
Streamen tot je scheel ziet 

MARIEKE GROEN

Tijdens een etentje met vrien-
den ging het over de goeie 
series die we de laatste tijd had-
den gezien. ‘Ik heb eindelijk 
Get Back, die mini-docuserie 
over The Beatles gezien,’ zei 
iemand. ‘Zo goed! Ik ben er 
speciaal één maand lid voor ge-
worden van Disney Plus. Nadat 
ik de Beatles had gebinged had 
ik nog 28 dagen over om de rest 
van het aanbod te bekijken. Wat 
helaas bagger was.’
We lachten. 

‘Ik vind The Handmaid’s Tale 
nog steeds een van de beste 
serie van de laatste jaren,’ zei ik.
‘Die staat niet op Netflix, toch?’ 
‘Nee, op Videoland.’
‘Jammer, dat heb ik niet. Ik heb 
al Netflix en HBO Max, nog een 
streamingdienst erbij wordt me 

echt te duur.’
De anderen knikten instem-
mend: wie alle goeie series van 
het moment wil zien is een for-
tuin kwijt aan abonnementen 
op streamingdiensten.

Tenzij je het slim speelt. De 
aanbieders concurreren elkaar 
momenteel de tent uit, hét mo-
ment om daar als consument 
gebruik van te maken. Vrijwel 
alle platforms bieden een gratis 
proeftijd aan van een maand of 
twee weken. In die tijd jaag je 
er gemakkelijk twee seizoenen 
van een serie doorheen. En lukt 
dat niet, dan sluit je gewoon 
een nieuw proefabonnement 
af met een ander emailadres. 
Niks verplicht je om na de gratis 
proefperiode te blijven – als 
je tenminste niet vergeet op te 

zeggen. (Tip: doe het meteen na 
het aanmelden.)

Een poosje gratis arthouse films 
kijken? Ook Cinetree, Mubi en 
Cinemember hebben aantrek-
kelijke welkomstaanbiedingen, 
net als NLZiet, waar je alle 
programma’s van Nederlandse 
zenders terug én vooruit kunt 
kijken, zonder reclames. Je 
krijgt één maand gratis. Wie 
het handig aanpakt hopt van 
streamingdienst naar strea-
mingdienst en kijkt elke avond 
de beste films en series zonder 
ook maar een cent te betalen. 
‘Maar,’ merkte iemand aan tafel 
fijntjes op, ‘terwijl jij als een 
dolle films en series streamt 
op andere platforms loopt je 
dure Netflix-abonnement wel 
gewoon door. Dus je moet hoe 

dan ook betalen.’
Dat hoeft niet, legde ik uit. Veel 
mensen weten niet dat je een 
Netflix-abonnement kunt pau-
zeren. Het staat niet als optie 
op de site aangegeven, maar als 
je kiest voor ‘lidmaatschap be-
eindigen’ wordt je abonnement 
alleen tijdelijk stopgezet. Je 
account met al je gegevens blijft 
nog tien maanden bestaan en 
je kunt op elk gewenst moment 
weer inloggen. Ook handig als 
je lang op vakantie gaat. Of als 
je heel Netflix al uit hebt. 

Schrijver Marieke Groen leeft van 
heel weinig geld, maar voelt zich 
nooit arm. Ze heeft er een kunst van 
gemaakt om met minimale middelen 
maximaal te kunnen genieten en deelt 
hier haar beste bespaar-hacks.

WEINIG GELD, MAAR NIET ARM
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REVALIDEREN IS HARD WERKEN

‘Als je op een fijne plek zit dan scheelt dat veel’

Eerlijk is eerlijk, Manuela (62) 
had er best even de zenuwen 
van toen ze hoorde dat ze zou 
gaan revalideren bij ZGAO. “O 
jee, een verpleeghuis met een 
revalidatieafdeling? Maar ik 
geef alles en iedereen hier een 
tien plus. Ik zie deze plek nu 
even als mijn huis. De mede-
werkers steunen me en ik kan 
altijd bij ze terecht.”

In oktober 2022 ging Manuela 
voor een dotterbehandeling 
naar het OLVG. Er volgden 
operaties en complicaties en 
toen ze belandde op de reva-
lidatieafdeling van ZGAO in 
het OLVG, kon ze niet meer 
lopen. Net voor oud en nieuw 
is besloten dat haar linkerbeen 
geamputeerd moest worden. 
“Een nieuw jaar, nieuwe kan-
sen, zo dacht ik. Nu ben ik hier 
om te herstellen en straks met 
een prothese opnieuw te leren 

lopen. Daarna moet ook mijn 
andere been geamputeerd.”

Lichamelijk valt het Manuela 
niet mee, het is zwaar en ze is 
al vier maanden van huis weg. 
“Dat ik op deze plek zit en dat 
het hier heel fijn is maakt het 
niet per se makkelijk, maar wel 
draaglijk. Ik heb heel veel steun 
aan de psychologen en kan het 
met alle medewerkers goed vin-

Een fijne plek draagt bij aan 

je herstel, als je niet lekker 

wakker wordt gaat het met 

revalideren ook niet goed. 

Dat zeggen Toos en Manu-

ela, die verblijven in het 

vernieuwde Centrum voor 

Revalidatie & Herstel van 

ZGAO. “De medewerkers 

steunen me en ik kan altijd 

bij ze terecht.”

den. Ik heb bewondering voor 
wat ze doen en wie ze zijn.”

Toos (88) doet graag mee aan 
de bingo op de andere afdeling 
waar ook de revalidanten aan 
mee kunnen doen. Dat is fijn, 
want ze miste het wel, thuis in 
Noord deed ze bijna elke dag 
wel iets, klaverjassen bijvoor-
beeld. Toos woont nog hele-
maal zelfstandig. In oktober 

Manuela en Toos verblijven in het Centrum voor Revalidatie & Herstel, waar ze met hulp van fysiotherapie 
en veel andere ondersteuning opnieuw leren lopen. Bezoek is in het centrum ook van harte welkom. “Mijn 
man komt veel, maar ook vriendinnen en mijn zus schuiven vaak aan, en wie wil kan ook gezellig mee-eten.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

kwam ze hier met een gebroken 
enkel. “Toen heb ik weer leren 
lopen en alles, ik liep als een 
kievit naar buiten,” vertelt ze in 
onvervalst Amsterdams. “Zeven 
dagen was ik thuis toen ik weer 
viel; m’n heup gebroken.”
“Ik zat eerst nog een paar dagen 
in De Open Hof, dat was niet de 
juiste plek om te revalideren. 
Toen kwam ik hier godzijdank, 
hier heb ik het reuze naar mijn 

zin.” Toos’ revalidatie zit er 
bijna op, binnenkort mag ze 
naar huis. “De pijn in m’n heup 
viel me nog mee.” Lachend: “Ik 
wou de hele tijd harder kunnen 
in die rolstoel, daar had ik het 
zwaar mee. Ik hou niet van dat 
zachte gedoe. De fysiothera-
peut is hartstikke tevreden over 
me.” 

Revalideren is hard werken, 
zeggen ze beiden. Maar als je op 
een fijne plek zit dan scheelt dat 
veel. Linda, die hier al tien jaar 
werkt: “Er is hier veel veranderd 
na de renovatie. De kamers 
zijn licht en hebben moderne 
badkamers. Daarbij zijn er nu 
meer oefenruimtes en mensen 
hebben veel meer privacy.” 
Hoe het verder zal gaan? Manu-
ela: “Ik wil, moet, zal gaan lo-
pen, daar wil ik alles aan gedaan 
hebben. Ik wil mijn leven niet 
slijten op deze stoel.”

www.zgao.nl
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