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W E L KO M

Vechters
Als het leven even tegen zit, mag je je verslagen 
voelen. Daar is niks mis mee, sterker nog het is 
heel menselijk. Maar daarna, hoe ga je dan verder? 
De beste remedie, maar niet de makkelijkste: blijf 
niet met dat verslagen gevoel zitten. Zoek steun 
van familie en vrienden om je heen, put inspiratie 
uit verhalen van anderen of roep de hulp in van 
professionals. Want ook als je leven op zijn kop 
staat, is er vrijwel altijd een weg omhoog. 

Terugslaan
Vechten als je je verslagen voelt, is Irene, Valerie 
en Ricardo niet vreemd. Deze drie krachtpatsers 
kregen stuk voor stuk een flinke klap te verwerken, 
maar lieten zich hierdoor niet buitenspel zetten. 
Dat ging niet zonder slag of stoot. “Je accepteert 
niet zomaar eventjes dat je chronisch ziek bent. 

Dat gaat met zulke ups-and-downs,” vertelt  
Irene (35). Toch wist zij zich te herpakken na  
haar rectumamputatie. Ze put kracht uit haar 
sport. “Ik verdiepte me in gewichtheffen en 
krachttraining, paste mijn voeding aan en  
veranderde van een ‘shit girl’ in een ‘fit girl’.”

Elke dag een geschenk
Wie zich ook niet uit het veld liet slaan, is de 
89-jarige Leo Markink. Na de zoveelste behande-
ling tegen blaaskanker twijfelde hij vier jaar 
geleden geen moment: eruit met die blaas. De 
ziekte was in één klap weg, maar hij kreeg er een 
urinestoma voor terug. “Vlak na de operatie had ik 
een kleine dip, maar al vrij snel zei ik tegen mezelf: 
‘Leo doe niet zo moeilijk, daar heb je alleen jezelf 
maar mee.’ En nu zie ik elke dag als een geschenk.”  

www.convatec.nl

De Durahesive™ huidplak van ConvaTec is  
de oplossing voor problemen met uw huidplak: 

• Het vormt een kraagje rondom de stoma. 
• Het helpt lekkage en oplossen/wegvreten 
 zoveel mogelijk te voorkomen.

Heeft u problemen
met uw huidplak? 

Lost uw plak langzaam op? 
Wij hebben een oplossing!

Bel gratis 0800-0224444

Wilt u deze huidplak proberen? 
Bel of mail ons en ontvang een proefpakket 
info.convatec@convatec.com of 0800 0224444 (gratis)

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

0165-594532Vraag een gratis proefpakket aan! serviceteam@eurotec.nl

VOOR ELKE BUIK, 
VOOR ELKE SITUATIE 
EEN LEKVRIJE 
OPLOSSING
Bel  ons  voor  adv ies : 
0 1 6 5 - 5 9 4 5 3 2 

P R A AT M E E
Hoe vecht jij terug na een tegenslag? 
Laat ons jouw verhaal weten op  
medireva.nl/vertel/terugvechten  
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Aurum® Profi le
1-delig

Profi le: een veelzijdige probleemoplosser bij 
one� enheden en/of breuk (parastomale hernia)

Hecht aan mensen.

Lekkage problemen of 
een breuk rond de stoma?

One� enheden Parastomale hernia
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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.
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“Een paar weken geleden zat ik in de wacht-
ruimte van de fysiotherapiepraktijk toen 

een paar oudere dames aan me vroegen waarom ik 
eigenlijk elke week therapie heb. Toen ik vertelde 
dat dat komt omdat ik onder andere een urine-
stoma heb, waren ze nieuwsgierig hoe die dan 
werkt. Daarop heb ik hem gewoon laten zien. 
Waarom niet? Mijn stoma hoort nu eenmaal bij 
mij. Ik heb er een, omdat ik ziek ben geweest. Het 
is wat het is. En mijn stoma heeft in feite mijn 
leven gered. Ik begin er tegen anderen niet uit 
mezelf over, maar als het ter sprake komt en ze er 
iets over willen weten, praat ik er zonder schroom 
over. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom dat een 

Leo Markink (89) mag dan op leeftijd zijn, hij staat nog 
middenin het leven. Toen hij vier jaar geleden hoorde 
dat hij een urinestoma kreeg, was dat geen grote klap. 
De oud-werktuigbouwkundige besloot meteen: ik doe 
de verzorging zelf. En dat lukt hem nog steeds.

Elke dag is een  
geschenk, ook  
mét een stoma

U lijkt wel  
een adhd'er,  
zo veel vragen  
stelt u, zei ze”

taboe zou moeten zijn. Het is voor zo veel mensen 
een goede oplossing. Ook voor mij.”

Eruit die blaas
“Ik ben in totaal twaalf keer behandeld voor 
blaaskanker. Na de laatste behandeling in 2015 was 
de arts duidelijk: als hij nog een keer kwaadaardige 
cellen zou wegnemen, zou hij misschien door mijn 
blaaswand gaan en had ik kans dat de kanker zou 
uitzaaien. Dus had ik drie keuzes: óf niks doen, 
waardoor de kanker zeker zou winnen, óf chemo-
therapie proberen met een onzekere uitkomst, óf 
mijn blaas laten verwijderen en een urinestoma 
laten plaatsen, waardoor de ziekte in één klap weg 
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zou zijn. Mijn zoon en ik keken elkaar aan en 
zeiden vrijwel meteen: ‘Dan maar die blaas eruit.’ 
Natuurlijk was het een tegenvaller dat ik moest 
worden geopereerd, maar ik heb geen seconde 
getwijfeld aan die keuze. Want met een urine-
stoma valt goed te leven. Het vergt vooral routine 
en discipline, maar afgezien daarvan zou een 
stoma niet veel impact hebben op mijn levens-
kwaliteit.”

Alles willen weten
“Al voor de operatie besloot ik: ik verzorg mijn 
urinestoma straks zelf. Thuiszorg kan dat ook voor 
je doen, maar ik wil niet afhankelijk zijn van hulp. 
Bovendien: als zij het druk hebben, kan het 
zomaar zijn dat je uren zit te wachten. Dat wil ik 

niet. Uiteindelijk heb ík besloten voor een stoma 
te gaan, dus wil ík die ook verzorgen. 
Toen ik na de operatie revalideerde in het Borst-
huis in Hengelo en de verpleegkundigen daar me 
lieten zien hoe een urostoma werkt en hoe die 
moet worden verzorgd, zat ik er bovenop. Ik wilde 
alles weten. ‘Waarom moet er poeder onder die 
plakker? Wat nu als dit of dat misgaat? En waarom 
doe je dat zo, dat kan toch makkelijker?’ Op een 
gegeven moment zei een van de verpleegkundigen: 
‘Het lijkt wel alsof u adhd hebt, zo veel vragen stelt 
u.’ Dat kan zo zijn, maar ik wilde gewoon alles 
weten, zodat ik thuis volledig zelfstandig kon 
blijven functioneren. Ik ben dan 89 en heb een 
stoma, maar verder ben ik gezond, dus ik kan die 
verzorging hartstikke goed zelf aan, míts ik weet 
hoe alles in elkaar steekt.” 

Routine en discipline
“Ik moet zeggen: het scheelt dat ik al wat ‘stoma-
ervaring’ had. In 2013 is mijn vrouw overleden.  
Zij had al een tijdlang dunne darmkanker en kreeg 
op een gegeven moment een darmstoma. In eerste 
instantie zag ze dat niet zitten, maar ik heb meteen 
gezegd: ‘Dat hoeft ons leven niet te veranderen.  
Ik verzorg hem, zodat we nog steeds samen 
eropuit kunnen en kunnen reizen.’ Dat laatste was 
iets wat we graag deden en omdat onze dochter is 
getrouwd met een diplomaat, bezochten we haar 
geregeld over de hele wereld. En zo kwam het dus 
ook dat ik een aantal jaar geleden op de Chinese 
Muur haar stoma verschoonde. Die Chinezen 
stonden wel even te kijken, haha! Ik nam het tasje 
met stomamaterialen overal mee naartoe en dat 
ging prima.
Door mijn vrouws stoma wist ik al: wil je de 
verzorging voor eigen rekening nemen, dan is het 
vooral belangrijk een goede routine te vinden en 
de discipline te hebben áltijd dezelfde stappen aan 
te houden. Ik doe dat door ’s ochtends al de spullen 

klaar te leggen die ik die avond nodig heb en 
omgekeerd. Zo weet ik zeker dat ik niet misgrijp 
en met een handdoek op de stoma mijn kamer 
door moet lopen om iets te zoeken. De ene dag 
verschoon ik de plak en het zakje van mijn stoma 
en de andere dag alleen het zakje. Dat kost me 
dagelijks ongeveer een uurtje. Inmiddels is het 
routinewerk, maar het blijft belangrijk het wel 
secuur te doen. Daarom noteer ik altijd keurig in 
mijn agenda wat ik welke dag moet verschonen en 

ben ik zo precies met het klaarleggen van alle 
materialen. En mocht het een keer misgaan,  
dan kan ik alsnog de thuiszorg bellen.”

Een balletje slaan
“Mijn urinestoma heeft niet veel impact op mijn 
leven. Vlak na de operatie had ik een kleine dip. 
Toen dacht ik even: wat een gedoe. Bovendien 
werd ik nog flink ziek door een longontsteking. 
Maar al vrij snel heb ik toen tegen mezelf gezegd: 
‘Leo, doe niet zo moeilijk, want daar heb je alleen 
jezelf maar mee. Elke dag is een geschenk.’ En zo 
zie ik het nog steeds. Ik heb een prachtig leven en 
kan nog veel mooie dingen doen. Vorige week ben 
ik bijvoorbeeld teruggekomen van een tiendaagse 
reis naar Tunesië. Samen met mijn ene dochter 
heb ik daar mijn andere dochter opgezocht. De 
reis ging uitstekend en eenmaal daar was het even 
zoeken naar mijn routine – simpelweg omdat ik op 
een andere plek was –, maar die had ik snel weer 
gevonden. Het is heel fijn dat ik die reizen nog kan 
maken met mijn kinderen. 
Maar ook thuis geniet ik. Sinds het overlijden van 
mijn vrouw woon ik alleen, maar ik voel me niet 
eenzaam. Als het weer een beetje meezit, spring  
ik op mijn e-bike of sla ik een balletje op de 
golfbaan. Bovendien maak ik elke dag een wande-
ling van minimaal een uur. Daarnaast onderneem 
ik veel met mijn zoon en dochter. Mijn uroloog 
heeft weleens gezegd dat het met een stoma extra 
belangrijk is om actief en fit te blijven, dus daar 
doe ik mijn best voor. Vlak na mijn operatie woog 
ik nog maar 62 kilo, inmiddels zit ik weer bijna op 
mijn oude gewicht van 75 kilo. Ik ben op leeftijd, 
maar voel me goed, mede dankzij de keuze van vier 
jaar geleden om voor een urinestoma te gaan, want 
wie weet hoe het anders was afgelopen. Ik kan 
tegen anderen alleen maar zeggen: laat je niet 
afschrikken door het woord stoma, want het leven 
is minstens zo mooi mét.”

         

“Stond ik op de Chinese 
Muur de stoma van mijn 
vrouw te verschonen” 

“Sinds het overlijden 
van mijn vrouw woon 
ik alleen, maar ik voel 
me niet eenzaam”
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“Altijd zitten is dodelijk. Voor lichaam, geest en levens-
lust. Overmatig zitten leidt tot een verhoogd risico  

op overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en vroegtijdig 
overlijden. Rolstoelers hebben nog een veel groter probleem. 
Zij kunnen immers nooit aan het zitten ontsnappen.  
Daarbij hebben ze ook nog extra gezondheidsrisico’s zoals 
bijvoorbeeld slechte wondgenezing en blaas-, nier- en darm-
problemen. Ook lijden ze eerder en heviger onder de gevolgen 
van ouder worden. Kortom: gezond en gelukkig ouder 
worden is voor ons beslist geen vanzelfsprekendheid. Het  
is hogere levenskunst. Dit is waarom ik het Sit Smart Dieet 
ontwikkelde. Met de juiste voeding valt namelijk zó veel te 
bereiken, daar ben ik zelf het levende bewijs van. Dit gun ik 
andere rolstoelers ook. Het is zo verdrietig om te zien hoe 
moe en gedemotiveerd mensen met een dwarslaesie vaak  
al na korte tijd zijn. Ook doet het pijn om te merken dat de 
meesten van ons denken dat ze geen enkele macht hebben 
over hun gewicht en gezondheid. Want, dat hebben ze wel 
dégelijk. Het Sit Smart Dieet is de eerste evidence-based 
voedingsmethode die speciaal is ontwikkeld voor rolstoelers. 
Het is een overwegend plantaardige voedingsmethode. Dit 

heeft een zeer gunstig effect op het metabolisme en de 
bloedvetten, en leidt bewezen tot meer dan twee keer zoveel 
gewichtsverlies dan een traditioneel diabetesdieet. Leidt een 
dergelijke manier van eten tot ‘tekorten’? Nee, het is juist 
precies andersom: het volgen van de algemene voedings-
richtlijnen leidt bij mensen met een dwarslaesie juist tot 
tekorten, zo wijst onderzoek uit. Ook de grootste diëtisten-
organisatie ter wereld (the Academy of Nutrition and 
Dietetics) stelt: ‘Plantaardige diëten zijn gezond en bieden 
voldoende voedingsstoffen, en verlagen juist het risico op 
hart- en vaatziekte, diabetes type 2, hoge bloeddruk, bepaalde  
soorten kanker en obesitas’. 
Dus, neem je gezondheid in eigen hand.  
Wees de complicaties van je handicap  
voor of keer ze om. Mes en vork zijn 
daarbij je sterkste wapens, want de 
belangrijkste stap op weg naar het 
verbeteren van je gezondheid is het 
veranderen van je eetpatroon. De 
sleutel ligt dus in jouw eigen handen. 
Of beter gezegd: op je bord!

Annemarie de Vries-Postma (51) zit sinds  
haar elfde in een rolstoel. Ze studeerde  
rechten, was het eerste professionele model  
met een zichtbare handicap, is auteur én  
ontwikkelde het Sit Smart Dieet (SSD). 

VERANDER  
JE VOEDING,  

VERBETER
JE LEVEN!

Maak kans!
Eén van de drie exem-

plaren van het boek  
Sit Smart Dieet  

winnen? Mail naar 
vertel@medireva.nl. 

Ieder uur 
krijgen 
11 mensen
trombose

Ook u kunt risico lopen. Ontdek het op trombosestichting.nl

Ieder uur 
krijgen 
11 mensen
trombose

Ook u kunt risico lopen. Ontdek het op trombosestichting.nl
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D O S S I E R

Niks roze wolk
Bevallen van een kind én een aandoening

Sondevoeding tijdens je zwangerschap

Bronnen: Moeder en Kind afdeling St. Jansdalziekenhuis, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Ouders van Nu, Diabetesvereniging Nederland, Diabetesfonds, Amsterdam UMC, Maxima MC

Iedere zwangere vrouw is weleens 
misselijk. Maar er zijn vrouwen die zo 
extreem misselijk zijn dat ze niets meer 
binnen houden. Deze ziekte wordt ook 
wel hyperemesis gravidarum (HG) 
genoemd en komt voor bij één procent 
van de zwangere vrouwen. Vrouwen die 
hier last van hebben, kunnen vaak niet 
genoeg eten en drinken. Hierdoor 
worden ze soms in het ziekenhuis 
opgenomen met uitdrogings- en onder-
voedingsverschijnselen. In de heftigste 
gevallen is sondevoeding de enige optie. 

Omdat er weinig over HG bekend is, 
doet het Amsterdam UMC samen met 
een Brits onderzoeksinstituut onder-
zoek naar deze aandoening. De weten-
schappers hopen zo onder andere meer 
te weten te komen over de oorzaak van 
de ziekte en mogelijk een middel te 
vinden waarmee ze zwangere vrouwen 
die hieraan lijden kunnen helpen.

L E E S M E E R    
Merel hield geen eten en drinken binnen en viel 
juist af tijdens haar zwangerschap. Lees haar 
verhaal op medireva.nl/vertel/HG

Zwanger zijn is niet altijd een feestje en ook na de bevalling 
zit niet iedereen op een roze wolk. Helaas krijgen vrouwen 
tijdens of na hun zwangerschap soms te maken met een 
aandoening. Dit dossier geeft je tips en tricks bij zwanger-
schapsongemakken. 

… vrouwen die regelmatig blijven sporten 
tijdens hun zwangerschap minder tijd in de 
verloskamer doorbrengen dan vrouwen  
die dat niet doen?

WIST JE DAT ...

Wond en litteken verzorgen  
na een keizersnede
Een keizersnede is een ingrijpende 
operatie. Het is niet gek dat je 
daarna nog lange tijd last hebt van 
pijn aan je buik en wond. Vaak 
wordt de wond met oplosbare 
hechtingen gehecht. Na ongeveer 
vijf tot zes weken is de wond dicht 
en vormt zich een litteken. Het 
litteken is het eerste half jaar nog 
dik, rood en oogt fel, maar dit 
wordt steeds minder. Hoe verzorg 
je de wond en litteken goed, en wat 
moet je vooral niet doen?

DO’S
•  De eerste dagen na de bevalling 

kan de wond bloeden. Maak de 
wond daarom dagelijks schoon 
met lauw water (zonder zeep) en 
dep zacht droog met een gaasje. 

•  Verzorg het litteken (niet te 
snel) met een speciale litteken-
crème of zalf. Dit stimuleert  
de genezing. 

•  Masseer het litteken na zes 
weken regelmatig. Zo blijft het 
weefsel soepel. Bovendien 
verkleint het de kans op verkle-
vingen van het littekenweefsel.  

DON’TS 
•  Bedek de wond niet als deze 

droog is, want hierdo0r creëer 
je een broeinest voor bacteriën. 
Laat de wond liever luchten, 
zodat deze sneller heelt.

•  Smeer de eerste twee weken 
geen (litteken)crème, zalf of 
huidolie op de wond.  
Hierdoor kan de wond juist 
gaan ontsteken.

•  Ga niet uitgebreid en onbe-
schermd zonnen de eerste  
twee jaar na een keizersnede.  
Uv-stralen irriteren het litteken.

Een continuglucosemeter:  
wel of niet?
Als je diabetes hebt en zwanger bent, 
kun je met een continuglucosemeter je 
glucosewaarden in de gaten houden. 
Deze wordt soms vergoed door je 
zorgverzekeraar. Op die manier kun je 
te lage en vooral te hoge glucosewaar-
den voorkomen. 

Kate 
Middleton

De Britse prinses Kate  
Middleton behoort tot de 1%  

van de zwangere vrouwen die last 
heeft van de zeldzame zwanger-
schapsziekte HG. Tijdens haar 

eerste zwangerschap werd ze 
daarom lange tijd opgenomen  

in het ziekenhuis.

L E E S M E E R    
Steeds meer vrouwen dragen  
hun keizersnedelitteken met trots.  
Hoe dat er uitziet? Kijk op  
medireva.nl/vertel/keizersnedelitteken
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Sporten? Yes you can!
Je zit er misschien niet op te wachten, maar toch is het slim 
om tijdens je zwangerschap aan je conditie te blijven werken. 
Hierdoor krijg je meer energie, heb je aanzienlijk minder last 
van zwangerschapskwaaltjes en slaap je beter. Sporten is 
daarnaast ook goed voor je baby. Door intensief te bewegen 
stimuleer je een goede doorbloeding van je placenta.  
Hierdoor verminder je de kans op chronische ziektes bij je 
kind op latere leeftijd. Ga je aan de slag? Luister dan wel goed 
naar je lichaam, dat in de loop van je zwangerschap flink 
verandert. Loop niet te hard van stapel en forceer niets.  

3
1

2Top-3 sporten tijdens  
je zwangerschap
1. Zwemmen
2. Yoga
3. Fietsen

… je baby 3% kans heeft op 
diabetes als jij diabetes 
type 1 hebt? Als je partner 
diabetes type 1 heeft, is de 
kans 6%.

WIST JE DAT ...

Zwangerschapsincontinentie
Hoe gaat Kim daarmee om? 

Kim (31) kreeg na haar bevalling last van 
urine- en ontlastingsincontinentie. Na 
ruim een jaar heeft ze nog altijd last.

Jong en incontinent. Hoe ga je daarmee om?
“Ik had een pittige bevalling waar veel fout 
ging, ik scheurde compleet uit. Ik kreeg een 
katheter, maar zou na twee dagen weer 
normaal moeten kunnen plassen. Maar op 
de eerste dag zonder katheter onder de 
douche stroomde het er letterlijk van beide 
kanten uit. Ik had totaal geen controle en 
voelde ook de aandrang niet meer.”

Heb je de incontinentie nu onder controle?
“Zodra het lichamelijk mocht, ging ik met 
bekkenbodemfysiotherapie aan de slag. Met 
die oefeningen was ik snel van mijn ontlas-
tingsincontinentie af, maar ik heb nog steeds 
last van ongewild urineverlies. Vooral rond 
mijn ovulatie – dan is het gebied rond mijn 
bekken weker – kan ik het niet ophouden. Dan 
loop ik door het dorp en voel ik opeens plas 
langs m’n been lopen. Daar sta je dan met je 
baby. Op zulke momenten kan ik wel janken.”

Hoe ga je daar nu mee om?
“Ik ben altijd voorbereid. Zo draag ik elke dag 
een inlegkruisje, maar heb ik ook een toilettas 
bij me met verschoningsmateriaal. In de dagen 
rond mijn ovulatie draag ik dikke maand-
verbanden. Ook weet ik nu wat ik moet doen 
als ik merk dat ik moet plassen. Terwijl mijn 
lichaam denkt: je moet nú rennen naar de wc, 
moet ik juist stil gaan staan en heel bewust 
mijn bekkenbodemspieren aanspannen.”

Ontwikkel je tijdens je zwangerschap 
diabetes, dan wordt dit zwangerschaps-
diabetes genoemd. Zeker één op de tien 
vrouwen in Nederland krijgt deze vorm 
van diabetes. Het ontstaat vaak na de 24ste 
week van je zwangerschap, maar gaat na de 
bevalling weer over. Als je zwangerschaps-
diabetes hebt, heb je tijdelijk te veel suiker 
in je bloed. Je baby groeit daardoor harder 
dan gemiddeld en is vaak zwaarder. Dit kan 
de bevalling moeilijker maken waardoor 
een keizersnede nodig is. Om te zorgen dat 
je niet te veel suiker in je bloed hebt, moet je 
goed op je voedingspatroon en leefstijl 
letten. Na je bevalling hebben zowel je kind 
als jij meer risico op diabetes type 2.

L E E S M E E R    
Marieke ontwikkelde zwangerschapsdiabetes. 
Lees haar verhaal op medireva.nl/vertel/geboren-
met-een-suikerdip  

Een katheter na  
een bevalling
Soms lukt het niet om na de bevalling te 
plassen. Bijvoorbeeld na een keizersnede 
of als er tijdens de bevalling veel druk op je 
buik en baarmoeder stond, terwijl je blaas 
vol zat. Je blaas en plasbuis kan na de 
bevalling dan zo gezwollen en/of gevoel-
loos zijn, dat je geen aandrang voelt om 
naar de wc te gaan. Dan wordt er een 
tijdelijke verblijfskatheter geplaatst. Zo 
wordt een mogelijke blaasontsteking of 
overrekking van de blaaswand voorkomen. 
Je blaas krijgt door de katheter de kans te 
herstellen, zodat je na het verwijderen van 
de katheter weer zelf kunt plassen. Meestal 
wordt de katheter na zo’n drie tot vijf dagen 
weer verwijderd.

D O E M E E    
Incontinentieklachten voorkomen? Op medireva.nl/
vertel/bekkenbodem lees je welke oefeningen je  
kunt doen om urineverlies tegen te gaan.  

Incontinent na je bevalling
Maar liefst een op de drie vrouwen heeft last van 
urineverlies na een bevalling. Dit komt doordat de 
bekkenbodemspieren tijdens de bevalling flink 
worden opgerekt. Vaak gaat incontinentie een 
aantal maanden na de bevalling vanzelf weer over, 
maar er is ook een groep die langdurig en soms 
zelfs volledig incontinent raakt na hun bevalling.  
Of last krijgt van een andere vorm: ontlastings-
incontinentie. Speciaal incontinentiemateriaal 
zoals (wasbare) inlegverbanden of incontinentie-
broekjes bieden dan uitkomst. 

Zwangerschapsdiabetes
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D O E M E E
Maak kans op gratis kaartjes voor de  
voorstelling Schijtziek van Mouna.  
Ga naar medireva.nl/vertel/schijtziek

G I F T B OX

Na vijftig jaar huwelijk bracht Bep Corneth haar man Sjra naar 
een verpleeghuis. Samen met dochter Christel. Een moeilijk 

moment. Met de giftbox van MediReva willen Christel en 
haar kinderen Bep bedanken voor de jarenlange zorg.  

“Bewondering voor haar  
toewijding en geduld”

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. 

Christel Corneth (40): “In 2011 werd bij 
mijn vader longkanker geconstateerd. 
Een stuk van zijn long is verwijderd en 
hij kreeg chemotherapie. De kanker is 
genezen, maar mijn vader is nooit meer 
de oude geworden. De chemo maakte 
hem erg vatbaar voor infecties; soms 
belandt hij wel vijf keer in een jaar met 
een longontsteking in het ziekenhuis. 
De laatste tijd gaat hij ook mentaal sterk 
achteruit door een combinatie van 
alzheimer en vasculaire dementie. 
De afgelopen negen jaar heeft mijn 
moeder intensief voor mijn vader 
gezorgd. Ze zette haar eigen leven aan 
de kant en stond dag en nacht voor hem 
klaar. Vooral de laatste jaren was dat een 
flinke belasting. Ze kon hem eigenlijk 
geen moment meer alleen laten! Ik heb 
heel veel bewondering voor haar 
toewijding. En voor haar geduld.
Onlangs belandde mijn vader weer in 
het ziekenhuis. In overleg met zieken-
huis en thuiszorg brachten we hem 
vanaf daar naar het verzorgingshuis. Ik 
vind het mooi dat we mijn moeder juist 

nu kunnen verrassen met de giftbox. Ik 
wil haar zo laten weten dat ik haar 
liefdevolle zorg voor mijn vader enorm 
waardeer. En wil haar tegelijk een hart 
onder de riem steken voor de tijd die 
komt. Hopelijk geeft het haar ruimte 
om weer wat beter voor zichzelf te gaan 
zorgen. Dit pakket is een mooi begin.” 

Bep Corneth-Reijnen (76): “Wat een 
verrassing, ik vind het geweldig dat 
Christel dit voor me heeft geregeld. 
Het doet me goed dat zij en de kinde-
ren zoveel waardering hebben voor 
wat ik heb gedaan. Zelf vind ik het 
eigenlijk heel gewoon dat ik voor Sjra, 
mijn man, zorgde. Je bent getrouwd in 
goede én slechte tijden, hè? Als het 
andersom was geweest, had hij het 
voor mij gedaan. 
Terugkijkend zijn het zware jaren 
geweest. Iedere keer als Sjra weer in 
het ziekenhuis had gelegen, kwam hij 
slechter thuis. De laatste tijd was ik 
vrijwel continu met hem bezig en dat 

kostte veel energie. Toch vond ik het 
ongelofelijk moeilijk om te beslissen 
dat het thuis niet langer meer kon. 
Tuurlijk, ik wist wel dat het een keer 
zou moeten, maar het moment kwam 
vlugger dan ik gedacht had. Daar heb 
ik het best wel moeilijk mee! We zijn 
vijftig jaar getrouwd en nu wonen we 
niet meer samen … 
Christel vindt het hoog tijd dat ik wat 
beter voor mezelf ga zorgen. Ze zegt 
dat ik zoveel opzij heb gezet. Dat klopt 
ook wel, maar veel dingen konden 
gewoon niet meer. Vroeger wandelde 
en fietste ik veel en ging ik elke week 
naar gym. Nu kan ik dat misschien 
langzaam weer gaan oppakken. Ik ben 
blij dat Christel en haar kinderen er 
voor me zijn! Ze is onze enige dochter 
en mijn steun en toeverlaat.”

We zijn vijftig jaar  getrouwd en nu wonen  we niet meer samen ... Dat is moeilijk"
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Naam      Voorletter(s)                      Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urinestomazakje*     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_ADVT_MR_VERTEL* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio Convex

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 en het voorjaar!

Ervaar ook het gevoel van een goede pasvorm met SenSura Mio. Het vormt zich naar 
uw lichaamsvorm, ook bij stoma’s in een kuil, 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 Convex.

Brittany: “SenSura Mio Convex is zo 
fl exibel. Het beweegt gewoon mee met 
mijn lichaam. Ik voel me zeker en ik ga 
weer naar de  sportschool. Ik ben er 
regelmatig te vinden”.

De geïntegreerde Flexlines werken net 
als de lijnen in de zool van een 
sportschoen. Het verschil in diepte stuurt 
de plaats waar de huidplak buigt, terwijl 
de stabiliteit behouden blijft.

Onbezorgd genieten van het voorjaar!Onbezorgd genieten van het voorjaar!

Voor ieder lichaam 
een passend stomaproduct

STO1707/2_adv SMio Convex Vertelmagazinev3.indd   2STO1707/2_adv SMio Convex Vertelmagazinev3.indd   2 14-02-20   09:1714-02-20   09:17
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Sporten, dat is gezond voor iedereen! Ook – of misschien zelfs juíst – 
als je chronisch ziek bent of een beperking hebt. Deze drie mensen 

laten zich door hun aandoening niet buitenspel zetten. Wat doet 
sport voor Irene, Valerie en Ricardo? 

KRACHT
PATSERS

C H R O N I S C H  Z I E K  E N  S P O R T E N

IRENE WESTERBEEK (35) HEEFT DE 
ZIEKTE VAN CROHN EN ONDERGING 
EEN RECTUMAMPUTATIE. TOCH IS DE 
ROTTERDAMSE ZO’N VIJF KEER PER 
WEEK IN DE SPORTSCHOOL TE 
VINDEN.
“Vroeger had ik dagen dat ik niet eens de 

kracht had om mijn bankpasje door een 

pinautomaat te halen. Echt álles deed pijn. 

Nu ben ik sterk, soepel en heb mijn 

spierspanning onder controle. En doe ik 

met gemak een deadlift met 60 kilo. Dat 

terwijl ik eigenlijk nooit het sportieve type 

ben geweest. Maar na de vijfde operatie 

en een trainingsprogramma in het 

revalidatiecentrum ging er een knop om. Ik 

verdiepte me in krachttraining en transfor-

meerde van een ‘shit girl’ naar een ‘fit girl’. 

Trainen heeft me zoveel sterker gemaakt. 

Letterlijk, maar zeker ook figuurlijk. 

Sporten is mijn religie geworden: het geeft 

me houvast. Elke training is een momentje 

van overweging. Sporten helpt om mijn 

lichaam en geest in contact te brengen 

met elkaar. Tot mezelf te komen. Ook 

heeft het mijn relatie met mijn lichaam 

veranderd. Ik heb nu meer controle over 

mijn lijf en wat het kan. Dat is zó bevrij-

dend. En iets wat ik anderen ook ontzet-

tend gun. Ga dus gewoon lekker sporten. 

Ook mét stoma of welke aandoening dan 

ook. Wees niet bang. En je zal zien 

hoeveel het je oplevert.”

  Hoe zette Irene de knop om?  
Lees haar verhaal op  
medireva.nl/vertel/irene

Sporten veranderde mij van een ‘shit girl’ in een ‘fit girl'”
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Diabetes is  topsport naast mijn topsport”

VALERIE MAGIS (27) WERD GESELEC-
TEERD VOOR HET NEDERLANDS 
HOCKEYTEAM TOEN KORT DAARNA 
BLEEK DAT ZE DIABETES TYPE 1 HEEFT. 
ZE GAF NIET OP EN IS NOG STEEDS 
INTERNATIONAL.  
“Kan ik nog wel blijven hockeyen? Het was 

het eerste wat door mijn hoofd ging toen 

ik in het ziekenhuis lag omdat ik diabetes 

bleek te hebben. Na jaren van keihard 

trainen was ik net geselecteerd voor het 

Nederlandse vrouwenteam. Een droom 

die uitkwam, maar die ik door mijn 

diabetes bijna in rook zag opgaan. Als je 

zo’n diagnose krijgt, staat je wereld op zijn 

kop. Toch wist ik mezelf bij elkaar te 

pakken en er weer vol voor te gaan. Met 

daarbij een heel belangrijk aandachtspunt: 

24/7 mijn lichaam in de gaten houden. Als 

ik mijn bloedsuikerwaardes niet goed 

onder controle heb, beïnvloedt dat mijn 

speelprestaties én die van mijn team-

genoten. Dat wil je niet. Wat dat aangaat is 

het onder controle houden van diabetes 

een topsport naast mijn topsport. 

Natuurlijk is dat pittig, maar het is wat het 

is. Met de juiste voorzorgsmaatregelen, 

goede communicatie én steun van coach, 

team en familie kom je een heel eind. Ook 

als je diabetes hebt, kun je grote dromen 

waarmaken. En zelfs een (top)sporter zijn!”

  Wat gaat er nog meer schuil achter  
het verhaal van Valerie? Lees het op 
medireva.nl/vertel/valerie

Tijdens het  voetballen  vergeet ik mijn  
‘handicap’”

RICARDO FECKEN (26) MIST SINDS 
KORT ZIJN LINKER-ONDERBEEN. DAT 
WEERHOUDT HEM ER NIET VAN OM 
SPORTIEF TE ZIJN. HIJ DOET AAN 
ATLETIEK EN ZIT IN HET NEDERLANDS 
AMPUTATIE VOETBALTEAM.
“Voetbal is mijn lust en mijn leven. Altijd  

al geweest. Een ernstig auto-ongeluk 

veranderde mijn leven compleet. Mijn 

linker-onderbeen was aan gort. Ik ben 

meer dan tien keer geopereerd en heb 

drie jaar lang op krukken gelopen. Op een 

gegeven moment heb ik gezegd: ampu-

teer dat been maar. Uiteindelijk is dat de 

beste keus geweest. Want juist daardoor 

kan ik alles weer. Ik voetbal ook weer, bij 

het Nederlands Amputatie Voetbalteam. 

De eerste keer dat ik meespeelde, was 

het wel even wennen. Kwam er een bal 

aanrollen, wilde ik hem aannemen met 

links. Tsja, dat gaat natuurlijk niet. Maar dat 

went, uiteindelijk. En ook al is spelen op 

krukken loeizwaar, ik vind het heerlijk. Het 

helpt me om mijn hoofd leeg te maken. 

Tijdens het spelen vergeet je gewoon dat 

je ‘gehandicapt’ bent! Sporten is voor mij 

een kwestie van gewoon dóen. Van 

stilzitten word je ook niet beter, weet ik 

uit eigen ervaring. En als ik één ding heb 

geleerd, is dat je véél meer kan dan je zelf 

denkt. Echt!”

  Nieuwsgierig naar Ricardo en naar 
amputatievoetbal? Bekijk het op 
medireva.nl/vertel/ricardo
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

GEÏNSPIREERD OP OMA

“De dag dat ik besloot om een speciaal 
stoma-afvalzakje voor openbare 
toiletten te maken, was ik bij mijn oma 
Mariët. Zij heeft sinds haar 55e een 
stoma. Inmiddels is mijn oma 73 jaar 
– ik weet dus niet beter dan dat ze een 
zakje aan haar buik heeft. Die dag 
hadden we een gesprek over school,  
ik zat toen in het tweede jaar van de 
hbo-opleiding Industrieel Product 
Ontwerpen. We praatten over wat  
beter voor haar kon en ze vertelde dat  
ze het zo’n gedoe vond als ze buitenhuis 
was en naar het toilet moest. Omdat er 
vaak geen geschikte plek is voor het 
neerleggen en verwisselen van stoma-
materiaal. Dat triggerde iets bij mij. Kon 
dat niet anders? Ik krabbelde wat in een 
notitieboekje, maar deed er verder niks 
mee. Tot mijn afstuderen twee jaar 
later. Op school kwam het idee weer 
naar boven. Mijn afstudeerdocent was 
direct enthousiast en ik besloot ermee 
aan de slag te gaan. Ik ontwierp een 
speciaal stomazakje, in de vorm van een 
neutrale A5-envelop. Het is voorzien 
van plakstrips, zodat je het op een deur 
of wand kunt ophangen. Als je het 

envelopje naar je toe opentrekt, kun je 
voorin gebruikt stomamateriaal kwijt. 
En achterin is ruimte voor schoon 
verwisselmateriaal. Daarna vouw je  
het zakje dicht, trek je deze weer van  
de deur of wand en gooi je het pakketje 
weg. Ik noem het afvalzakje ‘Mensam’, 
Latijns voor tafel. Dit product vervangt 
immers een tafel. 
Uiteraard fungeerde mijn oma als 
testpersoon, evenals Soraya met wie  
ik in contact kwam via de Stoma- 
vereniging. Zelf kan ik immers niet  
echt ervaren hoe het is om te gebruiken, 
aangezien ik geen stoma heb. Mijn oma 
was direct enthousiast. ‘Ik heb mijn 

vrijheid buitenshuis weer terug!’, riep ze 
uit. Ook op de opleiding waren ze erg te 
spreken over het product; ik studeerde 
af met een 8,5. Maar de Mensam is niet 
alleen mijn afstudeerproject, het is mijn 
bedrijf geworden. Momenteel doe ik er 
alles aan om de zakjes officieel op de 
markt te krijgen; daarvoor ben ik een 
crowdfundingsactie gestart. Ik hoop 
daar voldoende geld mee in te zamelen, 
zodat ik grootschalig kan produceren. 
Zo hoop ik mensen met een stoma 
meer onafhankelijkheid, hygiëne en 
zekerheid te geven. Dat vind ik ook zo 
mooi als je producten ontwerpt voor in 
de zorg. Je kunt echt een verschil 
maken. Dat laat dit stomazakje zien! En 
mijn oma? Die is uiteraard supertrots. 
Zij – en ik ook niet – had ooit kunnen 
bedenken dat haar stoma tot zoiets 
moois zou leiden!”

– ROBIN BOUTEN (23)

Ik heb mijn  
vrijheid weer  

terug’, riep mijn  
oma uit” 

L E E S M E E R    
Soraya testte de Mensam en is erg 
enthousiast. Lees over haar ervaring met de 
Mensam op medireva.nl/vertel/mensam

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.

Extra zekerheid en plakkracht bij 
omkrullende randjes van de huidplaat?

UltraFrame biedt extra zekerheid zonder concessies

UltraFrame®

•  Discreet door ultradunne   
 transparante fi lm

•  Huidvriendelijk

•  Waterbestendig

Hecht aan mensen.
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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. Vertel … zet de leukste binnen- en buitenactiviteiten 
voor dit voorjaar op een rij.

GROEN OVERNACHTEN
Duurzaam overnachten is 
niet alleen beter voor het 
milieu, het is ook nog eens 
supertrendy. Bijvoorbeeld  
in een Wikkelhouse van 
Stayokay. Deze tiny houses 
zijn gemaakt van gerecycled 
karton, staan midden in de 
natuur en zijn ook nog eens 
superknus. 
Stayokay.com

BLOEMENSPEKTAKEL 
Duizenden kleurrijke 
bloemen, netjes op een rij. 
Eindeloos ver en eindeloos 
mooi. In april staat neerlands 
trots, de tulp, weer volop in  
de bloei. Bewonder deze  
bloemenpracht bijvoorbeeld 
tijdens de Tulpenroute 
Flevoland. Er zijn wandel-, 
fiets- en autoroutes. Onder-
weg kun je nog meedoen aan 
een workshop of je eigen 
boeket plukken in een 
pluktuin.  
Van 10 april tot 5 mei,  
tulpenrouteflevoland.nl 

WANDELEN BIJ VOLLE MAAN 
Eén nacht per maand staat de aarde precies tussen de zon en 
de maan. Je kunt dan de volle maan in al zijn glorie bewonde-
ren. Op verschillende plekken in het land organiseert 
Staatsbosbeheer speciale volle maanwandelingen. Met een 
boswachter dwaal je door de in stilte gehulde bossen en over 
door de maan verlichte velden. Een onvergetelijke ervaring 
voor het hele gezin. 
Staatsbosbeheer.nl/vollemaanwandelingen

DE GEZONDSTE DORSTLESSER 
Water, vers fruit, groenten, granen, kruiden en specerijen: 
meer heb je niet nodig om heerlijke, koude én warme 
waterdrankjes te maken. Alleen wat inspiratie dan 
misschien, maar die vind je volop in ‘Detox water’.  
Stuk voor stuk gezonde dorstlessers die revitaliseren,  
de spijsvertering bevorderen, bijdragen aan het immuun-
systeem of ontstekingsremmend zijn.
Detox water van Angèle Ferreux-Maeght, € 17,95 (Good Cook BV)

PROEF HET VOORJAAR
Wat is er lekkerder dan vers 
geplukt fruit? Juist, niets. 
Bezoek daarom in de lente 
of zomer een van de vele 
pluktuinen die ons land rijk 
is. Ga bijvoorbeeld op 
bezoek bij het Aardbeien-
terras in Rijsbergen. In deze 
pluktuin kun je een rond-
leiding krijgen, geniet je 
van aardbeienlekkernijen 
en kun je (uiteraard) zelf 
aardbeien plukken. 
Van april tot november 
dagelijks open van  
10.00 tot 18.00 uur,  
hetaardbeienterras.nl

GENIET VAN HET WITTE GOUD 
Bijna drie weken lang verrijst middenin de aspergevelden een 
stijlvol pop-up restaurant. Elke dag bereiden chefs culinaire 
hoogstandjes met de vers gestoken asperges. En wil je je 
zintuigen laten prikkelen door Michelin-koks? Dat kan op  
de speciale top-chef dagen. Maar wees er snel bij en vergeet 
niet te reserveren. 
Van 15 mei tot en met 1 juni, Aspergekwekerij John Kelders in 
Veldhoven, aspergesopdevelden.nl 

75 JAAR VRIJHEID 
Vijf jaar lang waren we het in de Tweede Wereldoorlog 
kwijt: onze vrijheid. In 2020 staat heel Nederland stil bij  
75 jaar vrijheid. Het Nationaal Militair Museum in Soest 
viert deze vrijheid met de indrukwekkende tentoonstelling 
‘Hij of ik’. Door de ogen van een Canadees en een Duitser 
beleef je vanuit een persoonlijk perspectief de bevrijding 
van Nederland.  
Tot en met 26 september 2021, nmm.nl/hijofik 

MET CITROEN

DRIEDUBBELE CITROEN
CITROEN, MELISSE EN CITROENGRAS

goed om te ontspannen, vitaliserend
VOOR CIRCA 1,5 LITER

30 MINUTEN GEKOELD LATEN TREKKEN
2 citroenen

1 stengel citroengras
een paar takjes citroenmelisse

een paar ijsblokjes
1,5 l water

Was de citroenen en het citroengras. Snijd de citroenen in dunne 
plakjes en het citroengras in de lengte in tweeën. Schik de ijsblokjes, de 
citroenplakjes, de takjes citroenmelisse en het citroengras in een karaf. 

Voeg het water toe. Laat de drank 30 minuten in de koelkast trekken. 

Voor de hele dag

62 | detox water

DE LIBELLE ZOMERWEEK GOES EAST
Libelle tovert het Almeerderstrand tijdens de Libelle zomer-
week om tot een Oriental Garden. Streetfood, kunst, tradities 
en rituelen: laat je tijdens het zomerfeest verrassen door oud 
en nieuw Azië. Kom shoppen bij honderden tentjes, lekker 
eten, volg een inspirerende workshop, swing mee bij top-
artiesten en geniet van een gezellig dagje uit.
Van 14 tot en met 20 mei, Almere, libellezomerweek.nl 

Gratis toegang

We mogen vijf keer  

twee toegangskaarten 

weggeven. Kans  

maken? Mail naar 

vertel@medireva.nl. 

Maak kans

We mogen drie  

exemplaren ‘Detox  

water’ weggeven.  

Kans maken? Mail naar  

vertel@medireva.nl 
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S O N D E VO E D I N G

Een dagje shoppen of avondje stappen: voor de 25-jarige 
Samantha Dijks zit het er niet in. Door ernstige maag- en 
darmproblemen lukt het haar niet om op eigen kracht op 
gewicht te blijven. Ondanks alles houdt ze hoop.  

“De eerste keer dat ik aan de sondevoeding 
moest, heb ik daar nachten van gehuild. Dat 
mijn lichaam het zo liet afweten en ik ondanks 
alle moeite maar bleef afvallen, gaf me zo’n 
machteloos gevoel. En dat mijn ziekte ineens zo 
zichtbaar werd, vond ik doodeng. Een slangetje 
uit mijn neus en een pomp in een rugzak op mijn 
rug; vreselijk! Ik ben al heel lang chronisch ziek, 
maar deelde dat eigenlijk alleen met de mensen 
die heel dichtbij me staan. Vrienden en kennissen 
waren dan ook heel verbaasd toen ik de sonde 
kreeg. ‘Ik wist helemaal niet dat jij zo ziek was’, 
hoorde ik steeds weer. ‘Je bent juist altijd zo 
energiek en vrolijk!’ Dat klopt, maar ik heb naar 
de buitenwereld eerlijk gezegd ook wel veel 
toneel gespeeld. ’s Avonds met de gordijnen 
dicht zat ik me op de bank ellendig te voelen.”

Een luie dikke darm …
“Als kind had ik al blaas-, maag- en darm-
problemen, alleen wisten we er toen niet zoveel 
van. Ik ging moeizaam naar de wc en at weinig, 
maar ontwikkelde me prima. Pas toen ik in de 
puberteit veel blaasontstekingen kreeg, volgde  
er onderzoek. Ik bleek een luie dikke darm te 
hebben. In de jaren erna verergerden de klachten: 
ik kreeg steeds meer last van verstoppingen.  
In 2018 lag ik vaker wel dan niet in het zieken-
huis. Iedere keer weer was mijn darm helemaal 
volgelopen en had ik harde buiken, veel pijn en 
koorts. Met klysma’s en laxerende middelen 
brachten de artsen de boel dan weer op gang  
en mocht ik naar huis. Maar twee of drie weken 
later kon ik me weer melden en begon het 
opnieuw.” 

… en een trage maag
“Begin 2019 kwam het ziekenhuis in Heerlen met 
de mededeling dat ik uitbehandeld was. Even leek 
het erop dat ik een stoma zou krijgen. Maar omdat 
ik ook zoveel last had van misselijkheid en braken, 
wilde een MDL-arts in Maastricht eerst naar mijn 
maag kijken. En ja hoor, na onderzoek bleek dat 
ook mijn maag traag werkt: na vier uur heb ik nog 
niet eens de helft van een maaltijd verwerkt. Nu we 
dit wisten, konden we op zoek naar een geschikt 

medicijn. We vonden iets dat heel goed bij mij 
werkt. Maar toen bleek dat juist dát medicijn door 
grondstoftekort niet leverbaar was … Intussen bleef 
ik maar braken en afvallen; ik zat bijna op de grens 
van ondergewicht. Er moest wat gebeuren!”

Drie maanden volop geleefd
“Die eerste keer sondevoeding was in mei. Maar in 
oktober, december en januari was het opnieuw 
zover. Ik heb inmiddels een haat-liefdeverhouding 
met dat slangetje. Het helpt tegen de misselijkheid 
en houdt me op gewicht, maar tegelijk krijg ik er 
erge keel-, oog- en kiespijn van. Als hij erin zit, wil 
ik hem eruit omdat ik pijn heb. En als hij eruit is, 

Samantha (25) vecht tegen ondervoeding

“Er was een tijd dat ik 
volop leefde: eropuit 
met vriendinnen, een 
reis naar Boedapest. 
Heerlijk!”

“IK 
HAAT 
DIE 
SONDE 
EN BEN 
ER BLIJ 
MEE”
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L E E S  M E E R
Jorrit steunt Samantha door dik en dun. Maar wat 
betekent het voor een jonge vent om mantelzorger te 
zijn? Lees zijn verhaal op medireva.nl/vertel/mantelzorg

wil ik hem erin omdat ik misselijk ben. Ik heb een 
tijdje drinkvoeding geprobeerd, en dat ging best wel 
oké. En toen kwam er goed nieuws! Het medicijn 
dat ik zo hard nodig had, was beschikbaar. Meteen 
ging het zo goed met me dat de arts me stabiel 
verklaarde en ik pas na een half jaar weer op 

controle hoefde te komen. Ik dacht: yes, eindelijk! 
Die periode heb ik volop geleefd. Ik ging eropuit 
met vriendinnen en maakte een reis naar Boeda-
pest met mijn vriend Jorrit. Het was heerlijk!” 

In de bloei?
“Maar na drie maanden waren de medicijnen weer 
op … En dus ben ik terug bij af; het slangetje zit er 
weer. Ik wil niet negatief klinken, maar soms kost 
het me moeite de moed erin te houden. Ik ben 25, in 
de bloei van mijn leven, maar ik draai helemaal niet 
mee in de maatschappij. Dat valt me zwaar. De 
laatste maanden van 2019 was ik voor honderd 
procent ziek gemeld, maar toch heb ik er alles aan 
gedaan om halve dagen te blijven werken. Gewoon 
omdat ik zo graag wilde. Eind van het jaar moest ik 
accepteren dat het niet meer ging, en dat was zuur. 
Ook sporten kan ik niet meer, of even winkelen met 
vriendinnen. Ik dacht: een naaicursus moet lukken, 
dat kost lichamelijk weinig energie. Maar zelfs die 
lessen moet ik vaak afzeggen.” 

Monsterlijke vriend
“Als Jorrit op zondag gaat mountainbiken met 
vrienden, ben ik jaloers. Natuurlijk gun ik het 
hem, maar ik wil ook! Of als vriendinnen gaan 
borrelen in de stad … Met de sondevoeding mag 
ik sowieso niets eten of drinken, en ook dat is 
pittig. ’s Avonds even een wijntje met een kaasje 
ofzo, dat mis ik echt. De eetmomenten zijn toch 
vaak de gezelligste momenten van de dag. Ik ben 
sinds kort in therapie om mijn ziekte te leren 
accepteren. Met mijn therapeut praat ik erover 
als een groot monster, dat ik moet gaan zien als 
een vriend. Want als je minder in de weerstand 
zit, wordt het makkelijker. Ik praat tegenwoordig 
ook vaker over mijn ziekte. Vroeger schaamde ik 
me of was ik bang dat mensen me een aansteller 
zouden vinden. Nu denk ik: het is wat het is.”  

Hoop en liefde
“Als het medicijn volgende maand nog niet 
beschikbaar is, krijg ik een PEG sonde (een sonde 
rechtstreeks naar de maag, red.). Dat geeft me 
hoop: misschien is het de oplossing voor mij! 
Intussen probeer ik te genieten van de kleine 
dingen. Ik heb veel steun aan mijn ouders en Jorrit. 
Bijzonder dat ik juist in dit heftige jaar de liefde heb 
gevonden. Een maand nadat Jorrit en ik onze 
relatie ‘bekendmaakten’, begon de vervelendste 
periode. Ik zei nog: ‘Ik zou mijn tas pakken en hard 
wegrennen, want je weet niet waar je aan begint.’ 
Maar hij reageerde zo lief: ‘Te laat, want ik hou al 
van je. En met z’n tweeën ben je sterker dan alleen.’ 
Jorrit doet ontzettend veel voor me. Hij is zelfs van 
baan veranderd zodat hij meer thuis kan zijn. Hij is 
een enorme optimist, een heerlijke clown. We 
liggen vaak helemaal dubbel om drie keer niks.  
Dat geeft me weer energie!”

“In de bloei van mijn  
leven, maar niet mee-
draaien in de maat-
schappij. Dat valt me 
zwaar” 

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

Het pakketje sturen wij altijd in een 
discrete verpakking toe.

U kunt ook een gratis probeerpakket 
aanvragen via onze website:  
www.attends.nl

Volg ons op Facebook!
Attends Zorg en Welzijn

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

De producten hebben een onder-
scheidende kwaliteit en vallen 
binnen de vergoeding van de 
zorgverzekeraar. 

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

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

Geniet met zelfvertrouwen

Advertorial

www.attends.nl

088-220 88 22
Wij helpen u graag!

Heeft u vragen?
Aarzel dan niet en bel ons!
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O N D E R T U S S E N  O N L I N E

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

Vertel…

1  Medireva.nl/vertel/giftboxen
Wie jarig is trakteert en daarom gaven we vorig  
jaar extra giftboxen weg. Dat leverde twaalf  
hartverwarmende verhalen op. 

2  Medireva.nl/vertel/lyme 
Lauri (21) heeft door de ziekte van Lyme een sonde:  
“Het is maar een slangetje”.

3  Medireva.nl/vertel/ziekenwerken
Chronisch ziek en werken? Het kan! Bekijk de video  
waarin experts je op weg helpen met handige tips.

4  Medireva.nl/vertel/lidwien
Je kind ligt doodziek in het ziekenhuis en thuis heb  
je nog drie kinderen die aandacht nodig hebben.  
Lees de tweestrijd van een moeder. 

 

5  Medireva.nl/vertel/eenzaamheid
Beluister de podcast waarom ook jongeren 
zich alleen voelen en hoe je die eenzaam-
heid doorbreekt? 

6  Medireva.nl/vertel/diaboulimia
Dia-wattes? Diaboulimia. Uit een poll van 
Vertel ... blijkt dat 75% van jullie niet weet 
wat diaboulimia is. Nieuwsgierig? 

7  Medireva.nl/vertel/ijsontbijt
Begin de dag met een … ijsje! Speciaal  
voor de nationale IJs-als-ontbijt-dag 
publiceerden we vijf ijskoude 
ontbijtrecepten. 

8  Medireva.nl/vertel/sauna
Naar de sauna met een stoma? ‘Doen!’,  
zegt MediReva-reporter Nicole. Lees  
hoe zij die eerste keer ervaarde. 

2  

4  3  

1

6 

8

7

Ga naar  

medireva.nl/vertel 

en laat je nog meer 

inspireren!

5

eenzaam

door 'n slangetje

tweestrijd

hartverwarmend

dia-wattes?

lekkerrr

(on)gemakkelijk

ziek en werken
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Vind de oplossing en wie weet win je het 
Noordzee arrangement voor twee personen 
in Hotel Zuiderduin. 

MAAK KANS OP EEN 2-DAAGS  
NOORDZEE ARRANGEMENT

Het Noordzee arrangement voor twee personen bestaat uit twee over-
nachtingen in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. In deze gezellige 
badplaats geniet je het hele jaar van het strand, de duinen en van het 
geheel vernieuwde Hotel Zuiderduin. Het hotel biedt je alles wat je nodig 
hebt voor een heerlijk ontspannen verblijf. Ontdek de vele faciliteiten, zoals 
de brasserie, bowlingbaan, pub, zwembad en de uitgebreide beauty & spa 
met sauna’s en baden. Het arrangement is inclusief ontbijt en gratis gebruik 
van sauna’s en zwembad. De winnaar van dit arrangement mag kiezen 
tussen een reguliere kamer of een mindervalidenkamer met onder meer 
een hoog-laagbed en een aangepaste badkamer.  

Ontdek het hotel en alle mogelijkheden op zuiderduin.nl  

De letters in de oranje vakjes vormen 
de oplossing. Stuur deze voor 1 juni 
2020 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: Mevr. M.A. Rotgans uit 

Grootebroek

 
Van harte gefeliciteerd! 

De prijswinnaar staat ook op: medireva.nl/vertel 

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

BRING IT ON
Voor meer zekerheid en zelfvertrouwen om 
een zo normaal mogelijk leven te leiden dankzij 
eakin dot® 2-delig soft convex

*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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Zweedse puzzel 
Vul de puzzel in volgens de omschrijvingen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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WIN 

2 DAGEN AAN 

ZEE T.W.V. 

€ 270



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.

Wat je vraag of 
behoefte ook is.

*4
28
88
*

42
88

8

medische
voeding

stoma
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