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Luie
Leesbril

Manja was stewardess en liet zich omscholen tot logopedist

Vervolg P1

Steeds vaker die leesbril
nodig? Dat geeft speciﬁeke
praktische problemen, zoals bij
lezen in bed. Je moet dan
rechtop zitten om de pagina’s
behoorlijk in beeld te krijgen.
Misschien is de Luie Leesbril een
oplossing: deze geeft een kijkhoek van 90 graden, zodat de
gebruiker kan blijven liggen zonder het boek met gestrekte arm
omhoog te hoeven houden.

i megagadgets.nl (€ 9,95)

Vrouwen
vaker moe

Alzheimer
voorkomen?
Drink minder
Een onderzoek onder ruim
een miljoen dementerenden in
Frankrijk heeft aangetoond dat
overmatig en langdurig gebruik
van alcohol een van de grootste
risicofactoren is. Onder de
57.000 personen die al voor
hun 65ste de diagnose dementie
kregen, was de ziekte zelfs in
57 procent van de gevallen
gerelateerd aan chronisch drankgebruik.

miljoen
mensen
(ruim) zijn
werkzaam
in de zorgen welzijnssector. Van hen werken er
380.000 in de ouderenzorg;
nummer 2 is de ziekenhuiszorg
met 285.000 werknemers.

1,3
BRON: ZORGVISIE.NL

dag leer ik bij; het vak is zo breed.’

het leukst aan het werk als stewardess. ,,En ik wilde ook een keer een
studie afmaken. Maar wát dan? Pakte
ik pedagogiek weer op? Maar dat
vond ik zó’n vage studie. Dan zou ik
ouders gaan vertellen hoe ze hun
kind moesten opvoeden, terwijl ik
dat zelf met mijn eigen kinderen al
niet makkelijk vond.’’
Ook belangrijk: de studie moest te
combineren zijn met de zorg voor
het gezin. Uiteindelijk viel haar keus
op logopedie, voltijds. ,,Die hbo-studie was in Utrecht, wat heel praktisch betekende dat ik de kinderen
kon afleveren en daarna direct doorfietsen.’’ Nog twee maanden deed
ze er in het weekend een vlucht bij,
maar ze zag al snel in dat ze keuzes

moest maken. ,,Het was moeilijk om
mijn werk los te laten. Je weet wel
wat je hebt, maar niet wat je terugkrijgt.’’

Hyperventilatie
Blok voor blok worstelde ze zich
door vier jaar studie heen en twee
jaar geleden nam ze het diploma in
ontvangst. ,,Ik was zó blij! Heel onwerkelijk – ik had het gewoon gedaan. Het is fijn als je op je 18de al
weet wat je wilt, maar op je 18de hoef
je niet dezelfde te zijn als op je 50ste.
Veranderen kan altijd – dat is een bevrijdende gedachte. En je kunt er
heel veel energie van krijgen.’’
Haar eerste baan als logopedist
had ze in de wijk Zuilen in Utrecht;

Ik wilde een
keer een
studie echt
afmaken

inmiddels werkt ze 2,5 dag per week
bij Logopediepraktijk Odijk-Bunnik.
Daarnaast volgt ze een post-hbo-opleiding adem- en ontspanningstherapie. ,,Een mooie aanvulling op
logopedie. Ik krijg er handvatten
door om mensen met bijvoorbeeld
hyperventilatie beter te helpen.’’
Op de fiets naar huis denkt ze geregeld: wat was het weer leuk vandaag.
,,En elke dag leer ik wat bij. Het vak is
heel breed. De ene keer werk ik met
een kind aan de uitspraak, de andere
keer met een volwassene die last
heeft van heesheid of met iemand die
een infarct heeft gehad waarbij de
stembanden zijn aangetast. Deze
keuze heeft mijn leven verrijkt. Ik
heb er nooit spijt van gehad.’’ ■

CIJFERS & FEITEN

VAN 12 TOT 17 MAART:

Bezoek open dagen!

130.000
vacatures zijn er dit jaar in de
zorg. Vooral ziekenhuizen, de
thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg zitten omhoog.
BRON: UWV
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Tussen 12 en 17 maart kan iedereen een kijkje
nemen achter de schermen bij ruim duizend
zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen, werk-leerbedrijven en zorgopleidingen.
Dit alles in het kader van de Week van Zorg en

Welzijn. Het thema is dit jaar ‘Maak kennis met
kunde’. Meer weten, of zoeken naar een interessante open dag bij u in de buurt? Maak gebruik
van de handige locatiekaart op de website.
i weekvanzorgenwelzijn.nl

MILJARD
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䊱 ‘Elke
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‘Moe’... Het is een vaag
begrip: vermoeidheid valt
lastig objectief te meten.
Onderzoeken gaan uit van
wat mensen er zelf over
zeggen. Zo meldt van alle
Nederlandse werknemers
tussen 15 en 75 jaar 15 procent last te hebben van
‘psychische vermoeidheid’.
In alle leeftijdsgroepen
zeggen vrouwen vaker dan
mannen dat ze moe zijn.
Ook vinden ze vaker dat ze
meer werk op hun bord
krijgen dan anderen.

euro zullen in 2040 de totale
zorgkosten bedragen. Dat is
een verdubbeling ten opzichte
van 2015. Per Nederlander betekent dat in 2040 een
jaarlijkse post
van 9.100
euro, tegen
5.100 euro in
2015.
(BRON: RIVM).
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