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All you need
is love!
Het zijn weer de donkerste maanden van het jaar. Soms
heel gezellig, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen. Maar
deze periode betekent ook korte, frisse dagen en lange,
koude nachten. Wat heb je dan nodig? Juist: liefde!
Heerlijk de gordijnen dicht, kachel en kaarsjes aan, misschien
een fijn dekentje als je op de bank zit en een lekker bakje
troost drinkt. Dat kan hartverwarmend werken. Maar ook
deze dingen hebben een koud randje als je geen liefde
krijgt. Of kunt geven. Daarom besloot de redactie eens een
nummer te wijden aan die o zo belangrijke liefde. Want wie
kan er nu zonder?
Liefde is niet voor niets zo’n veelbezongen en -besproken
onderwerp. En ook bij de mensen die we voor deze editie van
MediReva Magazine interviewden, blijkt liefde 1001 verschillende dingen te betekenen. Boeiend, liefdevol maar vooral
inspirerend. Liefde zit ’m in grote en kleine dingen. Van
mantelzorgen tot een hondje in huis nemen en van een boek
maken tot een sport beoefenen.
Laat je verrassen door alle ‘liefdesverklaringen’. Hopelijk
geven die jou de energie alle liefde te geven die je in je hebt.
Zou dat niet een mooi begin zijn van 2018?

De redactie wenst je veel leesplezier!

WIL JIJ JE
VERHAAL
VERTELLEN EN
JE ERVARINGEN
DELEN?

MediReva
is er voor jou!

Een nieuw jaar, een verbeterde
MediReva. Wat kun jij daarmee?
Het succes van MediReva ben jij. Als klant weet
jij hoe belangrijk het is dat je je leven zo kunt
leiden dat je er gelukkig van wordt. Natuurlijk, je
hebt een belemmering, maar er zijn nog heel veel
dingen die je wel kunt. Als stomadrager, iemand
die continentieproblemen heeft, een (vaste)
afnemer van drink- en/of sondevoeding of
patiënt wiens wond(en) verzorgd moeten worden
heb je nog veel kansen en mogelijkheden om je
dromen – hoe groot of klein ook – waar te maken.
MediReva doet er alles aan dat zo makkelijk
en zorgeloos mogelijk te maken voor jou. Door
ervoor te zorgen dat je geen omkijken hebt naar
je medische verzorgingsmaterialen en alles wat
daarbij komt kijken.
Om dit gevoel kracht bij te zetten, zijn we op zoek
naar jouw verhaal als tevreden klant. Want wie
kan dit beter uitleggen dan jij? Jij bent immers de
ervaringsdeskundige. Daarom willen we jou nog
meer podium bieden om je verhaal te doen. Een
van de dingen die we gaan doen, is een prachtig
boek maken met persoonlijke verhalen van
MediReva-klanten. Om te laten zien waar jij
gelukkig van wordt of energie van krijgt. Doe je
ook mee? Help ook mee om anderen te inspireren. Dank je wel namens mensen zoals jij zelf!
Meer weten? Kijk snel op pagina 18!

MediReva Magazine is er voor jou. Heb je vragen? De redactie
beantwoordt ze graag. Wil je je verhaal vertellen of een
ervaring delen? Mail de redactie op redactie@medireva.nl.
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“Ik kan nu
weer doen wat
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// ALLES IS LIEFDE
Tekst Louël de Jong Fotografie privébezit

All you need is…

“Dankzij mijn
hondje voel ik mij
niet depressief”

… love! Geïnspireerd en vervuld raken door iemand of iets
is het mooiste wat er is. Vier mensen verklaren ‘liefde’.

“Vertrouwen hoort
voor mij bij liefde”

Els Cool (76) leerde dat liefde en vertrouwen de basis zijn in haar leven. Tijdens het ziekbed van haar
inmiddels overleden echtgenoot werd dit heel duidelijk.
“De tijd waarin ik mijn zieke partner
verzorgde, was intens. Hij had de ziekte
van Kahler (beenmergkanker) en had met
name in het laatste jaar veel hulp nodig.
Helaas had hij weinig vertrouwen in zijn
medemens. Waarom? Geen idee. Misschien
speelde mee dat hij professor was. Hij
stond kritisch tegenover alles en iedereen.
Dat maakte hem ook bijzonder trouwens.
In de praktijk betekende dit dat hulp accepteren moeilijk was voor hem, bijvoorbeeld
van de thuiszorg. Maar op een gegeven
moment kon ik het echt niet meer alleen
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en pas toen stemde hij in met hulp van
buitenaf. Zeker, die periode samen voelde
ook intiem, míj vertrouwde hij volledig.
Maar wat was het makkelijker geweest
als hij meer mensen had toegelaten.
Vooral voor hemzelf. Ik zit zelf anders in
elkaar: liefde en vertrouwen zijn volgens
mij de basis in het leven. Je hebt anderen
nodig en niet alleen tijdens een ziekbed.
Naar mijn mening zijn mensen vaak erg
individualistisch ingesteld en oordelen we
snel. Ik mis het gewone, onderlinge vertrouwen. Met open blik naar elkaar kijken.

Genegenheid durven tonen én toelaten.
Ik weet: door vervelende ervaringen kun
je het vertrouwen verliezen. Toch moet je
blijven proberen je open te stellen en dat
vertrouwen te houden. Anders sluit je jezelf
af, kun je vereenzamen of krijg je niet de
hulp die je nodig hebt. Vertrouwen hoort
voor mij bij liefde. Dat is een allesoverheersend gevoel.”

Door de ziekte van Crohn en allerlei ingrepen als gevolg daarvan, is Marieke Brekvoort (42) veel
thuis. Door haar Jack Russel trekt ze eropuit en heeft het leven kleur.
“Na mijn tweede operatie – ik was zesentwintig jaar – zag ik bij de dierenwinkel
een advertentie hangen. Puppies te koop,
kleine Jack Russels. Ik voelde me zwak en
doodmoe, maar wist: dit is het voor mij.
Nooit had ik een hond gehad omdat ik
altijd fulltime werkte, nu zat ik thuis en had
behoefde aan afleiding en een maatje. Als
gevolg van de ziekte van Crohn was mijn
dikke darm verwijderd en een ileostoma
aangelegd, dus het herstel duurde lang.
Sita werd mijn grote liefde. Ze kwam vaak
op schoot zitten, enthousiast speeltjes

brengen en het belangrijkste: door haar
ging ik de deur uit en trotseerde ik pijn
en vermoeidheid. Ik ontmoette andere
hondeneigenaren waarvan een aantal
echt vriendin is geworden. Sita is veertien
jaar oud geworden. Sinds twee jaar heb ik
Quinta, een nieuwe Jack Russel. Hoewel
zij heel anders is, veel rustiger, voelt ook
Quinta als mijn grote liefde. Dankzij mijn
hondje voel ik mij niet depressief. Door
alles wat ik meemaak, ligt dat wel op de
loer. Zo ben ik snel moe, heb ik altijd buikklachten, gebruik ik drinkvoeding en moet

ik regelmatig naar het ziekenhuis voor
onderzoeken of een operatie.
Onlangs is mijn endeldarm verwijderd en
heb ik een rectum amputatie ondergaan.
Ook kan ik tijdelijk niet meer sporten en
werk ik minder. Maar zodra het kan, trek ik
eropuit met Quinta, de buitenlucht in. Dan
voel ik mij een stuk beter. Het gelukkigst
ben ik als ik met vriendinnen naar het
strand of bos ga, waar onze honden achter
elkaar aan kunnen rennen.
Daar word ik blij van.”

LEES R!
VERDE
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“Ski en heeft mij
zoveel gebracht”

“Obbe is mij
heel dierbaar”

De ziekte van Ingeborg Kuys (51) gaf een onverwachte, positieve wending aan haar leven. Ze bedacht
Obbe, een wrattenzwijntje dat zieke kinderen helpt.
“Vijf jaar geleden debuteerde ik als kinderboekenschrijfster met Obbe heeft een zere
buik. Ook is er een coole voorlichtingsapp
waarin Obbe kinderen aan de hand neemt
door het zorgtraject. Hiermee worden kinderen voorbereid op het ziekenhuis. Toen ik
zelf jarenlang ernstige darmklachten had
door colitis ulcerosa, miste ik ervaringsverhalen van andere patiënten. Die tijd is
heftig geweest. Ik ben volledig door mijn
nulgrens gezakt. De ziekte had een extreem
verloop: bloedvergiftiging, hoge koorts,
mijn lichaam die mijn darmen afstootte
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en álle denkbare complicaties. Vanuit mijn
ziekenhuisbed zag ik buiten een moeder
lopen met twee kinderen en dacht ik: dat
maak ik nooit meer mee. Onze vier kinderen waren allemaal jonger dan tien, mijn
man werkte veel in het buitenland, ons
gezin was ontwricht en ik kon niks doen.
En toen bleek er toch een medicijn aan te
slaan. Langzaamaan, dat duurde máánden,
verdwenen de ontstekingen. Met mijn arts
besprak ik hoe graag ik tijdens mijn ziekbed
had geweten hoe anderen zich hadden
gevoeld. Hij zei: ‘Ga dat opschrijven. Ik help

je.’ En zo is alles gestart. Na mijn eerste
boek Vreemde kronkels & de wervelwind
over mijn ervaringen met colitis ulcerosa,
heb ik vele verhalen van andere patiënten
opgeschreven. De meesten in boekvorm. Al
schrijvend klom ik uit het dal en bedacht
Obbe, een wrattenzwijntje met een zere
buik dat ook veel lol heeft. Kunstenaar Olga
Lubbers heeft hem getekend. Obbe is mij
heel dierbaar. Ik wil van hem een symbool
maken voor alle kinderen die ziek zijn. En
natuurlijk ga ik voor Obbe, the movie.”
Meer info: www.obbe.co.nl.

Als kind onderging Nadine Donders (58) een beenamputatie. Ze loopt met een prothese, maar skiet
al 35 jaar op één been omdat ze dat gemakkelijker vindt.
“Als puber zag ik in een roddelblad een foto
van Edward Kennedy junior, fanatiek skiënd
met één been. Dat maakte grote indruk. Op
mijn twaalfde was mijn been geamputeerd
als gevolg van botkanker. Een zaadje was
geplant: zou ik ook ooit zo kunnen skiën
als Kennedy? Met dat idee ging ik op
mijn tweeëntwintigste voor het eerst op
wintersport naar Oostenrijk om te leren
skiën op één been. Dat was de eerste keer
alleen een beetje glijden met behulp van
krukkenski’s: geen skistokken maar krukken
waar onderaan een kleine ski zit. Bij de

daaropvolgende skireis raakte ik verslaafd.
Het werd een grote hobbyliefde. Ik ging in
het bestuur van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) en gaf les
op skireizen aan lichamelijk gehandicapte
jongeren en volwassenen. Later deed ik dat
ook op skikampen voor de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV),
voor kinderen met amputaties als gevolg
van kanker. Jarenlang ging ik minstens vier
weken per jaar naar de bergen: drie weken
lesgeven, één week met mijn gezin. Want
natuurlijk zijn mijn man en kinderen mijn

grote liefdes. Maar ik noem skiën graag
meteen daarna omdat het mij zoveel
gebracht heeft. Omdát ik zo graag wilde
skiën, ben ik als tiener vol gaan trainen
voor sterke spieren: zwemmen, fitnessen
en op krukken door het bos. Zo raakte ik
mijn gêne kwijt. Nog altijd ontmoet ik
zoveel mooie mensen. Elke keer als ik
die blije koppies zie van kinderen en hun
ouders als ze samen kunnen skiën, doet
mij dat goed.”
Meer info: www.vgw-online.nl en
www.skov.org.
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COLUMN //
Fotografie Hollandse Hoogte/Edwin Janssen

“Laten we kiezen
voor liefde”
Carry Tefsen
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Ken je het nog, het programma Op goed
geluk? Het was het eerste datingprogramma op de Nederlandse televisie. Op de
buis tussen 1987 en 1992. Ik presenteerde
deze spelshow waarin jonge, single
mensen uit drie kandidaten iemand
mochten kiezen om samen mee op reis te
gaan. Het aardige was dat de vragensteller
de drie niet kon zien en dus blindelings
moest afgaan op de antwoorden die ze
gaven. Het ging er braaf en vooral hetero
aan toe, homo’s durfde de producent
bijvoorbeeld nog niet aan. Hoewel liefde
het thema van dit programma was, wilden
de deelnemers vooral graag op de televisie
komen en een fijn tripje maken. Er zijn
toen leuke vriendschappen ontstaan en
niet eens per se tussen de ‘stelletjes’ die
aan het einde van de aflevering met elkaar
op reis gingen. Qua liefde was het
hoogtepunt een stel dat later daadwerkelijk trouwde en twee dochters kreeg. De
gelukkige bruidegom maakte een liedje
met als titel ‘Op goed geluk’ dat zelfs op
plaat verscheen.
Liefde is een mooi, warm en positief
woord en kent talloze uitingen. Het
gevoel dat je erbij krijgt, kan zomaar
beginnen op je tienerkamer vol hartjes
met I love you. Misschien ben je ooit fan
geweest van zo’n mooie zanger (van die
ene boyband) en ben je hem een tijd
overal achterna gereisd. Omdat je zeker
wist: dit ís hem. Die kriebels die door je
lijf gingen als hij zong en cool danste…
Dat voelde toen toch als échte liefde?
Later denk je nog met plezier terug aan
die tijd maar weet je ook dat liefde wel

iets anders is.
Is het niet zo dat veel mensen samen
optrekken omdat ze elkaar nodig hebben?
Omdat ze elkaar aanvullen of helpen? Als
je dat met liefde doet, kan het zomaar
ware liefde worden. Daarbij geloof ik in
geven en nemen. En in verlangen naar
elkaar. Als ik naar iemand verlang en
degene verlangt ook naar mij, is dat een
mooie vorm van liefde. Heerlijk om dan
bij elkaar te zijn.
Ik denk dat we allemaal liefde nodig
hebben. Helaas lijkt het niet voor
iedereen even makkelijk om liefde te
geven. We leven immers in een best
angstige tijd waarin je jezelf wellicht
liever beschermt tegen in plaats van
openstelt voor een ander. Toch wil ik
positief denken en elkaar een goed hart
toewensen. Ik ben ervan overtuigd dat je
zelf opknapt van openstaan voor je
medemens. Angst is het tegenovergestelde van liefde.
Laten we kiezen voor liefde!

Carry Tefsen (6 augustus
1938) is actrice, presentatrice, zangeres en kunstenares. Ze speelde in talloze
producties zoals De Jantjes,
Billy Elliot (theater) en Zeg
’ns Aaa, ’t Schaep met de
vijf pooten (televisie). Ook is
ze in een aantal films te
zien. Daarnaast schildert
en exposeert ze. Carry is
getrouwd, heeft een dochter,
twee zoons en is (over)
grootmoeder.
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GIFTBOX //
Tekst Suzanne Bodegraven Fotografie Yvette Wolterinck

Joke Stes (64)

“Mantelzorger? Natuurlijk!”
Stel, je mag iemand blij maken met een pakket vol lekkere verwenspulletjes. Wie kies
je dan? In deze rubriek van MediReva Magazine verrassen we steeds iemand anders.
Wie, dat bepaal jij. MediReva regelt de rest. Geef nu degene op die zo’n cadeaubox juist
zó verdient: je zus, vader, vriendin, buurman, (klein-)kind, verzorgende... Deze keer is het
pakket voor Joke.
Joke: “Mijn man heeft me opgegeven voor
deze cadeaubox omdat ik elke dag zijn
stoma verzorg. In 2012 kreeg hij er een
nadat hij was geopereerd aan darmkanker.
Dat zou tijdelijk zijn, maar door littekenweefsel lukte het niet om alles weer
werkend te krijgen. Na zes oprekkingen
zei Adrie: ‘Het is wel goed zo, ik houd
mijn stoma.’ Ik werd mantelzorger,
natuurlijk! Heel normaal. We zijn 47 jaar
getrouwd, dan doe je dat. Toen hij net
geopereerd was, kwam iemand van de
thuiszorg zijn stoma verzorgen. Zo heb ik
het geleerd. Nu hoort het er helemaal bij.
’s Ochtends ontbijten we eerst en dan
verschoon ik de boel. Gelukkig is Adri
kankervrij verklaard. Daar ben ik zo blij
mee! We hebben het goed samen.
Een verrassing? Niet helemaal. We
gebruiken dezelfde computer dus ik had
zijn mailtje al gezien. Maar dat heb ik niet
gezegd, want dit is natuurlijk heel lief.”

Adrie Stes (72) gaf haar op:
“Soms krijg ik een lekkage
tijdens een fietstocht.
Onhandig, want ik voel er
niets van. Dan vind ik het fijn dat Joke
dan bij me is om te helpen. Het zelf doen,
blijkt lastig. Mijn ogen tranen heel erg
waardoor ik niet goed genoeg kan zien.
Naast lekkages had ik in het begin ook
last van een kapotte huid. Nu heb ik
stomamateriaal met honing en gaat het
eigenlijk heel goed. Ik ben lid van de
Stomavereniging. Daar wissel ik ervaringen
uit en geven we elkaar tips. Mijn vrouw en
ik zijn altijd samen. Ze doet heel veel voor
me en daar probeer ik haar voor te
bedanken. Aan het eind van elk jaar krijgt
ze een grote bos bloemen voor alle zorg
die ze me heeft gegeven. Wij zijn een
hecht team. De stomaverpleegkundige die
ons een keer bezig zag, was onder de
indruk van onze samenwerking.”

DIT ZIT ER ALLEMAAL IN!
LOVING BLENDS
• MILDE HAVER BODY
MILK
• MILDE HAVER FACE
AND BODY CRÈME
• HONINGGOUD
BODYMILK
• MYTHISCHE OLIJF
INTENS VOEDENDE
SHAMPOO
• MYTHISCHE OLIJF
INTENS CONDITIONER
& MASKER
• BLOEMEN

WIE GUN
JIJ ZO’N
?
VERWENPAKKET

AMBRE SOLAIR
• AFTER SUN
• SKIN ACTIVE HYDRA
BOMB NIGHT
HEMA
• KAARSEN
• GEURSTOKJES
• HANDDOEKEN
• BORSTEL MET SPIEGEL
• PLAID
• KUSSENS
• BUBBELS
• SNOEPJES
• CHOCOLADE

Je zieke buurvrouw, die fantastische mantelzorger, je moeder die
een belemmering heeft… Ook jij hebt vast iemand in je omgeving
die een box vol heerlijke cadeautjes voor zichzelf verdient.
Geef hem of haar op via redactie@medireva.nl o.v.v. giftbox. En vertel waarom juist die ene persoon zo’n verwenpakket verdient.
Vermeld zijn/haar contactgegevens en die van jezelf. Wie weet, kunnen we uit jouw naam iemand verrassen in één van de volgende
edities van MediReva Magazine! Als je uitgekozen wordt, neemt de redactie contact met je op. Aan aanmeldingen kunnen geen rechten
worden ontleend.
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UIT LIEFDE VOOR... //
Tekst Wendy Dekker

“‘UW DOCHTER ZAL
NIET
OUD
WORDEN,’
ZEIDEN DE ARTSEN TEGEN MIJN OUDERS.
MIJN OVERGEBLEVEN
NIER ZOU HET NAMELIJK OOK

NIET REDDEN.”

“Eigenlijk denk ik er niet te veel aan. Pas wanneer
ik op controle moet – en dat is elke vier
maanden – word ik vreselijk nerveus. En als de
uitslag dan goed blijkt, valt er een last van
mijn schouders en kan ik weer verder.”

geweest, liet mijn moeder haar handtas
staan, zodat ik wist dat ze terugkwam.”

Speciale school
Anja: “Als kind had ik regelmatig blaas- en
nierbekkenontsteking. Wanneer mijn
moeder daarover haar zorgen uitte tegen
de huisarts, kreeg ze te horen dat ze
‘overbezorgd’ was. Tja, zo ging dat in die
tijd. Totdat ik op mijn zesde met een
ernstige nierbekkenontsteking in het Sofia
Kinderziekenhuis Rotterdam terechtkwam, waar bleek dat het voor mijn nieren
te laat was. Ze waren al te ziek geworden.
Eén nier moest er meteen uit en ik kreeg
de diagnose: reflux. Dat is een aangeboren
afwijking aan de urinewegen waarbij een
deel van de urine terugloopt van mijn
blaas naar de nieren. ‘Uw dochter zal niet
oud worden,’ zeiden de artsen tegen mijn
ouders. Mijn overgebleven nier zou het
namelijk ook niet redden.”

Mama’s handtas

Ernstige problemen met haar nieren vormen voor Anja van Heuvelen (54) de rode draad in
haar leven. Maar dankzij een donornier, een positieve kijk op het leven én haar grote liefde Gerrit
(62) laat Anja zich niet kisten.
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“Na de operatie, waarbij mijn urinewegen
werden goedgezet, moest ik een halfjaar
lang in het ziekenhuis blijven om te
herstellen. Tegenwoordig zou zo’n herstel
overigens korter duren en mag de patiënt
veel sneller naar huis. Mijn ouders konden
niet iedere dag langskomen omdat wij een
eind uit de buurt, in Veenendaal, woonden. Mijn vader moest gewoon doorwerken en mijn moeder had thuis nog mijn
broertje en zusje voor wie ze moest
zorgen. Wanneer ze bij me op bezoek was

“Een spannende tijd, vooral voor mijn
ouders. Kinderdialyse werd destijds nog
helemaal niet toegepast in Nederland.
Dat kwam pas in de jaren zeventig. Met
medicijnen en een speciaal dieet lukte het
de achteruitgang van de nierfunctie te
vertragen. In 1974 begon echter ook de
overgebleven nier problemen te geven en
datzelfde jaar begon ik met dialyseren.
Tussen mijn elfde en achttiende jaar
moest ik drie keer per week dialyseren en
kon daardoor maar drie dagen per week
naar school. Ik ging naar een speciale
school voor zieke kinderen die om
medische redenen veel uitval hadden op
school en daardoor het tempo op een
reguliere school niet konden bijhouden.
In 1975, ik was twaalf, kreeg ik mijn eerste
niertransplantatie. Helaas werd de
donornier al snel afgestoten. Hetzelfde
gebeurde de daaropvolgende jaren waarin
ik nog eens twee transplantaties onderging. De niertransplantatie op mijn
achttiende, in 1981, was wél succesvol.
Tien jaar lang ging het goed. Een fijne
en positieve periode: ik haalde mijn
mavo-diploma, begon aan een hbo-studie,
vond een baan en ontmoette Gerrit, mijn
grote liefde.”

Mantelzorger
“Gerrit was een collega van mijn zus. We
ontmoetten elkaar tijdens een etentje bij

haar thuis. Ik vond hem gelijk heel leuk.
Van meet af aan wist hij dat ik nierpatiënt
ben. Al was daar in het begin voor hem
weinig van te merken. De Anja die hij
leerde kennen, was een energieke,
zelfstandige vrouw die 36 uur per week
werkte, alleen woonde en alles zelf deed.
De fysieke achteruitgang is heel geleidelijk gegaan. Die sloop erin. Ik kreeg
problemen met mijn gewrichten, botten,
bloedvaten en pezen. Daardoor kon ik op
een gegeven moment haast niet meer
lopen en inmiddels zit ik in een rolstoel.
Ik ben snel moe, want alles kost veel
inspanning. Gerrit is in de loop der jaren
echt mantelzorger geworden. Hij heeft
veel huishoudelijke klussen van me
overgenomen, zoals boodschappen doen
en koken. Maar hij doet dat allemaal met
liefde. En hij weet dat ik hem alleen de
dingen laat doen die ik zelf écht niet kan.”

Kinderwens
“Mijn grote verdriet is dat ik vanwege
mijn aandoening geen kinderen heb
kunnen krijgen. Doordat ik van jongs af
al dialyseerde, is de aanleg van mijn
baarmoeder niet goed. Gerrit had graag
vader willen worden, maar accepteerde al
snel dat dat er met mij niet in zat. Zelf had
ik er meer moeite mee. Toch is het
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“De niertransplantatie op mijn achttiende, in 1981,
was wel succesvol. Tien jaar lang ging het goed.
Een fijne en positieve periode: ik haalde mijn
mavo-diploma, begon aan een hbo-studie, vond een
baan en ontmoette Gerrit, mijn grote liefde.”

Hans Bart
Directeur NVN

Wat is de NVN?

Realiteitscheck
“Gerrit leeft toch langer dan ik, dacht ik
altijd. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo
vanzelfsprekend. Begin dit jaar waren wij
op vakantie in Denemarken en kreeg
Gerrit een zwaar hartinfarct. Gelukkig
heeft hij het overleefd, maar het was wel
even een realiteitscheck. We wonen in een
huis met drie verdiepingen. Als er wat met
Gerrit gebeurt, moet ik een appartement
kopen, aangepast aan mijn beperkingen.
En zo zou mijn hele leven er anders uit
komen te zien als ik Gerrit niet had. Al
vertrouw ik erop dat er voor alles wel een
oplossing is.”

Droomreis
“Gerrit en ik zouden ooit graag een paar
maanden met een camper door Europa
willen reizen, tot aan het zuiden van
Spanje en dan via Portugal terug. Sowieso
binnen Europa. Naar Azië of de meeste
landen in Afrika bijvoorbeeld, kunnen
we niet. Als getransplanteerde mag je
namelijk niet ingeënt worden met een
levend virus, want het afweersysteem is
te zwak om dat te onderdrukken. Mijn
agenda is vooralsnog heel vol, dus we
hebben nog geen reis in de planning.
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Ik werk in de psychogeriatrie (geneeskunde gericht op aandoeningen die
gepaard gaan met beperkingen van
geestelijke vermogens op hogere leeftijd).
Daarnaast doe ik veel vrijwilligerswerk.
Zo ben ik al jaren verbonden aan de
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN,
zie kader). Eerst heb ik jarenlang geholpen met activiteiten organiseren, nu zit ik
in het bestuur.”

Last van mijn schouders
“Mijn huidige – vijfde – nier heb ik sinds
2000. De garantie dat het goed blijft gaan,
heb ik nooit. Ik heb een vriendin die al
39 jaar een donornier heeft. Maar daar
staat tegenover dat iemand in ons bestuur
zijn donornier bijna net zolang heeft als ik
en bij hem is de nier onlangs afgestoten.
Dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk om
te horen. Ik leef erg met hem mee. Mocht
het bij mij misgaan, dan moet ik weer
beginnen met dialyseren en mag ik op een
wachtlijst voor een nieuwe nier. In mijn
familie is helaas geen geschikte donor
gevonden. Het is niet dat ik voortdurend
in spanning leef of het nog wel goed zit
met mijn nier. Eigenlijk denk ik er niet te
veel aan. Pas wanneer ik op controle moet
– en dat is elke vier maanden – word ik
vreselijk nerveus. En als de uitslag dan
goed blijkt, valt er een last van mijn
schouders en kan ik weer verder.”

Wil jij ook je (levens-)verhaal vertellen?
Mail naar redactie@medireva.nl.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
is een vereniging van en voor mensen met
een nierziekte en hun familie, partners en
donoren. De vereniging telt 7500 leden en zet
zich in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit
van leven en zorg. Dit doet zij door middel van
voorlichting, steun en advies, themadagen en
achterbanraadplegingen.
Hans Bart, directeur van de NVN: “Zo’n 170
van onze leden zijn ook actief betrokken als
vrijwilliger. Daar zijn we heel blij mee. Ze
helpen bijvoorbeeld mee in de organisatie van
themadagen. Zo’n themadag kan bijvoorbeeld
gaan over voeding en dieet. Een van de bijzondere activiteiten die afgelopen september
werd georganiseerd, is een wandeltocht
naar Santiago de Compostela, bedoeld voor
nierpatiënten.” Hans is zelf geen nierpatiënt.
Vier jaar geleden heeft hij juist anoniem een
nier gedoneerd. Hij is daarmee een van de
ruim 500 donoren in Nederland die bij leven
een nier hebben afgestaan. “In mijn werk heb
ik gezien hoe heftig het is om te moeten leven
met nierproblemen waarbij je een leven lang
moet dialyseren.” De NVN komt ook op voor
de belangen van alle nierpatiënten in Nederland, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke
politiek en overleg met zorgverleners.

1-delig Aurum®
met Manuka Honing
Veelzijdige Convex voor
een lekvrije hechting!
(Huid)vriendelijke oplossing voor als
uw stoma extra aandacht vereist.
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achteraf gezien misschien maar goed dat
ik geen kinderen heb. Ik zou mijn hele
leven verdrietig zijn geweest vanwege het
feit dat ik niet fit genoeg was en ze
daardoor niet alles kon geven. Ach, we
hebben nog nichtjes en neefjes van wie
Gerrit en ik enorm genieten.”

// HART VOOR MEDIREVA
Tekst Louël de Jong Fotografie De Beeldredactie/Vincent van den Hoogen, Janita Sassen, Yvette Wolterinck

Geluk zit
in een fijn
boekje
Wat is jouw geluksmoment? Waar
krijg jij energie van? MediReva is
benieuwd naar wat jij daarop zou
antwoorden. Volgend jaar gaan
we een boekje maken met veel
inspirerende verhalen vol geluk
en energie. Lees alvast die van
Amber, Erik en Annemieke.
Jouw verhaal is goud waard…

…voor andere mensen. Want niets is zo inspirerend als
lezen over lotgenoten die ondanks hun beperking iets
maken van hun leven. Bijvoorbeeld door een creatieve
hobby, actieve sport, mooie reizen, dankbare baan,
hartverwarmend vrijwilligerswerk, fijne vriend, vriendin of
lief huisdier… De voorbeelden zijn eindeloos. Daarom is
MediReva op zoek naar mensen die ook hun verhaal willen
doen. Wat is jouw geluksmoment en waar krijg jij energie
van? Alle verhalen komen volgend jaar in een mooi boek.
Hiermee willen we andere mensen op een frisse, positieve
manier inspireren. Ja, ik heb een beperking, maar nou én?
Dit kan ik nog wel. Hier haal ik mijn levenskracht en
-plezier uit. Bij MediReva sta jij als mens centraal. En ieder
mens heeft een uniek verhaal. Mail je verhaal en contactgegevens naar: geluk@medireva.nl. Vertel wat jouw
geluksmoment(en) is/zijn en waar je energie van krijgt.

Verdien een boek!

Meld je nu aan en maak kans op All Around
Maastricht! Van dit mooiste fotoboek van
Maastricht en de Euregio Maas-Rijn (t.w.v.
€ 59,50) geven we maar liefst 50 exemplaren
weg. Wees er snel bij want op is op.
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“Als ik op een dag vijf
vissen vang, ben ik blij”

“Meedoen gaf een
enorme kick”

“Contact met fijne mensen is
wat mij gaande houdt”

Amber de Jong (24): “Als ik een dag alles zelfstandig kan doen,
ben ik gelukkig. Steeds opnieuw gaat er dan een wereld voor me
open. Ik heb reuma en als gevolg daarvan veel kleine hulpmiddelen en een stoma. Bij eigenlijk alles wat met de handen gedaan
wordt, heb ik vaak hulp nodig van mijn man. Een dop losdraaien
of een stomazakje vervangen bijvoorbeeld. Heb ik een goede dag,
dan ga ik liefst vissen. Samen met mijn man. Het is een gezamenlijke hobby. Op onze eerste date gingen we al vissen en op onze
huwelijksreis vorig jaar hebben we gevist op open zee bij
Madeira. Het liefst vis ik op baars. Als ik op een dag vijf vissen
vang, ben ik blij. En ik gooi ze altijd terug, want ik houd niet eens
van vis! Best opmerkelijk want ik kom uit een echte visfamilie: er
wordt veel gevist én bijna iedereen eet dagelijks vis. Maar… ik
gruwel ervan. Vissen is een sociaal gebeuren. Mensen spreken me
aan en zo ontstaan leuke gesprekken. Voor mij werkt het ook
therapeutisch, zo ga ik na de meeste ziekenhuisbezoekjes aan de
waterkant zitten om alles te laten bezinken. Ik ben honderd
procent afgekeurd. Vaak heb ik pijn, maar dankzij allerlei
hulpmiddelen, zoals een wandbeugel in het toilet en speciale
blikopeners, kan ik toch van alles. In de herfst en winter heb ik
door kou en vocht meer last van mijn reuma. Maar zodra het
droog is en niet al te koud, gaan mijn man en ik de stad of polders
in om mooie sloten te zoeken en onze hengels uit te gooien.”

Erik Schwencke (47): “In de sport zoek ik steeds nieuwe uitdagingen. Door een dwarslaesie ben ik sinds 1999 rolstoelgebonden,
maar dat weerhoudt mij niet. Ik ben een fanatiek handbiker en
deed vier keer mee aan de HandbikeBattle in Oostenrijk. Na vier
jaar wilde ik iets anders en heb ik mij op de triatlon gericht.
Zwemmen, handbiken en wheelen dus (wheelen is voor rolstoelgebruikers wat hardlopen is voor valide mensen). Door een
dwarslaesie heb je vaak verminderde controle over je blaas en
darmen, daarom heb ik vrijwillig voor een stoma gekozen.
Hiermee kan ik zelfs prima zwemmen. Stomamateriaal houdt de
stoma op z’n plek. Laatst heb ik voor het eerst meegedaan aan
een officiële, reguliere kwart triatlon. Oké, ik verloor op elk
onderdeel, maar ik was dan ook de enige met een handicap. De
andere deelnemers deden na het zwemmen even hup hun
wetsuit uit, mij kostte dat veel meer tijd, ondanks de hulp van
anderen. Maar meedoen gaf een enorme kick. Een droom is eens
mee te doen aan de legendarische Ironman triatlon op Hawaii.
Nauwelijks haalbaar voor een amateur paratriatleet, er zijn weinig
startplaatsen en zware voorrondes, maar hoe heerlijk moet dat
zijn in de zon, tussen de palmbomen. Ook geniet ik van mijn
gezin. Zo ga ik graag met mijn zoontje (11) naar musea die
interessant zijn voor kinderen en geschikt voor rolstoelers. Ik ben
gelukkig als ik hem zie genieten en sta echt vol in het leven!”

Annemieke de Wit (66): “Ik ben dankbaar voor de mensen die mij
helpen. Zoals mijn neef Henry, zijn vrouw Elly en mijn buurman
Peter. Zij doen klusjes zoals de televisie of verwarming repareren
of het groen in de tuin snoeien. En Peter kijkt ’s morgens altijd
even of mijn rolluiken open zijn. Van mijn kant zorg ik altijd dat
ik lekkere dingen in huis heb. ‘Ik zeg niet meer dat ik kom,’ zei
mijn neef laatst grappend. ‘Jij haalt te veel eten in huis.’ Maar zo
toon ik mijn dankbaarheid. Hij is arts, dus ik kan ook fijn met
hem praten. Ik ben alleen en al mijn hele leven ziek. Bijna zestig
jaar duurde het tot duidelijk werd dat mijn immuunsysteem niet
werkt. Mijn lichaam maakt bepaalde stoffen niet aan. Daarom ga
ik elke drie weken naar het ziekenhuis waar ik via een infuus de
juiste antistoffen en eiwitten krijg toegediend. Ik ben minder
vaak ziek, maar nu voel ik mij vreselijk. Ik had een malonestoma
om de darmen te spoelen, maar sinds deze zomer heb ik een
permanente ileostoma en daarmee heb ik problemen. Gelukkig
heb ik veel steun aan het forum van Stichting Stomaatje. Daar heb
ik aardige mensen leren kennen, waarvan ik een aantal ook privé
spreek. Toen ik in het ziekenhuis lag, kwamen zij me zelfs
opzoeken. Dat deed mij goed, contact met fijne mensen is wat
mij gaande houdt. Sindsdien ben ik meer thuis. Normaal trek ik
met mijn scootmobiel eropuit, maar ik ben bang voor lekkage. Tot
daar een oplossing voor is, vermaak ik me prima op de bank.”
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Tekst Louël de Jong Fotografie Marloes Bosch

“Mama, ik
wil een boek
maken”
Jorrit Strik (14) komt het huis bijna niet uit. Hij heeft een
ernstige maag-darmaandoening en klassiek autisme.
En toch komt hij – figuurlijk – overal. Zijn knuffel Happy
bezoekt de plekken en doet de dingen waarvan hij droomt.
“Happy vertelt zijn leven,” zegt Anne,
Jorrits moeder. Ze maakten het fotoboek
The happy life of Happy. “Jorrit weet alles
over Napoleon. Hij schaakt en is geïnteresseerd in edelstenen, kunst, politiek en zelfs
de stemwijzer heeft hij gedaan. Over alles
heeft hij een mening. Maar sociaal-emotioneel is hij ongeveer zes jaar. Hij is slim en
tegelijk praat hij tegen zijn knuffelhond
Happy die elke seconde van de dag bij
hem is. Alleen bij ons voelt Jorrit zich
veilig. Mijn man Ron en ik slapen bij hem
op de kamer want alleen zijn maakt hem
bang. Naast dat zijn maag en darmstelsel
niet worden aangestuurd door z’n hersenen
(het pseudo-obstructie syndroom) heeft hij
klassiek autisme. Sinds zijn tweede krijgt
hij voeding en medicatie via een permanent infuus in de bloedbaan. Pizza of een
appel heeft hij nog nooit gegeten. Hij heeft
überhaupt nog nooit iets geproefd.”
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Hecht team
“Deze combinatie van heel ziek zijn en
autisme maakt dat Jorrit nauwelijks buiten
komt. Bijna alles is te intensief. Hij is dus
vrijwel altijd thuis, zijn kamer grenst aan de
woonkamer. Ik zorg voor hem, drie dagen
per week is er een verpleegkundige die
niet alleen medische zorg verleent, maar
ook wat schoolwerk met hem doet. Zodra
Ron thuiskomt, neemt hij het stokje over
en ook mijn dochter Lieke (18) en haar
vriend Thom helpen waar ze kunnen. We
zijn een hecht team en doen het samen.
Daarbij is Jorrit de meest zachtaardige
persoon die ik ken.”

lievelingsknuffel Happy Jorrits verhaal
vertelt. Leuk, dacht ik, een serie foto’s
maken en bij de Hema zo’n album laten
afdrukken. Maar zo had hij het niet
bedacht. Het ging om een seriéus boek,
waarop we besloten het ook echt goed aan
te pakken. Als gezin kunnen we nauwelijks
iets ondernemen, dit was een prachtig
project samen. Het idee: in deel 1 doet
Happy dingen die Jorrit ook graag doet,
zoals schaken. In deel 2 ondergaat Happy
alle medische handelingen die Jorrit krijgt;
van een mri-scan tot bloedprikken. En in
deel 3 doet Happy dingen die Jorrit graag
wil, maar niet kan. En dat is veel; van
friet eten tot het Colosseum in Rome
bezoeken.”

“‘Er moet emotie
in de foto!’ zei
hij regelmatig”
Japan
“Zo begonnen we aan een enorme
fotoshoot. Happy die in een boom klimt,
Happy die een echo krijgt in het ziekenhuis, Happy met een stuk pizza. ‘En hij
moet naar Japan,’ zei Jorrit stellig. Als groot
fan van Nintendo is hij gefascineerd door dat
land. Maar het Rijksmuseum is al niet te
doen voor hem, laat staan Japan. Dus moest
iemand anders Happy meenemen. Hoe
gingen we dat voor elkaar krijgen? Op een
maandagmiddag stelde ik de vraag op
Twitter, op maandagavond was het geregeld
en op woensdag zat Happy in het vliegtuig
naar Japan. Dat is de ‘kleine’ Happy

Colosseum in Rome
“Op een dag in het voorjaar zei hij ineens:
‘Mama ik wil een boek maken.’ Hij had
precies in zijn hoofd hoe dat eruit zou zien.
Een fotoboek moest het worden, waarin
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SpeediCath® Flex
Hygiënisch & Gemakkelijk
Vraag uw
proefpakket
NU aan!

“Zo bijzonder hoe mensen de moeite namen Happy mee
te nemen en hem te fotograferen”

SpeediCath Flex is onze nieuwste katheter voor mannen. Ontwikkeld
om het katheteriseren voor u hygiënischer en gemakkelijker te
maken. Zo maken de beschermhoes en inbrenghulp het mogelijk de
katheter in te brengen zonder deze aan te raken. Door de bolvormige
tip laat de katheter zich gemakkelijk inbrengen. Ook zijn de katheter
én de verpakking hersluitbaar zodat u deze discreet kunt meenemen
en weggooien na gebruik.

Droge beschermhoes

Zelf testen?
overigens, een kleinere versie van de grote
knuffel die hij op zijn zevende cadeau
kreeg, blijft thuis en is altijd bij hem.”

Bizarre locaties
“Het was de start van een serie reizen: naar
het Colosseum in Rome, de Mona Lisa en
Arc de Triomphe in Parijs, de finalewedstrijd van de Europa League tussen Ajax en
Manchester United in Stockholm. Dankzij
een artikel in het Algemeen Dagblad ging het
balletje verder rollen. Zo bijzonder hoe
mensen, geen bekenden van ons, de
moeite namen Happy mee te nemen en
hem te fotograferen. Ook kregen we bizarre
locaties aangeboden. Of Happy meewilde
op een ezeltrektocht door Roemenië? Mee
naar Tsjernobyl? Heel aardig, maar het ging
niet om het reizen op zich – zoals gezegd
voelt Jorrit zich het meest veilig thuis –
maar om dingen zien die hij graag wil. En
dat is gelukt.”
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Cristiano Ronaldo
“De reisfoto’s uitgezonderd fotografeerde
Jorrit bijna alles zelf. Mijn favoriet is die
van de voetballende Happy. Qua styling
was dat een hele klus, maar we hebben
zo’n lol gehad. Hij moest namelijk wel in
een Cristiano Ronaldo-houding staan, dus
met stok en visdraadje aan Happy’s slappe
poot hebben we dat in scène gezet. En
Jorrit was kritisch hoor, lang niet alle foto’s
waren meteen goed. ‘Er moet emotie in
de foto!’ zei hij regelmatig. Een van zijn
favorieten is dan ook Happy die een prik
krijgt. De knuffel is inmiddels slap
geknuffeld, dus die zit in elkaar gezakt,
bang, bij de prikdokter. Geëmotioneerd
dus.”

Heel persoonlijk
“Het boek, The happy life of Happy, ligt nu
bij de drukker. Ontzettend benieuwd zijn
we. Over een aantal weken verschijnt het.

We hebben het in eigen beheer uitgegeven
omdat het honderd procent moet zijn zoals
Jorrit het voor ogen had. En een uitgever
heeft altijd ook eigen wensen. Jorrit vindt
het best spannend. Het is heel persoonlijk,
dat realiseert hij zich. Tegelijk: Happy
vertelt zijn leven, Jorrit hoeft zichzelf niet
te laten zien.”

Bolvormige tip

Vraag snel een proefpakket aan via
onderstaande coupon of ga naar
www.coloplast.to/flextest en ervaar
de voordelen zelf!

Hersluitbaar

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2017-11. All rights reserved Coloplast A/S

Dit interview vond plaats in september.
Sinds 28 oktober is het boek The happy life
of Happy (ISBN 9 7894 6323 1718) te koop
via www.bol.com.

Win The happy life of Happy!

MediReva geeft vijf exemplaren weg.
Waarom wil jij dit boek hebben? Of wie geeft
jij het cadeau en waarom? Mail de redactie
via redactie@medireva.nl onder vermelding
van ‘Happy’. De vijf origineelste mails
ontvangen een exemplaar van Jorrits boek.

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van SpeediCath® Flex:
Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren
ik gebruik producten van Coloplast

/

/

Charrièremaat

Woonplaats

ik gebruik geen katheters

ik gebruik producten van een ander merk, nl.:

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, Antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken
om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment
contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw
gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze
toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.
MBMR2017-2

advertentie

Kent u de
kledingclip al?

PUZZEL //

MAAK KANS OP
EEN HORLOGE

Een handig hulpmiddel voor
mensen die katheteriseren
of een stoma hebben

Verwen jezelf of iemand die je lief is met een
persoonlijk cadeautje: een mooi horloge!

De kledingclip houdt uw bovenkleding omhoog,
zodat u beide handen vrij heeft om uw stoma
makkelijk te kunnen verzorgen of te kunnen
katheteriseren.

NU

GRATIS!

3

OP=OP

7 8
5
5

Vul onderstaande coupon in of bezoek onze
website www.coloplast.to/kledingclip

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2017-11. All rights reserved Coloplast A/S

Ja, ik ontvang graag de gratis kledingclip
Voorletter(s)
Postcode

Telefoon

Woonplaats

E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren:
Ik heb een stoma sinds:

Dhr/Mevr*
© Persbelangen

Adres

/

Ik gebruik producten van Coloplast

/
/

/

T.W.V. € 149,-

Fraai hoor, dit minimalistische horloge met leren bandje en
tijdloze uitstraling. Het is dun, elegant en strak ontworpen. Zo is
het Prisma Note-horloge geschikt voor iedere gelegenheid. Of je
nu een etentje hebt, een feestje bezoekt of gewoon lekker een
dagje op pad gaat, je kunt ’m altijd om. En fijn: kies zelf de kleur
van de kast en het bandje!

Ontvang nu gratis dit handige hulpmiddel!

Naam

2x

KANS OP E
PRISMA NOETN
E

Ik gebruik geen katheters
Ik heb geen stoma

6
6 2
3 4 8
2

6
7 2 5
6
1
3
9
8
1

9
4

* G
eschikt voor zowel mannen
als vrouwen.
* Miyota-uurwerk.
* Formaat kast: 40 mm.
* Dikte kast: 7,7 mm.
* Bandje: 20 mm.
* Waterbestendig tot 50 m.
* 
Gemaakt van leer en all
stainless steel.
Meer info: www.prisma.watch.

Ik gebruik producten van een ander merk, namelijk:

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort

Stuur je oplossing voor 5 maart 2018 naar: MediReva Magazine, Postbus 176, 3740 VB Baarn of

* Doorhalen wat niet van toepassing is

mail naar puzzel@medireva.nl. De oplossing van de puzzel in het vorige nummer was: genieten

MB-MR20174

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken
om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment
contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw
gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze
toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

van de kleine dingen in het leven. De winnaars van de drie Pizzarettes zijn: F. Jongen-Badenbroek
uit Gulpen, A. van Leijden uit Vlijmen en A.M. Schagen-Baijens uit Callandsoog. In de komende
periode krijgen prijswinnaars vanzelf bericht.
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// MET ALLE LIEFDE
Tekst Wendy Dekker Fotografie Yvette Wolterinck

Samen
voor
anderen

Vakantie onderbroken
Begin 2016 kreeg Gerard slecht nieuws: hij had
endeldarmkanker. “Gelukkig kon het stuk darm dat
getroffen was op tijd worden weggehaald,” vertelt hij.
Ik kreeg een stoma maar helaas gaf die complicaties.
Enkele maanden na de operatie zaten we op een
camping in Zeeland. Daar ging het plots mis. Ik had
moeite met plassen en kon nauwelijks meer zitten,
zo’n pijn had ik. Mijn stoma bleek verstopt te zijn. We
onderbraken onze vakantie om op en neer te rijden
naar het ziekenhuis in Utrecht, waar een team
klaarstond om mijn darmen weer op gang te krijgen.”

Gerust hart

Iets betekenen voor een ander,
dat is waarom Nell (69) en Gerard
Franso (76) besloten samen naar
Afrika te gaan. Zij deed ontwikkelingswerk als vakdeskundige en
ook hij stak zijn handen uit de
mouwen. Inmiddels zijn ze al
drie keer geweest.
Ze zijn net terug in Nederland na een halfjaar in
Ghana te zijn geweest. Daar begeleidde Nell
Nederlandse studenten in de gezondheidszorg, het
onderwijs en sociaal cultureel werk, die daar stage
liepen. “Van huis uit ben ik verpleegkundige en
lerares in het gezondheidszorgonderwijs,” begint Nell.
“Dit was de derde keer dat we samen naar Ghana
gingen. De eerste keer was in 2011. Ik was net met
pensioen en werd voor dit werk als coach gevraagd.
Natuurlijk wilde ik dat. Ik vind het leuk om mensen
in hun kracht te zetten.” Gerard, die zelf ook al jaren
met pensioen is, ging mee. En terwijl Nell in Ghana
aan de slag ging, maakte Gerard zich nuttig met
allerlei hand- en spandiensten. In 2013 gingen
ze opnieuw.
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Na de vakantie bleek dat de pijn die Gerard had bij
het zitten, werd veroorzaakt door een abces. Hij moest
onmiddellijk worden geopereerd. “In diezelfde
periode kreeg ik de vraag of ik opnieuw in Ghana zou

“Het hele dorp wist
waar de blanke mammy
en daddy woonden”
willen werken,” vertelt Nell. “Maar gezien Gerards
gezondheid durfde ik daar niet meteen ja op te
zeggen.” Gerard had zelf ook twijfels. Behalve een
abces had hij ook een breuk in zijn buikvlies,
waarvoor hij een breukband droeg. “Was het wel zo
verstandig om in mijn conditie naar Afrika te gaan?
Het toeval wilde dat de chirurg die mij behandelt, ook
in Ghana had geopereerd. Als iemand ons advies kon
geven, was hij het wel.” De chirurg zag geen bezwaren. Ook de huisarts gaf haar zegen. Hoewel ze door
vrienden voor gek werden verklaard (‘Waar begin je
aan? De gezondheidszorg is in Afrika toch hartstikke
slecht?’), vertrokken Gerard en Nell begin dit jaar
met een gerust hart opnieuw naar Ghana.

Juiste spullen
Met haar verpleegkundige achtergrond was Nell zich
bewust van de risico’s die haar man liep. “Het is daar

advertentie

Voorkom lekkages
en huidirritaties

// MET ALLE LIEFDE

“Ik vind het leuk om mensen in
hun kracht te zetten”
erg warm en met een stoma kunnen er vervelende
huidinfecties ontstaan, wist ik. En op open wonden
komen vliegen en muggen af.” “Zelf was ik bang dat
met die hitte mijn zakje los zou raken,” voegt Gerard
toe. Ze bespraken dit allemaal met de verpleegkundigen van MediReva en kregen de juiste verzorgingsspullen mee.
Op reis gaan met een stoma is volgens Gerard geen
enkel probleem. “Sterker nog, reizen naar en in
Ghana heeft juist een bijzonder positief effect gehad
op me. In korte tijd leerde ik om te gaan met mijn
beperkingen. In het begin voelde ik mij er nog
onzeker over en dacht ik: kan ik dat allemaal wel? Nu
móest ik wel en deed ik het gewoon.” Hij vertelt dat
ze zelfs ook door het land hebben gereisd. “Dan
zorgde ik er altijd voor dat ik een flesje schoon water
en een tasje met daarin mijn stomaspullen bij me had.
Op een gegeven moment was ik er zo bedreven in,
dat ik eens noodgedwongen langs de kant van de weg,
achter een muurtje, mijn zakje stond te verwisselen.”

Kleurige overhemden
Wel vindt Gerard het prettig om kleding te dragen
waarbij je niet meteen ziet dat hij een stoma heeft.
Daarom bedacht Nell in Ghana een mooi verjaardagscadeau voor haar man: “Op de markt hebben we een
lap stof gehaald, waarvan een kleermaker een paar
28 // MEDIREVA

Wanneer het stomamateriaal niet goed aansluit op het lichaam kan lekkage en huidirritatie
ontstaan. Daarom is het belangrijk dat uw huidplak perfect aansluit op uw buik.

mooie, kleurige overhemden op maat heeft gemaakt
voor Gerard.” Gerard lacht. “Stond die kleermaker op
zondagavond ineens voor de deur, terwijl we nooit
verteld hadden waar we woonden. We waren verbaasd
dat hij ons had kunnen vinden. De kleermaker zei dat
dat heus niet zo moeilijk was, want het hele dorp wist
waar ‘de blanke mammy en daddy’ woonden, haha.”

Door de BodyFit® technologie van SenSura Mio® kan de huidplak meebewegen met
iedere beweging die u maakt, terwijl de huidplak goed blijft zitten. Zo komt de ontlasting
of urine in het stomazakje terecht en niet onder de huidplak. Hierdoor worden lekkages
en huidirritaties voorkomen en kunt u onbezorgd genieten van uw dagelijkse bezigheden

SenSura Mio® voor iedereen

Vraag een gratis testpakket aan en ervaar zelf hoe goed SenSura Mio bij uw lichaam
past. SenSura Mio is verkrijgbaar met vier verschillende huidplakken en als gesloten,
open en urinestomazakje.

www.coloplast.to/testen

Respect voor hun cultuur
Ghana heeft een speciale plek in hun hart gekregen.
“Het is een totaal andere cultuur met andere
gewoontes, maar wij weten inmiddels hoe we
daarmee om moeten gaan. Zo leerden we al snel dat
ze een andere opvatting hebben over afspraken
maken. We nodigden iemand uit om bij ons te komen
eten, maar zij kwam nooit opdagen. Er was iets
tussengekomen, hoorden we later. Dat is daar
normaal. En dat respecteren we, het is hun cultuur.
De mensen zijn ontzettend vriendelijk en behulpzaam.” Hier in Nederland houden Gerard en Nell
zich onder meer bezig met vrijwilligerswerk, zoals bij
de Voedselbank. Verder fietsen ze heel graag. Op de
vraag hoe de toekomst eruit ziet of en wanneer ze
teruggaan naar Ghana, antwoorden ze bijna tegelijk:
“Only God knows. Dat zeggen de mensen in Ghana
ook altijd.”

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2017-10. All rights reserved Coloplast A/S

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio
1-delig

2-delig met klikkoppeling

2-delig met plakkoppeling

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*
Ik gebruik stomazakjes van:

Coloplast

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil*

Dhr/Mevr*

Woonplaats
Stoma sinds:

Anders, namelijk:

Diameter

/

/

mm

Stoma opening: boven / op / onder huidniveau*

Zitten er plooien, rimpels en/of littekens in het gebied dat door uw huidplak bedekt wordt? Ja / Nee*

Ik gebruik een pastaring: Ja / Nee*

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
®

* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

MBMR20174

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken
om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment
contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw
gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze
toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

HOE IS HET NU MET //
Tekst Lydia van der Weide Fotografie Marloes Bosch

De afgelopen jaren hebben heel veel mensen hun
verhaal gedaan in MediReva Magazine. Hoe is het
ze sindsdien vergaan?

Elvira

”Het is alsof ik
een tweede kans
heb gekregen”

Drie jaar geleden vertelde Elvira Kramer-Bolijn (38) dat ze het leven nog altijd
een feestje vond, ondanks de ziekte ms en daarmee samenhangende beperkingen. Eind vorig jaar kwam haar wereld onverwacht op z’n kop te staan.
Elvira: “Natuurlijk was het een grote klap
toen ik negen jaar geleden hoorde dat ik
ms had. Toch bleef ik alles altijd van de
positieve kant zien. Dat ik voor honderdprocent werd afgekeurd, was erg. Maar het
gaf me wel de kans om volop moeder te
zijn voor mijn zoontje Dex en ook nog
energie over te houden om leuke dingen
met vriendinnen te doen. En de stoma die
ik kreeg, gaf me zoveel vrijheid dat ik er
alleen maar blij mee kon zijn. Bovendien
was de ms sinds de geboorte van Dex, nu
vijf jaar, stabiel. En dan heb ik ook nog de
liefste man van de wereld! Dus mij hoorde
je absoluut niet klagen.
Maar het slechte nieuws van eind vorig
jaar haalde me totaal onderuit. Ik had al
een tijdje last van lage rugpijn en tussentijdse bloedingen. Via wat omwegen werd
er een uitstrijkje gemaakt. Toen ik werd
gebeld of ik mij de volgende dag in het
ziekenhuis wilde melden, wist ik het
eigenlijk al. Baarmoederhalskanker.
Op de behandeltafel werd alle hoop die ik
nog had, weggevaagd: ze ontdekten een
030////MEDIREVA
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tumor van vierenhalve centimeter.
Kwaadaardig. En ik bleek ook nog losse
kankercellen in mijn buikvocht te hebben.
Wat heb ik gehuild. Ook mijn man, die
altijd sterk is, hield het niet droog. Wij
hadden al zoveel meegemaakt en dan nu
dít. Dit kon zomaar het einde betekenen.
Mijn zoontje zat net in groep 1. Wie weet
zou ik hem moeten achterlaten. Waar had
ik dit in hemelsnaam aan verdiend?”

Bang om dood te gaan
“Ik zou chemo’s en bestralingen krijgen:
mijn kans was fifty fifty, werd gezegd. Rond
kerst – ik had net al mijn haar laten
afknippen en me een pruik laten aanmeten
– ben ik ingestort. Ik kreeg de eerste
paniekaanval van mijn leven. Gesprekken
met mijn huisarts, schoonzusje en kal
meringspillen brachten wat rust. Die pillen
heb ik overigens maar twee keer geslikt:
liever verdriet dan niets meer voelen. Maar
wat was het moeilijk. Ik was zo bang om
dood te gaan. En het verdriet dat anderen
om mij hadden, sneed door mijn ziel.”

Positief effect
“Maar de chemo sloeg aan! Toen ik na zes
behandeling een echo kreeg, bleek de
tumor twee centimeter geslonken. Dat gaf
hoop, heel veel hoop. Ik vond mijn oude
vechtlust terug. Na nog een serie chemobehandelingen en 34 bestralingen,
waarvoor ik dagelijks naar het ziekenhuis
moest, is de kanker weg. Helemaal! Nu is
het natuurlijk hopen dat dit zo blijft, maar
ik ben hier al zo blij mee. Het is alsof ik
een tweede kans heb gekregen. Ik doe
aan mindfullness om bij de dag te leven.
Het heeft geen zin om me zorgen te
maken over de toekomst. Nu gaat het
goed en daar gaat het om. En de chemo
lijkt een positief effect te hebben gehad
op de ms: ik ben van al mijn medicijnen
af, ik gebruik alleen nog wietolie. Ik ben
iedereen om mij heen heel dankbaar voor
alle steun. Vooral mijn man, Arthur. Hij
heeft al zoveel met mij moeten meemaken, dat is ongelooflijk. Maar hij ziet in
mij nog altijd dezelfde Elvira, zelfs toen ik
helemaal opgezet was door de chemo.”
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IK LUISTER... //
Tekst Lydia van der Weide

NIEUW!

De medewerkers van de klantenservice van MediReva bieden een luisterend oor aan
klanten. Er komen aangrijpende, mooie en ontroerende verhalen voorbij. In ieder nummer
van MediReva Magazine één gesprek.

Dicht bij elkaar
“Ik wil graag onderleggers bij u bestellen,” zegt
mevrouw Van Dijk. “En urineopvangzakken. Mijn
man is zo ziek dat hij aan bed is gekluisterd. Maar
graag een beperkt aantal van alles, als dat kan. Mijn
grote liefde is terminaal en het zal waarschijnlijk niet
lang meer duren.”
“Wat erg voor u,” antwoord ik. “Ja, het is verschrikkelijk,” bevestigt mevrouw Van Dijk. “Mijn man heeft
een hersentumor en is de laatste tijd heel hard
achteruitgegaan. Ik verzorg hem thuis. Ik heb
onbetaald verlof opgenomen en ben dag en nacht bij
hem.” “Dat zal wel zwaar zijn,” leef ik mee. “Zeker.
Maar ik zou niet anders willen,” vervolgt mevrouw
met rustige stem. “We zijn al 37 jaar getrouwd en
hebben tot aan zijn ziekte geen nacht zonder elkaar
doorgebracht. In deze laatste fase wil ik er continu
voor hem zijn. Zijn ziekte heeft ons nog zo dicht bij
elkaar gebracht. Hoe verdrietig de situatie nu ook is,
we zijn oneindig dankbaar voor de tijd die wij samen
hebben gehad. Hij was de beste man die ik mij maar
wensen kon. Kinderen waren ons niet gegund, maar

we hadden genoeg aan elkaar. Mijn man is erg zwak
nu, maar als hij wakker is, praten we veel. We zijn nog
zo hecht. En elke nacht kruip ik naast hem, op het
ziekenhuisbed dat in onze woonkamer staat. Dan leg

“Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde”
ik mijn hoofd op zijn borst en luister naar het kloppen
van zijn hart. Dat zal ik blijven doen tot het laatste
moment.” Ik knipper met mijn ogen van ontroering.
“We zullen de bestelling in orde maken. En maakt u
zich geen zorgen: ongebruikte materialen kunt u
retourneren. Maar ik hoop dat u nog een hoop mooie
momenten samen gegund is.” “Dat hoop ik ook,”
antwoord mevrouw Van Dijk. “Maar ook daarna zal hij
dichtbij me zijn. Want weet u: als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde.”

BIJ DE KLANTENSERVICE...
... BEANTWOORDEN
36 COLLEGA’S DE
TELEFOONS: 5 MANNEN
EN 31 VROUWEN.
... KOMEN TUSSEN DE 2000
EN 3100 TELEFOONTJES PER
DAG BINNEN. DE PIEK IS
TUSSEN 9.00 EN 11.00 UUR.
... LOOPT HET AANTAL IN DE
LAATSTE WEKEN VAN HET
JAAR OP NAAR ZO’N 4000
TELEFOONTJES.
... WORDT IN MEER DAN 98%
VAN DE GEVALLEN DE
TELEFOON BINNEN 15
SECONDEN AANGENOMEN.
... WORDEN ALLE
TELEFOONTJES DOOR
MENSEN BEANTWOORD.
DUS GEEN BANDJES EN
KEUZEMENU’S.
... DUURT EEN GEMIDDELD
GESPREK ZO’N 2 MINUTEN.
... WORDEN SERVICE,
LEVERING EN KLACHTENAFHANDELING DOOR
KLANTEN BEOORDEELD
MET EEN CIJFER DAT
GEMIDDELD TUSSEN DE
4,6 EN 4,9 LIGT (5 IS HET
HOOGST HAALBARE).
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, waar kennis en
ervaring samen komen!

EuroTec kiest voor veiligheid, zekerheid,
gemak en comfort! U ook?
Fleximate plakken en zakjes klikken op elkaar en
worden vergrendeld met een ‘Lock-Ring’ zodat ze
stevig vast zitten. Dit systeem is nu nog makkelijker!
Snel, soepel en eenvoudig!

Als voor u bepaalde stoma accessoires niet meer of
slechts gedeeltelijk worden vergoed, dan kunt u deze
producten voordelig rechtstreeks via onze webshop
bestellen.
U zult deze producten zoals afvalzakjes, adhesive
remover spray en doekjes, stomasteunbanden
nergens goedkoper vinden.

Zeer geschikt voor stomadragers met weinig
kracht of gevoel in de handen of stomadragers die hard drukken op de buik
niet verdragen.

www.eurotecshop.nl

Fleximate plakken en zakjes zijn ook te
combineren met de plakken en zakjes
van Coloplast Assura en Sensura Click.
Zo kunt u zelf dé ideale combinatie
samenstellen.

EuroTec staat voor u klaar!

Wilt u dit complete systeem eens
proberen of alleen de plak of zakjes
(voor colo-, ileo- en urostoma), bel
of mail ons voor een advies op maat
van onze stomaverpleegkundigen!

Meer informatie of gratis
monsters aanvragen?

EuroTec webshop

Hebt u weleens lekkages of andere problemen? Of wilt u gewoon eens wat
anders proberen, om te kijken of de materialen van EuroTec nog
beter aansluiten bij uw persoonlijke wensen?
Neem vrijblijvend contact op voor advies op maat en ontvang gratis een
mooi koﬀertje boordevol informatie en producten om thuis op uw gemak
uit te proberen. Nu met gratis een handige toilettas voor onderweg!

Volg ons ook op

acebook

Neem gerust contact met ons op

Bel of mail EuroTec: 0165 - 551226, info@eurotec.nl
Bezoek onze website: www.eurotec.nl
EuroTec BV. Schotsbossenstraat 8, 4705 AG Roosendaal

Wat je vraag of
behoefte ook is.

MediReva is een medisch speciaalzaak, die hulp
middelen en verzorgingsmaterialen levert. Wij
verlenen zorg zoals we die zelf zouden willen krijgen:
professioneel en kundig, met een flinke portie
persoonlijke aandacht. En dat gaat verder dan een
snelle bezorging van jouw bestelling. Bij MediReva
geloven we dat je met de juiste begeleiding
gestimuleerd kan worden om je eigen veerkracht
te vinden en de draad weer op te pakken.
Dit zijn onze zorggebieden:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan op www.medireva.nl.

