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EVENT

RUIM 140.000 EURO VOOR
CARE FOR LIFE

MEDISCH

Tijdens het CARE FOR LIFE Night at the Club charity
event is een totaalbedrag van maar liefst 140.460 euro
opgehaald. Daarmee kan de liefdadigheidsinstelling de
wensen van ernstig zieke en gehandicapte kinderen laten
uitkomen. Daarnaast is bekendgemaakt dat Vajèn van den
Bosch ambassadrice van CARE FOR LIFE is geworden.

NIBUD WIL AUTOMATISCHE
PENSIOENOPBOUW
VOOR WERKENDEN

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
verwacht in de toekomst een groeiende groep gepensioneerden die moeite heeft met rondkomen. Het instituut is
daarom van mening dat alle werkenden daarom automatisch
een aanvullend pensioen moeten opbouwen om dat te voorkomen. Het Nibud vindt het onverantwoord om mensen
zelf verantwoordelijk te maken voor hun inkomen na pensionering. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat veel
mensen niet uit zichzelf actief aan de slag gaan met hun
financiële situatie na pensionering. Op dit moment komt al
een derde van de gepensioneerden moeilijk rond.

TREND

WERKEN LOONT LANG
NIET ALTIJD

Nederland telt steeds meer ‘werkende armen’; mensen die wel
een betaalde baan hebben, maar te weinig geld verdienen om
rond te komen. Tussen 2001 en 2014 groeide het aantal met
110.000. Dat meldt het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP).
Vooral alleenstaanden met een klein baantje, grote gezinnen
en zelfstandigen zonder personeel komen in moeilijkheden. In
2014, het laatste jaar dat het SCP hier grondig onderzoek naar
deed, telde Nederland 320.000 werkende armen. Dat komt
neer op 4,6 procent van alle werkenden. Dat is minder dan in
2013, maar nog altijd meer dan in 2001 (3,1 procent).

ONDERZOEK WIJST
GROTE IMPACT
ATOPISCH ECZEEM UIT

Atopisch eczeem heeft een enorme fysieke
en mentale impact op het dagelijks leven van
zowel patiënten als hun familie. Dat blijkt uit
onderzoek van de EFA (European Federation
of Allergy and Airways Diseases Patients’
Associations). Een van de meest schrijnende
bevindingen van het onderzoek is wel dat 88
procent van de personen die op het moment
van het onderzoek ernstige eczeemklachten
had, aangeeft dat er momenten zijn (geweest)
dat de ziekte het moeilijk maakt om met het
leven om te gaan. Alleen al in Nederland hebben zo’n 400.000 mensen atopisch eczeem.
De resultaten van het onderzoek werden
bekendgemaakt tijdens de allereerste Wereld
Eczeem Dag in september.
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DR. HAUSCHKA
THERAPEUT
VAN HET JAAR

Eva-Maria Velmans uit Breda is uitgeroepen tot
Dr. Hauschka Therapeut van het jaar. Nadat bij
de voormalige zakenvrouw kanker was geconstateerd, kwam ze in aanraking met Dr. Hauschka
Cosmetica. Ze besloot het roer om te gooien: in
2012 behaalde ze haar vakdiploma als schoonheidsspecialist en startte in datzelfde jaar haar
salon Kracht van Schoonheid in Breda. Een jaar
later behaalde ze haar therapeutendiploma. ‘EvaMaria heeft niet alleen veel levenswijsheid en
kennis over de huid, maar ze weet ook heel goed
hoe ze een salon professioneel moet runnen. Door
die balans komen zowel zij als haar praktijk tot
hun recht’, aldus de jury.
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QUOTE
BOEK OVER HUIDVERJONGING

In het boek ‘Huidverjonging op maat’ van Karoline van de
Mergel wordt uitgelegd welke factoren je huid sneller doen
verouderen. Daarnaast krijg je als lezer in het 246 pagina’s
tellende boek tips, informatie, oefeningen en recepten die de
huidveroudering tegen kunnen gaan. Van de Mergel is eigenaresse van een skincare clinic in Oostende en gespecialiseerd in
huidverjonging, pigmentbehandelingen en laserbehandelingen
voor permanente ontharing. ISBN: 9789402243666.
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NCV-DIRECTEUR
NIEUWE
VICEVOORZITTER
COSMETICS EUROPE

De Europese overkoepelende cosmeticavereniging Cosmetics Europe heeft tijdens
haar jaarvergadering Ronald van Welie
aangesteld als nieuwe vicevoorzitter voor
de periode 2018-2020. De directeur van de
Nederlandse Cosmetica Vereniging gaat
de komende tijd nauw samenwerken met
Isabelle Martin (Estée Lauder), Charles
François Gaudefroy (Unilever) en voorzitter
Loïc Armand (L’Oréal).

‘ONZEKERHEID
IS ERGER
DAN SLECHT
NIEUWS’

AGENDA

Regelmatig vinden er
beurzen en evenementen plaats.
Kosmetiek zet
ze op een rij:
13-02 t/m 16-02-2019
VIVANESS 2019
Nürnberg, Duitsland
www.vivaness.de
29-03 t/m 31-03-2019
Beauty International
Düsseldorf, Duitsland
www.beauty-international.de
06 t/m 08-04-2019
Beauty Trade special,
Jaarbeurs Utrecht
www.beautytradespecial.nl

BIOLOGISCH ASSORTIMENT
VAN DECLÉOR

Decléor heeft haar eerste biologische assortiment gelanceerd.
De ingrediënten zijn ontwikkeld volgens de criteria van biologische landbouw. De gebruikte essentiële oliën worden lokaal
met stoom gedestilleerd om maximale frisheid te behouden.
Het sleutelingrediënt van de lijn is volgens Decléor de essentiële olie van de roos; een krachtig tegengif voor de gevoelige
huid. Wist je dat er drie tot vier miljoen rozen nodig zijn om een
liter essentiële olie te verkrijgen? Een van de producten van de
lijn is het ‘2 in 1 cream & mask’.

BEL-ME-NIET-REGISTER
VERLEDEN TIJD

Bedrijven of organisaties mogen consumenten voortaan
alleen nog telefonisch benaderen als die daar expliciet
toestemming voor hebben gegeven. Dat is een van de voorstellen die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische
Zaken doet. Ze wil de consument daar beter mee beschermen. Alleen als een consument duidelijk heeft gemaakt er
geen bezwaar tegen te hebben, mag die straks nog gebeld
worden. Nu is er het bel-me-niet-register. Dat werkt precies
andersom.
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