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Ver tel...
De lente komt eraan
In deze Vertel... vind je daarnaast ook een splinter-

Lammetjes in de wei, bloemen in bloei en de

winterjas weer in de kast. De lente hangt in de

nieuwe rubriek ‘Doen dit seizoen’. Hierin worden

of een terrasje pakken met familie of vrienden.

gegeven. Maak bijvoorbeeld een mooie wandeling

lucht. Weer lekker naar buiten voor een wandeling,

HUIDPROBLEMEN?
LEKKAGES?
De nieuwe soft-convex huidplak voor
z e ke r h e i d é n o p t i m a a l d r a a g c o m f o r t !

Genieten van de natuur die ontwaakt. Willen we
dat niet allemaal?

Voor sommige mensen zat dat er bijna niet (meer)

in. Maar wat een kracht bleken de geïnterviewden

in dit nummer te hebben. Neem bijvoorbeeld Levi

(6), die met zijn moeder Rebecca op de cover staat.

in het Twentse Markelo of ga lekker uit eten bij
‘slow food en mood’-restaurant Buitenplaats

Plantage. Als extraatje geven we ook een leuk

inspiratieboekje weg met 365 ideeën voor wat

qualitytime met jezelf. Benieuwd naar het boek en
hoe je deze kunt winnen? Kijk snel op pagina 24.

Hij leverde een enorme strijd om te overleven.

En deze keer zijn alle lezers winnaars: voor

normaal jongetje dat lol wil maken. Je leest zijn

waarmee je bij het Limburgse Tuincentrum Leurs

Ondanks zijn ernstige longaandoening is hij een
verhaal op pagina 6.

Inspirend is ook het verhaal van Adrie, die een

levensgevaarlijke bacterie opliep, maar positiever
dan ooit in het leven staat (pag. 26). Hij laat zien

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

allerlei leuke lente-tips voor binnen en buiten

iedereen is er online een coupon te vinden

in Venlo een mooie korting krijgt. Als dat geen
lentegevoel geeft.

De redactie wenst je veel leesplezier!

dat je ook na een heftige gebeurtenis weer volop

C A D E AU VO O R J O U
Gebruikmaken van de kortingsbon?
Ga naar medireva.nl/vertel/tuincentrumleurs

kunt genieten.

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

Vraag een gratis proefpakket aan
en ervaar zelf de voordelen!
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0165-551226
info@eurotec.nl

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

‘Voel je thuis,
voel je vrij’
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Onbezorgd genieten
van het voorjaar!

Ultieme survivor Levi

16

Maandagmaatjes

Voor ieder lichaam
een passend stomaproduct
Bij de productontwikkeling van Coloplast ligt de focus op het aanpakken van Rachel: “Ik had nooit gedacht dat ik een
lekkageproblemen. Om lekkage te voorkomen is het belangrijk dat de huidplak product zou vinden dat zo goed past als
SenSura Mio Convex Flip. Het voelt heel
perfect aansluit op de huid rond de stoma.
stabiel en veilig en is als een handschoen.

Door de BodyFit® Technologie van SenSura Mio kan de elastische huidplak
Ik genoot van de wandeling en het landschap
meebewegen met iedere beweging die u maakt, terwijl deze goed blijft zitten.
en om buiten te zijn, en ik hoefde me geen
Zo komt de ontlasting of urine in het stomazakje terecht en niet onder de huidplak.
zorgen te maken over het product.”
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 stomabreuken, littekens en huidplooien.

En verder
11		
12		
19		
23		
24		
31		
33		

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.

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-03. All rights reserved Coloplast A/S

Column: Tooske Ragas
Seks na een dwarslaesie
Incontinentiedossier
De dag dat ik besloot
Doen dit seizoen
Ik luister
Puzzel

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

2-delig met klikkoppeling

2-delig met plakkoppeling

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik gebruik stomazakjes van:

Coloplast

gevaarlijke bacterie

Woonplaats

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*
Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil*

Dhr/Mevr*

26
Adrie overleefde een

Stoma sinds:
Anders, namelijk:

Diameter

/

/

mm

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
®

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

NL_BP_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT

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.
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VERTEL…
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C OV E R V E R H A A L

REBECCA’S ZOON HEEFT EEN ERNSTIGE LONGAANDOENING

Levi is
al zo veel
verder
gekomen
dan
iedereen
dacht

“A

ls mensen Levi voor het eerst zien, denken
ze vaak: ach, dat jongetje kan vast weinig.

Dat komt door zijn zuurstofslang, die valt natuurlijk meteen op. Maar vaak staan ze kort daarna

verbaasd te kijken als hij met zijn slang achter zich

aan behendig door de woonkamer dribbelt of zich
doodleuk op een van zijn grote broers werpt. Op

zulke momenten moet ik stiekem weleens lachen.
Levi’s gezondheid ís inderdaad heel breekbaar en
hij kan veel dingen niet, maar tegelijkertijd is hij
een normaal zesjarig jongetje dat stoute dingen

wil doen en zo veel mogelijk lol wil maken. Hoe
gekker, hoe beter, vindt hij. Daarin verschilt hij
niets met andere kinderen.”
Rotsvast vertrouwen

“Levi is zowel prematuur als dysmatuur (te klein
voor het aantal weken zwangerschap, red.)

geboren. Mijn placenta bleek met achttien weken
niet goed doorbloed. Levi liep daardoor achter in
zijn groei. Ik kreeg wekelijks groeiecho’s en werd

met 24 weken in het ziekenhuis opgenomen. Met
26 weken en zes dagen was er opeens paniek na

een echo: het ging niet goed met Levi. Hij moest
meteen worden gehaald. Levi bleek nog kleiner

dan verwacht: de artsen hadden hem geschat op
een kilo, maar hij woog maar 670 gram. Zijn

Rebecca Smeets (37) zorgt 24 uur per
dag voor haar zoon Levi (6), die een
ernstige longaandoening heeft. “De
arts zei dat hij vaker in het ziekenhuis
zou liggen dan thuis zou zijn. Nou,
mooi niet dus.”

hoofdje was even groot als een tennisbal en hij
verzoop zelfs na maanden in maat 44.

Het bijzondere is dat de artsen een hard hoofd

hadden in zijn toekomst, maar ik niet. Ik heb altijd
geweten: hij redt het wel. Natuurlijk lag ik ook

wakker door zijn vroeggeboorte, maar terwijl mijn

man bang was dat hij het misschien niet zou halen,
dacht ik niet eens na over die optie. Ja, dat was

struisvogelpolitiek, maar ik had ook meteen een
rotsvast vertrouwen in hem. Ergens wist ik: het
komt goed met Levi.
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Een half jaar nadat Levi uit het ziekenhuis werd
ontslagen, kwamen we erachter dat hij een

ernstige vorm van bronchopulmonale dysplasie
(BPD) en pulmonale hypertensie heeft. Dit zijn

“Als je vertrouwen hebt in
jezelf en al je vragen durft
te stellen aan deskundigen,
kun je veel leren”

twee chronische longaandoeningen waardoor hij
maar heel weinig werkende longblaasjes heeft.

zelfs per uur verschillen. De ene dag voelt hij zich

Verslagen

door de woonkamer, andere dagen kan hij haast

benauwd. De meeste kinderen met dezelfde mate
van BPD leven maar een paar maanden. Het is

dus bijzonder dat wij er ‘pas’ na een half jaar achter
kwamen en Levi het desondanks zo goed deed.

Levi heeft na die diagnose nog een half jaar op de
Kinder IC gelegen. Pas toen realiseerden we ons:
hij heeft dus 24/7 intensieve verzorging en

toezicht nodig. Altijd. Zijn zuurstofgehalte mag

niet dalen en dat kan behoorlijk schommelen na
inspanning of hoestbuien. Dat is natuurlijk

nieuws dat je eigenlijk niet wilt horen over je kind.
We waren verslagen, maar ik dacht ook: oké, dan
blijf ik bij hem. Ik ben zijn moeder, hij is mijn
verantwoordelijkheid en ik wil zorgen dat hij

zover mogelijk komt. Naast zijn moeder ben ik
dan ook zijn verpleegkundige. Toen Levi die

eerste tijd in het ziekenhuis lag, leerde ik van
specialisten hoe ik hem moest verzorgen.”
Zelf de sonde vervangen

“Ik ben elke dag bij Levi en help hem bij alles: bij
het aankleden, als hij naar de wc moet, het

toedienen van zijn sondevoeding. Levi slaapt in

een aangepast bed in de woonkamer. Mijn man en
ik liggen ’s nachts op de bank bij hem, zodat we in

de gaten kunnen houden of het goed gaat met zijn
zuurstof en of hij niet spuugt. Als dat gebeurt,

moet hij worden uitgezogen. Natuurlijk is het

pittig om zo te leven, maar inmiddels hebben we
onze weg gevonden samen. Ik heb er nooit echt
doorheen gezeten, ik blijf positief door en voor

Levi. Hoe Levi zich voelt, kan per dag en soms
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heeft gespuugd. Zijn keel is heel lang geïrriteerd
geweest. Dat hij niet praat, levert thuis geen

problemen op. Ik ken Levi zo goed dat ik aan zijn
blik zie wat hij wil of nodig heeft en anders wijst

Hij kan daarom geen moment zonder zuurstof.”

“Toen hij thuis was, kreeg hij het in no time

hij in zijn keel heeft gehad en alle keren dat hij

prima en stuitert hij sommige momenten zelfs

niets, omdat hij zo moe is. Daarom zijn we veel
thuis en houden we een rustig ritme aan. Levi
kan een groot deel van de dag gewoon lekker

spelen, dan drentelt hij door het huis met zijn zes

meter lange zuurstofslang. Als het tijd is voor zijn
sondevoeding – die krijgt hij vier keer per dag

– moet hij een uurtje in bed zitten. Dan rust hij

meteen uit. Die sonde vond ik in het begin best
spannend. Sondevoeding moet je leren toe-

dienen, het komt heel precies. Daarbij gaat de

sonde er weleens uit als Levi spuugt. De eerste

tijd belde ik iemand die hem dan kwam vervan-

gen, maar vaak moesten we dan zo lang wachten
dat ik dacht: ik wil het zelf kunnen. Dankzij de

hij dingen aan. Binnenkort krijgt hij een tablet

met pictogrammen, zodat hij ook met leeftijdsgenootjes makkelijker kan communiceren.

Het is dus een hele volksverhuizing om met hem
op pad te kunnen gaan, maar toch doen we het
graag als het kan. Levi vindt het bijvoorbeeld

fantastisch om auto te rijden. Volgens mij zou je

een wereldreis met die jongen kunnen maken per
auto. Maar het allerliefst stoeit hij met zijn grote
broers: Kyano (15) en Kayetano (13). Zij zijn gek

op hem. Ook voor hen is het natuurlijk nogal wat
om zo’n zorgintensief broertje te hebben, maar
daar klagen ze nooit over. Ze zijn heel bezorgd

en betrokken. Kyano ging ook vaak mee naar het
ziekenhuis toen Levi net was geboren en helpt

hem waar hij kan. Het is zijn kleine broertje voor
wie hij alles wil doen.”

hulp van een kinderverpleegkundige kan ik dat

Eerste woorden

vertrouwen hebt in jezelf en al je vragen durft

stoeipartij of vlak voor het slapengaan lekker

nu. Ook zijn neusbrilletje vervang ik zelf. Als je
te stellen aan deskundigen, kun je veel leren.”
Wereldreis

“Levi praat niet. Sommige mensen denken

daarom dat hij verstandelijk beperkt is, maar dat
is niet zo. Hij is hartstikke pienter. Hij heeft een
ontwikkelingsachterstand, maar begrijpt alles.
Sinds kort gaat hij een paar uur per week naar

school. Dan laden we al zijn spullen – zuurstoffles
en drie reserveflessen, verzorgingstas, uitzuigapparaat en noodkoffer – in een bolderkar en

“Mijn lievelingsmoment is als Levi na een

tegen me aan zit om even bij te komen. Op zulke
momenten realiseer ik me hoever hij al is geko-

men. Na zijn BPD-diagnose zei de arts: ‘Levi zal
vaker in het ziekenhuis liggen dan thuis zijn.’

Nou, mooi niet dus. Pasgeleden zei hij ook zijn
eerste woorden: ‘Mama’ en: ‘Die’. Over zijn

toekomst maak ik me geen zorgen, ik weet zeker
dat hij nóg veel verder komt. Hoe ver, weet

niemand en daar denk ik ook niet aan. Het doet

er niet toe. Ik geniet vooral nú heel veel van hem.”

lopen naar school. Ik blijf dan bij hem in de klas.

Hij vindt het daar fantastisch. En ik ben heel blij
dat hij zo toch wat schooluren kan maken.

Waarom Levi niet kan praten, weten we niet.

Waarschijnlijk komt dat door al die slangetjes die

LEES MEER
Krijgt jouw kind ook sondevoeding en wil je daar meer
over lezen? Lees dan de tips van een specialist op
medireva.nl/vertel/sondevoeding
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SpeediCath Flex

COLUMN

®

Tooske Ragas (44) is presentatrice,
actrice en zangeres. Samen met haar man
Bastiaan heeft ze vier kinderen. Sinds 2013 is
ze ambassadeur voor Stichting DON
(Diabetes Onderzoek Nederland).

Foto: Nick van Ormondt

Verkrijgbaar in pocket-size verpakking
Passend in het dagelijks
leven

TOOSKE RAGAS

DAPPERE
DODO

Zowel de katheter als de verpakking
zijn hersluitbaar. Zo kan de katheter
onopvallend worden meegenomen en
weggegooid na gebruik. Ook kan de
katheter eenvoudig worden aangesloten
op een urine-opvangzak, waardoor
katheteriseren vanuit de rolstoel en op bed
gemakkelijker wordt.

NIEUW

Gemakkelijk katheteriseren
Door de flexibele katheter met
bolvormige tip kan de katheter
gemakkelijk worden ingebracht. De
katheter centreert zich in de urinebuis en
zo glijdt hij eenvoudig langs alle bochten.

No-touch katheteriseren
De zachte inbrenghulp geeft controle
tijdens het inbrengen zonder de kathetertip
aan te hoeven raken. Met de droge
beschermhoes blijven uw handen droog en
kan de katheter gebruikt worden zonder
deze aan te raken.

‘‘I

k heb mijn nichtje Elief aan de telefoon. Ze belde

eigenlijk om Leentje, haar nichtje en BFF, te spreken

maar aan het eind van hun lange elfjarigengesprek over

jongens, tiktok en D.I.Y’s (zoek maar op) wil ze mij ook nog
even: ‘Nog drie nachtjes, tante Toosje, nog drie.’ Je zou

Ervaar zelf de zekerheid van SpeediCath Flex!
Bel 0800 022 98 98 of kijk op www.coloplast.nl/flex

denken dat dit meisje over drie nachten twaalf wordt, maar zo
is het niet. Nee, deze achtstegroeper verheugt zich op iets

waar ze eigenlijk helemaal niets mee te maken zou moeten
hebben: een nieuwe insulinepomp.

Elief heeft sinds haar derde diabetes type 1. Voor wie denkt

– net zoals ik ooit – dat je dat met een beetje insuline spuiten

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. ©2019-02. All rights reserved Coloplast A/S

wel onder controle hebt… Think again. Over alles, maar echt

Ja, ik wil graag SpeediCath® Flex Pocket-size proberen!

alles moest vanaf het moment van de diagnose worden

Naam
Adres

Voorletter(s)
Postcode

M / V*

Woonplaats

Telefoon

nagedacht. De gevolgen van een te hoge of lage bloedsuiker-

spiegel kunnen levensgevaarlijk zijn. Zo moet elke gram eten
en drinken worden afgewogen. Ergens gaan spelen? Dat kan
alleen nog als mijn broer of schoonzus in de buurt zijn.
Logeren bij opa en oma? Zelfde verhaal.

E-mail
Ik gebruik nu katheters van het merk

Charrièremaat

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

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

Ik kan nog pagina’s doorgaan met voorbeelden hoe diabetes

Eliefs leven heeft veranderd, maar laat me alleen nog zeggen
dat mijn nichtje, broer en schoonzus sinds de dag van de
diagnose – nu acht jaar geleden – nooit meer een nacht

hebben doorgeslapen, omdat ze om de zo veel tijd moet

prikken. Nooit meer. Alle ouders onder ons weten wat een
impact dat heeft (volgens mijn gezinsleden ben ik na één
gebroken nacht al niet meer te harden).

Nu, over drie nachtjes, krijgt onze dappere dodo (haar

geuzennaam binnen ons gezin) een nieuwe insulinepomp.

En daar is ze heel blij mee, want met deze pomp hoeft ze veel
minder vaak te prikken. Daarbij kan dit technologische

hoogstandje vooruitdenken. En dat betekent dat zij, mijn

broer en schoonzus, na acht jaar straks eindelijk weer eens
kunnen doorslapen.

Terwijl zij deze laatste drie nachten gaan aftellen, blijf ik als
ambassadeur van Stichting DON (Diabetes Onderzoek

Nederland) aftellen naar de dag dat genezing mogelijk zal
zijn. Mede dankzij het wetenschappelijk onderzoek dat
DON al meer dan twaalf jaar financiert komt die dag

gelukkig steeds iets dichterbij. We zijn er nog niet, maar als

we blijven zoeken,zal Elief hopelijk ooit diabetesvrij zijn. Tot

die tijd bikkelt ze verder. Soms boos en verdrietig, maar altijd
met een kracht en doorzettingsvermogen waar de meesten
van ons nog wat van kunnen leren. Lang leve Elief en alle
dappere dodo’s!”
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S E K S N A E E N D WA R S L A E S I E

“ONZE RELATIE
WAS ZONDER
INTIMITEIT
NIET MEER
HETZELFDE”
Toen Henny (71) vrij plotseling in een rolstoel belandde, liep
zijn huwelijk stuk. Het probleem? Het gebrek aan intimiteit
sinds zijn dwarslaesie. Maar uit elkaar gaan om die reden is
taboe, merkte hij. Met zijn verhaal wil Henny dit doorbreken.
“Loslaten is óók liefde.”

“H

et is zo makkelijk gezegd: ‘Natúúrlijk blijf
ik bij mijn partner als die ziek wordt.’

Maar dat kun je helemaal niet zeggen. Je hebt van
tevoren geen idee hoe groot de impact van een

ziekte kan zijn op je relatie. Dat weet je pas als je in
die situatie belandt en dan is loslaten soms júist
een teken van liefde. Ik zou willen dat meer

mensen dat beseffen, want mijn ex-vrouw kreeg
jaren geleden flinke kritiek toen wij tweeënhalf
jaar na mijn dwarslaesie besloten te scheiden.”

Kritiek

“Veel mensen stelden dat ze me in de steek liet,

normaal je broekriem zit naar beneden voelde ik

niets meer. Natuurlijk beland je in een diep dal als
je hoort dat je de rest van je leven mindervalide

bent. Ik moest leren omgaan met een rolstoel en
leren accepteren dat ik nooit meer de oude zou
worden. Bovendien was ik van de ene op de

andere dag mijn baan kwijt, terwijl ik altijd met

veel plezier had gewerkt. Binnen een jaar was ik
veranderd van een vitale, werkende man in een
rolstoelafhankelijke man. En ik was pas 46.”

Van seks naar knuffelen

intimiteit door mijn dwarslaesie wegviel. Daar-

als ik begeleiding. Ook haar leven stond natuurlijk

Onze relatie was niet meer hetzelfde, omdat de

over praten is taboe. Mensen denken al snel: ja,

“Hoe ga je er samen
mee om als een van de
twee niks meer voelt
daar beneden?”
dat is nu eenmaal zo. Maar intimiteit is zo belangrijk in een relatie. Dat merk je pas als die wegvalt.
huwelijk, toen ik op mijn 46ste van de een op

andere dag last kreeg van mijn rug. Te zwaar werk

gedaan, dacht ik in eerste instantie. Ik werkte in de
bouw. Maar toen de pijn niet wegging en ik haast
de ladder niet meer opkwam, ging ik naar de

huisarts. Die stuurde me door naar de neuroloog,
omdat ik ook minder gevoel kreeg in mijn linkerbeen. Er werd geen concrete oorzaak gevonden,

maar binnen een jaar na de eerste symptomen, zat
ik in een rolstoel. Daarvoor had ik zeven maanden
in het ziekenhuis gelegen. De diagnose: een

Vertel...

beknelde rugzenuw. Vanaf de hoogte waar

terwijl scheiden een gezamenlijk besluit was.

Mijn ex-vrouw en ik hadden een bijna perfect

12

complete dwarslaesie, vermoedelijk door een

“In de revalidatiekliniek kregen zowel mijn vrouw
op zijn kop. Er waren bijvoorbeeld speciale

partnergesprekken over seksualiteit. Want ja, hoe
ga je er samen mee om als een van de twee niks

meer voelt daar beneden? Wat kun je dan nog wél?
En hoe praat je samen over je gevoelens? Door

mijn dwarslaesie kan ik nooit meer een erectie

krijgen. Ik kan nog wel psychisch opgewonden

raken, maar dat verandert niets aan mijn lichame-

lijke staat: daar beneden is alles stilgevallen en voel
ik niets meer.

Mijn vrouw en ik hebben altijd goede gesprekken
over intimiteit kunnen voeren. We konden naar
elkaar uitspreken dat we het misten: een echt

seksleven. We waren toch al meer dan twintig jaar
getrouwd en dan bouw je ook in bed een intieme

relatie op. Ook die was van het ene op het andere
moment beëindigd. Natuurlijk, we konden nog
knuffelen, tegen elkaar aan liggen en je kunt op

andere manieren seks hebben, maar na een tijdje
is dat niet meer genoeg en ga je beiden echte

intimiteit missen. Voor mij was dat een voldongen
feit. Ik kon het probleem niet oplossen en kon

bovendien niets meer daar beneden, maar voor

mijn vrouw lag dat anders. Die voelde alles nog en
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“Ik kan nu
weer doen wat
ik leuk vind...”

“Ik gunde haar met heel
mijn hart een mooi leven
met iemand anders, en
een seksleven”

Mary

was ook pas midden veertig. Ze was echt in de

kunnen gebeuren. Ik gunde haar met heel mijn

Samen hebben we alle mogelijke oplossingen

seksleven. Dat is ook liefde.”

bloei van haar leven.

doorgenomen. We hebben zelfs besproken of zij

hart een mooi leven met iemand anders, en een

geen minnaar kon zoeken. Dan zou ik om de

Impact

met hem had, maar dat was voor ons beiden ook

We hebben haar hele leven nog goed contact

paar weken een avondje weggaan, zodat zij tijd

geen optie. Zij kon het niet en ook ik had er toch
moeite mee. Ook al spreek je het af, het zou
voelen als vreemdgaan.”

Pijnlijke opmerkingen

“Tweeënhalf jaar na mijn dwarslaesie besloten

we te scheiden. Uit liefde. We hielden nog heel

veel van elkaar en hadden geen ruzie, maar onze
relatie was te ingrijpend veranderd door mijn

dwarslaesie en het gebrek aan intimiteit. Scheiden was onze beste optie.

Toen we dat vertelden aan onze omgeving, waren
veel mensen verbaasd. ‘Wat? Scheiden? Jullie?

Waarom dan?’ Alleen de mensen die het dichtst bij
ons stonden, heb ik uitgelegd hoe onze relatie was

“Inmiddels is mijn ex-vrouw helaas overleden.
gehad. Nog steeds zit het me dwars dat vooral
anderen hun mening klaar hadden over onze

scheiding en de schuld meteen bij haar legden.

Het is zo ingrijpend als je een relatie hebt en een

van de twee opeens ernstig ziek wordt. De impact
die dat heeft, kun je niet inschatten. Zeker niet als
je zelf gezond bent. Daarom doe ik nu mijn

verhaal. Om tegen anderen te zeggen: probeer je

eens voor te stellen wat het teweeg zou brengen in
je relatie als je seksleven met je partner opeens

wegvalt. Heb niet meteen je mening klaar, maar

luister naar iemand en probeer begrip te hebben.
Het is al vervelend genoeg om überhaupt in zo’n
situatie terecht te komen.”

veranderd. Bij anderen hield ik het algemeen:

huwelijken lopen soms stuk. Maar hoe open je ook
bent: veel mensen hebben toch een mening. Ze

vonden dat mijn ex me in de steek liet en dat dat

echt niet kon. Of ze vroegen of ons huwelijk dan

nooit goed had gezeten. Ontzettend pijnlijk, want
het was een besluit van ons samen. Zulke dingen
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LEES MEER
Wil je tips over praten over intimiteit met je partner?
Intimiteitsverloskundige Nelleke van Winkelhof geeft ze
op medireva.nl/vertel/intimiteit

ESTEEM

TM

Convex

WANNEER UW STOMA MEER
NODIG HEEFT!

Extra maten beschikbaar!

Sluit aan op lichaamsvorm
Blijft flexibel
Biedt comfort en zekerheid
Voor stoma op- of onder huidniveau
Zonder pleisterrand
EsteemTM+ Flex Convex heeft nu voor elke stoma de juiste
maat beschikbaar. Wilt u een proefpakket proberen?
Bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com
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D E G I F T B OX

José

Marjo

“Ik ben zo blij met
mijn maandagmaatje”
Stel, je mag iemand blij maken met een pakket vol leuke
spullen. Wie kies je dan? In deze rubriek verrassen we
steeds iemand anders. Wie, dat bepaal jij. MediReva regelt
de rest. Deze keer is het pakket voor José Rooijakkers.

Marjo van Lijssel (59): “Ik besef het

makkelijk geweest, maar tot nu toe kun-

woonden in hetzelfde dorp en hadden

bof zo ontzettend met haar in mijn

mijn ziekte kan ik wel zeggen dat ik een

onze vriendschap veel intenser gewor-

steeds meer: José is echt van goud. Ik
leven. Elk ziekenhuisbezoek gaat ze

met me mee. Chemo’s, bestralingen,

operaties: José is er áltijd bij. Ze doet zo
veel voor me en is mijn steun en

toeverlaat. Vaak vallen de ziekenhuisbezoeken op maandag. Daarom

noemen we onszelf al gekscherend

‘maandagmaatjes’. Maar ook als ik niet
naar het ziekenhuis moet, spreken we
af. Dan gaan we gezellig wandelen, de
stad in of ergens koffie drinken. De
maandag is echt onze dag.

In januari 2013 werd er darmkanker bij
me vastgesteld. Ik had ook twee uitzaaiingen op mijn lever. Een maand

Het geeft me veel rust om
te weten dat José altijd
meegaat naar het ziekenhuis”

daarvoor had José haar vader verloren,
die ze tijden had verzorgd. Ik vergeet

nooit meer dat ze zei: ‘Nu wil ik er voor

kinderen en vrienden probeer ik leuke
dingen te doen en echt te genieten van

elk moment. Ik ben heel dankbaar voor
wat ik heb.

En zit ik er toch doorheen, bijvoorbeeld

als ik weer erg moe of ziek wordt tijdens
een ziekenhuisbezoek, dan pept José

me op. En dat al zes jaar. Doordat José

een groot deel van het zorgstuk op zich

neemt, heeft ze er ook voor gezorgd dat
mijn man en ik een betere relatie

hebben. We blijven man en vrouw in

plaats van patiënt en verzorger. Daar

ben ik haar ongelooflijk dankbaar voor.

Deze giftbox heeft ze dan ook meer dan
verdiend. Ik gun hem haar zo.”

José Rooijakkers (60): “Ik sta er nog

had. Hoe bijzonder is dat.

heeft verrast. Stond ze opeens met die

tige en intensieve periode achter de rug
Het geeft me ontzettend veel rust om te
weten dat José altijd met me meegaat

zeven operaties achter de rug en tal van
bestralingen en chemo’s. Het is niet

Vertel...

heel fijn leven heb. Met mijn man,

jou zijn.’ Terwijl ze net zelf zo’n verdrie-

naar het ziekenhuis. Ik heb inmiddels
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nen ze me nog steeds helpen. Ondanks

steeds perplex van dat Marjo me zo

mand vol mooie cadeautjes voor mijn

al snel een klik. Sinds Marjo ziek is, is
den. Ik help haar met liefde met haar
ziekenhuisbezoeken. Als je harts-

vriendin darmkanker krijgt, is er niet
veel wat je voor haar kunt doen. Het

belangrijkste is dat je er voor haar bent,
dat is dan ook wat ik doe. Dat geeft me
voldoening. Als ze me nodig heeft,

hoeft ze maar te bellen en dan sta ik bij

haar op de stoep. Al is het midden in de

nacht. De maandag is sowieso mijn dag
voor Marjo. Ik heb het geluk dat ik

vrijwilligerswerk doe; daarom kan ik

die dag makkelijk vrijhouden. Op die

manier hoeft Marjo’s man ook niet zo

veel snipperdagen op te nemen en kan
hij op de dagen van de uitslagen met

haar mee. De afgelopen jaren is Marjo

soms door diepe dalen gegaan. Toch is

ze altijd opgewekt, vol energie en goede
hoop. Hoe is het mogelijk, denk ik
soms. Ze inspireert me enorm.”

deur. Van ontroering sprongen de

tranen in mijn ogen. Echt een geweldige verrassing. Marjo en ik kennen
elkaar al sinds ons vijftiende. We

DOE MEE
Iemand blij maken met de giftbox? Geef hem
of haar op via medireva.nl/vertel/giftbox en
vertel ons waarom diegene dit verdient.

17

INCONTINENTIEDOSSIER

Oeps..

2-delig

Aurum Vlak en Aurum Convex
Ileo

Colo

Uro

Het is vervelend en gênant als je het soms niet droog houdt.
Maar gelukkig zijn er allerlei goede hulpmiddelen die je kunnen
helpen. Van handige apps en oefeningen tot incontinentieverband in allerlei soorten en maten.
met

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

Vlak

FEIT

Convex

WELKE SOORTEN
INCONTINENTIE ZIJN ER?

• Zeer flexibel

Er zijn verschillende soorten incontinentie.
Sommige treden alleen op bij vrouwen,

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

andere komen alleen voor bij mannen. De

• Voorzien van een kijkvenster

incontinentie en aandrangincontinentie.

• Met Manuka Honing

spieren niet sterk genoeg om de plas op te

Bij stressincontinentie zijn de bekkenbodemhouden. Als de druk op je blaas wordt ver-

hoogd, bijvoorbeeld bij sporten, lachen en

Aanvraag proefmateriaal 2-delig Aurum Vlak en Aurum Convex

hoesten, lek je een beetje urine. Aandrang-

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.
Dhr.

blaas’ genoemd. Hierbij heb je opeens het

Voornaam:

Postcode:

Tussenvoegsel(s):

Tel.:

Achternaam:

E-mail:

Geboortedatum:

Medisch Speciaalzaak:

Mijn stoma:

Colostoma

incontinentie wordt ook wel een ‘overactieve

Adres:

Mevr.

Ileostoma

Urostoma

Huidplaat:

gevoel dat je moet plassen en je kunt het

Plaats:

gevoel niet tegenhouden. Je kunt hierbij flink
wat urine verliezen in één keer.

Vlak

Zelf aan de slag

Bij stress- of aandrangincontinentie is de

Convex

eerste stap bekkenfysiotherapie. Daar leer je

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

Vertel...

de bekkenbodemspieren op een goede manier

PLASPROBLEMEN: WAT NU?

Als je last hebt van urineverlies, blijf er dan

niet mee lopen. Misschien schaam je je ervoor
of denk je dat het wel meevalt. Maar hoe

eerder je contact opneemt met je huisarts of

een gespecialiseerde zorgverlener, hoe groter
de kans dat er wat aan te doen is. De zorg-

verlener zoekt samen met jou naar de juiste

behandeling die jouw incontinentieprobleem
kan verminderen. Dat kan via bijvoorbeeld
bekkenfysiotherapie, een andere leefstijl,
medicatie of met hulpmiddelen.

te gebruiken en krijg je leefstijladviezen, zoals
VER/201901

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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bron: CSN (Continentie Stichting Nederland)

meest voorkomende vormen zijn stress-

• Met geïntegreerde gordeloogjes

Aanhef:

3,5 miljoen mensen in
Nederland hebben weleens
last van plasproblemen

betere plasgewoontes, trainen van het

‘ophouden’ van de plas en voldoende drinken.
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DE KEUZE IS REUZE

waar je voor kunt kiezen. Zo zijn er absorbe-

3x handige apps

vasthouden. Denk aan inlegverbanden met of

een plasdagboek bijhouden. Zo kun je

Er zijn allerlei absorberende hulpmiddelen

rende hulpmiddelen die urine opnemen en

zonder plakstrip, broekjes of slips en flex/wing.
Welk hulpmiddel past nu het best bij jou?
Deze tips helpen je op weg:

• Er is een grote verscheidenheid aan merken,
materialen en eigenschappen. Probeer goed

uit welk materiaal voor jou het beste is en het
lekkerste zit.

• Let vooral op de juiste maat. Het is essentieel

dat het materiaal goed past. Met een verkeerde
maat is de kans op lekkage groot.

1.

Met de app IP plaslijst kun je eenvoudig

voor welke situatie het gebruikt kan worden.
Meer informatie vind je op:

hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie

en hoeveel urine je verliest. De app kan een

patroon vaststellen in periodes van urineverlies.

2.

6000 openbare toiletten in heel Nederland.

20

Vertel...

de blaas leeg is, verwijder je het slangetje weer.

• Verblijfskatheter: deze wordt voor langere periode

De app showt de route naar het toilet, laat zien

(4-12 weken) ingebracht. De katheter zorgt ervoor dat

de beoordelingen lezen van vorige bezoekers.

die de urine opvangt. Of er wordt een katheterventiel

voor wie die toegankelijk is en je kunt er ook

3.

de urine non-stop wordt afgevoerd naar een urinezak
op gezet dat je om de paar uur kunt openzetten.

• Suprapubische katheter: deze wordt via de buik
De bekkenbodemspieren trainen kan in

sommige gevallen zorgen voor minder

urineverlies. De app Kegel Trainer – Bekkenbodem heeft 10 verschillende sessies die

FEIT

bron: CSN

• Eenmalige katheter: voor kort gebruik, maar je kunt

gen en verwijderen om de blaas eenmalig te legen. Als
Via de Hoge Nood App vind je bijna

LEKKER HIGHTECH

in de blaas ingebracht door een arts en is vaak blijvend.

• Condoomkatheter: deze wordt gebruikt bij urineincontinentie bij mannen. Het is een uitwendige

katheter die je als een condoom om de penis kunt

urine-opvang een opvangzak die je aansluit op de katheter.
Overdag kun je een dagzak gebruiken die je op je been

draagt. ’s Nachts sluit je een urinezak aan met een grotere
inhoud.

2. Voor het bevestigen van urinebeenzakken zijn speciale

houders ontwikkeld. Deze beenzakhouders houden de
urinezak op de plaats zonder te knellen.

3. Door een lichamelijke beperking of handicap is het soms

moeilijk om zelf te katheteriseren. Daar zijn hulpmiddelen
voor: een (been)spiegeltje kan het zelfkatheteriseren voor
vrouwen makkelijker maken. Ook een broekafhouder,
inbrenghulp of kledingklem kan handig zijn.

‘Ga zelf op zoek naar
het beste materiaal’

maar dat heeft lang geduurd. Wel

Hierbij heb ik veel hulp gehad van

geprobeerd. Dan weer was de

gaf me steeds advies en bleef nieuw

Na een prostaatoperatie en diverse

waardoor de katheter ging lekken.

operaties aan de blaas, is Vertel-

lezer Huub Pols (73) incontinent

Cobussen-Boekhorst, verpleegkundig specia-

incontinentiemateriaal gebruikt

Continentie Stichting Nederland. “De indica-

daar is hij erg blij mee.

plas die verloren wordt gedurende 72 uur. Via

“Ik heb eindelijk een condoom-

incontinentiemateriaal, zo vertelt Hanny

geworden. Na veel gedoe met

list Urologie bij Radboudumc en bestuurslid

hij nu een condoomkatheter en

bluetooth kan de hulpverlener in bijvoorbeeld

1. B
 ij een verblijfskatheter of MEC gebruik je voor de

rollen en kunt aansluiten aan de urinezak op het been.

Sinds kort bestaat er ook zogenaamd ‘smart’

tor in het incontinentieverband registreert de

HANDIGE TIPS

WELKE SOORTEN ZIJN ER?

hem levenslang nodig hebben. Deze kun je zelf inbren-

tussen de 30 seconden en 3 minuten duren.

In Nederland delen we
1 openbaar toilet met
meer dan 2500 andere
mensen. Er is dus
een groottekort aan
openbare toiletten.

Als je niet volledig je blaas kunt legen als je plast (urineretentie), heb je
afvoerende hulpmaterialen nodig. Met een slangetje (katheter) dat via
je plasbuis naar de blaas gaat, open je de blaas. De urine loopt zo van
de blaas naar de opvangzak, die vaak aan het bovenbeen is bevestigd.

bijhouden hoeveel je drinkt, hoe vaak je plast

• Let op het absorptievermogen van het

materiaal. Bij elk product staat aangegeven

Katheters en meer

katheter gevonden die bij me past,

acht verschillende soorten heb ik
diameter te klein, dan weer te groot,
Aan de hulp van de verpleegkundigen in het ziekenhuis had ik helaas
niet veel. Daarom ben ik zelf maar

een zoektocht begonnen naar goed
materiaal. Ik heb andere zieken-

huizen gebeld, dingen op internet

opgezocht en uiteindelijk na allerlei
hulpmiddelen te hebben uitgepro-

beerd, de goede oplossing gevonden.

een medewerker van MediReva. Hij
materiaal verstrekken totdat het goed
zat. De condoomkatheter die ik nu

gebruik, past precies. Hij blijft goed

zitten omdat er extra kleef bij wordt
gebruikt en het lekt dus niet meer.

Ook gebruik ik nu weggooi-opvangzakken. Geweldig! Ik hoef niet meer

in de badkamer de opvangzakken uit
te spoelen, dat stond me zo tegen.

Mijn kwaliteit van leven is weer goed,
maar het was een lange weg.”

het verpleeghuis, deze melding uitlezen op een
tablet. Zo kan de hulpverlener sneller en op
het juiste moment reageren.”

LEES MEER
Lees nog meer tips over hoe om te gaan met
incontinentie, en het volledige verhaal van Huub
Pols op medireva.nl/vertel/incontinentie
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ZO LEEF IK

D E DAG DAT I K B E S LO OT

Verantwoord relaxen in een Fitform Sta-op Stoel
Langdurig gezond zitten begint bij een stoel op maat

OVERGEWICHT EN
TOCH ONDERVOED

20%
korting*

Volledig maatwerk
Aan huis opgemeten
Keuze uit 15+ modellen

“De dag dat ik besloot om weer alles

had overgewicht én was ondervoed.

wel af, maar ik was toch nog 130 kilo én

goed. Het was 25 augustus 2018. De

altijd overgewicht gehad. Ik werkte als

PEGJ-sonde. De voedingspomp dient

uit het leven te halen, herinner ik me

Volledig personaliseerbaar

dag waarop mijn zoon z’n bul als arts

* Actie is geldig t/m 30 juni 2019

haalde. Dat maakte veel emoties bij me
los. Ik was zo trots op hem en besefte

* Op vertoon van advertentie in winkel

ineens dat er nog zo veel op me te

Gezond zitten

Wat veel mensen niet weten, is dat zitten
belastend is voor het menselijk lichaam.
Meer nog dan liggen of staan. Voor onze gezondheid geldt: zo min mogelijk zitten en
zoveel mogelijk bewegen. Dus wanneer u
zit, kunt u dat maar beter zo gezond mogelijk
doen. Dan blijft u langer ﬁt.

Op maat gemaakt

Wilt u ook het gemak ervaren van een Fitform-stoel? Dan bent u van harte welkom in
een van onze drie winkels. Onze gespecialiseerde medewerkers kunnen u adviseren
over welk model stoel het beste bij u past.
Bovendien kunt u gelijk zien welke kleuren
en stoffen goed passen bij uw interieur. Bent
u niet in de gelegenheid om langs te komen,
dan kan een verkoopadviseur vrijblijvend
advies op maat geven bij u thuis.

Wenst u meer informatie?

Via www.hulpmiddelwereld.nl
of in een van onze showrooms in:
Maastricht, Helmond & Nijmegen.
Bel voor meer informatie naar:
088 - 0080 100

wachten stond in het leven. Misschien
wel een kleinkind. Dat wil ik zo graag
meemaken.

Voor die tijd was ik negatief. Ik had
een hekel aan mezelf, omdat er de

afgelopen jaren veel met me misging.
Al 35 jaar heb ik diabetes. De laatste

Hulpmiddel
wereld.nl

Onderdeel van MediReva

jaren bleek dat de ziekte mijn darmen,
hart, longen, nieren en maag had

beschadigd. Ik ging van ziekenhuis
naar ziekenhuis. Diabetes bleek de

uiteinden van de kleine zenuwen en

Kom vrijblijvend proefzitten in een van onze showrooms:
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bloedvaten van mijn maag te hebben

aangetast. Daardoor kneep mijn maag

Maastricht

Helmond

Nijmegen

Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht
088 0080 198

Kanaaldijk Noordoost 18
5701 SB Helmond
088 0080 199

van Peltlaan 32
6533 ZM Nijmegen
088 0080 197

wel 24 uur in mijn maag. Na een

Openingstijden
Ma. t/m vr. 08:30 - 17:00

Openingstijden
Ma. t/m vr. 09:00 - 17:00
Za. 10:00 - 14:00

Openingstijden
Ma. t/m vr. 09:00 - 17:00

binnen en had totaal geen energie. Ik

Klinkt misschien raar, maar ik heb

chef-kok. Daardoor at ik onregelmatig
en snoepte ik veel tussendoortjes.

Omdat ik de laatste jaren te weinig

voedingsstoffen binnenkreeg, viel ik

Misschien komt
er nog een
kleinkind. Dat
wil ik zo graag
meemaken”

ondervoed. Nu krijg ik voeding via een
me geregeld voeding toe. Ik voel me

goed, voel me bijna herboren. Ik krijg
weer bouwstoffen binnen, heb meer

energie en aandacht voor mensen van
wie ik hou. Ik kan ook weer genieten

van kleine dingen: met mijn superlieve

vrouw ergens koffie drinken, mijn zoon
appen dat ik van ’m hou. Nu het

voorjaar is trek ik erop uit. Ik ben slecht
ter been en rijd in een scootmobiel.

Dan merk ik weer hoe behulpzaam en
aardig mensen zijn. Soms ga ik naar
een pretpark. Dan kan ik de sonde
enige uren van de voedingspomp

loskoppelen en ben ik vrij om te doen
wat ik wil. Heerlijk!”

– JAN RENEERKENS (55)

niet meer samen en bleef alles wat ik at
maaltijd bleef ik een vol gevoel houden
en daardoor at ik veel te weinig. Ik

kreeg een tekort aan voedingsstoffen

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

In zijn nieuwe boek Jamie’s

Food Fight Club Weekend

Doen, zien en lezen. Vertel… zet de leukste binnen- en buitenactiviteiten voor
deze lente op een rij.

Kookboek deelt Jamie Oliver

zijn allerbeste recepten uit de
populaire 24 Kitchen-serie.

ALLES OVER REMBRANDT

Van een vegetarische lasagne

350ste sterfjaar staat het

taco’s. Trakteer vrienden,

Ter gelegenheid van zijn

tot feestelijke Mexicaanse

bekendste museum van

familie en vooral jezelf op een

Nederland dit jaar geheel in

heerlijke maaltijd. Dat wordt

het teken van Rembrandt

OP SAFARI IN EIGEN LAND

een fijn weekend.

Eeuw. Het hele jaar door

eigen big five: het edelhert, de ree, het wildzwijn, de bever en

Kosmos Uitgevers

ten georganiseerd, zoals

bijvoorbeeld in een landrover en speur op de Veluwe naar de

Altijd al de big five willen spotten? Ook Nederland kent een

van Rijn en de Gouden

van de mooiste bloemen- en plantentuinen van

Europa. Loop door de tuinen en verwonder je over de
enorme hoeveelheid bloemen en planten. Wandel

door het klassieke Rosarium of loop door de Bergtuin
met al zijn paadjes en steile rotswanden, smalle
beekjes en donderende watervallen.

De Kasteeltuinen van Arcen zijn dagelijks geopend vanaf
6 april en zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

een speciale Rembrandt-

rondleiding. Een gids vertelt

DOE ELKE DAG IETS OM
TE ONTSPANNEN

je alles over het leven van

Of het nu vijf minuten, een

Of download de Rijks-app

voor jezelf is heel belangrijk.

deze Hollandse meester.
en ontdek de bijzondere

collectie in je eigen tempo.
rijksmuseum.nl

ballon waarin ze wilden

vluchten van het commu-

beheer biedt allerlei compleet verzorgde tochten (incl.

nistische Oost-Duitsland

maaltijd en vervoer) aan, verspreid door heel Nederland.

naar het Westen. Een

levensbedreigend avontuur

staatsbosbeheer.nl/grote-vijf

kwartier of een uur is: tijd

volgt, want vlak voor de

muur scheurt de ballon en

Door elke dag bewust wat

begint een zenuwslopende

me time in te plannen en te

race tegen de klok.

ontspannen voel je je daarna

Vanaf nu in de bioscoop

positiever, vrolijker en kun
tegenaan. In dit vrolijke

DUURZAAM UIT ETEN

Verstopt tussen de bollenvelden van Vogelenzang ligt

Buitenplaats Plantage. Dit 'slow food en mood'-restaurant
heeft als slogan ‘Voel je thuis, voel je vrij’ en richt zich

het terras, of plof met mooi weer neer in een hangmat of in
het gras en geniet van de rust en de prachtige omgeving.
Je kunt er lunchen,

picknicken, borrelen

en dineren, en het eten
is 100% ecologisch/
biologisch.

buitenplaatsplantage.nl

DE MOOISTE LENTEWANDELING

boekje staan 365 ideeën voor

De Twentse Wallen Markelo is vorig jaar verkozen tot de

Doe elke dag iets om te

kilometer lang en begint op de Markelose Berg (veertig meter).

wat qualitytime met jezelf.

mooiste wandeling van Nederland. De route is dertien

De wandeling voert je niet alleen door een bosrijke omgeving,

ontspannen, €12,99

maar je loopt ook langs gedenkplekken en loopgraven uit

BBNC Uitgevers

helemaal op onthaasten. Zoek een plaatsje in de kas of op

Vertel...

Wetzel. Maandenlang werk-

je er weer vol energie

kasteeltuinen.nl
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je de families Strelzyk en

een zelfgemaakte lucht-

door het Almeerderhout op zoek naar de bever. Staatsbos-

voorstellingen, lezingen en

FILMTIP: BALLON

In deze Duitse thriller volg

ten ze in het geheim aan

sporen van het edelhert. Of peddel in een driepersoonskano

tekenlessen, muzikale
DAGJE UIT: BEZOEK DE KASTEELTUINEN VAN ARCEN

Jamie’s Friday Night Feast, €20

de zeehond. Ga samen met een boswachter op pad en stap

worden er allerlei activitei-

In het pittoreske Limburgse dorpje Arcen vind je een

Cinéart Nederland

Staatsbosbeheer

DOEN DIT SEIZOEN

ELK WEEKEND FEEST
MET JAMIE

BIJZONDER OVERNACHTEN
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Zin in een weekendje weg en ben je op zoek naar rust en

de Tweede Wereldoorlog.

wandelzoekpagina.nl/wandeling

ontspanning? Dan is Landgoed Twistvliet in het mooie
Zeeuwse Walcheren misschien wel iets voor jou. Hier

vind je tien romantische cottages geheel in Engelse sfeer.
De vakantiewoningen zijn van alle gemakken voorzien,

hebben een eigen tuintje en liggen op een prachtig groen
erf op één kilometer afstand van de zee. twistvliet.nl
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WO N D E R E N B E S TA A N

IK WAS
VASTBESLOTEN
OM WEER TE
KUNNEN LOPEN
Zestien jaar geleden liep Adrie Verhage (72) tijdens een
operatie een levensgevaarlijke vleesetende bacterie
op. Dat hij het overleefde, is een wonder. Wel hield hij er
een colostoma aan over, maar dat is nu slechts bijzaak.
“Ik ben nog steeds de vrijbuiter die ik altijd al was.”
26

Vertel...
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Boos op wat me is
overkomen, ben ik
nooit geweest"

A

drie: “Als internationaal chauffeur was ik

hele dagen onderweg met de vrachtwagen.

Die vrijheid vond ik fantastisch. Alleen in de
vrachtwagen, met enkel de weg voor me.

Heerlijk vond ik dat. Van al dat zitten kreeg

ik alleen wel last van aambeien. Een simpele
operatie zou me hiervan afhelpen, dan kon

eet zich als het ware een weg door je lichaam.

Toen ik wakker werd na de operatie had ik niet

meteen door dat er iets goed fout was, maar vlak
daarna kreeg ik hoge koorts. Wel 41 graden. Ik

wist niet meer wie ik was en begon te ijlen. Mijn

arts in Vlissingen zag op een scan die hij maakte,
dat het helemaal mis was: met gillende sirenes

De artsen sneden zo veel mogelijk weefsel weg,
maar de koorts nam niet af. Een week lag ik in
coma, daarna hielden ze me nog zes weken in

kunstmatige coma. Ik had nog nooit iets gemankeerd en balanceerde nu op het randje van de
dood. Voor mijn vrouw en twee dochters een

vreselijke tijd: het was elke dag erop of eronder.
Na het ontwaken begon voor mij de nacht-

darmen en onderbuik. Alles was geïnfecteerd.

Rotterdam. Gek werd ik van die witte muren. Ik

wilde weer naar buiten, de wereld zien. Eenmaal

terug in Zeeland deed ik er alles aan om mijn leven
terug te krijgen. Een jaar lang reed ik drie keer per
week in mijn eentje met de rolstoel naar het

revalidatiecentrum. Vastbesloten om op een dag

weer te kunnen lopen en met mijn trekpaarden het
land op te gaan.”

merrie. Ik hoorde de arts tegen mijn vrouw

Weer vol vertrouwen

overleven, laat staan dat ik ooit weer zou kunnen

opgegroeid in de Zeeuwse landbouw, mijn vader

zeggen dat het niet zeker was of ik het zou

lopen. Daar droom ik nog slecht van. ‘Was uw
man een sterke man?’ vroeg de arts. Ik lag

vastgebonden aan bed vanwege alle slangetjes,

maar met alle kracht die ik in me had, lukte het
me om mezelf en het bed een halve meter te

verplaatsen. ‘Ik weet genoeg’, zei hij verrast.”

reerd. De eerste acht keer om de bacterie te

hele onderkant had aangetast. Mijn edele delen,

Vertel...

Koste wat kost wilde ik weg uit het ziekenhuis in

eraan toe. Mijn boek was al een heel eind dicht.”

“Op de scan was te zien dat een bacterie mijn
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kind, maar de vechtlust om te overleven was er.

Vechtlust

Weken in coma

heb ik later wel spijt gehad. Mijn vrouw en

de wonden genazen. Ik werd gevoed als een klein

werd ik naar Rotterdam gebracht. Niemand

geloofde dat ik het zou redden, zo slecht was ik

de stekker er maar uit’, zei ik. Van die opmerking

besefte dat ik het zou halen. De koorts bleef weg,

bacterie op, waarschijnlijk doordat een van de

vleesetende bacterie kruipt onder je huid en

vreselijk. Een gehandicapte man met stoma. ‘Trek

Het keerpunt kwam enkele maanden later toen ik

Tijdens de operatie liep ik een streptokok-

ging om een type A, de ergste in z’n soort. Deze

optie een stoma was. Man, wat vond ik dat

zou redden en dan horen ze me zoiets zeggen.

pensioen. Helaas liep alles anders.

operatiemessen niet goed schoon was. Het

Mijn darmen waren zo aangetast, dat de enige

dochters leefden weken in spanning of ik het wel

ik daarna gezond op mijn 57ste met vervroegd

“De eerste keer dat ik
na de operatie weer
plaatsnam op de
aangespannen wagen,
vergeet ik nooit meer”

had ik op mijn buik geen stukje huid meer over.

“In vier jaar tijd werd ik in totaal 23 keer geopeverwijderen, daarna volgden nog talloze hersteloperaties. Mijn penis was bijna helemaal weg-

gesneden, van een stukje bovenbeen hebben ze
een nieuwe penis gemaakt. Voor mijn buik was

een huidtransplantatie nodig. Na al die operaties

“Trekpaarden zijn mijn lust en mijn leven. Ik ben
werkte altijd met trekpaarden. In de jaren zestig
werden de paarden vervangen door tractoren,

maar ik ploeg en zaai de akkers nog steeds met

authentieke landbouwwerktuigen en Zeeuwse

trekpaarden. Dat is mijn allergrootste passie. Op

mijn 23ste kocht ik mijn eerste paard en daarmee
ben ik gaan fokken.

In het ziekenhuis miste ik de paarden vreselijk.
Toen ik voor het eerst weer naar buiten mocht,

heeft mijn schoonzoon me opgehaald en zijn we

met de auto de wei in gereden. Ik riep Bianca, de
oudste merrie. Hinnikend kwam ze op me af, ze

was net zo blij om mij te zien als ik haar. De eerste
keer dat ik na de operatie weer plaatsnam op de
aangespannen wagen, vergeet ik nooit meer.
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IK LUISTER

“Ik heb ervaren wat
de kwetsbaarheid
van de mens is”

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

Het was een zaterdagmiddag in het voorjaar, bijna

De schaamte voorbij

een jaar later. Ik had beentjes zo dun als mijn pols
en kon net weer een beetje lopen. Mijn schoon-

zoon tilde me op de wagen en gaf de leidsels aan

mij. Het mooiste moment uit mijn leven nadien.
Ik kon het nog. Dat gaf me zo veel vertrouwen.

Paardrijden kan ik helaas niet meer, doordat al

mijn buikspieren zijn weggesneden. Maar in de

zomermaanden doe ik aan ringrijden en sjezen.
In Zeeuwse klederdracht men ik het paard en

probeert mijn dochter of kleindochter naast me
met een lans door de ring te steken. De hele

familie is erbij betrokken, zelfs mijn zestienjarige
kleinzoon. Trekpaarden zijn heel krachtig, maar
tegelijk zo lief en zacht. Ze hebben een bepaalde
rust en kalmte in zich. Prachtig vind ik dat.”
Niet bang voor de dood

“Het is nu zestien jaar later en ik voel me goed en

energiek. Ik ben een grote genieter en nog steeds
de vrijbuiter die ik altijd was. Af en toe zit ik nog
een paar dagen op de vrachtwagen en ik kom

veel onder de mensen hier op de boerderij. Ik

heb geaccepteerd dat ik de paarden niet meer

mooie jaren gehad en ben er nog, dit kind is er
straks waarschijnlijk niet meer.

“Euhm… ik zou graag weer wat”, het blijft even stil…

aarzelend, “laat ik dat dan maar doen.” Enige

geweest. Ik heb ook geen aanklacht ingediend

met een zachte stem. “U weet wel, een soort zachte

bent degene die me toen heeft doorverwezen naar

Boos op wat me is overkomen, ben ik nooit

tegen het ziekenhuis of de chirurg. Dat zou me

bar weinig opleveren. Financieel was alles goed
geregeld met mijn werkgever en wat brengt al
die negatieve energie me nou?

Ik heb ervaren wat de kwetsbaarheid van de mens
is. Zo ben je alles en zo ben je niets meer. Tijdens
een van de operaties heb ik een maagbloeding

gehad. Toen was ik echt even weg en heb ik een

bijna-doodervaring gehad. Gek genoeg was dat erg
mooi. Het is moeilijk uit te leggen, maar ik voelde

heel veel rust en ruimte. Doodgaan is niet eng weet
ik nu. Je laat alleen zo verschrikkelijk veel achter
wat je dierbaar is. Dat wil ik nog lang niet kwijt.”

alleen kan voeren of zelf kan hooien. Dat is te
zwaar. Buikspieren heb ik niet meer, maar

dankzij mijn harnas – een soort korset dat ik
altijd draag – kan ik de meeste dingen nog
prima doen.

Met mijn stoma heb ik leren leven. Ik moet blij

zijn dat ik er nog ben, dat zakje aan mijn buik is
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stickers zijn het.” Hoewel ik direct een vermoeden
heb wat mevrouw Van Baerle bedoelt, klik ik vlug
door haar bestelpakket. Ik heb het bij het juiste

eind: ze belt zo nu en dan voor inleggers, incontinentiemateriaal. Zoals bij wel meer
mensen voorkomt, voelt ze zich
ongemakkelijk om het

incontinentiemateriaal te
bestellen. Als ik dat

opmerk, probeer ik daar

altijd zorgvuldig mee om
te gaan. “Prima, nieuwe
doekjes dus”, antwoord

ik. “Hetzelfde merk als de
vorige keer? En dezelfde

maanden later krijg ik haar weer aan de lijn. “U

die aardige verpleegkundige, toch?” vraagt ze. “Ik

heb die keer lang met haar aan de telefoon gezeten.
Ik vond het best moeilijk om over mijn probleem

te praten, maar die schaamte ben ik nu voorbij. Ik

hoorde van haar dat incontinentie op

latere leeftijd heel vaak voorkomt.
En ik ben al 81! Dus er is niets

geks aan.” Ze lacht: “Daarna
durfde ik de verpleegkun-

dige te vertellen dat ik erg
met mijn incontinentie

worstelde. Het materiaal

dat ik eerder bestelde, was

te dun. Ik moest ’s nachts

wel drie keer opstaan om

het te verschonen. Het ging

LEVEN MET EEN STOMA

hoeveelheid?” Mevrouw

2000 stomadragers en vroeg hen naar de

“Nou, doet u maar iets meer”,

conclusies: 96% heeft geleerd om zijn stoma

meer aan de hand is, vertel ik haar dat we ook

gebruikte. Jullie verpleegkundige heeft me na het

is het handig als u eens overlegt met onze verpleeg-

toegestuurd. Nu weet ik precies wat ik nodig heb

MediReva deed onderzoek onder meer dan

Van Baerle zwijgt even.

kwaliteit van leven met een stoma. Een paar

mompelt ze. Omdat ik merk dat er

zelf te verschonen , 80% beschouwt zichzelf

bijzaak. In het begin ben ik weleens bij een

niet als gehandicapt en gemiddeld geven ze

naast een meisje van twaalf met darmkanker.

om blij van te worden. Lees alle uitkomsten

lotgenotenbijeenkomst geweest. Daar zat ik

een 7,5 aan hun leven. Dat zijn nog eens cijfers

Volgens haar moeder zou ze het jaar niet halen.

op medireva.nl/vertel/kwaliteitvanleven

Dat heeft mijn ogen geopend. Ik heb al zo veel

“doekjes bij u bestellen”, zegt mevrouw Van Baerle

‘doekjes’ hebben die beter absorberen. “Misschien
kundige. Die is hier in gespecialiseerd. Ik kan u

meteen doorverbinden als u dat wilt?” Mevrouw
Van Baerle valt stil. “Het is een heel lieve dame”,
vervolg ik. “Oké”, zegt mevrouw Van Baerle

er zo snel doorheen. Dan

schaamde ik me zo om jullie weer

te bellen, dat ik maar toiletpapier

gesprek een proefpakket met andere materialen

om ’s nachts hooguit één keer op te staan. Zo fijn!”
“En die nieuwe doekjes wilt u nu weer bestellen?”

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

vraag ik. “Incontinentie-inleggers”, verbetert
mevrouw Van Baerle me. “Ja, heel graag.”
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PUZZEL

5xKAART

CADEAU
CENTRUM
VAN TUIN
.V. €50
LEURS T.W

MAAK KANS OP €50
GRATIS
SHOPGELD
Zweedse
puzzel BIJ
TUINCENTRUM LEURS
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes v
oplossingsbalk.
Gezellig een dagje
uit bij een van de
grootste tuincentra van Nederland.

IN DE BUURT
VAN

ERFFACTOR
Laat
je inspireren door de nieuwste voorjaarstrends op het
KLEIN KIND Leurs in Venlo. Hier
AFLOOP
gebied van huis en tuin bij Tuincentrum
vind
AM.
je niet
alleen
de
mooiste
bloemen,
planten
en
woonaccessoires,
3 BOERDERIJ
maar er is ook een grote dierenafdeling en een indoorspeeltuin
SPEELGOED
voor kinderen. Geniet in het Tuincafé
van een heerlijke snack of
drankje, of bezoek het Italiaanse restaurant en geniet tussen de
RELIGIEUZE
olijf- en vruchtenbomen van
9 een lekker Italiaans ijsje1of van
bijvoorbeeld een verse pasta of pizza. Een bezoek aan dit
tuincentrum is echt een dagje uit voor de hele familie.
Kijk op leurs.nl voor meer informatie.

MALLOOT

UITWIJZEN

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de
BEJAARDE oplossingsbalk.

Bijna jarig? Vraag geen kado
maar een donatie.

GAST

IN DE BUURT
VAN

MUNT

ERFFACTOR

MALLOOT

3

KLEIN KIND

AM.
BOERDERIJ

SPEELGOED

KLEDINGSTUK

RELIGIEUZE

9

GRONDSOORT

1

PERSOONLIJK
VOORNAAMWOORD

OUDE MAAT
6
BEJAARDE

4

Stuur je oplossing voor 14 juni 2019 naar:
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn
of mail naar puzzel@medireva.nl.

IEL

KLEDINGSTUK

2

OUDE MAAT
BOLLEBOOS
TIJDMAAT

4
IK HEB HET
GEVONDEN!

CIJFER

LIDWOORD

BOOM

EETGEREI
J. ten Donkelaar uit Oestgeest en C. van Delft uit Rijnsburg.

De oplettende lezer had het in de vorige editie
van Vertel… vast al door: de woordenlijst bij de
woordzoeker ontbrak. Onze welgemeende
excuses hiervoor!

GRONDSOORT

BOOM

Dit zijn de winnaars van de woordzoeker uit
LAND IN
het vorige nummer:
Z.-AMERIKA

De prijswinnaars staan ook op: medireva.nl/vertel.

5

IK HEB HET
MUNT
PRETTIG
GEVONDEN!

CIJFER

Van harte gefeliciteerd met het spellenpakket van Hasbro!

BOLLEBOOS

TIJDMAAT

GAST

M. Vangehuchten uit Valkenburg, P. Cox uit Hoensbroek,

Kijk op kadoneren.nl

GELUID VAN
VOGELS

AFLOOP

IEL

PRETTIG

UITWIJZEN

Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat
niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

PERSOONLIJK
VOORNAAMWOORD

Zweedse puzzel

6

Binnenkort een feestje en wil je die dag extra
bijzonder maken? Vier dan je verjaardag voor
KWF. Vraag je gasten om donaties en lever
een bijdrage aan de financiering van kankeronderzoek, preventie en ondersteuning van
mensen met kanker.

GELUID VAN
VOGELS

2

LAND IN
Z.-AMERIKA

LIDWOORD

EETGEREI

ZACHT EN VET
ZACHT EN VET

10

10

7

7

8

8

© DENKSPORT PUZZE

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE
GELUID DAT U KAN HOREN.

Care at home

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

Een stomazakje kan nog wel eens vervelende ervaringen geven door lekkage.
Ons nieuwe eakin dot® 2-delige stomazakje zit boordevol slimme innovaties
voor uw comfort en zekerheid.
Zoals de hoorbare KLIK waardoor u zeker weet dat uw stomazakje goed is
gekoppeld en u zich druk kunt maken om belangrijker zaken.

Voor uw onafhankelijkheid –
snel, gemakkelijk en veilig te
gebruiken

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

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

0344-652351

zit ook klaar voor gebruik in de verpakking. Onze bekende SafetyCat

of bezoek onze website www.eakin.nl

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

www.eakin.nl

www.eakin.eu
Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen

Ervaar Curan Lady

In control again!

Dé compacte gebruiksklare
vrouwenkatheter

Vanaf begin dit jaar is de vertrouwde IQ-Cath katheter
voor éénmalige katheterisatie van de blaas,
ook verkrijgbaar voor vrouwen!

✔ Direct klaar voor gebruik
Gelcoating

Ideaal voor op vakantie of onderweg!

✔ Comfortabel
Vermindert branderig gevoel

Met een lengte van 17 cm en een unieke bolvormige
flexibele tip, brengt u de IQ-Cath met een minimale kans
op pijn of beschadiging in, ook als dat anatomisch gezien
mogelijk niet zo vanzelfsprekend is.

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

Stuur ons een e-mail of bel en vraag een
gratis proefverpakking aan, waarmee u samen met uw
zorgprofessional kan beslissen of de IQ-Cath voor
vrouwen ook voor u de beste oplossing is.

100%

lekvrij

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

✁

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

Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze privacyverklaring op de website.

MED-03-19

MCI-2018-0034

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

Nu met gratis burokalender!

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

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

Wat je vraag of
behoefte ook is.

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

23948

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

*23948*

Dit zijn onze zorggebieden:

