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Medisch Speciaalzaak

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

Ver tel...
De winter is weer begonnen. Buiten lekker schaatsen of
een mooie wandeling maken door het bos en later thuis
de kaarsjes aan en lezen op de bank in deze nieuwste
editie van Vertel... natuurlijk!

Claire

W

elkom in dit winternummer. De periode
van het jaar waarin je lekker gaat zitten

bij de warme kachel met een kop thee in je hand

terwijl je een fijn boek leest of naar een gezellige
film op tv kijkt. En daarna nog even een frisse
neus buiten halen voor een energieboost, of

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

TM

TM

Met en zonder kijkvenster beschikbaar!

misschien trek je wel je schaatsen aan en maak
je een fijne schaatstocht op natuurijs.

Hoewel het buiten donker en koud kan zijn,

Na een intense revalidatieperiode besloot hij in

Gebruikt u colo zakjes van Esteem of Natura en ontvangt u ander
materiaal? Òf bent u benieuwd wat de vernieuwingen inhouden en wilt u
een gratis proefpakket ontvangen?
NIEUW: Leven met een stoma blog
convatec.nl/stomazorg/blog/

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

wel meteen. Hij gooide radicaal zijn levensstijl om
en viel meer dan vier kledingmaten af. Zijn leven
ziet er nu totaal anders uit en hij voelt zich beter
dan ooit.

over een stoma te lezen op pag. 18. Hier vertellen
wat ze nu echt van hun stoma vinden. Vinden

ze zichzelf bijvoorbeeld nog mooi met hun stoma,
heerst er een taboe bij anderen in hun omgeving
en maken ze er weleens grappen over?

zijn rolstoel zijn vliegbrevet te halen. Nu vliegt

Hopelijk geniet je van een prachtige winter vol

Wat een powerman!

wenst je veel leesplezier.

hij in een aangepast vliegtuig heel Europa door.
TM

moest spuiten. Jean besloot: dit moet anders, en

zeven MediReva-lezers openhartig en zonder gêne

Maar zich hierdoor laten beperken? Dat nooit.

TM

met alle insuline en medicatie die hij dagelijks

liefdevolle en bijzondere verhalen, zoals het

hartverwarmend. Het staat vol inspirerende,

bij een bedrijfsongeval een dwarslaesie opliep.
Discreet

lang had hij diabetes toen hij opeens klaar was

Vergeet ook niet om de prikkelende stellingen

In 2003 veranderde zijn leven voorgoed toen hij

Comfortabel

verhaal van Jean Daems (pag. 12). Twintig jaar

is dit nieuwste nummer van MediReva weer

coververhaal met Chris van der Zee (pag. 6).

Veilig

In dit nummer vind je ook het inspirerende

mooie en liefdevolle momenten. De redactie

P R A AT M E E
Wil jij jouw verhaal delen? Ga naar
medireva.nl/vertel/deel-je-verhaal/
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Nieuw!
1-delig Aurum® Profile

6

Onbezorgd genieten!
Dankzij een nieuwe lijn
stomamateriaal.

Chris van der Zee
Piloot met dwarslaesie

12Jean Daems strijdt
tegen diabetes

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

En verder

✃

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

Dhr.

Mevr.

Adres:

✃

Voornaam:

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.
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Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke
instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/of om u informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform
Medical BV en OstoMixx BV. 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.

Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
+ 31 (0)88 6670066 • info@welland.nl • www.welland.nl
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C OV E R V E R H A A L

Voor alles is
een oplossing
Sinds Chris van der Zee (54) in 2003 door een
bedrijfsongeval een dwarslaesie opliep, heeft
hij zich nergens door laten beperken. En al
helemaal niet door zijn rolstoel. “Ik heb me
geen moment laten neerhalen door het besef
dat ik niet meer kon lopen.”

C

hris: “Het enige wat ik me van de dag van het ongeval herinner, is
dat ik naar een van de locaties reed waar ik met mijn aannemers-

bedrijf aan het bouwen was. Niet wetend dat die mooie zomerdag in
2003 mijn leven voorgoed zou veranderen. Om kwart voor vier, ik

weet het tijdstip nog precies, liep ik het terrein op. Wat er daarna is

gebeurd weet ik alleen uit verhalen, want op dat moment viel er een
bouwkraan om. Hoe dat heeft kunnen gebeuren weet ik nog steeds
niet, maar hij viel en ik lag eronder.”
Morfine

“Twee weken lag ik in het ziekenhuis. Daar kan ik me alleen nog

maar vlagen van herinneren. De morfine hield me het grootste deel
van de tijd onder zeil. In het ziekenhuis werd me verteld dat ik een

dwarslaesie had. Pas toen ik na twee weken overgeplaatst werd naar
een revalidatiecentrum en ik zonder de morfine weer helderder

kon denken, drong de boodschap tot me door: ik zou nooit meer

kunnen lopen. Ik, die nooit wat had gemankeerd. Nooit ziek was,
zo fit als een hoentje. Nee, ik had nooit verwacht dat dit me zou
kunnen overkomen.
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Vertel...

6

7

Toch heb ik me geen moment laten neerhalen

Mijn ultieme moment
van vrijheid ervaar ik
als ik in de lucht ben”

door het besef dat ik voortaan in een rolstoel
verder moest. Tijdens de drie maanden in

revalidatiecentrum Heliomare piekerde ik niet
over wat me was overkomen. Liever richtte ik

niet kan, maar naar wat wel kan’, wil ik ze

me op de toekomst. Een groot contrast met

meegeven. En dat is heel veel.”

mijn kamergenoot, die enorm worstelde met zijn
situatie. Ook hij had een dwarslaesie opgelopen

Nooit stilzitten

waarheid waar hij niet mee kon leven. Hij koos

het ongeluk, maar dat zie ik niet per se als iets

en zou altijd rolstoelgebonden zijn: een harde

“Mijn leven ziet er weliswaar anders uit sinds

voor euthanasie. Onvoorstelbaar voor mij. Ik zou

negatiefs. Vroeger was ik heel druk met mijn

dit leven en de mensen om me heen niet willen

aannemersbedrijf: rennen, vliegen en elke dag

missen. Ik kreeg ook veel steun van mijn vrouw

had ik tijd tekort. Door het ongeluk realiseerde

en kinderen. Dat werkt motiverend.”

ik me dat het maar werk is. Ik ben er gelukkig

nog, heb het ongeluk overleefd. Ja, ik moest mijn

Aanpassen

bedrijf opgeven. Ik werk nu in dienst van een

“Goed, ik kan niet meer lopen. En wat ik echt

ander aannemersbedrijf en het was even wennen

jammer vind, is dat ik nooit meer kan schaatsen.

om voor een baas te gaan werken na jarenlang

Als ik het zou kunnen, was dat dan ook het eerste

zelfstandig ondernemer te zijn geweest.

wat ik weer zou doen. Maar er is nog zo veel wat

ik wél kan. Ik dacht en denk altijd maar zo: geluk
zit niet in je benen. Ik pas me wel aan, hoor. Het
enige waar ik moeite mee had, was

die in een rolstoel zit kan natuurlijk nooit de

Ik vergat het in het begin. Eigenlijk doe ik dat nu

ik me niet beledigd. Ik had het in hun plaats

om mijn denkwijze aan te passen. Beperkt? Ik?

piloot zijn, denken mensen. Nee hoor, dan voel

nog steeds weleens, dat ik vergeet dat ik bepaalde
dingen niet meer kan. Als ik een kamer reserveer
in een hotel, dan vraagt mijn vrouw Heidi soms:

vliegles gehad. Toen ik jaren later bij de vliegclub

Inspireren

de tien keer ben ik dat dan vergeten. Ik zie mezelf

ze daar even van op. Een man in een rolstoel die

gemaakt als ik het wil. Zelfs op de vliegclub heb

‘Heb je een invalidekamer geboekt?’ Negen van
ook niet als gehandicapt, in ieder geval niet als

hulpbehoevend. Zo hoeven mensen me ook echt
niet te behandelen. Ik red me wel. En als ik hulp
nodig heb, dan vraag ik het.”
Vliegen door Europa

“Het ultieme gevoel van vrijheid krijg ik als ik

vlieg. Als ik zélf een vliegtuig bestuur, bedoel ik.
In de lucht heb ik geen beperkingen. Geweldig!

In 2013 heb ik mijn vliegbrevet gehaald. Vliegen
heeft me altijd al aangetrokken en mijn broer

vliegt ook. In mijn twintiger jaren heb ik al eens
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waarschijnlijk ook gedacht.”

Vertel...

kwam om opnieuw vlieglessen te nemen, keken

een vliegbrevet wil halen? Dat was nieuw voor ze.
Maar het kon.

Eerst heb ik ervoor gezorgd dat er een aangepast
toestel beschikbaar kwam. Binnen een jaar

haalde ik mijn theorie en praktijk en sindsdien
vlieg ik heel Europa door. Regelmatig vlieg ik

een weekend met mijn vrouw naar bijvoorbeeld

Italië, Engeland of Texel. Zelfs mijn kleinzoon is
al regelmatig met me meegevlogen.

Als ik met het vliegtuig ergens aankom en uitstap
met mijn rolstoel, gebeurt het vaak dat mensen

aan me vragen: ‘Waar is de piloot?’ Want iemand

“Thuis heb ik alles zo rolstoeltoegankelijk

ik wat aanpassingen laten doen. Zo is daar nu

een invalidentoilet. Ik kom ook wel op plekken

waar dingen niet zijn aangepast, maar daar maak
ik me nooit zo druk om. Dat is zonde van mijn
energie. Ik vind wel een oplossing.

Door vooral het positieve te blijven zien, maak

je het jezelf een stuk makkelijker. Dat is ook de

boodschap die ik anderen mee wil geven. Ik ben
gevraagd een lezing te geven in Heliomare, bij
een expositie die ik mag openen. Ik vind het

mooi als ik mensen die net een ongeval hebben
gehad de ogen kan openen. ‘Kijk niet naar wat

“Als ik uitstap met mijn
rolstoel zie je mensen
denken: waar is de piloot?”
Maar ik zit nooit stil en heb er een eigen bedrijfje
naast: ik verhuur boten voor evenementen. Ook

zou ik dolgraag vliegen naar landen als Portugal,
Griekenland en Turkije, waar het voor mensen

met een beperking niet zo goed geregeld is als in
Nederland. Door daar presentaties te geven bij
revalidatiecentra en er in de media aandacht

voor te vragen, draag ik een steentje bij. Vandaar
dat ik hard op zoek ben naar bedrijven die me

willen sponsoren. Dichter bij huis ben ik bezig

met een project om aangepaste strandhuisjes te
gaan realiseren, hier: in Wijk aan Zee. Volgens

mij is daar behoefte aan. Vergunningen regelen

blijkt zo makkelijk nog niet, maar ik laat me niet
snel uit het veld slaan. Als je het nooit probeert,
weet je zeker dat het niet lukt.”
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COLUMN

Plooien in
de huidplak

Herkent u dit?

TOINE VAN PEPERSTRATEN

“DE LACH
DIE SPORTEN
OPLEVERT IS
ONBETAALBAAR”

SenSura® Mio Convex Flip
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

Toine is sportjournalist en -presentator
en bekend van Fox Sports Eredivise,
NOS Langs de Lijn en Studio Sport.

Fotografie: Hollandse Hoogte

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.

M

ijn leven draait bijna volledig om sport. Niet dat ik zelf
nou zo sportief ben, hoor. Maar als sportpresentator

1. Bron: Ostomy Life Study 2017

volg ik het sportnieuws natuurlijk op de voet en na al die jaren
mag ik mezelf inmiddels best een kenner noemen. Mijn

eigen sportiviteit houdt op bij wekelijks naar de sportschool

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

gaan en ik sta een paar keer per jaar als een jonge god (tenminste, dat geloof ik graag) op een snowboard. Daarnaast

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
onder huidniveau

Stoma sinds
Diameter

/

/

In de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat sporten
niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Als ambassadeur
verstandelijke beperking ook aan het sporten te krijgen.

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.

marathon van New York heb gelopen.

van Special Olympics zet ik me in om mensen met een

mm

geen idee, bel mij

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

ben ik nog altijd trots op mijn prestatie dat ik drie keer de

Hoe je het ook wendt of keert: sport betekent veel voor me.

Woonplaats

Anders, namelijk

op huidniveau

Dhr/Mevr*

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.

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar de sportclubs waar ze
terechtkunnen zijn vaak ver weg. Als ik lid wil worden van

een voetbalclub, kan ik kiezen uit misschien wel vijf clubs die

in de buurt zitten. Maar als iemand met een beperking wil
voetballen, moet diegene soms wel een half uur of meer

reizen om daar te komen. Bovendien is extra begeleiding

en speciale apparatuur nodig om sporten voor mensen met
een beperking mogelijk te maken. En dat betekent dus veel
geld. Kortom: voor hen is sport niet zo vanzelfsprekend.

En dat terwijl vaststaat dat sporten zo veel positiefs brengt.
Zo verbetert het de kwaliteit van leven en de lach die dit
oplevert is onbetaalbaar.

Verwar de Special Olympics overigens niet met de Para
lympics, want daar doen sporters met een lichamelijke

beperking aan mee. Dan praat je over topsport; denk aan

de geweldige prestaties van Esther Vergeer, Jiske Griffioen en
Bibian Mentel. Bij de Special Olympics gaat het om breedtesport, maar nog veel belangrijker: verstandelijk beperkten

winnen door te sporten aan zelfrespect en zelfvertrouwen.

En laten we eerlijk zijn: dat gun je toch iedereen.
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HET ROER OM

“AFVALLEN IS
NIET ALLEEN EEN
KWESTIE VAN
MINDER ETEN”

“O

m je leefstijl radicaal en blijvend om te

lag ik in bed of zat ik thuis op de bank, vaak met

situatie waarin je op dat moment zit. Dat punt

ik in de winkel meteen naar de snacks. Op mijn

gooien, moet je écht klaar zijn met de

bereikte ik anderhalf jaar geleden. Van het ene
op het andere moment besloot ik: nu is het

genoeg zo, het moet anders. Ik ben klaar met

alle medicatie en pijntjes, ik wil mijn leven terug.
Ik zat tegenover de diabetesverpleegkundige

van de huisarts toen de knop omging. Opeens

drong het tot me door dat 15 pillen per dag slikken
en 180 eenheden insuline spuiten gewoonweg
nergens op sloeg.

Toen ik dat uitsprak, zei de verpleegkundige tegen
me: ‘Het is goed dat je dat zegt, want als dat gevoel
vanuit jezelf komt en je er echt mee aan de slag

Ik ben een echte zoetekauw en liet me gaan.

Natuurlijk belandde ik daardoor in een negatieve

spiraal. Ik voelde me steeds slechter. Steeds meer
kwalen en pijntjes kreeg ik: een hoge bloeddruk,
hartproblemen en rug-, nek- en kniepijn. En
steeds kwam er wéér een pilletje bij om die
klachten te onderdrukken en moest ik nog

meer insuline gaan spuiten. Maar ondertussen
groeide ik gestaag door.”

reageerde, want dat betekende het begin van mijn

voor obesitas en eetstoornissen – opende mijn

kliniek.’ Ik ben nog steeds blij dat ze zo kordaat

“Van het ene op het
andere moment besloot
ik: het moet anders”
Ik ben al sinds mijn 45ste diabeet en durf wel te
zeggen dat het een familiekwaal is: mijn vader
had er flinke last van en vijf van zijn zeven

kinderen hebben het ook. Inclusief ik dus.

Ondanks die diagnose kwam ik de afgelopen

jaren alleen maar aan en leefde ik steeds onge-

zonder. De belangrijkste oorzaak? Eenzaamheid.
Op mijn 56ste verloor ik mijn baan. Kort daarna
bleek ik ziek: ik kreeg kanker en werd volledig
afgekeurd. Ik kwam opeens hele dagen thuis
te zitten, terwijl mijn vrouw nog wel werkte.

Daar knapte ik niet van op. Ik had toen geen

hobby’s, sportte niet en werd langzamerhand
een beetje depressief.

Daardoor werd ik vervolgens alleen maar nóg

passiever. Ik wilde helemaal niks meer, het liefst

Vertel...

worst en elke avond ging de snoeptrommel open.

Verleden onder ogen zien

ik ben nu zó’n ander mens.
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brood deed ik dikke stukken van mijn lievelings-

wilt, verwijs ik je meteen door naar een obesitas-

nieuwe leven. We zijn nog geen twee jaar verder en

Jean Daems (67) had al twintig jaar diabetes toen hij
opeens klaar was met de medicatie en de pijntjes. Hij gooide
zijn leefstijl radicaal om. Het resultaat: een nieuw leven.
“Opeens drong het tot me door dat 15 pillen per dag slikken
en 180 eenheden insuline spuiten nergens op sloeg.”

iets te eten. Als ik boodschappen ging doen, liep

“De informatieavond van Co-eur – een centrum
ogen. Ja, ik had al besloten dat ik af wilde van die

kilo’s en alle pillen, maar tijdens die avond besefte
ik pas echt: afvallen is niet alleen een kwestie van
minder eten, ik moet aan mezelf gaan werken.
En daar kan ik alle hulp bij gebruiken, want er
moet veel veranderen.

Vanuit het centrum kreeg ik multidisciplinaire
hulp. Er was medische begeleiding, ik kreeg

een op maat gemaakt dieet, sportbegeleiding

en psychologische hulp. Vooral dat laatste was
intensief. Ik leerde inzien dat ik mezelf als het

ware troostte met zoetigheid, maar ik kwam er

ook achter dat dat mede kwam door onverwerkt
verdriet uit mijn jeugd. Dat moest ik onder ogen
komen. Daarnaast waren er groepsgesprekken.
Ook die deden me goed.

Afvallen is keihard werken, weet ik inmiddels.
Ik kreeg in het begin elke week zo’n vijf uur

begeleiding en ik vond de combinatie van mijn

nieuwe dieet en de wekelijkse sportsessies pittig.
Ik miste de zoetigheid en ik was gewoon geen
sportman; ik had al zo lang niet bewogen. Die
eerste keer zwemmen was slopend en ook de
circuits die ik daarna aflegde met een trainer
deden letterlijk pijn. Maar het wierp wel zijn

vruchten af, want na een week was ik al twee kilo
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DVN heeft hart voor diabetes
Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in
voor iedereen met diabetes. Zo stimuleren we een
gezonde leefstijl voor mensen met diabetes type 2
in de hoop dat zij, net als Jean, hun medicatie
kunnen afbouwen. DVN maakt zich sterk voor de
beste diabeteszorg en werkt nauw samen met
zorgverleners, overheid en verzekeraars. Ook
organiseren we activiteiten in de regio en bieden we
informatie, hulp en advies aan de 40.000 leden van
onze vereniging. DVN heeft hart voor diabetes, jij
ook? Word dan lid van DVN via www.dvn.nl/lid

kwijt. Dat motiveerde enorm. Uiteindelijk ben ik

Bovendien kost mijn nieuwe leefstijl me eigenlijk

zo’n vijftien kilo afgevallen.”

goed door voel en daarom wil ik nooit meer

bij de obesitaskliniek zes maanden begeleid en

“Mijn nieuwe leefstijl
kost me helemaal geen
moeite meer; ik wil
nooit meer anders”
Eindelijk weer meedoen

“Dat half jaar heeft mijn leven veranderd.

Ik voelde me zo veel beter. Alle pijntjes die

ik voorheen overal had, waren verdwenen.
Toch wilde ik nog meer afvallen en vooral:

nog gezonder worden. Op eigen kracht ben ik

nog eens acht kilo afgevallen. Dat betekent dat ik
nu, anderhalf jaar na de start van mijn afvalrace,
23 kilo kwijt ben. Dat zijn vier kledingmaten.
Vier! En het liefst wil ik nog een kilo of twee

kwijt. Ik denk dat dat gaat lukken, want ik heb

totaal geen moeite meer. Ik weet dat ik me er

anders. Als ik nu op donderdag ga zwemmen,

heb ik daar zelfs zin in. Daarnaast heb ik genoeg
afleiding: vanuit de obesitaskliniek zeiden ze:

zoek hobby’s. Daarom heb ik me gestort op het
maken van beelden en werk ik als vrijwilliger

bij een Repair Café. Dat geeft me echt enorm
veel energie.

Of ik nooit moeilijke momenten heb? Nee. Zelfs
niet nu de feestdagen weer voor de deur staan.
Ik geniet nog steeds ultiem van een bord wild,
ree- of hazenrug, maar ik houd het wel echt

bij één bord. Het scheelt ook dat mijn familie
me steunt. Iedereen is blij dat ik zo veel ben

afgevallen en daarom zal niemand vragen: wil je

Diabetesvereniging Nederland
strijdt voor jou!
Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor alle mensen met diabetes

Word lid en ontvang:





Gratis het magazine Diabc
Korting op zorg- en diabetesverzekeringen
Loyaliteitsprogramma met mooie cadeaus
Informatie, hulp en advies

écht niet nog een beetje? Dankzij de verpleeg-

kundige en de kliniek heb ik mijn leven terug en
doe ik eindelijk weer mee. Zo voelt het. En nu

leef ik toe naar een insulineloos 2019. Dat zou
de kroon op het harde werken zijn.”

een duidelijk doel voor ogen: stoppen met het
spuiten van insuline. Ik ben al goed op weg:

van 180 eenheden ben ik teruggegaan naar 28.
En van de vijftien pillen zijn er twee per dag

overgebleven. Dat zijn ongelooflijke verschillen.
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Vertel...

KIJK MEE
Bekijk de transformatie van Jean Daems op
medireva.nl/vertel/transformatie

Word lid!

www.dvn.nl/lid
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D E G I F T B OX

“Ik probeer sterk te blijven”
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 Maureen Jong.

M

aureen (56): “Wat een verrassing was

het toen ik mijn dochter zag aankomen

met dit cadeaupakket. Zo lief! Ik kon niet
geloven dat ze dit speciaal voor mij had

gedaan. Dat had niet gehoeven. Ik vind het

vanzelfsprekend dat ik mijn dochter bijsta.

Het verbaasde me vooral, omdat Rohiennie

niet altijd met iedereen over haar ziekte praat.
Het is de laatste acht jaar niet makkelijk

geweest. Rohiennie was 25 toen ze ernstig
ziek werd. Ze heeft veel pijn en verdriet

gehad. Als moeder is dat het ergste wat je kan
overkomen. Zien dat je dochter doodziek is
terwijl je zelf niets kunt doen... Ik probeer

Ik waardeer het zo
erg wat mijn moeder
allemaal voor me doet"

sterk te blijven. Voor haar en voor mezelf. En

de moed erin te houden, maar dat is niet altijd
makkelijk. Vroeger ben ik best boos geweest.

Op artsen, op vrienden, op iedereen eigenlijk.
Waarom moest dit mijn dochter overkomen?
Maar niemand weet waarom iets gebeurt

zoals het gebeurt. Door mijn geloof heb ik

nu meer berusting. Wat de toekomst brengt?

Dat is een groot vraagteken. De kans is groot

dat Rohiennie een darmtransplantatie nodig
heeft, maar daar probeer ik nog niet aan
te denken. Liever focus ik op onze leuke
momenten. Samen lekker de natuur in,

een filmpje kijken of gewoon gezellig kletsen.
Onze band is door alles heel sterk. Daar ben
ik dankbaar voor.”

16

Vertel...

Rohiennie (33) gaf haar op: “Mijn moeder is
zo’n sterke vrouw. Sinds ik ziek ben, zorgt ze

non-stop voor mij. Dat vind ik zo bijzonder. In

2010 kreeg ik baarmoederhalskanker. Chemokuren, bestralingen en operaties volgden. Een
heftige periode waaraan ik bestralingsschade
heb overgehouden. Gelukkig bleek ik in 2012

genezen. Een tijdje ging het beter, tot ik na drie
jaar weer ziek werd. Mijn darmen waren door

de bestraling flink aangetast. Ik kreeg meerdere
malen bloedvergiftiging en werd acuut ziek.

Vier maanden lag ik in het ziekenhuis. Zware

medicijnen zorgden dat ik ging hallucineren. Ik
kon niet eten en kreeg totale parenterale (tpv)voeding. Via een infuuspomp met een dun

slangetje ging de voeding mijn bloedbaan in. Al

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

die tijd heeft mijn moeder naast me geslapen.

Daarna heb ik een jaar bij haar gerevalideerd. Ik
had in die tijd een ileostoma, maar had lekkage
na lekkage. Mijn moeder zorgde toen niet

alleen voor me, maar beurde me ook mentaal
op. Dat doet ze nog steeds. Ik heb nu weer

tpv-voeding en binnenkort volgt een nieuwe

operatie, in het ernstige geval een darmtrans-

plantatie. Soms wil ik opgeven, omdat ik de pijn
niet kan verdragen. Maar mijn moeder spreekt

me moed in. Met deze giftbox wil ik haar in het
zonnetje zetten en haar laten weten dat ik van

haar hou. Ik waardeer het zo erg wat ze voor me
doet. Dat kan ik niet in woorden uitdrukken.”
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R E P O R TAG E

9 stellingen,
7 meningen

1
YVONNE (56): “Zeker! Laatst nog: ‘Ik pies in mijn broek van

Ik maak weleens
grappen over
mijn stoma.

het lachen.’ Wat ik feitelijk altijd doe, met dank aan het zakje.”
CHRISTINE (69): “Anderen durven geen grappen te maken,
maar zelf doe ik dat wel. Vaak weten mensen dan niet hoe
ze moeten reageren.”

Toen ik net een stoma
had, vond ik het
moeilijker dan nu.

2

ELLEN (46): “In mijn geval gaat dat wel op:

SONJA (53): “Ik ben het oneens met de

gehad. Maar toen ik erachter kwam dat

ik veel last had van pijn en andere klachten.

ik heb er zeker in het begin moeite mee

er ook stomamateriaal bestaat dat er leuk

uitziet, voelde ik me een stuk beter. Dat was
voor mij heel belangrijk.”

stelling. Ik had endeldarmkanker, waardoor
Dat was een zware periode. Ik kreeg een
stoma, maar van begin af aan ging dat

probleemloos. Ik heb het toen dus niet
moeilijk gehad en nu nog steeds niet.”

“Ik heb er zeker in
het begin moeite
mee gehad”

3

Ik praat zelf heel
gemakkelijk over
mijn stoma.

GÉRITE (41): “Ja, bij mij

ging dat vanzelf. Mijn man

Praat jij makkelijk over je stoma? Maak je er weleens grappen
over en voel je je nog aantrekkelijk met een stoma? MediReva
legdenegen prikkelende stellingen voor aan stomadragers tijdens
een huifkartocht in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.
18

Vertel...

heeft er ook nooit een

probleem van gemaakt, dat
scheelt. Daarmee prijs ik
mezelf gelukkig. Ik hoor

weleens andere verhalen...”
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4
WIL (65): “Absoluut. In het begin had

Goed stomamateriaal
bepaalt voor een
groot deel mijn
geluksgevoel.
Mijn stoma zie ik als
een oplossing, niet
als een belemmering.

ik last van lekkages, vooral ’s nachts.
Ik voelde me net een klein kind.

Daardoor zat ik in een dipje. Nu heb
ik goed materiaal en is alles beter.”
GÉRITE: “Eens. De zekerheid die
goed stomamateriaal biedt tegen

lekkage is heel bepalend. En of de

huidplak mijn huid heel laat. Daarom
wissel ik nu drie soorten af. Ook het

feit dat ik niet meer incontinent ben,

ELLEN: “Zeker. Het geeft me

SONJA: “Trots vind ik een

alles weer, van kamperen tot

geaccepteerd, dat wel, en zie

kwaliteit van leven. Ik doe

sporten. Ook kan ik eindelijk
alles weer eten en drinken.
Dat is zó fijn.”

is van invloed op mijn geluk. Een

stomalekkage, hoe vervelend ook,

is nog altijd duizend keer beter dan
in je broek poepen.”

Ik ben trots op mijn
stoma.

YVONNE: “Het telt zeker mee, want
als je steeds worstelt met je stoma

materiaal kun je je gaan afzonderen.
Maar of je in zo’n geval per definitie
ongelukkig bent? Dat weet ik niet.

5

groot woord. Ik heb het

een stoma.”

doen. 25 jaar lang moest ik elk half

gehoorapparaat, de ander

“Een stomalekkage,
hoe naar ook, is duizend keer beter dan
in je broek poepen”

per se mijn stomamateriaal.”

het woord heen. De reden, zo vertelde

chirurg in het ziekenhuis draaide om

Er heerst een taboe
op het hebben van
een stoma.

En ze vroegen zich af of er een slangetje in mijn
buik zat. Ik heb het ze maar gewoon laten zien,
dan snapten ze beter wat het inhield. Iedereen
om te zien.”

Mensen zonder
stoma hebben geen
idee hoe het is om er
een te hebben.

CHRISTINE: “Ik heb zelf om

een stoma gevraagd. Ik had het



blaaspijnsyndroom met urineweg

infecties die niet meer te behandelen
waren. Er moest een definitieve

Met deze 3 tips kom je zorgeloos de winter door

• Is het erg koud buiten? De kleeflaag van een stomazakje
moet op kamertemperatuur worden aangebracht. Stop
de plak bijvoorbeeld in je broekzak of beha om die op

oplossing komen. Ik ben blij dat

te warmen terwijl je de oude plak verwijdert.

ik hiervoor gekozen heb.”

• Een dagje op pad? Vergeet niet om vochtige stoma-

verzorgingsdoekjes, wegwerpzakjes en desinfecterende
gel mee te nemen.

• In de winter is je huid rond de stoma sneller droog en

kan deze gaan jeuken. Als de huid vochtig en geïrriteerd
is, kan stomapoeder verlichten. Dit vormt een bescher-

9

Ik voel me nog steeds
mooi met mijn stoma.

mende laag.

Kijk voor meer handige tips op: medireva.nl/vertel
Met dank aan: Stichting Stomaatje

een zakje plas. Ook op school, ik werk

YVONNE: “Eens. Kijk, ik ben

WIL: “Zeker. Alleen de sauna vind

opvang, leg ik regelmatig uit wat

ik voel geen verschil tussen voor

stoma zichtbaar voor iedereen.

als groepshulp bij de tussenschoolse
het voor mij inhoudt om een stoma
te hebben. De vraag die het vaakst

gesteld wordt? Waarom ik soms zo
lang naar de wc ga.”

8

was geïnteresseerd. Dat vond ik wel mooi

heb ik mijn leven terug.”

ik weer actief sport: mountainbiken,

kinderen wel open vragen; dat vind

stoma wel naar het strand kon, met al dat zand.

oplossing. Dankzij mijn stoma

Ik kreeg een colostoma en ben blij dat

WIL: “Mee eens. Gelukkig stellen

Collega’s vroegen bijvoorbeeld of ik met mijn

kwam de uroloog toen met deze

stoma gebruikt. Dat deed ik niet.

skiën, zwemmen.”

stoma’s zijn. En je krijgt ook tal van vragen.

uur naar het toilet. Uiteindelijk

vaak erg geschokt als hij het woord

daarom gewoon uitgelegd dat ik in

Vertel...

theater en andere leuke dingen

hij naderhand: patiënten reageren

ik fijn. Mijn kleinkinderen heb ik
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7

WIL: “Zeker! Ik kan weer naar het

JAN (56): “Ja, toch wel. Zelfs de

6

weten mensen niet dat er verschillende soorten

het nu zo: de een heeft een

Ik ben overtuigd dat mijn positieve
instelling mijn geluk bepaalt, niet

JAN: “Eens. Er is veel onwetendheid. Vaak

Yvonne, geen Doutzen Kroes, maar
of na mijn stoma. Van kinds af aan
was ik incontinent, pas heel laat is
ontdekt wat mij mankeerde. Mijn
stoma vond ik een bevrijding.”

ik nog een beetje eng. Dan is mijn
Daaraan moet ik wennen, want
ik heb hem nog niet zo lang.”

P R A AT M E E
Hoe denk jij over deze stellingen? Praat online
mee. Ook vind je op de website het verhaal van
de initiatiefnemer van de huifkartocht Sander.
Ga naar medireva.nl/vertel/stoma
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Z O ®LFlex
EEF IK
Peter over SpeediCath

HET BESLUIT

“Met de flexibele tip gaat het inbrengen gemakkelijk
en ben ik zo klaar met katheteriseren.”
Voor Peter is SpeediCath Flex ideaal: “Een gewone katheter kan
ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft steken. Door
de bolvormige tip van SpeediCath Flex kan ik ook langs moeilijker
sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt altijd goed – dus glijmiddel
is niet nodig – en is direct klaar voor gebruik. Dat scheelt weer
werk als je moet katheteriseren. En je kunt op plaatsen
katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”

DE DAG DAT
IK BESLOOT…

Hans over SpeediCath® Compact Man

“Ik ben veel onafhankelijker geworden en kan
de dingen doen die ik wil doen.”
Voor Hans is SpeediCath Compact Man ideaal: “Hij is gemakkelijk in het
gebruik. Het is alsof-ie er niet is. Ik kan de katheters gewoon in mijn
broekzak meenemen. Zo kan ik naar het toilet zonder dat iemand merkt
dat ik een katheter meeneem. Ik kan de katheter daar weggooien of mee
naar huis nemen, want hij lekt niet. Het is een geruststellend idee dat ik
mijn blaas kan legen: dat geeft me een gerust gevoel. Het beste aan
SpeediCath Compact Man is de vrijheid die het me geeft.”

“… dat ik ondanks mijn ziekte weer

ondergangen. Voor het eerst in tijden

Ik zie het leven als toegift, een bonus.

huis door alvlieskanker en het ging niet

lange tijd een ‘ziek mens’ was, vond ik

te gaan. Naast contrabassist bij het

besloot te leven. Ik lag in het zieken-

goed met me. Die ochtend belde een

Iedereen is uniek, en er is niet één katheter die voor iedereen geschikt is. Het vinden van een geschikte
katheter kan een grote impact hebben op uw kwaliteit van leven. Voor sommige mannen is discretie een
belangrijke factor. Voor anderen speelt hygiëne een belangrijke rol. Echter voor
velen wordt het gebruiksgemak van de katheter als belangrijkste factor ervaren.

Griekse collega-bassist. Hij vertelde

de Egeïsche Zee. Het staat erom

Het gaat nu goed met me. De operatie

Ikaria ging, een wondermooi eiland in
bekend dat het een van de vijf gebieden

De mensen eten veel verse groenten

en peulvruchten, bewegen veel en er
zijn eeuwenoude geneeskrachtige

bronnen en baden. Dat klonk allemaal
zo heerlijk. Ik had vreselijke buikpijn
en een operatie voor de boeg, toch

besloot ik dat ik ook naar dat eiland

zou gaan. Dat gevoel was heel sterk,
ondanks alle onzekerheden.

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van:

SpeediCath® Flex

Naam
Postcode

Telefoon

E-mail

ik gebruik producten van Coloplast

/

/

Een aantal maanden later, in de zomer
van 2018, gingen we. Mijn vrouw en

Voorletter(s)

Adres

Ik ben gestart met katheteriseren

SpeediCath® Compact Man

ik vertrokken met onze volwassen

Woonplaats

opnames, controles en revalidatie.

In Griekenland was dat gevoel weg.

leeft dan elders.

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-10. All rights reserved Coloplast A/S

lastig aan de periode van ziekenhuis

dat hij elke zomer naar het Griekse

ter wereld is waar de bevolking langer

Vraag een gratis proefpakket aan van
SpeediCath Flex of SpeediCath Compact Man via:
www.coloplast.to/mannen
En vind uw SpeediCath katheter die past bij uw
behoefte en voorkeur!

voelde ik me weer ‘normaal’. Dat ik

kinderen, die hadden besloten mee
te gaan. Ook dat was bijzonder: we

En dat is sindsdien ook weggebleven.
was succesvol, al kreeg ik voor de

zekerheid nog wel chemotherapie.

Ik zie het leven
nu als toegift,
een bonus”

Ook muziek geeft me kracht om door
symfonieorkest philharmonie zuid
nederland ben ik chansonnier en
beiaardier in drie torens.

In het ziekenhuis moest ik denken aan

een gitarist die ik ooit had horen spelen
in het Spaanse Granada. Die man

speelde met zo veel respect, dat was

zo ontroerend mooi en passend in die
omgeving. In dat bed besloot ik: als ik
me beter voel, wil ik elke klok laten
klinken zoals die man zijn snaren.
Door een te zijn met de muziek,

volledig in de flow op te gaan. Daar

werk ik nu aan. Ik ben fragieler, moet
activiteiten verdelen over meerdere
dagen, maar ik heb mijn leven weer

opgepakt. Ikaria en de zon hebben me
zo veel gebracht, maar ook de winter
zie ik positief tegemoet. Vanaf nu
wordt alles mooier.”
GILDAS DELAPORTE

waren al lang niet meer met het gezin

ik gebruik geen katheters

op vakantie geweest. Het was geweldig.

ik gebruik producten van een ander merk, nl.:

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

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

Alleen joggen met mijn kinderen lukte

niet, voor de rest kon ik alles. Ik genoot

P R A AT M E E
Heb jij ook een stoer besluit genomen?
Vertel het op medireva.nl/vertel

van die fantastische zee en van de zons-

Adv-MR20184
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VA N G E L U K G E S P R O K E N

GELUK IS
ALTIJD
DICHTBIJ
Wat is geluk? Een vraag die van grote betekenis kan zijn, zeker als
het leven even niet gaat zoals je dat wilt. Erica van de Laar (59)
besloot een eigen geluksboekje te maken. Dit ‘poëziealbum voor
volwassenen’ helpt haar door moeilijke periodes heen.

“A

ls dit het is, mijn leven, waar word ik dan
nog gelukkig van? Die vraag ging door

me heen toen ik eind 2016 in het ziekenhuis lag.
Op een ochtend werd ik thuis wakker en kon ik
me niet meer bewegen. Ik wist meteen: oké,

ik heb weer een slaapverlamming. Daar had

ik al een tijdje last van. Je lichaam is nog in de

remslaap, terwijl je geestelijk wel wakker bent.
Hoe een slaapverlamming voelt? Ik kan het

het best beschrijven alsof het lijkt dat je bent

opgesloten in een vuilniszak. Niemand kan je

zien, want je kunt niet bewegen en niet praten.
Maar je bent er natuurlijk wél. Verre van leuk,

te halen. Bijvoorbeeld over mijn hoofd wrijven,

of zachtjes mijn armen en benen bewegen. Maar
die trucjes werkten ditmaal niet en dus werd ik
per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Toen ik daar lag, starend naar het plafond, begon
ik na te denken over wat voor mij geluk was.

Rust, constateerde ik na een tijdje. Rust in mijn
hoofd en lichaam en meer energie: wat zou dat
fijn zijn. Na tientallen jaren met gezondheidsproblemen snakte ik daarnaar.”
Kantje boord

Ook die bewuste ochtend verwachtte ik op enig

gekwakkeld. Als puber had ik rugproblemen. In

moment weer te kunnen bewegen. Of dat mijn

man in de gaten zou krijgen dat ik wel erg lang in

Vertel...

heeft trucjes om mij uit de slaapverlamming

maar het is niet anders. Je komt er uiteindelijk
wel weer uit.
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bed bleef liggen. Dat laatste gebeurde. Hans

“Ik heb eigenlijk altijd al met mijn gezondheid

Het zit ‘m echt in
de kleine dingen; dat
weet ik nu zeker"

de loop der jaren kreeg ik last van mijn darmen
en motoriek, plus Raynaud-klachten. Dan
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Erica’s geluksboekje

Geluk is altijd om ons
heen. Maar je moet het
wel wíllen zien!"

er weer voor. Juist dan, als ik weer net aan het

opkrabbelen ben, pak ik mijn geluksboekje erbij.
Dan weet ik weer hoe belangrijk het is om te

genieten van de momenten die er wél toe doen.
Hoe kort die soms ook zijn.
plaatjes en ontroerende tekeningen. Stuk voor

stuk waren het mini-cadeautjes. De verhalen en

gevoelens die mijn familie en vrienden over hun
geluk beschreven, ontroerden me. Sterker nog:
dat doen ze nog steeds. Want wat blijkt? Bijna
iedereen vindt geluk in een klein moment.

Een gebaar, een schouder om op te leunen,
verkrampen tijdelijk je kleine slagaders, wat erg

zakelijk, maar die ging mis. Ik kreeg een heftige

werd ook de ziekte van Crohn, chronische Lyme

Ook al had ik de dood in de ogen gekeken, het

pijnlijk kan zijn. En daar bleef het niet bij. Later
én artrose bij me vastgesteld. Daarnaast was er
die extreme vermoeidheid. Dat was zó erg dat
ik medicatie nodig had om wakker te blijven.
Het was altijd een gevecht met mijn lichaam.
Ziekenhuis in, ziekenhuis uit; de ene na de

slaapverlamming dacht ik: als dit het nu was,

kan ik dan terugkijken op een gelukkig leven? Is
het dan goed?”

Mini-cadeautjes

Maar dat hoorde ik mijn hele leven al. Wat was

bezig. Ik besloot er iets mee te doen. Nu ben ik

er ‘mis’ met mij?

In 2016 kwam er eindelijk een diagnose voor

een groot deel van mijn klachten: neuralgische
amyotrofie. Dat is een aandoening aan de

zenuwen. Aanvalsgewijs treedt daarbij pijn op in
je schouder, arm en hand. Eindelijk erkenning!
Sowieso was dat jaar een keerpunt. Ik was al

enige tijd vanwege mijn Crohn in de weer met
een darmspoelpomp. Die werd uiteindelijk

vervangen door een stoma, maar daar kreeg ik

weer complicaties van. Een operatie was nood-

Vertel...

deed me wel iets beseffen. Net als met die

andere specialist liep ik af. ‘U moet gewoon

maar doorgaan’, kreeg ik steeds weer te horen.
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buikvliesontsteking. Het was zelfs kantje boord.

“En zo hield het onderwerp geluk me lange tijd
altijd al creatief geweest. Schilderen, tekenen:

ik was er vroeger gek op. Toen ik na die bewuste

slaapverlamming weer naar huis mocht, besloot
ik om in plaats van kerstkaarten gelukskaarten

een groet van een vriend uit een ver verleden.

“Ik geniet dagelijks,
hoe klein en kort dat
moment ook is”
Even wat extra aandacht voor elkaar. Of door te
genieten van de zon, de lach van een kleinkind,
het zingen van een vogel. Allemaal momenten

die heel dicht bij je staan, soms dichterbij dan je
denkt. Het geluksboekje helpt me daar telkens

aan te herinneren. Het geeft me kracht om door
te gaan als ik een moeilijk moment ken.”

naar vrienden en familie te sturen. Daarop

Somber zijn mag soms

En wil je dat verwoorden, tekenen of op een

ik me zo belabberd of extreem somber, dan helpt

schreef ik de vraag: ‘Wat maakt jou gelukkig?
andere manier uitbeelden?’ Hun antwoorden

wilde ik bundelen in een geluksboek. Een soort
poëziealbum, maar dan voor volwassenen.

Ik werd verrast door mooie woorden, grappige

“Natuurlijk heb ik ook enorme offdays. Dan voel
niks of niemand. Vroeger was het altijd: niet

zeuren maar doorgaan. Nu mag dat sombere

gevoel er gewoon even zijn. Tot ik op een gegeven
moment vanzelf voel: nu is het klaar, we gaan

Dat is bijvoorbeeld als ik hier in mijn huis in de
serre zit en opeens een eekhoorntje voorbij zie

roetsjen langs een boom. Ook kan ik ontzettend
genieten van onze tuin of onverwacht bezoek.

Er is zo veel te zien. Geluk is altijd om ons heen,
maar je moet het wel wíllen zien. Daar wijzen al
die verhalen over geluk me steeds op. Wat dat
aangaat is een geluksboekje een cadeau aan

jezelf. Dat gun ik iedereen! En het mooie is: je

brengt ook weer wat teweeg bij anderen. Mensen
worden zich meer bewust, het geeft een mooie

verdiepingsslag in jullie band. Want je hebt het
ergens over, je hebt écht contact.”
Tevreden zijn

“Mijn geluksboekje bevat inmiddels meer dan
vijftig verhalen. Ik kan wel zeggen dat het me

geholpen heeft mijn situatie meer te accepteren.

Voorheen bleef ik van alles en nog wat nastreven.
Het gaat me nog eens lukken om een lange

wandeling te maken, dacht ik dan, tegen beter
weten in. Nu neem ik het leven meer zoals het

komt. Dat geeft meer rust. Mijn broer is enkele

jaren geleden overleden. Hij was terminaal ziek.
Toen de artsen vertelden dat hij niet meer te

genezen was, stelde hij een bucketlist op. Een

wensenlijst met wat hij nog wilde voor zijn dood.
Ik heb zo’n lijst niet, want ik geniet al dagelijks.

Hoe klein of kort dat moment ook is. En ergens
vind ik dat juist erg mooi. Ja, al met al ben ik
een tevreden mens.”
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M I J N S TA D

WELKOM IN...

Doetinchem

1

WINTERWANDELING
“Samen met een groep

wandel ik graag in stilte bij

het labyrint vlak bij Kasteel
Slangenburg aan de rand

van Doetinchem. Dat doe ik

zeker ook in de winter. Door
mijn diabetes in combinatie

2

GLÜHWEIN DRINKEN

met huidproblemen zat ik

“Op het Simonsplein

uitlaatklep nodig. Die

Doetinchem vind je tal van

vaak thuis en had ik een

uitlaatklep werd meditatief
wandelen. Gewoon even
nergens aan denken en

genieten van de prachtige

natuur. Na afloop zit ik vol

energie en heb ik het gevoel
alles en iedereen weer aan
te kunnen.”

midden in het centrum van
gezellige cafés die in de

winter een verwarmd terras

hebben. Ik kom er graag voor
het mooie uitzicht op de

FIJN RESTAURANT

“Dat is voor mij toch wel

BIJZONDER OVERNACHTEN

oude Catharinakerk en vind
terrasje neer te ploffen en

kun je een lekker bakje koffie drinken na een wandeling of fietstocht, maar je kunt er ook

het gezellig om dan op een

tiende eeuw. Je waant je echt even in een andere tijd als je hier bent. In het Koetshuis

een drankje te drinken.”

een aantal nachten blijven slapen. Heel bijzonder. Ik vind het landgoed om het kasteel een

3
WINTERS EVENEMENT
“Elk jaar verandert Doetinchem vanaf half december

tot begin januari in een winterwonderstad. Dat is een

ontzettend sfeervol evenement voor jong en oud. Je kunt
heerlijk schaatsen op de grote schaatsbaan, er staat een

draaimolen, je kunt bij een van de kraampjes chocolademelk of glühwein drinken, shoppen en er vinden vaak

mooie theatervoorstellingen plaats. Hier kom je helemaal
in de kerstsfeer.” Winterwonderstad.nl

Vertel...

7

4
“Kasteel Slangenburg is een van de best bewoonbare Nederlandse kastelen uit de zeven-

Wat zijn jouw favoriete spots in je
lievelingsplaats? In Vertel… altijd
een trotse inwoner aan het woord.
Deze keer vertelt Ria Sloetjes (56)
overhet Gelderse Doetinchem.
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Je waant je echt
even in een andere
tijd als je hier bent"

FAVORIETE

van de mooiste plekken van Nederland. Het is er zo rustgevend.” Kasteelslangenburg.nl

Winterwonderstad
is een ontzettend
sfeervol evenement
voor jong en oud”

5
TRADITIE
“Op dinsdag is er markt in

Doetinchem en dat is voor
mij vaste prik. Als kind

kwam ik er al. Ik koop er in
elk geval altijd een lekker

visje, zoals kibbeling, dat ik

meteen opeet. Daarna loop

ik een rondje over de markt.
Heel gezellig. Ze hebben

6

ROLSTOELVRIENDELIJK
“Landgoed Hagen ligt in

het noorden van Doetinchem en het is een heel

mooie bosrijke omgeving.

Er is een rolstoelvriendelijk
wandelpad aangelegd van

Hendrixen Grandcafé

en Stadsbrouwerij. Als ik
daar naartoe ga, word ik

echt in de watten gelegd.
Ze hebben vriendelijk

personeel en lekker eten.

Het leukste vind ik dat er

bij elk gerecht een biertje
wordt aanbevolen. Dat is

weer eens wat anders dan
wijn bij het eten. Ook

hebben ze er heerlijk verse

groente. Dat is voor mij als
diabetespatiënt heel fijn,

want ’s avonds probeer ik

koolhydraten te minderen.”

Grandcafehendrixen.nl

2,5 kilometer. Tijdens de
wandeling kom je langs
naald- en loofbomen,

uitgestrekte weilanden
en mooie boerderijen.

Prachtig in de winter.”

er ook veel biologische

producten en daar hou ik

van. Vaak kom ik met een
zak vol groenten thuis.”

P R A AT M E E
Heb je ook een favoriete
wandelroute? Deel deze op
medireva.nl/vertel/mijn-stad
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IK LUISTER

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.

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

Groot fan
“Goedemorgen, met mevrouw Kramer”, klinkt
een hoge stem een tikje aarzelend. “Stoor ik?”

Ik glimlach en zeg: “Natuurlijk niet, mevrouw,

wij zijn van de klantenservice. U kunt ons altijd
bellen.” “Nou ja, ik bedoel eigenlijk: is het erg
druk?” vervolgt ze. ‘Want ik bel maar over iets

kleins en ik wil anderen niet in de weg zitten.”
“Ik ben een en al oor, mevrouw”, antwoord ik
lachend, vanwege haar bescheiden
houding. “En als het voor u een
geruststelling is: nee hoor,

het is niet druk. Maandagochtend staan er weleens
mensen in de wacht,

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

doordat veel mensen na
het weekend bellen,

maar vandaag niet. Ik

Rekbare opening, beschermt uw stoma

heb dus alle tijd; zegt u

Soepele, flexibele huidplak

toch altijd vriendelijk”,

Maximale vochtabsorptie bij
inspanning of warm weer

“Dat valt me echt op. Zo lief,

het maar.” “Wat zijn jullie
verzucht mevrouw Kramer.

hartelijk en betrokken. Het is zelfs

0165-551226
info@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

www.eurotec.nl

Kramer”, zeg ik. “Als het even kan, dan maken
mijn collega’s en ik graag ruimte voor een

persoonlijk gesprek. Maar u belt vast niet alleen
om complimentjes uit te delen?” “Nee, ik had

jullie onlangs een verkeerd mailadres gegeven”,
vervolgt mevrouw Kramer. “Dat wilde ik even

rechtzetten. Ik gebruik mijn mail niet zo vaak,

vandaar de vergissing. Stom, hè?” Ze
giechelt. “Maar ik wil eigenlijk
heel graag Track & Trace-

codes van PostNL ontvangen als ik iets bij jullie

bestel, zodat ik niet de
hele dag thuis hoef te

blijven als er iets bezorgd

wordt. Ook dit vind ik

alweer zo’n goede service

van jullie.” “O, maar dat

regelt PostNL, hoor”, zeg ik,

nu op mijn beurt bescheiden.

Mevrouw Kramer brengt daar

tegenin: “Maar MediReva maakte me

een keer voorgekomen dat een van uw medewer-

attent op deze mogelijkheid, dus de eer komt

was ik herstellende van een hartoperatie. Ik kon

siasme en dankbaarheid noteer ik haar correcte

kers me uit de put heeft gehaald. In die periode

Vraag een gratis proefpakket aan en
ervaar zelf de voordelen!

van jullie!”“Wat fijn om te horen, mevrouw

het niet drooghouden toen ik jullie belde. Ik

schaamde me zo, maar ik werd hartverwarmend
opgevangen. Daarna ging het meteen een stuk

beter met me. U hoort het al: ik ben echt een fan

jullie gewoon toe.” Geraakt door zo veel enthoumailadres en na een paar afsluitende woorden
hangen we op. Ik lach in mezelf. Mevrouw

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).

Kramer mag dan fan van ons zijn,
ik ben ook fan van haar.
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Advertorial

PUZZEL

Vertrouw op Attends

Prijs

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

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

MAAK KANS OP EEN

SPELLENPAKKET

SBRO4x EEN HA
AKKET
SPELLENP
,98
T.W.V. € 61

Met deze spellen van Hasbro kun jij
je deze winter uren vermaken.

Geniet met zelfvertrouwen

Kleinere producten
die tóch droger zijn?

Probeer
Attends gratis!

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

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

Heeft u vragen?

Aarzel dan niet en bel ons!

www.attends.nl

Het pakketje sturen wij altijd in een
discrete verpakking toe.
U kunt ook een gratis probeerpakket
aanvragen via onze website:
www.attends.nl

088-220 88 22
Wij helpen u graag!

Volg ons op Facebook!
Attends Zorg en Welzijn

In de winter is het helemaal niet erg om wat vaker binnen te
blijven. En wat is er leuker dan samen met familie of vrienden
gezellig een spelletje te spelen? Deze twee gloednieuwe
spellen van Hasbro zorgen voor heel veel speelplezier. Zo mag
je bij deze bijzondere versie van Monopoly (Valsspelers Editie)
naar hartenlust valsspelen. Sterker nog: het is zelfs nodig om
te winnen. Of ga aan de slag met het spel Speech Breaker.
Hierbij word je uitgedaagd om als verslaggever een situatie
te beschrijven in een microfoon terwijl je een koptelefoon op je
oren hebt. De microfoon vertraagt jouw woorden, waardoor je
jezelf steeds moeilijker kunt verstaan. Kun je de andere deelnemers toch duidelijk maken wat je bedoelt? Dat wordt zeker
weten een heel gezellige middag of avond!

WOORDZOEKER
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker
WOORDZOEKER
gebruikt. De letters die overblijven vormen het antwoord.
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Stuur je oplossing voor 15 maart 2019 naar:
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn
of mail naar puzzel@medireva.nl.
Dit is de winnaar van de sudoko-puzzel uit het vorige nummer:
M. Remmerswaal uit Gapinge. Van harte gefeliciteerd met de
luchtwasser van Boneco!
De prijswinnaar staat ook op: medireva.nl/vertel. In de komende periode
krijgt de prijswinnaar automatisch bericht.
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Ervaar Curan Lady
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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

Met trots presenteren wij onze nieuwe diepe convex producten

✔ Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te openen en lekvrij

• Nieuwe bloemvormige
huidplak creëert een flexibele,
comfortabele pasvorm voor alle
buikcontouren

100%

• Ideaal voor teruggetrokken en
moeilijke stoma’s

lekvrij

• Meer zekerheid met dezelfde
plakkracht

Voor meer informatie of een
gratis proefpakket neemt u
gerust contact met ons op.

Woonplaats: .....................................................................................................
Tel: ..................................................................................................................

Nu met gratis burokalender!

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

marlenhealthcare.eu

Stuur de bon gratis naar: OmniMedical, Antwoordnummer 332, 4000 VB Tiel.
Of bestel uw gratis proefpakket via: www.omnimedical.nl

©2018 Marlen Mfg. & Dev. Co. All rights reserved.
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Ik ga akkoord met de OmniMedical privacyverklaring (zie: www.omnimedical.nl) 

Care at home

KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE
GELUID DAT U KAN HOREN.

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

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

Voor uw onafhankelijkheid –
snel, gemakkelijk en veilig te
gebruiken

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

De nieuwe katheter is vooral praktisch
in gebruik, dit door de volledige
beschermhoes. Liquick X-Treme

0344-652351

zit ook klaar voor gebruik in de verpakking. Onze bekende SafetyCat katheter met zacht afgeronde ogen (buiten-

of bezoek onze website www.eakin.nl

en 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

www.eakin.nl

MCI-2018-0034

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

www.eakin.eu

✁

Naam: ..............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................

• Verkrijgbaar in een uitknipbare
maat en vele voorgestanste maten
Marlen International Healthcare
E-mail: europe@marlenhealthcare.eu
T: 0344-606912

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

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.

23948

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

*23948*

Dit zijn onze zorggebieden:

