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3X PIJN OMZETTEN
IN KRACHT
‘DE KANKER IS TERUG
MAAR IK VOEL ME GOED
EN PLUK DE DAG’
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Ralph

Hoe houdt u
uw blaas
gezond?

Ver tel...
Moedig voorwaarts
Tegenslag. Eigenlijk is het niet de vraag óf je

Ook Elly (37) is kampioen in het creëren van

vroeg of laat, en in meer of minder mate, krijgen

Ehlers-Danlos syndroom (EDS) en heeft daar-

ermee te maken krijgt, maar wanneer. Want
we allemaal te maken met tegenwind in het

leven. “Je kunt niet tegengaan dat vogels van

verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel

voorkomen dat ze nesten in je haar maken”, luidt
een eeuwenoud Chinees gezegde. Mooie woor-

den, maar ga er maar aanstaan. Want hoe doe je
dat, veerkrachtig en moedig zijn?

Stephen, Michelle en Claudia van het drieluik
op p. 18 zijn maar al te bekend met die spreekwoordelijke vogelnesten. Maar ondanks hun

Gratis magazine met praktische tips
en adviezen
Urineweginfecties zijn een veelvoorkomend probleem
voor kathetergebruikers. Uit onderzoek is gebleken dat
84% van de kathetergebruikers zich zorgen maakt over
urineweginfecties.1
Het Samen leven magazine over urineweginfecties geeft
antwoord op de meest voorkomende vragen over het
gezond houden van de blaas bij zelfkatheterisatie.
Scan de QR-code of vraag nu gratis aan via:
www.coloplast.to/mdr

kleine geluksmomentjes. Zij heeft het zeldzame
door geregeld pijn en zit vaak in een rolstoel.
Daarbij is ze moeder van vier kinderen. Een

overleed vlak na de geboorte. De andere drie
hebben een beperking of extra zorg nodig.

“Het helpt om me te focussen op de mogelijkheden en niet de beperkingen”, vertelt zij

op p. 6. “We spelen verstoppertje door het

huis of bakken samen koekjes. Zo genieten

we als gezin.” Want, zo meent Elly: “Ook met
een rugzakje is het leven de moeite waard!”

ziektes, beperkingen en (chronische) pijn slagen

NU

GRATIS!
OP=OP

zij er toch in om hun eigen veerkracht te vinden.
Met als resultaat dat ze nu alle drie, ieder op

hun eigen manier, andere mensen inspireren
én helpen.

Carpe diem is het levensmotto van de 73-jarige

Yvonne heeft veel tegenslag gehad.
Gelukkig staat Suzanne altijd voor haar
klaar als mantelzorger én als vriendin.

Rikky (p.26). Tegenslag is haar niet vreemd.

Haar zoon pleegde zelfmoord en zelf kreeg ze te
maken met (uitgezaaide) kanker. “Het leven is

vallen en opstaan”, meent zij. “Je maakt er een

koprol van en gaat verder. Tuurlijk, spannend is
het soms wel. Maar ik voel me goed en pluk de

dag. Want het geluk zit heel dichtbij. Als je oplet,
kun je het zo pakken.”

LEES MEER
Het indrukwekkende verhaal van
Yvonne staat op vertel-online.nl/
yvonne-suzanne

1. Coloplast, IC user survey, 2016, Data on file (PM-06287), N=2942

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2022-09. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S. PM-23553.
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Ricky (73) is
positief. Altijd.

QR-CODE
Scan de code met
de camera van je
smartphone of tablet,
klik op de link die
verschijnt en je zit meteen
op de pagina van
vertel-online.nl
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Alles op rolletjes

Drie rolstoelen in huis. Hoort
erbij voor de familie HamstraBesems. Moeder Elly (37) en
dochter Amy (3) hebben
namelijk het Ehlers-Danlos
syndroom (EDS). Daarnaast
hebben zoontje Micha (6) en
baby Ezra extra zorg nodig.
Maar genieten doen ze volop.
“Moeder worden. Ik heb eigenlijk nooit iets

anders gewild. Als klein kleutertje antwoordde

ik steevast op de vraag van de juf wat ik later wilde
worden met ‘mama!’. Die droom werd werkelijk

toen ik op mijn zestiende tijdens mijn bijbaantje

bij de plaatselijke drogist mijn man Allard leerde
kennen. Al vrij snel wist ik: jij bent het voor mij.
We trouwden jong en konden niet wachten om

een gezinnetje te stichten. Helaas lukte het maar

niet om zwanger te worden en startten we met een
fertiliteitstraject. Tijdens alle onderzoeken die

daarmee gepaard gaan, is per toeval ontdekt dat ik
het Ehlers-Danlos syndroom (EDS) heb. Dit is
een zeer zeldzame en progressieve aandoening
aan het bindweefsel. Een shock. Ik was altijd al
extreem lenig, erg blessuregevoelig en van

kinds af aan schoten mijn knieschijven uit de
kom. Maar chronisch ziek, terwijl ik naar het

ziekenhuis was gegaan om een kindje te krijgen?
Nee, die had ik niet zien aankomen.”
Toch nog gezinsgeluk

“Vanwege mijn EDS werd de stekker uit het

zwangerschapstraject getrokken. Ik startte met

een intens revalidatietraject om beter met mijn lijf
en vooral zeer beperkte energieniveau om te leren
gaan. Mijn hele leven moest ik opnieuw gaan

indelen. Een zwaar gelag. Maar het allerergste
vond ik nog wel dat mijn hele toekomstbeeld

6

Vertel...

7

weg was. Dat ik ziek was, was één ding. Maar ook
geen kinderen kunnen krijgen?! Jarenlang heb ik
met mijn ziel onder mijn arm gelopen. Uiteindelijk besloten Allard en ik om een second opinion
aan te vragen voor een nieuw fertiliteitstraject.

Dat heeft alles veranderd. ‘Het kan dat je kind ook
EDS krijgt, maar het kan ook van niet. Bovendien
heeft de ouder het vaak erger dan het kind’, werd
ons verteld. Na nog meer gesprekken en ook

onderzoeken besloten we ervoor te gaan. Uiteindelijk hebben we vier kinderen gekregen. Micha
en Amy zijn uit het fertiliteitstraject gekomen,

‘Baaldagen en mindere
momenten horen erbij,
en dat mag’

Luca was een cadeautje. Helaas mocht hij niet

lang bij ons zijn. Luca werd met bijna 25 weken

geboren en is na 21 uur aan een streptokokinfectie
overleden. We waren compleet gebroken; een

kind verliezen is het ergste wat er is. Dat er na het

‘Beperkingen? Ja,
die zijn er, maar ze
beperken ons niet’
verlies van Luca toch nóg een gezinslid bij zou

komen, was niet zo gepland. Bovendien was ik

volgens de artsen zo goed als onvruchtbaar. Maar

kennelijk had God andere plannen voor ons, want
begin dit jaar is ons zoontje Ezra geboren. Een

enorm geschenk! Een verrijking van ons gezin.
Met hem is ons gezinsgeluk compleet.”
Drie kids, drie keer zorg

rolstoelen is het beter om op één level te wonen.

een voorliggende placenta. Daarbij heeft ze laat

langere afstanden een rolstoel nodig. Iets wat je

met 28 weken veel te vroeg geboren, vanwege

ontdekte heupdysplasie, wat allemaal bij elkaar

Tijdens de zwangerschap van Ezra heb ik corona

om erop uit te gaan en we met zijn drieën aan het

Ook onze jongste heeft extra zorg nodig.

gekregen, waardoor ik in het ziekenhuis ben

beland en met 26 weken ben bevallen. Hij heeft

daardoor 14 weken in het ziekenhuis gelegen en
is nu nog steeds afhankelijk van sondevoeding.

Van onze kinderen heeft alleen Amy net als ik de

hypermobiliteits-variant van EDS. Gelukkig gaat
het tot nu toe goed met haar.”

streptokokinfectie braken mijn vliezen bij Micha

voor ons betekende het ook nog eens drastische

als baby’tje hersenbloedingen gehad, met als

gevolg hersenschade en een motorische stoornis.
Ook zit Micha in het spectrum van autisme en

zit hij qua sociaal-emotionele ontwikkeling op

Vertel...

dagelijkse reilen en zeilen zeker beïnvloedt.

Een dagje naar opa en oma of naar de dierentuin,

Veel geplan en geregel

al met 30 weken. Door die vroeggeboorte heeft hij

Micha en Amy hebben namelijk net als ik voor

heeft geleid tot een ontwikkelingsachterstand.

“Al onze kinderen hebben extra zorg nodig of
hebben te maken met beperkingen. Door de
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tweeëneenhalf jaar. Ook onze dochter Amy is

“Drie kids is voor elke ouder aanpoten, maar

dat vereist de nodige organisatie. Als het ons lukt

Allard is van onschatbare waarde, onze relatie is
ijzersterk. We zijn samen één, niks kan ons nog
breken. Elke woensdagavond hebben we date
night. Thuis weliswaar, want weggaan kan

natuurlijk niet. Dan gaan we aan de bar in de

keuken zitten met een kopje thee en dan kunnen
we eindeloos praten over van alles en nog wat
of gezellig een filmpje kijken op de bank. Zo

zijn we ook nog partners naast mantelzorgers
van onze kinderen.”

maar behandel ons alsjeblieft als ieder ander.

Ook mét een rugzakje is het leven mooi. Door

blikken en opmerkingen. Ik snap dat we opvallen
Ik heb er echt een hekel aan als anderen ons

zielig vinden. Want dat zijn we absoluut niet!
Beperkingen? Ja natuurlijk zijn die er en

misschien doen we ergens wat langer over.

Maar uiteindelijk lukt het wél. Bovendien zijn er

allemaal hulpstukken voor handen die ons leven
een stuk makkelijker maken; hoe fijn is dat?”

om betaalbaar gelijkvloers te kunnen wonen. Wel

dagen en mindere momenten horen erbij, en dat

van mijn EDS. En ook met drie rondslingerende

uit ons geloof, wij zijn christen. Ook mijn man

Focus op mogelijkheden

Mantelzorgers én partners

zo handig gezien mijn ‘klunzigheid’, een gevolg

avonden nooit iets. Verder halen wij veel kracht

rollen zijn, zorgt dat wel eens voor vreemde

aanpassingen doen. Zo zijn we een paar jaar

geleden naar de andere kant van het land verhuisd

Ik stel me er ook meer op in. Zo plan ik in de

“Tuurlijk is het ook wel eens pittig. Maar baal-

“Mijn boodschap naar de rest van de wereld?

te focussen op de mogelijkheden – en niet op de

beperkingen – genieten we volop. En geloof me,
er zijn ontzettend veel dingen die mijn gezin en

ik wél kunnen doen. Zoals samen verstoppertje
spelen door het huis. Of koekjes bakken met

elkaar, wat een feest is dat telkens weer! Ik doe er
alles aan om die twinkeling in de ogen van mijn

kinderen te krijgen. Te zien dat zij plezier hebben,
is het mooiste wat er is.”

mág ook. Op zulke momenten is het echt van: oké,
terug naar standje nul, morgen een nieuwe dag.
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SAMEN ZORGEN
IS NIET ALLEEN

Het driejarige zoontje Nick

Jasper kon makkelijker minder gaan

Jasper: “Hoe het nu gaat met de zorg?

stofwisselingsziekte cystinose. Hij

opnemen, ik verdiende meer. Dan is de

beter voor de balans is om dat op te

van Melissa en Jasper heeft de

krijgt voeding via een sonde die in de
buik geplaatst is (PEG-sonde). Hoe
beïnvloedt dit hun gezinsleven?

Jasper: “Minder gaan werken omdat je
kind door zijn zeldzame ziekte extra
zorg nodig heeft: het was voor ons

eigenlijk een no brainer. Vrijwel direct

nadat we wisten wat er met Nick aan de
hand was, hakten we de knoop door.
Onze zoon had ons nodig en daar

werken én ouderschapsverlof

rekensom snel gemaakt. En dus ging ik
fulltime werken en Jasper twee dagen
in de week.”

Jasper: “Met Nicks diagnose is ook als
gezin ons leven veranderd. Voorheen

waren we tweeverdieners en gingen we
graag op pad, dagjes eropuit samen.
Dat gaat niet meer. Of vereist veel

planning; wat we met alle liefde doen.
Maar het beïnvloedt ons leven wel.”

medicatie én sondevoeding, hij heeft

'Ik voel me weer
moeder van mijn
eigen kind'

drinken, omdat hij door zijn ziekte snel

Melissa: “En ‘even’ een oppas inschake-

Jasper: “Dat drinken geven moet dag én

opvang? Dat is met een kind dat extra

moesten we tijd en ruimte voor maken.”
Melissa: “In de zomer van 2019 kregen
we te horen dat Nick de zeldzame

stofwisselingsziekte cystinose heeft.
Daardoor is hij afhankelijk van veel

een PEG-sonde. Ook moet Nick veel
extreme dorst kan krijgen.”

nacht. In het begin wisselden we elkaar

af, Melissa de ene nacht, ik de volgende.
Punt is dat ik makkelijk weer in slaap
val, maar Melissa niet.”

Melissa: “Na mijn zoveelste brakke
werkdag hakten we de knoop door.

len of opa en oma laten oppassen, of

Gaandeweg hebben we gemerkt dat het
delen. Momenteel is Melissa door

omstandigheden meer thuis en zorgt zij
meer voor Nick.”

Melissa: “Dat is echt veel beter, ik voel
me eindelijk weer moeder voor mijn
kind. Dat was ik door het fulltime

werken even niet, waardoor er wat

afstand tussen Nick en mij ontstond.

Gelukkig is dat nu weg en is onze band
veel beter.”

Jasper: “We weten nu hoe belangrijk
het is om de zorg van je kind op te

delen. Thuis én daarbuiten. Dat je

een schil moet opbouwen van mensen
op wie je kunt terugvallen. Zoals

een wijkverpleegkundige, huisarts,
kinderthuiszorg, het team van het

consultatiebureau. Want je kunt het

niet allemaal alleen. En dat hoeft ook
niet; er is zoveel hulp!”

zorg nodig heeft een uitdaging.

Gelukkig hadden we al een gastouder

vóórdat Nick ziek werd. Zij kende hem
dus al en ging heel makkelijk in de

nieuwe situatie mee. Daar boffen we
ontzettend mee.”

LEES MEER
Jasper (38) en Melissa (31) stuitten op
veel onbegrip uit hun omgeving.
Ze vertellen hierover op
vertel-online.nl/nick en ook over
het ziekteverloop van Nick en het
hele proces van het krijgen van een
PEG-sonde.
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DOSSIER MANTELZORG

Zorg ook
voor jezelf
Overal vind je onzichtbare helden die met liefde zorgen voor hun zieke
naaste. Het is een mooie, maar ook veeleisende taak. Deze handige tips
en ervaringsverhalen geven mogelijk een steuntje in de rug.

Zet deze datum in je agenda!
10 november is het de Dag van de

Mantelzorger. En deze dag sta jij als
mantelzorger welverdiend in het zonnetje.
In heel het land worden activiteiten
georganiseerd speciaal voor mantelzorgers
om even wat ontspanning te bieden en
waardering uit te spreken. Kijk op
mantelzorg.nl/agenda naar het actuele
programma en de activiteiten.

... 1 op de 3 Nederlanders
mantelzorg geeft. Dat betekent
dat er circa 5 miljoen helden zijn.
...in Nederland 1 op de 5 kinderen
en jongeren een chronisch zieke
dierbare verzorgt?
...ongeveer 5 van de 6
mantelzorgers geniet van de
leuke momenten van het zorgen?

‘Mantelzorg is niet
vanzelfsprekend,
wel bijzonder en
ontzettend liefdevol’

Bron: SCP

First things first... wat is nu
eigenlijk mantelzorg? Daar
kunnen we kort over zijn: als je
een familielid of naaste verzorgt
die langdurig ziek is, hulpbehoevend is of een beperking heeft,
ben je mantelzorger. Ja, ook als
dat voor jou heel vanzelfsprekend
is. Van af en toe een boodschap
doen en meegaan naar de huisarts, tot dagelijkse verzorging,
hulp bij administratie en het
beheren van geld. Mantelzorg
komt op je pad, is onbetaald en
kun je niet zomaar stopzetten.
Als jij het niet doet, is er vaak
niemand anders...
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Jong en mantelzorger

38%

van de werkende
mantelzorgers
voelt zich
overbelast

In Nederland zorgt maar liefst een op de
vijf jongeren voor een chronisch ziek
familielid. Huishoudelijke taken overnemen hoort hier ook bij. Als je jong bent is
dat natuurlijk extra pittig. Niet gek dus dat
uit onderzoek blijkt dat jongeren die
mantelzorger zijn aangeven veel stress te
ervaren, moeite hebben met inslapen en
zich overdag erg vermoeid voelen. De
organisatie Strategische Alliantie Jonge
Mantelzorg is er voor alle jonge mantelzorgers in Nederland. Met tips, adviezen,
ondersteuning én aandacht.
M E E R W E T E N?
Lees op vertel-online.nl de verhalen
van Michael, Minou en Viroen die jong
en mantelzorger zijn.

Roelie van Guldener is mantelzorger voor haar man, zoons, zus
én ouders. Je kunt haar dus met
recht een mantelzorgexpert
noemen. Ze geeft 3 tips die jou
mogelijk ook kunnen helpen.

1 Gebruik een agenda-app. Vooral

t…
Wist je da

Mantelzorg, wat is dat?

Praktische
tips

Verlof opnemen: zo werkt dat
Je kunt als mantelzorger kort- en langdurig
verlof opnemen. Geef een verlofaanvraag
altijd zo snel mogelijk aan bij je werkgever.
Kortdurend verlof kan direct ingaan vanaf het
tijdstip waarop je dit meldt. Wil je langdurig
zorgverlof opnemen? Dat kan als diegene
levensbedreigend ziek is, of als je de enige
bent die iemand kan verzorgen die langdurig
ziek of hulpbehoevend is. Per twaalf maanden
heb je recht op maximaal zes keer het aantal
uren dat je wekelijks werkt. Dit gaat in overleg
met je werkgever. Check wel je cao, want het
kan zijn dat er andere afspraken zijn gemaakt.

heel handig als je de zorg verdeelt
onder meer mantelzorgers en familie
en vrienden. Zo maak je gezamenlijk
een digitale agenda waar iedereen
toegang tot heeft. Ideaal om
afspraken te plannen en prioriteiten
te stellen.

2 Praat met vrienden en familie over

de situatie. Als mantelzorger zorg je
niet alleen vóór iemand, maar maak
je je ook vaak zorgen óm iemand.
Praten over wat je meemaakt en wat
je dwarszit, helpt. Je kunt even
stoom afblazen en voelt je begrepen
waardoor stressvolle gevoelens
sneller verdwijnen.

3 Neem tijd voor jezelf. Goed voor

jezelf zorgen is heel belangrijk, maar
lukt vaak niet omdat je agenda al zo
ontzettend vol is. Plan daarom
bewust een middag vrij voor een
moment voor jezelf, ga wekelijks
sporten, eet gezond, ga op tijd naar
bed en schrijf dingen van je af,
bijvoorbeeld in een dagboek.
M E E R T I P S?
Kijk dan op
vertel-online.nl/roelie

Bron: Rijksoverheid.nl
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“Afscheid
nemen en doorleven.
Het is niet makkelijk,
maar het is wel mogelijk”.
Adelheid Roosen verzorgde haar
moeder tot aan haar overlijden.
Lees Adelheids openhartige
column op
vertel-online.nl /adelheid

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

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

Volledig recyclebaar

Nieuw

✔ 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

Wilt u een gratis proefpakket ontvangen? Ga naar: www.omnimedical.nl of bel 0344-65 14 44

En... wie zorgt er voor jou?
Mantelzorg is dankbaar werk, maar het vraagt
mentaal en fysiek veel van je. Soms heb je daarom
wat tijd nodig voor jezelf. Even een paar uur
ontspannen of je gedachten op iets anders zetten.
Maar hoe doe je dat? Als er geen familieleden of
vrienden zijn die af en toe kunnen helpen, weet
dan dat er tal van organisaties in Nederland zijn
waar je voor mantelzorgondersteuning aan kunt
kloppen. Op Mantelzorg.nl vind je naast allerlei
handige informatie, 430 nationale en regionale
organisaties die ondersteunen met advies,
financiële tegemoetkoming, respijtzorg en
praktische hulp. Je kunt ook altijd bellen met
de mantelzorglijn voor informatie en tips:
030-7606055.

Geldzaken
Als je mantelzorger bent, doe je dat onbetaald. Maar je inkomen kan wel minder
worden, omdat je minder gaat werken.
Terwijl je vaak meer geld kwijt bent aan
telefoon- en reiskosten, zorgkosten of
boodschappen. Gelukkig zijn er financiële
regelingen en tegemoetkomingen waar je
aanspraak op kunt maken.
• Mantelzorgwaardering Gemeentes zijn
dolblij met jou als mantelzorger. Jaarlijks
geven de meeste gemeentes daarom een
waardering aan mantelzorgers, zoals een
cadeaubon of een geldbedrag. Kijk op de
site van jouw gemeente of het lokale
Steunpunt mantelzorg wat jouw gemeente
doet en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.
• Reiskostenvergoeding Als mantelzorger
heb je vaak extra reiskosten. Helaas bestaat
er geen standaard reiskostenvergoeding
voor mantelzorgers, maar je kunt wel
aanspraak maken op bijvoorbeeld aanvullend ov, een parkeervergunning en soms
betaalt de gemeente een deel van de kosten.
• Dubbele kinderbijslag Als je intensief
zorgt voor je zieke kind, kun je extra
kinderbijslag aanvragen bij de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).
• Betaling vanuit persoonsgebonden budget
(pgb) Met het pgb kan degene die zorg nodig
heeft, hulp inkopen. Maar dit pgb kan ook
gebruikt worden om naasten te betalen die
zorg leveren. Dit regel je bij de SVB door
een zorgovereenkomst op te stellen.
MEER WETEN
Kijk voor een volledig overzicht op:
mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken
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Onze nieuwste katheter is speciaal ontworpen om te voldoen aan alles wat vrouwen belangrijk vinden aan een
katheter. Daarom hebben we zoveel mogelijk vrouwen gevraagd ’m uit te proberen. Een kleine indruk van de vele
positieve reacties zie je hieronder. Te mooi om niet te delen. Net als de Infyna Chic intermitterende katheter zelf.
Wil je ’m ook testen? Vraag je verpleegkundige ernaar of bestel een proefpakket via hollister.nl/infynachic
of 033-4501000.

9 van de 10
gebruiksters raden
’m je aan!
90% vindt het openen
van de Infyna Chic koker
makkelijk of heel makkelijk
10%

90%

Deze cijfers zijn gebaseerd
op een enquette onder 515
vrouwen uit 6 landen.

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

De Infyna Chic katheter

lekt niet

Designed voor discretie

na het dichtdoen.

Een katheter die wel gezien mag worden maar niet opvalt.
De katheter is ontwikkeld met input van verpleegkundigen om een hoog niveau van discretie te
waarborgen, en is zowel mooi als eenvoudig in gebruik. De Infyna Chic katheter kan een vrouw
helpen zich beter te voelen bij het gebruik van een katheter.

93% vindt de Infyna Chic
katheter makkelijk in het
gebruik
7%

93%

Bezoek voor meer informatie hollister.nl/infynachic

8 van de 10 willen de Infyna Chic
katheter blijven gebruiken

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

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties,
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.
Het Hollister logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.

Intermitterende katheter
Data on file

0050

Continence Care
Met het beste van vandaag en morgen nog beter

P I J N O M Z E T T E N I N K R AC H T

pijn als
Brandstof
Ziek zijn of een chronische aandoening hebben is één
ding. Maar hoe ga je om met de sociale en emotionele
gevolgen die daarbij komen kijken? Claudia, Stephen en
Michelle vertellen hoe zij dat aanpakten.

RUBRIEKSNAAM

‘Een groot voordeel van
een roller zijn: ik kan
altijd hakken aan!’

CLAUDIA KOEHOORN (53) ZIT
SINDS 17 JAAR IN EEN ROLSTOEL,
VANWEGE UITVAL EN ZENUWPIJN
IN HAAR BENEN. HET WEERHOUDT
HAAR ER NIET VAN OM HET
LEVEN TEN VOLSTE TE LEVEN.
ZO IS NU WERKZAAM ALS
TRANSFORMATIECOACH.
“Als twintiger heb ik geworsteld met
depressies en anorexia. Eigenlijk is toen
de basis van mijn huidige veerkracht en
mindset gelegd. Ik heb geleerd dat je
altijd weer de regie kunt terugpakken in
je leven. Hoe zwaar het ook is wat je is
overkomen. Onder meer door je te
focussen op de mogelijkheden, en niet
op wat niet meer kan. Positiviteit is een
keuze. En ook iets wat ik mezelf heb
aangeleerd. Ja, ik kan niet meer lopen en
ja, ik zit in een rolstoel. Maar mijn stoel
geeft me juist ook mijn vrijheid terug,
want je bent veel mobieler dan op
krukken. En nog een groot voordeel van
een roller zijn: ik kan altijd hakken aan!
Door er zo naar te kijken, maak je het
acceptatieproces voor jezelf makkelijker. Verder is mijn hulphond Katya
onmisbaar. Dankzij haar ben ik behoorlijk zelfstandig. En ik geniet volop van het
leven, mijn man Jan, ons sociale leven
en mijn werk als transformatiecoach.
Wat niet wegneemt dat ik heus wel
mindere momenten heb. Op die dagen
baal en huil ik dan ook gewoon. Door
emoties volledig toe te staan, gaat het
niet etteren, maar ebt het juist sneller
weg. En dat maakt dat ik gewoon mijn
ding kan blijven doen.”

Lees Claudia’s volledige
verhaal en haar tips voor
een positiever leven op
vertel-online.nl/claudia
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RUBRIEKSNAAM

‘Met sporten zet ik
pijn om in kracht’

STEPHEN PEPRAH (30) IS GEBOREN

MICHELLE KRAAIJ (24) KAMPTE

MET SIKKELCELZIEKTE. DIT IS EEN

LANG MET ONVERKLAARBARE

ERNSTIGE EN CHRONISCHE VORM

CHRONISCHE PIJN IN LIES, HEUPEN,

VAN BLOEDARMOEDE, DIE INTENSE

BENEN EN BUIK. TIJDENS EEN REIS

PIJNAANVALLEN KAN GEVEN.

IN AUSTRALIË BEGON ZE MET

DESONDANKS IS STEPHEN ERG

BLOGGEN. DAT ZETTE HET

SPORTIEF ÉN WERKZAAM ALS

NODIGE IN WERKING. INMIDDELS

PERSONAL TRAINER.
“Als kind ontkende ik dat ik sikkelcelziekte had. Ik ging op een warme
dag gerust urenlang met vriendjes
zwemmen in een koud meertje. Dat ik
daarna standaard ziek werd, nam ik
voor lief. Met de jaren ben ik gelukkig
wijzer geworden; je groeit wat dat
betreft met je ziekte mee. En ik weet
steeds beter wat werkt en wat niet.
Zo helpt sporten me ontzettend. Niet
alleen doordat het me fysiek sterker
maakt… Soms ben ik heel boos om mijn
situatie. Maar dan ga ik boksen en dan
gaat het wel weer. Zo zet ik mijn pijn
om in kracht. Ook is het heel goed
voor me geweest om over mijn
grenzen te gaan en te werken aan mijn
veerkracht. Dat is wat sporten met me
doet. Bovendien ben ik de afgelopen
jaren veel minder op de spoedeisende
hulp beland voor mijn pijnaanvallen.
Dat is toch winst! Wat eveneens heeft
geholpen, is meer open zijn. Vroeger
schaamde ik me voor mijn ziekte en
praatte er haast nooit over. Maar toen
een paar jaar geleden een kennis aan
sikkelcelziekte overleed, terwijl ik niet
eens wist dat hij dit had, viel het
kwartje. Deze ziekte moet echt uit de
taboesfeer. Want juist door het meer in
de openbaarheid te brengen en
ervaringen te delen, kan veel leed
voorkomen worden.”
Lees het volledige
verhaal van Stephen
vertel-online.nl/stephen
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Vertel...

‘Ik had zo’n behoefte
om me eindelijk
weer eens gelukkig
te voelen’

IS ZE ZO GOED ALS PIJNVRIJ.
“Chronische pijn is als een wespennest
waar je maar niet uitkomt. In vijftien jaar
heb ik letterlijk tientallen behandelaars
gezien en vele etiketjes opgeplakt
gekregen. Maar de klachten werden
alleen maar erger. Dat beïnvloedt je
leven behoorlijk. Uitgaan bezorgde me
vaak veel pijn en daardoor stress.
Sporten kon ik periodes niet meer,
vanwege het risico dat ik mijn lichaam
zou overbelasten en mijn klachten
zouden verergeren. En studeren en
bijbaantjes? Ook dat verliep vaak niet
zoals gehoopt vanwege plotselinge
pijnaanvallen. In een soort van wanhoopsdaad ben ik in 2019 naar Australië
gegaan. Ik had zo’n behoefte om me
eindelijk weer eens gelukkig te voelen.
Zo alleen aan de andere kant van de
wereld had ik het extra zwaar en ik
begon met bloggen. Voor het eerst in
jaren was ik open over mijn gemoedstoestand. Een verademing! Een volger
tipte me over een behandelaar
gespecialiseerd in chronische pijnklachten. Met haar ging ik aan de slag met
weggestopte emoties en hoe die zich
vast hadden gezet in mijn lichaam. Nu
ben ik niet alleen vrijwel helemaal
pijnvrij, maar sta vooral veel meer in
verbinding met mijn lijf en gevoel. En
ik ga emoties niet meer uit de weg.”
Lees het volledige
verhaal van Michelle op
vertel-online.nl/michelle
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DOEN DIT SEIZOEN

9 X HEERLIJKE HERFST
Doen, zien en beleven. De redactie heeft de leukste
activiteiten voor dit najaar op een rij gezet.

LICHTJES VOOR VREDE

In Tilburg doen elk jaar op 24 december
duizenden mensen mee aan een

lichttocht door de stad. De inkomsten

van de avond gaan naar een goed doel.

LAAT MAAR SCHIJNEN

Dit jaar is de 25e editie van de fakkel-

Kortere dagen betekent tijd voor meer lichtjes! Van 12 tot en

tocht en deze belooft extra speciaal te

met 19 november vindt in Eindhoven het gratis lichtkunst-

worden.

festival GLOW plaats. Gebouwen, parken, daken en straten

Facebook.com/fakkelsvrede

zijn het canvas waarop de lichtshow geprojecteerd wordt.
De lichtkunstprojecten zijn via een afwisselende wandelroute aan elkaar verbonden.

WINTERPRET IN AMSTERDAM

Gloweindhoven.nl

In de RAI vindt van 16 december t/m 1 januari het
Amsterdamse Winterparadijs plaats. Hier vind je
niet alleen een grote indoor- én outdoor schaats-

baan, maar ook een reuzenrad, een draaimolen en
Foto: Bart van Overbeeke

verschillende kerst- en eetkraampjes. Verder kun je

OP BEZOEK BIJ DE SINT

er langlaufen en genieten van diverse optredens

Op zoek naar een unieke Sinterklaasbeleving in een sprook-

van bekende artiesten. Winterpret gegarandeerd!

jesachtige omgeving? In Helmond wordt op 15 november het

Hetamsterdamsewinterparadijs.nl

Kasteel van Sinterklaas geopend. Niemand minder dan

De Wegwijspiet komt bezoekers ophalen bij de ingang en leidt
je langs zes magische kamers. En wie weet komt Sinterklaas

WONDERLIJKE WERELDKERSTCIRCUS

ook nog even langs om een handje te geven! (Let op: kaartjes

Het Wereldkerstcircus is het meest bezochte

voor een kasteelbezoekje gaan op basis op loting.)

ODE AAN WIJN

kerstcircus van Nederland en vindt ook dit jaar

Hetkasteelvansinterklaas.nl

plaats in theater Carré in Amsterdam. Van 21

Wijnliefhebber? Dan mag je de Nacht van de Wijn niet

missen! In Utrecht vindt op 21 en 22 oktober 2022 dit gezellige

en vooral smaakvolle wijnfestival plaats. In de Central Studios
kun je dan vele verschillende wijnen proeven, uit alle delen
van de wereld.

Nachtvandewijn.nl

december tot en met 8 januari kun je hier terecht

WANDELEN TUSSEN DE SCHAPEN

voor indrukwekkende acts en de allerbeste

aan en beweeg je richting Zeist, waar

Carre.nl/voorstelling/wereldkerstcircus-2223

Trek deze herfst de wandelschoenen

verscholen in de bossen Heidestein en
landgoed Bornia ligt. Hier vind je een

afwisselende wandelroute, die je langs

historische landgoederen, dennenbossen en uitgestrekte heidevelden voert.

Ook is er een schaapskooi te vinden die

open is voor publiek, inclusief informa-

tiecentrum van het Utrechts Landschap.
En ook niet onbelangrijk: een toilet!
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Vertel...

circusartiesten uit Europa.

MUSICAL ON ICE

‘De Tocht’ is een spectaculaire musical over de

Elfstedentocht. Het vertelt

het verhaal van vijf voormalige schaatsvrienden, die
door ruzie en afgunst uit

elkaar zijn gegroeid. Maar
als de ‘tocht der tochten’

zich aandient, komen ze

toch weer bij elkaar, met

alle gevolgen van dien. Wat
deze musical extra bijzonder maakt? Hij is te zien is
in een speciaal gemaakt

theater in Leeuwarden met
een ijsvloer van maar liefst

utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/

2000 m².

langoed-heidestein-bornia/ontdek

Theater.nl/musical-de-tocht
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COLUMN

Voor elke wond
een oplossing

Eric Corton (53) is radio- en
tv-presentator. Hij acteert,
presenteert, schrijft boeken,
columns, houdt lezingen en
maakt af en toe muziek.

Vanaf nu verkrijgbaar!

Foto: Annemieke van der Togt

UITEINDELIJK
DEDEN WE
STEEDS MEER
“Op de dag dat je je realiseert wat mantelzorger zijn betekent,
zie je ook vaak pas dat je het eigenlijk al heel lang bent…”

Deze zin heb ik veel gebruikt bij de mantelzorgbijeenkom-

sten die ik de afgelopen jaren geleid heb. Meestal knikte het
overgrote deel van de aanwezigen instemmend. Het andere
deel dacht erover na.

Vraag ernaar bij jouw

uw:
e
i
N
a
Hek l!
i
a
t
e
R

apotheek of neem
contact met ons op.

Zorgen is iets menselijks. Voor jezelf, voor je kinderen, voor
mensen die je lief zijn of niet zo lief zijn. Soms zelfs voor
volstrekt vreemden. Vanuit het besef dat we het samen

moeten doen op deze wereld. Een kopje koffie, boodschap-

pen doen, een praatje maken of meegaan op doktersbezoek.
Kleine dingen die we makkelijk in ons dagelijkse ritme

kunnen inpassen. Maar vaak wordt die zorg sluipenderwijs

www.hekawondzorg.nl

meer. Als zelfstandig boodschappen doen niet meer lukt.

Koken ook niet. En de was doen. Schoonmaken. Heel basale
dingen waar je iemand makkelijk mee kunt helpen. Je doet
het omdat je er niet op vertrouwt dat het zonder jouw hulp

Macroweg 10 | 5804 CL Venray | Nederland
Rubensstraat 104 | 2300 Turnhout | België
T +31 88 220 88 22 | E info@vanheek.com | www.vanheek.com

goed zal gaan. En dus breidt het takenpakket zich uit.

In mijn geval ging het om mijn vader, die in een razend tempo
aan zijn dementieproces begon. Mijn moeder kon de meest
dagelijkse zorg wel verlenen, maar steeds vaker moest ook

zij het laten afweten. Dan kwam het op de schouders van mij
en mijn zus terecht. Doktersbezoek, ziekenhuis, apotheek,
contact met de casemanager en bij hem blijven zodat mijn

moeder de deur uit kon. Totdat het echt niet meer ging. We

hadden alle drie niet het idee dat we mantelzorg verleenden.

We zorgden gewoon uit liefde voor onze man en vader. Maar
die zorg was een goedgevulde dagtaak en dat is slopend.

Op het moment wij ons realiseerden dat we aan het mantelzorgen waren, deden we dat al vier jaar. Toen uiteindelijk de
dagelijkse zorg werd overgenomen door het verpleeghuis,

voelden we ook pas echt wat een energie het ons gekost heeft.
Hoe eerder je beseft dat je mantelzorger bent, des te eerder

je hulp kunt inroepen. Want die is er echt. Vragen en zoeken.
Duidelijk maken dat je het niet meer redt. En als er hulp
aangeboden wordt door vrienden, buren of anderen,

accepteer dat dan. Het is geen schande of falen. We moeten
namelijk ook een beetje voor de mantelzorgers zorgen.
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P L U K D E DAG

“Jaren heb ik met pijn gelopen. Het kwam met
vlagen in mijn vagina, alsof messen mij van

binnen aanvielen. Steeds weer ging ik naar de
huisarts, en werd ik met een kluitje het riet in

gestuurd. Galblaasstenen, was de eerste diag-

nose. En later: een lichte verzakking. Dus ging
ik trouw naar de bekkentherapie die mij werd

aangeraden. Achteraf gezien was het al die tijd al
kanker, drie jaar lang heeft het rustig kunnen
doorwoekeren. De pijn werd gaandeweg zo

frequent dat ik geen moment meer zonder had.
Maar toen gebeurde er iets anders wat mijn

broers en zussen op afstand. Het werd me niet in

het moet; het duwt het ene opzij om iets anders

dels is het weer goed, maar ik heb mijn familie

aandacht opslokte. Een brein kan sterk zijn als
te overleven.”
Zwarte dag

“18 september 2018. Een zwarte dag die in mijn

geheugen staat gegrift. Mijn jongste zoon vond
mijn oudste zoon, die zelfmoord had gepleegd.
De dag daarvoor had ik Patrick nog gezien,

hebben we samen in het zonnetje gegeten. Ik

kan nog steeds niet geloven dat het zelfmoord

was. Er moet meer aan de hand zijn geweest dan
hij bij mij kwijt kon. Ik denk dat hij me niet

Dat hele jaar heb ik geploeterd; met verdriet in
mijn hart en pijn in mijn lijf. Een rollercoaster
was het! Tot de lichamelijke pijn weer om de
voorrang begon te dringen. Op een gegeven

moment kon ik zelfs niet meer zitten, zo zeer als
het deed. Na lang aandringen kreeg ik toen

eindelijk mijn doorverwijzing naar de uroloog.”

Panterjas

voogd over je kind als je jonger dan 21 was.

Ik zat nog zo in het rouwproces dat ik me niet

ouders, was als een broertje voor mijn broers en
woonde thuis. Toen ik twee jaar later trouwde,
in. In die tijd werden je ouders automatisch

Ik heb er geen rechtszaak van gemaakt, Patrick

scheelde maar zes jaar met mijn jongste zusje en
mammie’ noemde hij mij.”

Vertel...

is een kind te verliezen dat je zelf hebt gebaard.

mocht ik Patrick niet meenemen mijn huwelijk

mijn hele familie. Hij is opgegroeid bij mijn

had het goed. Ik zag hem evengoed veel. ‘Kleine
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denk dat ze zich niet konden voorstellen hoe het

zussen. Ik was net 19 toen ik hem kreeg en

zoveel pijn had. Patricks dood maakte veel los in

Nog in de rouw om het verlies van haar zoon kwam de
volgende klap voor Rikky (73): blaaskanker. Met inmiddels
uitzaaiingen. Maar deze diva trekt haar panterjas aan,
zet haar hoed op en houdt haar hoofd hoog.

na de begrafenis bijna een jaar niet gezien. Ik

‘Ik heb liever dat
mensen zeggen:
wat een stoer wijf!’

wilde belasten met zijn problemen omdat ik

Hoe ziek ik ook was, ik
zag eruit als een dame

dank afgenomen dat ik hen niet betrok. Inmid-

Rollercoaster

“Toen Patrick stierf voelde ik heel sterk dat ik de
boel moest regelen. Ik had hem in de wieg

gelegd, en zou hem ook in zijn kist leggen. Ik

ging in de regelstand, hield de emoties van mijn

“De diagnose blaaskanker kwam als een klap!
had gerealiseerd dat het wel eens kanker kon

zijn. Ik moest gelijk aan de chemokuren, vier
maanden lang, en daarna kon de blaas eruit.
Het was een intensieve tijd. Terugdenkend

lijkt het wel of ik een cocon zat. Toch was ik

ook optimistisch. Ik hield mijn hoofd omhoog.
Letterlijk, na de operatie was de chirurg

verbaasd hoe snel ik weer rechtop zat. In

boeddha-zit en opgemaakt. Ja, dat past bij mij.

Tijdens de chemokuren zag ik op weg naar het
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Advertentie

‘Je idealen doorgeven.
Dat is het mooiste om te doen’

ziekenhuis ergens een panterjas in de etalage

hangen. Nou, ik ben gek op pantermotiefjes dus
die heb ik gekocht, hoed erbij. Toen ik het

ziekenhuis binnenkwam zei de arts: ‘Kijk, daar

komt de diva binnen!’ Het is belangrijk voor me

er goed uit te zien. Mijn haar heb ik bewust nooit
afgeschoren. Ik wilde geen medelijden. Ik heb
liever dat mensen zeggen: wat een stoer wijf!

Dus kamde ik de overgebleven sliertjes over de

kale plekken. En zette ik een hoed op. Hoe ziek
ik ook was, ik zag eruit als een dame.”
Zonnetje

“In ruil voor mijn blaas kreeg ik een urostoma.
Die zak op mijn buik was wel vreemd in het

begin. Maar ik sloeg me er doorheen, het wende

snel. Het eerste half jaar kwam de thuiszorg elke
dag. Dat was gezellig; ze genoten van de sfeer

vallen en opstaan. Je maakt er een koprol van

de draad op, genoot van de kleine dingen in het

Het lijkt nu stabiel, maar wat staat me nog te

hier en dat maakte mij ook weer blij. Ik pakte

leven. En ook de grote dingen, want niet lang na

de operatie werd mijn kleinzoon Vince geboren.
Een verrassingskind, want zijn vader, mijn

Kenneth en Yvonne wonen
in Breda en waren allebei
werkzaam in het onderwijs.
Samen hebben ze een mooie
levensfilosofie: doorgeven
verrijkt. Vanuit hun filosofie
besloten ze om ieder een
goed doel op te nemen in
hun testament.
Kenneth: ‘De reden dat ik ben gaan
nadenken over een toegift is omdat
ik steeds meer besefte dat ik zoveel
dingen van anderen kreeg, dat ik zelf
ook iets wil doorgeven.’
Yvonne: ‘Voor mij was het anders.
Toen een vriendin ziek werd, was er
zo weinig geld voor onderzoek dat
ik dacht: die ziekte moet de wereld
uit, er moet meer onderzoek gedaan
worden.’

jongste zoon, was toch al 43. Tijdens een herdenking voor Patrick een jaar na zijn sterven,

carpe diem! Want het geluk zit heel dichtbij.
Als je oplet, kan je het zo pakken.”

koffie in de zon. Er kunnen zijn voor mijn zus die

‘overwinnaar’ en raad eens? Met zijn rossige haar
lijkt hij precies op Patrick.”

Kenneth: ‘Ik was er vrij snel achter
aan welk doel ik mijn vermogen

me goed en pluk de dag. Dat is mijn motto:

wat een mooi nieuws! Zo zie je: de dood en het
het zonnetje in mijn leven. Zijn naam betekent

Yvonne: ‘Het niet op de grote hoop
gooien, maar delen met organisaties
die er een duidelijk doel mee voor ogen
hebben. Als meer mensen dat doen,
dan komt het goed.’

wachten? Liever sta ik daar niet bij stil. Ik voel

Droom

leven gaan hand in hand. Vince is nu twee en

wil achterlaten. Ik zocht een doel
waar er oog was voor diversiteit aan
ideeën.’

en gaat verder. Tuurlijk, spannend is het wel.

had mijn schoondochter me verteld dat ze

zwanger was. Ik kon het haast niet geloven,

Yvonne: ‘Eerst hebben we het goed
met elkaar besproken. Daarna hebben
we ons testament gewijzigd. Dat hebben we ook besproken met familie en
vrienden. Gelukkig kregen we alleen maar
positieve reacties, dat was heel fijn.’

‘De zoveelste tegenslag
maar ik ga door’

Carpe diem

“Helaas kreeg ik in 2021 opnieuw slecht nieuws:
uitzaaiingen in mijn longen. Ik begreep er niets

van: ik was toch schoon? Maar zo is deze ziekte.
Aan de buitenkant is niets te zien: je loopt, je
kookt, je doet je ding, lipjes gestift. Maar

vanbinnen sluimert het. Van mijn rechterlong-

“Mijn geluksmomentjes? Werken in de tuin,

ziek is. De alledaagse momenten samen met

mijn man: we zijn straks vijftig jaar getrouwd en
hebben het nog altijd goed. En natuurlijk, mijn
kinderen en kleinkinderen! Je moet me eens

zien als ik naar Vince ga, gekke dingen met hem
doe en filmpjes maak van ons samen. Ik droom
dat ik oud word, oud genoeg om hem te zien

opgroeien. Net als de andere twee, die inmiddels
pubers zijn. Het zou een wonder zijn, bid met
mij mee! Maar mocht het lot anders bepalen,

dan hebben ze in ieder geval die filmpjes nog.”

kwab is een stuk weggehaald en ook daar ben ik
weer goed van genezen. Inmiddels zijn er op

mijn longen opnieuw kleine puntjes te zien. De

Ontdek hoe jouw idealen
kunnen voortleven op toegift.nl

zoveelste tegenslag. Maar ik ga door! Het leven is
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ONDERTUSSEN OP VERTEL

Vertel…

Maak kennis met de Hekura gebruiksklare
eenmalige katheter

Bij blaasproblemen wil je natuurlijk graag de touwtjes in eigen handen houden. Wij kunnen jou daarbij
helpen! De Hekura gebruiksklare eenmalige katheter kan jou de oplossing bieden voor blaasproblemen
en is beschikbaar voor zowel mannen als vrouwen. Ben je benieuwd naar onze nieuwste gebruiksklare

Je leest, ziet en hoort nog meer op
vertel-online.nl. Dit platform staat vol
persoonlijke verhalen, inspiratie en
praktische tips. Voor jou én door jou!

Nieuw!

1

vertel-online.nl/dillen
Slechtziendheid en chronische pijn beletten Dillen
niet om stadsfotograaf te zijn; elke dag gaat hij
Groningen in om foto’s te maken. Deze passie geeft
richting aan zijn leven en werkt als een soort medicijn.

2

vertel-online.nl/yvonne
Yvonne (35) laat in 2011 bij de fysiotherapeut haar rug
kraken. Sindsdien heeft ze chronisch rugpijn. Toch is
ze wandelcoach geworden en helpt ze nu anderen.

3

vertel-online.nl/hugo
Nadat rolstoelrugbyer Hugo van Iersel in 2015 een
dwarslaesie opliep, bleef hij trainen op het
allerhoogste niveau. De Paralympische Spelen zijn
het doel.

katheter? Lees dan snel verder!
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vertel-online.nl/interview-fotograaf-femke-oepts/
Het boek ‘Overwinnen’ van fotograaf Femke Oepts
laat zien hoe veerkrachtig mensen zijn die in een
rolstoel zitten.

1

passie

4

2

doorzetter

3

Bekijk alle informatie over de nieuwe katheter
op hekura.nl/gebruiksklarekatheters

Probeer de Hekura gebruiksklare
eenmalige katheter zelf!

Vraag nu gratis jouw
sample aan via
bit.ly/Hekurasample
fanatiek

veerkracht
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G I F T B OX

“Zij zat altijd
aan mijn bed”

'Dat ik voor haar
ging zorgen, vond
ik vanzelfsprekend'

Nicole Pagie-Broers was schoon, maar kreeg weer kanker.
Dankzij haar moeder, die er altijd was, wist ze zich er doorheen
te slaan. Daarom zet Nicole haar moeder in het zonnetje.

Nicole Pagie-Broers (33 jaar): "Het

was, werd ik opnieuw geopereerd en

dag om 6 uur ’s ochtends stond ik op

goed. Ze dropte meteen de bom: ik

heftige en emotionele periode. Mijn

over. Later bleef ik ook slapen. Als ik

telefoontje van de arts weet ik nog

had baarmoederhalskanker. Het was

alsof de grond onder mijn voeten werd
weggeslagen. Toen ik ophing, spuugde
mijn dochter de kinderwagen onder.
Ik werd meteen weer door het ‘nor-

male’ leven meegenomen en tegelij-

kertijd was alles anders. Ik heb eerst

mijn moeder gebeld, en daarna mijn
man. Met z’n allen hebben we thuis
zitten janken. Mensen zeggen wel-

eens: zo’n boodschap kan een arts toch

moeder is er al die tijd voor mij

geweest. Ze deed niet alleen prakti-

sche dingen zoals wassen, koken en

voor mijn kinderen zorgen. Ze gaf me
ook emotionele steun. Altijd als ik

wakker werd na een operatie, zat zij

aan mijn bed. Ze ging mee naar elke

ziekenhuisafspraak. Ze was er altijd.

Hier ben ik haar nog altijd dankbaar
voor."

niet telefonisch brengen? Maar ik

Lies Broers (64 jaar): "Mijn man en ik

eerste schrik bekomen voordat ik

een kind gedaan. Soms voelt het zo

vond dat juist fijn. Zo was ik van de
diezelfde dag een afspraak in het

ziekenhuis had. Ik ging een intensief

behandeltraject in. Ik werd bestraald

en mijn baarmoeder werd verwijderd.
Toen de kanker een jaar later terug
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kreeg ik een stoma. Het was een zeer

Vertel...

hebben negen jaar over het krijgen van
oneerlijk: waarom moest mijn enige

kind op jonge leeftijd kanker krijgen?

Nicole en ik zijn altijd een navelstrengetje geweest. Dat ik voor haar ging

zorgen, vond ik vanzelfsprekend. Elke

de stoep en nam ik het huishouden
met Nicole in het ziekenhuis was,
keken de artsen eerst naar mij en

daarna pas naar Nicole. Het is logisch

want ik ben ouder, maar het is ook een
rare ervaring. Toen het eerste behandeltraject erop zat, voelde ik pas hoe
moe ik eigenlijk was. Dit kan ik niet

nog een keer aan, dacht ik. Maar toen
de kanker terug was, zette ik de knop
meteen weer om. En ik zou het zo

weer doen. Maar hopelijk is dat nooit

meer nodig, want Nicole is nu al twee
jaar schoon. En daar ben ik elke dag
dankbaar voor."

D O E M E E
Ken jij iemand die je blij wilt maken met
de giftbox? Geef hem of haar op via
vertel-online.n/giftbox en vertel
ons waarom diegene dit verdient.
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PUZZEL

WIN

ANS OP
MAAK 2X K
ED BIJ
SHOPTEGO
P.COM
WOLKYSHO
T.W.V. € 125,-

MAAK KANS OP TRENDY
WOLKY SCHOENEN
Wolky is het leukste merk voor comfortabele schoenen. Dankzij de uitneembare en
anatomisch gevormde voetbedden, de kwaliteitsmaterialen en de comfortabele leest. Er
zijn zelfs modellen voor mensen met diabetes of hallux valgus. Bijna alle damesmodellen
gaan tot en met maat 43 of zelfs 44. Wolky’s zijn mooi om te zien én ook nog eens heerlijk
om te dragen.

Zweedse puzzel

Kijk voor meer informatie op wolkyshop.com
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de
oplossingsbalk.

RAAM

BOERENBEZIT

LICHAAMSDEEL

RIVIERVIS
BOOM

DEEL VAN EEN
BOERDERIJ

GENOEG

2

6
EINDSTREEP

DEEL VAN
EEN WIELERRONDE

HOUVAST

SNOEPJE

1
VERENIGDE
STATEN
FEEST

5
GROTE
WURGSLANG

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de
gelijkgenummerde vakjes van de
oplossingsbalk. Het woord dat
ontstaat, is de oplossing. Stuur
deze voor 31 januari 2023 in naar:

VOERBAK
BUISLAMP
EENS

4
PALESTIJNSE
STAD

HONDERD
GRAM

HOUDING

10
ONDERSTEEK

SIERAAD
WIGWAM

PERSOONLIJK
VNW.

8

MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB

LOEREN OP

Baarn of mail naar puzzel@medireva.nl.

Dit zijn de winnaars uit de
zomerspecial:

Waar ren jij mee? Ga naar
rentegenkanker.nl

7
WOORD

LOOFBOOM

9
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Pagina 27 rebus: M. Voncken uit Maastricht
Pagina 38 woordzoeker: K. Geurts uit
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Einighausen

Van harte gefeliciteerd!
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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:

medische
voeding

45920

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

*45920*

stoma

