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Van de activiteiten commissie 

In februari hebben we kunnen genieten van fantastisch winterweer. Een welkome afwisseling in deze 
corontijd, met weinig activiteiten . Heeft u de prachtige sfeerfoto’s van Aad Hogenboom al op onze 
web pagina gezien? 

Het is heel jammer maar, de bingo van 16 maart kan helaas niet doorgaan. Maar we blijven optimis-
tisch en kijken uit naar het nieuwe seizoen, dat in september hopelijk weer van start kan gaan. 

In april staat de jaarvergadering op de agenda. Waarschijnlijk kan deze niet doorgaan. We wachten 
af hoe de maatregelen van de overheid, om besmetting te voorkomen, zijn. 
Misschien krijgen we groen licht. Zo gauw, wanneer er een evenement doorgang kan vinden, laten 
we dit via de nieuwsbrief weten en vermelden we dat via onze mooie webpagina 
www.kaagenbraassemouderen.nl 

Blijf gezond en snel tot ziens. 

Uitgelicht. 
UIT : MAX MAGAZINE 
Penvrienden worden? 
Op internet zijn verschillende initiatieven te vinden die briefschrijvers aan elkaar koppelen. 
Sommige mensen kiezen voor een eenmalig postmoment, bij anderen loopt dat uit op een langdurige 
correspondentie. 
postmaatje.nl 
ouderenfonds.nl/activiteit/schrijfmaatje 
brievenaanbep.nl 
Brieven schrijven op een ouderwetse typemachine: amsterdamletterwritingclub.nl 

Door de komst van mail, social media en WhatsApp vielen jaarlijks steeds minder brieven en kaarten 
in de bus. De handgeschreven brief was aan het uitsterven, zo was de sombere conclusie. 
Het coronavirus bracht daar vorig jaar echter verandering in. Het aantal verstuurde brieven en kaar-
ten is in 2020 flink toegenomen. Bovendien ontstonden tal van initiatieven om in de corona periode te 
corresponderen met ouderen. 

Fietshelm verplichten?
                   
Nederlanders kunnen nog wel eens gniffelen als we toeristen braaf voorbij zien fietsen met een helmpje, maar zo gek 
hebben zij het nog niet bekeken. Volgens Martin Damen, de belangrijkste verkeersadviseur van het kabinet is de invoe-
ring van een helmplicht voor fietsers de snelste en goedkoopste manier om het aantal verkeersdoden fors te verlagen!
Dit stelt hij in een reactie op de bekendmaking van het aantal verkeersdoden over 2021.

Een fietshelm? Doen!
Als alle fietsers een helm zouden dragen dan zou dit zo’n 80 fietsdoden per jaar schelen. Vanaf hun 55e worden mensen 
slechter in hun balans. Dan moet je niet te lang wachten met het dragen van een helm. Vanaf je 60e een helm op de fiets 
is heel verstandig.

Aantal Verkeersdoden 
Uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er vorig jaar 582 verkeersdoden vielen, 28 minder 
dan in 2020. Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers zat op de fiets. Zo waren er 207 fietsdoden tegenover 175 in-
zittenden van personenauto’s. Er kwamen daarnaast 52 motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 bestuurders 
van een scootmobiel om het leven. Opvallend genoeg is de kans om door een auto-ongeval om het leven te komen sinds 
de eeuwwisseling spectaculair gedaald. Waren er in 2000 nog 543 verkeersdoden zijn dat er in 2021 175. Dat is dus een 
afname van 70 procent. Deze daling zou vooral te maken hebben met het feit dat auto’s steeds veiliger worden.

Stijging van omgekomen E-Bikers
Ook het aantal omgekomen fietsers is in deze periode iets gedaald van 233 naar 207. Het aantal omgekomen e-bikers 
is juist gestegen naar 80 vorig jaar. Fietsers blijven zeer kwetsbaar constateert Damen. Volgens hem zijn Nederlanders 
behoorlijk hardnekkig als het gaat om het niet dragen van een helm, in vergelijking met andere landen. Je haar gaat er 
slechter van zitten en het valt wel mee met de dodelijke ongevallen!
bron: Libelle

Varen met Van Leersum
Dinsdag 19 juli 2022
Vanaf 11.00 uur kunt u aan boord komen en dan gooien we 
om 11.30 de trossen los en gaan we onder het genot van 
een kopje koffie aan een drie uur durende vaartocht beginnen. 
Tijdens de vaartocht krijgt u een uitgebreide lunch aan tafel 
met diverse broodjes, vleeswaren, kaas, diverse zoetigheid 
en een rundvleeskroket met een glaasje melk of karnemelk.
 
De kosten hiervan zijn € 35:00 p.p.
Betalen op rekeningnummer NL47 RABO0355929457 
t.n.v. KBO onder vermelding van vaartocht zomerpalet. 

Opgeven bij: Theo van Rijn telefoon 0633165903 of 
Marian van Veen 071 3314338 of via de mail 
theovanrijn@ziggo.nl of marianvanveen25@gmail.com  

Opstapplaats aan einde van de Sotaweg 



Dure medicijnen? Het is vette woekerwinst die ten goede komt 
aan het farmabedrijf

De discussie over de betaalbaarheid van gezondheidszorg draait weer op volle toeren en onze regering heeft zich voor-
genomen met de slogan ‘passende zorg’ wederom kritisch naar het zorgaanbod te kijken.
Dat is op zichzelf een zinvolle actie. Toch hebben we, alvorens lastige beslissingen te nemen over het wel of niet vergoe-
den van gezondheidszorg, eerst een morele plicht om alle verspilling uit het huidige systeem te persen.
En verspilling is er meer dan genoeg. De vooraanstaande zorgeconoom Don Berwick becijfert keer op keer dat gezond-
heidszorgkosten minstens tien procent verspilling omvatten. Dat betekent dus dat we jaarlijks een kleine tien miljard euro 
door het rioolputje spoelen.
Een van de grootste verspillingen betreft massale overpricing van dure medicijnen. Het is geen uitzondering dat nieuwe 
geneesmiddelen tienduizenden en bij absolute toppers zelfs honderdduizenden euro’s per behandeling kosten. En op de 
vraag waarom die medicijnen zo duur zijn, is het standaard antwoord dat het heel ingewikkeld is ze te maken en dat de 
ontwikkelingskosten enorm zijn.
En dat is dus gewoon niet waar. Economische studies laten zien dat die uitgaven minder dan 20 procent van de uiteinde-
lijke prijs bepalen. De rest is simpelweg vette woekerwinst die ten goede komt aan het farmabedrijf, misbruik makend van 
patent, regelgeving en wanhoop van patiënten met ernstige, soms dodelijke, aandoeningen.
Een treffende illustratie is het middel lenalidomide, een effectief medicament tegen beenmergkanker. De fabrikant rekent 
voor deze pillen ongeveer een ton per patiënt per jaar en die prijs werd afgelopen jaren twintig keer fors verhoogd.
Dat wil zeggen, tot voor kort, want nu het patent verlopen is, heeft het journalistieke onderzoeksplatform The Investigative 
Desk uitgezocht dat het plotseling voor minder dan 1 procent van de oorspronkelijke prijs wordt aangeboden en daalde 
de prijs per pil van 218 euro naar 90 cent. In Nederland is de afgelopen jaren minstens een miljard euro aan alleen al dit 
geneesmiddel uitgegeven.
Andersom gebeurt ook. Het spotgoedkope middeltje mexiletine, al jarenlang gebruikt voor hartritmestoornissen, bleek 
plotseling heel effectief bij een ernstige neurologische spierziekte. Dat was voor de fabrikant, die geen enkele nieuwe 
ontwikkel- of registratieactiviteit verrichtte, aanleiding de prijs honderdvoudig te verhogen.
En er zijn talloze andere voorbeelden waarbij farmaschurken al jarenlang bestaande geneesmiddelen exclusief patente-
ren en vervolgens doodleuk de prijs vijftig tot honderd keer omhoog jagen. Als benzine even een paar dubbeltjes duurder 
wordt, komt de overheid onmiddellijk in actie maar voor een slordige paar honderd miljoen voor de farma-industrie laten 
we ons graag neppen.
Hoge medicijnprijzen hebben helemaal niets te maken met kosten voor ontwikkeling en productie. Omdat er vaak geen 
keuze is bij ernstige ziektes en het monopolie wordt beschermd door uitgebreide patentwetgeving zijn het volledig fictieve 
kosten die vooral worden bepaald door wat de gek ervoor geeft. En die gek dat zijn wij dus met zijn allen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Bron: Het Parool.

Op bezoek bij de Veense Volkstuin onder glasNa het wandelen koffie drinken bij Van Maanen

Iedere donderdag
Elke donderdagochtend om stipt 10.30 starten we bij ‘t Veen onze wandeling. We proberen elke week wat variatie in de 
route aan te brengen, dus lopen we iedere week een andere route.
Na afloop drinken we koffie bij Bakkerij Van Maanen op het Zuidplein maar als het u niet uitkomt drinkt u dat kopje lekker 
thuis! Wandelen in een rustig tempo is de hoofdzaak. De afstand bedraagt maximaal 3.5 kilometer.
Donderdag 26 mei is er vanwege Hemelvaartsdag geen wandelen.
Alleen als het hard regent of glad is lopen we niet. We hopen u op donderdag te mogen begroeten.


