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Blijft de zorg nog  
wel betaalbaar?

Wondprofessional

Kan ik hieraan 
bijdragen?

Hoe ga ik 
verspilling in 
de zorg tegen?

Houd jij de zorg betaalbaar? 

O m d a t  e l k e  w o n d  t o t a l e  a a n d a c h t  v e r d i e n t

Macroweg 10 | 5804 CL  Venray | T +31 88 220 88 22 
E info@vanheek.com | www.vanheek.com

Ben jij benieuwd naar  
de betaalbare topkwaliteit  
van Heka en Decifera?
Vraag dan een gratis  
sampledoosje aan:
vanheek.com/wondsamples Stop met verspilling en help mee! 

W E L KO M

De dag waarvan je wist dat die zou komen… Na 
jaren van onzekerheid, van pijn en vele dokters
bezoeken is daar een diagnose. Wellicht verlossend 
– omdat je eindelijk antwoorden hebt – maar 
eveneens verpletterend. Hoe leer je leven met een 
chronische ziekte? Stoppen met school, niet meer 
kunnen werken of zelf je huishouden runnen.  
De acceptatie is op dat moment ver te zoeken.  
Hoe kun je toch nog een zinvol leven leiden? 
 
“Ik heb momenten gehad waarin ik dood kon 
gaan, maar toen moest en zou ik blijven leven,  
en nu gaat het éindelijk goed en wil ik dood…”, 
vertelt Daniëlle van der Werf. Na jaren van vechten 
en overleven is er nu voor haar eindelijk tijd om te 
leven. Echt te leven. In een aangrijpend boek 
schrijft ze over haar donkerste periodes, over de 
strijd en acceptatie van haar ziekte. “Ik heb alles 
letterlijk van me afgeschreven. Dit was voor mij  
de manier om weer in contact te komen met  
mijn lichaam. Met mijn boek hoop ik anderen te 
inspireren, want hoe donker een periode ook is  
er komt altijd weer licht.”

 Toen Jeroen le Duc hoorde dat hij de ziekte  
van Crohn had, was het alsof er een bom werd 
gedropt. “Ik was 28 jaar en stond middenin het 
leven. Was hard bezig om carrière te maken, was 
supersportief en nu was ik opeens voor altijd ziek? 
De diagnose was zonder meer een mokerslag, 
maar maakte ook direct de strijder in me los.” 
Jeroen ontwikkelde een methode om darm
klachten tegen te gaan en was binnen een halfjaar 
pijn en klachtenvrij. Nu zet hij zich als darm
specialist in om anderen te helpen. 

De bijzondere mensen die wij keer op keer mogen 
interviewen voor Vertel... bewijzen dat ook met 
een aandoening zinvol leven mogelijk is. Zij wisten 
ondanks alle upsanddowns – want die waren er 
zeker – hun leven weer kleur te geven. Blijf geloven 
in betere tijden. 

Ver tel...
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De wereld op zijn kop

L E E S  M E E R
We mogen drie exemplaren weggeven van 'Ontdaan', 
het aangrijpende boek van Daniëlle van der Werf over 
haar strijd en de acceptatie van haar ziekte. Kans 
maken? Kijk op medireva.nl/vertel/podcastdanielle



     5

I N H O U D

En verder
13    Column Jessica Mendel 
14  Leuk om te doen 
16  Vechten tegen kanker
29  De dag dat ik besloot
32  Familiekracht 
35  Win een airfryer 

8 Daniëlle over haar fysieke én mentale strijd Happy & healthy

 Het roer om  

Herfst 2020

Vertel…
Is het cadeautijdschrift voor klanten van 
MediReva en verschijnt vier keer per jaar.

Redactie 
Lianne Strijbos (MediReva, hoofdredacteur),  
Colette van Bommel (Axioma, bladmanager), 
Mirjam Herrebrugh (Axioma, art director)

Redactieadres: Weerhuisweg 4, 6226 NC 
Maastricht, vertel     @medireva.nl

Concept en realisatie
Axioma Communicatie, Baarn,  
035 548 81 40, axioma.nl 

Advertenties
CrossMedia, 010 742 10 20
gezondheidszorg@crossadvertising.nl

Aan dit nummer werkten mee
Vincent Boon, Priscilla Borgers,  
Babette Dessing, Hester Doove,  
Carolien Drijfhout, Willemieke Hemmink, 
Björn Sinnema, Lisette Jongerius,  
RVG Media

Druk
Drukkerij Roelofs, Enschede

COLOFON

20

24

Disclaimer de artikelen in Vertel... zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat informatie niet geheel volledig of juist is.  
We bieden mensen de ruimte om hun verhaal te doen, maar dit hoeft niet de mening van MediReva te zijn.

     5

“Ik heb veel vragen over 
diabetes en corona”
Diabetesvereniging Nederland (DVN) helpt je aan betrouwbare informatie

Laat jouw diabeteszorg onze zorg zijn 
Word lid en ontvang:

  gratis het magazine Diabc

  korting op zorg- en diabetesverzekeringen

  loyaliteitsprogramma met mooie cadeaus

  informatie, hulp en advies

Word lid! www.dvn.nl/help-mee
of bel 033 463 05 66
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Maak me  
alleen wakker 
als ik écht  
beter ben
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“Achteraf is het niet zo gek dat het misging in  
mijn hoofd. In vier jaar tijd ben ik veertien keer 
geopereerd. Nonstop was ik aan het strijden.  
Tijd om stil te staan wat er allemaal gebeurde of 
hoe heftig het was, had ik niet. 
Ik was net achttien toen ik voor het eerst lang
durige zeurende buikpijn kreeg. Toen ik hiervoor 
naar de huisarts ging, weet hij het aan de puberteit. 
Het zou volgens hem vanzelf overgaan. Maar dat 
ging het niet. De pijn bleef, alleen ik wende eraan. 
Op een gegeven moment kreeg ik last van diarree, 
verloor ik veel gewicht en kreeg ik bloed bij mijn 
ontlasting. Ik ging googlen en schrok me kapot: 
alle symptomen wezen op darmkanker. Tegen  
mijn ouders durfde ik niets te zeggen… 
Zo gingen er maanden voorbij. Ik slikte een strip 
diarreeremmers per dag en droeg dagelijks van  
dat dikke maandverband, omdat ik mijn ontlasting 
niet kon ophouden. Tot mijn moeder op een dag 
zag hoe vermagerd ik was. Ze nam me meteen mee 
naar de huisarts, er werd bloed geprikt en niet veel 
later lag ik in het ziekenhuis. Mijn spijsverterings
kanaal bleek vol ontstekingen te zitten. Ik had de 
ziekte van Crohn. Het klinkt misschien gek, maar 
daar was ik best blij mee. Zelf dacht ik dat ik kanker 
had, dus alles was beter dan dat.”

Doe effe normaal
 “Vrij snel daarna bleek dat ik de ziekte flink had 
onderschat. Keer op keer werd ik ziek. Zo versche
nen er na een ritje op mijn paard opeens allemaal 

bulten op m’n benen. Het bleek dat mijn lichaam 
zo vol ontstekingen zat dat deze letterlijk een 
uitweg zochten. Mijn benen werden gezwachteld, 
ik kreeg steunkousen en zat weken in een rolstoel. 
Dat was echt vreselijk. Van een jonge meid die 
midden in het leven stond, was ik opeens veel 
minder mobiel. Ik leek wel een oude vrouw.  
Terwijl het leven van m’n vriendinnen en m’n 
vriend wel doorging. Dat vond ik heel moeilijk. 
Toch weigerde ik te accepteren dat ik erg ziek was 
en gunde mezelf geen moment om bij te komen. 

In 2007 leerde ik via een Crohnehyvesgroep Tanja 
kennen. Zij was vijf jaar ouder en had hetzelfde 
ziektebeeld als ik. Alle pijn die ik voelde, de 
klachten, en alles waarmee ik worstelde, had zij al 
meegemaakt. Zij begreep écht hoe ik me voelde.  
Ze was zo belangrijk voor me, maar toen overleed 
ze plotseling op 25jarige leeftijd. Kort daarvoor 
hadden artsen vastgesteld dat ze haar niet meer 
met medicatie konden helpen, ze moest een stoma. 
Maar ze weigerde. ‘Zo’n stinkzak is voor tachtig
jarigen’, zei ze. ‘Doe effe normaal, dat ga ik niet 

doen.’ En ik begreep haar. Een stoma leek me ook 
vreselijk. Drie maanden later overleed ze aan een 
bacterie. Mijn steun en toeverlaat was opeens weg, 
terwijl kort daarvoor ook mijn relatie van zes jaar 
was uitgegaan. Mijn wereld stortte in en ik voelde 
me ontzettend alleen.”

Klaar met vechten
“Op de automatische piloot ging ik verder. Tot de 
artsen in 2010 tegen me zeiden toen ik al een tijdje 
aan de sondevoeding zat, omdat m’n darmen niets 
anders verdroegen: ‘Je moet een stoma, dat is de 
enige uitweg.’ Ik weigerde. Ja, zelfs ondanks wat er 
met Tanja was gebeurd. Ik vluchtte zelfs een 
maand naar ZuidAfrika omdat een vriendinnetje 
van me daar woonde, en verzon toen ik terug was 
nonstop smoesjes om onder de operatie uit te 
komen. Tot mijn oma overleed. Ik was een kist 
voor haar aan het uitzoeken toen mijn chirurg 
belde, we hadden in al die jaren een goede band 
opgebouwd, en hij zei: ‘Joh kleine, zitten er mooie 
kisten tussen?’ Ik reageerde verbaasd en vroeg 
waarom. ‘Nou, misschien kun je er meteen één 
voor jezelf uitzoeken, want die kun je binnenkort 
wel gebruiken als je zo doorgaat.’ Woedend hing ik 
op. Waar haalde hij het lef vandaan om zo tegen 

“Ik moest weer lief voor 
mezelf worden en weer in 
contact komen met mijn 
lichaam”

Vechten, overleven én leven: jarenlang had Daniëlle van der Werf (33) 
ernstige complicaties door de ziekte van Crohn en werd ze keer op 
keer geopereerd. Toen haar fysieke klachten eindelijk afnamen, 
begon haar mentale strijd. En die was minstens zo heftig. 
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me te praten. Niet veel later belde hij ook mijn 
moeder om uitleg te geven. Ik wist dat ik geen 
andere keuze had, zo’n zak op m’n buik zou niet de 
reden zijn dat ik zou over lijden. De operatie kwam 
en ik werd wakker met een stoma, die in principe 
vijf jaar zou blijven zitten. In die tijd zou m’n 
endeldarm genoeg rust krijgen en daarna was de 
verwachting dat ik stomavrij kon zijn. Doordat 
het iets tijdelijks was, besloot ik mijn stoma nooit 
te accepteren. Ik was zo boos, en verdrietig. Zeker 
ook omdat ik last bleef houden van hevige pijn en 

complicaties. Want die stoma, zorgde er niet voor 
dat ik beter werd. Mijn darmen bleven ontstoken, 
steeds weer werd ik geopereerd. Om de paar 
maanden moest ik het ziekenhuis in. 
Toen niet veel later ook mijn endeldarm eruit 
moest en duidelijk werd dat ik een permanente 
stoma kreeg, wist ik dat ik nooit meer terug kon. 
Ik was doodongelukkig, maar onderging de 
operatie gedwee. Ik had geen andere keuze. Weer 
sukkelde ik verder, tot ik begin 2015 opnieuw ziek 
werd en niet veel later mijn stiefvader totaal 
onverwacht uit het leven stapte. Mijn wereld 
stortte volledig in. Maar toen ik twee maanden 
later onder het mes moest, was het genoeg. Ik heb 

tegen de artsen gezegd: ‘Je mag me alleen wakker 
maken als je me kunt garanderen dat ik hierna 
écht beter ben. En als je dat niet kan, dan haal je 
me niet uit deze narcose.”

Een lichtpuntje
“Wat ze precies gedaan hebben, weet ik niet maar 
het werkte. Eindelijk was ik pijnvrij en de fysieke 
klachten namen af. Mijn spirituele kant zegt: dit 
heeft m’n stiefvader geregeld. Hij was er nog niet 
aan toe dat ik ook die kant op zou komen. Ik kan 
het niet anders verklaren. Maar ja, toen ging het 
mis in mijn hoofd. Opeens kwam het besef hoe 
heftig de afgelopen tien jaar waren geweest. Ik 
raakte de grip kwijt en kon alleen nog maar het 
negatieve zien. Het was zo gek: ik heb momenten 
gehad waarin ik dood kon gaan, maar toen moest 
en zou ik blijven leven, en nu gaat het éindelijk goed 
en wil ik dood… 
Een psycholoog en een haptonoom hebben me 
uiteindelijk leren inzien dat ik lief voor mezelf 
moest worden en weer in contact moest komen 
met mijn lichaam. Mede op aanraden van hen 
besloot ik een boek over mijn ziekte en strijd te 
schrijven. Hiermee hoop ik anderen te inspireren. 
Hoe donker een periode ook is, er komt weer licht. 
Als ik nu een sombere gedachte heb, dan weet ik: 
het gaat over. Mijn boek heeft me enorm geholpen 
om alles te verwerken. Sinds de laatste letter op 
papier staat, durf ik zelfs te zeggen dat ik eindelijk 
weet wat gelukkig zijn is.”

“Eindelijk weet ik  
wat gelukkig zijn is”

L U I S T E R M E E 
Daniëlle leest het mooiste fragment uit haar boek 
voor. Luister mee en maak kans op dit boek op  
medireva.nl/vertel/podcastdanielle 
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*De Curan Man (30 cm) is verkrijgbaar in CH12 t/m CH16 en Curan Lady (8,5 cm) in CH08 t/m CH14

De voordelen van Curan:
✔	Direct klaar voor gebruik
 Geen wachttijd, katheter is al geactiveerd door de 
 gelcoating

✔	Comfortabel
 Vermindert branderig gevoel

✔		Gladde gepolijste ´ogen´
 Voor een goede urineafvoer en bescherming van de plasbuis

✔	Gebruiksvriendelijk 
 Eenvoudig te openen en lekvrij

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

100%
lekvrij

“  Dankzij de lekvrije 
katheters van  
Curan Man kan ik  
mijn oude ritme  
weer oppakken.“ 

Ervaar Curan Man of Curan Lady
De compacte gebruiksklare katheter voor thuis of onderweg

Snel, veilig en hygiënisch
kunnen katheteriseren, 
dat vinden wij van 
Curan en OmniMedical 
belangrijk voor u.

“  Met mijn verminderde  
handfunctie heb ik een 
katheter nodig die 
makkelijk is te openen. 
De Curan Lady is voor 
mij de uitkomst.“

Patrick nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol

Net als wij
We gaan door totdat Patrick en alle andere nierpatiënten 
weer de vrijheid hebben om gewoon te kunnen leven. 
Help mee. Doneer op nierstichting.nl
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C O L U M N

“Pannenkoeken. Voor menig kind een traktatie, voor mijn 
gezin vrijwel dagelijkse kost. Ongezond, hoor ik je nu 
denken? Integendeel! Dankzij de havermelk, biologische 
eieren en het volkoren speltmeel krijgen mijn twee  
dochtertjes en ik iedere ochtend een hele hoop goede 
bouwstoffen binnen. Een goed begin van de dag dus, 
letterlijk én figuurlijk!
Gezond eten is helemaal mijn ding. Zeker sinds ik weet dat 
ik MODY (MaturityOnset Diabetes of the Young, red.)
heb. Tijdens de zwangerschap van mijn oudste dochter Ilse 
werd deze zeldzame vorm van diabetes bij me vastgesteld. 
Ook Ilse bleek het te hebben. En dus gaat ons gezin sinds 
een paar jaar suikervrij door het leven. Zielig? Welnee. 
Voedzaam en suikervrij eten kan echt heel lekker zijn. 
Zeker als je niet te beroerd bent om te experimenteren.  
Dat bewijzen mijn pannenkoeken maar weer! En aangezien 
mijn jongste dochter Eva Keesje een koemelkallergie heeft, 
kan zij er ook lekker van smikkelen.

Het leven moet een feestje zijn. Dat heb ik van mijn vader 
meegekregen, hij was een bekende clown en goochelaar. 
Hij liet me zien hoe belangrijk het is om lol in je leven te 
creëren. Vroeger woonde hij in de woning onder ons. Het 
gebeurde weleens dat als hij aan het bakken was, in zijn 
tuintje ging staan en dan met de koekenpan een pannen
koek zó omhoog naar mij gooide, op het balkon. Hilarisch 
natuurlijk.
Helaas is mijn lieve pap in 2015 overleden. Ik mis hem nog 
elke dag. Het pannenkoekenontbijt is niet alleen de 
perfecte strategie om mijn kinderen ’s ochtends een 
gezonde maaltijd voor te zetten (en ervoor te zorgen dat ze 
hun bord leegeten), maar zeker ook een manier om mijn 
vader en zijn levensfilosofie te eren. Mijn meisjes kunnen 
dan wel geen pannenkoeken krijgen van hun opa, maar ík 
kan het ze wél geven. En dan ook nog eens een voedzamere 
variant, en hen daarbij en passant kennis (door)geven over 
gezonde voeding. Hoe mooi wil je het hebben…” 

Jessica Mendels (39) is presentatrice en  
actrice, onder meer bekend van het  

tv-programma ‘Campinglife’. Ook heeft  
ze een eigen online platform over gezond  

en suikervrij leven: JessicaOnline. 

ELKE DAG IS 
EEN FEESTJE

     13

E E T M E E 
Nieuwsgierig naar Jessica’s gezonde en suikervrije 
recepten? Kijk op jessicaonline.nl

Het nieuwe stomamerk in Nederland
De probleemoplosser voor huid- en luchtproblemen

Onze Oxmed producten bieden simpele oplossingen voor soms 
kleine, maar ook grote problemen. Wij onderscheiden ons 
door een directe en intensieve kleefkracht van de huidplak. 
Meer zekerheid en toch huidvriendelijk!

Speciaal is het luchtventiel in het stomazakje. Een uitkomst voor stoma-
dragers die te maken hebben met ongewenste ‘opbollen van het stomazakje’ 
door luchtvorming (‘ballooning’) of het moeilijk zakken van de ontlasting 
in het stomazakje door het vacuüm zuigen van het zakje (‘pancaking’). 

Vraag nu een gratis proefpakket aan en beleef het Zensiv stomamateriaal

Wilt u een gratis proefpakket ontvangen? Ga naar www.omnimedical.nl of bel naar 0344-651444.
Zensiv Ostomy producten worden geproduceerd door Oxmed en exclusief gedistribueerd door OmniMedical B.V.

eakin Cohesive® absorberen meer dan 4x zoveel 
output dan andere beschikbare pastaringen1. 

Absorptie is de belangrijkste factor om 
huidbeschadiging te voorkomen en lekkages te 
stoppen.

Als eakin Cohesive® seals vocht absorberen, 
transformeren zij in een gel, die beschermt 
tegen huidbeschadiging.

eakin Cohesive® seals transformeren om te 
presteren.

eakin Cohesive® seals  |  Ik heb nu meer zelfvertrouwen in het dagelijks leven

eakin Cohesive® seals 
transformeren in een 
gel om je de beste 

bescherming te geven 
tegen lekkages.

Probeer eakin Cohesive® seals nu zelf.
eakin B.V.   0344-652351 info@eakin.nl | www.eakin.nl
Reference: 1. McGroggan G, Haughey S, McDowell K. An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. 
Gastrointestinal Nursing 2018; 16(1):42-49.

Wist je dat?
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I N S P I R AT I E  VO O R  B I N N E N  &  B U I T E N

DOEN DIT SEIZOEN
Doen, zien en lezen: maar dan binnen de coronaregels.  
Vertel… zet acht leuke activiteiten voor jou op een rij. 

LUISTERTIP: 
DE BESTE PODCASTS
Luistertip: de beste podcasts
De podcast wint aan populari
teit. Sterker nog podcasts 
luisteren lijkt wel een nationale 
hobby geworden. Ben jij al een 
van de vijf miljoen frequente 
luisteraars in ons land? Niet, 
probeer dan eens een van deze 
drie toppers en misschien heb 
je er een nieuwe hobby bij. 

TOP 3 PODCASTS
1.  De laatste dans 

Een verslavend raadsel over 
de dood, of verdwijning,  
van de terminaal zieke Uwe.  
nporadio1.nl/podcasts/
de-laatste-dans

2.  De Dag 
De Dag is de perfecte 
samenvatting van het 
belangrijkste nieuws van  
de dag.  
nporadio1.nl/podcasts/
de-dag

3.  De Showbizzmoord 
Een true crime podcastserie 
over de geruchtmakende 
moord op platenproducer 
Bart van der Laar in 1981.  
nporadio1.nl/podcasts/
de-showbizzmoord

EEN GEVOELIG EN EERLIJK DRAMA
Wat gebeurt er met de liefde als je nog maar drie maanden te 
leven hebt? In de film Hope wordt de relatie van Anja en 
Thomas hevig op de proef gesteld als zij een hersentumor 
blijkt te hebben en niet meer lang te leven heeft. Een aangrij
pend Noors drama dat op het filmfestival van Berlijn in de 
prijzen viel. Hope draait vanaf 22 oktober in de bioscoop

NIEUW: MYSTERIEUS 
KAARTSPEL
De Crew, genomineerd voor 
speelgoed van het jaar, is een 
coöperatief kaartspel waarin 
je probeert in vijftig missies 
het heelal te doorkruisen. 
Maar let op: één foute kaart 
kan het einde van een missie 
betekenen. Praten gaat in de 
ruimte niet, maar met slim 
denkwerk moet het lukken 
om net die ene speler de 
juiste slag te laten winnen.  
De Crew, 999games, € 12,99

SCHUILT ER EEN 
FIJNPROEVER IN JOU?
Wijnglazen en goed gezel
schap. Meer heb je niet 
nodig voor een gezellig 
avondje uit in eigen huis. De 
wijnproeverij regel je 
eenvoudig online. De wijnen 
zijn onherkenbaar gemaakt. 
Op de proefkaarten staan ze 
kort beschreven. Kijk, ruik 
en proef welke wijn er schuil 
gaat achter de zwarte hoes…  
proef.nl/#intro

VUL IN EN  
LEER JEZELF KENNEN
Start where you are is een 
écht doeboek met inspire
rende quotes, persoonlijke 
reflecties, opdrachten en 
prachtige illustraties. Door 
te tekenen, lijstjes te maken 
en nog veel meer word je 
aangespoord om over jezelf 
en het leven na te denken. 
Een bijzondere manier om 
positieve verandering 
teweeg te brengen.   
Start where you are, Meera 
Lee Patel, € 14,99, Unieboek | 
Het Spectrum

THIS IS MY CHURCH
Sfeerproeven bij dj’s als Afrojack, Armin van Buuren of  
Nicky Romero? Het kan in het Fotomuseum in Maastricht. 
Hier exposeert de Nederlandse dancefotograaf  
Rutger Geerling met de tentoonstelling ‘This is my church’.  
Je krijgt imposante en knallende foto’s van internationale 
dancefestivals en events voorgeschoteld.  
This is my church is te zien t/m 28 februari 2021, Fotomuseum 
Maastricht

ONTDEK DE WERELD VAN MUZIEK
Luister, maak, voel en beleef muziek. Het 
kan allemaal bij de familietentoonstelling 
Music! Je hoeft niet een instrument te 
bespelen of noten te kunnen lezen, 
nieuwsgierigheid naar nieuwe geluiden en 
ervaringen is genoeg. Ontdek hoe muziek 

verbindt, ontspant, de wereld verandert, 
maar vooral ook hoe leuk het is.   
Music! is te zien t/m 12 september 2021, 
Museon in Den Haag

HUIVERINGWEKKEND HALLOWEEN
Beleef Halloween zoals je het nog nooit hebt beleefd in Walibi 
Holland. Speciaal voor stoere monsters van 6 tot 12 jaar zijn er 
de Spooky Days. Liever iets heftigers? Bezoek dan de Fright 
Nights: griezelen tot de max! Vergeet niet kaarten te reserve
ren. Het is griezelig eng in Walibi Holland van 10 oktober tot 
en met 1 november.  Walibi.nl/halloween 

Winnen

We mogen één  

wijn proeverij voor thuis 

weggeven. Kans maken? 

Mail dan naar  

vertel@medireva.nl 
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O N G E N E E S L I J K  Z I E K

Tot voor kort zag Wim Jonker (64) nooit een ziekenhuis vanbinnen, nu is 
hij vaste klant. Hij heeft prostaatkanker, in een ongeneeslijk stadium. 
Ondanks het slechte scenario, de nierdrain en chemokuur is Wim positief. 

“Ik geniet veel
   bewuster van  

     het hier en nu”

Wim Jonker is ongeneeslijk ziek

“Vrijdag 3 april, mijn moeders verjaardag én de 
dag van de uitslag. Het is een datum die ik niet 
snel zal vergeten. Vanwege de coronacrisis zou de 
arts ons telefonisch informeren, dus zat ik samen 
met mijn vrouw klaar bij de telefoon toen hij 
belde. Het was geen goed nieuws. ‘Prostaatkanker 
in vergevorderd stadium, fase 4, met uitzaaiingen 
naar de botten. Ongeneeslijk.’ Pff, dat was 
schrikken. Al had ik wel een voorgevoel, want  
er moest een verklaring zijn voor mijn vergrootte 
prostaat en opgezette lymfeklieren. Prostaat
kanker is ook nog eens ziekte nummer één voor 
mannen, dus ik hield rekening met die optie. 
Maar in zo’n vergevorderd stadium? In tachtig 
procent van de gevallen is prostaatkanker goed 
behandelbaar. Helaas kreeg ik het slechte 
scenario. De rest van die vrijdag ging in een waas 
voorbij. Het was een emotionele dag, ook toen we 
het onze zoons van zestien en achttien moesten 
vertellen. Het leven is altijd eindig, maar nu kwam 
het ineens heel dichtbij.” 

Prostaatklachten 
“Dat er iets met mijn prostaat aan de hand was, 
wist ik sinds februari. Ik ging naar de huisarts 
vanwege een griep die maar niet overging en 
omdat ik ineens vaker naar de wc moest ’s nachts. 
De huisarts constateerde gelijk dat mijn prostaat 
vergroot was. Een veelvoorkomend verhaal en 
dus ging ik in eerste instantie het normale traject 
in bij prostaatklachten. Maar omdat ik veel pijn 
bleef houden in mijn buik, zette de huisarts er een 
week later toch meer vaart achter. Een CTscan in 
het ziekenhuis wees uit dat mijn urineleider werd 
ingedrukt door opgezette lymfeklieren. Mijn 
urine kon er niet langs en dat gaf nierfalen en 
stuwing, en dus die pijn. Er werd direct besloten 

dat ik een JJkatheter zou krijgen: een dun, 
inwendig slangetje van de blaas naar de nieren  
om de urine af te voeren. Helaas mislukte die 
operatie. De volgende dag werd met spoed een 
nierdrain aangelegd, want er moest nu snel iets 
gebeuren. Drie dagen later ging ik naar huis met 
aan twee kanten een slangetje uit mijn zij en een 
‘starterspakket’ met urineopvangzakken.” 

Dubbele nierdrain
“Toen ik die dubbele nierdrain kreeg, was ik eerst 
alleen maar opgelucht. Ik had zoveel pijn dat ik 
álles goed had gevonden. Maar eenmaal thuis 
was het wel even schakelen. Ik wist nauwelijks 
wat een nierdrain was. Behalve dat starters
pakket, dat ook nog eens bedoeld was voor één 
drain, moest ik het eigenlijk zelf uitzoeken. Zo 
duurde het even voor ik doorhad dat je die 
urinebeenzakjes het prettigst op je onderbeen 
draagt met een speciale kous, en dat er fixatie
bandjes zijn waarmee je het slangetje op zijn plek 
kan houden. Toen alles eenmaal goed zat, viel het 
me wel mee. Behalve zwemmen kon ik eigenlijk 
alles nog doen. Dat je er wel voorzichtig mee 
moet zijn, leerde ik met een harde les. Toen ik op 
een gegeven moment wat teveel gebukt en 
bewogen had bij het werken in de tuin, was het 
slangetje inwendig van z’n plek gegaan. Een paar 
dagen later belandde ik met koorts in het zieken
huis. Ik ben bijna een week ziek geweest doordat 
de boel was gaan ontsteken, en de drain moest 
opnieuw worden geplaatst. Dat was een dip.” 

Zes maanden of tien jaar
“Uiteindelijk heb ik 2,5 maand met de nierdrain 
gelopen. Bij de meeste mensen duurt het één of 
twee weken. Ik was het op een gegeven moment 
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• Met Manuka Honing
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• Voorzien van een kijkvenster
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Aurum® Profile
1-delig

Profile: een veelzijdige probleemoplosser bij 
oneffenheden en/of breuk (parastomale hernia)

Hecht aan mensen.

Lekkage problemen of 
een breuk rond de stoma?

Oneffenheden Parastomale hernia

 Wilt u de 1-delig Aurum® Profile uitproberen? Vraag dan gratis proefmateriaal aan op Welland.nl, 
via info@welland.nl of neem telefonisch contact op via 088-6670066

Aurum_Profile_Advertentie_A4_Welland_VER2020_02.indd   2Aurum_Profile_Advertentie_A4_Welland_VER2020_02.indd   2 22-6-2020   11:33:0722-6-2020   11:33:07

L E E S M E E R 
Wat is een nierdrain en waar moet je op letten? 
Verpleegkundige Brigitte Bocken vertelt meer op 
medireva.nl/vertel/nierdrain

ook echt zat, dat gedoe met die slangetjes en 
urinezakken. In juni werd opnieuw geprobeerd 
een JJkatheter te plaatsen. Deze keer via de 
nieren, en dat lukte gelukkig wel! Nu ga ik weer 
gewoon naar de wc en heb ik verder nergens 
omkijken naar. Tenminste, wat het plassen 
betreft. Ziek ben ik natuurlijk nog steeds. Ik krijg 
momenteel een levensverlengende chemokuur. 
Hoelang ik nog heb, is onzeker. In het slechtste 
geval zes maanden, in het meest gunstige tien jaar 
of langer. Het hangt af van je algehele conditie en 
of de therapie aanslaat. Maar ook van hoe gezond 
je leeft en hoe je er mentaal in staat, denk ik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik doe er alles aan om gezond te eten, veel te 
bewegen en positief te denken. Er is veel voeding, 
zoals groente, fruit, kruiden en thee, die de groei 
van kankercellen tegengaat. Wonderen bestaan en 
kunnen net zo reëel zijn als de kanker die ik heb. 
Zeker in termen van verlenging geloof ik dat ik 
met een gezonde leefstijl en positieve instelling 
een verschil kan maken. Het voelt op dit moment 
in ieder geval helemaal niet alsof ik er in 2021 niet 
meer zou zijn. Ik voel me lichamelijk vrij goed, 
ondanks de chemo. Daar ben ik dankbaar voor.” 

Hier en nu
“Ik ga een keer dood, maar geniet nu elke dag van 
het leven. Sommige mensen verwonderen zich 
daarover. Maar het zit nu eenmaal niet in mijn 

“Wonderen bestaan  
en kunnen net zo reëel 
zijn als de kanker die  
ik heb”

aard om pessimistisch te zijn of bij de pakken neer 
te zitten. Zelfs de nacht na die derde april heb ik 
prima geslapen. Natuurlijk hoop ik dat ik nog veel 
jaren heb. Maar als het toch volgend jaar voorbij 
is, kan ik daarmee leven. Ik ben 64, vroeger was je 
op deze leeftijd oud. Ik heb al een leven achter de 
rug en daar heb ik vrede mee. Pijnlijk vind ik het 
wel als ik aan mijn gezin denk. Het idee dat zij 
straks met z’n drieën overblijven, kan me verdrietig 
maken. En dat ik veel dingen niet zal mee maken in 
het leven van mijn zoons. Maar het enige wat ik 
kan doen, ook voor hen, is zo gezond mogelijk 
leven en zoveel mogelijk halen uit de tijd die er 
nog is. Ik leef meer dan ooit in het hier en nu. Ik 
geniet veel bewuster van even in de tuin zitten, 
samen eten, een dagje uit. Wat er komt weet ik 
niet, maar dit is wat ik nu heb.” 

65e verjaardag
“Een bucketlist heb ik niet echt. Ja, ik wilde altijd 
nog naar Alaska of NieuwZeeland. Maar als dat 
er niet meer van komt, geeft het niet. Ik heb al veel 
gereisd en mijn geluk hangt er niet vanaf. Het lijkt 
me wel mooi om in januari in ieder geval nog 65 te 
worden. Samen met mijn twee broers en zus 
vieren we dit soort mijlpalen altijd met een aantal 
dagen weg. Ik heb al een idee voor een bijzondere 
trip en zou dat graag nog voor hen organiseren. 
Maar tegelijk wil ik niet teveel ophangen aan dit 
soort momenten. Zo’n sfeer van ‘misschien wel de 
laatste keer’ maakt het voor mij te beladen. Liever 
maak ik het gewoon mee en geniet ik ervan.”



?
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Dit kan gezond eten voor je doen

Zeker als je ziek bent of een chronische aandoening hebt, 
is het extra belangrijk om gezond te eten. Daarom in dit 

dossier handige en praktische tips over hoe je gezond en 
lekker kunt eten, en waar je op moet letten. 

Test: hoe gezond  
is jouw buik?
Gezond eten, bewegen en vooral 
vezels eten zijn belangrijk voor een 
gezonde buik. Hierdoor voorkom je 
spijsverteringsklachten en proble
men met de stoelgang. Twijfel je of je 
genoeg vezels binnenkrijgt? Op de 
site Hoegezondisjouwbuik.nl van de 
Maag Lever Darm Stichting kun je 
testen hoe gezond jouw buik nu 
eigenlijk is. Na negen vragen krijg je 
de uitslag en persoonlijke tips in je 
mailbox.

Diarree vs. obstipatie
Weet jij welke producten je het best kunt eten bij 
diarree en wat je het best kunt doen als je last hebt 
van verstopping?

Diarree
•   Drink extra vocht: normaal moet je anderhalve 

liter vocht per dag drinken, maar heb je last van 
diarree dan wordt aanbevolen om twee tot drie 
liter vocht te drinken. Denk aan: water, thee en 
sap, maar ook vla, bouillon en appelmoes.

•   Eet meer zout: je lijf verliest veel zout bij diarree, 
dat kun je aanvullen met een kop bouillon of soep. 
Heb je hevige diarree? Ga dan voor een oplossing 
met rehydratatiezouten, zoals ORS.

•   Voldoende vezels: kies vooral voor voeding met 
oplosbare vezels, zoals groenten, fruit en peul
vruchten. Oplosbare vezels zorgen ervoor dat 
voedsel langer in de maag blijft zitten en lang
zamer door de dunne darm gaat.

Obstipatie
•   Veel vezels: misschien denk je dat je ontlasting van 

vezels nog harder wordt, maar dat is niet het geval. 
Dertig tot veertig gram vezels per dag zorgt ervoor 
dat harde ontlasting zachter en soepeler wordt, 
terwijl zachte, dunne ontlasting juist indikt. 

•   Beweeg voldoende: beweging is belangrijk voor 
een goede stoelgang. Het stimuleert de werking 
van je darmen. Probeer daarom elke dag 30 
minuten te bewegen.

•   Drink voldoende vocht: als je te weinig drinkt 
(minder dan twee liter vocht), kunnen voedings
vezels niet genoeg opzwellen en dus ook niet 
zorgen voor zachte ontlasting. Hierdoor blijft je 
poep hard en droog. 

Gebruik jij regelmatig medische drink
voeding? Dan heb je vast weleens behoef
te aan wat anders. Ervaringsdeskundige 
Carrie van den Akker en diëtiste Quirine 
Altorf begrijpen dat als geen ander en 
maakten daarom het kookboek Sterk – 
lekker eten en variëren met medische 
drinkvoeding. Een inspirerend kookboek 
vol lekkere recepten waarmee je alle 
kanten op kunt. Van smoothie tot soep  
en van curry tot heerlijke toetjes. Wist jij 
al dat je deze heerlijke gerechten met 
drinkvoeding kunt maken?
Sterk, € 24,99 Karakter Uitgevers

Koken met drinkvoeding

Happy &   HealthyHealthy

Bronnen: Diabetesfonds.nl, Voedingscentrum.nl, St. Antonius-Ziekenhuis, Maag Lever Darm Stichting
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2 liter vocht komt ongeveer 
overeen met de inhoud  
van 13 limonadeglazen of  
16 koffiekopjes.

WIST JE DAT... 

L E E S M E E R 
Benieuwd naar het verhaal achter dit bijzondere 
kookboek? Lees het interview met Carrie en  
Quirine op medireva.nl/vertel/sterk

Dat eten volgens de Schijf van Vijf voor een 
gezonde basis zorgt, weet je vast wel. Maar 
waar bestaat die schijf ook alweer uit? 

1.   Groente en fruit (250 gram groente,  
en 2 stuks fruit per dag) 

2.   Smeer en bereidingsvetten
3.   Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en 

zuivel
4.   Volkoren brood en graanproducten, 

aardappelen
5.   Dranken: water en thee

Gezonde basis: 
de Schijf van Vijf
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1 Hoe helpt medische drinkvoeding jou?
“Als kind had ik veel blaasontstekingen en pijn in mijn 
buik, alleen dat werd door niemand opgemerkt. Mijn 
gewicht schommelde constant: van dun tot extreem 
mager. In 2012 kwamen ze erachter dat ik maar één 
functionerende nier had. Ik bleek al dertig jaar met een 
afgestorven nier in mijn buik rond te lopen. Doordat 
de urine daar wel naar terugstroomde, was die in mijn 
lijf gaan rotten. Mijn lichaam gebruikte al mijn energie 
om te zorgen dat ik met één nier kon overleven. Sinds 
2017 heb ik medische bijvoeding, zodat ik mijn gewicht 
in balans kan houden. Ook ben ik toen gaan sporten 
om spierkracht op te bouwen.”

2  Vind je het moeilijk om medische  
drinkvoeding te drinken?

“Nee, voor mij is het echt mijn redding geweest. 
Voordat ik aan de drinkvoeding zat, probeerde ik 
steevast extra te eten. Maar eten als het moet, gaat zo 
tegenstaan. Ik heb verschillende soorten drinkvoeding 
geprobeerd. Mijn favorieten zijn de smaken chocola  
en koffie. Aardbei en perzik vind ik ook goed te doen.  
Wat ik niet lekker vind, zijn poederzakjes of voeding 
van geleiachtige substantie.”

3  Wat is je tip voor anderen die medische  
drinkvoeding krijgen? 

“Maak er eens een shake of een lekkere koffie van.  
Mijn drinkvoeding in smaak koffie verwarm ik  
bijvoorbeeld en doe er dan amandelmelk bij  
en zo maak ik een heerlijke koffie. Of doe  
er wat (soja)ijs bij, even blenden en klaar.” 

ANNE MARIE APELDOORN (39)  
GEBRUIKT DRIE KEER PER DAG  
MEDISCHE DRINKVOEDING NAAST HAAR 
GEWONE EETMOMENTEN WEGENS EEN  
NIERZIEKTE. 

3 vragen aan… 

L E E S M E E R
Barbara Valkova gebruikt al tien jaar medische  
drinkvoeding. Hoe houdt zij het vol? Lees haar  
verhaal op medireva.nl/vertel/barbara

Q&A
Door mijn chronisch ziekte 
heb ik last van ondergewicht. 
Hoe kom ik gezond aan?  

“Gezond aankomen, is niet zo 
makkelijk als het misschien lijkt. 
Natuurlijk kun je elke dag een reep 
chocolade of zak chips naar binnen 
werken, maar daar heeft je lijf niets 
aan. Er zitten namelijk geen goede 
bouwstoffen in. Kies liever voor 
volle zuivelproducten, zoals Griek
se yoghurt, vla of volle melk. 
Probeer ook dagelijks smoothies, 
havermoutdrink of andere zui
veldrink te drinken. Zorg dat je 
naast je ontbijt, lunch en avondeten 
drie kleine eetmomenten inplant, 
en denk daarbij vooral aan produc
ten met extra koolhydraten en 
eiwitten. Twee handen noten, een 
mueslireep of een boterham dik 
belegd met kipfilet. Een diëtiste 
kan je helpen bij het opstellen van 
een voedingsplan, of je eventueel 
advies geven over medische 
drinkvoeding – als het niet lukt om 
met extra gezonde voeding aan te 
komen.” 

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2020-04. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S

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

Naam Voorletter(s) Dhr/Mevr* 

Adres Postcode Woonplaats 

Telefoon E-mail

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*  Ik heb een stoma sinds:            /             / 

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

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil* Stoma opening: boven / op / onder huidniveau* 

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

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

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

NL_BP_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_SEP20_VERTEL* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Voor ieder lichaam een 
passend stomaproduct

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio

Bij de productontwikkeling van Coloplast ligt de focus op het aanpakken van 
lekkageproblemen. Om lekkage te voorkomen is het belangrijk dat de huidplak perfect 
aansluit op de huid rond de stoma. Omdat ieder lichaam anders is, hebben we huidplakken 
ontwikkeld voor de verschillende lichaamsprofi elen die we zien bij mensen met een stoma.

Coloplast heeft voor elk van de drie lichaamsprofi elen een passend SenSura Mio 
product voor een optimale aansluiting tussen huid en huidplak. 

Bent u benieuwd welke huidplak het beste bij uw lichaam past? 
Doe dan nu de Bodycheck op www.coloplast.to/lichaam of vul onderstaande 
coupon in voor een gratis proefpakket SenSura Mio.

Bolling

Een bolling rond
de stoma

Kuil

De stoma zakt
in de buik weg

Egaal

Het gebied rond
de stoma is gelijk

CA1529-50•Adv_Passend stomaproductSMio_A4.indd   1CA1529-50•Adv_Passend stomaproductSMio_A4.indd   1 03-04-20   15:4303-04-20   15:43

Liesette: "Na mijn stoma-operatie 
pakte ik het autoracen weer op. Ik 
had het volste vertrouwen in mijn 
stomamateriaal van Coloplast en 
voelde mij geweldig, zonder angst 
voor lekkages. Mijn tip: ga op zoek 
naar een vorm die bij jou past."
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BIJ JEROEN LE DUC (33) WERD DE 
ZIEKTE VAN CROHN GECONSTA-
TEERD. DAARDOOR STOPTE HIJ MET 
ZIJN WERK BIJ DE NS EN STARTTE EEN 
EIGEN BEDRIJF ALS DARMSPECIALIST. 
“Lange tijd heb ik geleefd alsof ik onsterfe-

lijk was. Deed alles in een hoge intensiteit 

en genoot daarvan. Elf jaar lang werkte ik in 

de veiligheidswereld. Heel enerverend, 

maar ook veel druk en vaak onregelmatige 

diensten. Ik droomde van een manage-

mentfunctie binnen de veiligheidstak van 

de NS. Ik was daar hard naar op weg, maar 

het leven had andere plannen met me. Vijf 

jaar geleden kreeg ik de diagnose Crohn. 

Een mokerslag. Maar het maakte ook de 

strijder in me los. Wat kon ik zélf doen voor 

een betere gezondheid? Ik gooide mijn 

leven compleet om. Probeerde qua 

voeding en supplementen van alles uit. 

Investeerde in een goede nachtrust, ging in 

therapie en schroefde stress-triggers terug. 

Het resultaat? Binnen zes maanden was ik 

pijn- en klachtenvrij. En dat terwijl de 

internist had gezegd dat een gezonde 

levensstijl weinig zou helpen! Ik voelde: hier 

móet ik iets mee. Ik liet me afkeuren en ging 

weer de schoolbanken in. In 2017 startte ik 

als zelfstandig darmspecialist. Mijn doel is 

om mensen met darmklachten te begelei-

den naar een leven zonder pijn, zónder 

medicatie. Zodat zij weer kunnen deel-

nemen aan het leven op hun eigen 

voorwaarden. Want dat kan, écht. Ik ben 

daar het bewijs van.”

  Hoe kan een gezonde leefstijl 
Crohn-klachten verminderen?  
Lees Jeroen zijn verhaal op  
medireva.nl/vertel/jeroen 

Ik ben het levende bewijs dat gezonde voeding werkt"

Je leeft lekker je leven, tot je gezondheid roet in het eten gooit. 
En je (gedwongen) je baan moet opgeven en een nieuwe weg 
inslaat. Maar dat biedt ook kansen, zo laten Jeroen, Niek en 
Debbie zien. Zij weten nu anderen te inspireren en te helpen.

360 
GRADEN 
ANDERS

C A R R I È R E S W I TC H

K I J K  M E E R
Hoe pak je een carrièreswitch aan?  
Jobcoach Malou Snel geeft tips & tricks  
op medireva.nl/vertel/carriereswitch 
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Ik strijd voor meer begrip van zeldzame aandoeningen””

DEBBIE HELLENBRAND (35) HEEFT EEN 
ZELDZAME BINDWEEFSELAANDOE-
NING. DAARDOOR STOPTE ZE ALS 
DANS- EN SPORTINSTRUCTEUR EN  IS 
INMIDDELS COACH EN SPREKER.
“Lang heb ik gedacht dat het normaal was 

om continu pijn te hebben en altijd moe te 

zijn. Artsen konden namelijk nooit iets 

vinden. Jarenlang heb ik me door het leven 

heen gekwakkeld. Het keerpunt kwam vier 

jaar geleden: opeens kon ik niet meer 

lopen. Het geluk wilde dat ik bij een 

reumatoloog terechtkwam die mijn 

klachten wél erkende. Ik was niet ‘lui’ of 

‘kleinzerig', ik had een chronische ziekte! 

Die ook nog eens heel zeldzaam is. De 

laatste jaren heb ik veel moeten strijden. 

Voor mezelf, maar zeker ook voor mijn zoon 

Lucas (8) en dochter Lotte (6). Zij bleken 

namelijk ook het Ehlers Danlos Syndroom 

(EDS) te hebben. Een heftige tijd. Ook 

omdat continu vechten tegen onbegrip en 

onwetendheid heel frustrerend is. Toch 

wist ik mezelf te herpakken, door samen 

met mijn vader en een MDL-arts het eerste 

Europese congres over EDS te organiseren. 

Daar kreeg ik onwijs veel positieve reacties 

op. En zo rolde ik in het werk van coach en 

spreker over zeldzame aandoeningen. Ik 

strijd nu voor meer welzijn en een pas-

sende behandelingen van een ‘vergeten’ 

groep patiënten. Mijn kinderen maken dat 

tastbaar, zij blijven mij motiveren. Eigenlijk is 

alles wat ik doe, voor hen. Zodat zij een 

betere toekomst krijgen – en niet zo 

hoeven te lijden als ik heb gedaan.”

  Debbie komt op voor een vergeten 
groep patiënten. Lees haar verhaal  
op medireva.nl/vertel/debbie

“Dat ik volle  zalen zou trekken, had ik nooit  kunnen bedenken”
DOOR EEN MOTORONGELUK LOOPT 
NIEK VAN DEN ADEL (38) EEN DWARS-
LAESIE OP. HIJ WAS CONSULTANT EN 
WORDT SPREKER, TRAINER EN SCHRIJ-
VER OP HET GEBIED VAN VEERKRACHT 
EN LEIDERSCHAP.
“Vóór mijn dwarslaesie leidde ik het snelle 

leven. Veel werken, veel verdienen, veel 

vrienden en veel stappen. Het leek alsof ik 

het allemaal voor elkaar had, maar eigenlijk 

was ik verre van gelukkig. Ik snakte naar 

meer betekenis in mijn leven. Het motor-

ongeluk was een keerpunt. Al mijn lagen, 

mijn gehele leven, werd daarmee weg-

geslagen. Ontzettend heftig, maar het had 

ook een heel mooie kant. De vele bezoekjes, 

tig kaarten met lieve woorden en zoveel 

bijzondere gesprekken. Ik realiseerde me: 

zelfs nu ik letterlijk niks meer kan, mág ik er 

zijn. Ben ik genoeg. Ben ik geliefd. En zo 

hervond ik beetje bij beetje mijn veer-

kracht. Maar dat ik spreker en schrijver zou 

worden? Dat had ik nooit kunnen beden-

ken. Ik ben er min of meer ingerold, maar ik 

voelde direct: dit is het allerleukste wat er 

bestaat. Met mijn verhaal mensen inspire-

ren, hun eigen vuurtje en veerkracht 

aanwakkeren en hun blikveld verbreden. 

Hoe gaaf is dat?! De reacties van mensen 

zijn hartverwarmend. Dat iemand door mijn 

verhaal besluit zijn baan op te zeggen om 

zijn dromen na te jagen. Of een zorgprofes-

sional die na een training vertelt dat ze 

anders is gaan praten met haar patiënten. 

Dat zijn de grootste mentale fooien die je 

maar kunt krijgen.”

  Waar haalt Niek zijn veerkracht 
vandaan? Lees zijn verhaal op  
medireva.nl/vertel/niek
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

“De dag dat ik besloot om wasbaar 
incontinentieondergoed te ontwik
kelen, zat ik bij mijn ouders aan de 
keukentafel. Ik was 18 jaar en zat in het 
eerste jaar van mijn studie Verpleeg
kunde. Tijdens mijn stage viel het me 
op dat vrij veel vrouwelijke patiënten 
te maken hebben met urineverlies. En 
dat daar best geheimzinnig over wordt 
gedaan. “Mag ik nog zo’n inleggertje”, 
werd er dan gefluisterd als ik bezig 
was met iemand aankleden. Naast het 
taboe dat erop heerst, schrok ik er ook 
van om te horen hoe urineverlies het 
leven kan beïnvloeden. Dat moest 
toch anders kunnen? En zo werd al 
pratende aan de keukentafel het eerste 
zaadje geplant om zelf wasbaar 
incontinentieondergoed te ontwik
kelen. Het heeft nog zo’n tweeënhalf 
jaar geduurd, voordat het daadwerke
lijk zover was. Ik was net gestart met 
mijn studie, dan ga je toch niet een 
eigen bedrijf beginnen? Maar ik bleef 

zo vaak vrouwen met urineverlies 
tegenkomen, dat ik in 2018 dacht: nu 
móet ik in actie komen. En dus startte 
ik samen met mijn broer Volcare 
lingerie. Samen hebben we slips 
weten te produceren die sterk absor
beren en snel drogen. Er zit een 
vierlaagskruisje in verwerkt, wat urine 

opvangt en maakt dat je niet doorlekt, 
maar juist droog aanvoelt. Zo kun je 
op comfortabele wijze lingerie dragen, 
zónder inlegkruisje of incontinentie
materiaal. En ook niet onbelangrijk: 
het ziet er ook nog eens leuk uit! 
Inmiddels zijn we twee jaar verder.  

De reacties die ik krijg, zijn hart
verwarmend. Om te horen dat iemand 
zich niet meer schaamt in de kleed
kamer. Of een vrouw die me vertelt 
dat ze eindelijk weer durft te sporten, 
simpelweg omdat ze mijn ondergoed 
draagt… Ja, dat is te gek natuurlijk! 
Zulke reviews motiveren me ontzet
tend. Het is mij niet erom te doen  
om hier rijk van te worden. Nee, ik  
wil vrouwen helpen om weer zelf
verzekerd voor de dag te komen. In 
plaats van dat ze continu bang zijn  
om met een natte onderbroek rond te 
lopen. Mijn missie is en blijft om het 
taboe op incontinentie te doorbreken. 
Want het is zonde om je leven door 
urineverlies te laten bepalen.” 

- LISELOTTE VOLKERS (22)

URINEVERLIES: 
HET TABOE VOORBIJ 

"Laat je leven niet 
door urineverlies 
bepalen"

Vraag gratis een proefpakket aan!

info.convatec@convatec.com • 0800 022 44 44 (gratis)
www.convatec.nl
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L E E S M E E R 
Benieuwd naar Liselotte’s ondergoed bij  
ongewenst urineverlies?  
Kijk dan op volcare.nl
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Continence Care

9 van de 10 
gebruiksters raden 
’m je aan!

90% vindt het openen 
van de Infyna Chic koker 

makkelijk of heel makkelijk

90%

10%

93% vindt de Infyna Chic 
katheter makkelijk in het 

gebruik

93%

7%

De Infyna Chic katheter 
lekt niet 
na het dichtdoen.

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

8 van de 10 willen de Infyna Chic 
katheter blijven gebruiken

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

Onze nieuwste katheter is speciaal ontworpen om te voldoen aan alles wat vrouwen belangrijk vinden aan een 
katheter. Daarom hebben we zoveel mogelijk vrouwen gevraagd ’m uit te proberen. Een kleine indruk van de vele 
positieve reacties zie je hieronder. Te mooi om niet te delen. Net als de Infyna Chic intermitterende katheter zelf. 
Wil je ’m ook testen? Vraag je verpleegkundige ernaar of bestel een proefpakket via hollister.nl/infynachic 
of 033-4501000.

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

Data on fi le

Geen lekkage na gebruik

Intermitterende katheter

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

Bezoek voor meer informatie hollister.nl/infynachic

0050

Met het beste van vandaag en morgen nog beter

Het Hollister logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.
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G I F T B OX

Linda Smolenaers (32) was net moeder van Indy (3) toen ze 
darmkanker bleek te hebben. Twee jaar later lag ze nog eens 

wekenlang in het ziekenhuis. Beide keren zorgden haar 
moeder Tiny (68) en schoonmoeder Lenie (63) voor Indy. 

Om hen daarvoor te bedanken, geeft Linda hen een giftbox.

Familiekracht

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

Linda:  “Toen ik tijdens mijn zwanger
schap steeds wat bloedverlies had bij 
mijn ontlasting, gingen er niet meteen 
alarmbellen rinkelen. Ik was hoog
zwanger, wellicht was het een zwanger
schapskwaaltje? Ook had ik geen 
buikpijn. Toch kreeg ik vier maanden 
na Indy’s geboorte slecht nieuws: ik 
had darmkanker. Mijn roze wolk was 
in één keer verdwenen. Wat stond ons 
te wachten? Hoe zou dit aflopen? 
Omdat mijn man zzp’er is, kan hij 
geen opdrachten afzeggen. Daarom 
besloten mijn moeder en schoon
moeder de zorg voor Indy op zich te 
nemen. Om de beurt kwamen ze een 
dag bij ons thuis oppassen. Soms meer 
dan twaalf uur per dag. En dat bleven 
ze doen in het halfjaar erna, toen ik 
herstelde. Ze deden alles: Indy 
verzorgen en met haar spelen, maar 
ook het huis poetsen. Zo kon ik me 
richten op mijn herstel.
Helaas moesten mijn man en ik vorig 
jaar weer een beroep op ze doen: ik 

bleef poliepen ontwikkelen, daarom 
moest mijn hele dikke darm worden 
verwijderd en kreeg ik een ileostoma. 
Na die operatie volgde complicatie op 
complicatie waardoor ik op een 
gegeven moment vijfenhalve week in 
het ziekenhuis lag. Weer zorgden mijn 
moeder en schoonmoeder voor mij en 
Indy. Zonder klagen en altijd vol 
liefde. Ze lieten hun eigen planning 
varen om er voor ons gezin te zijn. 
Daar ben ik ze ontzettend dankbaar 
voor. Ik zou niet weten wat ons gezin 
zonder hen had gemoeten.”

Lenie: “Ik vind het lief dat Linda ons 
verrast met de giftbox, maar ik vind 
eigenlijk dat vooral zij hem verdient. 
Het is bewonderingswaardig hoe mijn 
zoon en schoondochter met deze 
situatie omgaan. Toen Linda ziek 
werd, was ik net met prepensioen, dus 
heb ik geen seconde getwijfeld: ik kon 
en wilde ze dolgraag helpen. Het gaat 
om mijn zoon en schoondochter, het 

is toch vanzelfsprekend dat je je hulp 
aanbiedt? Bovendien ben ik dol op 
Indy. Ik vond het heerlijk om haar 
extra om me heen te hebben.”

Tiny: “Linda was als baby al een 
zorgenkindje. Ze werd geboren met 
een immuunstoornis, waardoor ze 
elke drie weken naar het ziekenhuis 
moest om antistoffen toegediend te 
krijgen. Ze was vaak ziek. Vanaf haar 
achttiende ging het eindelijk beter, ik 
schrok daarom enorm toen ze op haar 
29e ziek bleek. Het enige wat ik kon 
doen, was haar helpen met Indy. Dan 
doe je dat dus. En het mooie is: door 
die intensieve tijd heb ik een nóg 
specialere band opgebouwd met mijn 
kleindochter en zijn Lenie en ik ook 
bevriend geraakt. Heftige tijden 
brengen je samen.”

Hierdoor bouwde ik  een nóg specialere  band op met mijn  kleindochter"
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A DV E R TO R I A L
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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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De letters in de paarse vakjes  
vormen de oplossing. Stuur deze  
voor 1 december naar: MediReva-puzzel, 

Postbus 176, 3740 VB Baarn of mail naar  

puzzel@medireva.nl.  

Dit is de winnaar van de puzzel uit  
het vorige nummer: Yvonne Hamers uit 

Schin op Geul

Van harte gefeliciteerd! 

De prijswinnaar staat ook op: medireva.nl/vertel 

Piet van Galen heeft sinds twaalf jaar een stoma. Vanaf het begin heeft hij veel 
last van lekkages, wat hem enorm in zijn vrijheid beperkt. Samen met EuroTec 
zocht hij naar een oplossing. Die vonden ze in een 1-delig opvangsysteem. 

MAAK KANS OP EEN  
MONTANA AIRFRYER 

VOOR ELKE BUIK EEN LEKVRIJE OPLOSSING

‘Het 1-delige systeem geeft  
me mijn vrijheid terug’  

Met de Montana Master Fryer kun je zoveel meer dan alleen op gezonde 
wijze krokante frieten bakken. In deze heteluchtfriteuse bereid je ook 
groenten, vlees, gevogelte en vis. Of maak je bijvoorbeeld een ‘zondag-
ochtend ontbijtje’ met een gekookt eitje, afbakbroodjes en muffins. Deze 
airfryer is van alle markten thuis. En dankzij een keramische coating op  
de mand en kuip ook nog eens heel eenvoudig te reinigen. Verder is de 
Montana Master Fryer uitgerust met een digitaal touch screen. 

Kijk voor meer informatie op sttlelystad.nl 

Jarenlang had Piet van Galen last 
van lekkages. “Elke huid is natuurlijk 
anders en daarom is niet ieder 
stomasysteem geschikt voor elk 
lichaam”, begint hij te vertellen. 
“Het ziekenhuis heeft me altijd 
goed geholpen, maar welk systeem 
ik ook probeerde de ongelukjes 
bleven komen. Ik heb me hierdoor 
nooit uit het veld laten slaan, maar 
op een gegeven moment was ik er 
wel echt klaar mee.” Dat punt 
bereikte hij vorig jaar en vroeg zijn 
arts om een operatie. "Helaas bleek 
al snel dat de operatie niet gelukt 
was en dat ik dus toch een stoma 
nodig had. Een flinke tegenvaller.”  

Geen lekkages meer
"Het ziekenhuis vroeg advies aan 
EuroTec. Omdat ik altijd al een 
2-delig systeem gebruikte en 
diabeet ben met een gevoelige 
huid, wilden we liever niet overstap-
pen op een 1-delig systeem. Op 
advies van EuroTec deden we dit 
toch. Het soft-convex systeem is 
een 1-delig opvangsysteem met 

een huidvriendelijke en soepele 
kleeflaag, waarbij de zak en 
kleeflaag niet gescheiden zijn.  
Dit is voor mij dé oplossing tegen 
lekkages. En als ik ergens over 
twijfel of als ik vragen heb, kan ik 
altijd terecht bij de mensen van 
EuroTec.”  

 

Piet van Galen heeft dankzij de 
Ileomate soft-convexzakjes zijn 
vrijheid weer terug. “Ik neem uit 
gewoonte nog altijd een extra setje 
mee als ik wegga, maar gelukkig 
heb ik het eigenlijk nooit meer 
nodig. De wijkverpleegkundige 
komt nu ook veel minder vaak  
langs om mijn stoma te verzorgen. 
Met mijn vorige systemen was dat 
ondenkbaar geweest. Was ik  
maar veel eerder overgestapt.” 
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WIN 

EEN MONTANA 

MASTER FRYER 

T.W.V. € 189

‘Ondanks alle 
lekkages liet ik 
me niet uit het  
veld slaan’

Vraag ons serviceteam om advies! Bel 0165 594 532 of  
mail serviceteam@eurotec.nl 

Eurotec, waar kennis en ervaring samen komen!        www.eurotec.nl



MediReva is een medisch speciaalzaak, die hulp
middelen en verzorgingsmaterialen levert. Wij 
verlenen zorg zoals we die zelf zouden willen krijgen: 
professioneel en kundig, met een flinke portie  
persoonlijke aandacht. En dat gaat verder dan een 
snelle bezorging van jouw bestelling. Bij MediReva 
geloven we dat je met de juiste begeleiding  
gestimuleerd kan worden om je eigen veerkracht  
te vinden en de draad weer op te pakken.

Dit zijn onze zorggebieden:

 

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?  
Kijk dan op www.medireva.nl.
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Wat je vraag of 
behoefte ook is.
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