Herfst 2018.

Durf! Pak
die kans

Liesbeth

“Afgelopen vakantie
was het zover: ik ging
parasailen ”

ALTIJD OP ZOEK NAAR
EEN UITDAGING

“Geef mij maar een
stel wielen en dan
zien we weer verder”

HUMOR ALS MEDICIJN

“Het maakt alles
minder zwaar”
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Kent u de
kledingclip al?

Ver tel...

Een handig hulpmiddel voor
mensen die katheteriseren
of een stoma hebben

De herfst is aangebroken. De tijd van wandelingen
maken in het bos, paddenstoelen en kastanjes zoeken,
warme chocomelk met slagroom drinken en natuurlijk
lekker lezen op de bank. Pak deze Vertel... er snel bij!

W

elkom in het herfstnummer.
Het seizoen waarin de

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

blaadjes van de bomen vallen en van

NU

lange wandelingen in het bos. Na

GRATIS!
OP=OP

afloop drink je nog een warme

Lijkt het je leuk om te testen hoe

van mensen zoals jij. Zij vertellen over
hoe zij in het leven staan en waar ze

hun energie en doorzettingsvermogen

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

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

/

Ik gebruik producten van Coloplast

/
/

/

Dhr/Mevr*

Woonplaats

Ik heb geen stoma

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
* Doorhalen wat niet van toepassing is

ziekte van Crohn en haar klachten
werden steeds heviger. Op een

MB-MR20174

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

of leuke weetjes en handige tips op te

stellen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Geef je op via vertel@medireva.nl.

veel meer boeiende, persoonlijke

over het gebruik van hulpmiddelen,

voeding en sporten vinden. En wist je
dat je er ook hele mooie prijzen kunt

winnen? Vergeet niet om mee te doen.

gegeven moment dacht ze: zo gaat het

Geniet van een hopelijk gezellige

Liesbeth vroeg zelf om een stoma.

momenten. De redactie wenst je heel

Een besluit waardoor ze nu weer

Ik gebruik producten van een ander merk, namelijk:

inspirerende verhalen te interviewen

verhalen. Ook kun je er handige tips

niet langer, er móet iets veranderen.

Ik gebruik geen katheters

evenement is, andere mensen met

Op de cover staat dit keer Liesbeth.
twee jaar geleden een moeilijke

Voorletter(s)

stoma- en/of rolstoelvriendelijk een

Op medireva.nl/vertel vind je nog

beslissing nemen. Al jaren had ze de

Naam

voor het MediReva-reportersteam.

vandaan halen.

Deze vrolijke, spontane dame moest

Ja, ik ontvang graag de gratis kledingclip

hoeft te belemmeren?

stralen. Wat ga jij deze herfst allemaal

staat weer vol inspirerende verhalen

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

parasailen. Wie zegt dat een stoma je

Op de cover vind je ook een oproep

hopelijk van de laatste sterke zonne-

Dit nieuwe nummer van Vertel...

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

zomer kwam haar grote wens uit:

chocomelk op het terras en geniet je

voor leuks doen?

Ontvang nu gratis dit handige hulpmiddel!

volop kan genieten. Afgelopen
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In het vorige nummer
van Vertel... maakte je
kans op een rugzak met
bidon, buff, gesigneerd
boek en een shirt van
oud-topvolleyballer
Bas van de Goor. Dit zijn
de winnaars!
• Marijke Sas
uit Lith
• Sigrid de Vries
uit Landgraaf
• Henk Weerts
uit Born
• Géne Habets
uit Bocholtz
• Herman Scheffer
uit Leersum
De winnaars hebben inmiddels
bericht gehad.

herfst vol mooie en bijzondere
veel leesplezier!

P R A AT M E E
Wil jij jouw verhaal delen? Ga naar
medireva.nl/vertel/deel-je-verhaal/
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INHOUD
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15 Vierdaagseroller

Liesbeth verzamelt
mooie momenten

Tips voor het gezond
houden van uw blaas
Een onmisbaar boekje vol praktische tips en adviezen

Het boekje ‘Tips voor het gezond houden van uw blaas’
geeft antwoord op de meest voorkomende vragen
over urineweginfecties. Ook hebben we enkele feiten
en nuttige adviezen voor u verzameld die u kunnen
helpen uw blaas gezond te houden bij zelfkatheterisatie.
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GRATIS!

En verder

OP=OP
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Vraag snel uw eigen exemplaar aan!

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-08. All rights reserved Coloplast A/S

Column: Jetty Mathurin
Beerend krijgt de giftbox
Het besluit van Hermen
Monique over haar Asten
Linda en Beer Bram
Puzzel mee voor de prijs
Ik luister: drinkvoedingijsje

20 kom
Piet: Met humor
je een heel eind

"

Ja, ik ontvang graag het gratis informatieboekje ‘Tips voor het gezond houden van uw blaas’
Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Dhr/Mevr*

Woonplaats

COLOFON

Ik gebruik momenteel: eenmalige katheters/externe katheters/urine-opvangzakken/verblijfskatheters/incontinentieverband/absorberend verband*
* Doorhalen wat niet van toepassing is

MBMR20183

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

VERTEL…
Is het cadeautijdschrift voor klanten van
MediReva en verschijnt 4 keer per jaar.

CONCEPT EN REALISATIE
Axioma Communicatie, Baarn,
035 - 5488140, axioma.nl

Fotografie, Louël de Jong, Lisette Jongerius,
Jetty Mathurin, RVG Media, Noël Ummels,
Lydia van der Weide, Yvette Wolterinck

HOOFDREDACTIE
Lianne Strijbos, Kitty Lakeman.
Redactieadres Weerhuisweg 4, 6226 NC
Maastricht, vertel@medireva.nl

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Marloes Bosch, Wendy Dekker, Babette
Dessing, Richard Elverding, Leonie Hamstra,
Mirjam Herrebrugh, Ronald Hoogendoorn

DRUK
MediaCenter, Rotterdam
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C OV E R V E R H A A L

Ik ben nu veel
geduldiger en
niet meer zo snel
bang voor iets”

Ik heb
mijn leven
terug
Afgelopen zomer ging een grote wens van Liesbeth Lensen (38)
in vervulling: parasailen. Daar ging een lange weg aan vooraf
vanwege de ziekte van Crohn. En een radicaal besluit…

“S

oms denk ik wel: ik heb niet alleen een

compleet ander leven gekregen, maar ben

ook echt een ander mens geworden. Waar ik me
vroeger kon opwinden om kleine, onbenullige
dingen en heftige discussies met mensen kon

voeren, denk ik nu: ach, wat zou het? Ik heb geen

zin om mijn tijd aan dat soort zaken te verspillen.
Ik ben veel geduldiger, meelevender en niet

meer zo snel bang voor iets. Dat heeft alles te

maken met de beslissing die ik twee jaar geleden
heb genomen.”

Zwanger en Crohn

“Ik was 22 jaar en 3 maanden zwanger toen ik

steeds vaker last kreeg van buikpijn en diarree.

In het begin dacht ik: misschien hoort het wel bij

6

Vertel...

6

mijn zwangerschap, het is gewoon een kwaaltje.

Maar toen er bloed in mijn ontlasting zat, wist ik
dat dit niet normaal was. Mijn zus heeft colitis
ulcerosa. Dat is een ontstekingsziekte aan de
dikke darm. Haar klachten kwamen redelijk

overeen met die van mij, dus trok ik direct aan de
bel bij de huisarts en vervolgens kon ik snel
terecht bij de internist.

Na een aantal onderzoeken bleek dat ik de ziekte
van Crohn had. Gelukkig kreeg ik medicatie
waarmee je de pijn en klachten prima kunt

onderdrukken, zodat ik er tijdens mijn zwanger
schap verder niet veel last van heb gehad. De
baby groeide goed en ik voelde me redelijk.
Ik weet nog dat ik vond dat ik bofte, omdat
ik zo’n milde vorm had.
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Alles veranderde in 2015. De pijn in mijn buik

werd erger en erger en ik kreeg last van heftige
krampen, diarree en een opgezette buik. Daar

kwam nog bij dat ik ontzettend vermoeid was.
Niet zo vreemd, want ik moest gemiddeld

24 keer per dag naar het toilet. Alles wat ik

in de supermarkt waar ik al in dienst was voordat

beneden op een luchtbedje omdat ik anders

me niet uit. Ik vind het heerlijk om een praatje

binnenkreeg, liep er direct weer uit. Ik sliep zelfs

ik ziek werd. Parttime weliswaar, maar dat maakt

’s nachts de wc niet haalde. En zelfs dan was ik

met klanten te maken en ben blij mijn collega’s

soms niet snel genoeg.”

weer te zien.”

Stemmingswisselingen

Parasailen

“In het ziekenhuis waar ik al die jaren behandeld
werd, wisten ze zich geen raad met mijn situatie.

Hoewel de operatie geslaagd was, ontstond er

geprobeerd, maar niets hielp tegen de pijn en

mijn darmen. Het was kantje boord en ik ben

Ze hadden verschillende soorten medicatie

ongemakken. Ik kreeg steeds hogere dosissen

aan pijnstillers. Op een gegeven moment kreeg
ik zo veel prednison dat ik mezelf niet meer

was. Ik kon alleen nog maar in bed liggen, werd

somber en kreeg last van stemmingswisselingen.
Het werd zo erg dat ik ’s avonds weleens dacht:
ik hoop dat ik morgen niet meer wakker word.

Heel heftig, als ik er nu aan terugdenk. Maar ik
vond mezelf een vreselijke last voor mijn man

en kinderen en wilde op die manier niet verder.”
Laatste redmiddel

“Niet lang daarna vroeg ik een second opinion
bij een ander ziekenhuis. Het moest anders en

snel ook, want ik woog nog maar 43 kilo, terwijl

ik 1,60 meter ben. Ik was zó ziek en verzwakt en
voelde aan alles: op deze manier red ik het niet

meer. Toen ik in het nieuwe ziekenhuis allerlei
onderzoeken kreeg, ging het goed mis.

Ik kreeg 42 graden koorts en werd onmiddellijk
opgenomen. Weer bleek de medicatie niet aan

te slaan. Na drie weken ziekenhuisopname zei ik
opeens tegen de arts: ‘Ik wil een stoma.’ Ik had

daar veel informatie over gelezen en deze optie

ook besproken met mijn familie. Voor mij voelde
het als een laatste redmiddel. De arts was het

met me eens en binnen één dag was het geregeld.
Ik werd direct geopereerd.
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Vertel...

tijdens het opereren een ernstige bloeding in

Ik zei tegen de arts:
ik wil een stoma. Binnen
een dag was het geregeld”

“Het klinkt cliché, maar ik probeer nu van de

kleine dingen te genieten. Gezellig met z’n allen
uit eten, bijvoorbeeld. Dat heb ik jarenlang

ze hadden gevochten voor mijn leven. Het was

“Ik zit weer vol energie
en ben zo blij dat ik van
mijn gezin kan genieten”

meer was geweest. Toch was dat meteen ook

niet gekund. Ook vind ik het heerlijk om een

van het leven genieten.”

Het liefst ga ik lopen in de polder dicht bij ons

echt weggezakt. Uren later werd ik wakker op
de intensive care met een beademingsslang
in mijn keel. Artsen vertelden me dat mijn

ileostoma mooi was aangesloten, maar dat
doodeng om te beseffen dat ik er bijna niet
het moment dat ik besloot: ik ga maximaal

Fijne hulp

“Ik zette alles op alles om zo snel mogelijk uit het
ziekenhuis te komen. Mijn man, kinderen en
zussen hebben me na de operatie ontzettend

geholpen, zo fijn. Ik was erg verzwakt en moest
maanden revalideren, maar beetje bij beetje

werd ik weer de oude. Mijn stoma heb ik vanaf
de eerste dag zelf verzorgd. Eng of vies? Nee,
die stoma hoort bij mij, hij heeft mijn leven

gered. Een thuiszorgmedewerker kwam de
eerste weken na mijn operatie langs om te

kijken hoe het ging en hield mijn hechtingen
in de gaten. Steeds weer was ze verbaasd hoe
goed het ging en hoe snel ik opknapte.

Inmiddels heb ik echt het gevoel dat ik mijn

leven terug heb. Ik zit weer vol energie en ben

zo blij dat ik weer van mijn gezin kan genieten.

Ik vind het ook geweldig dat ik weer kan werken

stuk te fietsen of met de hond te wandelen.
huis, want het is daar zo weids en stil. Dan

voel ik een enorme rust over me heen komen.
Ik geniet van de bomen die verkleuren in de
herfst en hoor de vogels fluiten. Alsof alles
opeens zichtbaar is.

Afgelopen zomer ben ik voor het eerst weer naar
het buitenland op vakantie geweest, samen met
mijn man en zoon. We vlogen naar Kreta

en het was echt geweldig. Prachtig weer, een
heerlijk strand en elke dag zwemmen. Geen

moment heb ik me geschaamd voor mijn stoma.
Het is maar een zakje op mijn buik, niets meer,

niets minder. Die vakantie had ik één grote wens:
parasailen. En jawel, hoor, die kwam uit. Achter
een boot met een parachute zoefde ik over het

water. Het gevoel was onbeschrijflijk. Ik probeer
zo veel mogelijk van dit soort kansen te grijpen.
Mijn doel is alleen nog maar mooie momenten
te verzamelen.”
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Nieuw!

COLUMN

1-delig Aurum® Profile

Fotografie: Hollandse Hoogte

Onbezorgd genieten!
Dankzij een nieuwe lijn
stomamateriaal.

“HET LEVEN
NEMEN ZOALS
HET IS: HOE
WAARDEVOL
IS DAT?”

Veelzijdige probleemoplosser bij
oneffenheden en parastomale hernia’s
• Vormbare huidplaat (bij parastomale hernia’s)
• Met Manuka Honing
• Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
• Voorzien van een kijkvenster

O

Vraag nu een proefpakket aan en ervaar het stomamateriaal van Welland!

Dhr.

Mevr.

Postcode:

Tussenvoegsel(s):

Tel.:

Achternaam:

E-mail:

✃

JA, ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens en
ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Mijn stoma:

‘taante’, een Surinaams personage waarmee ik

✃

ben ik vooral een trotse oma. Ik heb het geluk om zes eigen
kleinkinderen en een aantal geweldige ‘leenkleinkinderen’
te hebben, van wie ik allemaal ontzettend veel hou en op
wie ik heel trots ben.

Adres:

Voornaam:

p toneel, televisie en daarbuiten sta ik bekend als

jarenlang op de planken heb gestaan. Maar tegenwoordig

Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profile
Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op.
Vergeet daarom a.u.b. niet uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder uw contactgegevens kunnen wij uw aanvraag niet in
behandeling nemen.
Aanhef:

Jetty Mathurin (67) is theatermaakster,
presentatrice, actrice en columniste.

Jamie is een van hen. Hij is net achttien jaar geworden

en heeft het syndroom van Down. Jamie is een heerlijke

Plaats:

jongen. Jazz is helemaal zijn ding. Urenlang kan hij daar
op zijn iPad naar luisteren. Onlangs is zijn tablet in bad
Colostoma

Ileostoma

gevallen; toen was er wel even paniek. Gelukkig heeft hij

Urostoma

VER/201803

Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke
instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/of om u informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform
Medical BV en OstoMixx BV. Desbetreffende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aangewezen werknemers van Welland.
Uw data worden zeer vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/of uw Medisch Speciaalzaak. U heeft altijd het recht op toegang tot, verificatie van en/of opzegging van uw persoonlijke
gegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, worden uw gegevens uit de database van Welland verwijderd. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar: Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren.

inmiddels een nieuwe iPad en kan hij weer volop naar
zijn geliefde jazz luisteren.

Verstandelijk is Jamie anderhalf. Praten kan hij niet, maar

dat betekent niet dat je niet met hem kunt communiceren.
Integendeel: we hebben contact van ziel tot ziel. Als ik

Jamie zo intens zie genieten van jazzmuziek, voelt het alsof
hij me aan de hand neemt om mee te luisteren. Te genieten
en vooral in het nú te zijn. Het leven nemen zoals het is.

Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
+ 31 (0)88 6670066 • info@welland.nl • www.welland.nl

Hoe waardevol is dat?

Mede door mijn kleinzoon realiseer ik me dat we ons meer

moeten aanpassen aan mensen met een beperking in plaats
van andersom. Omdat we zo veel van hen kunnen leren.
Daarom ben ik ambassadeur van NSGK geworden, de

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Vorig

jaar gaf ik namens de stichting een optreden in Zeeland, over

het belang van inclusiviteit in verband met de Participatiewet.
Ik kreeg lovende woorden van de bobo’s, maar dat bleef me
het minste bij. Er was een man in de zaal die, net als Jamie,

Down had. Hij hielp me tijdens mijn optreden het podium
op en af. Na afloop stormde hij op me af om me – op z’n

Surinaams – een dikke ‘brasa’ te geven. Een en al enthousiasme
en liefde, terwijl ik hem niet eens kende. Geweldig toch? Dan
denk ik: waarom kunnen we niet allemaal meer zo zijn? Waar
ik maar kan, probeer ik onze ‘speciale burgers’ de ruimte te

geven. Met hen te communiceren en bovenal: liefde te geven.
Want laten we eerlijk zijn: daar draait het toch allemaal om?

KIJK MEE
Wil je Jetty als ‘taante’ in actie zien? Bekijk een van haar voorstellingen
op medireva.nl/vertel/taante
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D E G I F T B OX

“Ik help haar met liefde”
Stel, je mag iemand blij maken met een pakket vol leuke en
lekkere spulletjes. Wie kies je dan? In deze rubriek verrassen
we steeds iemand anders. Wie, dat bepaal jij. MediReva
regelt de rest. Deze keer is het pakket voor Beerend Klomp.

B

eerend (18): “Toen mijn moeder na haar
rugoperatie opeens deels verlamd was,

schrok ik erg. Opeens was alles thuis anders,
een stressvolle, akelige tijd. We wisten niet
wat er allemaal zou gebeuren en hoe de

toekomst eruit zou zien. Mijn grootste angst?

Dat ze nooit meer kon lopen, maar gelukkig is
het zover niet gekomen. Ze is ontzettend
vooruitgegaan en kan zelfs weer fietsen.
Het moment dat mijn moeder voor het

eerst na de operatie op de fiets zat, zal ik nooit
meer vergeten. Dat was echt een keerpunt.

Ik had nooit durven hopen dat het nu zo goed
zou gaan met haar. Dat komt ook door hoe ze
in het leven staat. Ze zegt altijd: ‘We moeten

het beste van de situatie maken. Wat gebeurd
is kun je niet terugdraaien, kijk liever naar
de dingen die je wél kunt.’ Dat heeft ze me

zeker meegegeven. De band met mijn ouders
is mede door alles wat we hebben mee

gemaakt heel sterk. Ze steunen me altijd en
zijn mijn grootste fans als ik achter mijn

drumstel zit en komen ook altijd kijken als ik
optreed met de slagwerkgroep. Dat ik word

verrast met de giftbox is superlief, al had het
echt niet gehoeven. Voor mij is het heel

vanzelfsprekend dat ik mijn moeder onder-

steun. Ik denk er niet eens bij na. Het is mijn
moeder, dus ik help haar met liefde.”

Anja (51) gaf hem op: “Mijn zoon
Beerend verdient het in het

zonnetje gezet te worden. Ik

ben zo trots op hem. Hij heeft

veel taken gekregen sinds ik in 2014

na een rugoperatie een incomplete dwars

laesie heb opgelopen. Opeens was ik vanaf

mijn middel halfzijdig verlamd. Ik kon niet
meer lopen, niet meer fietsen. Een heftige

situatie. Beerend was veertien en het maakte

veel indruk op hem, maar hij heeft nooit bij de
pakken neergezeten. Meteen vanaf het begin
hielp hij me met kleine taken: een kop koffie
pakken, me een hand geven om omhoog te

komen, de bedden opmaken, schoonmaken in
huis. Hij doet het allemaal uit zichzelf. Ook

Dit zit er allemaal in!
• Plaid
• Handdoek
• Washandje
• Doucheschuim
• Scrub
• Gezichtsmasker
• Gehaakt mandje
• Luxe schrijfboek
• Gekleurde pennen
• Etui
• Kaarsen
• Servetten
• Melkchocolade
• Pure chocolade met
pecannoten & kokos
• Thee
• Fles Crémant de
Bourgogne
• Bloemen

helpt hij om mijn leven zo ‘normaal’ mogelijk

te maken. Ik vond het vreselijk dat ik niet kon

fietsen. Moest ik met een scootmobiel eropuit.
Toen heeft hij bedacht mijn fiets aan te passen
met een breder en lager zadel en nog enkele

kleine aanpassingen. En nu kan ik fietsen; dat
geeft zo veel vrijheid! Ik ben hem ontzettend

dankbaar voor al zijn hulp, dus heeft hij deze
mooie giftbox meer dan verdiend.”

DOE MEE
Iemand verwennen met een giftbox? Geef hem
of haar op via medireva.nl/vertel/giftbox
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RUBRIEKSNAAM

M A N VA N D E L A N G E A D E M

Plooien in
de huidplak

Herkent u dit?
SenSura® Mio Convex Flip

David

De eerste huidplak voor een stomabreuk.

Behoort u ook tot de 34%1 van de mensen die een stomabreuk (parastomale hernia)
heeft? Dan is dit unieke product geschikt voor u. Voor het eerst is er een huidplak die
past bij uw lichaamsprofiel. Het is immers lastig om een vlakke huidplak aan te
brengen op een bolling zonder plooien.

SenSura® Mio Convex Flip

Nieuw!

- Goede pasvorm over de stomabreuk, geen plooien of rimpels meer.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Uitstekende hechting door het grote oppervlak.

Gratis proefpakket
Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe SenSura Mio Convex Flip bij uw
lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-flip
of bel 0800 022 98 98. U kunt ook onderstaand aanvraagformulier gebruiken. SenSura
Mio Convex Flip is verkrijgbaar als 1-delig gesloten en open, als urinestomazakje en als
2-delig met klikkoppeling.
1. Bron: Ostomy Life Study 2017

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-05. All rights reserved Coloplast A/S

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

2-delig met klikkoppeling*

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik gebruik

gesloten zakje

Ik gebruik stomazakjes van
Stoma

boven huidniveau

open zakje
Coloplast

Ik heb een stomabreuk Ja / Nee*

urinestomazakje

Stoma sinds

Anders, namelijk

op huidniveau

onder huidniveau

Dhr/Mevr*

Woonplaats

Diameter

/

/

mm

geen idee, bel mij

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

Ik gebruik een pastaring Ja / Nee*

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

MBMR20182

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

“Ik ben besmet met het
Vierdaagsevirus!”
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Geef mij maar een
stel wielen en dan
zien we wel verder”

Een dwarslaesie maakte in 2014 een einde aan zijn carrière bij de
Canadese landmacht. Opeens zat David Snijders (31) in een rolstoel.
Toch blijft hij positief en is hij altijd op zoek naar een uitdaging. Zijn
nieuwste doel: meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse in 2019.

A

ls kind droomt David van een leven als

militair. Hij wil daarmee traditiegetrouw in

de voetsporen treden van zijn Canadese vader,
opa en overgrootvader, die allen bij de Royal

Canadian Navy hebben gediend. David groeit

op in Nederland en volgt speciaal onderwijs bij

Heliomare in Wijk aan Zee, omdat hij een vorm
van autisme heeft en cerebrale parese. Dat is

een aandoening waardoor hij moeite heeft met

bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging

bij de geboorte. “Bij Heliomare kun je niet alleen
speciaal onderwijs volgen, het is daarnaast ook
een revalidatiecentrum voor kinderen en voor

volwassenen. Ik ben dus als het ware opgegroeid

noemen. In maart deed ik, zoals zo vaak, mee aan
een ijshockeywedstrijd met mijn team. Ik raakte
geblesseerd door een foute bodycheck van een
tegenstander, die me vol in mijn rug raakte.
Hoewel ik nog wel kon lopen, was mijn rug

ernstig verzwakt.” Het heeft grote gevolgen voor

David. Hij opereert als infanterist op de grond en
moet over een goede fysieke conditie beschikken
en zware dingen op zijn rug kunnen dragen. Als

hij na een tijdje merkt dat het niet langer gaat met
zijn rug, neemt hij het moeilijke besluit om af te
zwaaien en terug te keren naar Nederland.

tussen mensen in een rolstoel”, vertelt David.

Plotseling verlamd

vrijwel altijd verplicht om in een rolstoel te zitten,

wandeltocht springt zijn wandelmaatje totaal

“Tijdens de gymles was het vanwege de veiligheid
zelfs als je zelf eigenlijk niet in een rolstoel zat.”
De behendigheid die hij hierdoor krijgt, blijkt
jaren later goed van pas te komen.
Een rampjaar

Op zijn achttiende vertrekt David naar Canada,
het geboorteland van zijn vader, om zijn droom
te verwezenlijken. Hij meldt zich aan bij de

landmacht. “Als je het mij vraagt, is de landmacht
de meest autistvriendelijke plek ter wereld”, lacht
David. “Alles draait om structuur, het gebeurt

allemaal in een bepaalde orde. Je moet je kleding
met precisie opvouwen, er zijn duidelijke regels.
Ideaal voor iemand als ik.” Acht jaar leeft David
zijn grote droom, tot zich in 2014 enkele dingen
voordoen die zijn leven ingrijpend veranderen.

16

“Dat kun je achteraf gezien gerust een rampjaar

Vertel...

In juni 2014 gebeurt er opnieuw iets. Tijdens een
onverwacht op zijn toch al zwakke rug. “Ik voelde
meteen dat het mis was.” Vanaf die dag wordt de

paar meter zelfstandig te lopen óf me voortaan

reizen kan nog weleens frustraties opleveren,

benen neemt af en hij voelt een zwelling op zijn

Ik koos voor het laatste. Vertel me vooral niet wat

op het perron. En als hier in de flat de lift stuk is,

pijn in zijn rug erger en erger. Het gevoel in zijn

ruggengraat. “Mijn huisarts deed het aanvankelijk
af met: ‘Je hebt stijve spieren.’ Nou, ik ken mijn

lichaam bijzonder goed en ik wist dat er meer aan
de hand was.” Een paar maanden heeft David

in een rolstoel met gemak van A naar B bewegen.
ik niet kan, maar vraag me liever wat ik wél kan.
Geef mij maar een stel wielen en dan zien we
wel weer verder.”

heftige pijn en er volgen tal van onderzoeken.

Para-ijshockey

dwarslaesie vastgesteld. Lopen lukt op dat

te wennen. “Ik begrijp wel dat de overstap naar

Pas in oktober dat jaar wordt bij David een
moment al niet meer. Hij is verlamd vanaf

zijn middel. “Van de neuroloog kreeg ik een

doorverwijzing naar Heliomare: ‘Hier, ga jij

maar revalideren.’ Nu kon ik twee dingen doen:
met veel fysiotherapie proberen om weer een

Veel tijd kost het David niet om aan zijn rolstoel
een rolstoel moeilijk is voor iemand die nooit een
beperking heeft gehad. Voor mij gold dat niet. Ik

kan prima overweg met mijn rolstoel en accepteer

dat het is zoals het is.” Wat overigens niet betekent
dat het altijd even gemakkelijk is. “Met de trein

bijvoorbeeld als er onvoldoende assistentie is

kan ik in principe geen kant op. Toch, als het echt
moet, sleep ik mezelf én mijn rolstoel de trap op
en af. Dat is geen pretje, maar het kan.”

David mist vooral het intensieve sporten dat hij
voorheen zo graag deed: wandelen, maar ook

ijshockey. “Daarin kon ik al mijn energie kwijt.

Maar tegenwoordig ben ik teamassistent van het
Para-ijshockeyteam in Amsterdam, dus ik ben

nog steeds betrokken bij de sport.” Het is iets wat
David koestert, want het zorgt ook voor sociale

contacten. “Toen ik in de rolstoel terechtkwam,

ben ik veel vrienden verloren. En ja, ik heb heus
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“Mijn grootste droom is
om de 24 uur van Le Mans
een keer mee te maken”

DE DAG DAT
IK BESLOOT…

kom je langs de militaire begraafplaats in

Groesbeek. Dat vind ik altijd een bijzonder
ook wel momenten gehad dat ik dacht: ik kap

ermee. Maar de échte vrienden die ik nog heb,

zelfs gelopen als militair met Canadese vlag

en tien kilo bepakking op mijn rug. Wel een

Dodelijk allergisch

Om de Vierdaagse in zijn rolstoel te kunnen

bijzonder als je weet wat hij de afgelopen jaren
heeft meegemaakt. Door het oorverdovende

lawaai van explosieven is hij in zijn jaren bij de
Canadese landmacht slechthorend geworden.
Daarnaast heeft hij hersenschade opgelopen
door een oorontsteking. “Antibiotica kon de

dokter me niet geven, want daar ben ik dodelijk
allergisch voor, net als voor penicilline. Ik word
nu behandeld met antibioticavrije druppels.

flink contrast met nu dus.”

de dwarslaesie moet hij zich katheteriseren,

maar ook dat ziet hij als iets positiefs. “Straks
bij de Vierdaagse ben ik niet afhankelijk van

die dixies langs de weg. Moet ik plassen, dan kan
dat gewoon langs de baan op een rustig punt.”

Of David buiten de Vierdaagse nog andere

droom is om de 24 uur van Le Mans een keer

herinnert. Maar daar staat hij niet te lang bij stil,

mee te maken in Frankrijk. Ik ben een groot

Wandelvierdaagse, waar hij in 2019 voor het eerst

vervoer om er te komen en meereizen met een

zijn rolstoel. “Of dat moedig is? Welnee, ik kán
simpelweg niet anders. Ik ben besmet met het

Vierdaagsevirus en daar bestaat geen medicijn
voor, haha! De eerste keer dat ik de Vierdaagse
liep, wist ik: dit is verslavend, dit wil ik elk jaar
doen! Ik weet dat er ook rolstoelvierdaagsen

bestaan, maar voor mij is het belangrijk om juist

aan de Nijmeegse Vierdaagse mee te doen. Het is
de enige militaire mars en ik ben en blijf in mijn

hart militair. Op de derde dag van de Vierdaagse

wat meer ongemakken, heel dankbaar

open te staan voor mensen en voor de

je daarop, hoe maak je iets van zo’n

voor. Ik reis samen met mijn vrouw

want dan train ik mijn schouders kapot.” Door

toekomstplannen heeft? “Mijn allergrootste

sinds vier jaar weer aan mee wil doen. Ditmaal in

het zo hard dat de heleboel nat, zout en

Daarbij moet ik opletten dat ik niet overdrijf,

De hersenschade heeft zijn geheugen aangetast,

liever richt hij zich op de toekomst. Zoals de

iemand die niks heeft of te helpen bij

ben ik, ondanks mijn stoma en dus

kilometers te maken. “Steile heuvels op en af.

Wensenlijst

waardoor David zich sommige dingen niet meer

“… een lange zeilreis te maken. Daar

volbrengen, traint David vooral door heel veel

Heeft dat niet het gewenste effect, dan moet ik
worden geopereerd.”

Vertel...

van mij begraven. Ooit heb ik de Vierdaagse

slepen me erdoorheen.”

Dat David zo positief in het leven staat, is

18

moment, want daar liggen vijf familieleden

fan van autoracen. Helaas heb ik geen eigen

touringcar is vanwege mijn rolstoel geen optie.”
Het is het enige op zijn wensenlijst dat David

waarschijnlijk niet kan afvinken. Wat wel met

zekerheid gaat gebeuren, is een verhuizing naar
een aangepaste woning. “Ik sta op de wachtlijst

voor een woning in Nijmegen. Ik kijk enorm uit
naar de vrijheid die ik daar straks krijg.”

LEES MEER
David volgen naar de Vierdaagse van 2019? Lees dan
op medireva.nl/vertel alles over zijn voorbereidingen

Marjolein. We werkten allebei bij

een kitesurfschool, zij op kantoor,

ik als instructeur. We hadden genoeg
gespaard voor onze zeilreis en sinds
mei zijn we onderweg. De boot ligt

nu in een Portugese haven, zodat we

het stadje Fátima kunnen bezoeken,
een belangrijk bedevaartsoord dat
te vergelijken is met Santiago de

Compostella. De route staat nog

niet helemaal vast, maar we varen

hierna richting de Middellandse Zee

en Afrika en leggen alles vast met onze
videocamera.

Marjolein en ik maken een reis waar

avontuur en zingeving elkaar aanvullen.
Onze passie voor reizen, sporten en
ontdekken combineren we met het

bezoeken van Operatie Mobilisatieprojecten. Dat zijn projecten van

de projecten. Ik vind het belangrijk om
ervaringen die op je pad komen.

Toch is het niet alleen rozengeur en

maneschijn. De zeilreis is fantastisch,
maar soms vervelen we ons een week
achtereen, hebben we ruzie of regent

Douchen in
zee gaat
gelukkig tot
dusver goed”

vies is. Het gaat er dan om: hoe reageer
situatie? Met mijn ziekte ben ik net
zo omgegaan. Ik heb allang colitis

ulcerosa en sinds november heb ik

een ileostoma. Een stoma is voor mij
echt een oplossing. Ik ga bijna nooit

meer naar het ziekenhuis en bruis van
de energie. Dankzij meedenken en

meewerken van de zorgverzekeraar en

MediReva kreeg ik op reis stoma

materiaal mee voor een jaar, terwijl de
verzekering normaal maximaal drie

maanden vooraf vergoedt. Natuurlijk
zijn de sanitaire voorzieningen thuis

beter. Douchen doe ik nu bijvoorbeeld
in zee en gelukkig gaat dat tot dusver
goed. En ja, met een stomazakje op
je buik over het strand lopen ziet er

minder mooi uit, maar je moet altijd
denken in mogelijkheden.”
HERMEN DOORNENBAL

een internationale, interkerkelijke
organisatie waar we actief bij zijn.

Door die te bezoeken willen we er zijn
voor andere mensen. Dat kan simpel

KIJK MEE
Wil je video’s van Hermen en Marjolein volgen?
Dat kan op YouTube en op sailingmessenger.com

door brood of wat geld te geven aan
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ZO LEEF IK

“L

open op twee protheses: dat was
in het begin best lastig. Alsof ik op
stelten liep. Tegelijkertijd was ik
vastberaden om door te zetten en mezelf
te activeren. Wat kon ik nog wél? Tot mijn
veertigste heb ik gevoetbald, dus het voorstel
om dat op therapie eens te proberen? Waarom
niet! Toen het me lukte om met protheses en
al een balletje rond te tikken… geweldig! Ja,
dat gaf wel een kick.”

ALTIJD ZOEKEN NAAR BALANS

“MET HUMOR
KOM JE EEN
HEEL EIND”
Piet Hoekman (66) verloor in ruim twee jaar door
diabetes zijn beide onderbenen. Ingrijpend, maar
zijn humor en zijn passie om cartoons te tekenen
hielpen hem door het revalidatieproces heen.
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Vertel...

“Ik weet niet beter dan dat ik diabetes heb.
Drie jaar was ik toen de dokter het aan mijn
moeder vertelde. ‘Suiker’ was in die tijd een
stuk ingewikkelder dan nu. Insuline kreeg
ik bijvoorbeeld via een grote glazen spuit,
met naalden van zeker vier centimeter. Daar
van kreeg ik grote bobbels op mijn benen:
verminkt door het vele spuiten. Diabetes
had een grote impact op mijn leven. Naar de

“In die veertig jaar
samen heeft mijn
vrouw me meerdere
keren letterlijk en
figuurlijk opgevangen”
kleuterschool, dat zat er voor mij niet altijd in,
en schoolreisjes waren ook geen optie. Als kind
snap je niet zo goed waarom. Pas later besef je:
diabetes is niet voor even, het is voor het leven.
Toch heb ik altijd zo goed als het ging mijn
leven geleid. Voetballen, studeren op de pabo
en werken op een school. Aan het einde van
mijn studietijd ontmoette ik mijn vrouw.
Inmiddels zijn we al meer dan veertig jaar
samen. In al die jaren heeft ze me meerdere
keren opgevangen, letterlijk en figuurlijk.

Want mijn diabetes blijft grillig, hypo’s of hypes
komen nog weleens voor. Het is dan fijn als
er iemand is die een oogje in het zeil houdt.”

PIJN EN ELLENDE

“Dat diabetes soms grotere gevolgen heeft
dan je denkt, merkte ik toen ik in 2013 een
burn-out kreeg. Al die spanningen deden
mijn diabetes geen goed en mijn waardes
schommelden nog meer. Daarnaast kreeg ik
wondjes op mijn linkervoet, die maar niet
wilden genezen. Langdurige wondzorg was
noodzakelijk, maar het mocht niet baten.
Integendeel: het werd alleen maar erger,
zo erg dat amputatie van mijn onderbeen
noodzakelijk was. Toen de arts dat voorstelde,
schrok ik me kapot, maar ik wist ook dat het
zo niet verder kon. Ik had er zo veel pijn en
ellende van. Ik was op een punt gekomen dat
ik dacht: haal dat been maar weg, dan ben ik
er in elk geval vanaf. In april 2014 werd ik
geopereerd. Om wakker te worden zonder
been was gek, maar ik wist dat ik geen andere
keuze had.”

TEKENEN ALS THERAPIE

“Na een week in het ziekenhuis kwam ik in
een revalidatiecentrum terecht. Daar leerde
ik hoe belangrijk het is om in mogelijkheden
te denken en niet in beperkingen. Ik weet
nog goed de eerste keer dat ik ging fietsen
met een handbike. Toen het me lukte om een
viaduct op te fietsen en ik daarboven stond,
met de wind door mijn haren: geweldig!
Dat had ik toch maar mooi bereikt.
Waar ik tijdens mijn revalidatie veel aan heb
gehad, is tekentherapie. Hierbij maakte ik
allerlei cartoons over mezelf en het gemis van
mijn been. Humor was essentieel. Zo tekende
ik een rijtje rolstoelen met als onderschrift:
‘Er wordt op dit moment erg gekort in de
zorg.’ Dat hielp om de amputatie te verwerken,
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ADV

op een luchtige manier. Als nuchtere Zeeuw
vond ik dat wel zo prettig. Anderen konden
mijn tekeningen ook waarderen. ‘Zo meneer
Hoekman, wat heeft u nu weer getekend?’ Dat
was vaak het eerste wat de revalidatieartsen me
met een dikke grijns vroegen. Ook mijn twee
zoons moesten er vaak om grinniken. ‘Je moet
het uitgeven, pap’, zeiden ze weleens. Voor mij
hoefde dat niet. Ik deed het vooral voor mezelf,
voor mijn eigen verwerking.”

VAN KWAAD TOT ERGER

“Na vier maanden revalidatie mocht ik naar
huis. Dan moet je het zelf doen en gelukkig
ging dat niet onaardig. Zoetjesaan pakte ik
mijn werk weer op. Op de school waar ik
lesgaf, had mijn afwezigheid en al helemaal
de amputatie indruk gemaakt. Een van de
leerlingen, een achtjarig jongetje, had ook
diabetes. Toen hij me weer zag, vroeg hij met
een ernstige blik: ‘Meester Piet, moet mijn
been er nu ook af?’ Dat zijn momenten dat je je
realiseert wat een ingrijpende ziekte diabetes
is en hoe grillig die kan zijn. Is het niet door
zo’n vraag van een leerling, dan is het wel door
een bacteriële gewrichtsontsteking.
In 2016 kreeg ik namelijk opnieuw klachten,
ditmaal aan mijn resterende voet. En wéér
kreeg ik te maken met allerlei open wonden
en verbandtoestanden. Er volgden allerlei
operaties om de doorbloeding in mijn been
weer op gang te krijgen, maar niets hielp.
Na drie operaties was de conclusie: ook
dit been moet eraf. En dus onderging ik
in oktober 2016 mijn tweede amputatie.”

HUMOR ALS MEDICIJN

“Na mijn tweede amputatie wist ik iets beter
wat ik kon verwachten en kon ik me ervoor
wapenen. Mijn tekenspullen gingen dan ook
direct mee toen ik weer naar het revalidatie
centrum ging. Tekenen was voor mij een
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Vertel...

uitlaatklep. Sowieso is humor een krachtig
medicijn, niet alleen in de vorm van cartoons,
maar ook in het contact met andere patiënten
en medisch personeel. Humor maakt alles
minder zwaar, brengt verlichting. Tegen de
stagiair in het revalidatiecentrum die me hielp
om te voetballen, zei ik van tevoren grappend:
‘Ik was vroeger tweebenig, dus pas maar op!’”

DOELEN STELLEN

“Hoe het nu met me gaat? Ik neem elke dag
zoals die komt. Ik ben nog altijd in therapie
en leer continu bij. Eigenlijk is het verbazing
wekkend wat ik nog allemaal kan zonder
onderbenen. Dat ik nu kan traplopen, had ik

“Ik dacht dat ik alleen
maar een blokje om kon,
maar door te oefenen
kom je steeds verder”
nooit voor mogelijk gehouden, maar het kán!
Ik probeer te genieten van kleine dingen:
naar sport kijken, onder de mensen zijn, een
praatje maken. Of met de rollator naar de stad
lopen, dat doe ik ook graag. Eerst dacht ik: ik
kom niet verder dan een blokje om. Maar als
je merkt dat je door te oefenen steeds verder
komt, motiveert dat. Inmiddels kan ik vanaf
huis naar de binnenstad van Middelburg
lopen, iets wat elke keer weer voelt als een
overwinning. Ik wil bezig blijven, doelen voor
mezelf stellen. Achter de geraniums zitten,
dat kan altijd nog.”
KIJK MEE
Benieuwd naar de cartoons van Piet? Je kunt ze
bewonderen op medireva.nl/vertel/cartoons

HUIDPROBLEMEN?
LEKKAGES?
De nieuwe soft-convex huidplak voor
zekerheid én optimaal draagcomfort!

NA HET SUCCES VAN 1-DELIG SOFT CONVEX NU
ÓÓK ALS 2-DELIG SYSTEEM BESCHIKBAAR

Rekbare opening, beschermt uw stoma
Soepele, flexibele huidplak
Maximale vochtabsorptie bij
inspanning of warm weer

Vraag een gratis proefpakket aan en
ervaar zelf de voordelen!
EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

0165-551226
info@eurotec.nl
www.eurotec.nl

MIJN DORP

2

WELKOM IN...

Asten

7

LEKKERSTE
PANNENKOEKEN

“Dat kan er maar een zijn:

Herberghe de Coeckepanne.

1

Dit pannenkoekenhuis staat

HERFSTWANDELING

altijd een hartige. Welke

in Lierop. Dat is een klein
dorp waar je zo doorheen

bent, maar ze hebben er wel
de lekkerste pannenkoeken

FAVORIETE

“Samen met mijn dochter

van elf jaar en de hond ga ik
graag een uurtje wandelen

in de Schietbaanse bossen,

4

Museum Klok & Peel. Het

is een enorm spektakel, met

tienduizenden pompoenen.

pannenkoek mijn favoriet is?

“Asten staat bekend als klokkendorp. We hebben een flinke

honing: heerlijk!”

tot klein, je kijkt je ogen uit.”

Die met brie, walnoten en

gebied goed, het verveelt
me nooit. Er is een grote

grasbult en mijn dochter

vindt het heerlijk om daar

vanaf te rollen. Dan gaat de

hond erachteraan en zijn ze
heerlijk aan het ravotten.”

verzameling klokken in het Klok & Peel Museum. Van groot

Nationaal Park de Groote Peel
vind ik een van de mooiste
plekken van Nederland"

PADDENSTOELEN ZOEKEN
“Mijn dochter en ik gaan regelmatig naar Nationaal Park
De Groote Peel. Ik vind het een van de mooiste plekken

van Nederland: zo groots, rustig en overweldigend. Je kunt
er wandelen, fietsen, paardrijden en mountainbiken.

Maar ook heel goed paddenstoelen zoeken. Daar zijn er
duizenden van in de herfst. Met een beetje geluk spot
je dan ook dieren zoals eekhoorntjes en herten.”

Je kunt reuzenpompoenen

bewonderen, maar ook zelf
pompoenen uithollen, ze

versieren of er kaarsjes van

maken. Ook is er een markt

5

Nu kan ik dankzij mijn medische
hulppasje gelukkig overal terecht"

FIJNSTE TERRAS
“Pesos is een Mexicaans-

achtig restaurant midden in

3

Vertel...

jaarlijks plaatsvinden bij

PUBLIEKSTREKKER

liggen. Ook al ken ik het
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“De pompoendagen, die

van heel Brabant. Ik neem

die aan de rand van Asten

Wat zijn jouw favoriete spots in je
lievelingsplaats? In Vertel… altijd
een trotse inwoner aan het woord.
Deze keer de tien favorieten van
Monique Sauve (42) uit het
Brabantse dorp Asten.

LEUK HERFSTUITJE

Asten, waar je heerlijk in
het herfstzonnetje kunt

6

BESTE OPENBARE TOILET

graag wat borrelen. Ook

niet veel openbare toiletten.

een klein budget. Ik bestel
vaak nacho’s of saté, want
die zijn er superlekker.”

is dat je aan de voorkant

van het gemeentehuis van

Asten elke dag een bijzonder
figurenspel kunt zien. Om

elf, drie en vijf uur wordt het
afgespeeld. Tegelijkertijd

“In de Hema is het ruim en

hebben ze lekker eten voor

BIJZONDER SCHOUWSPEL
“Wat niet veel mensen weten

verhaal van Joris en de Draak

zitten. Ze hebben een groot,
ruim terras en daar ga ik

met pompoenlekkernijen.”

9

schoon. Verder zijn er hier

Ik heb een brickerstoma en

hoor je dan een vrolijke

melodie op de toren van
de kerk ernaast. Ik vind
het nog altijd leuk om

8

FAVORIET RESTAURANT

hiernaar te kijken.”

10

FAVORIETE WINKEL

als ik tegen een lekkage aan

“Asten is een bourgondisch

“Ik kom graag in winkel

Ik raakte altijd gestresst

vindt hier veel restaurants

centrum van ons dorp. Van

zit, moet ik die snel legen.

als ik niet op tijd een toilet
vond, maar nu kan ik met
mijn medische hulppasje
gelukkig bijna overal

terecht, zelfs in winkels.”

dorp. Het is klein, maar je

en gezellige cafés. Met mijn
gezin ga ik altijd graag naar

Dinertijd, een all you can eatrestaurant waar ze eigenlijk
van alles hebben: van soep
tot sushi en van vis tot een
aardappelgerecht.”

centrum Midas, in het

Livera en Primera tot een

juwelier en leuke kleding

winkels. Ik shop hier vaak
voor mijn dochtertje.”

DOE MEE
Wil jij graag je woonplaats
laten zien? Geef je op via
medireva.nl/vertel/mijn-stad
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C R E AT I E F E N O N D E R N E M E N D

“ER ZIJN ZO VEEL
DINGEN WAAR IK
BLIJ VAN WORD”
Eigenlijk heeft ze niets te klagen, vindt Linda Hendriks (32).
Ze leeft naar de mogelijkheden die ze wel heeft, ondanks haar
lichamelijke beperkingen. Ze steekt dan ook graag mensen
een hart onder de riem, zoals met het boek dat ze heeft
getekend en geschreven: Beer Bram krijgt sondevoeding.

“I

n de zomer ben ik anderhalve week op

Ik heb het syndroom van Ehlers-Danlos, een

een georganiseerde reis voor jongeren zoals ik met

bindweefsel niet goed is aangelegd. Hierdoor

vakantie geweest naar Tenerife. Het was

een lichamelijke beperking. Dat kostte wel wat

voorbereidingen, want ik nam maar liefst meer
dan zestig kilo aan medische bagage mee, zoals

speciale voeding en verschillende hulpmaterialen
voor mijn stoma en sonde. Ook had ik een stapel
brieven bij me met allerlei aanwijzingen en

contactgegevens van specialisten die gebeld

moesten worden, voor het geval dat er iets fout

zou gaan. Gelukkig heb ik die brieven nooit nodig

gehad. Het was een fantastische vakantie en ik heb

hun plaats. Als kind had ik al veel blessures,

maar konden de artsen niet precies plaatsen

waardoor dat kwam. Sinds mijn zestiende weet
ik dat ik hypermobiel ben. Bij het sporten ging

ik steeds door mijn enkels en knieën. Uiteindelijk is alles verergerd tussen mijn achttiende en

twintigste jaar en ben ik in een rolstoel terechtgekomen.”

Erger geworden

en laat me niet tegenhouden door mijn ziekte of

geslagen, waardoor ik van alles mankeer. Het is

rolstoel. Ik leef bij de dag en probeer er elke dag
wel iets van te maken.

Vertel...

blijven mijn gewrichten en botten niet goed op

erg genoten. En toegegeven: ik was best even trots
op mezelf dat het gelukt was. Ik houd van reizen

26

aangeboren, erfelijke aandoening waarbij het

“De laatste jaren is het heel erg op mijn organen
een hele opsomming, maar ik heb onder meer
maag-, darm- en blaasfalen. Hierdoor heb ik
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“Ik droom ervan om ooit
een centrum op te richten
voor creatievelingen”

Elke stomadrager heeft weleens last
van ongemakken. Deze drie handige
tips kunnen verlichting bieden.
•L
 ast van een kapotte huid rond de stoma?
Olijfzeep kan de irritatie flink verlichten. Deze
plantaardige zeep is goed tegen huidirritatie
en ruwe plekken.

enorm veel operaties gehad en heb ik nu twee
stoma’s en twee buiksondes en krijg ik ook

• Hevige buikkrampen? Probeer eens venkelthee.
Venkelthee kan obstipatie tegengaan en
vermindert gasophoping en darmklachten.

speciale voeding via een port-a-cath. Dat is een
toedieningssysteem om regelmatig en op een

makkelijke manier medicijnen en vloeistoffen

•B
 ang dat anderen je stoma ruiken? Er zijn allerlei
anti-geurcapsules, -poeders, -gels en -druppels
te koop. Deze producten doe je vooraf in je zakje
en vul je aan bij het legen. Ze absorberen de geur
in het zakje.

in de bloedbaan te brengen.”
Woody

“Sinds 2016 woon ik samen met mijn hulphond,

Met dank aan: Stichting Stomaatje

Woody. Hij is echt mijn maatje, voelt precies

aan wanneer ik niet lekker ben, wordt dan heel
onrustig en blijft me aankijken. Woody voelt

grafische vormgeving stageliep, moest ik als

Ik droom ervan om ooit een creatief centrum op

zelf vaak pas aan het eind van de dag doorheb

waarom niet iets verzinnen wat dicht bij mezelf

dak zitten, workshops geven en producten maken.

opdracht een eindproduct maken. Ik dacht:

zoiets vaak al aan het begin van de dag, terwijl ik

staat? Ik bedacht een kinderboek waarin Beer

hoe slecht het met me gaat. Fijn is dat Woody

Bram de hoofdrol speelt. Mijn tekenstijl is heel

ook handig is in huis. Zo helpt hij me met

geschikt voor kinderen. Beer Bram vertelt het

verpakkingen openmaken, doet de deur open
voor visite en brengt spullen naar me toe. We

wandelen allebei erg graag en gaan vaak naar

workshops in haken en breien. In juli 2014 is

hond mag zijn en speelt met andere honden.

een knuffelbeer, die ik gehaakt heb. Sindsdien

het park, het bos of de vijver waar hij even lekker
Naast Woody heb ik een aantal momenten per
dag thuiszorg en krijg ik hulp van familie en
kennissen. Eigenlijk heb ik niets te klagen.”
Beer Bram

“Ik heb al vaak in het ziekenhuis gelegen. Als ik

Bram geboren. Nee, Bram is geen baby, maar

mag Beer Bram altijd met me mee wanneer ik
naar het ziekenhuis moet. Op Facebook heeft
Beer Bram zelfs een eigen pagina waarop hij

verslag doet van alle medische avonturen die
hij met me meemaakt.”

in het ziekenhuis lig, probeer ik mijn gedachten

Zelfstandig ondernemer

breiwerkje. Ik ben heel creatief en geef zelfs

ik als zelfstandig ondernemer. Ik heb er bewust

te verzetten met bijvoorbeeld een haak- of

Kijk op beerbram.nl of op facebook.com/BeerBram
Hulphond Woody vind je ook op Facebook:
facebook.com/Hulphondwoody
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Vertel...

beginnen mijn creatieve workshops weer. In de

kunt erin kleuren. Ik hoop kinderen ermee gerust
te stellen: een sonde is niet eng. Aanvankelijk

probeerde ik dit boek te realiseren door geld in te
zamelen. Ik was dan ook ontzettend blij toen ik
hoorde dat MediReva mijn boek wil uitgeven!

Ik hoop er heel veel kinderen blij mee te maken.”

verder te groeien in mijn vakgebied. En stabieler te

eenmaal flexibeler zijn dan wanneer je voor een
baas werkt. Bovendien vind ik de bijbehorende
vrijheid heerlijk! Toen ik tijdens mijn opleiding

zou ik op dit moment niet kunnen.”

vooral een doe-boek geworden, met spelletjes en je

Het boek bevat korte en duidelijke teksten. Het is

voor gekozen om voor mezelf te beginnen,

manier. Als zelfstandig ondernemer kun je nou

Vijf dagen per week in zo’n centrum aanwezig zijn,

Herfst

Toekomstdroom

de maatschappij, maar dan wel op mijn eigen

Toch onderschat ik niet wat dat van me vraagt.

lezers mee in alle stappen die hij onderneemt.

“Mijn beroep is grafisch vormgever. Dit werk doe

omdat ik graag wilde blijven meedraaien in
MEER WETEN OVER BEER BRAM EN HOND WOODY?

verhaal dat hij een sonde krijgt en neemt de jonge

te richten waar creatieve ondernemers onder één

“Ik blijf mezelf altijd doelen stellen. Zo hoop ik nog
worden, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.
De afgelopen jaren heb ik mezelf beter leren

kennen. Door alle tegenslagen ben ik sterker

geworden. Onder meer door te leren van mijn

fouten, zoals de neiging die ik had om mezelf te

overbelasten. Nu hoop ik mijn groei door te zetten.

“De herfst vind ik een heerlijk seizoen, want dan
zomer is daar minder animo voor. Ook heb ik nog

een uitje gepland staan naar Texel. Dit keer hoef ik
minder bagage mee te nemen dan toen ik naar
Tenerife ging, want het is maar voor een paar

dagen. Reizen, afspreken met vrienden, mijn hond
Woody, een stukje fietsen met mijn handbike:

allemaal dingen waar ik blij van word. In mijn

beleving kan ik net zo veel als mensen die lopen.
Natuurlijk, ik heb mijn beperkingen, maar zo

heeft iedereen wel wat. Ik blijf er in elk geval niet

in hangen. Lekker leven en kijken naar de dingen
die wél goed gaan. Dat is mijn motto!”

DOE MEE
Wil jij het boekje en de knuffel Beer Bram winnen?
Ga naar medireva.nl/vertel/beerbram en maak kans
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PUZZEL

WAT
OVERDREVEN
lekker toch!

Van
verk af NU
bij A rijgbaar
lber
t Hei
jn

MAAK KANS OP
EEN LUCHT-

BEVOCHTIGER

Ontmoet de familiemenken.nl
17-08-18 13:47

KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE
GELUID DAT U KAN HOREN.

Nu het weer kouder wordt, zet je binnen al snel de verwarming
wat hoger. Lekker warm natuurlijk, maar zo wordt de lucht in huis
wel snel droger. Hierdoor kan een muffe geur ontstaan en kun
je last van droge ogen of keelpijn krijgen. Deze luchtwasser
van het Zwitserse Boneco bevochtigt niet alleen de lucht,
maar reinigt die ook meteen. Hij wast als het ware zwevende
stofdeeltjes uit de lucht. Extra fijn: de luchtbevochtiger neemt
weinig ruimte in beslag en ziet er stijlvol uit. Bovendien kun je
het apparaat gemakkelijk met een app bedienen. Dat wordt
heerlijk en gezond wonen! Meer info: sttlelystad.nl

9

Een stomazakje kan nog wel eens vervelende ervaringen geven door lekkage.
Ons nieuwe eakin dot® 2-delige stomazakje zit boordevol slimme innovaties
voor uw comfort en zekerheid.

3
5
1

3 8

Zoals de hoorbare KLIK waardoor u zeker weet dat uw stomazakje goed is
gekoppeld en u zich druk kunt maken om belangrijker zaken.

2

8

4

Probeer de nieuwe eakin dot
2-delig stomazakjes.
BEL ONS VOOR GRATIS SAMPLES

1 2

7

of bezoek onze website www.eakin.nl

www.eakin.nl

4
7

6
1 9
2

of mail naar puzzel@medireva.nl.

1
8
3

4
5

Stuur je oplossing voor 17 oktober naar:
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn

2

0344-652351

www.eakin.eu

1 x LUCHT
00
2
WASSER W
ECO
VAN BON
9,T.W.V. € 25

Heb je thuis ook zo’n last van droge
ogen in de herfst en winter? Met deze
luchtbevochtiger is dat verleden tijd.

Bij Menken komt de zuivel namelijk zonder gedoe, rechtstreeks van de koe.
Zo werken we met één boer die zijn koeien melkt, de zuivel verwerkt en
in flessen rechtstreeks aan de supermarkt levert. Allemaal op één plek.
Dat is niet alleen duurzaam, maar ook veel lekkerder.

menken MR3-2018.indd 1

s

Hoofdprij

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer was: Van de zon
genieten. De winnaar van de reistas Transfer is C.W. Wilms uit Sittard,
de reistas USB B2 gaat naar A. Rovers uit Eindhoven en de winnaars
van de strandtas Host zijn A.H. Reitsema uit Assen, F.A. Demenint uit
Papendrecht en F. Otter-Timmerman uit Rheden.
De prijswinnaars staan ook op: medireva.nl/vertel. In de komende
periode krijgen alle prijswinnaars automatisch bericht.
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NIEUW

IK LUISTER

verkrijgbaar bij uw
Medisch Speciaalzaak

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

IJskoud kunstje

“Mijn nieuwe
zakje maakt minder
geluid en voelt
comfortabel!”

Claire

“Ik heb het zo warm!” roept mevrouw Van Sloten

vertel ik haar, “en dat dan in de blender doen.

het zo hartstochtelijk dat ik in de lach schiet.

dat bevriezen. Dan heeft u een ijsje. Echt iets

uit als ik haar vraag hoe het met haar gaat. Ze uit

“Ja, het is een mooie dag vandaag, hè,” reageer ik.
“Een beetje té mooi,” vindt mevrouw Van Sloten.
“Ik ben al 81 jaar en kan niet goed tegen de hitte.

Daarom ben ik blij als het herfst is, maar ja: nu is
het nog steeds warm. Mijn dokter
heeft me drinkvoeding

voorgeschreven omdat ze

me te mager vindt, maar ik

Eigentijds 1-delig colozakje van Esteem
2-delige colozakjes van Natura

TM

drink het tegen heug en
meug. De kilo’s die

TM

ik afgelopen winter
met moeite was

Met en zonder kijkvenster beschikbaar!

aangekomen, zijn er
allemaal weer af.”

“Wat vervelend,” zeg ik.
“Wisselt u weleens van

smaak?” “Jazeker, ik heb alles

al uitgeprobeerd,” zegt ze een
Veilig

Comfortabel

tikje moedeloos. “Kent u onze

Discreet

recepten met drinkvoeding?” wil ik weten.

voor als het warm is!” Mevrouw Van Sloten

zucht weemoedig. “IJsjes, dat is lang geleden.

Daar zou ik best wel weer eens zin in hebben.
Ik kan uw tips natuurlijk ook combineren:

eerst fruit erbij en dan invriezen.”

“Wat inventief!” reageer ik. “Dan
heeft u onze recepten haast

niet meer nodig. Maar als u
erin geïnteresseerd bent:

op onze website staan er

een heleboel. Is het voor

u mogelijk om daarop te

kijken?” “Jazeker, ik heb

een smartphone,” vertelt

mevrouw Van Sloten niet

zonder enige trots. “En

ik ben er heel handig mee!”

Ik leg haar uit waar ze kan lezen

hoe ze met drinkvoeding ijskoffie

kan maken en er zelfs pannenkoeken mee

Mevrouw Van Sloten reageert verbaasd.

kan bakken. Mevrouw Van Sloten reageert

maken dan? Het enige wat ik zelf kon bedenken,

deze tips krijg ik mijn verloren kilo’s er vast

“Recepten? Nee, die ken ik niet. Wat kan ik ermee

Gebruikt u colo zakjes van EsteemTM of NaturaTM en ontvangt u
ander materiaal? Òf bent u benieuwd wat de vernieuwingen
inhouden en wilt u een gratis proefpakket ontvangen?

Of u giet de drinkvoeding in ijsvormpjes en laat

was de drinkvoeding aanlengen met water.”

“U kunt er bijvoorbeeld vers fruit bij doen,”

enthousiast. “Ik ga meteen aan de slag. Met

weer snel bij. Dan heb ik straks weer een laagje

BIJ DE
KLANTENSERVICE...
... beantwoorden
42 collega’s de
telefoons: 8 mannen
en 34 vrouwen.
... komen tussen de
2200 en 3800
telefoontjes per
dag binnen. De
piek ligt tussen
9.00 en 12.00 uur.
... loopt het aantal in
de laatste weken
van het jaar op
naar zo’n 4300
telefoontjes.
... wordt in meer
dan 95% van
de gevallen de
telefoon binnen
15 seconden
opgenomen.
... worden alle
telefoontjes
door mensen
beantwoord. Dus
geen bandjes en
keuzemenu’s.
... duurt een gesprek
gemiddeld zo’n
2 minuten.
... worden service,
levering en de
afhandeling van
klachten door
klanten beoordeeld
met een cijfer dat
gemiddeld tussen
de 4,6 en 4,9 ligt
(5 is het hoogst
haalbare).

voor als het winter wordt!”

bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com
33
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Ervaar Curan Lady
Dé compacte gebruiksklare
vrouwenkatheter

✔ Direct klaar voor gebruik
Gelcoating

Ideaal voor op vakantie of onderweg!

✔ Comfortabel
Vermindert branderig gevoel
✔ Gladde gepolijste ‘ogen’
Voor een goede urineafvoer en
bescherming van de plasbuis
✔ Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te openen en lekvrij

100%

lekvrij

Gratis proefpakket ontvangen?,
bel of mail: 0344-65 14 44 | info@omnimedical.nl

✁

Naam: ..............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................
Woonplaats: .....................................................................................................
Tel: ..................................................................................................................

Nu met gratis burokalender!

E-mail: .............................................................................................................
Charrièrematen:  8

Stuur de bon gratis naar: OmniMedical, Antwoordnummer 332, 4000 VB Tiel.
Of bestel uw gratis proefpakket via: www.omnimedical.nl
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Ik ga akkoord met de OmniMedical privacyverklaring (zie: www.omnimedical.nl) 

Care at home

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

Voor uw onafhankelijkheid –
snel, gemakkelijk en veilig te
gebruiken
De nieuwe katheter is vooral praktisch
in gebruik, dit door de volledige
beschermhoes. Liquick X-Treme
zit ook klaar voor gebruik in de verpakking. Onze bekende SafetyCat katheter met zacht afgeronde ogen (buitenen binnenzijde) en de
flexibele ergothan tip, maar nu reeds
geactiveerd. Liquick X-treme maakt
katheteriseren veilig en makkelijk.
Aanvraag van een gratis proefpakket
kan door contact op te nemen via
telefoonnummer 088 002 15 22

MCI-2018-0034

of via e-mail homecare.nl@teleflex.com

Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen

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:

*23948*

23948

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

