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‘Dansen is een goede aanvulling op 

medische zorg’ 
 

 

Een ziekte kun je er niet mee genezen, maar een volwaardig mens word je er 

wel van: dans. Dat is de diepe overtuiging en ervaring van Andrew Greenwood. 

Als voormalig danser en balletmeester ziet hij wat dansen doet met mensen die 

een chronische ziekte hebben of op hoge leeftijd zijn. ‘Dans zorgt voor 

zingeving, helpt ons om ons te uiten en weer in contact te komen met onszelf.’  

 

Lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7fd63364a3&e=20dc372863


 

 

‘Door de beelden uit 

Oekraïne komt het 

gevoel van angst 

sterker naar boven’ 

De oorlog in Oekraïne kan bij 

Nederlandse senioren pijnlijke 

herinneringen aan de Tweede 

Wereldoorlog oproepen. Psychiater 

Patricia Dashorst, werkzaam bij ARQ 

Centrum ’45, merkt dat senioren de 

laatste maanden meer last hebben 

van verdrietige herinneringen en 

angstgevoelens. Haar belangrijkste 

advies: volg niet ál het nieuws en 

zoek afleiding. 



lees verder  
 

 

 

Plasproblemen: het 

taboe moet eraf 

Een zwakke straal, lang 

nadruppelen, één keer niezen en 

een natte onderbroek: 

plasproblemen bij senioren komen 

veel voor, bij zowel mannen als 

vrouwen. Loop er niet mee door, 

want er is veel aan te doen zegt 

uroloog Saskia Weltings van het 

Zaans Medisch Centrum. 

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a51ad570c9&e=20dc372863
https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=26b82edb0c&e=20dc372863


 

 

Maya Lee schreef boek 

over het 

oorlogsverleden van 

haar moeder 

De Slowaakse kleuterjuf Magda 

Hellinger werd op 25-jarige leeftijd 

gedeporteerd naar Auschwitz. In het 

boek De nazi’s kenden me bij naam 

vertelt dochter Maya Lee (76) het 

ongelooflijke verhaal van haar 

moeder. 

 

lees verder  
 

 

Goed voorbereid uw 

toekomstige zorg 

regelen 

Vroeg of laat gebeurt het: er is extra 

zorg nodig voor uzelf of uw partner, 

of een van uw ouders heeft behoefte 

aan meer hulp dan naasten kunnen 

bieden. Wat nu? Welke zorg is 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=402e293cf0&e=20dc372863


 

nodig, wat kan er allemaal en hoe 

regelt u dat? 

 

lees verder  
 

 

 

Geen kinderen, toch 

een testament? 

Als u geen kinderen heeft, is een 

testament dan eigenlijk wel nodig? 

Dat is zeker nuttig, zegt oud-notaris 

en lid van de juridische helpdesk van 

KBO-Brabant Dré Teeuwen. Al was 

het maar om ervoor te zorgen dat uw 

nalatenschap te zijner tijd wordt 

afgewikkeld door iemand die u dat 

toevertrouwt. 

 

lees verder  
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