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Check uw huid regelmatig
Het is belangrijk om uw huid goed in de gaten te houden. Inspecteer uw huid eens per 
maand bij goed licht. Let hierbij op: 

• Nieuwe plekken

• Moedervlekken die veranderen van vorm of kleur

• Plekjes die makkelijk bloeden, snel groeien of pijnlijk zijn

Als u één of meer van de bovenstaande afwijkingen constateert of twijfelt over een plekje,  

dan is het raadzaam om advies te vragen bij uw huisarts of dermatoloog. Huidkanker is over 

het algemeen heel goed te behandelen, maar hoe eerder u erbij bent hoe beter.

Hoe gaat huidonderzoek 
in zijn werk?
Bij een huidkanker controle kijken we altijd de gehele huid na met behulp van een vergroot-

glas (dermatoscoop) (foto 1). Hierbij staan we op gemiddeld 20-30 cm afstand. Omdat we de 

plekjes vlakbij de huid moeten bekijken, kunnen we hierbij geen 1,5 meter afstand houden 

(foto 2). De patiënt kleedt zich uit tot op het ondergoed en houdt daarbij wel het mondkapje 

op. Huidkanker komt echter ook vaak voor in het gezicht, dus het is van belang dat we onder 

het mondkapje kijken (foto 3). De patiënt doet dan voor ±30 seconden het mondmasker af en 

dan controleren we dit gebied. Onze dermatologen en verpleegkundig specialist dragen uiter-

aard zelf ook een mondneusmasker. 

Uiteraard passen we alle hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM toe. U dient vooraf 

te melden of u corona-achtige klachten heeft of positief getest bent.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray

Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo

www.viecuri.nl

Raadpleeg uw 
arts en voorkom 
huidkanker
De dermatologen bij VieCuri zien een 
flinke afname in het aantal patiënten dat 
zich meldt met plekjes die kunnen duiden 
op huidkanker. VieCuri is geen uitzonde-
ring: uit onderzoek is gebleken dat er 
in 2020 in Nederland naar schatting 1345 
minder melanomen gezien zijn dan het 
gemiddelde van 2015 - 2019. 

Drs. Karen van Poppelen, dermatoloog bij 

VieCuri, maakt zich zorgen: “We zijn normaal 

gesproken een druk bezochte polikliniek maar 

merken nu dat we ruimte over hebben tijdens 

onze spreekuren. Onze zorg gaat in de meeste 

gevallen gewoon door. Wij doen er dan ook 

alles aan om zoveel mogelijk patiënten te 

zien en te spreken.” 

Van Poppelen heeft het afgelopen jaar helaas 

verschillende patiënten op haar spreekuur 

gehad die te lang gewacht hebben. Gelukkig 

zijn er ook uitzonderingen. Trekt een pati-

ent tijdig aan de bel, dan kan soms een grote 

operatie worden voorkomen. Van Poppelen: 

“Als bijvoorbeeld een melanoom in het voor-

stadium wordt ontdekt, scheelt dat veel in 

de grootte van de behandeling en ook het 

 natraject. Onze oproep is dus: wacht niet 

af! Heeft u een plekje of bultje dat u niet 

vertrouwt, vertel het dan aan uw huisarts. 

Als we er op tijd bij zijn, kunnen we vaak veel 

ellende voorkomen.”

In 2020 zijn maar liefst 
1345 melanomen gemist ten 
opzichte van eerdere jaren.

www.mijnVieCuri.nl
Prik zelf een 
datum voor 
bloedafname 
bij VieCuri
Zelf kiezen wanneer u bloed laat 
prikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo 
of Venray.  Dat is vanaf nu mogelijk. 
U plant zelf veilig en eenvoudig een 
afspraak via www.mijnVieCuri.nl 
of u maakt telefonisch een afspraak. 
VieCuri start met het prikken op 
afspraak voor de twee hoofdlocaties. 
Op een later moment wordt dit 
ook mogelijk voor de overige 
 priklocaties.

Door te prikken op afspraak, kan 

het aantal mensen dat tegelijk in de 

wachtruimte is beter worden gereguleerd. 

Ook is het doel om de wachttijden voor 

patiënten te verkorten. Heeft u een 

afspraak voor bloedafname? Dan hoeft u 

niet meer in de wachtrij aan te sluiten en 

kunt direct doorlopen. U wordt geholpen 

op het afgesproken tijdstip. Bloedprikken 

zonder afspraak blijft voorlopig ook nog 

gewoon mogelijk. 

Via internet of telefonisch een 
afspraak maken voor bloedafname
Via het patiëntenportaal  

www.mijnVieCuri.nl kunt u zelf een 

afspraak maken om bloed te laten prikken. 

U hebt daarvoor een verwijzing van de 

huisarts of specialist nodig. 

Maakt u liever telefonisch een afspraak? 

Dat kan via het Afsprakenbureau van 

VieCuri, tel. 0900-8186. 

Kom alleen naar 
uw afspraak
Wij verzoeken u om indien mogelijk 
alleen naar het ziekenhuis te komen. 
Zo zijn er zo min mogelijk mensen 
in ons ziekenhuis. Tijdens uw afspraak 
kunt u iemand via de telefoon 
mee laten luisteren.  
Kijk op www.viecuri.nl/corona 
voor meer informatie en veelgestelde 
vragen.
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‘Een droom is

een boodschap 

in een envelop’

gezondheid
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“Iedereen draagt iets kostbaars in zich, dat 

vinden is je weg”, is mijn motto. In jezelf vind je 

het antwoord op de vraag hoe jij, juist in deze 

tijd, meer op jezelf mag leren te vertrouwen en 

je eigen leven kunt leiden in een veranderende 

wereld. Voor 2021 gun ik jou die nieuwe kijk 

op een nieuwe tijd. Dat je met nieuwe energie 

en inspiratie meer mag worden wie je écht 

bent, werk mag doen wat echt bij jou past en 

met vertrouwen uitkijkt naar de toekomst.

Loopbaan- en studiekeuzebegeleiding /
persoonlijke ontwikkeling

Een nieuwe kijk op een 
nieuwe tijd
Corona veranderde in 2020 van de een op de andere dag de wereld. Ons leven, dat 

rustte op een vertrouwd fundament van zorg, welzijn en economie, begon te wankelen. 

Misschien heeft Corona ook bij jou het nodige teweeg gebracht en ben je vastberaden om in 

het nieuwe jaar, in werk of privé, op zoek te gaan naar nieuw levensgeluk.  

Nieuwetijdscoach Marco Rongen

Molenstraat 11, Swolgen

06 - 82 01 11 03

www.denieuwetijdscoach.nu

Het resultaat mag er zijn
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WWW.WERKVIT.NL

STRESS&BURN-OUT COACHING
Slaapproblemen-Angstig-Vermoeidheid-Vergeetachtig-

Vaak ziek? Het zijn klachten die ontstaan door langdurig 
chronische (werk)stress) en onvold. herstelmomenten. 

Vroeg of laat functioneer je niet meer, je wilt het wel 
maar het lukt je niet meer! 

Ik vertel je hoe je kunt herstellen en help je 
deze roofbouw stoppen. Kennismaken is vrijblijvend!

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK
VERZUIMADVIES - DUURZAME INZETBAARHEID

Werkgever, wacht niet onnodig lang bij (dreigend) verzuim. 
Laat de arbeidsdeskundige de verzuimsituatie vanaf de eerste 

weken begeleiden en passende interventies adviseren!
Verzuimspreekuur-Re-integratie coaching-Jobcoaching.

LOES KLEEVEN |  06 -41014804 |  HORST
ERKEND COACH |  REGISTER ARBEIDSDESKUNDIGE

WERKVIT
Verzuim, verdient aandacht!
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‘Ik krijg complimenten 
over mijn mooie lach’

“Momenteel zijn er meer twintigers en dertigers 
die een gebitsprothese krijgen, dan vijftigers en 
zestigers”, geven tandprotheticus Peter van Kuijk 
en Frank van den Nieuwenhof van Tandtechniek 
Horst aan. Dit komt volgens hen omdat een grote 
groep jongeren door de bezuinigingen op het basis-
pakket alleen naar de tandarts gaat als er klachten 
zijn. “Vaak is dat te laat en is de ellende niet meer te 
overzien; grote gaten afgebroken tanden en kiezen, 
stinkende adem en ontstekingen. Een volledige 
restauratie met uitgebreid kroon en brugwerk, 
al dan niet in combinatie met implantaten wordt 
vaak veel te duur, dus blijft er nog één ding over en 
dat is trekken en een gebitsprothese plaatsen.” 

De nu 74-jarige Yvonne de Groot* uit Horst, 
was 40 jaar toen zij voor het eerst vanwege gebits-
problemen een gebitsprothese kreeg. Onlangs kreeg 
zij een nieuwe gebitsprothese. “Ik kon de gebitspro-

these die ik eerst had niet goed meer schoon krijgen 
en ik had regelmatig last van pijnplekken omdat het 
kunstgebit te ruim was”, legt ze uit.  

Net als een nieuwe bril, moet een gebitspro-
these uiteraard goed zitten. Daarvoor wordt een 
aantal stappen ondernomen. Zo worden eerst 
afdrukken gemaakt van de kaak voor de juiste 
pasvorm. Daarbij wordt ook de beet bepaald: 
de manier waarop iemand dichtbijt. Van Kuijk: 
“Daarna volgt de zogenoemde proefopstelling: de 
patiënt kan zien hoe het gaat worden en tegelij-
kertijd is er een controle op de esthetiek, hoe het 
er uitziet en de beet. We controleren daarbij of de 
kiezen goed op elkaar komen. In sommige geval-
len kunnen we twee behandelingen samenvatten 
waardoor er een behandeling minder nodig is. Er 
wordt veel aandacht besteed aan de pasfase, de 
gebitsprothese wordt niet eerder afgewerkt voor-

dat alles klopt, desnoods wordt er een keer extra 
gepast.”  

Voor Yvonne werd de gebitsprothese na de eer-
ste pasbeurt, aangepast. “Ik was nog niet helemaal 
tevreden, vervolgens is door de tandtandarts de 
zetting van de tanden en de kleur geheel naar mijn 
wensen aangepast. Ik moest er wel een keer extra 
voor terug komen, maar dat had ik graag voor 
over. Toen ik de gebitsprothese ingezet kreeg heb 
ik een uitgebreide uitleg gehad hoe ik mijn mond 
en prothese het best kan onderhouden, ik mag geen 
bruistabletten meer gebruiken in combinatie met 
heet water, dat deed ik voorheen elke dag waardoor 
er verkleuringen ontstonden. Het resultaat mag er 
zijn, mijn mond is wat voller geworden en ik krijg 
complimenten over mijn mooie lach.” 

*omwille van privacy is de naam fictief  

Eén op de vijf Nederlanders heeft een kunstgebit. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, 

zijn het niet alleen senioren die een gebitsprothese hebben. Ook steeds meer jongeren komen bij de 

tandtechnicus voor gebitsproblemen.  
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Als analytisch therapeut focust hij 
zich vooral op het onbewuste, en in 
dat kader komen dromen vaak langs. 
Mensen die tegen een probleem aan-
lopen kunnen bij hem terecht. Samen 
met Thijs wordt de droom ontleed, 
wat zorgt voor nieuwe inzichten. 
“Een droom is eigenlijk een plaatje 
van het onbewuste wat je gratis krijgt. 
Het is een boodschap in een envelop, 
en je maakt die open of niet, dat is de 
keuze aan jezelf. Het is jammer om die 
boodschap niet op te pakken en om te 
kijken wat het betekent.”

Cadeautje

Thijs zijn interesse in dromen 
ontstond in 1999, nadat hij in een 
coachingstraject inzicht in zijn eigen 
onderbewuste kreeg. “Ik had een 
droom. Ik zat aan een tafel met meer-
dere mensen en van boven kreeg ik 
een cadeautje aangereikt. Mijn coach 
zei, ‘ jij wil zeker weten wat dat bete-

kent?’ en zette toen twee stoelen 
neer. Toen ik op de eerste ging zit-
ten vroeg hij ‘wat wil je weten?’ en ik 
zeg ‘ ja, waarom krijg ik dat cadeau?’. 
Daarna liet hij me op de tweede stoel 
zitten en vroeg hij me ‘waarom geef je 
dat cadeau aan Thijs?’, want het ant-
woord zat gewoon in mij. Dat vond ik 
zo frappant. Als het ware genereer je je 
eigen antwoorden, maar je staat er niet 
bij stil. Vanaf dat moment schrijf ik al 
mijn dromen op. Sinds 2007 verwerk 
ik ze in een digitale database en daar 
staan nu iets van drieduizend dro-
men in.” Door bewust te worden van 
je dromen, van je onbewuste, krijg je 
meer inzicht in jezelf, waardoor je kunt 
groeien, vertelt Thijs. “Alle elementen 
in je droom zijn onderdeel van je eigen 
psyche. Het zijn allemaal stukjes van 
jezelf.” 

Hersenprikkels

“Als je gaat slapen, gaan je ogen 

vanzelf heel snel knipperen. Dat noe-
men we de REM-slaap”, legt Thijs uit. 
“Op dat moment verschijnen er alle-
maal beelden en dat is wat wij verstaan 
als dromen. Je prefrontale cortex is 
eigenlijk heel inactief, maar je hersen-
stam is nog erg actief. Je geheugen is 
op dat moment bezig om zichzelf te 
reorganiseren. Alles wat je hebt mee-
gemaakt wordt weggezet naar je lange-
termijngeheugen. Vanuit je hersenstam 
komen allerlei prikkels naar boven 
waar je overdag te weinig aandacht 
aan hebt geschonken, wat je brein nog 
niet verwerkt had.” Tijdens dat pro-
ces komen die belevenissen weer naar 
voren, die worden vertaald naar beel-
den. “Het is eigenlijk een plaatje van 
je onbewuste. Het kan ook iets heftigs 
zijn dat je ooit hebt meegemaakt, waar 
je dan overdag te weinig aandacht aan 
hebt geschonken. Daarom droom je 
soms over vroeger.” Onze hersenen 
gebruiken soms het moment van reor-

Elke nacht als we in bed liggen, dan dromen we. We reizen naar fantasiewerelden, beleven wilde 

avonturen of hebben het angstige gevoel achtervolgd te worden. Voor de meesten zijn dromen 

alleen een bezigheid voor ’s nachts, maar Thijs Huijs uit Kessel besteedt er ook overdag zijn tijd 

aan en helpt anderen via hun dromen aan een beter welbevinden. 

“ Een droom is een 
boodschap in een envelop”
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ganiseren om deze heftige gebeurtenis-
sen letterlijk te verwerken. “Sommige 
gebeurtenissen zijn zo ingrijpend dat 
ze naar boven blijven komen totdat je 
het een plekje hebt gegeven. In prin-
cipe is zo’n droom dan een oproep van 
je onderbewuste die zegt ‘doe er iets 
mee!’”

Droomarbeid

In droomwoordenboeken en online 
kun je opzoeken wat een droom sym-
boliseert, maar dit is erg algemeen, 
vindt Thijs. “Als je bijvoorbeeld hebt 
gedroomd over een kat, dan zoek je het 
op en dan staat er een bepaald ver-
haal over. Dan staat er bijvoorbeeld 
‘gezellig, knuffelbaar dier’, maar als je 
ooit gebeten bent door een kat, dan 
betekent zo’n droom heel iets anders.” 
In plaats daarvan vraagt Thijs bij elk 
element wat het voor die persoon 
betekent. “Dan heb je die droom als het 
ware vertaald, dat noemen we droom-
arbeid.” Dromen over een bepaald per-
soon betekent bijvoorbeeld niet altijd 
dat je aan die persoon denkt, maar 
het kan ook over iemand gaan die een 
soortgelijk gevoel oproept of karakter 
heeft.

Thijs geeft consulten, lezingen bij 
bijvoorbeeld universiteiten, maar ook 

droomworkshops. “Bij een workshop 
komt een groep mensen bij elkaar. 
Iemand vertelt dan zijn of haar droom, 
gewoon in de ik-vorm. Dan vraag 
ik aan de rest welk gevoel het bij 
hen wakker maakt. Met allemaal die 
andere perspectieven krijg je meer 
inzicht en krijgt die droom een beteke-
nis. Het zijn dingen waar diegene dan 
misschien helemaal niet aan gedacht 
had. Dan komt het voor dat ze in hun 
dagelijkse leven zoiets hebben van ‘goh, 
ik moet assertiever zijn’, of iets derge-
lijks. Als je met een groep werkt, hoor 
je feedback van anderen.”

Wetenschap

Thijs werkt hard om aandacht 
te brengen aan het belang van slaap 
en dromen voor ons welbevinden 
en gezondheid. “Als eerste heb ik de 
opleiding analytisch therapeut in 
Nijmegen gedaan. Daar heb ik mijn 
scriptie geschreven over dromen, maar 
de opleiding had een sterke spirituele 
dimensie. Er kwam weinig weten-
schap in voor. Vandaar dat ik bij de 

Open Universiteit ben begonnen met 
de opleiding psychologie. Daar ben ik 
nu bezig met mijn master. Ik schrijf 
nu een artikel op basis van een onder-
zoek wat ik heb gedaan over de relatie 
tussen spiritualiteit en het welbe-
vinden. Dat gebeurt allemaal op een 
meer wetenschappelijke basis, zoals 
het hoort bij een masterscriptie, met 
honderden proefpersonen die enquê-
tes invullen. Daaruit komt naar voren 
dat een spirituele houding het welbe-
vinden verhoogt. Die resultaten ben 
ik nu aan het verwerken.” Daar houdt 
het echter nog niet bij op. “Als ik mijn 
master heb, wil ik er nog promotie-
onderzoek naar doen, om spirituali-
teit meer een wetenschappelijke basis 
te geven. Spiritualiteit kan gewoon 
veel helpen bij het welbevinden, men-
sen voelen zich er veel beter door. 
Overal wordt gezegd dat de welvaart 
beter moet worden, de economische 
groei valt tegen, enzovoorts, maar dat 
zorgt niet voor een beter welbevinden. 
Mijn droom is om daar een bijdrage 
aan te kunnen geven.”
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Met regelmaat starten wij nieuwe cursussen voor Jong en Oud

Chi Neng Qigong instructeurs Ton en Corry van de Pas

Kijk voor meer informatie en agenda op onze website
Meldersloseweg 121a 5962AA Melderslo

Tel. 077-3971100 info@praktijktonvandepas.nl

Neem contact op en laat u informeren 
naar de mogelijkheden

“ Een droom is een 
boodschap in een envelop”

Je onderbewuste zegt ‘doe er iets mee’



22
 special22 03gezondheid

Rookvrije generatie:
goed voorbeeld doet goed volgen
‘Van alle kinderen die in Horst aan de Maas ná 1 januari 2017 geboren zijn of worden, rookt er in 2035 niet één’. Wethouder Roy Bouten is er heel stellig in, ingegeven door het feit dat de meeste 

jongeren vóór hun 18e jaar beginnen met roken. Als je hem vraagt, hoe hij de toekomst van het roken in Horst aan de Maas voor zich ziet, dan hoor je de gedrevenheid in zijn antwoorden. Als het 

aan hem ligt zien de kinderen in Horst aan de Maas steeds minder rokende voorbeelden. Daar zet hij zich, samen met Ilvy Sanders van Sport aan de Maas voor méér dan 100 % voor in. Door nóg 

meer goede voorbeelden te creëren, als krachtig en zichtbaar tegenwicht tegen wat als een van de belangrijke oorzaken van roken wordt gezien: ‘Zien roken, doet roken’.

Rookvrije plekken

Samen hebben Roy en Ilvy al belangrijke 

stappen gezet. Bijna alle scholen van 

Horst aan de Maas verklaarden vorig jaar 

hun schoolpleinen rookvrij. Niet alleen 

met mooie woorden, maar ook met, voor 

iedereen zichtbaar, ter plekke een duidelijk 

bord of een opvallende ‘Rookvrije generatie’-

tegel, veelal geplaatst met de kinderen zelf. 

Ilvy: ‘Het is belangrijk dat er op de scholen 

met de kinderen, maar zeker ook met de 

ouders over de gevolgen van het roken 

wordt gesproken. Maar net zo belangrijk 

is dat een rookvrije keuze ook permanent 

zichtbaar wordt gemaakt’. Ilvy is als JOGG-

regisseur vanuit Sport aan de Maas bij de 

scholen betrokken en houdt zich vanuit die 

rol bezig met gezondheid in de breedste zin.

Zichtbaarheid

Het zichtbaar maken van rookvrije plekken 

willen ze op veel meer plaatsen in Horst 

aan de Maas verwezenlijken. Behalve op 

schoolpleinen, zijn er plannen om ook 

speeltuinen tot rookvrije plek te gaan 

verklaren. Uiteraard in samenspraak met de 

mensen die bij de speeltuinen betrokken zijn. 

Roy: ‘Het is zaak om hierin met steeds meer 

organisaties en instellingen op te trekken, 

om samen het belang van een rookvrije 

generatie zichtbaar te gaan ondersteunen. 

Ik ben dan ook blij dat niet alleen scholen 

meedoen aan het rookvrij verklaren van hun 

omgeving. Vorig jaar is dat bijvoorbeeld ook 

bij drie grote sportverenigingen gebeurd. 

Bovendien bij een huisartsenpraktijk in 

Sevenum en een wijkgebouw in Horst. 

Goed voorbeeld doet echt goed volgen.’

Hoe meer hoe beter

Dit nieuwe jaar is de insteek om door te 

gaan op de ingeslagen weg. Lag in 2020 de 

nadruk nog op de scholen, dit jaar worden 

daarnaast ook speeltuinorganisaties 

benaderd. Bovendien zijn er plannen om 

bedrijven en verenigingen in te schakelen. 

Roy: ‘Bij verenigingen werken we aan 

het zogenaamde ‘Preventieakkoord’, 

waarin aandacht is voor een vijftal zaken. 

Behalve roken, zijn dat alcohol, drugs, 

beweging en voeding. Op al die vlakken kun 

je stellen dat voorbeeldgedrag een grote 

rol speelt. Het goede doen, is het goede 

stimuleren. Daar zijn onze activiteiten op 

gebaseerd. Ook wat het roken betreft. 

Hoe meer plekken rookvrij zijn, hoe minder 

kans er voor kinderen is om geconfronteerd 

te worden met ongezonde gewoontes’.

Stap voor stap

Ilvy: ‘Niet alles kan tegelijk. Natuurlijk moet 

het aantal rookvrije plekken gaan groeien. 

Maar ook van belang is om mensen bewust 

te maken van wat voorbeeldgedrag kan 

betekenen voor anderen. Voor kinderen met 

name. We blijven de goede voorbeelden dus 

voortdurend onder de aandacht brengen’. 

Roy vult aan: ‘Daarnaast is kennisoverdracht 

belangrijk. Uit recent landelijk onderzoek 

blijkt bijvoorbeeld een percentage van bijna 

90% voorstander van een rookverbod op 

terreinen van middelbare scholen. Zelf denk 

ik dat verbieden het uiteindelijk niet gaat 

winnen van overtuigen en stimuleren. 

Maar deze getallen geven wel een trend aan. 

Informatie op andere gebieden is ook van 

belang. Over stoppen met roken bijvoorbeeld. 

Is het bij iedereen bekend dat stoppen met 

roken sinds 1 januari van vorig jaar in het 

basispakket zit van de verzekering? Zo zijn er 

nog wel meer maatregelen te bedenken om 

stoppen met roken op individueel niveau te 

stimuleren. Helemaal niet roken is natuurlijk 

het allerbeste voorbeeld en het makkelijkst 

vol te houden op rookvrije plekken. 

Want geloof me, als het aan mij en Ilvy ligt, 

is Horst aan de Maas in 2035 één grote 

rookvrije gemeente. Eerder mag ook’.

Kinderen van basisschool de Dobbelsteen in Sevenum, bezocht tijdens de ‘rookvrije scholentour’. Behalve Ilvy Sanders (links) en Roy Bouten (voorgrond) staan ook de directeur Judith Geurts en leerkracht Bart van der 

Sterren (rechts) op de foto.

Ook basisschool de Horizon in Sevenum staat voor een Rookvrije Generatie. Het bord zichtbaar voor 

iedereen geplaatst. 

Het begin is gemaakt! Maar er zullen nog veel rookvrije plekken volgen.
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‘Van alle kinderen die in Horst aan de Maas ná 1 januari 2017 geboren zijn of worden, rookt er in 2035 niet één’. Wethouder Roy Bouten is er heel stellig in, ingegeven door het feit dat de meeste 

jongeren vóór hun 18e jaar beginnen met roken. Als je hem vraagt, hoe hij de toekomst van het roken in Horst aan de Maas voor zich ziet, dan hoor je de gedrevenheid in zijn antwoorden. Als het 

aan hem ligt zien de kinderen in Horst aan de Maas steeds minder rokende voorbeelden. Daar zet hij zich, samen met Ilvy Sanders van Sport aan de Maas voor méér dan 100 % voor in. Door nóg 

meer goede voorbeelden te creëren, als krachtig en zichtbaar tegenwicht tegen wat als een van de belangrijke oorzaken van roken wordt gezien: ‘Zien roken, doet roken’.

Rookvrije plekken

Samen hebben Roy en Ilvy al belangrijke 

stappen gezet. Bijna alle scholen van 

Horst aan de Maas verklaarden vorig jaar 

hun schoolpleinen rookvrij. Niet alleen 

met mooie woorden, maar ook met, voor 

iedereen zichtbaar, ter plekke een duidelijk 

bord of een opvallende ‘Rookvrije generatie’-

tegel, veelal geplaatst met de kinderen zelf. 

Ilvy: ‘Het is belangrijk dat er op de scholen 

met de kinderen, maar zeker ook met de 

ouders over de gevolgen van het roken 

wordt gesproken. Maar net zo belangrijk 

is dat een rookvrije keuze ook permanent 

zichtbaar wordt gemaakt’. Ilvy is als JOGG-

regisseur vanuit Sport aan de Maas bij de 

scholen betrokken en houdt zich vanuit die 

rol bezig met gezondheid in de breedste zin.

Zichtbaarheid

Het zichtbaar maken van rookvrije plekken 

willen ze op veel meer plaatsen in Horst 

aan de Maas verwezenlijken. Behalve op 

schoolpleinen, zijn er plannen om ook 

speeltuinen tot rookvrije plek te gaan 

verklaren. Uiteraard in samenspraak met de 

mensen die bij de speeltuinen betrokken zijn. 

Roy: ‘Het is zaak om hierin met steeds meer 

organisaties en instellingen op te trekken, 

om samen het belang van een rookvrije 

generatie zichtbaar te gaan ondersteunen. 

Ik ben dan ook blij dat niet alleen scholen 

meedoen aan het rookvrij verklaren van hun 

omgeving. Vorig jaar is dat bijvoorbeeld ook 

bij drie grote sportverenigingen gebeurd. 

Bovendien bij een huisartsenpraktijk in 

Sevenum en een wijkgebouw in Horst. 

Goed voorbeeld doet echt goed volgen.’

Hoe meer hoe beter

Dit nieuwe jaar is de insteek om door te 

gaan op de ingeslagen weg. Lag in 2020 de 

nadruk nog op de scholen, dit jaar worden 

daarnaast ook speeltuinorganisaties 

benaderd. Bovendien zijn er plannen om 

bedrijven en verenigingen in te schakelen. 

Roy: ‘Bij verenigingen werken we aan 

het zogenaamde ‘Preventieakkoord’, 

waarin aandacht is voor een vijftal zaken. 

Behalve roken, zijn dat alcohol, drugs, 

beweging en voeding. Op al die vlakken kun 

je stellen dat voorbeeldgedrag een grote 

rol speelt. Het goede doen, is het goede 

stimuleren. Daar zijn onze activiteiten op 

gebaseerd. Ook wat het roken betreft. 

Hoe meer plekken rookvrij zijn, hoe minder 

kans er voor kinderen is om geconfronteerd 

te worden met ongezonde gewoontes’.

Stap voor stap

Ilvy: ‘Niet alles kan tegelijk. Natuurlijk moet 

het aantal rookvrije plekken gaan groeien. 

Maar ook van belang is om mensen bewust 

te maken van wat voorbeeldgedrag kan 

betekenen voor anderen. Voor kinderen met 

name. We blijven de goede voorbeelden dus 

voortdurend onder de aandacht brengen’. 

Roy vult aan: ‘Daarnaast is kennisoverdracht 

belangrijk. Uit recent landelijk onderzoek 

blijkt bijvoorbeeld een percentage van bijna 

90% voorstander van een rookverbod op 

terreinen van middelbare scholen. Zelf denk 

ik dat verbieden het uiteindelijk niet gaat 

winnen van overtuigen en stimuleren. 

Maar deze getallen geven wel een trend aan. 

Informatie op andere gebieden is ook van 

belang. Over stoppen met roken bijvoorbeeld. 

Is het bij iedereen bekend dat stoppen met 

roken sinds 1 januari van vorig jaar in het 

basispakket zit van de verzekering? Zo zijn er 

nog wel meer maatregelen te bedenken om 

stoppen met roken op individueel niveau te 

stimuleren. Helemaal niet roken is natuurlijk 

het allerbeste voorbeeld en het makkelijkst 

vol te houden op rookvrije plekken. 

Want geloof me, als het aan mij en Ilvy ligt, 

is Horst aan de Maas in 2035 één grote 

rookvrije gemeente. Eerder mag ook’.

Kinderen van basisschool de Dobbelsteen in Sevenum, bezocht tijdens de ‘rookvrije scholentour’. Behalve Ilvy Sanders (links) en Roy Bouten (voorgrond) staan ook de directeur Judith Geurts en leerkracht Bart van der 
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St.  Jansstraat 5 

5964 AA Meterik 

Tel. 077 230 00 15

www.de3vrouwen.nl

Kijk voor meer informati e op: 
www.primaveralife.nl (informati e oliën)

www.bloesemremedies.com (bloesemremedies)
www.celzouten.com (Schüssler celzouten)

DE 3VROUWEN
is een unieke winkel voor de gezondheid  

U vindt er een uitgebreid assorti ment edelstenen, bloesemremedies, 
celzouten, essenti ële oliën, biologische cosmeti ca, natuurlijke shampoo, 

cbd olie, water vitalisators, boeken, diverse thee soorten en nog veel meer. 

Openingsti jden:

di t/m vr 10.00-17.00 uur 

za 10.00-16.00 uur

Het voelt wat onwennig, op een 
maandagmorgen in de miezerregen op 
een plastic tas in het stille bos te zitten. 
Met de ogen gesloten merk je echter al 
snel dat het bos helemaal niet zo stil is. 
Je hoort de druppels van de takken val-
len, een windvlaag die de struiken laat 
ritselen en tussendoor het gekwinkeleer 
van vogeltjes. Bosbaden is je onderdom-
pelen in de natuur met al je zintuigen. 
Het werd zo’n veertig jaar geleden in 
Japan bedacht en daar is het inmiddels 
een erkende therapie zegt Ine Jacobs. 
“Uit onderzoeken blijkt dat de hartslag 
en bloeddruk van deelnemers na een 
sessie gedaald waren. Tegenwoordig 
brengen we een groot deel van de dag 
binnen door en bouwen zo een span-
ning op waardoor ons lijf geen kans 
krijgt om te herstellen. We leven in de 
vijfde versnelling. Met bosbaden gaan 

Bosbaden, ook wel shinrin-yoku genaamd, ontstond zo’n veertig jaar geleden in Japan. Daar is 

het inmiddels een erkende therapie. En ook hier kun je workshops bosbaden volgen. In Peel en 

Maas bijvoorbeeld kun je samen met Ine Jacobs de natuur ervaren in de Heldense Bossen.  

we van de vijfde versnelling naar de 
vrijstand.” 

Berenvel 

Zelf ontdekte Jacobs het bosbaden 
tijdens een informatiedag salutoge-
nese, de tegenhanger van de pathologie. 
Jacobs: “Wat mij hier zo in aanspreekt 
dan je zelf de regie kunt nemen over je 
eigen gezondheid en welzijn. Wat ove-
rigens niet wil zeggen dat je zelf schuld 
bent als je een ernstige ziekte krijgt.” 
Volgens Jacobs zijn er drie factoren 
die invloed hebben op je gezondheid: 
mentale aspecten, fysieke aspecten en 
omgevingsfactoren. “Het stimuleren van 
het zelfgenezend vermogen is sindsdien 
mijn uitgangspunt in alles wat ik doe. 
Bosbaden is daar het ultieme voorbeeld 
van, je gaat terug naar de basis, zonder 
weer in een berenvel te moeten gaan 

lopen”, grapt ze. “Het lichaam kan in 
principe alles herstellen maar moet daar 
wel de kans voor krijgen in de juiste 
omstandigheden.” Door de drie facto-
ren bouw je lading op in je lijf, legt ze 
uit. “Als mens bouwen wij lading op 
met positieve ionen. De aarde met een 

frequentie van 7.86 Hertz is geladen 
met negatieve ionen. Door letterlijk met 
de aarde in aanraking te komen kun-
nen wij ontladen. Dit hebben we altijd 

gekund behalve de laatste honderden 
jaar, denk aan onze synthetische schoe-
nen die we dragen, veel meer binnen 
leven et cetera. Je lijf krijgt dan niet 
meer de kans om te herstellen. De oefe-
ningen die we doen helpen daarbij.” 

Blote voeten in het gras

Maar wat doe je dan precies tijdens 
zo’n workshops bosbaden? Het beste 
kun je het omschrijven als een vorm 
van meditatie gecombineerd met 
ontspanningsoefeningen. Ine daagt 
je uit om al je zintuigen te gebruiken. 
Dit doe je door te kijken, te luisteren 
en te voelen en letterlijk te aarden 
door met je blote voeten op het gras te 
staan. Het voelt misschien een beetje 
gek om vijf minuten naar een boom te 
kijken of een blaadje in het water, maar 
al snel vallen je details op die je eerst 
niet waarnam. Na de 2,5 uur durende 
workshop, die wordt afgesloten met 
een theeceremonie, voel je je weer 
helemaal ontspannen en fris. Net alsof 
je een bad hebt genomen. 

Bosbaden is je 
onderdompelen 
in de natuur

‘Van de vijfde versnelling 

naar de vrijstand’
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Rookvrije generatie:
goed voorbeeld doet goed volgen
‘Van alle kinderen die in Horst aan de Maas ná 1 januari 2017 geboren zijn of worden, rookt er in 2035 niet één’. Wethouder Roy Bouten is er heel stellig in, ingegeven door het feit dat de meeste 

jongeren vóór hun 18e jaar beginnen met roken. Als je hem vraagt, hoe hij de toekomst van het roken in Horst aan de Maas voor zich ziet, dan hoor je de gedrevenheid in zijn antwoorden. Als het 

aan hem ligt zien de kinderen in Horst aan de Maas steeds minder rokende voorbeelden. Daar zet hij zich, samen met Ilvy Sanders van Sport aan de Maas voor méér dan 100 % voor in. Door nóg 

meer goede voorbeelden te creëren, als krachtig en zichtbaar tegenwicht tegen wat als een van de belangrijke oorzaken van roken wordt gezien: ‘Zien roken, doet roken’.

Rookvrije plekken

Samen hebben Roy en Ilvy al belangrijke 

stappen gezet. Bijna alle scholen van 

Horst aan de Maas verklaarden vorig jaar 

hun schoolpleinen rookvrij. Niet alleen 

met mooie woorden, maar ook met, voor 

iedereen zichtbaar, ter plekke een duidelijk 

bord of een opvallende ‘Rookvrije generatie’-

tegel, veelal geplaatst met de kinderen zelf. 

Ilvy: ‘Het is belangrijk dat er op de scholen 

met de kinderen, maar zeker ook met de 

ouders over de gevolgen van het roken 

wordt gesproken. Maar net zo belangrijk 

is dat een rookvrije keuze ook permanent 

zichtbaar wordt gemaakt’. Ilvy is als JOGG-

regisseur vanuit Sport aan de Maas bij de 

scholen betrokken en houdt zich vanuit die 

rol bezig met gezondheid in de breedste zin.

Zichtbaarheid

Het zichtbaar maken van rookvrije plekken 

willen ze op veel meer plaatsen in Horst 

aan de Maas verwezenlijken. Behalve op 

schoolpleinen, zijn er plannen om ook 

speeltuinen tot rookvrije plek te gaan 

verklaren. Uiteraard in samenspraak met de 

mensen die bij de speeltuinen betrokken zijn. 

Roy: ‘Het is zaak om hierin met steeds meer 

organisaties en instellingen op te trekken, 

om samen het belang van een rookvrije 

generatie zichtbaar te gaan ondersteunen. 

Ik ben dan ook blij dat niet alleen scholen 

meedoen aan het rookvrij verklaren van hun 

omgeving. Vorig jaar is dat bijvoorbeeld ook 

bij drie grote sportverenigingen gebeurd. 

Bovendien bij een huisartsenpraktijk in 

Sevenum en een wijkgebouw in Horst. 

Goed voorbeeld doet echt goed volgen.’

Hoe meer hoe beter

Dit nieuwe jaar is de insteek om door te 

gaan op de ingeslagen weg. Lag in 2020 de 

nadruk nog op de scholen, dit jaar worden 

daarnaast ook speeltuinorganisaties 

benaderd. Bovendien zijn er plannen om 

bedrijven en verenigingen in te schakelen. 

Roy: ‘Bij verenigingen werken we aan 

het zogenaamde ‘Preventieakkoord’, 

waarin aandacht is voor een vijftal zaken. 

Behalve roken, zijn dat alcohol, drugs, 

beweging en voeding. Op al die vlakken kun 

je stellen dat voorbeeldgedrag een grote 

rol speelt. Het goede doen, is het goede 

stimuleren. Daar zijn onze activiteiten op 

gebaseerd. Ook wat het roken betreft. 

Hoe meer plekken rookvrij zijn, hoe minder 

kans er voor kinderen is om geconfronteerd 

te worden met ongezonde gewoontes’.

Stap voor stap

Ilvy: ‘Niet alles kan tegelijk. Natuurlijk moet 

het aantal rookvrije plekken gaan groeien. 

Maar ook van belang is om mensen bewust 

te maken van wat voorbeeldgedrag kan 

betekenen voor anderen. Voor kinderen met 

name. We blijven de goede voorbeelden dus 

voortdurend onder de aandacht brengen’. 

Roy vult aan: ‘Daarnaast is kennisoverdracht 

belangrijk. Uit recent landelijk onderzoek 

blijkt bijvoorbeeld een percentage van bijna 

90% voorstander van een rookverbod op 

terreinen van middelbare scholen. Zelf denk 

ik dat verbieden het uiteindelijk niet gaat 

winnen van overtuigen en stimuleren. 

Maar deze getallen geven wel een trend aan. 

Informatie op andere gebieden is ook van 

belang. Over stoppen met roken bijvoorbeeld. 

Is het bij iedereen bekend dat stoppen met 

roken sinds 1 januari van vorig jaar in het 

basispakket zit van de verzekering? Zo zijn er 

nog wel meer maatregelen te bedenken om 

stoppen met roken op individueel niveau te 

stimuleren. Helemaal niet roken is natuurlijk 

het allerbeste voorbeeld en het makkelijkst 

vol te houden op rookvrije plekken. 

Want geloof me, als het aan mij en Ilvy ligt, 

is Horst aan de Maas in 2035 één grote 

rookvrije gemeente. Eerder mag ook’.

Kinderen van basisschool de Dobbelsteen in Sevenum, bezocht tijdens de ‘rookvrije scholentour’. Behalve Ilvy Sanders (links) en Roy Bouten (voorgrond) staan ook de directeur Judith Geurts en leerkracht Bart van der 

Sterren (rechts) op de foto.

Ook basisschool de Horizon in Sevenum staat voor een Rookvrije Generatie. Het bord zichtbaar voor 

iedereen geplaatst. 

Het begin is gemaakt! Maar er zullen nog veel rookvrije plekken volgen.

Baden in het bos
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ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Elke zondag geopend

www.superkeukens.nl
êêêê Klanten beoordelen Superkeukens met een 8,3 

Jij maakt ‘m super

Ben jij op zoek naar 
een superleuke 
baan in Horst?

Assistent bedrijfsleider

Ervaren keukenadviseur

Junior keukenadviseur
Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: 
www.werkenbijimg.nl/vacatures Heeft een van bovenstaande vacatures je interesse 
gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

37
uur per week

37
uur per week

37
uur per week




