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De Zakelijk-pagina 
is bestemd voor zakelijk 
nieuws van adverteerders 
in deze krant. 

Wie iets te melden heeft 
voor deze rubriek kan 
contact opnemen met onze 
verkoopmedewerkers. 
Kijk voor contactgegevens in 
het colofon bij Verkoop.

Lefers Advocatuur: ‘Samen vooruit’

men helaas veel voor, het is constant 
in beweging. Daar waar eerder te 
weinig ruimte was, zie je dat er nu 
steeds meer leegstand ontstaat. Ik 
adviseer om niet met een standaard 
huurcontract te werken. Die con-
tracten voldoen niet waardoor men-
sen in een juridisch conflict terecht 
komen.”

Particuliere huurders hebben meer 
rechten dan ze denken. “Wanneer 
je bijvoorbeeld overlast ondervindt 
van huurders met dezelfde ver-
huurder, dan kun je klagen bij de 
verhuurder. Deze is dan verplicht er 
iets aan te doen.” 

Een ander probleem is de hennep-
teelt. “Dat komt helaas veel voor. 
Hennepteelt door huurders kan 

voor de verhuurder grote gevolgen 
hebben. De nutsbedrijven komen 
met rekeningen bij de verhuurder. 
Dat kun je voorkomen door goed te 
bekijken met wie je in zee gaat en 
het huurcontract op te laten stellen 
door een gespecialiseerde advocaat. 
Zorg dat je weet wie je huurder is.”

kOSTeN “Mensen denken vaak dat 
een advocaat duur is. Het is ech-
ter zo dat belangenbehartiging bij 
letselschade wordt betaald door de 
aansprakelijke partij. Dan kun je 
dus beter een specialist uitkiezen. 
Soms moet je een procedure tegen 
een verzekeraar starten of hiermee 
dreigen. Je hebt daar echter wel een 
advocaat voor nodig. Iemand die 
uitsluitend letschadespecialist is, 
heeft niet de bevoegdheid en ken-

nis om te procederen. Voordeel is 
nu ook dat je, als rechtsbijstand ver-
zekerde, niet verplicht de advocaat 
van de verzekeringsmaatschappij in 
de arm hoeft te nemen. Je hebt hier-
in vrije keus.”

MaaTWeRk Het is voor Lefers be-
langrijk om maatwerk te leveren. 
“Maatwerk lever ik ook in gevallen 
die zich op het snijvlak van aanspra-
kelijkheidsrecht en vastgoedrecht 
bevinden. Wanneer het een ander 
rechtsgebied is, stuur ik de klant 
door naar een andere gespeciali-
seerde advocaat. Andersom krijg ik 
uiteraard ook zaken door van colle-
ga’s. Doe waar je goed in bent en doe 
dat goed.”

a 0545 725 925 of lefers-advocatuur.nl

Lymfoedeem na (borst)kanker

van belang.” Sabine vervolgt: “Er 
komen steeds meer patiënten bij ons 
in de praktijk voor een pre-opera-
tieve meting en daarbij een passend 
advies, dus al voor de operatie. Op 
die manier kunnen we bij het ont-
staan van oedeem, bekijken hoe de 
situatie voorheen was zodat we daar 
de behandeling op kunnen afstem-
men. Dit is mogelijk dankzij onze 
nauwe samenwerking met de mam-
macareverpleegkundigen van het 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
(SKB) in Winterswijk en het Slin-
geland Ziekenhuis in Doetinchem’’, 
legt Sabine uit. 

WaT kUNT U ZelF DOeN? Ieder 
wondje vormt een toegang voor bac-
teriën en kan leiden tot infecties, 

met het risico op verslechtering van 
lymfoedeem. Probeer zoveel moge-
lijk wondjes te voorkomen. 

De kans is groot dat er bij warm 
weer verergering van lymfoedeem 
optreedt. Door extreme warmte kan 
er meer bloed naar weefsels stro-
men. Als de afvoer onvoldoende is, 
kan de opeenhoping van lymfe toe-
nemen. Bij lymfoedeem heeft de zo-
merperiode meer nadelige gevolgen. 
De volgende maatregelen helpen 
om dit voorkomen: wees voorzichtig 
met het nemen van hete douches en 
baden en het gebruik van een sau-
na; niet langdurig in de zon zitten 
en de huid goed beschermen; over-
matige inspanning bij warm weer 
vermijden. Door het gebruik van 

een anti-zonnebrandmiddel met 
een hoge beschermingsfactor, ver-
kleint men de kans op huidbescha-
diging en vochtophoping in de huid 
door zonverbranding. Bij Huid- en 
oedeemtherapie Oost Gelre geven 
de huidtherapeuten advies over de 
juiste zonbescherming. Bij (lang-
durige) vliegreizen veranderd de 
luchtdruk dit kan een negatief ge-
volg hebben voor de  ontwikkeling 
of het verloop van lymfoedeem. Ge-
adviseerd wordt om een eventuele 
compressiekous te dragen tijdens de 
vliegreis en verschillende oefenin-
gen voor, tijdens en na de vlucht toe 
te passen. 

Voor oedeemtherapie of voor ver-
schillende huid- en lasertherapieën 
zoals: acnetherapie, camouflagethe-
rapie, medische peelings, coagu-
latie, elektrische epilatie, litteken-
therapie, dermabrasie, fractional 
needling therapie en lasertherapie 
van overbeharing, vaat- en pigment-
problematiek kan iedereen terecht 
bij Huid- en Oedeemtherapie Oost 
Gelre aan de Van der Meer Walche-
renstraat 2c in Lichtenvoorde of de 
vestiging aan de Industrieweg 115 
in Terborg. Beide vestigingen zijn 
bereikbaar via tel. 0544 - 725 825 of 
info@huidtherapieoostgelre.nl. De 
vergoeding is afhankelijk van de 
(aanvullende) verzekering. 

w huidtherapieoostgelre.nl 

Kyra Broshuis
t @kyrabroshuis

eiBeRGeN Advocaat Jan Lefers uit 
Eibergen heeft een geheel eigen vi-
sie op zijn vak. Uit principe werkt hij 
alleen voor slachtoffers. Daarnaast 
is zijn tarief 30 tot 40 procent lager 
dan bij grote advocatenkantoren. 
Hoe kan dat? “We hebben hier geen 
hoge overheadkosten. Ik werk van-
uit een bescheiden kantoor dat 
functioneel maar zonder overbodige 
luxe is ingericht. Ik werk op trans-
parante wijze, prettig voor mezelf 
maar ook voor de klant.”

Lefers is gespecialiseerd in letsel-
schade- en huurrecht. 
“Voor beide specialismen heb ik 
aanvullende studies gedaan. Ik ben 
lid van de LSA (Vereniging van Let-
selschade Advocaten) én van ASP 
(Vereniging van Advocaten voor 
Slachtoffers van Personenschade). 
Bovendien hebben we het onafhan-
kelijke Keurmerk Letselschade.”

leTSelSCHaDe De wetgeving om-
trent letselschade is lastig en er zijn 
veel verschillende valkuilen, zoals 
causaliteit en toerekening. Het is 
daarom van belang bij dergelijke za-
ken een gespecialiseerde advocaat 
in te schakelen, zo legt Lefers uit. 
“Een letselschadeadvocaat helpt je 
de juiste weg te vinden. Uit principi-
eel oogpunt werk ik uitsluitend voor 
slachtoffers. Deze mensen vragen 
niet om problemen, het overkomt 
hen. Ik help ze verder, we gaan sa-
men vooruit.” 

Voor Lefers is het belangrijk een 
klik te hebben met zijn klanten. “Ze-
ker bij mensen met letselschade is 
het belangrijk dat ze een goed ge-
voel bij mij hebben.”

HUURReCHT Voor zaken die betrek-
king hebben op huurrecht werkt 
Lefers voor bedrijven én particulie-
ren. “Problemen met huurrecht ko-

 p Het team van Lefers advocatuur. 

liCHTeNVOORDe Lymfoedeem kan 
ingrijpende gevolgen hebben in het 
dagelijks leven. Het is daarom be-
langrijk om lymfoedeem te voorko-
men of zo vroeg mogelijk te laten 
behandelen als het toch ontstaat. 
Oedeempatiënten kunnen bij Huid- 
en Oedeemtherapie Oost Gelre te-
recht voor de totale zorg bij oedeem. 
Bepaalde soorten kanker en de be-
handeling daarvan, brengen een 
kans op lymfoedeem met zich mee. 
Lymfoedeem is een ophoping van 
lymfevocht in een lichaamsdeel. 
Het ontstaat vaak na een oncologi-
sche ingreep, chemo of een bestra-
ling, omdat tijdens die behandelin-
gen de lymfeklieren verwijderd/
beschadigd kunnen zijn. 

BeHaNDeliNGeN Door middel van 
manuele lymfedrainage en com-
pressietherapie (zwachtelen) wordt 
geprobeerd om een lichaamsdeel, 
bijvoorbeeld een arm, zo slank mo-
gelijk te krijgen. Wanneer hier niets 
aan gedaan wordt, kan de arm dik en 
pijnlijk blijven, wat een bewegings-
beperking tot gevolg kan hebben. 
Petra vertelt: “Wanneer patiënten 
voor het eerst bij ons komen, wordt 
het gebied waar oedeemvorming 
plaatsvindt nauwkeurig opgemeten, 
zodat het verloop van de behande-
ling goed gevolgd kan worden. Een 
eerste consult neemt dan ook meer 
tijd in beslag, maar voor een effec-
tieve behandeling is een goede start 

 p Zwachtelen is één van de mogelijke behandelingen bij lymfoedeem. 
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