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Introductie, om tot een goed begrip te
komen over de betekenis
van een te hoge cholesterol concentratie in
het bloed en de behandeling daarvan wordt
in
dit
eerste
bericht
de
huidige
problematiek geschetst. Om meer inzicht te
verwerven is het zinvol vervolgens in te
gaan op de betekenis van cholesterol in ons
lichaam;

dus

de

fysiologie

van

het

cholesterol. In een tweede artikel (juni
2019) wordt ingegaan op de invloed van
een te hoge cholesterol concentratie al dan
niet

gecombineerd

met

overige

risicofactoren op het ontstaan van hart- en
vaatziekten, en in een derde artikel (eind
juni 2019) wordt de behandeling van zo’n te
hoge cholesterol concentratie met nadruk op het al of niet gebruiken van statines,
wereldwijd de meest voorgeschreven medicijnen aan de orde gesteld. Een industrie van
100 miljard dollar! Maar in de literatuur wordt in vele gevallen het nut hiervan ter
discussie gesteld. Lees hier meer.

Een M-biljet is het type belastingaangifte
waarmee u aangifte inkomstenbelasting doet
over het jaar waarin er sprake is van
immigratie naar Nederland of emigratie naar
het
Een

buitenland.
belastingaangifte in

het

jaar

van

emigreren of immigreren kan alleen met een
zogenaamd M-biljet. Een M-biljet kan door de
belastingplichtige zelf alleen handmatig
worden ingevuld en per post verzonden.
Intermediairs beschikken vaak over aangiftesoftware waarmee het wel mogelijk is het
M-biljet elektronisch in te dienen. Het papieren biljet met complexe vragen waarvan de
implicaties vaak niet duidelijk zijn is voor de meeste mensen een stap te ver. Een Mformulier invullen wordt dan ook vaak uitbesteed aan een professional.
Lees hier meer

LS! Wat vroeger dan normaal dit Dagboek.
We gaan een weekje naar Nederland. Voeling
houden met de familie en het leven in wat
toch altijd ons vaderland zal blijven. Daar
doet geen Franse zon iets aan af. Noch het
wel, noch de wee van een Europese Unie.
Patriotisme

heet

dat.

Lees

maar.

FB.

Nog
even
terugkomen
Die schrijver van Drei Männer im Schnee,
waarover ik schreef, was natuurlijk Erich
Kästner. Velen hadden zijn boek, niet al te
dik!, op hun eindexamenlijst staan. En het
rijtje voorzetsels waar de 3de naamval op
volgt zit er ook nog goed in. Voor sommigen
dook zelfs het verleden in geuren en kleuren
op bij het lezen van mijn herinneringen. Dat
doet me goed, hoewel we nú leven, niet gisteren. Lees hier meer

Partnership met Stichting GOED
De FANF is partner van Stichting Goed. De
essentie van de Stichting GOED is om als
koepel, middels verbinden en samenwerken,
brede

steun

te

verwerven

voor

het

behartigen
van
de
belangen
van
Nederlanders in het buitenland. Denk hierbij
aan

specifieke

belemmeringen

of

beperkingen die samengaan met het wonen
en/of werken in het buitenland en met het
instandhouden van het Nederlanderschap.
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