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Artrose Centrum Nederland baanbrekend in Haarlem
Uit onderzoek in 2018 bleek dat bijna
anderhalf miljoen mensen in Nederland
in meer of mindere mate last hebben
van artrose, oftewel gewrichtsslijtage.
Aan de Zijlweg in Haarlem is sinds twee
jaar het Artrose Centrum Nederland gevestigd. Waar praktijkmanager Yvonne
Fiekert twee prangende vragen beantwoordt: waarom weten zo weinig mensen van dit Artrose Centrum en waarom
wordt de behandeling niet vergoed
door de zorgverzekeraar?

In een mooi gerenoveerd pand aan de
Zijlweg zit een multidisciplinair zorgcentrum. Het Artrose Centrum Nederland, dat vijf jaar geleden werd opgericht, heeft daar een aantal ruimtes tot
haar beschikking. Steeds meer mensen
vinden hun weg naar het centrum, vertelt Yvonne Fiekert. 'Het aantal cliënten
is de afgelopen jaren flink gegroeid.
Ondanks het feit dat mensen vooralsnog zelf de kosten voor de behandeling voor hun rekening moeten nemen. Onze praktijk is gespecialiseerd
in de MBST®-behandelmethode, die in
Duitsland werd ontwikkeld. De misvatting heerst nog steeds dat kraakbeen



'Hoe meer mensen wij een
betere kwaliteit van leven
kunnen bieden, hoe beter.'
niet kan herstellen. Wij bewijzen in
ruim 83 % van de gevallen het tegendeel.'
Yvonne Fiekert: 'Kort gezegd zorgt de
MBST® apparatuur ervoor dat kapotte
kraakbeencellen worden hersteld en
lichaamseigen kraakbeencellen voldoende worden voorzien van energie
om goed te kunnen groeien en ontwikkelen. Er wordt energie opgewekt in de
celkernen, waardoor het natuurlijk herstellend vermogen van het kraakbeen
wordt bevorderd. In Duitsland werken
al meer dan 400 artsen en specialisten
met deze nieuwe methode.'
Pijnvrij
In Nederland zijn zorgverzekeraars
echter een stuk voorzichtiger. Zij zijn
nog in afwachting van de resultaten

Maestro Tessa Bos
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van de lopende wetenschappelijke
onderzoeken. Yvonne Fiekert: 'Onze
methode wordt steeds bekender. We
hopen daarom dat in de naaste toekomst de vergoeding er wel komt,
zodat we meer mensen met artrose
kunnen helpen. Nu zijn we nog voor

Tessa Bos van Krans Notarissen uit Haarlem hield achter de schermen toezicht op een ordentelijk verloop van de stemming. Het was een kwestie
van héél goed opletten, checks & balances en het hoofd koel houden. Om
daarna onder luid applaus de enveloppe met inhoud aan de presentator te
overhandigen. Kort maar krachtig. Zó krachtig dat de notaris er in de dagen
na de finale veel reacties op kreeg. Voor een enkeling gaat zij nu zelfs door
het leven als Maestro Bos. Waarvan akte.

 www.artrosecentrum-nederland.nl

De Goede Zaken-pagina van vandaag
is de 53e en daarmee de laatste van
dit jaar. Voor Goede Zaken was 2019
weer een inhoudsvol en inspirerend
jaar, waarin uiteenlopende aspecten
van het ondernemerschap in stad en
streek werden belicht. Van eenpitter tot multinational, van starter tot
gevestigde naam. Mede op basis van
suggesties en tips van partners en lezers vormde Goede Zaken regelmatig
een verbindende schakel tussen ondernemers, overheid en onderwijs.
Volgend jaar verschijnt Goede Zaken
weer vanaf dinsdag 7 januari in deze
krant. Veel van onze partners zullen
ook in het nieuwe jaar hun visie en
verhalen rondom ondernemerschap
met u delen. Dat geldt niet voor Industriekring Haarlem en Tanger Advocaten, die voor het nieuwe jaar andere keuzes hebben gemaakt. Goede
Zaken bedankt deze beide partijen
voor de jarenlange plezierige samenwerking.
Wij wensen u goede kerstdagen, een
gezellige en veilige jaarwisseling en
uiteraard veel Goede Zaken in 2020.

Tot ziens!
Het jaar 2020 staat voor de deur. Een
nieuw jaar met vele juridische veranderingen op alimentatiegebied en
arbeidsrechtelijk gebied. Ik heb u
afgelopen jaar in mijn maandelijkse
bijdragen al meegenomen in deze juridische veranderingen en hoop dat u
het nog allemaal weet. Zo niet, u kunt
mijn bijdragen teruglezen op de website van Goede Zaken en op de site van
Tanger Advocaten.

‘Ik ga mij eens even omdraaien om te kijken of notaris Bos door de deur
naar binnen komt.’ Voor presentator Frits Sissing, de finalisten Monique
Hendrickx en Lucas Hamming en bijna 2 miljoen tv-kijkers hét moment van
de finale van Maestro. De dirigeerwedstrijd annex muzikale afvalrace van
AVROTROS, opgenomen in de Grote Zaal van de Philharmonie in Haarlem.

een belangrijk deel afhankelijk van
mond-tot-mondreclame en van publicaties in kranten en magazines. Hoe
meer mensen wij een betere kwaliteit
van leven kunnen bieden, hoe beter.'

Goede Zaken in 2020

Een korte samenvatting van enkele
juridische zaken die u eventueel voor
1 januari 2020 geregeld moet hebben:
• Slapende dienstverbanden moeten
voor 1 januari 2020 beëindigd zijn.
Als u aanspraak wilt kunnen maken
op compensatie door het UWV van
de transitievergoeding die u verschuldigd bent, gerekend vanaf de
dag twee jaar terug dat een werknemer ziek werd gemeld. Beëindigt u
het slapende dienstverband niet voor
1 januari 2020, dan krijgt u van het
UWV bij beëindiging na die datum
een lager bedrag gecompenseerd.

• Betaalt u partner- en/of kinderalimentatie? De verschuldigde bedragen moet u met 2,5% gaan indexeren. Aangezien alimentatie bij
vooruitbetaling wordt betaald, zult
u deze maand dus al het nieuwe bedrag moeten voldoen.
• Als oproepkrachten nagenoeg 12
maanden of langer bij u in dienst
zijn, dan moet u deze vóór 1 februari 2020 een vaste arbeidsomvang
aanbieden. Gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de maanden van het
oproepcontract heeft gewerkt.
Philippine Hoyng

Ik heb met veel plezier u maandelijks
van de nodige juridische informatie
voorzien en hoop dat u deze met plezier heeft gelezen. Er is echter een tijd
van komen en een tijd van gaan en
de tijd van gaan is gekomen. Ik zal u
komend jaar niet langer op de Goede
Zaken pagina voorzien van juridische
informatie.

Wanneer u in het nieuwe jaar tegen
juridische vraagstukken aanloopt dan
kunt u mij altijd bellen of mailen. Ik
wens u heerlijke feestdagen en een
probleemloos 2020!
 Philippine Hoyng, Tanger
Advocaten (023-512 14 00 of
p.p.hoyng@tanger.nl)

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
ma. 30 december
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met andere
ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

wo. 8 januari 2020
Informatieavond Broodfonds
Voor in deelname geïnteresseerde
ondernemers.
Vanaf 19.30 uur
Locatie: De Plek
ww.waarderpolder.nl
w

di. 7 januari
Sparkz nieuwjaarsborrel
Open event voor ondernemers &
beleidsmakers.
17.30-19.30 uur
Locatie: De Uitkijk
ww.sparkznetworking.nl
w

do. 9 januari
So Jong Business
Thema: ervaringen met
bedrijfsverzekeringen.
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

vr. 10 & 11 & 12 januari
Beste Pingponger van Haarlem
Toernooi, ook voor bedrijventeams.
Vanaf 17.00 uur
Verschillende locaties
ww.debestepingpongervanhaarlem.nl
w
di. 28 januari
Sparkz netwerkdiner
Borrelen, netwerken en dineren.
Locatie: restaurant Fris
18.00-22.30 uur
ww.sparkznetworking.nl
w
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