
Marieke

ELKE DAG SAMEN SPOELEN

“     Als mijn buikpijn 
nu eens serieus 
was genomen?”

3 MEIDEN OVER NOOIT MEER ETEN

Dromen van een 
pizza of Big Mac

Zwanger 
en diabetes
“Mijn lichaam maakt m’n 
baby ziek, dat is   heftig”   

Zo houd je je lichaam

 fi t en sterk

Dossier: 
Fit in je
 rolstoel

Herfst 2019



Ver tel...

    3

W E L KO M

Allemaal   
vechters
Lekker de stad in, daarna gezellig wat eten bij een 
pizzeria met je vriend of vriendin en als afsluiter 
van de dag nog even naar de bioscoop. Voor veel 
jongeren klinkt dat als een normale zaterdag, maar 
als je jong en (ongeneeslijk) ziek bent, is zo’n dag er 
één om van te dromen. Want even de stad in, kost 
soms uren voorbereiding. Laat staan dat je er een 
hele dag op uit trekt. Dat moet je maar durven als 
het betekent dat je de dagen daarna in bed moet 
doorbrengen, omdat je al je energie voor die week 
hebt verbruikt. En alleen gezellig ergens eten? 
Dat zit er voor sommigen al helemaal niet in. 

In dit nummer van Vertel... staan veel jonge 
mensen die ziek zijn. Lees bijvoorbeeld de indruk
wekkende verhalen van Kelly, Angela en Milou op 
pagina 24. Deze twintigers en tiener hebben al 
jaren niet gegeten. Ze zijn afh ankelijk (geweest) 
van sonde of parenterale voeding. Maar zich 
hierdoor laten ontmoedigen? Dat nooit! 

Alle drie proberen ze het beste van hun leven te 
maken en zich niet door hun ziekte te laten 
tegenhouden. 

En wat als blijkt dat je pasgeboren dochtertje 
ernstig ziek is? Het overkwam Chantal. Haar 
dochter Wies werd toen ze een paar dagen oud 
was met spoed opgenomen in het ziekenhuis. 
Daar bleek dat ze een chronische darmaandoening 
had. Toen Wies vier maanden oud was, kreeg ze 
een stoma, maar ook na die tijd bleef ze ziek. 
Wat doet dat met je als moeder? En wat als blijkt 
dat jij dezelfde ziekte blijkt te hebben?

Al deze jonge meiden hebben hun eigen verhaal, 
maar er is één ding dat ze gemeen hebben: het zijn 
allemaal vechters. Vechten voor genezing, vechten 
voor de toekomst, vechten om dromen te laten 
uitkomen of vechten voor de volgende dag om die 
zo leuk en mooi mogelijk te maken. 

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-03. All rights reserved 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*     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* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

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. 

Door de BodyFit® Technologie van SenSura Mio kan de elastische huidplak 
meebewegen met iedere beweging die u maakt, terwijl deze goed blijft zitten. 
Zo komt de ontlasting of urine in het stomazakje terecht en niet onder de huidplak. 
Dit voorkomt lekkages en huidirritaties. Hierdoor kunt u onbezorgd genieten van 
uw dagelijkse bezigheden!

Ervaar ook het gevoel van een goede pasvorm met SenSura Mio. Het vormt zich naar 
uw lichaamsvorm, ook bij stomabreuken, littekens en huidplooien.

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

Rachel: “Ik had nooit gedacht dat ik een 
product zou vinden dat zo goed past als 
SenSura Mio Convex Flip. Het voelt heel 
stabiel en veilig en is als een handschoen. 
Ik genoot van de wandeling en het landschap 
en om buiten te zijn, en ik hoefde me geen 
zorgen te maken over het product.”

Voor ieder lichaam 
een passend stomaproduct

CA1529/39-1_adv MediReva 2019 Med. Speciaalzaak_200x265_v1.2.indd   1 12-08-19   13:24

Lees de verhalen 
van Milou, Angela 
en Kelly op pag. 24
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Wat vind jij van Vertel... ? 
Doe mee aan ons lezersonder

zoek en maak kans op een 
VVVbon van €25! Ga voor 

eind december naar medireva.
nl/lezers onderzoek en laat 

weten hoe wij Vertel... voor jou 
nog leuker kunnen 

maken.

DOE MEE 
EN WIN!
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HEKURA

Doe de test en kijk dit product past bij uw wensen.

Volume
  Ik gebruik meerdaags urinezakken met een inhoud 

tussen de 500 ml en 800 ml.
  De Hekura-urinezakken zijn beschikbaar in uitvoeringen 

van 500 ml en 750 ml.

Gebruiksgemak
  Ik heb verminderde kracht in mijn handen. 

Bijvoorbeeld: moeite met het openmaken van 
verpakkingen of potten. 

  De hefboomkraan is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig 
met één hand te bedienen is.

Discreet
  Ik wil niet dat anderen mijn afvoerende 

continentiematerialen opmerken, ik denk er vaak 
aan in sociale situaties.

  De urinezakken zijn discreet doordat ze meerdere 
compartimenten bevatten. Dit vermindert geluid (klotsen) 
en maakt de zak platter.

Comfort
  Ik draag de urinezak overdag op mijn been en wil 

deze zo min mogelijk voelen.
  Hekura is comfortabel door de stevige en zachte 

non-woven achterzijde. Daarnaast is de slanglengte aan 
te passen aan uw lichaam.

Gemak
  Ik wil mijn voorraad urinezakken eenvoudig 

opbergen en gemakkelijk een nieuwe urinezak 
uitpakken.

  De urinezakken van Hekura zijn per 10 stuks verpakt 
in een stevige kartonnen doos. Makkelijk te stapelen, 
eenvoudig te openen en stofvrij op te bergen.

Assortiment
  Ik gebruik ook een 2000 ml urinezak voor de nacht. 

  Kijk hiervoor, of als u nog andere wensen heeft, op 
hekura.nl voor ons totale assortiment.

HEKURA® is een product van Van Heek Medical | Macroweg 10 | 5804 CL  Venray
E  info@vanheek.com | www.vanheek.com

Veel vinkjes? Bespreek het 
met uw zorgverlener!
Zijn de Hekura-urinezakken iets voor u? 
Denk eraan bij uw volgende bestelling!
Plak deze ‘knoop in uw zakdoek’ op uw 
afsprakenkaart of op de voorraad van uw 
huidige producten.

4 ...

  REF-nr inhoud Z-index

HEKURA UZ 4530 500 ml 15976025
soft UZ 5060 750 ml 15945154

Slanglengte aan te passen 
aan uw lichaam

Vrij van latex

   Non-woven achterzijde
voor een hoog draagcomfort

Drie compartimenten:
gaat klotsen tegen

Maximaal zeven dagen te 
gebruiken

  Draaibaar hefboomkraantje: 
eenvoudige bediening met 
één hand

Direct door te koppelen aan 
de nachtzak

Is de Hekura Soft-urinezak 
iets voor mij? 

Soulmates Maud en Luuk12
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“Jorn en ik kennen elkaar langer 
zwanger dan niet zwanger.  

Veel sneller dan verwacht raakte ik in 
verwachting. Jorn heeft uit een eerder 
huwelijk al twee kinderen: Mees (9)  
en Saar (8). Dat we ook dolgraag een 
kindje van ons samen wilden was snel 
duidelijk, alleen niet zó vlot. We waren 
net vijf maanden samen. Ik was 
stomverbaasd, maar al snel maakte  
dat gevoel plaats voor euforie.
Mijn zwangerschap begon goed. Naast 
de gebruikelijke kwaaltjes, had ik 
nergens last van. Het enige wat me 
vooraf zorgen baarde, was dat ik 
formaat olifant zou worden. En inder
daad: ik kwam al vrij snel tien kilo aan. 
Op de twintigwekenecho constateerde 
de verloskundige dat er een flinke dame 
in m’n buik groeide. Niets om me druk 
over te maken, maar wel iets om in de 
gaten te houden. Voor de zekerheid was 
een bloedonderzoek nodig om te kijken 
of ik geen zwangerschapsdiabetes had 
ontwikkeld. Een te snel groeiende baby 
is een van de symptomen. Dat zou wel 
loslopen, vermoedde ik.”

Knagend schuldgevoel
“Een gevoel dat in het ziekenhuis werd 
versterkt. Van alle zwangere vrouwen 

die op dat moment de glucose
tolerantietest deden – hiermee wordt 
vastgesteld of je zwangerschaps
diabetes hebt – was mijn buik het 
kleinst. Toch belde de verloskundige 
een uur later op: het was zwanger
schapsdiabetes. Waar heeft ze het over, 
dacht ik verbaasd toen ze de uitslag 
vertelde. Ik had het echt niet zien 
aankomen en was flink in de war.

De dag erna moest ik al naar de 
gynaecoloog. Omdat er zo’n tempo 
achter zat en ik door alle hectiek amper 
vragen had kunnen stellen, raakte ik 
lichtelijk in paniek. De gynaecoloog 
kon me helaas weinig meer vertellen 
dan dat ik vanaf dat moment vier keer 
per dag moest prikken om mijn 
glucosewaarden te checken. Ook  
moest ik goed op mijn eten gaan letten. 
Met meer vragen dan ik gekomen was, 
ging ik naar huis. 

Als blijkt dat Marieke Hoogenhouts ongeboren 
baby wel erg hard groeit, krijgt ze met 24 weken een 
bloedonderzoek. Ze heeft zwangerschapsdiabetes. 
“Dat meisje in mijn buik kan alleen op mij rekenen en 
nu maakt mijn lichaam haar ziek, dat vind ik heftig.”

Had ik toch   
te veel cupcakes  

gegeten?

MARIEKE (36) HEEFT ZWANGERSCHAPSDIABETES

“Ik zweefde in  
onzekerheid: had 
ik het kunnen 
voorkomen?”
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glucosewaarden goed zijn, mag ik alles eten wat ik 
wil. Maar als ze afwijken is het zaak om te minde
ren met suikers en koolhydraten. Om het zekere 
voor het onzekere te nemen, let ik natuurlijk toch 
extra op wat ik eet. Op mijn menu staan nu dan 
ook vooral veel groente en weinig (fruit)suiker.”

Alles voor goede waarden
“Ik ben nu bijna tien weken verder. Van de 
zwangerschapsdiabetes zelf heb ik gelukkig 
weinig last en mijn glucosewaarden blijven tot nu 
toe mooi constant. Soms zijn ze iets te laag en voel 
ik me slap, maar verder functioneer ik prima. Wel 
is de ziekte iets wat me de hele dag bezig houdt. 
Al is het alleen maar omdat ik constant met mijn 
voeding bezig ben en ik vier keer per dag moet 
prikken in mijn vinger. Gelukkig doet dit geen 
pijn en zie ik direct mijn waardes.
Grote zorgen maak ik me niet, maar ik merk wel 
dat er een onrust sluimert op de achtergrond. 

Als mijn glucosewaarden maar goed blijven… 
Hoe hoger en onstabieler mijn bloedsuikerspiegel, 
hoe slechter het is voor de baby. Als ze wordt 
geboren met een suikerdip, zal ze zich slap en niet 
lekker voelen. Eigenlijk valt of staat alles met 
goede waarden. Van de bevalling tot hoe onze 
dochter zich na de geboorte straks voelt. Door 
mijn ziekte krijgt ze nu via de placenta te veel 
suiker binnen. Ze is daardoor wat groter dan 
gemiddeld, een lekker spekkie. 
Eenmaal geboren, krijgt ze die hoeveelheid 
glucose nooit zelf aangemaakt. Daardoor zal ze 
zich de eerste dagen sowieso niet zo lekker voelen. 
Dat vind ik wel lastig. Dat ze dankzij mij een 
slechte start krijgt. Gelukkig is het niet zo dat mijn 
dochter daardoor in het begin extra veel afvalt. 
In het ergste geval krijgt ze na de bevalling extra 
glucose toegediend en moet ze vervolgens 
afk icken van suiker. Maar ook dat zal slechts een 
paar dagen duren. Uiteraard wil ik dat wel koste 

wat kost voorkomen. Dus blijf ik me volledig 
focussen op mijn gezonde levensstijl met weinig 
(fruit)suikers en snelle koolhydraten en veel 
volkoren producten en groenten. 

Doordat ons meisje groter is dan gemiddeld, kan 
de bevalling moeilijker zijn. Daarover is nu echter 
nog weinig te zeggen. Wel is het zeker dat ik niet 
thuis ga bevallen. Iets wat ik dolgraag wilde. 
Medisch gezien kan een thuisbevalling als mijn 
waarden netjes blijven, maar Jorn wil het liever 
niet. Hij vindt het risico te groot en dat begrijp ik. 
Wat als straks na 24 uur weeën en persen blijkt dat 
ze toch te groot is voor een natuurlijke bevalling en 
ik met spoed een keizersnede moet krijgen? Ook is 
het nog onduidelijk of ik bijvoorbeeld eerder 
ingeleid moet worden. Voor een controlefreak 
zoals ik best lastig. Het voordeel is wel dat ik onder 
goede specialistische controle sta en ik niet bang 
ben dat het misgaat. ”

Goede hoop
“Volgende week heb ik een groeiecho en gesprek 
bij de gynaecoloog en hoop ik meer duidelijk te 
krijgen. Ook wil ik dan vragen of ik mijn dochter 
het eerste uur op mijn borst mag houden, zonder 
dat ze meteen naar de kinderarts hoeft. Als mijn 
waarden goed blijven, heb ik daar alle hoop op.
Na de bevalling ben ik in principe meteen diabe
tespatiënt af. Ook mijn dochter hoeft niet onder 
controle te blijven bij een kinderarts. Wel lopen 
zowel ik als de kleine een verhoogd risico op 
diabetes type 2 op latere leeftijd. Daarover maak 
ik me totaal niet druk. Met een gezonde levensstijl 
is er niets aan de hand. 
Ondanks de diabetes geniet ik intens van mijn 
zwangerschap. Misschien ben ik me door mijn 
ziekte zelfs wel extra bewust van dat gezellige 
getrappel in mijn buik. Wat een heerlijk gevoel! 
Ik heb alle vertrouwen dat de bevalling straks goed 
gaat en dat mijn meisje gezond ter wereld komt. 
Laat die kleine meid maar komen. En daarna een 
cupcake graag!”

Wat betekenden die waarden dan precies? En wat 
waren de gevolgen voor mijn baby en mij? Dat 
kleine meisje in mijn buik kan alleen op mij 
rekenen en nu doet mijn lichaam iets wat haar 
ziek maakt. Een wanhopig gevoel overheerste.”

Domme pech
“Pas twee weken later kon ik terecht bij een 
diabetesverpleegkundige en diëtiste. Tot die 
tijd zwom ik in onzekerheid. Had ik het kunnen 
voorkomen? Ondanks dat ik altijd heel gezond 
en bewust eet, knaagde er toch een schuldgevoel. 
Alsof ik faalde als moeder. Angstvallig en 
hongerig liet ik alle koolhydraten en suikers in 
die periode staan.
Na het gesprek met de diabetesverpleegkundige 
en diëtiste verdwenen gelukkig mijn ergste 
zorgen. Mijn glucosewaarden waren niet verslech
terd en ik kreeg te horen dat de zwangerschaps–
diabetes hormonaal is. Domme pech  , ik kon 

er niets aan doen. Het was dus niet mijn schuld dat 
ik het had ontwikkeld. Dat was een opluchting. 
Die wetenschap nam 99 procent van mijn schuld
gevoel weg, al was er nog lange tijd die ene procent 
die fl uisterde: ‘Had je op je werk toch niet beter 
één in plaats van twee cupcakes kunnen eten?’ 
Aan diabetes kleeft toch het vooroordeel dat het 
je eigen schuld is. Dat je te veel snoept. Mensen 
zeiden ook weleens: ‘Jij? Diabetes? Zo dik ben je 
niet!’ In het begin schaamde ik me dan ook een 
beetje en was ik bang voor wat andere mensen 
dachten. Ik liet vaker het koekje bij de koffi  e liggen 
dan anders. Terwijl er in principe geen voedings
middelen op de verboden lijst staan. Als mijn 

“Aan diabetes kleeft het 
vooroordeel dat het je 
eigen schuld is”
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L E E S M E E R
Mariekes dochtertje Mia is inmiddels geboren en 
helemaal gezond. Lees hoe het nu met hen gaat op:
medireva.nl/vertel/zwangerschapsdiabetes       
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SOFT CONVEX  VOOR ZEKERHEID 
ÉN OPTIMAAL DRAAGCOMFORT!

Rekbare opening, beschermt uw stoma

Zeer soepele, flexibele huidplak

Maximale vochtabsorptie bij 
inspanning of warm weer

E E N  H U I D P L A AT  D I E 
M E T  M I J  M E E B E W E E GT !
“Bij het tuinieren kan ik écht mezelf zijn. Onkruid 
wieden, plantjes planten, snoeien; ik doe het 
allemaal. Dit zijn momenten waarop ik blij ben en niet 
aan mijn stomamateriaal wil denken. 

De flexibele soft convex huidplaten van EuroTec zijn 
voor mij echt betrouwbaar. Ik voel het opvangsysteem 
eigenlijk niet als ik actief ben. Dat is wat ik wil!”

0165-594532
serviceteam@eurotec.nl

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

Vraag een gratis proefpakket aan 
en ervaar zelf de voordelen!

- DE HEER B. UIT OSSENDRECHT

NIEUW!

C O L U M N

“Het is alweer vier jaar geleden dat ik begon aan de 
opnames van Op de dijk. Een telefi lm over de vrese

lijke nieuwjaarsbrand in café ’t Hemeltje in Volendam in 2000. 
Ik speelde een jongen die ruim vijftig procent van zijn 
lichaam had verbrand tijdens de ramp. Dagelijks moest ik 
vierenhalf uur in de makeup om een volledig gezichtsmasker 
aangebracht te krijgen. 
Tijdens de opnames heb ik gevoeld hoe het is als mensen 
naar je littekens kijken. Soms verwonderd, soms met 
mede lijden of zelfs geschrokken. Dat was heftiger dan ik 
had verwacht. Al die blikken in je rug. Alleen kon ik mijn 
masker na het draaien er weer afh alen, in tegenstelling tot 
mensen met echte brandwonden.
Nadat de fi lm uitkwam, werd ik door de Nederlandse 
Brandwonden Stichting gevraagd of ik ambassadeur wilde 
worden. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik ben 
me bewust dat ik in een vakgebied zit waar uiterlijk zeer van 
belang is. Je moet immers steeds maar weer ‘letterlijk’ in het 
plaatje passen. Terwijl er zo veel mensen zijn die littekens 
dragen. Zichtbaar of onzichtbaar. 

Zo hoorde ik tijdens de opnames van de fi lm dat sommige 
jongeren die er die bewuste avond in café ’t Hemeltje bij 
waren maar geen verbrandingen opliepen, er achteraf soms 
slechter aan toe waren dan de jongeren mét brandwonden. 
Bij hen zaten de littekens van binnen. Doordat ze niet aan de 
buitenkant te zien waren, kregen ze niet allemaal de hulp die 
ze nodig hadden.
Sinds de telefi lm heb ik veel mensen ontmoet met heftige 
littekens van buiten én van binnen, door brand of andere 
aandoeningen. Maar de meesten waren geen slachtoff er, 
ze waren juist een inspiratiebron. Voor mij en voor vele 
anderen. Een litteken bepaalt namelijk niet hoe je in het 
leven staat of wilt staan. Ze vertellen een verhaal dat onder
deel is van jouw leven. Hoe je met dat verhaal omgaat, heb 
je grotendeels zelf in de hand. 
Ook ik heb littekens opgelopen in mijn leven, sommige zijn 
klein en zichtbaar. Ze herinneren me aan gebeurtenissen die 
leuk of minder leuk zijn. Andere littekens zijn onzichtbaar, 
maar ze hebben me gevormd tot wie ik nu ben. Ik koester ze, 
ook al doen ze soms nog pijn.”

Mike Weerts (37) is acteur en 
speelde onder andere in de fi lms 
Het bombardement, Borgman
en De Bende van Oss en in de 
musical Petticoat. Sinds 2014 
is hij ambassadeur van de Neder-
landse Brandwonden Stichting. 

Foto: Patrick Harderwijk, 
Hollandse HoogteHollandse Hoogte

MIKE WEERTS

LITTEKENS 
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G I F T B OX

Luuk begon aan zijn laatste jaar aan de Koninklijke Militaire 
Academie toen hij geveld werd door een ziekte aan zijn 
dikke darm. Zijn vriendin Maud zag hem steeds verder 

aftakelen. Ze bewondert zijn positiviteit en gaf hem  
daarom op voor de giftbox van MediReva.

Van topfit naar doodziek

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. 

Maud de Wit (24): “Ik weet het nog heel 
goed, mijn verjaardag vorig jaar. We 
aten een taartje bij Luuk in het zieken
huis en ik zag hem lopen van het toilet 
naar zijn bed. Hij was vel over been. 
Van mijn stoere, sportieve militair was 
niets meer over. Dat was een heel 
confronterend moment.
In eerste instantie dachten we aan 
buikgriep toen Luuk begin juli vorig 
jaar ziek werd. Hij hield niets meer 
binnen, had erge diarree en bleef 
overgeven. Maar de klachten gingen 
niet over en na een aantal huisarts
bezoeken belandde hij uiteindelijk met 
helse pijn op de spoedeisende hulp. Pas 
later werd duidelijk dat het ging om een 
eerste uitbraak van colitis ulcerosa, een 
chronische ontsteking aan de dikke 
darm. Dat was het begin van een enorm 
heftig jaar vol pijn, onderzoeken en 
teleurstellingen.  
In die hele rollercoaster is Luuk altijd 
optimistisch gebleven. Steeds weer gaf 
hij een positieve draai aan wat er 
gebeurde en keek hij naar wat wel kon. 
Dat vind ik ongelofelijk knap. Luuk liet 

zich niet uit het veld slaan. Zelfs niet 
toen zijn dikke darm er acuut uit moest. 
Totaal onvoorbereid kreeg hij een 
stoma, maar Luuks reactie was: ‘Als die 
darm eruit is, ben ik meteen mooi van 
die ziekte af.’ 
Nu is alles voorbij en gaat het goed met 
hem. De sportieve militair is terug. 
Ondanks alles wat er is gebeurd, 
studeerde hij afgelopen zomer af. Daar 
ben ik ongelooflijk trots op. Daarom zet 
ik hem graag in het zonnetje.” 
 
Luuk van Baal (24): “Ik vind het erg lief 
dat Maud dit voor me heeft geregeld. 
Zelf sta ik eigenlijk niet meer zo vaak 
stil bij wat er is gebeurd. Het is in zo’n 
sneltreinvaart gegaan. Ondanks mijn 
ziekte wilde ik volgens plan afstuderen, 
dus heb ik weinig tijd genomen om 
terug te kijken. Het is gelukt; mijn 
diploma is binnen. 
Ik ben er in geslaagd de dingen steeds 
per stap te bekijken en niet te verzan
den in negatieve gedachten over hoe 
het anders had gekund. Ik accepteerde 
mijn ziekte, maar deed daarnaast alles 

wat in mijn ‘span of control’ lag om 
beter te worden. 
Ook al kregen we steeds het meest 
ongunstige scenario op ons dak; ik 
probeerde te focussen op wat wel goed 
ging. Daardoor kon ik ook mijn stoma 
makkelijker accepteren. Een week voor 
de operatie riep ik al gekscherend: haal 
die darm er maar uit. Dus ik was in 
zekere zin toch voorbereid …
Natuurlijk was het niet makkelijk. 
Ik heb altijd gezond gegeten en veel 
gesport. Van sterk en topfit ging ik naar 
heel zwak en doodziek. Dat je lichaam 
in korte tijd zo kan aftakelen, is con
fronterend. Maud heeft in die periode 
ontzettend veel voor me betekend. Haar 
elke dag aan mijn bed te zien, trok me er 
doorheen. Ze was er als het nodig was. 
En ook als het niet nodig was trouwens. 
Ik vind het heel bijzonder hoe ze dit 
samen met mij heeft willen doen.”

In die hele roller- coaster is Luuk altijd  optimistisch gebleven"

D O E M E E
Maak kans op gratis kaartjes voor de  
voorstelling Schijtziek van Mouna.  
Ga naar medireva.nl/vertel/schijtziek
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“Mijn moeder heeft een foto van mij als kleuter 
waarop ik met een vuurrood hoofd op de wc keihard 
zit te persen. Ze vertelde dat het me na het maken van 
die foto eindelijk lukte te poepen en dat mijn 
ontlasting de vorm en grootte had van een tennisbal. 
Als ik die foto nu zie, denk ik: dát is Hirschsprung. 
Precies dat beeld. De buikpijn, de altijd aanwezige 
obstipatie en de ontlading als ik na meer dan een week 
eindelijk naar de wc kon. Het is bizar dat ik er pas 
na al die jaren – nota bene door mijn pasgeboren 
dochter – achter kwam dat die klachten een naam 
hebben en dat ik een chronische darmziekte heb.

Toen Chantal de Langen (44) 
was bevallen, bleek dat haar 
dochtertje Wies (nu 8) de 
ziekte van Hirschsprung had. 
Een chronische darm ziekte 
die voor vervelende klachten 
kan zorgen. Zodra Chantal 
las over de symptomen, 
kwamen die haar wel 
héél bekend voor.

“ECHTE BUIKPIJN 
WORDT NOGAL EENS 
ONDERSCHAT”

Toen Wies in 2011 werd geboren, dachten we: 
wat een mooie, sterke meid. Ze was acht pond, 
puntgaaf en leek blakend gezond. Toch zei de 
kraamverzorgster al die eerste dag: ‘We moeten 
haar wel in de gaten houden, want ze spuugt heel 
veel.’ Ik maakte me geen zorgen en was best 
relaxed, mede omdat ze mijn tweede kind was. 
Maar toen ze zo bleef spugen, niet goed dronk en 
anderhalve dag later steeds suff er werd, veran
derde dat. Toen de verloskundige kwam kijken, 
stuurde ze ons meteen door naar het kinderzie
kenhuis. Wies had ook nog steeds niet gepoept 
en dat was gek. ”

Compleet uitgedroogd
“In het ziekenhuis bleek ze compleet uitge
droogd. Bovendien viel het de arts op dat Wies 
zo’n opgezette buik had. Hij vermoedde meteen 
dat het probleem bij haar darmen zat. Daarom 
besloten ze die te spoelen. Met een slang lieten
ze rectaal water in haar darmen lopen om zo de 
ontlasting naar buiten te brengen. Ik vond het 
zo zielig, zo klein als ze was. De spoeling ging 
gelukkig goed, maar ook de dagen erna poepte 
Wies niet zelf en bleef ze misselijk. Pas na drie 
weken dagelijks spoelen en aan het infuus 
was ze voldoende aangesterkt om mee naar 
huis te mogen. 
In het ziekenhuis leerden we hoe we thuis zelf 
meerdere keren per dag haar darmen konden 
spoelen. Normaal verschoon je bij een baby voor 
elke voeding de luier. Wij waren constant in de 
weer met spoelen. Een dagtaak op zich. Onder
tussen was er nog geen diagnose. De artsen 
spraken wel al over de ziekte van Hirschsprung, 
maar dat moest nog worden onderzocht.” 

Bekende symptomen
“Als artsen een mogelijke diagnose noemen voor 
je kind, ga je natuurlijk meteen googelen. Dat 
deden wij dus ook. Toen ik online over de ziekte 
van Hirschsprung las, zei ik tegen mijn man: ‘Dit 
komt me wel héél bekend voor.’ Bij deze ziekte 

ontbreken zenuwcellen in een gedeelte van de 
wand van de dikke darm. Hierdoor zijn de 
darmbewegingen daar ernstig verstoord. Het 
resultaat: buikpijn, misselijkheid, extreme 
verstopping en veel lucht in je darmen. Klachten 
die ik al jaren kende en die Wies dus in nóg 
ernstigere mate had.
Toen Wies acht weken oud was, bleek ze inder
daad Hirschsprung te hebben. Ze werd geope
reerd toen ze vier maanden was. De artsen 

zeiden van tevoren: ‘Als haar hele darm geen 
zenuwcellen bevat, moeten we een stoma 
plaatsen. Wies kwam inderdaad met een stoma 
uit de operatie. Ze hebben haar volledige dikke 
darm en een stuk dunne darm verwijderd. 
Ingrijpend, maar we hoopten zo op beterschap. 
Een jaar later is er nog een hersteloperatie 
uitgevoerd om de stoma weer te verwijderen. 
Helaas bleef Wies ook na die tijd ziek. Ze bleef 
buikpijn houden. Ontzettend zielig. Ze was een 
heel ongelukkige baby door alle pijn: ze huilde 
veel en was onrustig. Op haar derde vonden we 
dat het zo niet langer kon en kozen we na lang 
wikken en wegen toch voor nóg een operatie, 
omdat het vermoeden bestond dat ook een deel 
van haar dunne darm geen zenuwcellen bevatte. 
Gelukkig bleek die operatie de juiste keuze, want 
daarna kregen we de ziekte eindelijk onder 
controle. Wies’ buikpijn nam af.

S A M E N  S T E R K

“ZE WAS 
EEN HEEL 

ONGELUKKIGE 
BABY DOOR 

ALLE PIJN”
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Het me+ Vitaliteits programma draagt bij aan een spoedig 
herstel en geeft tips om stap voor stap weer vitaal te worden. 

GROEN
De basis

PAARS
Fit worden

BLAUW
Vooruitgang
maken

Het bewegingsprogramma bestaat uit 3 fases en 
stimuleert mensen met een stoma een actief leven 
op te bouwen. Op uw eigen tempo waardoor u de 
controle heeft op uw herstel na de operatie. 

Bespreek wanneer u recent bent geopereerd met uw 
stomaverpleegkundige hoe u dit programma zelf kunt 
toepassen. Het bewegingsprogramma is ook zeer 
geschikt voor mensen die al langer een stoma hebben. 
Bestel direct het gratis pakket: 0800- 022 44 44. 

me+ Vitaliteits programma is ontwikkeld met artsen, fysiotherapeuten en specialisten. 
ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc.

“Toen ik een spoedoperatie moest 
ondergaan waardoor ik 
een stoma kreeg, verloor 
ik mijn zelfvertrouwen. 
De training heeft mij
geholpen om opnieuw actief
in het leven te staan 
waardoor ik de controle over 
mijn leven terug kreeg.”

Sarah Russell, Fitness coach

Ik geniet weer
van het leven

“Tijdens mijn chemotherapie heeft een 
vriend mij aangemoedigd om elke dag een 

wandeling te maken. Die positieve aandacht 
heeft mij echt geholpen. “

Harry

Vraag GRATIS het 
Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44 of ga 

naar www.convatec.nl/
meplus

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!
Vraag GRATIS het 

Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44

naar www.convatec.nl/
meplus

WT•meplus_adv_200x265mm.indd   1 29-05-19   10:35

Door onderzoek weten we dat Wies en ik 
dezelfde erfelijke genafwijking hebben die 
Hirschsprung veroorzaakt. Alleen heeft Wies 
een ernstigere vorm dan ik. 
Gelukkig beïnvloedt de ziekte haar leven inmid
dels niet al te sterk meer. Ja, het vraagt wat 
aanpassingen, onder andere in onze planning en 
dieet, maar daarmee hebben we leren leven. 
Ondanks dat Wies alleen nog dunne darmen heeft, 
moet ze elke dag darmspoelen. En ook ik doe dat 

tegenwoordig. Ik had zo veel last van obstipatie 
dat een verpleegkundige voorstelde het een keer te 
proberen. En het bleek een verademing. Eindelijk 
een lege buik.
Nu spoelen we allebei elke avond. Na het eten 
gaan we naar de badkamer, brengen we een 
slangetje in en laten we langzaam water op 
lichaamstemperatuur in onze darmen lopen. 
Door de zwaartekracht komt dan na een tijdje alle 
ontlasting mee. Nee, geen fris werkje, maar Wies 
is niet anders gewend. Met haar acht jaar voelt ze 
al heel goed aan dat het spoelen haar buik goed 
doet, dus ze vindt het niet erg.”

Dikke pech 
“Op school krijgt Wies als ze naar de wc moet 
hulp van een klassenassistent. Bij het plassen 
komt vaak ook wat ontlasting mee en die is bij 
haar extra zuur, dus dat moet goed worden 
schoongemaakt. Om klasgenoten in te lichten 

over die extra hulp, geeft ze elk jaar een spreek
beurt over haar aandoening. Dat werkt goed, 
want niemand heeft er ooit iets over gezegd. 
Haar klasgenoten weten: Wies heeft een 
darmaandoening en dat is dat. Ook thuis zijn  
we er nuchter over: ja, het is pech dat we allebei 
Hirschsprung hebben, maar het beperkt ons 
verder niet. We gaan bijvoorbeeld gewoon dagjes 
weg. Dan zitten we misschien iets langer op de 
wc dan anderen, want Wies heeft ook wat 
problemen gehad met haar blaas. En we letten  
op dat Wies niet te veel suiker binnenkrijgt, want 
dat is niet goed voor haar darmen en kan voor 
pijn zorgen. Maar los daarvan gaat het prima. 
Net als kamperen. Want spoelen op de camping
wc lukt ook. Ik kan gelukkig ook gewoon 
werken: ik ben kapster en kan dat werk prima 
uitvoeren. Sinds ik mijn darmen spoel, zijn m’n 
klachten met zeventig procent verminderd.”

Serieuze pijn
“Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat  
de ziekte van Hirschsprung Wies en mij extra 
verbindt. Anderen zeggen weleens als je buikpijn 
hebt: ‘Neem maar een slokje water.’ Echte 
buikpijn wordt vaak onderschat. Als Wies zegt 
dat ze pijn heeft, snap ik precies wat ze bedoelt. 
Ook het feit dat ik mijn darmen ook spoel,  
maakt het voor haar normaler. 
De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er best 
een taboe heerst op darmproblemen, omdat het 
gaat over poep. Dat was voor mij de reden om 
voorzitter te worden van de patiëntenvereniging 
voor mensen met de ziekte van Hirschsprung.  
Ik hoop dat darmproblemen in de toekomst 
serieuzer worden genomen, daarom deel ik ons 
verhaal ook. Een darmaandoening kan zo veel 
impact hebben op je leven. Als mijn buikpijn 
eerder serieus was genomen, had dat jaren aan 
ongemak en pijn gescheeld.”

L E E S M E E R
Meer lezen over darmspoelen? MediReva’s  
verpleegkundige Charlotte geeft tips op:
medireva.nl/vertel/darmspoelen

“ALS WIES ZEGT 
DAT ZE PIJN 
HEEFT, SNAP IK  
PRECIES WAT 
ZE BEDOELT”



  

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.

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!

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

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren                                 ik gebruik geen katheters

 ik gebruik producten van Coloplast     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

NL_IC_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MEDIREVA

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van:  SpeediCath® Flex Pocket-size CH                SpeediCath® Compact Man    

               /               /    

                            

“Ik ben veel onafhankelijker geworden en kan 
de dingen doen die ik wil doen.”

“ Met de bolvormige tip gaat het inbrengen gemakkelijk 
en ben ik zo klaar met katheteriseren.”

Hans over SpeediCath® Compact Man

Voor Peter is SpeediCath Flex Pocket-size ideaal: “Een gewone 
katheter kan ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft 
steken. Door de bolvormige tip van SpeediCath Flex Pocket-size 
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.”

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.”

Peter over SpeediCath® Flex Pocket-size

katheter kan ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft 

kan ik ook langs moeilijker sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt 

kunt op plaatsen katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”

CA1618-2–Adv A4 SCCM+Flex+bon_08-19.indd   1 30-08-19   09:32
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

EEN AFSCHEIDSREIS 
VOOR MIJN VROUW

“De dag dat ik besloot een afscheidsreis 
te maken ter ere van mijn overleden 
vrouw, wist ik al precies wat de route 
moest zijn. Van Spanje naar Frankrijk 
via Zwitserland naar Italië en via 
Oostenrijk en Duitsland weer terug. 
Het is een reis die mijn vrouw en ik  
41 jaar lang elke zomer samen maakten. 
Corrie was reislustig en dol op Spanje 
en Italië. Elk jaar keek ze uit naar onze 
trip die kant op. Ze reed graag auto en 
genoot al intens van de reis ernaartoe. 
Vorig jaar zouden we weer gaan. Tot het 
ondenkbare gebeurde. Heel plotseling, 
na een val in het verpleeghuis, is Corrie 
overleden. Ze was daar om bij te komen 
na een heupoperatie en zou bijna weer 
thuiskomen. Op een donderdag
morgen reed ik naar haar toe om haar 
een dag mee te nemen naar Duitsland.  
In de auto kreeg ik het telefoontje:  
‘Uw vrouw is gevallen’. Daarna is ze niet 
meer uit bed gekomen. Ze riep steeds 
mijn naam, maar ze was niet echt bij  
en we hebben nooit meer met elkaar 
kunnen praten. Tien dagen was ik bij 

haar in het verpleeghuis en toen stierf 
ze. Het was verschrikkelijk. 
Ik heb het er erg moeilijk mee dat 
Corrie er niet meer is. 64 jaar zijn we 
samen geweest. Zij was zestien en ik 
achttien toen we elkaar leerden kennen. 
Ze was een schitterende vrouw, de 
enige in mijn leven. Onze reis wilde ik 
dit jaar alsnog maken. Ter ere van haar, 
samen met onze jongste zoon. Ik wilde 
al die plekken zien waar ik met haar zo 

vaak ben geweest en waar zoveel mooie 
herinneringen liggen. Ik wilde alle 
mensen ontmoeten die we samen op 
onze vakanties hebben leren kennen. 
Want we hebben wat vrienden gemaakt 
in al die jaren. Met veel hoteleigenaren 
en andere reizigers heb ik nog steeds 
goed contact. 
Door problemen met mijn eigen 
gezondheid ging het helaas anders dan 
gepland. Zo zijn we op doktersadvies 
met de bus naar Spanje geweest, in 
plaats van met de auto. Doordat er een 
operatie tussendoor komt, moet Italië 
nog even wachten. Maar het was 
geweldig om weer in Spanje te zijn. 
Mijn zoon en ik zijn op de scooter heel 
Benidorm door gecrost, we hebben alle 
straten van Salou gezien, alle winkeltjes 
bekeken. We hebben gewandeld, 
gezwommen, een casinootje gepakt, op 
het terras gezeten; alle dingen waar ik 
met haar zo van genoot. Het was 
verdrietig en prachtig tegelijk.”

 – JAN VAN DER ZANDEN (82) 

Ze was een 
schitterende  

vrouw, de enige  
in mijn leven …” 

Def adv komt nog
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Getipt: rolstoeltraining 
Sporten en actief blijven, begint bij 
de basis. Oftewel: zelfverzekerd en 
met een veilig gevoel in je rolstoel 
zitten en in staat zijn om je hulp
middel goed te beheersen. Heb je 
daar moeite mee? Denk dan eens aan 
een rolstoeltraining. Het Wheelchair 
Skills Team biedt verschillende 
trainingen aan voor volwassenen 

en kinderen die gericht zijn op het 
verbeteren van de rijvaardigheid en 
het dagelijks gebruik. Hierna voel je 
je zelfredzamer en krijgt je zelfver
trouwen een fl inke boost. Net als je 
gevoel van vrijheid. Wel zo prettig! 

Meer info: wheelchairskillsteam.nl/
rova-trainingen/

7x
Waarom sporten goed is 
Tuurlijk door te sporten krijg je een fi t lichaam, 
maar het heeft nog veel meer voordelen.

1.   Goed voor je geheugen
2.  Minder stress
3.  Vermindert de kans op ziektes
4.  Gezonder hart
5.  Sterkere botten
6.  Betere stoelgang
7.  Meer energie

Rolstoel en sporten, lastig? 
Nee hoor! Ook als je 
minder mobiel bent, kun 
je nog heel actief zijn. In 
dit dossier staan allerlei 
handige tips & trips. 
Zo houd je je lichaam
sterk en fi t.

D O S S I E R

Keep on rolling
Fit blijven in je rolstoel: zó doe je dat

1. VERSTERK JE CORE
Ga rechtop zitten in je rolstoel en 
strek je armen recht vooruit. Focus 
op de spieren in je bovenlichaam en 
draai zover je kunt langzaam naar 
rechts. Houd deze positie even vast 
en draai terug naar het midden. 
Draai vervolgens naar links en doe 
hetzelfde. Herhaal: tien keer. 

2. HOGE KNIE-OEFENING
Span de spieren in je bovenlichaam 

aan en plaats je voeten plat op de 
grond of je voetplaat. Til zover als je 
kunt langzaam een van je benen op, 
en buig je knie naar je toe. Houd 
deze positie vijf seconden vast 
voordat je je voet weer neerzet en 
met je andere been begint. Herhaal 
dit tien keer met ieder been.

3. BAL DRUKKEN
Ga rechtop zitten en houd met 
beide handen een bal vast. Hoe 

harder je daarin met je handen 
drukt, hoe meer je je borstspieren 
aanspant. Duw de bal vervolgens 
naar voren totdat je ellenbogen 
bijna gestrekt zijn. Blijf ondertus
sen de bal indrukken. Laat je borst
spieren werken. Trek de bal dan 
weer naar je toe. Herhaal deze 
oefening tien keer.

Soepel en sterk
 3 x simpele & doeltreff ende oefeningen
Soepel en sterk

“Bij het Nederlands rolstoel-
basketbalteam leerde ik niet 
alleen beter basketballen, 
maar vooral ook beter 
‘rolstoelen’. Van mijn team- 
genoten leerde ik overleven 
in ontoegankelijke hotel-
kamers.” - Marc de Hond, presentator, 

ondernemer en oud-speler van het Nederlands 
rolstoelbasketbalteam

QUOTE

WORK IT BABY!
Zin om te sporten en op zoek naar 
inspiratie? Kijk dan eens naar de 
YouTubefi lmpjes van Paul Eugene. 
Deze Amerikaan is gespecialiseerd in 
zitoefeningen en maakt ook speciale 
rolstoelworkouts. De enthousiaste 
Paul doet elke oefening vol overgave 
voor en loodst je door de zware 
momenten heen. Handig: de work
outs zijn voor elk niveau en kun je zo 
zwaar maken als je wilt.

WORK IT BABY!

Bron: passionatepeople.invacare.nl
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Rolstoelgebruikers die tips geven aan 
validen over fi t blijven … De omge
keerde wereld? Juist niet. De rolstoel
basketballers van de Nederlandse 
ploeg geven clinics bij bedrijven over 
hoe je fi t kunt blijven op kantoor. 
Want de meeste mensen zitten tegen
woordig veel te lang stil en dat laat zijn 
sporen na. De professionele rolstoel
basketballers leggen uit wat het 
inhoudt om lang te zitten en hoe 
schadelijk dat kan zijn voor je lichaam. 
oranjebasketball.com

De rollen omdraaien

… rolstoelbasketbal zo’n 
tachtig jaar geleden is uit- 
gevonden door Amerikaanse 
soldaten? Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog raakten er veel 
mensen gewond die in hun 
vrije tijd basketbalden. 
Soldaten ontwikkelden 
daarom een alternatieve 
vorm van basketbal. Zo 
konden ze hun sport toch 
blijven uitoefenen.

WIST JE DAT ...

1. Handbiken
2. Tennis
3. Zitskiën
4. Zitvolleybal
5. Wheelen
6. Basketbal
7. Badminton
8. Bowlen
9. Dansen
10. Fitness
11. Golf
12. Handbal
13. Hockey

13x
rolstoelproof 

Basketbal, diepzeeduiken, zwemmen, 
triatlon: Marieke Vervoort deed het 
allemaal. Door een ongeneeslijke 
spierziekte zit Marieke al bijna twintig 
jaar in een rolstoel. Maar elke dag 
verkent ze haar mogelijkheden. In 
haar boek Wielemie. Sporten voor 
het leven vertelt ze openhartig over de 
impact van haar ziekte en de sportieve 
uitdagingen die ze aangaat.
Wielemie. Sporten voor het leven, 
Marieke Vervoort, €19,50 

LEESTIP!

Bij jou in de buurt
Ben je benieuwd waar je bij 
jou in de buurt kunt sporten? 
Neem dan eens een kijkje op 
de website én bijhorende app: 
unieksporten.nl. Hierop kun 
je heel eenvoudig het aange
paste sportaanbod in je eigen 
regio bekijken, met links naar 
alle geschikte verenigingen in 
de buurt. Je kunt zoeken op 
woonplaats, sport en beper
king. Circa 95 procent van alle 
Nederlandse gemeenten zijn 
actief op deze site.

Kun je wel een sportieve oppepper gebruiken? 
Neem dan een kijkje op het Instagram-account 
van de volgende (paralympische) sporters. 
Wedden dat je door hun inspirerende posts jezelf 
weer weet te herpakken?

SPORTKAMPIOENEN

Handbiker en triatleet 
JETZE PLAT is Paralympisch en 
wereldkampioen. In 2017 deed hij 

mee aan een van de zwaarste 
sportwedstrijd ter wereld: 

de Iron Man in Hawaï. 
instagram.com/jetze_plat

Rolstoeltennisser DIEDE DE 
GROOT is tweevoudig wereld
kampioen en won dit jaar 
onder andere Roland Garros. 
instagram.com/diededegroot

MARLOU VAN RHIJN is de 
snelste vrouw op blades en drie
voudig Paralympisch kampioen. 
instagram.com/marlouvanrhijn

“Sporten is de beste 
therapie” 
MediRevareporter Erik Schwencke (49) 
heeft sinds 1999 een incomplete dwars–
laesie. Hoe zorgt hij ervoor dat hij fi t blijft?

“Ook al kan ik niet meer lopen, dat betekent 
niet dat ik stilzit. Sterker nog: ik sport meer 
dan in mijn lopende leven. Sporten helpt 
me om mijn belastbaarheid een boost te 
geven. Mijn buikspieren werken maar 
deels. Doordat ik sport, kan ik nu iets 
oprapen zonder al mijn kracht te gebrui
ken. Dat geef me een boost. Daarnaast vind 
ik het mentale aspect van sporten fi jn. Het 
helpt me om mijn hoofd leeg te maken. 
Toen ik na mijn eerste vrijwillige stoma
operatie in een dip zat, bleek de beste 
therapie sporten te zijn. Zoek daarom 
binnen jouw mogelijkheden een vorm van 
beweging die bij je past. Maar zorg ervoor 
dat je jezelf niet te ver pusht. Sporten in een 
rolstoel kan een groot beroep doen op je 
schouders en bovenlichaam. Belast jezelf 
niet te eenzijdig en wissel af qua sporten. 
Zo houd je slijtage door overbelasting 
zolang mogelijk buiten de deur.”

De ervaringsdeskundige vertelt

L E E S M E E R
Benieuwd naar Erik’s ultieme tips om fi t te 
blijven? Je leest ze op mediva.nl/vertel/
fi tblijven

3x

De ervaringsdeskundige vertelt

De rollen omdraaien
Rolstoelgebruikers die tips geven aan 
validen over fi t blijven … De omge
keerde wereld? Juist niet. De rolstoel
basketballers van de Nederlandse 
ploeg geven clinics bij bedrijven over 
hoe je fi t kunt blijven op kantoor. 
Want de meeste mensen zitten tegen
woordig veel te lang stil en dat laat zijn 
sporen na. De professionele rolstoel
basketballers leggen uit wat het 
inhoudt om lang te zitten en hoe 
schadelijk dat kan zijn voor je lichaam. 
oranjebasketball.com

Bij jou in de buurt
Ben je benieuwd waar je bij 
jou in de buurt kunt sporten? 
Neem dan eens een kijkje op 
de website én bijhorende app: 

. Hierop kun 
je heel eenvoudig het aange
paste sportaanbod in je eigen 
regio bekijken, met links naar 
alle geschikte verenigingen in 
de buurt. Je kunt zoeken op 
woonplaats, sport en beper
king. Circa 95 procent van alle 
Nederlandse gemeenten zijn 

De rollen omdraaienDe rollen omdraaienDe rollen omdraaien
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P O W E R G I R L S

Een bord romige spaghetti, naar McDonalds of een groot 
stuk chocola. Voor deze jonge meiden zit dat er niet meer 
in. Zij zijn afhankelijk van sonde- of parenterale voeding. 

“Ik kan me niet eens meer herinneren hoe dat smaakt: eten.”

JONG  
&

 NOOIT 
MEER 
ETEN

Confronterend vond ik het: zo’n slang door mijn neus”

ANGELA PORCEDDU (20) HEEFT EEN 
DEPRESSIE EN EEN PERSOONLIJKHEIDS-
STOORNIS. ALS GEVOLG DAARVAN 
ONTWIKKELDE ZE ANOREXIA. 
“Mokka. Die smaak van de drinkvoeding was 

nog wel te doen. Tenminste niet zo extreem 

zoet. Zo’n tweeënhalf jaar lang heb ik die pakjes 

moeten gebruiken in een poging om aan te 

komen. Op mijn dertiende werd ik depressief. 

Alles verloor zijn glans. Door minder te eten, 

leek ik even de controle te hebben. Maar met 

het verliezen van de kilo’s verloor ik ook steeds 

meer mezelf. Zo ontwikkelde ik al snel anorexia.

In januari 2017 was ik zó mager, dat ik werd 

opgenomen in het ziekenhuis. Daar kreeg ik 

drinkvoeding om aan te sterken. Die dronk ik 

met flinke tegenzin. Met een berglading pakjes 

werd ik naar huis gestuurd, maar eenmaal thuis 

verviel ik al snel in oude patronen. En dus werd 

ik een halfjaar later weer opgenomen, dit keer 

voor verplichte sondevoeding. Behoorlijk 

confronterend vond ik dat, zo’n slang door mijn 

neus. Iedereen kon zien dat er iets met mij aan 

de hand was. Maar ja, ik had ook wel door dat ik 

veel te dun was. Helaas bleek ik na een week 

sondevoeding alsnog te zijn afgevallen en dus 

werd ik naar huis gestuurd. Vervolgens zat ik een 

paar maanden in een eetstoorniskliniek. Daar 

kwam ik een halve kilo per week aan. Dat bleek te 

weinig en dus werd ik wéér naar huis gestuurd. Zo 

frustrerend! Ik voelde me ontzettend onbegrepen 

en besloot: dan doe ik het wel alleen. Dat gaat 

redelijk goed. Ik ben van de drinkvoeding af en 

eet thuis met de pot mee. Maar helemaal zonder 

schuldgevoel eten? Da’s lastig. Maar ik werk 

eraan. Als mijn ouders nu uit eten gaan, ga ik 

gewoon mee. Dat had ik vroeger nooit gekund. 

Het voelt als een enorme overwinning.”



Sinds ik niet meer  eet, verloor ik best wat vriendinnen”
SINDS HAAR TIENDE HEEFT KELLY  
BECKERS (22) DE ONGENEESLIJKE ZIEKTE 
CIIP. ZE HEEFT AL VIJF JAAR NIET MEER 
GEGETEN. “Andijviestamppot met een goede 

vette worst. Mijn favoriet. Althans, dat wás mijn 

lievelingseten. Ik kan me eigenlijk niet eens 

herinneren hoe het smaakte. Missen doe ik 

eten inmiddels niet meer. Ik weet niet beter. 

Door mijn aandoening heb ik twee stoma’s en 

een lijn in mijn slagader waardoor de voeding 

en voedingssupplementen rechtstreeks in mijn 

bloedbaan worden toegediend. Zo krijg ik mijn 

‘eten’. Als je niet meer eet, beïnvloedt dat 

natuurlijk je leven. Eten is overal: je hoeft de tv 

maar aan te zetten of de reclames daarover 

vliegen je om de oren. In het begin vond ik dat 

onwijs confronterend, maar inmiddels kan ik 

daar beter mee omgaan. Het is nu eenmaal wat 

het is. Niet iedereen kan het zo zien. Sinds ik 

niet meer eet, heb ik best wat vriendinnen 

verloren. Ik werd opeens niet meer uitgeno-

digd voor avondjes uit. Want eten en drinken 

deed ik toch niet, dus waarom zouden zij me 

dan meevragen? 

Door mijn ziekte kan ik morgen overlijden,  

maar het kan ook nog twee jaar duren.  

Dat is niet iets waar ik continu mee bezig  

ben. Ik leef in het moment. Een tijd terug lag  

ik op het randje. Mijn ouders hadden al 

afscheid van me genomen. Maar ik wist te 

overleven. Sindsdien is er een knop om. 

Dingen die ik vroeger normaal vond, neem  

ik nu niet meer voor lief. Dat mijn vierjarige 

neefje mijn naam kan zeggen bijvoorbeeld. 

Dat ik dat nog mag mee maken, denk ik  

dan. Voor hetzelfde geld was ik er al niet 

meer geweest.” 
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L E E S  M E E R
Lees de complete verhalen van 
Kelly,  Milou en Angela op: 
medireva.nl/vertel/kelly 

MILOU COENRAATS (18) HEEFT SINDS 2017 
EMETOFOBIE: EEN ANGST OM OVER TE 
GEVEN. DAARDOOR IS ZE AFHANKELIJK 
VAN SONDEVOEDING.
“Als je niet eet, heb je een heel ander leven. 

Alles in het leven draait nu eenmaal om eten. 

Alleen kan ik daar niet aan meedoen. Als mijn 

ouders gaan barbecueën, is dat een lastig 

moment voor me. En als ik op straat loop en ik 

zie een groep jongeren de McDonalds binnen 

gaan, denk ik: dat wil ik ook. Maar dat gaat niet.

Het begon toen ik eind december 2017 

spaghetti at. Opeens kreeg ik uit het niets een 

paniekaanval. Ik had het warm en werd overval-

len door een intens angstig gevoel. Waarschijn-

lijk had dat te maken met stress. In die periode 

had ik veel problemen op school, daar werd ik 

gepest. Na dat ene bord spaghetti schoof ik 

steeds vaker eten weg. Beetje bij beetje 

ontwikkelde ik een angst om te eten. Ik was 

doodsbang om over te geven en viel daardoor 

zo erg af, dat ik aan de drinkvoeding moest. Ik 

leefde op drie van die flesjes per dag, maar dat 

was niet genoeg. Ik werd opgenomen in het 

ziekenhuis en kreeg een sonde. Best heftig, 

maar ik wist ook dat ik geen keuze had. Na twee 

weken mocht ik naar huis, maar de sonde ging 

mee. Ik heb geprobeerd om zelf weer te gaan 

eten, maar dat lukt niet. Een paar happen en ik 

krijg weer een paniekaanval. En dus blijf ik 

voorlopig aan de sondevoeding. Ondanks alles 

probeer ik positief te blijven. Met kerst ga ik 

naar Disneyland Parijs. Daar verheug ik me 

ontzettend op. Even in een wereld zijn waar 

zorgen niet lijken te bestaan. Dat wil ik ook 

meegeven aan anderen: zoek iets waar je kracht 

uithaalt. Dat helpt.”

Als ik jongeren de  McDonalds binnen  zie gaan, denk ik:  dat wil ik ook”
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DOEN DIT SEIZOEN
Doen, zien en lezen. Vertel … zet de leukste binnen- en buitenactiviteiten voor 
deze herfst op een rij.

VOOR HET SLAPENGAAN
Op zoek naar rust? Deze 
Koreaanse bestseller is 
geschreven door een 
boeddhistische monnik en 
staat vol prachtige illustraties 
en adviezen over zelfrefl ectie, 
kalmte vinden en hoe je 
mindful kunt omgaan met 
negatieve emoties als woede 
en jaloezie. Tip: lees een 
aantal bladzijden voor het 

slapengaan en je valt gegarandeerd snel in slaap.
Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt, Haemin 
Sunim, €15,99 Boekerij

OP WERELDREIS
Winti, ayahuasca, sjamanen en heksen. Tijdens de 
tentoonstelling Helende Kracht maak je een reis rond de 
wereld. Ontdek wat voor eeuwenoude helende rituelen, 
methodes en hulpmiddelen er op de wereld voorkomen. 
Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben hetzelfde doel: 
balans en genezing brengen in je lichaam, hoofd en ziel.
Helende kracht is te zien t/m 5 jan 2020, 
Museum Volkenkunde in Leiden

VAN RUSLAND NAAR PARIJS
Sinds september is de grote Broadwayproductie Anastasia 
eindelijk in Nederland te zien. In deze sprookjesachtige 
musical duikt er jaren na de vermissing van een beroemde 
Russische prinses een vrouw op zonder naam en geschiede
nis. Wie is zij? Haar reis voert haar van het Russische 
tsarenrijk naar de roaring twenties in Parijs.
Vanaf september in het AFAS Circustheater Scheveningen

HET 6 MINUTEN 
DAGBOEK 
Jezelf gelukkig schrijven? 
Dat kan, stelt auteur 
Dominik Spenst. En het 
mooie is: het kost je 
dagelijks maar zes minuten. 
Spenst studeerde bedrijfs
kunde, maar na een zwaar 
ongeluk belandde hij voor 
vier maanden in het 
ziekenhuis. Tijdens deze 
periode kwam hij op het 
idee voor dit bijzondere 
dagboek. Door dagelijks 
op te schrijven hoe (posi
tief) je dag was, ontstaan 
er positieve gedachtes en 
gewoontes waardoor je je 
vanzelf gelukkiger gaat 
voelen.  
Het 6 minuten dagboek, 
Dominik Spenst, €16,99
Spectrum 

BRABANTSE SAHARA
Tussen Tilburg, Den Bosch 
en Waalwijk vind je de 
Loonse en Drunense Duinen. 
Een uitgestrekt woest gebied 
dat ook wel de Brabantse 
Sahara wordt genoemd. 
Terwijl de wind om je oren 
giert, waan je je even in een 
andere wereld. Bezoek dit 
nationale park te voet, per 
fi ets of in een huifk ar. Ook 
zijn er diverse paden 
voor rolstoelgebruikers.
Np-deloonseendrunen -
seduinen.nl

LOGEREN IN EEN NATUURHUISJE
Verscholen tussen de bomen op Landgoed de Horte vind je 
’t Witte Huis. Dit cultuurhistorische monument was vroeger 
een biljarthuisje van de landheer. Recent is het door het 
duurzame woonmerk By Mölle omgetoverd in een heerlijke 
buitenplek waar je ook kunt logeren. Geniet binnen van 
comfort en luxe en maak buiten de mooiste wandelingen 
door de bossen van het Overijsselse Vechtdal. Je huurt het 
huisje inclusief twee fi etsen.
Bymolle.com/pages/t-witte-huis

EEN DAGJE WELLNESS
Guur weer en kun jij wel een opkikker gebruiken? Verwen 
jezelf met een ontspandagje bij een van de mooiste 
wellnessresorts van Nederland: de Veluwse Bron. Warm
je spieren op in een kruidenbad, trek een baantje in een 
van de vele zwembaden en geniet van de vele bijzondere 
sauna’s. Zoals bijvoorbeeld het paradepaardje: de wild–
observatiesauna waar je met een temperatuur van gemid
deld 75 graden uitkijkt over het naastgelegen natuurmeer. 
Veluwsebron.nl

STERREN SPOTTEN
Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 
Donald Sutherland. Deze 
sciencefi ctionfi lm zit boordevol 
sterren. Astronaut Roy McBride 
(Pitt) reist naar de uiterste hoeken 
van ons zonnestelsel, terwijl hij 
op zoek is naar zijn vermiste 
vader die twintig jaar geleden op 
een ruimtemissie ging en nooit 
meer terugkwam. Zo stuit hij op 
een mysterie dat onze planeet 

bedreigt. Ad Astra wordt nu al de spannendste scifi fi lm van 
de afgelopen jaren genoemd. Terecht? Oordeel zelf. 
Vanaf 19 september in de bioscoop
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Zal ik die bij uw bestelling doen?’ Daar had ze wel oren 
naar. ‘Ach ja, laten we het gewoon proberen’, reageerde ze. 
En raad eens wat? Al na drie dagen belde ze me terug, haast 
euforisch. ‘Ik geloof dat ik nú al verschil merk en ik heb 
zowaar ook minder pijn!’ Het leek wel het startschot voor 
een nieuw begin. Want ook een nieuwe operatie sloeg aan. 
Na al die jaren ging het opeens bergopwaarts.”

Zelfgemaakte bedankkaartjes
“Niet veel later kreeg ik een prachtige kaart 

van haar als bedankje. Zelf ben ik 
helemaal niet zo’n knutselkoningin. 

Dus dat ze dit deed, vond ik heel 
ontroerend. Daarna stuurde ze me 
vaker bedankkaartjes toe. Steeds zat 
er ook een handgeschreven briefje 
bij met een lieve, persoonlijke tekst. 
Dat ze ons contact zo waardeerde. 

Ik bel mevrouw daarna altijd om haar 
te bedanken voor de lieve kaartjes. Toch 

het minste wat ik kan doen. Zelf belt ze 
me ook nog geregeld, om haar bestellingen 

door te geven. Dat kan natuurlijk ook online, 
maar ‘bellen is ook wel zo gezellig’, vindt ze. ‘En dan kan 

ik je meteen ook even vertellen hoe het gaat met het nieuwe 
huis.’ Want ja, daar praten we ook over. In al die jaren bouw 
je toch een band op. Ik herken haar stem ook direct als ze 
belt. Heel bijzonder, zeker omdat het iemand is die je nooit 
hebt gezien. Dat maakt mijn werk ook zo mooi!”

* Mevrouw Van der Burgt is een fi ctieve naam.

Sandra (45): “Sommige verhalen raken je gewoon, die 
komen net wat harder binnen. Als binnendienstverpleeg
kundige ben ik gespecialiseerd in urineafvoerende 
hulpmiddelen en alles wat met darmspoelen te maken 
heeft. Dagelijks spreek ik heel wat mensen aan de telefoon. 
Zo heb ik regelmatig contact met mevrouw Van der Burgt.* 
Net als ik een veertiger, midden in de bloei van haar leven. 
Tenminste: dat zou zo moeten zijn. Al jarenlang 
kampte ze met gigantische buikklachten. 
Dat had een enorme impact op haar 
leven. ‘Ik ga ziekenhuis in, zieken
huis uit en heb de ene operatie na 
de andere’, vertelde ze me. ‘Maar 
ik heb het gevoel dat ik eigenlijk 
geen stap verder kom.’ ”

Wondercrème
“Tweemaal per dag was ze in de 
weer met darmspoelen. Heel 
schrijnend vond ik dat. Zo jong, en 
dan al zo lang in een neerwaartse 
spiraal. Daarnaast raakte mevrouw Van 
der Burgt ook steeds meer in een sociaal 
isolement. Niet zo gek, als je letterlijk de hele dag 
bezig bent met spoelen. Haar huid was door alle ingrepen 
ook fl ink beschadigd. Die was zo kapot, dat ze zichzelf 
injecties moest toedienen tegen de pijn. Ik had zo met haar 
te doen. Een tijdje terug had ik haar aan de telefoon en ze 
vertelde weer over de pijn aan haar huid. Ik opperde toen: 
‘Misschien moeten we eens een andere wondcrème 
proberen. Dit is een nieuwe crème die wonderen belooft. 

De medewerkers van MediReva bieden altijd een luisterend oor. 
Er komen aangrijpende, mooie en ontroerende verhalen voorbij. 
Verpleegkundige Sandra Jansen vertelt over een klant waar ze 

een bijzondere band mee heeft.

Een wereld van verschil

M
C

I-
20

18
-0

03
4

Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen

Care at home

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

Voor uw onafhankelijkheid – 
snel, gemakkelijk en veilig te 

gebruiken

De nieuwe katheter is vooral praktisch 

in gebruik, dit door de volledige  

beschermhoes. Liquick X-Treme  

zit ook klaar voor gebruik in de ver-

pakking. Onze bekende SafetyCat 

katheter met zacht afgeronde ogen 

(buiten- 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

of via e-mail homecare.nl@teleflex.com
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Hecht aan mensen.

• Zeer fl exibel

• Geeft alleen druk en diepte daar waar nodig (Convex)

• Voorzien van een kijkvenster

• Met geïntegreerde gordeloogjes 

• Met Manuka Honing

Distributeur: Welland Nederland BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
T + 31 (0)88 6670066 • E info@welland.nl • I www.welland.nl
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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. Desbetre� ende 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 der-
den, anders dan uw stomaverpleegkundige en/of uw Medisch Speciaalzaak. U heeft altijd het recht op toegang tot, verifi catie 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.

Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

Aanvraag proefmateriaal 2-delig Aurum Vlak en Aurum Convex
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.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

Onbezorgd genieten! Dankzij het 
plaatsen van het stomazakje zonder druk.

Colo
Ileo Uro

Vlak Convex

met

Huidplaat:           Vlak           Convex           Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

Aurum Vlak en Aurum Convex
Colo

Ileo Uro

Aurum Vlak en Aurum ConvexAurum Vlak en Aurum Convex
2-delig
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BRIRIR NGNGN IT ONONO

ZACHT FLEXIBEL, VEILIG
eakin dot® 2-delig soft convex 
Bel ons voor gratis samples 
0344-652351 of bezoek onze website 
www.eakin.nl

Voor meer zekerheid en zelfvertrouwen om 
een zo normaal mogelijk leven te leiden dankzij  
eakin dot® 2-delig soft convex
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Deze herfst trek je er heerlijk 
op uit met een paar luxe, 
comfortabele schoenen van 
Wolkyshop. These boots are 
made for walking!

MAAK KANS OP 
SCHOENEN VAN 
WOLKYSHOP

Op zoek naar een nieuw paar schoenen? Dan 
zit je bij Wolkyshop goed. Wandelschoenen, 
boots, veterschoenen, laarzen en sneakers. Je 
vindt het hier allemaal. Deze schoenen zijn 
stijlvol, comfortabel en van goede kwaliteit. 
Ze zijn niet alleen mooi om te zien, maar 
lopen ook heerlijk mede door de anatomisch 
gevormde voetbedden en zachte materialen 
die zich volledig vormen naar je voeten. 
De winnaar van deze puzzel mag zelf 
zijn eigen paar schoenen kiezen. Ga je 
bijvoorbeeld voor de e-Booster? Een lichte 
schoen met PU-zool, een speciale antislip-
strook, uitneembaar voetbed én een speciaal 
afrolsysteem waardoor je altijd goed je voeten 
afwikkelt. Of ga je liever voor de e-Walk met 
een speciaal technologisch Roll-a-Way-
systeem? Aan jou de keuze!

Kijk voor meer informatie en alle modellen op 
Wolkyshop.com.

De cijfers in de oranje vakjes vormen de 
oplossing. Stuur deze voor 9 december 
2019 naar:
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn 

of mail naar puzzel@medireva.nl. 

Dit zijn de winnaars van de sudoku uit 
het vorige nummer: M. van den Bosch uit Boxtel,

 J. Hellings uit Roermond en L. Wiegmans uit Goes.

Van harte gefeliciteerd! 

De prijswinnaars staan ook op: medireva.nl/vertel 

*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.“
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MAAK KANS OP 

LUXE SCHOENEN 

VAN WOLKYSHOP

T.W.V. € 239,95 
T.W.V. € 239,95 



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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23
94
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medische
voeding

stoma

Wat je vraag of 
behoefte ook is.
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