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Geniet weer
van je vrijheid!

Convatec kneedbare 
Technologie™ huidplakken

MEMORY TECHNOLOGIE™  
De plak sluit perfect aan bij de stoma, 
doordat deze zich vormt naar de stoma, 
ook al verandert deze van vorm of grootte. 
Beweegt continu, veilig en soepel mee met 
de stoma.

LEKKAGE-SLOT™  
Unieke systeem – heeft een “coltrui” effect 
voor maximale lekkagecontrole en extra 
veiligheid.

HUIDBESCHERMING  
Klinisch bewezen dat het huidirritaties 
voorkomt en verbetert.1

EENVOUDIG  Meer dan 90% van de 
gebruikers vindt kneden makkelijker en 
sneller dan knippen1.
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1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal 
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Blijmakers
Koffiedrinken in het zonnetje. Vogeltjes horen 
fluiten. Een lief appje of een fijn gesprek. Dit 
soort kleine geluksmomenten kunnen glans aan 
je dag geven. Meestal is zo’n moment snel weer 
voorbij en vergeten. Toch kunnen ze een groot 
effect hebben op hoe we ons voelen.

Zeker als je behoort tot één van de tien miljoen 
Nederlanders met een chronische aandoening, 
kunnen zulke kleine lichtpuntjes het verschil 
maken op een dag. Florian (36) weet daar alles 
van (p. 6). Hij heeft de chronische darmaandoe-
ning colitis ulcerosa en een stoma, maar is een 
echte ‘fit boy’. Sporten is zijn ultieme uitlaatklep 
en iets waar hij enorm van geniet.

Ook Dailisha, Jaap en Evelyn (p. 18) hebben 
geleerd te genieten van kleine geluksmomenten. 
Zij jagen deze momenten na. Niet als ‘remedie’ 
tegen hun beperking of aandoening, maar als 
levenswijze. Zonder daarbij de realiteit te 
ontkennen.

Ook Dessie weet waar ze haar geluk in kan 
vinden, ondanks haar situatie (p. 26). Haar 
zoontje Sam heeft neonatale Marfan, een zeer 
zeldzame aandoening aan het bindweefsel. 
Artsen gaven het jongetje een levensverwachting 
van maximaal twee jaar. Inmiddels heeft Sam de 
vijf jaar aangetikt. En ook al is nog veel onzeker 
en komt het leven met een meervoudig beperkt 
kind met uitdagingen, Dessie geniet van wat er 
wél is. Zoals Sam eindeloos zien bellenblazen  
en van de glijbaan roetsjen.

Wist je dat veel kleine geluksmomenten samen 
een buffer kunnen vormen tegen het negatieve 
effect van stress en tegenslag? Zoek ze dus maar 
op, die kleine blijmakers en geniet van de 
geluksmomenten wanneer ze er zijn. 

"Er is altijd wel wat te lachen" 
Met humor en positiviteit ging Paula de Grauw (61) 
het gevecht tegen blaaskanker aan. 

L E E S  M E E R
Het bewonderenswaardige  
verhaal van Paula staat op onze 
site: vertel-online.nl/paula 
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je niet meer 
weet wat je net 
gelezen hebt?

alz...
wat 

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. 
Geef nu voor meer onderzoek, 
zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

Scan de code en 
doneer 

gemakkelijk online!
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de camera van je 
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“Sporten is altijd al mijn uitlaatklep geweest.  
Ik voetbal, doe aan fitness en loop hard. Ja,  
 veel verschillende dingen, maar ik vind het 
allemaal fijn om te doen. Het geeft me veel 
voldoening. Als je bezig bent, kom je op andere 
gedachten en je kunt dingen loslaten en  
verwerken. Het liefst sport ik in de ochtend.  
Dat geeft mijn dag een kickstart en daarna zit ik 
vol energie. Doordat ik zo veel sport, ben ik me 
extra bewust van mijn lichaam. Ik weet wat ik kan 
en wat ik nodig heb. Dat ik een paar jaar geleden 
opeens uit het niets zo ziek zou worden, had ik 
dan ook nooit verwacht.”

Ziekenhuis
“Het begon in de zomer van 2020. Samen met 
mijn vriendin, inmiddels m’n vrouw, was ik op 
vakantie in Zuid-Frankrijk toen ik last kreeg van 
diarree. Het viel me op dat in mijn ontlasting ook 
wat bloed zat. Druk maakte ik me daar niet om; 
het was vast een voedselvergiftiging. Maar 
eenmaal thuis bleef de diarree aanhouden. 
Daarom maakte ik een afspraak bij de huisarts. 
Hij dacht dat ik een scheurtje bij mijn anus had. 
Voor de zekerheid liet hij ook mijn ontlasting 
controleren.
Twee weken gingen voorbij. Een periode waarin 
ik gewoon mijn leven leidde zoals altijd. Werken, 
wedstrijden voetballen en naar de gym, maar ik 
voelde me steeds slapper worden. Mijn eetlust 
werd minder en ik had weinig energie. Nog 
voordat ik de uitslag kreeg, wist ik: er is iets goed 
mis. Toen belde de huisarts. Mijn ontstekings-
waarden waren extreem hoog. Ik moest direct een 
afspraak maken bij het ziekenhuis voor verder 
onderzoek. Het duurde een paar weken voordat  
ik daar terechtkon, en in die periode ging mijn 
gezondheid snel achteruit. Ik was niet vooruit te 
branden. De hele dag lag ik op de bank en ik ging 
tot wel twintig keer per dag naar de wc. Uiteinde-
lijk is mijn afspraak een week vervroegd omdat 
het zo slecht met me ging.  

Florian Kobes (36) was topfit en 
dol op sport. Tot hij tweeënhalf 
jaar geleden opeens doodziek 
werd en uit onderzoek bleek dat 
hij de chronische darmontsteking 
colitis ulcerosa had. Zijn gezond-
heid verslechterde met de dag. 
Tóch sport hij tegenwoordig  
vaker dan ooit.

“ Mijn 
lichaam 
was 
volledig 
op”

‘Ik ging tot wel 
twintig keer per 

dag naar de wc’ 
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Ik weet nog dat ik strompelend aankwam bij de 
dagopname en dat de dame achter de balie me 
aankeek en zei: ‘Jij bent heel erg ziek."

Foute boel
"In het ziekenhuis kreeg ik een endoscopie 
waarbij ze vanbinnen konden kijken naar mijn 
maag, dikke darm en dunne darm. Daaruit bleek 
dat mijn dikke darm vol ontstekingen zat. Ik werd 
direct opgenomen en kreeg de diagnose colitis 
ulcerosa. Dat zei me op dat moment vrij weinig, 
maar ik wist wel dat dit foute boel was. Meerdere 
onderzoeken volgden en daaruit bleek ook dat 
mijn Hb-waarden heel laag waren doordat ik al 
lange tijd veel bloed verloor in mijn ontlasting. 
Mijn lichaam was volledig op. De maag-darm-
leverarts (MDL-arts, red.)  startte direct een 
infuusbehandeling die de ontstekingen in mijn 
dikke darm moesten tegengaan. Helaas hielpen 
die niets en mijn gezondheid verslechterde per 
dag. Ik was vel over been, twintig kilo lichter dan 
voordat ik ziek werd en kon niets meer. Ik voelde 
me machteloos. Ik had zo veel pijn dat ik niet kon 
liggen of zitten. Toen ik ook nog extreem hoge 
koorts kreeg en voor de zoveelste keer in het 
ziekenhuis werd opgenomen, gaf de arts aan: 
‘Florian, ik wil eerlijk tegen je zijn. De medicatie 
werkt niet. Er is nog maar één oplossing en dat is 
je dikke darm operatief verwijderen en een stoma 
plaatsen.’ Op dat moment was ik zo klaar met alles 
dat ik zei: ‘Goed, liever vandaag nog dan morgen.’” 

Accepteren en doorgaan 
“Een dag later ging ik onder het mes. Toen ik 
wakker werd na de operatie trok ik meteen mijn 
shirt omhoog om m’n buik te bekijken. Dat  
viel me alles mee. Ik was vooral heel blij dat het  
er allemaal netjes uitzag. Deze stoma was  
mijn redding. Eindelijk was ik verlost van die 
ongemakken. Ik weet dat het accepteren van een 
stoma niet voor iedereen even gemakkelijk is, 

maar voor mij betekende dit dat ik mijn leven 
weer kon oppakken. Dat hoort ook wel bij mijn 
karakter. Accepteren en doorgaan, kijken naar het 
nu en niet naar het verleden. Ik wist: dit is nu mijn 
startpunt en vanaf hier ga ik verder."

Personal trainer
"Na de operatie moest ik in principe tweeënhalve 
maand rust houden, maar dat wilde ik niet. Ik 
wilde werken aan een sterk lichaam, ik had me 
immers lang genoeg slap en ziek gevoeld. Daarom 
kreeg ik van de stomaverpleegkundige – die ik 
mijn situatie uitlegde – buikspieroefeningen mee, 
zodat ik mijn buikspieren voorzichtig kon gaan 
trainen. Natuurlijk moest ik goed uitkijken voor 
de belasting van mijn buikwand, want die was nog 
erg zwak. Daarom vroeg ik hulp van een personal 
trainer. Ik had al eens eerder met hem getraind en 
wist dat hij vaker iemand met een stoma had 
begeleid. Samen bouwden we het sporten op. 
Eerst enkele buikspieroefeningen, daarna 
wandelen. Op een gegeven moment kwamen daar 
kracht- en conditieoefeningen bij. Steeds een stap 
verder. Het is niet alleen het sporten dat ik na mijn 
stoma weer moest oppakken, ik moest ook 
opnieuw uitvinden wat ik kon eten en drinken 
rondom het sporten. Zonder dikke darm verteert 
voedsel totaal anders.”

Klaar met dat taboe
“Dat een stoma me niet zou weerhouden om weer 
op mijn oude niveau te sporten, daar heb ik nooit 
aan getwijfeld. Ik ben er vol voor gegaan en heb 
alles gegeven. Natuurlijk ging het ook weleens 
mis. Dan had ik te veel van mijn lichaam gevraagd 
en was ik na afloop uitgeput. En uiteraard waren 
er ook soms momenten dat ik dacht: ik kap 

ermee. Maar denken is anders dan doen. Ik wilde 
zoveel mogelijk mijn oude, vernieuwde ik worden. 
En dat is gelukt. Inmiddels ben ik fitter dan ooit. 
Dat was ook mijn doel. Ik was zo ver gekomen 
met sporten, nu wilde ik dan ook strakker en 
sterker worden. Daarom ben ik me nog meer in 
sport gaan verdiepen, vooral op het gebied van 
voeding en supplementen. Mijn doel was ook om 
te laten zien dat je met een stoma alles kunt doen. 
Ik zie zo veel mensen die zich schamen dat ze een 
stoma hebben. Of ze zijn bang dat ze een lekkage 
krijgen, en gaan daardoor niet sporten of naar een 
supermarkt of restaurant. Doodzonde. Er is veel 
angst. Terwijl, laten we eerlijk zijn: hoe erg is een 
lekkage nu echt? Het is maar poep. Dat taboe op 
een stoma moet er dan ook vanaf. Er hangt een 
stukje dunne darm uit je buik, daar komt poep uit 
en dat belandt in een zakje. Dat is het, meer niet. 
Waarom zou je daar zo verkrampt over doen?" 

Geen beperkingen
"Mijn eigen stoma heb ik naar anderen toe nooit 
verstopt. Toen ik weer mocht voetballen, ben  
ik na een training of wedstrijd direct gaan 
douchen. En ja, dan zien mijn teamgenoten mijn 
stoma. In het begin keken ze weleens, dat snap 
ik, maar niemand deed er gek over. Inmiddels is 
er echt niemand die nog verwonderd opkijkt. En 
tijdens het sporten zelf merk ik niet eens dat ik 
een stoma heb. Ik hoop anderen in eenzelfde 
situatie te laten inzien dat het krijgen van een 
stoma echt geen reden is om niet het leven te 
leiden dat je wilt. Laat jezelf niet beperken en 
stop met doemdenken. Een stoma is geen taboe, 
het is voor de meesten een redding. Dus ga 
lekker sporten, of doe al het andere wat je wilt 
doen. Want echt: er kan zo veel mee!”

‘Het krijgen van een stoma  
is echt geen reden om niet  
het leven te leiden dat je wilt’

S P O R T E N N A E E N S TO M A 
Wat moet je nou juist wél doen en wat werkt niet? 
Florian en zijn personal trainer geven je tips over fit 
worden na het krijgen van een stoma. Bekijk de 
inspirerende video op Vertel-online.nl/florian
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Stuur een e-mail naar
info@allwecare.nl 

of bel tijdens kantooruren 
met 024-6777800.

www.laprocare.nl
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Los huidproblemen op met
de helende kracht uit de zee

Onze ervaring leert dat steeds meer stomadragers in Nederland de 
helende werking ontdekken van alginaat gewonnen uit zeewier!

Alginaat bewijst zich al jaren als bestanddeel van moderne ver-
bandmiddelen voor een spoedig herstel van de wond en is exclu-
sief toegevoegd aan alle LaproCare® Sensitive huidplaten.  

Heeft u last van overgevoeligheid voor bruine hydrocolloïd, een 
colofonium allergie, wondjes rondom de stoma, psoriasis, netel-
roos, jeuk, roodheid of irritatie van de huid of een nattende- of 
bestraalde huid, dan kan LaproCare Sensitive voor u de natuurlijke 
oplossing uit de zee zijn1.

Vraag vandaag nog een gratis proefverpakking aan!

met
 alginaat

D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

Er zijn momenten in je leven die je 
bijblijven. Om leuke of juist minder 
leuke redenen. Albert Roos (71) vertelt 
over zijn eerste grote vakantie direct 
na een prostaatoperatie. Hij verbleef 
in de Dominicaanse Republiek, waar 
hij zes weken lang zich dagelijks 
moest katheteriseren.

“Daar stond ik dan op Schiphol, twee 
weken na mijn operatie. Klaar om naar 
de Dominicaanse Republiek te gaan 
voor anderhalve maand. Mijn vrouw en 
ik gingen iets minder relaxed van huis 
dan anders. Van tevoren had ik aan 
mijn uroloog gevraagd: Kan dat wel, zo 
lang weg en dan zelf katheteriseren?'  
‘Ja hoor’, was zijn antwoord. ‘Lekker 
doen waar je zin in hebt.’”

Koffer vol katheters 
“Mijn arts verwachtte dat ik met twee 
keer per dag katheteriseren het wel 
moest redden. Ik had daarom zo’n 
honderd katheters besteld, die ik later 
voor de zekerheid tot twee keer toe 
verdubbelde. Vlak voor vertrek – ik was 
toch ietwat gespannen – las ik op een 
website dat het niet onverstandig was 
om de hoeveelheid te verdubbelen. En 
dus ging ik bepakt en bezakt op 
vakantie, met letterlijk een koffer vol 

katheters. Plus het een en ander in mijn 
handbagage. Want tja, wat als mijn 
koffer kwijt zou raken? Dan zou het 
toch wel prettig zijn om mezelf te 
kunnen redden.”

Geknoei in het toilet
“Aangekomen in de Dominicaanse 
Republiek, bleek al snel dat het maar 
goed was dat ik extra veel katheters mee 

had genomen. Want zelfstandig 
plassen, dat lukte helemaal niet. Door 
de enorme hitte dronk ik bovendien 
veel meer dan normaal. Zes keer op  
een dag naar het toilet – en dus ook 
minstens zes keer katheteriseren – was 
geen uitzondering. En dat was niet  
de enige verrassing. Op het resort 
bevonden de wastafels zich buiten  
de wc’s. Ook ontbrak het aan prullen-
bakjes. Nogal onhandig als je zo steriel 
mogelijk wil katheteriseren; ik zat echt 

continu te knoeien en te hannesen. 
Verder bleek het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis op een dag rijden van  
het resort te liggen. Niet echt een 
geruststellende gedachte. Hoe dan  
ook, toen ik weer in Nederland was, 
had ik nog maar één katheter over. De 
vakantie had dus echt niet veel langer 
moeten duren.”

Geen verre reizen meer
“Inmiddels zijn we een paar jaar verder. 
Een verre en lange vakantie, dat doe ik 
tegenwoordig niet meer. Zeker niet nu 
ik na nog verschillende operaties een 
suprapubische verblijfskatheter  heb, 
een katheter via de buik met een 
kraantje. Daarmee blijf ik liever in 
Europa, waar ik kan rekenen op goede 
zorg in de nabije omgeving. Het strand 
zoek ik dan niet meer op; ik riskeer 
liever geen zandkorrels bij mijn 
onderbuik. Maar naar de sauna ga ik 
nog wél. Dan verstop ik mijn katheter 
en kraantje gewoon in een stomagordel 
die ik doormidden heb geknipt. Zo kan 
ik alsnog lekker van de sauna genieten!”

'Ik ging letterlijk 
met een koffer  
vol katheters op 
vakantie'

L E E S M E E R 
Benieuwd naar het hele verhaal  
van Albert? Je leest het op  
Vertel-online.nl/albert

KATHETERISEREN  
IN DE TROPEN

‘Als ik later groot 
ben... werk ik als 
verpleegkundige’

Ieder kind droomt. Heeft ambities. 
Net als Anne.

Maar dromen waarmaken is 
niet vanzelfsprekend.

Eerst moet zij beter worden.

Anne – 12 jaar

Meer leren over kinderkanker of een gratis gastles aanvragen? 

Ga naar kika.nl/voorlichting
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Veel mensen die kampen met darmklachten hebben baat bij darmspoelen. 
Toch heerst er een behoorlijk taboe op deze succesvolle therapie. Hoe gaat 

darmspoelen in zijn werk? En voor wie is het geschikt?

Obstipatie en ontlastingsverlies kunnen uiteenlopende oorzaken 
hebben. Er kan sprake zijn van een aangeboren aandoening aan 
de darmen. Soms ligt er een darmziekte aan ten grondslag of 
neurologische problemen zoals MS of een dwarslaesie waardoor 
de aansturing van de darmen verstoord is. Andere oorzaken zijn: 
verzakkingen in het bekkenbodemgebied, een trage darm- 
werking of een kringspier die niet meer goed functioneert.  
Dit kan het geval zijn na bijvoorbeeld een zware bevalling. Er  
zijn ook ziektes waarbij je beter niet kunt spoelen, bijvoorbeeld 
bij een tumor of ontstekingen aan de darm als gevolg van de 
ziekte van Crohn.

Darmspoel-diagnoses

Rectaal (via de anus) spoelen is de meest 
gebruikelijke manier van darmspoelen; je 
spoelt dan tegen de klok in. Stomaspoelen 
betekent dat je via een colostoma – met de 
klok mee - je darmen met water spoelt. Een 
colostoma wordt vaak aangelegd bij mensen 
bij wie de dikke darm gedeeltelijk is wegge-
haald, bijvoorbeeld door een tumor. 

2 manieren van spoelen

Veel mensen vinden het een akelig 
idee. Maar eigenlijk is er niks 
vreemds of akeligs aan. Darmspoelen 
is het inbrengen van lauwwarm 
water in het laatste deel van de dikke 
darm. Daardoor wordt de ontlasting 
die daar zit wat soepeler. Tegelijker-
tijd wordt je darm gestimuleerd. Die 
combinatie maakt dat je goed kunt 
ontlasten. Dat is handig als je last 
hebt van obstipatie (verstopping) of 
ontlastingsverlies. In het laatste geval 
spoel je je dikke darm helemaal leeg; 
wat je kwijt bent, kun je immers ook 
niet (ongewenst) verliezen.

Darmspoelen, wat is dat? 

1   Heb geduld, het duurt even voordat je 
handigheid krijgt in darmspoelen. Het 
advies is om het minimaal zes tot acht 
weken uit te proberen. Zo kun je 
beoordelen of het iets voor jou is.

2   Wacht niet te lang met uitproberen als 
je last hebt obstipatie of ontlastings-
verlies. Darmspoelen wordt vaak als 
iets heel heftigs gezien, terwijl het in 
de praktijk erg meevalt. Het is een 
milde therapie, die veel kan opleveren 
en niet schadelijk is voor de darmen. 
Maak het darmspoelen dus niet groter 
dan het is. 8 op de 10 mensen zitten na 
afloop opgelucht aan tafel, omdat het 
spoelen reuze meeviel.

3  Darmspoelen doet geen pijn. Het kan 
even een ongemakkelijk gevoel geven, 
vergelijkbaar met een zetpil die wordt 
ingebracht. 

4  De ochtend is het beste moment om te 
spoelen. De darmen zijn dan het meest 
actief. Als je ‘s ochtends de rust niet 
kunt vinden, dan is het ook prima om ’s 
avonds te spoelen. Rust en tijd zijn 
namelijk nóg belangrijker voor een 
succesvolle therapie. Kleine kantteke-
ning: bij ontlastingsverlies kun je wel 
beter in de ochtend spoelen. Eén keer 
per dag spoelen is genoeg. 

4x 
Praktische 

tips
“Vrienden kijken je aan alsof je 
van een andere planeet komt”
Als gevolg van drie bevallingen heeft  
Jannij (63) een afwijking aan haar kringspier. 
Daardoor kon ze al op vrij jonge leeftijd haar 
ontlasting niet goed ophouden. Darmspoe-
len was een uitdaging: door haar reuma had 
ze moeite om de slang goed vast te houden. 
Gelukkig kreeg ze veel steun van haar familie 
en van een verpleegkundige van MediReva.  
Jannij: "Die steun had ik hard nodig. 
Darmspoelen is best eenzaam. Vrienden 
kijken je aan alsof je van een andere planeet 
komt. Daarom vond ik het fijn dat er mensen 
waren bij wie ik terechtkon."

Lees het hele verhaal  
van Jannij op:  
Vertel-online.nl/jannij 

43% 
van de Nederlanders 

heeft regelmatig  
problemen met de 

stoelgang, blijkt uit 
onderzoek

Bij een darmziekte, 
verzakking of trage 
darmwerking is darm- 
spoelen een goed idee VO O R O O R D E L E N

Als je moet darmspoelen, kun je te  
maken krijgen met vooroordelen. Kijk op   
Vertel-online.nl/vooroordelen-darmspoelen 
hoe anderen hiermee omgaan. 

   Als poepen  
een probleem is
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Lisa: "Na de geboorte van Tim (nu 6 jaar) 
was al snel duidelijk dat er iets mis was. Hij 
kon moeilijk poepen, zijn bloedwaardes 
waren niet goed en hij had ontstekingen in 
zijn darmen. Pas toen hij drie jaar was, werd 
hij gediagnosticeerd met de Ziekte van 
Hirschsprung, een aangeboren afwijking 
aan de dikke darm. Hierbij ontbreken er 
zenuwcellen waardoor er geen beweging van 
ontlasting richting de anus is. We waren 
toen al een tijdje aan het darmspoelen omdat 
hij zijn ontlasting dus niet goed kwijtraakte. 
In het begin was het pittig voor Tim maar 
ook voor mij. Gelukkig werden we goed 
begeleid. Een verpleegkundige kwam thuis 
langs en legde stap-voor-stap uit wat we 
moesten doen. We hadden een fijn plekje 
gecreëerd waar we Tim konden spoelen. De 
eerste keren moest hij huilen en stond ik zelf 
ook te snikken, maar inmiddels – vier jaar 
later – zit het ’s ochtends spoelen net zo in 
onze routine als een boterham eten. Tim 
vraagt er zelfs weleens om: 'Mam kunnen we 
spoelen, want ik heb last van mijn buik.' Het 
medische stuk hebben we onder de knie, 
maar nu krijgen we de volgende uitdaging. 
Tim schaamt zich enorm; niemand op 
school mag er iets van weten."

Darmspoelen  
bij kinderen

B E N I E U W D N A A R H E T H E L E  
V E R H A A L VA N L I S A E N T I M? 
Lees verder op Vertel-online.nl/lisa 

1. eakin dot® user evaluations, Data on File, 2019 
2. T.G. Eakin Laboratory Testing Summary report, skinsmart hydrocolloid 2020 (Data on file) 

eakin® biedt een brede range stomaproducten voor variërende vormen,  
leeftijden en situaties. 
Bestel vandaag nog uw samples of neem contact op om te zien of eakin producten 
aan uw specifieke behoefte kunnen voldoen. 

Made
Zoekt u een stomazakje dat langer blijft zitten 
en past bij een actieve levenstijl?

                            hydrocolloïd beschikbaar in vlak en convex,  
voor meer veiligheid en langere draagtijd - zelfs onder uitdagende
omstandigheden1,2

Inkepingen volgen de contouren van uw lichaam3 voor een 
optimale pasvorm
Knipversie tot 70mm speciaal voor grotere stoma’s

Psychologische  
impact
Darmspoelen kan schaamte oproepen maar het kan 
ook veel psychologische problemen wegnemen. Uit 
angst voor ontlastingsverlies durven mensen soms 
niet naar de winkel of gezellig uit eten. Zo kunnen ze 
in een isolement terechtkomen. Hun wereldje wordt 
steeds kleiner. Kinderen kunnen gaan ‘ruiken’ als ze 
ontlasting verliezen, waardoor ze gepest worden. 
Dankzij darmspoelen durven veel mensen de deur 
weer uit om leuke dingen te gaan doen. De wc is 
dan niet langer de regisseur van de dag.

Darmspoelen is niet iets wat je op 
eigen houtje kunt gaan doen. De 

therapie moet worden voorgeschre-
ven door een huisarts of specialist in 

het ziekenhuis. Vaak is de eerste 
spoeling onder begeleiding. Een 

verpleegkundige komt bij je thuis 
voor uitleg en begeleiding. 

Belangrijk

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met deskundigen van MediReva en Coloplast
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80+ micro-oogjes.
Blaas volledig leeg.1

Luja™ met Micro-hole Zone Technology zorgt ervoor 
dat de blaas in één keer volledig geleegd wordt.1

Bijna de helft van de kathetergebruikers beschouwen urineweginfecties 
als één van de grootste uitdagingen in hun leven.

Luja™ is de eerste en enige katheter met de unieke Micro-hole Zone 
Technology, die ontworpen is om het risico op urineweginfecties te 
verkleinen.2 De blaas wordt in één keer volledig geleegd1; 
herpositioneren is niet meer nodig.

Met 80+ micro-oogjes in plaats van 2 katheteroogjes leegt Luja de blaas 
volledig in één ononderbroken stroom. 

Het is niet meer nodig om de katheter heen en weer te draaien en/of in 
kleine stapjes te verwijderen. Zo wordt het katheteriseren eenvoudiger.

Micro-oogjes. Macro verschil.

1. Luja heeft een bijna ononderbroken urinestroom en volledige blaaslediging wordt gedefinieerd als minder dan 10 ml. 
Coloplast, study CP353, 2022, Data on file (PM353), N=84 
2. Kennelly M., et al., 2019. ‘Adult Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction and Intermittent Catheterisation in a 
Community Setting: Risk Factors Model for Urinary Tract Infections’. Advances in Urology, Volume 2019, Article ID 
2757862, https://doi.org/10.1155/2019/2757862

Scan de code of ga naar www.coloplast.to/probeer-luja voor  
meer informatie of het aanvragen van een gratis proefpakket.

De nieuwe generatie     mannenkatheters

“ De Luja katheter  
leegt mijn blaas  
veel beter dan alle 
andere katheters die 
ik heb geprobeerd” 
 
Kjell

CON1900-7_200x265_2-1_adv EG Luja_zndr bon.indd   Alle pagina'sCON1900-7_200x265_2-1_adv EG Luja_zndr bon.indd   Alle pagina's 24-02-2023   10:0124-02-2023   10:01



R U B R I E K S N A A M

Jaap Bressers (39) liep twintig jaar 
geleden door een duikongeluk een 
dwarslaesie op. Inmiddels is hij  
actief als spreker, schreef hij meer-
dere boeken en heeft hij een  
eigen stichting. Daarmee hoopt hij 
anderen te inspireren zelf het kleine 
geluk te creëren.

“Daar lag ik dan, op de intensive care van 

een Portugees ziekenhuis. Vanaf mijn 

middel verlamd, mijn toekomst pikzwart. 

Vaak schrok ik in de nacht in blinde paniek 

wakker, met een lijf dat ik niet meer kende. 

Dan kon ik alleen maar schreeuwen. Maar 

niet altijd kwam er iemand. Of er werd 

alleen even vluchtig naar alle monitoren 

gekeken. Tot die ene nacht. Broeder 

Carlos kwam binnen, legde zijn hand op 

mijn schouder en zei op rustige toon en 

heel gemeend: ‘It’s okay’. Een intens klein 

moment, maar het maakte voor mij wél 

het verschil. Het kalmeerde me en ik 

haalde er kracht uit. Dat ben ik Carlos-

momentjes gaan noemen. Oftewel: een 

klein gebaar voor een ander, met een 

groots effect. Betekenisvol bezig zijn, dat 

hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Een 

compliment geven. Iemand vertellen dat 

hij of zij je raakt. Of een ijsje geven aan de 

vuilnisman op een warme dag. Carlos-

momentjes zijn er altijd! Maar, je moet ze 

wel delen en vangen. Train je mind zo dat 

je het kleine geluk kunt blijven zien. Want 

dat is uiteindelijk heel groot." 

Op Vertel-online.nl/jaap vertelt Jaap 

over hoe humor helpt wanneer zijn 

omgeving moeite heeft met z'n beperking. 

‘Dat intens kleine 
moment maakte 
voor mij het verschil’ 
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Met de juiste mindset kun je bergen beklimmen 
en wordt de dag plukken een stuk makkelijker. 

Zelfs met een ziekte of beperking. Jaap, Dailisha 
en Evelyn jagen het kleine geluk na.

van klein 

geluk



R U B R I E K S N A A M
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Evelyn Koelewijn (36) is geboren  
met cerebrale parese, een houding-  
en bewegingsstoornis. Ze haatte 
vroeger haar spasmes, totdat ze  
de kracht ervan ontdekte. Evelyn 
schreef er een boek over en geeft 
lezingen over de kracht van 
imperfectie.

“Vanaf jongs af aan ben ik een echte 

piekeraar. Ik schiet snel in mijn hoofd, kan 

me dan over van alles en nog wat zorgen 

maken. Een aantal jaar terug was ik daar zó 

klaar mee. Ik wilde zo graag léven. Zonder 

me continu druk te maken over mijn 

spasmes, andere imperfecties en wat 

mensen daar wel niet van vonden. Maar 

hoe dan? Ik begon met iedere ochtend 

minstens drie dingen op te schrijven waar 

ik dankbaar voor ben. Hoewel ik dat in het 

begin helemaal niet kón zien, hoor. Zat ik 

met een notitieboekje voor mijn neus en 

kon ik alleen maar denken: dankbaar, hoe 

dan?! Schreef ik heel basic dingen op als: 

bedankt dat ik een dak boven mijn hoofd 

heb en eten in mijn koelkast. Inmiddels 

schrijf ik iedere dag in mijn dankbaarheids-

boekje. Het is een prettig begin van mijn 

ochtend en ik haal er altijd wat uit. Want 

wat het is: dankbaarheid en geluk liggen 

heel dicht bij elkaar. Door meer vanuit 

dankbaarheid naar je leven te kijken, ga je 

er ook naar leven. Heb je opeens oog voor 

dat lieve appje van die vriendin of het 

roodborstje in de tuin. Door dankbaar te 

zijn wordt het leven echt aangenamer!”

Het grootste 'aha-moment' van Evelyn 

kwam door wat een loopbaancoach 

tegen haar zei. Woorden die insloegen 

als een bom. Je leest het op  

Vertel-online.nl/evelyn  

‘Geluk en dank-
baarheid liggen 
dicht bij elkaar’ 

Dailisha Persaud (23) is geboren met 
spina bifida, oftewel een open 
ruggetje. Hierdoor is ze rolstoel-
afhankelijk. Dailisha studeert voor 
sociaal werker en geeft voorlich-
tingslessen op scholen over leven 
met een beperking. 

“Mijn kleine geluksmomentje? Met mijn 

beste vriend bellen en appen. Iedere dag 

hebben we contact. Over alledaagse 

zaken en grappige dingen, maar we voeren 

zeker ook goede gesprekken. Hij heeft me 

menigmaal door zware tijden geholpen. Ik 

zit al mijn hele leven in een rolstoel en heb 

tegen zoveel vooroordelen op moeten 

boksen. Tegen ieders verwachtingen in is 

het me gelukt om naar het ‘gewone’ 

onderwijs te gaan. En zelfstandig te wonen 

en een opleiding te gaan doen. Mijn motto 

is niet voor niks ‘Wees sterk, geloof in 

jezelf, dan kom je al ver’. Ik ben er trots op 

hoe ver ik nu al ben gekomen. Dat heb ik 

aan mijn eigen strijdlust te danken, maar 

zeker ook aan mijn beste vriend. Hij 

motiveert me enorm en is er altijd voor  

me. Hij voelt me vaak haarfijn aan. ‘Je  

bent chagrijnig vandaag, hè’, zegt-ie dan, 

voordat ik nog maar iets heb gezegd. Op 

dat soort momenten weet hij me altijd op 

te beuren. Of soms krijg ik zomaar uit het 

niets een appje met ‘Ik ben trots op je!’. 

Heel fijn is dat. Mijn vriend weet als geen 

ander waarover hij praat. Hij heeft zelf ook 

een beperking, maar is gaan studeren, 

woont op zichzelf en heeft inmiddels zelfs 

een zeer succesvol eigen bedrijf. Hij is 

echt mijn grote inspiratiebron!” 

Niemand had verwacht dat Dailisha een 

'normaal' leven zou lijden. Lees haar strijd 

op Vertel-online.nl/dailisha 

‘Ik kan de wereld 
nu weer aan’ 
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D O E N  D I T  S E I Z O E N

BELEEF DE LENTE 
Doen, zien en lezen. De redactie heeft de leukste 
activiteiten voor dit voorjaar op een rij gezet.

RENNEN ZONDER BEPERKINGEN
Zin om een stukje te gaan lopen of 
rennen? Maar zit je in een rolstoel of 
ben je even niet zo mobiel? Dan zou je 
Frame Running kunnen overwegen. 
Een runningframe is een driewielig 
loopframe zonder pedalen, maar met 
zadel, borststeun en stuur. Zo kun je 
alsnog buiten bewegen. Nieuwsgierig 
geworden? Via framerunning.nl kun je 
dit sporthulpmiddel lenen en bekijken 
of het iets voor jou is!

GENIETEN OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG
Een aanrader voor wie zin heeft in een mooie voorjaars- 
wandeling: doe dan het Rondje Helenaheuvel in de Kaapse 
Bossen, te midden van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Hier vind je een prachtige – en rolstoeltoegankelijke –  
wandelroute waarvan het wandelpad halfverhard is en zonder 
drempels. Wel merk je dat je op de heuvelrug bent; onderweg 
zijn er een aantal pittige hellingen. Gaat de (hulp)hond mee? 
Aan het eind van de wandelroute is een hondenlosloopgebied 
zodat je viervoeter lekker even los kan op het heideveld.
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/kaapse-bossen/route/
kinderen/rondje-helenaheuvel-de-kaapse-bossen

ROCKEN OP BOSPOP
Bospop is een meerdaags muziek-
festival dat 7, 8 en 9 juli gehouden 
wordt in Weert. Hier kun je drie  
dagen lang genieten van classic rock, 
hardrock en progressieve rock. En 
mooi meegenomen: dit festival is ook 
heel geschikt voor mindervaliden!  
Zo is er een aparte en verbrede ingang, 
een speciaal podium recht voor de 
mainstage en zijn er aangepaste  
wc- en douchevoorzieningen.
bospop.nl/mindervaliden

MAMA KRIJGT EEN STOMA
Hoe leg je aan je kinderen uit 
dat je een ileostoma krijgt? 
Maike Berbee – die de ziekte 
van Crohn heeft – kwam 
erachter dat er geen boeken 
over dit onderwerp waren. 
Waarop ze besloot er zélf eentje 
te schrijven. In ‘Mama krijgt 
een stoma’ wordt aan de hand 
van verschillende illustraties 
het verhaal verteld van een 
moeder die een stoma krijgt. 
Van het ziek zijn tot zich weer 
goed voelen na de operatie.
mamakrijgteenstoma.nl

BLIK OP DE MAASSTAD
Op de zeewering van de Maasvlakte vind je 
FutureLand. Hier is van alles te zien, te doen 
en te leren over de haven van Rotterdam. 
Stap bijvoorbeeld eens in een digitale 
hijskraan waarmee je zelf containers op de 
juiste plek deponeert. Bekijk het uitzicht 
van een kraanmachinist. En lijkt het je wel 
wat om mee te varen door de haven? Maak 
dan een tochtje op de Futureland Ferry! 
portofrotterdam.com/nl/eropuit/futureland

VOOR LEKKERBEKKEN
Vanaf mei reist het grootste rond- 
reizende foodfestival TREK weer  
door Nederland! De karavaan doet 
verschillende grote steden aan.  
Stadsparken worden omgetoverd tot 
een groot openluchtrestaurant met 
tientallen foodtrucks. Bovendien kun je 
er  genieten van kleinkunst- en muzikaal 
talent. TREK is ook geschikt voor 
rolstoelgebruikers, maar houd er 
rekening mee dat het festival in een 
stadpark plaatsvindt en er niet overal 
een verharde ondergrond is.

OVERNACHTEN ZONDER  
DREMPELS
Ben je op zoek naar  
bijzondere hotels, B&B’s  
en vakantiewoningen? 
Eelke Kelderman weet raad! 
Op haar blog staan heel  
veel kleinschalige adresjes, 
die vrijwel allemaal mooi 
zijn ingericht en een luxe 
uitstraling hebben. Handig: 
de accomodaties zijn 
rolstoelbestendig.
eelkedroomt.nl

LEKKER GEZOND
Je wilt gezonder eten, maar hebt geen
idee hoe. Of je bent toe aan inspiratie 
voor verantwoordelijke én lekkere 
maaltijden. In beide gevallen is het 
leuk om mee te doen met Project 
Gezond. Hier vind je heerlijke 
recepten en handige dagmenu’s.  
En dat allemaal gratis en zonder 
verplichtingen.
projectgezond.nl

foto Eric Bakker
foto Bart H
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foto: Stefan C
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foto Festival-trek.nl



 Voor meer informatie ga naar: www.omnimedical.nl of bel 0344-65 14 44

De voordelen van Curan Lady:
✔		Discrete en compacte vormgeving 

Handzaam en onopvallend mee te  
nemen en weg te gooien 

✔	Direct klaar voor gebruik
  Katheter is al geactiveerd door  

de gelcoating

✔	Comfortabel
 Pijnloos en soepel in te brengen

✔			Gladde gepolijste ´ogen´
  Voor een goede urineafvoer en  

bescherming van de plasbuis

✔		Gebruiksvriendelijk & Hygiënisch  
Eenvoudig te openen en te sluiten  
en 100% lekvrij

Ervaar het gemak van 
de Curan Lady
Voor een actief en sociaal leven

Volledig recyclebaar

Wilt u een gratis proefpakket 
ontvangen? Scan de QR code 
of bel ons. T: 0344-65 14 44 
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Eigenlijk best wonderlijk hoe makkelijk diabetes type 1 is  
vast te stellen. Doorgaans volstaat slechts één vingerprikje 
met één druppel bloed. Alleen zijn de gevolgen blijvend en 
een stuk minder makkelijk. 

Mijn dochter Madelief kreeg op 14 november 2019 haar 
diagnose. In het ziekenhuis hingen we boven een klein kastje 
waar de teststrip in verdween. De display had een duidelijke 
boodschap: ‘high’. De suikerwaardes van mijn dochter bleken 

onmeetbaar hoog te zijn. Niet best. Haar dikke tranen voel ik 
nog steeds. Maar óók haar onvoorwaardelijke vastberaden-
heid en enorme strijdlust om het gevecht aan te gaan.

In sneltreinvaart maakten we kennis met de wereld van 
bolussen, hypers en hypo’s. En koolhydraten tellen natuur-
lijk. De eerste maaltijd thuis na het ziekenhuis was bijna 
lachwekkend. We aten zuurkoolstamppot met rozijnen, 
spekjes en stukjes ananas. Terwijl de maaltijd dampend op 

tafel stond, vroegen wij ons af: hoeveel koolhydraten zitten  
er eigenlijk in een bord zuurkool? Als ware wetenschappers 
analyseerden we de inhoud en probeerden we chocola te 
maken van zuurkool. 

Inmiddels weet Madelief feilloos welke maaltjes wat nodig 
hebben. Ze gebruikt een pomp met sensor. Deze helpt heel 
goed om haar waardes stabiel te houden. Maar eerlijk is 
eerlijk: het is vallen en opstaan. Hoewel het om haar lijf 
gaat, kunnen we een gedeelte samendoen. Haar helpen 
herinneren aan belangrijke momenten. In de nacht, als 
alarmen afgaan, haar helpen met kiezen. En even een 
knuffel geven, fluisteren dat het oké is. Het zijn trouwens 
dezelfde momenten dat ik alles zou willen geven om deze 
rotziekte weg te nemen.

Toch ben ik hoopvol. Als ambassadeur van Stichting  
Diabetes Onderzoek Nederland weet ik van de enerverende 
onderzoeksontwikkelingen naar genezing. En ik heb geleerd 
dat we samen écht heel veel aankunnen. 

En die 14 november? Dat bleek de jaarlijkse Wereld Diabetes 
Dag te zijn! Die bij ons thuis nu ieder jaar feestelijk gevierd 
wordt, mét taart. Wel eerst even bolussen natuurlijk.

Klaas van Kruistum (46)  
is programmamaker, dag-
voorzitter en fotograaf. Ook is 
hij bekend als tv-presentator 
bij de KRO-NCRV. 

C O L U M N

ZUURKOOL 
EN KOOL-
HYDRATEN 
TELLEN

Eerlijk is eerlijk: 
het is vallen en opstaan 
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Strijder Sam
Dessie Lividikou (38) komt vlak na de 
geboorte van haar zoontje Sam 
erachter dat hij ernstig ziek is. Artsen 
vertelden dat de meeste kindjes met 
zijn aandoening niet ouder worden 
dan twee jaar. Sam is inmiddels vijf!  
Een hoopvol verhaal over de 
onvoorspelbaarheid van het leven  
en hoe hiermee om te gaan.

WA A R D E VO L L E  G E L U K S M O M E N T E N

een röntgenfoto gemaakt, maar die was in orde. 
We kregen te horen dat er nader onderzoek 
nodig was en vertrokken naar huis. Drie dagen 
later bevonden we ons alweer in het ziekenhuis. 
Sam dronk niet goed en zag er geel uit. Ook 
werd er een hartruisje geconstateerd. Onder-
zoek liet ziet dat hij een lekkende hartklep had. 
Vervolgens werd de diagnose neonatale Marfan 
gesteld, een zeer zeldzame en progressieve 
bindweefselziekte. We moesten ernstig rekening 
houden dat Sam niet ouder zou worden dan 
twee jaar. Een klap in ons gezicht.”

“De zwangerschap van Sam verliep voorspoedig. 
Tekenen dat er iets aan de hand was, waren er 
niet. Wel weet ik dat ik een keer rondkeek bij 
mijn zwangerschapsclubje en dacht: in een 
groep van tien moest er toch zeker iets mis zijn 
met een van de kindjes? Dat dat onze zoon zou 
zijn, had ik nooit kunnen bedenken. Sam werd 
in september 2017 geboren. Met 37 weken en  
6 dagen vrij vroeg, maar alles leek op het eerste 
gezicht normaal en vooral vredig. Mijn man 
Laurens en ik waren zo blij met dat hoopje geluk 
dat op mijn borst lag. Dat Sam heel lange 
vingers had en een gek gebogen polsje, zagen 
we. Maar wij dachten: wat wil je met een 
pasgeboren baby, het is gewoon een verfrom-
meld mannetje. Dus daar zochten we niet veel 
achter.”

Korte levensverwachting 
“Slechts een uur hebben we onbezorgd van Sam 
kunnen genieten. Toen veranderde alles. Bij het 
meten van de APGAR-score vielen wederom 
zijn lange vingers en gebogen polsen op. Er werd 

Extra zorg en aandacht
 “De eerste twee jaar van Sams leven was het 
standje overleven. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. 
Voor een hartoperatie, meerdere opnames door 
luchtweginfecties en eindeloos veel controles. 
Alles op alles zetten om die twee jaar te halen. 
Tussen alle ziekenhuisbezoeken en opnames 
door probeerden we zoveel mogelijk samen te 
genieten van kleine dingen. Het ironische was: 
toen die magische mijlpaal behaald was, was er 
eigenlijk niks veranderd. Want ziek was – en 
blijft – Sam nog steeds. Wel is het zo dat de zorg 
anders wordt, evenals onze rol. Waar we in het 
begin vooral met de toekomst bezig waren – 
haalt Sam wel de twee jaar? –  is er nu veel meer 
de uitdaging om te leren leven met een extra 
zorgbehoevend kind. Daarbij gaat het fysiek nu 
veel beter met hem. Wel heeft hij een ontwikke-
lingsachterstand; Sam kan nog altijd niet praten. 
En we weten dat er een vorm van autisme speelt. 
Daarnaast gebruikt hij sinds een jaar sondevoe-
ding. Dus extra zorg en aandacht is er altijd.”

Meer in balans
“Sam is nu vijf jaar en inmiddels kennen we wel 
het klappen van de zweep. Op allerlei vlakken 
zijn we zoveel bedrevener geworden en weten 
we meer balans te vinden. Door ervaring word je 
echt efficiënter. We weten ook steeds beter bij 
welke zorgprofessional of instantie we voor wat 
moeten zijn. Dat scheelt. En nu Sam minder 
acute medische zorg nodig heeft, zijn er ook af 
en toe momenten dat ik weer mijn eigen leven 
kan leiden. Dan ga ik iets doen met vriendinnen 
of een nachtje weg met mijn man.  

‘De eerste twee jaar 
van Sams leven was het 
standje overleven’
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Dat is heel fijn en zeker ook hard nodig; het geeft 
lucht. Ook met de andere kinderen proberen we 
de balans erin te houden. Iedereen evenveel 
aandacht te geven, zo goed als het gaat. Sam 
heeft namelijk nog een halfbroer, Len van elf 
jaar. En in juli 2020 is onze dochter Sofie 
geboren. Gelukkig kunnen we pgb-hulp  
inschakelen, zodat we ook eens een dagje alleen 
met Sofie of Len kunnen zijn. Op die dagen gaan 
we vaak wat buitenshuis doen. Ik geniet er dan 
extra van dat ik heel even weer een ‘normale’ 
moeder kan en mag zijn.”

Klein geluk is groots
“Ook al waren de laatste jaren enerverend, 
negatief zie ik onze situatie zeker niet in. Ik ben 
vooral heel dankbaar voor onze drie kinderen, 
met wie het ondanks alles goed gaat. En dat Sam 
een blij mannetje is geworden en helemaal op 
zijn plek zit op de dagopvang. Als ik hem tig keer 
van de glijbaan zie afgaan met een grote grijns 
op zijn gezicht, dan maakt mij dat ook blij. Het 
zijn echt die kleine dingen die voor Sam heel 
groot zijn, zoals bellenblazen. Hoe lang kun je 
daar van genieten? Nou, als het aan hem ligt heel 
erg lang, haha. Dat hebben we inmiddels wel 
geleerd: het hoeft allemaal niet groots en 
meeslepend te zijn. Samen naar het bos of het 
zwembad, daar maak je Sam al zo blij mee. Hij 
leeft zijn leven, ondergaat het. Sam stelt niet de 
grote waaromvragen, hij mag ‘gewoon’ kind zijn. 
En dat is ook wel een mooie les voor ons, dat je 
zo puur in het leven kunt staan."

Goed genoeg
"De toekomst? Eerlijk gezegd ben ik daar weinig 
mee bezig. Het is een gegeven dat neonatale 
Marfan een progressieve aandoening is, dus 
Sams ziekte zal erger worden. Maar Marfan is 
ook onvoorspelbaar. Er zijn goede dagen en 
slechte weken en daarmee moeten we het doen. 
We zijn nu vooral bezig met: hoe gaan we nu, in 
dit moment, verder. We nemen elke dag veel 
meer zoals ie komt. Goed is ook goed genoeg.”

‘Als ik Sam tig keer  
van de glijbaan zie  
gaan, maakt mij dat  
ook blij’

L E E S M E E R 
Bekijk hier de blog van Dessie en Sam 
 ‘Lieve Sam’. Ook schreef Dessie een boek 
over haar ervaringen: ‘Een magisch getal’. 

Je staat er niet alleen voor
Het leven met een zorgbehoevend kind is niet 
altijd even makkelijk. Het kan daarom fijn zijn 
om een maatje te hebben die er voor jou is. 
Charlotte Derks is supporter en werkt bij 
Schouders.nl, een ervaringskenniscentrum 
voor ouders van zorgkinderen. Ze vertelt wat 
ze voor anderen kan betekenen. 
Vertel-online.nl/charlotte

Continence Care

9 van de 10 
gebruiksters 
raden ’m je aan!

90% vindt het openen van de Infyna 
Chic koker makkelijk of heel makkelijk

90%

10%

93% vindt de Infyna Chic katheter 
makkelijk in het gebruik

93%

7%

9 van de 10 raden
Infyna Chic katheters aan
voor andere vrouwen

8 van de 10 willen de Infyna
Chic katheter blijven gebruiken

Deze cijfers zijn gebaseerd op 
een enquête onder 515 vrouwen 
uit 6 landen. Data on fi le.

De Infyna Chic katheter 
lekt niet 
na het dichtdoen.

Voor 66% staat niet lekken na gebruik in de 
top 3 van belangrijkste kenmerken van een 
goede katheter

Geen lekkage na gebruik

raden ’m je aan!
Deze cijfers zijn gebaseerd op 
een enquête onder 515 vrouwen 

Data on fi le.

De Infyna Chic katheter 
lekt niet 

Voor 66% staat niet lekken na gebruik in de 
top 3 van belangrijkste kenmerken van een 

Geen lekkage na gebruik

Intermitterende katheter

Ontdek nu ook zelf de Infyna Chic™ intermitterende katheter.
Onze nieuwste katheter is speciaal ontworpen om te voldoen aan alles wat vrouwen belangrijk
vinden aan een katheter. En we hebben we zoveel mogelijk vrouwen gevraagd ’m uit te proberen.
Een kleine indruk van de vele positieve reacties zie je hierboven.
Wil je ’m ook testen?

Vraag je verpleegkundige ernaar of
bestel een proefpakket via hollister.nl/infynachic

Het Hollister logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. © 2023 Hollister Incorporated.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.

0050
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Onze website staat vol persoonlijke 
verhalen, inspiratie en praktische tips. 
Voor jou én door jou!

Vertel…
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"Door m'n stoma wist ik niet of ik de moeite waard was"
Wichert van Dijk heeft colitis ulcerosa, kampt daar zijn 
hele jeugd mee en dat leidt uiteindelijk tot een 
ileostoma. In zijn boek ‘Plak & Zak’ omschrijft hij de 
zoektocht naar acceptatie van het gat op zijn buik. 
Vertel-online.nl/wichert

"Mijn beperking speelt bijna nooit een rol”
Klimmen heeft Juliette Janssen (32) uit een isolement 
gehaald. Ze ziet het als een mooie vorm van vechten 
tegen jezelf. Vertel-online.nl/juliette-paraklimmen

"We zijn letterlijk dag én nacht met hem bezig"
Het aangrijpende verhaal van Nick (3) die een ernstige 
progressieve stofwisselingsziekte heeft. Zijn ouders 
vertellen welke invloed dit op hun gezin heeft.
Vertel-online.nl/nick

"Mijn diabetes weerhoudt mij niet"
Zeg je Guus ten Dolle (22), dan zeg je kitesurfen.  
Geen golf is hem te hoog, ook niet figuurlijk. Guus  
heeft diabetes type 1, maar dat is voor hem geen 
belemmering om zijn leven ten volste te leiden.
Vertel-online.nl/guus 

"Werk op je eigen tempo aan jouw herstel"
Een operatie ondergaan kan je leven even stilzetten. 
Je lijf heeft veel te verduren gehad en moet herstellen. 
Hoe pak je na een operatie de draad weer op? Hoe 
zorg je goed voor je lijf en werk je aan je conditie?  
Je leest het op ons platform.
Vertel-online.nl/sporten-na-operatie

"I'm still standing"
Niek de Jonge (30) was altijd al gék op skiën. En zelfs 
nu hij door een dwarslaesie in een rolstoel zit, weer-
houdt hem dat niet om zijn passie uit te oefenen.  
Met een speciale zit-ski zoeft hij van de pistes af!
Vertel-online.nl/niek-de-jonge

1  

2  

3  

4  

5

6

foto Linda Richter
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G I F T B OX

Maria Jacobs schaamt zich al haar hele leven voor haar  
zwakke blaas. Toen ze Tom ontmoette, voelde ze zich veilig 

genoeg  om dit met hem te delen. Dat maakte niet alleen hun 
band hechter, ook haar schaamte verdween. 

“Vaak haal ik 's nachts  
de wc niet”

"Maria Jacobs (55): “Ik ben een maand 
te vroeg geboren. Daardoor is mijn 
blaas niet goed ontwikkeld en kan ik 
mijn plas niet ophouden. Als kind riep 
dat al veel schaamte op; ik moest 
telkens wéér mijn vinger opsteken in 
de klas als ik naar het toilet moest. 
Naarmate ik ouder word, worden mijn 
blaasproblemen erger. Na één kop 
koffie zit mijn blaas vol.  
‘s Nachts heb ik tegenwoordig 
incontinentiemateriaal nodig omdat 
ik de wc vaak niet haal. Tom, met wie 
ik nu acht jaar een relatie heb, gaat 
hier op een fijne manier mee om. Hij 
kijkt me nooit raar aan als ik een 
ongelukje heb. ‘Dat soort dingen 
kunnen gebeuren. Niks om je voor te 
schamen’ zegt hij dan. In het begin 
kon ik op zo’n moment wel door de 
grond zakken, maar door erover te 

praten met Tom wordt mijn schaamte 
minder. Dankzij hem durf ik open te 
zijn. Daarom wil ik hem verrassen met 
de giftbox.”

Tom Krook (69): “Toen ik Maria 
leerde kennen, wist ik niets van haar 
incontinentieproblemen. Ze had 
verteld over haar artrose, maar de 
problemen met haar blaas wist ze 
goed te verbergen. Maria is absoluut 
geen klager. Ze lost de dingen het liefst 
zelf op en wil anderen nergens mee 
belasten. Ik merkte wel dat er iets was. 
Ze moest regelmatig naar het toilet. 
En als we naar Frankrijk reden, waar 
ik een huis heb, dan moesten we 
onderweg vaak stoppen voor een 
plaspauze. Ik moest dan snel de auto 
aan de kant zetten, want ze kon haar 
plas moeilijk ophouden. Op een 

gegeven moment voelde ze zich vrij 
genoeg om erover te vertellen. 
Natuurlijk vond ik het vervelend voor 
haar, maar ik heb er zelf totaal geen 
problemen mee. Iedereen heeft wel 
iets, ik heb ook mijn dingen. Waarom 
zou je je daardoor moeten schamen? 
Dat we hier open over kunnen praten 
is tekenend voor onze band: we 
vertrouwen en helpen elkaar. Ik vind 
het fijn om te horen dat ze mijn steun 
zo waardeert. Ik mag het dan wel 
vanzelfsprekend vinden, voor haar 
betekent het veel. En dat doet mij ook 
weer goed.”

'Door erover te praten 
met Tom, wordt de 
schaamte minder'

VO O R O O R D E L E N
Als je incontinent bent, heb je vaak  te maken 
met vooroordelen. Kijk op  Vertel-online.nl/
vooroordelen-incontinentie hoe Waldo, 
Kirsten en Casper hiermee omgaan. 
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Vul het diagram zo in dat in elke 
rij, in elke kolom en in elk blok 
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 
slechts één keer voorkomen. De 
blauwe vakjes vormen de oplos-
sing. Mail deze voor 15 mei 2023 
naar puzzel@medireva.nl. Of 
stuur 'm naar: 
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB 

Baarn of mail naar puzzel@medireva.nl.  

De namen van de winnaars worden in de 

volgende editie van Vertel... gepubliceerd.  

Dit zijn de winnaars uit de  
vorige editie:
1. mevr. T. Benden uit Brunssum

2. mevr. Den Otter uit Soest

Van harte gefeliciteerd! 

MAAK KANS OP EEN HENRY 
COMPACT STOFZUIGER 
Van stofzuigen met deze Henry van Numatic wordt iedereen vrolijk. De ketel is van  
onverwoestbaar kunststof en heeft een inhoud van zes liter. Door het compacte formaat 
kun je er makkelijk de trap mee zuigen en is hij eenvoudig op te bergen. Op de motor zit 
een garantie van zes jaar. Henry heeft een snoer van tien meter en je krijgt er stofzuiger-
zakken bij. Zo’n vrolijke hulp in de huishouding wil toch iedereen?

Kijk voor meer informatie op numatic.nl

P U Z Z E L

WIN 

MAAK KANS OP  

DE HENRY COMPACT 

STOFZUIGER  

T.W.V. € 259,-

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw organisatie 
mee armoede in 

Nederland te bestrijden!
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Sudoku
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en in blok van 3 x 3 

vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

9 3 5 7 2 6 8 1 4
7 1 8 9 4 5 2 6 3
4 2 6 1 8 3 5 9 7
2 8 9 3 1 4 7 5 6
6 4 1 8 5 7 3 2 9
3 5 7 2 6 9 4 8 1
8 7 2 4 9 1 6 3 5
1 6 4 5 3 8 9 7 2
5 9 3 6 7 2 1 4 8



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.

stoma medische
voeding

Wat je vraag of 
behoefte ook is.
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diabetes darmspoelen mobiliteit
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