nieuwe	pensioenwet	–	die	een	voor	jong	en	oud	onomkeerbare
verslechtering	van	ons	pensioenstelsel	oplevert	–	tegen	te	houden.	Mocht	deze	Wet
ook	door	de	Eerste	Kamer	worden	aangenomen,	dan	gaat	Senioren	Netwerk
Nederland	de	negatieve	gevolgen	van	het	nieuwe	stelsel	langs	juridische	weg
bestrijden.

Wonen	en	zorg	voor	senioren	vormen	een	minstens	zo	urgente	uitdaging	voor	de
komende	jaren.	Met	een	toenemende	vergrijzing	en	een	reeds	merkbaar
zorginfarct,	wil	Senioren	Netwerk	Nederland	bijdragen	aan	effectieve	oplossingen.
Dankzij	een	hoge	organisatiegraad	in	wijken,	dorpen	en	provincies,	zijn	de	bonden
in	het	netwerk	als	geen	ander	in	staat	om	senioren	bewust	te	maken	van	wat	hen	te
wachten	staat.	Maar	ook	om	lokaal	de	verbinding	te	leggen	tussen	formele	zorg
enerzijds	en	cliënten,	mantelzorgers	en	vrijwilligers	anderzijds.	Daartoe	wordt	de
samenwerking	aangegaan	met	provincies,	gemeenten,	welzijnsorganisaties,
zorgkantoren,	woningcorporaties	en	zorgaanbieders.
Niet	óver,	maar	mét	senioren.	Zestigplussers	kunnen	en	willen	een	zinvolle	bijdrage
leveren	aan	de	maatschappij.	Senioren	Netwerk	Nederland	biedt	daarvoor
uitstekende	mogelijkheden.
	

Van	links	naar	rechts:	Marcel	Ballas	(voorzitter	KBO	Limburg),	Leo	Bisschops	(voorzitter	KBO-
Brabant),	Anton	van	Riel	(voorzitter	KBO	Noord-Holland),	Herman	Pieper	(voorzitter	KBO-
Overijssel)	en	Arie	van	Alphen	(voorzitter	KBO	Gelderland)

norovirus	en	influenzavirus

Het	norovirus	en	influenzavirus	zijn
terug	van	weggeweest.
De	afgelopen	twee	jaar	hebben	de	coronamaatregelen	niet	alleen	de	verspreiding
van	corona	verminderd.	Andere	virussen,	zoals	het	norovirus	en	influenzavirus,
hebben	zich	ook	bijna	niet	verspreid.	Zonder	de	uitgebreide	coronamaatregelen	zie
je	die	uitbraken	nu	weer	terugkomen.	Wees	daarom	alert	op	deze	infectieziekten	en
welke	(isolatie)maatregelen	tegen	verspreiding	daarbij	helpen.	Drie	tips	waar	je	op
kunt	letten.

Voor	corona	waren	uitbraken	van	virussen	als	noro	en	influenza	vaste	stoorzenders
in	agenda’s	van	de	deskundigen	infectiepreventie	in	het	herfst-	en	winterseizoen.
Toen	kwam	corona	met	de	bijbehorende	isolatiemaatregelen,	maar	ook	de
anderhalve	meter	afstand	en	lockdowns.	Deze	laatste	algemene	maatregelen
hebben	een	grote	rol	gespeeld	in	het	wegblijven	van	noro-	en	influenza-uitbraken.
Ook	in	laboratoria	werden	bijna	geen	influenzavirussen	waargenomen.
	
De	coronamaatregelen	zijn	er	al	een	tijdje	niet	meer,	zoals	de	anderhalve	meter
afstand.	En	we	mogen	weer	met	iedereen	contact	hebben.	Je	ziet	dat	andere
infectieziekten	als	noro	en	influenza	dan	gewoon	weer	terugkomen.
	

Bacteriën	en	virussen	verspreiden	zich	soms
verschillend
Bij	het	voorkomen	van	noro	of	influenza	worden	dan	al	snel	weer	de
(isolatie)maatregelen	zoals	bij	corona	genomen.	Maar	verschillende	soorten
bacteriën	en	virussen	kunnen	zich	op	verschillende	manieren	verspreiden.	En
daarom	moet	je	soms	andere	(isolatie)maatregelen	nemen	om	deze	micro-
organismen	tegen	te	houden.	Zo	is	bij	het	norovirus	bijvoorbeeld	de	schoonmaak
van	het	sanitair	veel	belangrijker	dan	bij	influenza	en	corona.
	
Dus	wanneer	je	maatregelen	moet	nemen,	geldt	niet	dat	één	en	dezelfde	maatregel
tegen	alles	helpt.	Oftewel:	met	alleen	coronamaatregelen	inzetten	zijn	we	er	niet.

Wat	kun	je	doen?	Drie	tips

1)	WEES	SCHERP	OP	ANDERE	INFECTIEZIEKTEN.	DIE
ZIJN	WEER	TERUG!
Wees	er	in	de	eerste	plaats	scherp	op	dat	andere	infectieziekten	nu	ook	weer	terug
zijn.	Die	kunnen	een	aantal	overeenkomsten	hebben	met	symptomen	van	corona.
Maar	er	zijn	natuurlijk	ook	verschillen.
	
Het	is	dus	goed	om	even	terug	te	gaan	in	de	tijd.	Hoe	keek	je	twee	jaar	geleden
naar	iemand	met	diarree,	of	bijvoorbeeld	met	koorts	en	luchtwegproblemen?	Toen
dacht	je	misschien	eerst	aan	noro	of	influenza.	Denk	daar	dan	nu	ook	aan.	Ga	dus
niet	meer	meteen	uit	van	een	corona-infectie,	waarbij	je	op	de	‘automatische	piloot’
alleen	op	coronamaatregelen	inzet.
	

2)	CHECK	DE	TE	NEMEN	MAATREGELEN	BIJ	NORO	EN
INFLUENZA
Check	de	informatie	over	deze	infectieziekten	en	de	protocollen	die	erbij	horen.	Heb
je	een	verdenking	van	bijvoorbeeld	het	norovirus?	Isoleer	de	mogelijk	besmette
persoon	dan	ook	op	de	manier	die	daarbij	hoort	volgens	het	protocol.
	
Op	sommige	onderdelen	doe	je	namelijk	echt	iets	anders	dan	bij	corona.
Schoonmaak	en	desinfectie	is	bij	het	norovirus	bijvoorbeeld	veel	belangrijker	dan	bij
corona.	Het	norovirus	is	besmettelijker	en	verspreidt	zich	makkelijker	via
oppervlakten	en	materialen,	zeker	in	de	badkamer	bij	het	toilet.
	

3)	HOUD	JE	AAN	DE	BASISMAATREGELEN
En	dan	hebben	we	altijd	nog	BRMO’s	(bijzonder	resistente	micro	organismen).
Iedere	cliënt	kan	een	BRMO	bij	zich	dragen,	maar	dat	weet	je	heel	vaak	niet.	Dat	is
natuurlijk	erg	lastig.	Want	dat	betekent	dat	het	bij	iedere	cliënt	heel	belangrijk	is	om
de	basismaatregelen	aan	te	houden.	Na	corona	dreigt	het	aanhouden	van	deze
basismaatregelen	zoals	handhygiëne	minder	aandacht	te	krijgen.	Maar	let	op:	Die
BRMO’s	zijn	er	nog	steeds.	Geef	ze	geen	kans	zich	te	verspreiden!
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Energie	besparen
Energie	besparen	is	goed,	maar	doe	het	wel	verstandig
Zuinig	omgaan	met	energie	is	goed	voor	uw	portemonnee	en	voor	het	klimaat.	Maar
doe	het	wel	verstandig.	Kou	kan	gezondheidsklachten	geven	en	in	een	donker	huis
heeft	u	meer	risico	om	te	vallen	bijvoorbeeld.

Door	de	gestegen	gas-	en	stroomprijzen	zijn	we	ons	meer	bewust	van
ons	energieverbruik.	Veel	mensen	proberen	op	allerlei	manieren	energie	te
besparen,	bijvoorbeeld	door	korter	te	douchen	en	de	verwarming	iets	lager	te
zetten.	Een	goed	idee,	want	daarmee	bespaart	u	energie	en	geld	zonder	dat	u	veel
comfort	hoeft	te	missen.	Maar	energie	besparen	kan	ook	nadelen	hebben.	Denk	er
dus	goed	over	na	wat	voor	u	de	beste	manier	is	om	energie	te	besparen.	

Thermostaat	steeds	lager	zetten
Volgens	de	Wereldgezondheidsorganisatie	(WHO)	is	18	graden	een	veilige	en
gezonde	temperatuur	voor	in	huis.	Maar	dat	geldt	niet	voor	iedereen.	Ouderen	zijn
meestal	wat	gevoeliger	voor	kou	dan	jongeren.	Als	u	ouder	bent,	openen	en	sluiten
uw	bloedvaten	minder	goed.	Met	dit	openen	en	sluiten	wordt	de	temperatuur	van	uw
lichaam	geregeld.	Als	u	ouder	bent,	heeft	u	ook	een	grotere	kans	op	aderverkalking.
Daardoor	kunt	u	een	minder	goede	bloedsomloop	hebben.	Hierdoor	koelt	u	sneller
af.	Als	u	weinig	beweegt,	heeft	u	ook	eerder	last	van	kou.

Wanneer	is	het	te	koud	voor	u?
Hoe	herkent	u	of	u	het	te	koud	heeft?	Natuurlijk	kunt	u	uw	lichaamstemperatuur
meten	als	u	vermoedt	dat	u	een	te	lage	temperatuur	heeft.	Maar	ook	rillen,	bleek
zien	en	een	langzame	hartslag	en	ademhaling	kunnen	wijzen	op	een	te	lage
lichaamstemperatuur.	Raakt	u	echt	onderkoeld,	dan	kunnen	de	gevolgen	ernstig
zijn.	Onderkoeling	kan	aandoeningen	en	ziektes	verergeren,	vooral	aan	het	hart	en
de	longen.	In	het	ergste	geval	kunt	u	aan	onderkoeling	overlijden.

Wanneer	is	het	te	koud	voor	uw	huis?
Ook	voor	uw	huis	is	het	beter	de	thermostaat	niet	te	laag	te	zetten.	De	Vereniging
Eigen	Huis	adviseert	in	de	winter	een	minimumtemperatuur	van	15	graden.	Als	het
erg	koud	is	in	huis,	kunnen	uw	muren	en	plafonds	vochtig	worden.	Vocht	zorgt	voor
een	lagere	gevoelstemperatuur,	maar	ook	voor	schimmels	en	bacteriën.	Die
vergroten	de	kans	op	luchtweginfecties	en	keel-	en	neusklachten.	Vocht	kan	ook
reumatische	klachten	geven.		

Kunt	u	de	temperatuur	van	verschillende	ruimtes	in	huis	apart	regelen?	Stel	dan	de
temperatuur	voor	ruimtes	waar	u	maar	af	en	toe	bent	in	op	17	graden.	Denk	aan	de
gang	en	het	toilet.	Een	slaapkamer	hoeft	niet	warmer	te	zijn	dan	16	graden.	Maar	in
de	badkamer	moet	het	juist	warmer	zijn,	ongeveer	22	graden.	Daarmee	voorkomt	u
dat	u	te	veel	afkoelt	als	u	uit	de	douche	of	het	bad	komt.

Onveilige	manieren	van	verwarmen
Een	paar	kaarsen	in	huis	kan	gezelligheid	geven,	maar	gebruik	kaarsen	niet	om	uw
huis	te	verwarmen.	Sommige	mensen	zetten	bijvoorbeeld	een	aardewerken	pot
over	een	kaars	of	waxinelichtje,	zodat	de	pot	warm	wordt	en	warmte	afgeeft.	Maar
dit	kan	heel	gevaarlijk	zijn	en	steekvlammen	en	brandwonden	tot	gevolg	hebben.
Gebruikt	u	een	elektrische	kachel,	zorg	dan	dat	u	dit	veilig	doet.	Zorg	dat	er	genoeg
ruimte	is	rondom	de	kachel	en	gebruik	altijd	een	geaard	stopcontact.	Gebruik	geen
verlengsnoer.

Energie	besparen	met	douchen
Korter	of	minder	vaak	douchen	zijn	voor	de	meeste	mensen	makkelijke	manieren
om	energie	te	besparen.	Vijf	minuten	douchen	is	meestal	genoeg	en	het	hoeft	ook
niet	iedere	dag.	Eén	keer	per	twee	of	drie	dagen	douchen	is	ook	prima,	als	u	zich
de	andere	dagen	wast	aan	de	kraan.	Een	waterbesparende	douchekop	is	ook	een
aanrader.	Daarmee	gebruikt	u	minder	water,	terwijl	de	waterstraal	toch	fijn	aanvoelt.
Als	u	het	prettig	vindt,	kunt	u	het	water	ook	minder	warm	maken.	Sommige	mensen
douchen	graag	koud,	maar	dat	geldt	niet	voor	iedereen.	Heeft	u	hartproblemen	of
heeft	u	twijfels	of	koud	douchen	goed	voor	u	is?	Overleg	dan	eerst	met	uw	arts.	

Vaatwasser	en	wasmachine	alleen	op	lage	temperaturen	laten	draaien
Heeft	uw	vaatwasser	of	wasmachine	een	eco-programma?	Het	is	een	goed	idee
om	dat	te	gebruiken,	want	daarmee	gebruikt	u	minder	stroom	en	minder	water.	Dat
komt	omdat	de	machine	dan	met	een	lagere	temperatuur	(af)wast.	Maar	als	u	alleen
op	lage	temperaturen	wast,	kan	uw	vaatwasser	of	wasmachine	van	binnen	vies
worden	en	gaan	stinken.	Dat	is	niet	hygiënisch	en	het	apparaat	kan	er	ook	sneller
door	slijten.	Was	daarom	regelmatig	op	een	hoge	temperatuur.	Sommige
vaatwassers	hebben	hiervoor	een	speciaal	schoonmaakprogramma.	De
wasmachine	kunt	u	het	best	één	of	twee	keer	per	maand	op	60	graden	laten
wassen.

Alle	lichten	uit
Heeft	u	alleen	het	licht	aan	in	de	kamer	waar	u	bent?	Dat	is	heel	zuinig,	want
waarom	zou	u	een	ruimte	verlichten	waar	niemand	is?	Maar	let	er	wel	op	dat	u
genoeg	licht	heeft	om	’s	avonds	en	’s	nachts	de	weg	te	vinden	in	huis	en	op	de
trap.	In	het	donker	of	halfduister	is	het	risico	op	vallen	groter.	Er
bestaat	nachtverlichting	die	vanzelf	aangaat	als	u	in	de	ruimte	bent	en	die	daarna
vanzelf	weer	uitgaat.	Dat	is	erg	zuinig,	want	de	verlichting	brandt	dan	nooit	als	het
niet	nodig	is	onnodig.	U	kunt	ook	een	ledstrip	langs	de	plinten	plakken.

Geen	warme	maaltijd
Koken	kost	energie,	dus	u	kunt	energie	besparen	door	geen	warme	maaltijd	meer
klaar	te	maken.	Maar	de	kans	is	groot	dat	u	daardoor	minder	gevarieerd	gaat	eten
en	dat	is	minder	gezond.	Misschien	krijgt	u	daardoor	minder	belangrijke
voedingsstoffen	binnen.	Of	misschien	gaat	u	meer	snacken	om	uw	warme	maaltijd
te	vervangen.	Zet	daarom	liever	wel	een	warme	maaltijd	op	tafel.	Dat	kan	ook	met
minder	energie.

Kook	groente	en	aardappels	in	zo	min	mogelijk	water.

Maak	éénpansgerechten,	zoals	stamppot,	chili	en	maaltijdsoep.

Een	afgepaste	hoeveelheid	water	aan	de	kook	brengen	in	de	waterkoker	is
zuiniger	dan	een	pan	water	op	het	gasfornuis	opwarmen.

Kant-en-klaarmaaltijden	opwarmen	in	de	magnetron	kost	erg	weinig	stroom.

Telefoon	niet	opladen
Het	opladen	van	uw	telefoon	kost	heel	weinig	energie.	Het	is	daarom	verstandig	om
uw	telefoon	gewoon	op	te	laden	zoals	u	gewend	bent.	U	kunt	uw	telefoon	voor	heel
veel	zaken	nodig	hebben,	dus	het	is	belangrijk	dat	hij	altijd	klaar	is	voor	gebruik.

Betalen	met	uw	telefoon

Betalen	met	uw	telefoon:hoe	werkt	het,	is
het	veilig	en	waar	kan	het?
	
Bent	u	al	gewend	aan	het	betalen	met	een	pinpas,	in	plaats	van	contant	geld?	De	pinpas
lijkt	over	een	paar	jaar	zelf	achterhaald	te	zijn,	want	betalen	met	de	telefoon	is	inmiddels
sterk	in	opkomst.	Hoe	werkt	het,	is	het	veilig	en	waar	kunt	u	terecht	met	de	betaalapps	op
uw	smartphone?	Wij	leggen	het	uit.
	

Betalen	met	uw	telefoon:	hoe	werkt	het?
Dit	gaat	via	een	app,	zoals	Apple	Pay	voor	iPhone-gebruikers,	Google	Pay	of	de	Google
Wallet	voor	Android-gebruikers.	De	meeste	banken	ondersteunen	deze	apps.	Maar	u	kunt	ook
via	de	app	van	uw	bank	het	contactloos	betalen	activeren.	Dit	doet	u	door	uw	betaalpas	aan	de
app	te	koppelen.	Hoe	u	dat	doet,	verschilt	per	telefoonsysteem	en	per	bank.
Daarnaast	dient	uw	telefoon	een	ingebouwde	NFC-chip	te	hebben.	NFC	(Near	Field
Communication)	is	het	systeem	dat	contactloze	gegevensuitwisseling,	zoals	betalingen,
mogelijk	maakt.	Bij	een	betaalautomaat	kunt	u	betalen	door	uw	telefoon	op	een	paar	centimeter
afstand	te	houden.	Als	u	grotere	bedragen	afrekent	of	meerdere	betalingen	achter	elkaar	doet,
dient	u	alsnog	een	pincode	in	te	voeren.	Dit	gaat	ook	via	uw	telefoon.	Meestal	ligt	de	limiet	op
25	of	50	euro.	Maar	u	kunt	zelf	instellen	dat	u	voor	de	zekerheid	altijd	een	pincode	in	moet
voeren.
	

Betalen	met	uw	telefoon:	is	het	veilig?
100	procent	waterdicht	is	elektronisch	data-	en	betaalverkeer	helaas	nooit.	Maar	het	contactloos
betalen	bestaat	al	een	paar	jaar,	heeft	het	klassieke	betalen	bijna	verdrongen	en	is	vrijwel	altijd
veilig.	Als	u	bijvoorbeeld	uw	boodschappen	afrekent	in	de	supermarkt,	is	er	sprake	van	een
versleutelde	betaling.	Dat	betekent	dat	alleen	u	en	de	ontvanger	toegang	hebben	tot	de
transactie.	Eventuele	kwaadwillenden	kunnen	er	dus	niet	met	uw	geld	vandoor,	als	het	ze
überhaupt	al	lukt	om	de	data	in	te	zien.
En	wat	als	u	uw	telefoon	kwijtraakt?	Als	deze	in	de	handen	van	iemand	anders	valt,	is	het	nog
maar	zeer	de	vraag	of	diegene	toegang	kan	krijgen	tot	uw	betaalapp.	U	kunt	namelijk	niet	alleen
uw	telefoon,	maar	ook	de	app	zelf	beveiligen	met	een	pincode,	vingerafdruk	of
gezichtsherkenning.	Die	laatste	2	zijn	voorbeelden	van	zogeheten	biometrische
veiligheidsmaatregelen.	Dit	zijn	moderne	en	betrouwbare	alternatieven	voor	het	klassieke
wachtwoord,	waarover	we	in	dit	artikel	meer	vertellen.	Bovendien	kunt	u	de	NFC-functie	in
uw	telefoon	desgewenst	uitschakelen,	via	het	instellingenmenu.	Of	u	de	mogelijkheid	tot
contactloos	betalen	kunt	uitschakelen,	hangt	af	van	welke	bank-app	u	heeft.
	

Betalen	met	uw	telefoon:	waar	kunt	u	dat	doen?
Bij	vrijwel	alle	betaalautomaten	in	de	supermarkt	en	in	andere	winkels	kunt	u	contactloos
betalen,	ook	met	uw	telefoon.	Dat	is	het	geval	als	ze	voorzien	zijn	van	een	speciaal	logo,	zoals
we	in	een	eerder	artikel	uitleggen.	In	het	openbaar	vervoer	is	het	al	mogelijk	om	met	uw
telefoon	in	en	uit	te	checken,	in	plaats	van	uw	ov-chipkaart.	MAX	vakantieman	legt	uit	hoe	dit
OVpay-systeem	werkt,	inclusief	automatische	betaling	achteraf.	Tot	slot	zijn	er	steeds	meer
gespecialiseerde	parkeerapps	op	de	markt.	In	dit	artikel	leest	u	meer	over	het	betalen	van	een
parkeerplek	met	uw	mobiele	telefoon.
	
(Bron:	Consumentenbond
Foto:	Shutterstock)

winterhanden	en	wintertenen

Wat	te	doen	tegen	winterhanden	en
wintertenen?
	
Heeft	u	weleens	een	jeukend	of	branderig	gevoel	in	uw	handen	of	tenen	nadat
deze	erg	koud	zijn	geweest?	En	ontstaan	er	dan	ook	rode	of	paarsblauwe
plekken?	De	kans	is	groot	dat	u	dan	winterhanden-	of	tenen	heeft.	Wat	is
hiertegen	te	doen?
	

Oorzaken	winterhanden-	en	tenen
Als	het	koud	is	buiten	is	de	kans	dat	winterhanden-	of	tenen	opspelen	groter.	Het
begint	het	met	een	jeukend	of	branderig	gevoel	in	de	tenen	of	handen	en	kunnen	er
rode	of	blauwpaarse	vlekken	ontstaan.	Ook	kan	de	huid	een	beetje	opzwellen.	Als
iemand	erg	last	heeft	van	winterhanden-	of	tenen	kunnen	er	ook	kleine	wondjes
ontstaan.	Dit	alles	gebeurt	omdat	de	bloedvaten	vernauwen	bij	kou	(denk	aan
temperaturen	onder	de	10	graden),	waardoor	bloed	niet	goed	kan	doorstromen.
daardoor	ontstaat	er	een	stuwing	en/of	een	tekort	een	zuurstof	in	de	huid,	waardoor
de	verkleuring	en	zwelling	optreedt.
	

Remedies
Niet	iedereen	is	er	even	gevoelig	voor;	sommige	mensen	hebben	er	nooit	last	van,
terwijl	een	ander	het	meteen	voelt	opkomen.	Waarom	dat	zo	is,	is	niet	duidelijk.	Een
remedie	is	er	niet;	vaak	trekken	de	klachten	vanzelf	weer	weg.	Toch	zijn	er	wel	een
aantal	dingen	die	u	kunt	doen	on	het	lichaam	een	beetje	tegemoet	te	komen.
	

Goede	kleding	en	schoenen
Zoals	gezegd	worden	winterhanden	en	wintertenen	veroorzaakt	door	kou.	Probeer
uw	lichaam	dus	altijd	hiertegen	te	beschermen	met	warme,	goed	isolerende	kleding,
handschoenen	en	een	muts.	Ook	de	voeten	dient	u	goed	te	verpakken	in
waterdichte,	warme	schoenen.	Leren	schoenen	vervullen	deze	taak	doorgaans	het
best.	Zorg	er	overigens	voor	dat	kleding	of	schoenen	niet	knellen.	Dat	heeft	een
averechtse	te	werkin
Wintertenen	–	of	handen	kunnen	ook	een	familiaire	kwaal	zijn	of	veroorzaakt
worden	door	medicatie.	Vooral	bloeddrukmedicatie	als	bètablokkers	lijken	invloed	te
hebben	op	het	al	dan	niet	optreden	van	winterhanden	of	wintertenen.	Om	de	kans
hierop	te	verkleinen	is	stoppen	met	dit	soort	medicijnen	de	beste	optie,	maar	dat	is
natuurlijk	niet	altijd	mogelijk.	Deze	medicijnen	zijn	immers	niet	zonde	reden
voorgeschreven.	Overleg	dus	eerst	met	uw	arts	voordat	u	dit	doet.
Rokers	hebben	ook	een	grotere	kans	om	dergelijke	kwalen	te	krijgen.	Roken	heeft
namelijk	invloed	op	de	doorbloeding	van	de	huid.	Stoppen	met	roken	kan	dus	ook
een	remedie	zijn	tegen	winterhanden	of	-tenen.
	

Houd	de	temperatuur	in	de	gaten
Naast	de	temperatuur	buiten,	kan	ook	de	temperatuur	binnen	van	invloed	zijn	op
winterhanden	en	wintertenen.	Zorg	dat	u	het	thuis	niet	te	koud	heeft,	zodat	vingers
en	tenen	snel	weer	een	normale	temperatuur	bereiken.	Overigens	hoeft	dit	niet	te
betekenen	dat	u	de	kachel	hoger	moet	zetten,	soms	is	in
beweging	komen	al	voldoende	om	het	weer	warm	te	krijgen.
	

Witte	vingertoppen?
Het	is	overigens	goed	om	u	te	realiseren	dat	er	geen	sprake	is	van	winterhanden-	of
tenen	als	vingertoppen	of	tenen	bij	kou	wit	kleuren.	Dan	gaat	het	vermoedelijk	om
het	fenomeen	van	Raynaud.	Dan	worden	de	bloedvaatjes	tijdelijk	helemaal
afgesloten,	waardoor	er	dus	geen	bloedtoevoer	meer	is	en	de	lichaamsdelen	‘dood’
lijken.	Als	u	denkt	dat	u	hier	last	van	heeft,	kunt	u	het	best	naar	de	huisarts	gaan.	Hij
of	zij	kan	u	vertellen	wat	er	mogelijk	is	qua	behandeling.

Zo	ziet	het	fenomeen	van	Reynaud	eruit.
	
Wilt	u	meer	weten	over	winterhanden	en	-tenen?	Op	de	website
Thuisarts.nl	vindt	u	nog	veel	meer	informatie.	U	leest	hier	bijvoorbeeld	dat	ook
op	oorschelpen,	scheenbenen	en	polsen	winterhanden-achtige	symptomen
kunnen	ontstaan.	Thuisarts.nl	is	een	initiatief	van	het	Nederlands	Huisartsen
Genootschap.
(Bron:	archief,	thuisarts.nl.	Foto:	Shutterstock

Dagelijks	fietsen

Zo	goed	is	dagelijks	fietsen	voor	u:	5	voordelen
	
“Wie	döt	mij	wat,	wie	döt	mij	wat,	wie	döt	mij	wat	vandage.	‘k	Heb	de	banden	vol	met
wind,	nee	ik	heb	ja	niks	te	klagen.”	De	Drentse	tekst	van	de	Skik-klassieker	Op
Fietse	spreekt	voor	zich.	Als	u	zo	vaak	mogelijk	minstens	20	minuten	op	de	fiets	zit,	is
dat	bevorderlijk	voor	uw	gezondheid.	U	kunt	ter	ontspanning,	maar	ook	voor	praktische
zaken	op	de	fiets	springen.	Dat	is	goed	voor	het	milieu,	maar	minstens	zo	goed	voor
uzelf.	Wij	zetten	de	belangrijkste	voordelen	–	zowel	lichamelijk	als	geestelijk	–	van	een
dagelijks	fietsrondje	op	een	rij.
	

Fietsen	is	goed	voor	uw	hersenen
Lichaamsbeweging	is	sowieso	belangrijk	om	uw	lijf	gezond	te	houden.	In	de	loop	der	jaren
sterven	uw	hersencellen	af,	maar	u	kunt	dat	proces	vertragen	door	regelmatig	te	bewegen.	Zo
zorgt	u	er	namelijk	voor	dat	de	bloedtoevoer	naar	uw	hersenen	op	peil	blijft.	Bijkomend	voordeel
is	dat	u	in	andere	omgevingen	komt	en	constant	nieuwe	prikkels	krijgt.	“Die	zijn	een	goede
training	voor	je	geheugen,	dat	daardoor	soepeler	zal	blijven	werken”.
	

Fietsen	is	goed	voor	uw	algehele	conditie
Doordat	u	rechtop	zit	en	druk	uitoefent	op	uw	armen	en	benen,	blijft	u	een	groot	aantal	spieren
onderhouden.	Met	3	maal	per	week	45	minuten	fietsen	kunt	u	uw	biologische	leeftijd	met	9	jaar
verlagen.	U	verkleint	bovendien	de	kans	op	vervelende	aandoeningen,	zoals	hart-	en
vaatziekten,	diabetes	type	2	en	obesitas.	Met	een	rondje	van	30	à	60	minuten	kunt	u	al	het
nodige	vet	verbranden.	2,5	uur	aan	beweging	per	week	is	de	minimaal	aanbevolen	hoeveelheid.
Als	u	van	en	naar	uw	werk	–	indien	van	toepassing	–	en/of	de	supermarkt	fietst,	komt	u	al	een
heel	eind	in	de	goede	richting.
	

Fietsen	is	goed	voor	uw	weerstand
Door	weer	en	wind	fietsen	is	misschien	geen	pretje,	maar	uw	weerstand	wordt	er	wel	beter	van.
Hoe	vaker	u	in	de	buitenlucht	komt,	hoe	beter	u	bestand	bent	tegen	bacteriën	en	virussen.
Daarbij	kan	fietsen	lichamelijke	reacties	veroorzaken	die	juist	wel	goed	voor	u	zijn.	Als	u	het
lang	genoeg	volhoudt	en	op	mooie	plekken	komt,	kan	de	hoeveelheid	van	het	stresshormoon
cortisol	namelijk	afnemen.	En	uw	lichaam	maakt	juist	het	gelukshormoon	endorfine	aan.

Fietsen	is	goed	voor	het	gezond	ouder	worden
Wat	misschien	nog	het	allerfijnste	is	aan	fietsen:	u	kunt	het	tot	op	hoge	leeftijd	blijven	doen.
Want	dat	u	kunt	blijven	voetballen,	tennissen	of	hardlopen,	wordt	in	de	loop	der	jaren	juist
steeds	minder	vanzelfsprekend.	“Sportartsen	zeggen	weleens:	uiteindelijk	is	iedereen
veroordeeld	tot	de	fiets”,	aldus	Teulingkx	in	gesprek	met	Libelle.be.	“Veel	mensen	schakelen
uiteindelijk	over	op	de	fiets	om	te	blijven	bewegen	en	zien	dan	een	nieuwe	wereld	voor	zich
opengaan.”
	

Fietsen	is	goed	voor	uw	sociale	contacten
In	uw	eentje	fietsen	biedt	al	de	nodige	voordelen,	maar	u	kunt	natuurlijk	ook	in	groepsverband
fietsen.	Dat	kan	in	een	fietsclub	of	met	een	paar	vrienden	of	familieleden.	Op	die	manier	is
fietsen	niet	alleen	een	gezonde,	maar	bovenal	een	sociale	activiteit.
	

Fietsen	is	goed	voor	u	(mits	u	het	veilig	doet)
Hoe	leuk	en	gezond	fietsen	ook	is,	een	ongeluk	zit	altijd	in	een	klein	hoekje.	Let	daarom	goed
op	uw	veiligheid.	Het	dragen	van	een	helm	op	de	fiets	of	de	e-bike	is	niet	verplicht,	maar	wel
verstandig.	Houd	daarnaast	rekening	met	andere	verkeersgebruikers,	zeker	in	de	bebouwde
kom.	Misschien	kan	het	ook	geen	kwaad	om	vooraf	een	route	uit	te	stippelen,	zodat	u	niet
verdwaalt.	En	tot	slot:	mocht	u	in	het	donker	rijden,	zorg	dan	dat	uw	fietsverlichting	goed
staat	afgesteld.
	
(Bron:	Fietssport.nl,	Foto:	Shutterstock)

AOW	bedragen	2023

AOW	voor	alleenstaande	2023	
Hieronder	vind	u	een	overzicht	van	alle	AOW	bedragen	vanaf	1	januari	2023.	
	
1	januari	tot	30	juni	2023
	 Met	heffingskorting Zonder	heffingskorting
AOW	2023	Bruto €	1430,80 €	1430,80
Loonheffing €	0 €	271,42
Bijdrage	Zvw €	77,69 €	77,69
AOW	2023	netto €	1.353,11	 €	1081,69	
	

IOAOW	verlaging
Goed	om	te	vermelden	is	dat	de	inkomensondersteuning	bij	de	AOW
wordt	verlaagd.	Deze	is	in	2022	nog	26,38	en	gaat	in	2023	naar	€5.	Dat
is	dus	een	verlaging	van	€	21,38	waarmee	de	totale	inkomensstijging	tov
2022	nog	maar	ongeveer	€	105	is	bij	alleenstaanden	met
heffingskorting.

AOW	bij	getrouwd	of	samenwonend	in	2023	
Bent	u	getrouwd	of	samenwonend?	In	de	tabel	hieronder	worden	de	AOW
bedragen	weergegeven	waar	u	beiden	ontvangt.
	
AOW	per	1	januari	2023	tot	30	juni	2023	
	 Met	heffingskorting Zonder	heffingskorting
AOW	2023	Bruto €973,86 €973,86
Loonheffing €0 €184,92
Bijdrage	Zvw €52,88 €52,88
AOW	2023	netto €920,98 €736,06
	
	

AOW	betaaldagen	2023
Hieronder	vind	u	alle	data	van	de	betaaldagen	in	2023.
	
23	Januari
23	Februari
23	Maart
24	April
23	Mei
22	Juni
24	Juli
23	Augustus
21	September
23	Oktober
23	November
21	December

Bron:	Rijksoverheid
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Profiel	Belastinginvuller
Folder	Vrijwillige	Ouderadviseur
Folder	Clientondersteuner
inschrijfformulier	KBO

Wijziging
Gaat	u	binnenkort	verhuizen	of	bent	u	verhuisd	of	een	ander	e-mailadres?

Geef	dit	tijdig	door	zodat	het	Infoblad,	het	blad	ONS	en	Nieuwsbrief	bij	u	bezorgd	kan
blijven	worden.

Stuur	een	berichtje	naar	ledenadministratie@kbowaalwijk.nl

Het	kan	ook	zijn	dat	u	deze	nieuwsbrief	niet	meer	wilt	ontvangen	dan	kunt	u	zich
onderaan	de	nieuwsbrief	afmelden.
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