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van jou? Kijk op medireva.nl/vertel
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W E L KO M

Op dit speciale online platform kun je ook  
in gesprek met anderen. Wil je tips uit- 

wisselen? Reageren op een verhaal? In discussie 
met mensen die in dezelfde situatie zitten of  
een soortgelijke beperking hebben? Je opgeven  
voor een rubriek? Ook dat kan allemaal op 
medireva.nl/vertel. Deze nieuwe website is  
er helemaal voor jou. 

En mijn vertrouwde blad dan, denk je misschien? 
Geen zorgen, dat blijft! Met naast de persoonlijke 
verhalen een aantal bekende én nieuwe rubrieken. 
Zoals altijd kun je elk kwartaal een nieuwe editie 
verwachten die met je bestelling wordt meege-
stuurd. Maar Vertel… heet niet voor niets Vertel… 
Wat is jouw verhaal? Je bent van harte welkom om 
te vertellen hoe jouw leven eruitziet. Waar je 
gelukkig van wordt. Wat je over wonnen hebt.  
Wie of wat ervoor zorgt dat je doorgaat. En hoe  
je de toekomst invult. Jij bent én blijft de aller-
belangrijkste verteller: in dit blad en online.  
 

Als ervaringsdeskundige kun jij als geen ander 
lezers en bezoekers inspireren. Daarom zie je 
vanaf nu ook altijd iemand op de cover van wie  
je een verhaal terugleest in het blad (en online).  
Deze keer trapt Waldo af. Misschien vertel jij  
de volgende keer wel jouw verhaal? 

Elk nummer krijgt de sfeer van het seizoen mee. 
Deze keer vieren we de lente. Het jaargetijde 
waarin je je winterjas verwisselt voor een luchtig 
jack, je vaker naar buiten gaat, vakantieplannen 
smeedt en uitjes plant. In Vertel… en op  
medireva.nl/vertel kun je alvast heel wat leuke  
ideeën opdoen. 
Natuurlijk is de redactie heel benieuwd wat je 
vindt van Vertel… en medireva.nl/vertel. Tips en 
suggesties hoe we het blad en de website leuker, 
beter en interessanter kunnen maken? Laat het 
gerust weten.

De redactie wenst je veel leesplezier!

Je ziet het goed: MediReva Magazine heeft een opgefrist jasje  
én een andere naam! Daarnaast is er nu ook medireva.nl/vertel. 

Hierop vind je het hele jaar door inspirerende verhalen en extra's. 
Zoals achter-de-schermenfilmpjes, tips, polls en winacties. 

K I J K M E E
Neem een kijkje achter de schermen bij de restyling 
medireva.nl/vertel

• Vormbare huidplaat (bij parastomale hernia’s)

• Met Manuka Honing

• Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat

• Voorzien van een kijkvenster

NIEUW!

Distributeur: Welland Nederland BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
T + 31 (0)88 6670066 • E info@welland.nl • I www.welland.nl
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Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/
of om u informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform Medical BV en OstoMixx BV. Desbetre� ende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aange-
wezen werknemers van Welland. Uw data worden zeer vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/
of uw Medisch Speciaalzaak. U heeft altijd het recht op toegang tot, verifi catie van en/of opzegging van uw persoonlijke gegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, worden uw gegevens uit de 
database van Welland verwijderd. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar: 
Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren.

Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profi le 
Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op. Vergeet daarom 

a.u.b. niet uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder uw contactgegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanhef: Dhr. Mevr.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

Aurum® Profi le
1-delig

Veelzijdige probleemoplosser bij 
one� enheden en parastomale hernia’s
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Axioma Communicatie, Baarn,  
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Dessing, Wendy Dekker, Richard Elverding, 
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Vraag de Gratis Brochure aan via  088 - 0080 100

Volledig maatwerk

Aan huis opgemeten

Keuze uit 15+ modellen

Volledig personaliseerbaar

Hulpmiddel
wereld.nl
Onderdeel van MediReva

Wenst u meer informatie?
Via www.hulpmiddelwereld.nl 
of in een van onze showrooms in: 
Maastricht & Helmond.
Bel voor meer informatie naar:
088 - 0080 100

Gezond zitten
Wat veel mensen niet weten, is dat 
zitten belastend is voor het menselijk 
lichaam. Meer nog dan liggen of staan. 
Voor onze gezondheid geldt: zo min 
mogelijk zitten en zoveel mogelijk
bbewegen. Dus wanneer u zit, kunt u 
dat maar beter zo gezond mogelijk 
doen. Dan blijft u langer fit.

Op maat gemaakt
Het Het verschil tussen zitten en écht goed zitten 
voelt u meteen. En heel veel tevreden klan-
ten gingen u voor. Zij genieten al jarenlang van 
hun eigen, op maat gemaakte Fitform-stoel. 
Een investering in een gezonde toekomst. 
Ook mensen die nergens goed in konden 
zitten, genieten nu zonder klachten van 
comfort, rust en ontspanning. 

Verantwoord relaxen in een Fitform Sta-op Stoel
Langdurig gezond zitten begint bij een stoel op maat

Samen shoppen

26
Incontinentnou én?

12
Saskia is  diabeet in  Japan
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Wie zegt dat een stoma je  

kledingkeuze hoeft te  

beïnvloeden? Met deze 

handige tips en tricks zorg jij 

dat je kleding lekker zit en je 

stoma onzichtbaar is. En nee, 

daarvoor hoef je echt niet  

persé wijde kleding te dragen. 

R E P O R TAG E

Samen
shoppen!

 Vanwege mijn ileostoma 
draag ik ruim zittende 
broeken. Om overhemden  
te laten bloezen heb ik  
altijd een elastieken  
band om mijn buik.”

 Ik snuffel graag op de 
markt, maar eindig altijd 
in mijn favoriete winkels: 
Amélie en De Stokroos. Ik 
wil rustig kunnen passen.”

Na koffie en taart 
in café/restaurant 
NielZ is het shop-
tijd. Op naar de 
favoriete winkels, 
met ieder 100 euro 
zakgeld. 

Stadgenoten Freddy 
Meijer en Marian 

Fietje-Meupelenberg 
hebben beiden een stoma. 
MediReva nodigde hen 
uit samen te shoppen in 
hun Almelo, om zo 
kledingtips te horen.  
Een gezellige, eerste 
ontmoeting was het, 
waarbij favoriete winkels 
werden afgestruind. 
Marian: “Mensen zeiden: 
‘Joh, trek een wijde rok 
aan’. Maar zo simpel ligt 
het niet.”

"

"
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Met dank aan: stomaatje.nl en stomavereniging.nl.

• KLEURRIJKE PRINTS 
Kies voor een kleurrijke of grafische print. De prints 
camoufleren de contouren van het zakje. Ook vallen 
eventuele lekkages minder op als je een top of 
sweater met print draagt. Donkere kleuren hebben 
hetzelfde effect.

• EEN ZWANGERSCHAPSBROEK 
Niet alleen handig als je zwanger bent, want deze 
broek heeft een zachte, flexibele band van elastisch 
materiaal die niet op je stoma drukt en mooi over je 
buik valt. De elastische band zorgt er bovendien 
voor dat alles mooi glad onder een shirt valt. 

• ADEMENDE STOF 
Natuurlijke stoffen als katoen, linnen of wol zitten 
lekker licht, voeren zweet sneller af en drogen snel.

• CORRIGEREND ONDERGOED 
Hiermee zorg je dat de stoma goed op zijn plek  
blijft zitten. Een strak shirt geeft hetzelfde effect.  
Bovendien zorgt corrigerend ondergoed of een strak  
shirt ervoor dat de stoma minder zichtbaar is.

HULP MIDDELEN OM
KLEDING BETER 
PASSEND TE MAKEN
•  Een elastische steunband
•  Een locus (dit is een 

beugel aan de riem  
met extra ruimte voor  
het stomazakje)

•  Drukknopen op de 
breukband

• Bretels

SPECIALE WINKELS
Er zijn ook een aantal 
kledingwinkels die zich 
hebben gespecialiseerd  
in kleding voor mensen 

met een stoma. Kijk 
bijvoorbeeld eens bij See 
me go (lingerie en stoma-
banden) of Piet Koopmans 
(herenbroeken).

DOE HET ZELF
Wist je dat je ook je  
eigen stomahoesjes kunt 
ontwerpen? Op de site 
designyourstoma.nl vind
je stomahoesjes in allerlei 
hippe designs, kleuren en 
prints. Ook vind je er 
stomabanden en tal 
van andere handige 
producten.

SLIMME HULPJES
Nog meer handige shoptips & trucs!

K I J K M E E
Bekijk nog 5 handige shoptips van Marian en Freddy 
medireva.nl/vertel

 Zorg voor details die de aan-
dacht weghalen van de plek waar 
de stoma zit (in mijn geval een 
urinestoma): hoed, tasje, ketting, 
brede ceintuur (niet strak!).”

 Ook een grote omslagsjaal 
camoufleert mooi. Fijn deze 
trucjes. Want, eerlijk is 
eerlijk, soms voel ik me  
onzeker door mijn stoma.”

 Twents voor ‘altijd doorgaan’ 
is 'Ait vedan'. Sinds drie jaar 
voel ik me harstikke happy 
dankzij goed stomamateriaal  
en de stomaverpleegkundigen  
in het ziekenhuis.” Ik draag spijkerbroe-

ken in een grotere 
maat, met bretels. De 
clips daarvan zijn niet 
stevig, dus maak ik 
knopen aan de binnen-
kant van mijn jeans.”

TIPS van Marian & Freddy

"

"

"

"
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C O L U M N

Zes maanden geleden ben ik omgevallen op het 
voetbalveld. Zomaar, pats-boem: daar lag ik.  

Mijn hart stond stil. Van die dag weet ik vrij weinig meer. 
Een van de laatste dingen die ik me herinner, is dat ik 
mijn voetbalschoenen heb aangetrokken. Maar dat ik niet  
veel later op het veld stond en scoorde (een big deal voor 
een veteraan): dat is allemaal weg. Ik werd wakker in het 
ziekenhuis en daar hoorde ik dat ik een zware hartaanval 
heb gehad en dood ben geweest. 
Dankzij mijn redders en hun vliegensvlugge handelen 
leef ik nog. Toen ik neerviel, hadden een paar mensen  
op het veld het lef om actie te ondernemen. Minutenlang 
hebben ze me gereanimeerd. Later in het ziekenhuis heb 
ik vijf bypasses gehad. Dat ik er nu nog ben, heb ik alleen 
aan hun snelle handelen te danken.  
Ik ben ze immens dankbaar: mijn helden. Ze hebben  
niet alleen mij gered, maar ook alle mensen die van  
me houden. En ze hebben mijn vier kinderen van een 
enorm trauma onthouden. Toen de Serviceclub Rotary 
Maastricht-Oost belde met de vraag of ik ambassadeur 
wilde worden voor Keep the Heartbeat Going hoefde  
ik daar geen seconde over na te denken.  
De stichting vindt dat iedereen – jong én oud – moet 
kunnen reanimeren. In Nederland krijgen wekelijks 
driehonderd mensen een hartstilstand. In de praktijk 

blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd kunnen zijn om te 
helpen. Het is dus belangrijk dat omstanders direct 
beginnen met reanimeren, maar lang niet iedereen weet 
hoe dat moet. Keep the Heartbeat Going zet zich 
daarom in voor reanimatie-onderwijs op middelbare 
scholen, zodat leerlingen deze vaardigheid hun hele 
leven met zich meedragen. Een missie waar ik volledig 
achter sta.  
Op 2 maart vond er bij de wedstrijd Roda JC - Heracles 
Almelo voor de eerste keer een live Heartbeat-event 
plaats. Samen met duizenden voetbalfans, scholieren 
en Roda JC-spelers lieten we in het stadion minuten-
lang een hartslag horen. Een hartslag die gered kan 
worden als iemand durft te reanimeren. Het was  
enorm indrukwekkend om te zien hoe een hartslag 
werd nagebootst.  
Ik hoop dat de toon hiermee is gezet en er overal in 
Nederland Heartbeat-events plaatsvinden.
Als presentator is praten en verbinden mijn vak. 
Daarom vind ik het mooi dat ik vanuit mijn eigen 
ervaring mensen kan aanzetten tot actie: volg een 
reanimatiecursus. Weet hoe hard je moet duwen op 
iemands borstkas en hoe je mond-op-mond beademing 
uitvoert. Het is niet moeilijk, en je kunt er wel een leven 
mee redden. 

 Dankzij mijn  
redders  ben ik  er nog”

BAS WESTERWEEL

Bas (54) is oud-televisiepresentator en co-presentator 
van het radioprogramma NH Weekendspits.

www.coloplast.to/testmio

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-03. All rights reserved Coloplast A/S

 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.

Naam      Voorletter(s)                      Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*     Stoma sinds:               /             /

Ik gebruik stomazakjes van:    Coloplast    Anders, namelijk:  Diameter          mm  

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil*                    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

 1-delig      2-delig met klikkoppeling      2-delig met plakkoppeling

MBMR20181* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Voorkom lekkages 
en huidirritaties

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio

Onbezorgd naar buiten en van de frisse lucht genieten? Uw stomamateriaal moet u 
veiligheid en comfort bieden en lekkages en huidirritaties voorkomen. Daarom is het 
belangrijk dat uw huidplak perfect aansluit op uw lichaam. Zo komt de ontlasting of urine 
in het zakje terecht en niet onder de huidplak.

SenSura® Mio voor iedereen
SenSura Mio voelt u niet zitten. Het zorgt voor een goede aansluiting op de huid, zelfs 
wanneer uw huid littekens of plooien heeft. Het materiaal is beschikbaar in vier verschillende 
huidplakken. Zo biedt SenSura Mio voor iedere buik en stoma de passende ondersteuning.

Vraag een gratis testpakket aan en ervaar zelf hoe goed 
SenSura Mio bij uw lichaam past.

CA1529-10•Adv_SMio_Voorkom lekkage+bon 200x265_MBMR20181.indd   1 14-03-18   09:44
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S T E R K E  V R O U W

Wat voor Saskia in 2016 begon als een 
werkervaringsplek voor assistent-

leraar Engels op een middelbare school in 
Echizen City is uitgelopen op een langdurig 
verblijf in Japan. “Twee jaar eerder ben ik 
afgestudeerd als orthopedagoog aan de 
Universiteit van Utrecht. Ik kreeg deze  
kans via een Japans overheidsproject  
waarin native Engelssprekenden Japanse 
leraren assisteren in de uitspraak van  
Engels bij leerlingen en ik wist meteen:  
dit moet ik gaan doen.” 
Stiekem was Saskia al een tijdje verliefd  
op het Aziatische land. In 2011 had ze haar  
eerste uitwisseling in Japan en in 2015 ging  

ze terug voor een vakan-
tie. “Toen wist ik: daar  
wil ik voor langere tijd 
naartoe.” En dat doet  
ze nu: “Zodra mijn 
contract midden 2019  
is afgelopen, ga ik naar 
Kyoto en wil ik werken  
in een traditioneel 
theehuis.” Lachend: 
“Mijn moeder vraagt zich 

weleens af of ik ooit nog terugkom. Ik denk 
het wel, hoor.”  
De fascinatie voor Japan begon met interesse 
in Pokémon-karakters en ging steeds verder. 
“Ik las over Japanse tradities en rituelen, nam 
les in de Japanse taal, las Japanse literatuur  
en verwonderde me over de Japanse samen-
leving. Over hun vakmanschap, bijvoorbeeld 
in porselein, en hun prachtige tempels. Het is 
allemaal zo anders dan in Nederland, zo 
vreemd. Heel interessant.”

EEN LAND VAN TEGENSTELLINGEN 
“Toen ik voor het eerst in Japan voor een  
uitwisseling kwam, woonde ik in de miljoe-
nenstad Kyoto. Nu heb ik een appartement in 
Echizen City, een stad met ongeveer 86.000 
inwoners. Het ligt aan de westkust, ter hoogte 

van Tokio. Echizen is een kleine stad en zo 
anders dan de grote steden. Daar houden ze 
van technologische innovaties, maar in 
Echizen overheerst de traditie. Eigenlijk is dit 
nog een beetje platteland. Er zijn veel prach-
tige boeddhistische tempels en Shinto-heilig-
dommen. Tijdens feest dagen en bruiloften 
dragen vrouwen een kimono. Veel mensen 
bidden geregeld in een tempel of voor een 
Shinto-altaar, voor hun overleden voorouders 
en geluk. Ik vind dat mooi om te zien.”  
Maar ze is niet blind voor de problemen waar 
Japan mee kampt, zoals de vergrijzing.  
“De geboortecijfers dalen. Op het platteland  
en hier in Echizen wonen veel ouderen en  
begin twintigers. De meeste dertigers vertrek-
ken naar de grote steden. Degenen die zijn 
gebleven, zijn vaak al getrouwd. Want dat 
vindt de familie belangrijk. Als je het anders 
doet, word je daar op aangekeken. Vaak blijft 
de vrouw thuis, de man werkt en maakt veel 
uren. Dat moet wel, omdat het leven duur is. 
Ook kinderen zijn duur, dat is een van de 
redenen dat de geboorte cijfers dalen.”  
De lange werk dagen spelen volgens haar ook 
een rol. “Mensen hebben amper tijd voor 
zichzelf, laat staan 
voor een relatie  
en kinderen.  
Japan is het land 
van de tegenstel-
lingen. Het is 
steeds zoekende 
naar de balans 
tussen modern  
en traditioneel.”  
Een Japanse 
vriend heeft Saskia dan ook niet ontmoet.  
“De meeste mannen van mijn leeftijd zijn al 
getrouwd en gesetteld. Daarnaast zijn er 
cultuur- en taalbarrières. Japanse mannen 
willen vaak geen buitenlandse vrouw, want 
die luisteren niet zo goed. Dat klopt bij mij 
wel!” lacht ze. “Serieus: ik zou het belangrijk 

Je laten hinderen door diabetes? Saskia de Laurentis (28) 
kan zich er niets bij voorstellen. Ze woont en werkt in het 

Japanse Echizen City. “Het is een fascinerend land.  
Aan de ene kant is het heel modern, aan de andere kant 

hangen Japanners sterk aan hun tradities.”

“Mijn moeder 
vraagt zich  
weleens af  
of ik ooit nog  
terugkom” 

“Het is allemaal  
zo anders dan in  
Nederland, zo 
vreemd. Heel  
interessant”

Verliefd
op

Japan
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vinden dat hij dan ook in het buitenland is 
geweest. Dat hij wat meer van de wereld  
heeft gezien.”

GEK OP DE LEERLINGEN 
Op de school waar Saskia werkt, vergaat het 
haar prima. “De docenten zijn allemaal 
Japanners en als assistent help ik met de 
lesopstelling, ik lees voor, doe de activiteiten-
les en oefen de Engelse uitspraak met de 
leerlingen. De verhouding tussen leraren en 
assistenten is tamelijk hiërarchisch, maar ik 
vind dat niet erg. Ik ben te gast en vind dit 
werk hartstikke leuk. Ik geef les aan vijftien- 
tot achttienjarigen op gymnasiumniveau.  
Het is geweldig om met deze leerlingen te 
werken. Ze studeren hard en luisteren goed. 
Eén leerlinge is geïnteresseerd geraakt  
in Nederlands. Ik geef haar privéles  
Nederlands. Fantastisch! Binnenkort heeft 
een van mijn klassen diploma-uitreiking en 
dan moet ik afscheid van ze gaan nemen.  
Dat vind ik best emotioneel. Ik heb met die 
klas een goeie klik. We maken veel grapjes en 
ik snap de 'inside jokes'. Ik heb ze anderhalf 
jaar lesgegeven. Ze voelen als ‘mijn kinderen’. 
Ik heb ze al gezegd dat ik bij de diploma- 
uitreiking vast moet huilen. Dat vinden ze 
ontroerend. Natuurlijk weet ik dat ze de wijde 
wereld in moeten. Sommigen gaan zelfs in de  
VS studeren.”

INSULINEPENNEN 
Saskia heeft diabetes type 1, wat in Japan niet 
veel voorkomt. “Het is een westerse ziekte. 
Ook type 2 komt hier niet veel voor, omdat 
Japanners over het algemeen gezond eten,  
er staat veel vis op het menu. Maar met de 
vergrijzing en de opkomst van westers  
eten, komt de ziekte steeds vaker voor.  
Met MediReva had ik geregeld dat ik voor de 
werkervaringsplek een voorraad mee had 

voor een halfjaar. Het assortiment in Japan  
is namelijk veel minder groot dan in Neder-
land. Ik ben gaan uitzoeken hoe ik na dat 
halfjaar in Japan aan m’n spullen kan komen. 
Dat valt niet mee.  
In het ziekenhuis 
waren ze onder  
de indruk van  
mijn persoonlijke 
insulinepomp die 
communiceert met  
de glucosemeter.  
Die geavanceerde materialen zijn er in Japan 
niet. Het materiaal dat er is, is duur en kun je 
alleen huren van het ziekenhuis. Ik ben 
daarom overgestapt op insulinepennen,  
de bloedglucosemeter huur ik. De pennen zijn 
voorgevuld. Ik kan er een week mee doen. 
Anders dan in Nederland moet ik elke maand 
naar het ziekenhuis om nieuwe recepten aan 
te vragen. Dat is wel wat gedoe.”

WERKEN IN EEN THEEHUIS 
Als ze niet op school bezig is, volgt Saskia 
theeceremonielessen. De theeceremonie is 
mede gebaseerd op de eeuwenoude ‘wabi 
sabi’-filosofie en is door de eeuwen heen 
steeds verder geperfectioneerd tot een soort 
kunst van het zijn. Het gaat om het aanvaar-
den van leegte en imperfectie. “Er wordt niet 
gesproken en je brengt je gedachten tot rust. 
Ik neem al anderhalf jaar les hierin en vind het 
heerlijk. Ik ben nogal chaotisch, maar na een 
eerste slokje groene thee kom ik tot rust.  
Na het lesgeven wil ik weer richting Kyoto  
en daar in de buurt gaan werken in een 
theehuis. Ja, gekleed in zo’n kimono.  
Ik vind dit zo’n mooi ritueel dat ik  
erover denk om er wat mee te  
gaan doen als ik weer in  
Nederland ben.” 

“Diabetes  
komt in Japan 
niet vaak voor” 

Kent u de 
kledingclip al?

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

Naam      Voorletter(s)                                 Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren:               /             /    Ik gebruik geen katheters

Ik heb een stoma sinds:               /             /     Ik heb geen stoma

 Ik gebruik producten van Coloplast    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
MB-MR20174* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ja, ik ontvang graag de gratis kledingclip

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

Ontvang nu gratis dit handige hulpmiddel!

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

NU
GRATIS!

OP=OP

Een handig hulpmiddel voor 
mensen die katheteriseren 
of een stoma hebben

 houdt uw bovenkleding omhoog, NU
GRATIS!

OP=OP

 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.

STO1529-9•Adv_A4 kledingklip 200x265.indd   1 24-10-17   14:51
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D E  G I F T B OX

Stel, je mag iemand blij maken met een pakket vol leuke en  
lekkere spulletjes. Wie kies je dan? In deze rubriek verrassen we  

steeds iemand anders. Wie, dat bepaal jij. MediReva regelt de rest.  
Deze keer is het pakket voor Hendy Koster.

Hendy (56): “Mijn zus Sandra heeft me 
opgegeven, omdat ze het zo knap vindt 

dat ik altijd doorzet en ondanks alles geniet van 
de mooie dingen in het leven. Maar dat lukt me 
alleen dankzij de lieve hulp die ik krijg van haar 
en haar zoontje Alex (8). Ik vind het ontzettend 
lief van haar dat ze dit heeft gedaan en had het 
totaal niet verwacht. In 2011 kreeg ik te horen 
dat ik eierstokkanker had. Een klap in mijn 
gezicht, helemaal toen het uitgezaaid bleek te 
zijn. Opeens was ik ongeneeslijk ziek. Artsen 
probeerden het te onderdrukken met operaties 
en nieuwe medicijnen, maar daar kreeg ik 
allerlei nare bijwerkingen van. Een tumor 
zorgde voor een darmafsluiting waardoor ik 
geopereerd moest worden en een ileostoma 
kreeg. Het was en is een heftige tijd, maar 
Sandra en Alex helpen me met van alles. We 
wonen met z’n drieën in één huis en dat is heel 
gezellig. We zijn ontzettend close. Alex is mijn 
oogappel. Hij is mijn reden om te blijven leven. 
Hij zorgt voor zo veel positiviteit. Dankzij hem 
heb ik geleerd om de energie die ik heb te 
gebruiken voor leuke dingen. Met zijn drieën 
gaan we er graag op uit. Zo hebben we een 
abonnement op de dierentuin en vorig jaar zijn 
we met z’n allen naar Florida gegaan. Wat een 
droomvakantie was dat. Daar geniet ik zo van!”

Dit zit er allemaal in!

•  Plaid
•  Handdoek
•  Washandje
•  Doucheschuim
•  Scrub
•  Gezichtsmasker
•  Gehaakt mandje
•  Luxe schrijfboek
•  Gekleurde pennen
•  Etui
•  Kaarsen
•  Servetten
•  Melkchocolade
•  Pure chocolade met 

pecannoten & kokos
•  Thee
•  Fles Crémant de  

Bourgogne
•  Bloemen

 

“Ontzettend lief van haar”

Sandra (48) gaf haar op: “Ik  
ben zo trots op Hendy. Hoe  
ze haar leven heeft opgepakt  
na de heftige tijd die ze heeft 
meegemaakt. Ondanks alle 
nare operaties en die ‘stomme stoma’ – zoals 
wij die noemen – houdt ze de moed erin.  
Zo knap. We gaan graag samen naar de sauna. 
Dat vind ik dapper. Het is best een drempel 
om daar binnen te stappen, mensen kijken 
natuurlijk toch naar haar stoma. Maar daar 
trekt ze zich niets van aan. 
Hendy is echt mijn beste vriendin. We wonen 
al jaren samen en zorgen voor elkaar. Ik ga 
mee naar de artsen en help haar met de 
dagelijkse dingen, zoals het verschonen van 
haar stoma. Die ligt erg diep waardoor ze  
dat niet gemakkelijk zelf kan. Maar Hendy 
zorgt ook weer voor mij en mijn zoontje Alex. 
Ze helpt met hem opvoeden en is echt zijn 
tweede moeder. Als iemand deze giftbox 
verdient, is het mijn zus.”

K I J K M E E
Bekijk hoe Sandra Hendy verrast! 
medireva.nl/vertel

D O E M E E
Iemand verwennen met een giftbox? 
medireva.nl/vertel
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W E G  M E T  DAT  TA B O E

Na de eerste revalidatieweken krijgen veel patiënten 
behoefte aan informatie over seksualiteit. Hoe moet 
dat verder als je te maken hebt met verlamming, 
chronische pijn of hersenletsel?

“Veel professionals vinden seksualiteit een  
lastig onderwerp,” zegt Nelleke van Winkelhof. 
“Ik niet. Als intimiteitverpleegkundige op de 
dwarslaesieafdeling van een revalidatiecentrum 
praat ik vaak over seksualiteit. Na een dwars-
laesie – en een hele reeks andere aandoeningen 
– verandert ook iemands seksleven. Het gebruik 
van medicijnen en chemokuren kunnen van 
invloed zijn op iemands libido. Voor de patiënt 
en zijn of haar partner is dit heel ingrijpend.” 

AAN DE KEUKENTAFEL

Nelleke krijgt hier regelmatig, voorzichtig, 
vragen over. “Logisch, als verpleegkundige sta  
ik aan het bed en help ik patiënten met wassen, 
naar de wc gaan en katheteriseren. Voorheen 
had ik, evenals mijn collega’s, geen pasklaar 
antwoord. Niet dat ik het moeilijk vond om 
hierover te praten, hoor. Mijn ouders vonden 
seksualiteit een normaal onderdeel van de 

opvoeding, dus vroeger was dit al bespreekbaar 
aan de keukentafel. Juist omdát ik er zo vrij over 
sprak, raadde een revalidatiearts mij aan me 
hierin te specialiseren. Zo kon ik de specifieke 
vragen van patiënten beantwoorden. Ik besloot 
een post-hbo-opleiding seksuologie te doen en 
werd intimiteitverpleegkundige.” 

OPENHEID HELPT

De afgelopen jaren heeft ze al heel wat vragen 
kunnen beantwoorden en patiënten kunnen 
geruststellen. “Er is vaak ongemak, gêne en 
onzekerheid bij mensen. Maar seksualiteit  
moet onderdeel zijn van het revalidatietraject. 
Intimiteit en seksualiteit veranderen, en de 
spontaniteit is weg, maar meer openheid helpt 
enorm. Dat hoor ik regelmatig terug. Het moet 
uit de taboesfeer.” Op de volgende pagina geeft 
Nelleke antwoord op de vier meest gestelde  
vragen die ze in de praktijk krijgt.

intiemevragen
4

WIE: Nelleke van Winkelhof (59)  
WOONPLAATS: Heerlen
BEROEP: intimiteitverpleegkundige 
op de dwarslaesieafdeling van een 
revalidatiecentrum in Hoensbroek 
GELEERD VAN HAAR WERK: “Na 
een groot trauma blijft de behoefte 
aan intimiteit. Maak dit bespreek-
baar. Het hoort bij het leven.” 

“Mijn nieuwe
zakje maakt minder 

geluid en voelt 
comfortabel!”

Claire

Veilig DiscreetComfortabel

Eigentijds 1-delig colozakje van EsteemTM

Gebruikt u Esteem colo zakjes en ontvangt u 
ander materiaal? Òf bent u benieuwd wat de vernieuwingen 

inhouden en wilt u een gratis proefpakket ontvangen?

bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com

NIEUW nu ook verkrijgbaar 
bij Medireva

WT•Convatec_Stoma_APSproject_200x265mm_Medireva.indd   1 02-03-18   08:55
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TIJDENS HET KATHETERISEREN KRIJG 
IK SOMS EEN ERECTIE. HOE KAN DAT,  
TERWIJL IK DOOR MIJN DWARSLAESIE 
VERLAMD BEN?

“Ik maak regelmatig mee dat een man met een 
dwarslaesie tijdens het katheteriseren een 
erectie krijgt. Omdat hij verlamd is, voelt hij dit 
niet en heeft hij het zelf vaak ook niet meteen in 
de gaten. Dat hij een erectie krijgt, begrijpt hij  
in eerste instantie niet: dat kon toch helemaal 

niet meer? Ik leg dan uit 
dat een erectie door twee 
mechanismen in gang 
wordt gezet:  
door aanraking van de 
penis (de reflex erectie),  
en door emotie, lust en 
erotische afbeeldingen 
bijvoorbeeld (de psycho-

gene erectie). Hier is sprake van een reflex. 
Meestal wordt er dan wat gegrinnikt, ik bespreek 
het ook een beetje speels. Geen drama, ik kom 
later gewoon terug om het katheteriseren 
opnieuw te proberen.  
Afhankelijk van de hoogte van de dwarslaesie 
verplaatsen de erogene zones zich naar de nek, 
hals, oren en schouders. Mensen raken opge-
wonden via andere lichaamsdelen. Dat is mooi  
te zien in de film Intouchables (een Franse film 
uit 2011 over het waargebeurde verhaal van een 
gehandicapte aristocraat die een vriendschap 
opbouwt met zijn verzorger, red.). De verlamde 
hoofdpersoon laat vrouwen zijn oren masseren 
zodat hij toch erotisch genot heeft.”

VEELGESTELDEVRAGEN AAN  ÉN ANTWOORDEN VAN NELLEKE 

4

“De spontaniteit 
bij seks is weg”

“Er is sprake 
van een reflex. 
Geen drama, 
dan kom ik  
later terug”

DOOR MIJN NIET-AANGEBOREN HERSEN-
LETSEL BEN IK ONGEREMDER, OOK ALS HET 
GAAT OM SEKSUELE BEHOEFTEN. HOE KAN 
IK HIERMEE OMGAAN?

“Karakterverandering is vaak een van de  
‘onzichtbare’ gevolgen van hersenletsel dat niet is 
aangeboren. Helaas zie ik hierdoor veel koppels 
uit elkaar gaan. Iemand met een niet-aangeboren 
hersenletsel is vaak ongeremder – op alle vlakken, 
dus ook seksueel. Dit kan tijdelijk zijn, maar op 
het moment zelf kun je er niet veel aan verande-
ren. Er is meer behoefte aan masturberen en 
sommige single mannen willen graag intiem 
contact met een vrouw. In Limburg bieden 
Flekszorg en De Ultieme Zorg verwen- en 
snoezelzorg aan mensen met een beperking en 
ouderen. De seks werkers van deze organisaties 
zijn voormalig verpleegkundigen en hebben  
dus ervaring in de omgang met mensen met  
een beperking. In de twintig jaar dat ik in dit 
revalidatie centrum werk, is het een aantal keer 
voor gekomen dat we een vrouw van Flekszorg  
hebben laten komen voor een revalidant.  
Omdat ieder mens behoefte heeft aan aandacht, 
genegenheid en intimiteit.”

DOOR MIJN DWARSLAESIE HEB IK GEEN 
ZAADLOZING MEER. KUNNEN MIJN  
PARTNER EN IK NOG KINDEREN KRIJGEN?

“Bij jonge stellen is er vaak een kinderwens. Op 
de spoedeisende hulp, waar veel patiënten met 
een dwarslaesie als eerste binnen komen, zou 
daarom bij mannen meteen zaad afgenomen en 
ingevroren moeten 
worden. Dan zijn er 
nog actieve zaadcel-
len in het lichaam 
aanwezig. Maar bij 
een groot trauma wordt daar niet aan gedacht. 
Later zijn deze mannen vaak minder vruchtbaar 
door een verminderde zaadkwaliteit of is er 
helemaal geen zaadlozing. De kwaliteit van  
het zaad kan natuurlijk worden onderzocht  
en kunstmatige inseminatie is mogelijk, maar  
dit zijn taken voor gespecialiseerde artsen in  
het ziekenhuis.”

DOOR MIJN DWARSLAESIE IS SEKS  
NIET MEER VANZELFSPREKEND. HOE KAN IK 
NOG INTIEM ZIJN MET MIJN PARTNER? 

“Ik kaart intimiteit vrij snel aan als patiënten  
bij ons binnenkomen. In alle hectiek en pijn 
proberen mensen vaak de praktische zaken goed 
te houden, hierdoor komt intimiteit op de laatste 
plaats. Vaak komen ze er na een poosje achter dat 
er veel verandert op dat gebied. Om te beginnen 
zit er ineens altijd een rolstoel tussen. De 
spontaniteit is weg. Bij mannen speelt vaak het 
gevoel van schaamte mee, ze voelen zich letterlijk 
ontmand. Er zijn natuurlijk hulpmiddelen zoals 
Viagra, zelfinjectietherapie en vibrators. Die laat 
ik ook zien. Bij vrouwen komt vaginale droogte 
vaak voor. Glijmiddel kan een handig hulpmid-
del zijn. Ook staat de menstruatie soms stil, dit 
kan wel een jaar aanhouden. Zodra de patiënt 
een weekend naar huis mag, adviseer ik veel  
tijd met elkaar door te brengen. Niet de hele dag 
visite uitnodigen, maar sámen durven zijn. En 
zorg dat de darmen en blaas geleegd zijn voordat 
je gaat vrijen. Ook komt het geregeld voor dat 
een patiënt geen behoefte heeft aan seks, maar 
de partner wel. Dat moet bespreekbaar zijn. 
Knuffelen is ook intiem, er hoeft niet altijd 
penetratie aan te pas te komen. Als pijn de  
seks belemmert, helpen ontspannings-
oefeningen en vrijen in een warm bad.”

4.
3.

2.

1.

D O E M E E
Heb jij ook een intieme vraag? Stel deze aan Nelleke op  
medireva.nl/vertel
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H E T  B E S L U I T

DE DAG DAT IK BESLOOT…

, waar kennis en 
ervaring samen komen!

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

Meer informatie of gratis monsters aanvragen?

Volg ons ook op 

acebook

EuroTec staat voor u klaar

Wij bieden u grati s advies en ondersteuning aan. 
Onze stomaverpleegkundigen Louise en Eefj e staan voor u klaar.

Hebt u wel eens lekkages of andere problemen? Wilt u gewoon wel 
eens wat anders proberen, om te kijken of de materialen van EuroTec 
nog beter aansluiten bij uw persoonlijke wensen?

U kunt een grati s proefpakket 
aanvragen dat samen met u 
op maat wordt samengesteld. 
U krijgt een mooi koff ertje 
boordevol informati e en pro-
ducten om thuis op uw gemak 
uit te proberen.

Kijken hoe alles wordt gemaakt?

Geef u op voor een van onze Open Dagen in Roosendaal 
In het voorjaar van 2017. 

Wij bieden een ver-
zorgd programma van 
10.00 - 15.00 uur met 
warm buff et en een 
fi lm, rondleiding, work-
shop en vragenronde. 
Dit alles in een ont-
spannen sfeer met 
andere stomadragers.
Parkeren en vervoer 
van en naar stati on 
Roosendaal is grati s.

Goed nieuws voor mensen met een urostoma!
Meten = weten
Bij de urostomiezakjes van EuroTec vindt u voortaan grati s pH stripjes om de zuurgraad van uw urine 
op te meten. De zuurgraad van uw urine is uiterst belangrijk; te hoge pH geeft  een verhoogde kans 
op urineweginfecti es en heeft  een nadelig eff ect op de plakkracht van de huidplak. 
Hierdoor kunt u lekkages en huidproblemen krijgen. Belangrijk dus om te voorkomen!
De urostomiezakjes van EuroTec zijn er in 1-delig of 2-delig met rekbare openingen waardoor knippen 
vrijwel nooit meer nodig is. Ze zijn er in 3 maten met een bodem- of frontkraantje. 
Verkrijgbaar met vlakke of bolle kleefl aag. 

Nieuw: EuroTec Nachtzakken
Voor al onze urostomiezakjes heeft  EuroTec nu haar eigen bijpassende nachtzakken, te gebruiken 
zonder de losse adapter. Eenvoudiger en alti jd passend! De nachtzak heeft  een inhoud van 2 liter, 
heeft  een extra lange en wijde slang, aangepast aan de wensen van stomadragers. Om verstoppen te 
voorkomen heeft  de nachtzak over de volle breedte een terugslagventi el. 
Hij is met één hand te legen d.m.v. de kruiskraan.

En voor urostomiezakjes met frontkraan.Nachtzak voor urostomiezakjes met bodemkraan. 

Speciale acti e: grati s pH stripjes!
Vraag nu grati s monsters aan voor uw 
urostoma. Dan ontvangt u een pakketje 
op maat inclusief de pH stripjes. 

Ook als u geen plakken en zakjes wilt 
proberen van EuroTec kunt grati s de 
pH stripjes aanvragen!

Vooruitgang 10-2016.indd   1 24-10-16   15:46
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pH stripjes aanvragen!

Advertentie

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! 

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

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.

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!
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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! 

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

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.

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!

2018.

, waar kennis en 
ervaring samen komen!

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

Meer informatie of gratis monsters aanvragen?

Volg ons ook op 

acebook

EuroTec staat voor u klaar

Wij bieden u grati s advies en ondersteuning aan. 
Onze stomaverpleegkundigen Louise en Eefj e staan voor u klaar.

Hebt u wel eens lekkages of andere problemen? Wilt u gewoon wel 
eens wat anders proberen, om te kijken of de materialen van EuroTec 
nog beter aansluiten bij uw persoonlijke wensen?

U kunt een grati s proefpakket 
aanvragen dat samen met u 
op maat wordt samengesteld. 
U krijgt een mooi koff ertje 
boordevol informati e en pro-
ducten om thuis op uw gemak 
uit te proberen.

Kijken hoe alles wordt gemaakt?

Geef u op voor een van onze Open Dagen in Roosendaal 
In het voorjaar van 2017. 

Wij bieden een ver-
zorgd programma van 
10.00 - 15.00 uur met 
warm buff et en een 
fi lm, rondleiding, work-
shop en vragenronde. 
Dit alles in een ont-
spannen sfeer met 
andere stomadragers.
Parkeren en vervoer 
van en naar stati on 
Roosendaal is grati s.

Goed nieuws voor mensen met een urostoma!
Meten = weten
Bij de urostomiezakjes van EuroTec vindt u voortaan grati s pH stripjes om de zuurgraad van uw urine 
op te meten. De zuurgraad van uw urine is uiterst belangrijk; te hoge pH geeft  een verhoogde kans 
op urineweginfecti es en heeft  een nadelig eff ect op de plakkracht van de huidplak. 
Hierdoor kunt u lekkages en huidproblemen krijgen. Belangrijk dus om te voorkomen!
De urostomiezakjes van EuroTec zijn er in 1-delig of 2-delig met rekbare openingen waardoor knippen 
vrijwel nooit meer nodig is. Ze zijn er in 3 maten met een bodem- of frontkraantje. 
Verkrijgbaar met vlakke of bolle kleefl aag. 

Nieuw: EuroTec Nachtzakken
Voor al onze urostomiezakjes heeft  EuroTec nu haar eigen bijpassende nachtzakken, te gebruiken 
zonder de losse adapter. Eenvoudiger en alti jd passend! De nachtzak heeft  een inhoud van 2 liter, 
heeft  een extra lange en wijde slang, aangepast aan de wensen van stomadragers. Om verstoppen te 
voorkomen heeft  de nachtzak over de volle breedte een terugslagventi el. 
Hij is met één hand te legen d.m.v. de kruiskraan.

En voor urostomiezakjes met frontkraan.Nachtzak voor urostomiezakjes met bodemkraan. 

Speciale acti e: grati s pH stripjes!
Vraag nu grati s monsters aan voor uw 
urostoma. Dan ontvangt u een pakketje 
op maat inclusief de pH stripjes. 

Ook als u geen plakken en zakjes wilt 
proberen van EuroTec kunt grati s de 
pH stripjes aanvragen!

Vooruitgang 10-2016.indd   1 24-10-16   15:46

Meer informati e of grati s
monsters aanvragen?

Volg ons ook op 

acebook

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 zitt en. Dit systeem is nu nog makkelijker! 
Snel, soepel en eenvoudig! 

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

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 combinati e 
samenstellen. 

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!

Vooruitgang 10-2017.indd   1 17-10-17   17:09

Meer informati e of grati s
monsters aanvragen?

Volg ons ook op 

acebook

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 zitt en. Dit systeem is nu nog makkelijker! 
Snel, soepel en eenvoudig! 

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

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 combinati e 
samenstellen. 

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!
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“… mijn dochter Sanne (20) verse 
voeding via de sonde te geven,  
herinner ik me goed. We stonden  
op een Franse camping, speciaal  
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Onze dochter heeft 
zuurstof tekort gehad tijdens de 
zwangerschap en de bevalling waar-
door ze haar spierspanning niet kan 
regelen. Ze is rolstoel gebonden en 
moet altijd door twee mensen gehol-
pen worden. Lange tijd gaven we haar 
sondevoeding, maar ze spuugde zo veel 
taai slijm op.  
Op die bewuste vakantie kwam ik in 
contact met een Nederlandse kok die 
voor zijn gehandicapte zoon eten 
kookte dat door de sonde gegeven  
kon worden. Zo ben ik voorzichtig 
begonnen baby voeding te geven, 
aangevuld met groenten en vlees.  
Op een gegeven moment kreeg Sanne 
precies wat wij aten, alleen fijngemalen.  
Het was een hele zoektocht, omdat ik 
geen idee had hoeveel calorieën, 
vitamines en vezels ze binnenkreeg, 
iets wat bij sondevoeding precies op  
de verpakking staat. Samen met een 
diëtiste heb ik flink zitten puzzelen. 
Dan moest er weer extra honing bij,  
of wat vitaminepillen. Het aanrecht 
was elke avond een ravage, omdat ik 
 én eten voor mijn man, onze zoon en 

mijzelf kookte én voor Sanne moest 
samenstellen en moest pureren. Dat 
hield ik niet vol. Uiteindelijk werd 
maandag mijn kookdag waarop ik voor 
de hele week maaltijden voor Sanne 
klaarmaakte en invroor.  
Het was het allemaal waard, want ze 
bloeide op. Ze had normale ontlasting  

in plaats van ‘zure brei’,  ze kon zichzelf 
warm houden en ze spuugde minder 
taai slijm op. En belangrijk: ze was  
blij en trots dat ze ‘normaal’ kon eten. 
Alles ging goed tot er weer een zomer-
vakantie kwam en we ons afvroegen 
hoe we al dat ingevroren eten moesten 
meenemen. Zou de koelbox (waar 
sowieso niet alles inpaste) het begeven, 
dan hadden we een groot probleem. 
Op ons vakantieadres had ik niet alle  
benodigde keuken spullen en Sannes  

gestel is te kwetsbaar om over te 
stappen op andere voeding. Kortom: 
het was te complex. Het besluit te 
stoppen was verdrietig, maar gaf ook 
rust. Samen met onze diëtiste en 
MediReva heb ik een zo goed mogelijk 
voedingsplan opgesteld. ’s Morgens en 
’s avonds krijgt Sanne nu Clinutren 
Cereal van Nestlé Health Science, 
aan gevuld met potjes babyfruit en 
haverdrink via de sonde met de spuit. 
Overdag krijgt ze sonde voeding op 
basis van soja, met de sondepomp. 
 Het gaat heel goed met haar. Deze 
aangepaste sondevoeding geeft rust  
en stabiliteit. Ik ben blij dat we via de 
verse voeding bij deze oplossing 
terechtgekomen zijn.” 

ELLEN BUIJS

 Het was het allemaal waard,  want zebloeide op”

PRAAT MEE
Heb jij ook een stoer besluit genomen?  
Vertel het op  medireva.nl/vertel

"



 De uitgestrekte 
stuifzandvlakte en de 
bossen. Daar krijg ik 
energie van" 

 Ik loop graag door  
de stad als de kermis 
wordt opgebouwd”

"
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M I J N  S TA D

WELKOM IN...
Tilburg

Wat zijn jouw favoriete spots in je 
lievelingsstad? En welke plekken 
zijn extra fijn omdat er rekening 

gehouden wordt met je beperking? 
In Vertel… altijd een trotse  

inwoner aan het woord.  
Deze keer de tien favoriete plekken 
van Cees Cruijssen (78), geboren en 

getogen in Tilburg. 

MIJN WIJK
“Mijn vrouw Will (76) en  
ik wonen in de Reeshof.  
Een grote wijk aan de 
westkant van Tilburg. Er 
wonen wel 45.000 mensen, 
maar toch oogt het gemoe-
delijk. We wonen hier 
heerlijk. De straat uit en we 
zijn in het bos. Om de hoek 
zit winkelcentrum Heyhoef  
met winkels, een bibliotheek 
en een zwembad.”

FIJNSTE TERRAS
“Ik kom graag op de Korte 
Heuvel. Deze straat ligt in 
het hart van het centrum en 
het stikt er van de terrassen. 
Je vindt er altijd wel een 
plekje en je kunt er heerlijk 
van de zon genieten.”

FAVORIETE UITJE 
“Met mooi weer fietsen  
we zo honderd kilometer 
per week. De Loonse en 
Drunense duinen zijn 
favoriet. Dit natuur gebied 
ligt vlakbij Tilburg en is zo 
mooi. Er is een enorm 
uitgestrekte stuifzandvlakte 
en erom heen liggen de 
bossen. Daar krijg ik 
energie van.”

HISTORISCHE PLEK 
“De Houtloods. Een gebouw 
uit 1867 dat vroeger fungeer-
de als houtopslag, maar 
waar je nu heerlijk kunt 
eten. Het ligt bovendien op 
een van de leukste plekjes 
van de stad. Je kunt er 
terecht voor: dans, muziek, 
theater en restaurants.”  
Burgemeester Brokxlaan 1041

LEKKER ACTIEF IN…
“Zwembad Reeshof. 
Vrijdagochtend, vaste prik. 
Dan trekken Will en ik 
baantjes. Dat ik een stoma 
heb, houdt me absoluut niet 
tegen. Na afloop drinken 
we met een vast clubje nog 
een koffie. Een goede start!” 
Heereveldendreef 8

 
BIJZONDER RESTAURANT
“Sarban. Een Afghaans 
restaurant gerund door 
twee broers, die altijd iets 
bijzonders op tafel zetten. 
Van stoofschotels tot 
salades. Een aanrader.”
Besterdring 2

BESTE OPENBARE TOILET
“In Tilburg zijn niet veel 
openbare toiletten. Als je 
niet bekend bent, is het best 
even zoeken. Zelf vind ik 
het toilet in warenhuis 
Hudson’s Bay fijn: ruim en 
schoon.” Heuvelstraat 33

EVENEMENT
“Carnaval en de Tilburgse kermis. Die is de grootste  
van de Benelux. Eind juli staat door heel de stad een 
kilometerslange kermis. Ik loop er graag als de kermis 
wordt opgebouwd.” 

PRAAT MEE
Vertel over de mooie 
plekjes bij jou in de buurt op 
medireva.nl/vertel

1 3

5

6
4

STANDBEELD
“Bij de entree van  
Museum De Pont staat  
een zes meter hoog beeld 
van roestvrij staal. Als je 
ernaar kijkt, lijkt het alsof  
je er de wolken in kunt 
vangen. Daarom heet het  
de Sky mirror. Prachtig!” 
Wilhelminapark 1

OPKOMENDE HOTSPOT
“De Piushaven. Tilburg is 
een van de weinige plaatsen 
met een haven in het 
centrum. Aan het water vind 
je terrassen en in de zomer 
worden er allerlei evenemen-
ten georganiseerd.”

7 8

9

10
2

"



"
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C OV E R V E R H A A L

Waldo: “Potten crèmes tegen luier uitslag 
worden aangeprezen voor baby’s. Ergens 

onderaan op het etiket staat in kleine letters: 
‘Ook voor volwassenen’. Waarom? Ik ben 
incontinent, draag luiers en heb soms ook last 
van een geïrriteerde huid. En vele volwassenen 
met incontinentie problemen met mij. Laten we 
toch ophouden daar geheimzinnig over te doen. 
Wegstoppen alsof het niet voorkomt.”

VRIJHEID

“Nog een voorbeeld: bekijk een willekeurige 
auto-advertentie en het gaat in eerste instantie 
over emotie. Over vrijheid, eropuit gaan, positi-
viteit. Bekijk een advertentie voor incontinentie-
materiaal en het staat vol praktische details.  
Over de opnamecapaciteit, het materiaal.  
Geen foto’s van activiteiten die je kunt doen, 
maar onpersoonlijke afbeeldingen van verpak-
kingen. Zonde, dit heeft zo’n beperkend effect. 
We zouden er niet zo zwaar over moeten doen, 

incontinentie niet zo binnenskamers moeten 
houden. Van peuters in een luier vinden we het 
toch ook normaal dat ze alles doen en kunnen? 
Glijbaan op en af, rennen, spelen.  
Bij volwassenen wordt daar ineens voorzichtig 
over gedaan. Ik doe gewoon alles. Mijn passies 
zijn motorrijden, duiken, reizen en fotografie. 
Zwemmen doe ik gewoon in zwembroek. Er is 
niks aan mij te zien. Ja, in de zomer is mijn luier 
soms zichtbaar. ‘Charmant hoor,’ grinnikte mijn 
vriendin afgelopen vakantie nog, toen ik in een 
buitenlandse supermarkt bukte en mijn luier 
zichtbaar werd.”
 
DOORGAAN

In de periode dat Waldo in Duitsland woonde,  
hij was begin twintig, onderging hij een 
blindedarmoperatie. De ingreep had een lange 
nasleep en in die periode begonnen de 
incontinentie problemen. Terug in Nederland 
bezocht hij diverse specialisten, maar niemand 

“De grootste aandoening is niet de kwaal, maar hoe je er zelf 
tegenaan kijkt,” vindt Waldo Kolk (48). Hij is al ruim twintig jaar 
incontinent en praat daar open over. “Het moet uit die  
schimmige hoek.”

“IK BEN
   INCONTINENT
                    NOU ÉN?”  Ik doe gewoon  

alles: motorrijden, 
duiken” 
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ik vooral digitale businessmodellen,  
op sociaal vlak heb ik iets anders te geven. 
Wellicht op deze manier, door bepaalde dingen 
aan te kaarten.”

IN DE SUPERMARKT

“Zo zouden we het op forums niet langer moeten 
hebben over ‘lotgenoten’, dat is zo negatief.  
En laten we luiers geen ‘incontinentiemateriaal’ 
noemen, dat roept schaamte op. In Amerika is 
het type luiers dat ik gebruik gewoon te koop  
in de supermarkt. Super. Het is mooi als  
incontinentie uit die vage, schimmige hoek 
komt. Maak reclames die verschillende activi-
teiten en seizoenen laten zien. Sportend, op  
een warme zomerdag, bij een lange autorit.  
Met luiers die daarvoor geschikt zijn. Want je 
wilt geen natte autostoel als je ver moet rijden.  
Voor de lol heb ik voor mijzelf weleens de 
positieve kanten opgeschreven van het dragen 
van luiers. Op één: je hoeft nooit naar een vieze 
wc te gaan: je kent ze wel, langs de snelweg.  
Op twee: geen paniek bij hoge nood in de file.”

vond de oorzaak. “Ik verloor veel urine, kon het 
gewoonweg niet ophouden. Maar hoe lang ga je 
door met zoeken naar de oorzaak? Voor mij is 
duidelijk dat het met die operatie te maken heeft. 
Natuurlijk had ik er eerst moeite mee, maar op 
een gegeven moment besloot ik: dit is het en ik 
ga door. Ik was jong en wilde met heel andere 
dingen bezig zijn. Als je dertig keer per dag naar 
de wc holt, ben je daar ook wel klaar mee. Zo ben 
ik luiers gaan dragen. Van een huisarts hoorde ik 
laatst over mensen die jarenlang met theedoeken 
worstelen, omdat ze er niet mee voor de dag 
durven komen. Met alle gevolgen van dien,  
want theedoeken helpen niet, huidirritaties  
gaan smetten. Ik maak er geen geheim van.  
De grootste aandoening is niet de kwaal, maar 
hoe je zelf erover denkt. ‘Hoe zien mensen mij?’  

Van dat idee moet je af. Incontinentie is niet iets  
om je voor te schamen. Alleen het stukje spier dat 
het plassen regelt, werkt niet. Dat hoeven we toch  
niet raar te vinden?”

ZINVOLLE BIJDRAGE

“Als ik niet incontinent was geweest, had mijn 
leven er precies zo uitgezien. Het gaat erom 
veerkrachtig te zijn. Als kind opgroeien in een 
onveilige omgeving, dát verandert je leven.  
Mijn vriendin en ik hebben pleeg kinderen dus 
daarvan zie ik de gevolgen. Mensen willen zich 
verbonden voelen. Sluit jezelf niet buiten en praat 
over je aandoening. Ontdek dat je niet de enige 
bent. Nu ik bijna vijftig ben, voel ik de behoefte 
een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. 
Hoe klein misschien ook. Voor mijn werk bedenk 

P R A AT M E E
Geinspireerd door Waldo? Praat mee op  
medireva.nl/vertel

“ ECHT EEN
UITKOMST”
Een berichtje sturen, internetten, bellen 
en gebeld worden: voor de meeste  
ouderen is dat niet altijd makkelijk met  
de vaak ingewikkelde smartphones 
van nu. Terwijl contact met familie en  
vrienden juist zo fijn en belangrijk is. 

Daarom is er nu een speciale telefoon voor senioren. Voor 
Dennis Nolting en zijn 73-jarige vader Peter is dit echt een 
uitkomst. Dennis woont in Weert en belt dagelijks met zijn 
vader die in Amsterdam woont. 
“Mijn vader had altijd veel moeite met het bedienen van  
zijn normale smartphone. Daar zaten te veel functies op. 
Sinds een tijdje heeft hij nu deze telefoon en dat is een 
wereld van verschil. Fijn hieraan is dat hij hem heel  
makkelijk kan gebruiken door het grote, overzichtelijke 
menu. Ook is de telefoon niet al te gevoelig. Mijn vader  
had bijvoorbeeld best moeite met swipen, maar deze 
mobiel heeft een zogenaamde ‘lange druk’-functie. Er zit 
wat vertraging ingebouwd waardoor hij niet per ongeluk 
iets verkeerd indrukt. Ook ben ik erg blij met de SOS-knop 
aan de achterkant. Ik word automatisch gebeld als hij 
hierop drukt. Dat geeft me een veilig gevoel.  
Bovendien vind ik het ideaal dat ik de telefoon op afstand 
kan overnemen als mijn vader ergens tegenaan loopt en  
het niet meer begrijpt. Ik ben een soort persoonlijke 
ict-helpdesk voor hem. Via de geavanceerde instellingen 
heb ik bijvoorbeeld bepaalde opties geblokkeerd. Zo heb  
ik hem eerst laten wennen aan bellen en sms’en. Straks 
voeg ik de optie ‘internet’ toe. Zo wordt het niet te veel en 
blijft hij hem met plezier gebruiken.”

De Seniorensmartphone PowerTel M9500 van MediReva 
(€ 234,95) is verkrijgbaar via hulpmiddelwereld.nl.

advertorial

Peter gebruikt een handige
smartphone voor ouderen

 Op een gegeven moment besloot  
ik: dit is het en ik ga door” 

•  1 op de 8 mannen krijgt in zijn leven te  
maken met ongewenst urineverlies

•  Ongeveer 650.000 mensen in Nederland 
hebben last van incontinentie

•  Elke derde donderdag van september 
organiseert de Continentie Stichting 
Nederland de Nationale Plasdag om het 
onderwerp bespreekbaar te maken

FEITJES EN WEETJES

"
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P U Z Z E L

MAAK KANS OP  
EEN TUINUITJE
Hoera, het is lente! Aan de bomen 
verschijnen groene knoppen en de 
bloesem is op z’n mooist. Hoe fijn  
is het om er lekker op uit te gaan?

Frisse voorjaarslucht opsnuiven, de eerste zonnestralen 
voelen en inspiratie opdoen is extra leuk in hét nationaal 
tuininspiratiepark De Tuinen van Appeltern. Op zo’n 
tweeëntwintig hectare vind je ruim tweehonderd 
voorbeeldtuinen, aangelegd in verschillende stijlen met 
de nieuwste materialen en planten. Tijdens dit gezellige 
dagje uit krijg je allerlei interessante informatie over 
tuinieren, tuinaanleg en -trends. Dat wordt genieten.

© Persbelangen

T N B O O M G T A N E T I U B

I E K A A R S A I L E B O L K

U R S T O E L N A P L S A T R

R E O N U E L T E H S I N N U

F I D O D I T O R R H U J U K

L D J R S E N S O A E H E M P

H N A S N K P T R I A I R R L

O A S B R E Z K A E V T M E A

U M M U E A G P T F K E A E N

T L I R D O P E E U E I R F T

S D J E H E D E R A L L G S E

L A N S L V I S S E N P R T G

A N A R C I S T N W I R I S E

K R E V J I V T E B I J E N L

G E G E N I E T A A M O T R S

OPEN: dagelijks t/m 25 november,  
ook op zon- en feestdagen. 
Meer informatie:  APPELTERN.NL

Stuur je oplossing voor 28 mei 2018 naar: MediReva puzzel, 

Postbus 176, 3740 VB Baarn of mail naar puzzel@medireva.nl.  

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer was: 1.  

De winnaars van de Prisma Note-horloges zijn. J. Rens uit  

Vlijmen en J. K. Houter uit Vlieland. In de komende periode 

krijgen de prijswinnaars vanzelf bericht.

NIEUW!

een zorg minder

eakin healthcare bv

Lingewei 9      4004 LK Tiel      T 0344 - 65 23 51      www.eakin.nl      info@eakin.nl

ontdek huidbescherming!

Ervaar Eakin zelf! 

Bestel uw gratis proefpakket via www.eakin.nl/convex

Stomazorg vraagt maatwerk. Onze convex stomamaterialen bewijzen dat elke dag 

opnieuw. Convex huidplakken van Eakin geven minimale druk op uw huid en 

volgen de contouren van uw lichaam. Daarnaast kan onze huidplak langere tijd 

gedragen worden. Zo bieden wij u meer draagcomfort met minder verbruik van 

materialen. Dát noemen wij zorgeloos dragen.

Meer bescherming, meer comfort, meer rustMeer bescherming, meer comfort, meer rust

Aarde

Anjer

Appel

Bank

Bijen

Boom

Buiten

Dieren

Fruit

Geniet

Gras

Grond

Haag

Hark

Hedera

Hout

Huis

Iris

Jasmijn

Kaars

Kerst

Kruk

Lente

Lobelia

Mand

Margriet

Mieren

Munt

Narcis

Onkruid

Peer

Plant

Regen

Roos

Sfeer

Slak

Stoel

Taart

Tegels

Tijm

Tips

Tomaat

Tuintafel

Tulp

Vaas

Vers

Vijver

Viool

Vissen

Zaden

  WOORDZOEKER 

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker 

gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. 

KANS OP 2 ENTREE-KAARTEN VOOR DE TUINEN VAN APPELTERN  
T.W.V. € 25,- (PER SET) 

10x

DOE 
MEE!
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I K  L U I S T E R

afhankelijk te zijn als ik wil wandelen. Moet u 
nagaan: ik was al twee jaar niet meer in mijn 
eentje naar buiten geweest. Ja, tot aan mijn 
brievenbus bij de straat, maar verder niet.” Ze legt 
uit: “Ik was bang om te vallen, zoals eerder is 
gebeurd. Ik lag toen in een steegje, kon niet bij 

mijn mobiele telefoon en het duurde 
een eeuwigheid voordat ik werd 

gevonden. Doodsangsten 
heb ik uitgestaan.  

Maar ik miste het wel 
hoor, wandelen in 

mijn eentje.” Even 
gniffelt ze. “Nou  
ja, wandelen… 
Schuifelen. 
Voetje voor 
voetje. Maar ik 

vind het fijn en 
met mijn wandel-

stok én de Monty 
durf ik het weer aan. 

Weet u nog, die mooie 
lentedag die we pas hadden, 

veel te warm voor de tijd van het 
jaar? Wie zat er in het park? Ik! Met een 

thermoskan koffie en een stuk cake. Ik heb zó 
genoten.” Het verhaal van mevrouw verwarmt 
me. Ik feliciteer haar met haar herwonnen 
vrijheid. “Laten we hopen dat het een mooie lente 
wordt, mevrouw Kramer.” Waarop zij antwoordt: 
“De lente kan voor mij nu al niet meer stuk.”

“Ik heb zoiets leuks te vertellen,” begint mevrouw 
Kramer. Ze belt om de paar maanden voor een 
bestelling en dan praten we over wat ditjes en 
datjes. Haar enthousiasme maakt duidelijk dat ze 
nu iets belangrijks wil delen. “Ik heb onlangs een 
Monty in jullie winkel gekocht. Wat een uit-
komst!” De Monty is een kastje met een 
knop, weet ik, dat om de hals 
kan worden gedragen. 
Daarmee kan in nood 
direct contact worden 
gelegd met bijvoor-
beeld een mantel-
zorger, familielid 
of buurman.  
“U weet dat  
ik tachtig jaar  
ben, hè?” vraagt 
mevrouw Kramer. 
“Ik woon nog 
zelfstandig, maar  
ik ben erg aan huis 
gebonden. Mijn benen 
zijn niet helemaal betrouw-
baar meer.” Ze valt stil. “Ooit 
deed ik aan ballet! Dat gelooft nu haast 
niemand meer…” Onlangs is ze met haar klein-
zoon op ons hoofdkantoor geweest om een 
wandelstok te kopen. “Daar zagen we de  
Monty,” vertelt ze. “Ik wist meteen: die wil ik. 
Want hoewel ik heel behulpzame kinderen en 
kleinkinderen heb, vind ik het vervelend om 

De medewerkers van de klantenservice van MediReva  
bieden een luisterend oor aan klanten. Er komen  

aangrijpende, mooie en ontroerende verhalen voorbij.  
In elk nummer van Vertel... één gesprek. 

Binnenkort is het 
mogelijk om via de 
Monty direct contact 
te leggen met een 
zorgcentrale. Meer 
info: www.monty.nl.

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 ligt 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 
klachtenafhande-
ling door klanten 
beoordeeld met 
een cijfer dat 
gemiddeld tussen 
de 4,6 en 4,9 ligt  
(5 is het hoogst 
haalbare).

Naar het park

Probeer  
Attends gratis!

Vraag een gratis Attends probeer- 
pakket aan en overtuig uzelf! Let 
daarbij wel op de juiste maat en 
absorptiecapaciteit. Heeft u vragen? 
Bel ons voor vrijblijvend advies. 

Het pakketje sturen wij altijd in een 
discrete verpakking toe.

U kunt ook een gratis probeerpakket 
aanvragen via onze website:  
www.attends.nl

Volg ons op Facebook!
Attends Zorg en Welzijn

Vertrouw op Attends

Het is de normaalste zaak van de 
wereld en ieder mens doet het; 
naar het toilet gaan. Maar stel dat 
u het niet meer kunt ophouden 
en u dus ongewild urine verliest? 
Ongewild urineverlies veroorzaakt 
vaak een gevoel van ongemak en 
onzekerheid. Deskundig advies 
en het juiste product kunnen een 
hoop problemen voorkomen. 
Daarom werkt Attends al jaren 
intensief samen met MediReva. Zij 
helpen u graag bij het vinden van 
de juiste producten die uw leven 
vergemakkelijken. 

De producten hebben een onder-
scheidende kwaliteit en vallen 
binnen de vergoeding van de 
zorgverzekeraar. 

Het juiste  
product voor een  
gezonde huid

Attends streeft naar oplossingen 
voor iedere vorm van incontinentie 
en richt zich op het behouden van 
een droge en gezonde huid. Of u 
nu ongewild druppels, scheutjes 
of grotere hoeveelheden urine 
verliest, het is uitermate belangrijk 
om uw huid in goede conditie te 
houden. Een vochtige huid kan 
resulteren in een geïrriteerde 
of zelfs beschadigde huid. Het 
Attends assortiment is getest en 
goedgekeurd door proDERM, 
Instituut voor toegepast 
dermatologisch onderzoek. 
Deze test onderschrijft dat de 
Attends producten zeer goed 
worden verdragen door de huid. 
De producten nemen snel op en 
houden vanwege de speciale kern 
de bovenlaag droog waardoor 
problemen met de huid worden 
voorkomen. Attends is het enige 
incontinentiemerk dat het proDERM 
kwaliteitszegel mag dragen! 

Kleinere producten  
die tóch droger zijn?

Nieuwe gebruikers van Attends 
merken vrijwel altijd op dat de 
producten kleiner en discreter 
zijn. Dit komt omdat de kracht 
van Attends in de kern zit: de 
vochtopname is geconcentreerd 
daar waar het daadwerkelijk nodig 
is. Bovendien blijft het product 
door de dubbele absorptiekernen 
uitzonderlijk droog aanvoelen. Een 
groter (en minder discreet) product 
is daarom vaak niet meer nodig. 

Geniet met zelfvertrouwen

Advertorial

www.attends.nl

088-220 88 22
Wij helpen u graag!

Heeft u vragen?
Aarzel dan niet en bel ons!

advertorial
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Care at home

LIQUICK X-TREME
X-TREME INNOVATIE: REEDS GEACTIVEERD, DUS KLAAR IN EEN HANDOMDRAAI

Voor uw onafhankelijkheid – 
snel, gemakkelijk en veilig te 

gebruiken

De nieuwe katheter is vooral praktisch 

in gebruik, dit door de volledige 

beschermhoes. Liquick X-Treme 

zit ook klaar voor gebruik in de verpa-

kking. Onze bekende SafetyCat kathe-

ter met zacht afgeronde ogen (buiten- 

en binnenzijde) en de 

fl exibele ergothan tip, maar nu reeds 

geactiveerd. Liquick X-treme maakt 

katheteriseren veilig en makkelijk.

Aanvraag van een gratis proefpakket 

kan door contact op te nemen via 

telefoonnummer 088 002 15 00 

of via e-mail info.nl@telefl ex.com

Marlen International Healthcare BV
Prinsenhof 1.04  |  4004 LN Tiel  |  Netherlands
Phone: 0344-606912
E-mail: europe@marlenhealthcare.eu

©2018 Marlen Mfg. & Dev. Co. All rights reserved.

marlenhealthcare.eu

Onze betrouwbare, flexibele en huidvriendelijke 
producten zijn weer beschikbaar. Met onze 
aangepaste huidplak is er meer zekerheid met 
dezelfde kwaliteit.

We hebben een ruim assortiment aan sterke 
convex producten en verschillende huidplakken.

We Zijn    
 Weer Terug.

“Straks komen mijn twee kleinkinde-
ren,” begint Ingrid vrolijk. “Mijn man 
en ik hebben er zes, in de leeftijd van 
twee tot twaalf jaar. Op de vier 
jongsten passen we een paar uur in de 
week. Heerlijk! We doen allerlei leuke 
dingen: voorlezen, knutselen en 
spelletjes. Hoewel ze niet beter weten 
dan dat ik niet alles kan, vind ik het 
een over winning dat ik nu bij ze op de 
grond kan zitten. Door yoga, speciaal 
voor kankerpatiënten, ben ik soepeler 
geworden. Dat geeft voldoening.”

INSPIRATIE

“Goede hulpmiddelen zijn belangrijk. 
Na de darmoperaties kreeg ik een 
zware buikvliesontsteking. Een stoma 
was de enige oplossing. Ik moest er 
wel even aan wennen, maar ik kan  
er nu goed mee omgaan. Het is een 
eendelig gesloten stomazakje met  
een kijkvenster, de SenSura Mio van 
Coloplast. Toen ik mijn stoma kreeg,  
had ik fantastische hulp van twee  

stoma verpleegkundigen in het 
Spaarne Gasthuis Hoofddorp.  
Wel een halfjaar zochten we naar  
een huidplak die het best bij mij past. 
Uiteindelijk bleek de huidplak van 
Coloplast het fijnst. De plak voelt heel 
zacht bij het opbrengen en afhalen.  
Dat is voor mij belangrijk, want door 
mijn dwarslaesie heb ik een gevoelige 
huid en last van zenuwpijn.”

POSITIEF

“Ik geniet van wat ik wel kan. Zo bak 
ik graag koekjes met ingrediënten die 
passen in mijn dieet, lees ik veel en 
doe ik aan tekenen en schilderen.  
Elke dag ga ik eropuit. Mijn man en  
ik fietsen vaak. Ook hebben we een 
heerlijk vakantiehuisje in Egmond.  
Ik houd van het strand, de duinen  
en zee. De toekomst zie ik positief. 
Acht jaar na de eerste diagnose ervaar 
ik dat ik nog altijd vooruit kan gaan. 
Geef de moed niet op, dat wil ik 
mensen graag meegeven.”

“ Ik geniet van 
wat ik wel kan”

Ze heeft een incomplete 
dwarslaesie, is daardoor 
incontinent, katheteriseert 
dagelijks en heeft een stoma 
als gevolg van darmkanker.  
Hoewel Ingrid het zwaar 
heeft gehad met ziekenhuis
opnames, operaties en  
revalidatie, staat ze positief 
en sterk in het leven. “Er  
komt altijd wel weer iets of 
iemand op mijn pad waar ik 
mijn leven een stukje fijner  
mee kan maken.”

En dan krijg je opeens te maken met een  
aandoening of beperking... Ben je (mede) 
afhankelijk van hulpmiddelen. Hoe herpak 
je jezelf en maak je weer iets prettigs en 
waardevols van je leven? Deze keer 
vertelt Ingrid Wegbrands-Bakker (62).

“Mijn 

stoma heeft 

mijn leven 

gered”

Coloplast ontwikkelt stoma- en continentiemateriaal 
die het leven makkelijker moet maken voor mensen 
met een blaas- of darmprobleem.  
Voor meer informatie kijk op: Coloplast.nl.
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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.
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