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Lekkage problemen of
een breuk rond de stoma?

Ver tel...
Hokjesdenken
Nederlanders eten kaas, Fransen drinken wijn en

bovenlijf op social media zetten, is een no go (weer

zogenaamde hokjesdenken maakt iedereen zich

Narik straalt als nooit te voren en is van zijn

Duitsers graven kuilen op het strand. Aan dit

schuldig. Bleef het bij deze onschuldige voorbeel-

den dan was het niet zo erg, maar helaas zijn er ook

Hoeveel ben ik waard? Het is een vraag die

zieken lui en mensen met een beperking niets

spookt. Hij heeft de extreem zeldzame Noordzee-

waard zijn. Hoe sla je terug als je iedere dag met
deze vooroordelen te maken hebt?

Met je vriendjes zwemmen, samen douchen na de
voetbaltraining of in je zwembroek spelen op het
strand: klinkt heel normaal voor een jongen van
zeven. Niet voor Narik. Hij heeft een stoma en
verstopte die goed onder zijn kleren. Tot deze

geregeld door het hoofd van de 20-jarige Tymo

ziekte. “Medisch word je al snel als ‘te duur’ gezien.
Bovendien word je ondergesneeuwd door bekendere ziektes, je staat echt achteraan de rij.” Gaandeweg heeft hij geleerd om niet in een hokje te

denken, maar om er anders naar te kijken. “Ik ben

haast letterlijk uniek! Daar kun je ook gebruik van
maken.”

zomer. Zijn moeder bedacht een manier om hem

Zowel Tymo, Narik en Ruby als de vele anderen

fotoshoot ging viral en inmiddels is Narik trots op

antwoord is op hokjesdenken: zij laten een knap

te laten zien dat hij heel stoer is. En dat lukte, zijn
Parastomale hernia

schaamte af.

legio pijnlijke stereotypen. Dat mensen met een
stoma stinken bijvoorbeeld, of dat chronisch

Oneffenheden

zo’n hokje)… Toch zou ze het zo weer doen, want

wie hij is. Helaas kreeg moeder Ruby ook veel
negatieve reacties, want je kind met ontbloot

die we voor Vertel… mogen spreken, weten wat het
staaltje omdenken zien waar menigeen heel veel
van kan leren.

Profile: een veelzijdige probleemoplosser bij
oneffenheden en/of breuk (parastomale hernia)
Huidplaat volgt de profielen van de huid
In meerdere voorgestanste maten verkrijgbaar
Met Manuka Honing
Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
Voorzien van een kijkvenster

Hecht aan mensen.

Lauri besloot niet langer haar
sonde te verstoppen. “Het is
maar een slangetje, wat maakt
het uit dat iemand ‘m ziet”.
Medireva.nl/vertel/lyme

LEES MEER
Op medireva.nl/vertel vind je nog
meer verhalen van mensen die zich
niet in een hokje laten duwen.

Leven met diabetes type 1 is geen feestje,
maar dat maakt Myrthe er wel van. En
dat deelt ze graag met iedereen in haar
eigen blog. Medireva.nl/vertel/myrthe
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Get fat with Karima

26 Buitengewoon bijzonder

Column Foppe de Haan
Eropuit (in je luie stoel)
Dossier: hersenkrakers
De dag dat ik besloot…
Dit gebeurt er online
Onverwachte liefde
Puzzel mee en win

COLOFON

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik,
contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.
Het Hollister-logo, VaPro, VaPro Pocket en VaPro Plus Pocket zijn
handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.
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C OV E R S TO R Y

Narik gaat viraal

Ik durf mijn
stoma nu aan
iedereen te
laten zien

Zwemmen in je zwembroek, met blote bast

buitenspelen of samen douchen na de voetbaltraining: het klinkt heel normaal voor een

jongen van zeven. Toch was dat het niet voor

Narik. Het ventje uit Enschede heeft een stoma
en hield die tot voor kort goed verstopt onder
zijn kleren. “Behalve wij mocht niemand zijn
stoma zien”, vertelt moeder Ruby. “Zelfs als

oma per ongeluk binnenliep bij het omkleden,
reageerde hij hysterisch.” Maar deze zomer
veranderde dat… “Ik zocht een manier om

Narik te laten zien dat hij heel stoer is. Toen

kwam ik op het idee een fotosessie met hem te

doen. Ik hoopte dat hij zichzelf daardoor anders
zou gaan zien.” Dat is gelukt! Narik durft zijn
stoma nu aan de hele wereld te laten zien.
Letterlijk, want zijn foto’s zijn inmiddels

duizenden keren gedeeld op internet. “Ik ben
er ook mee in de krant geweest”, zegt Narik
trots. “En op televisie!”
Dramajaren

Narik heeft de ziekte van Hirschsprung, een
aangeboren afwijking van de dikke darm.

Omdat hij geen klassiek beeld heeft, wordt de

ziekte pas laat gediagnosticeerd. “De eerste jaren

De 7-jarige Narik Babanian uit Enschede poseerde afgelopen
augustus voor de camera. Samen met zijn hulphond Pip, in stoere
spijkerbroek, met blote bast én een zakje op zijn buik. Door de
stoere foto’s schaamt hij zich niet meer voor zijn stoma.

van Narik’s leven waren een hel”, vertelt Ruby.
“Zijn dikke darm functioneerde heel slecht,

maar artsen hielden vol dat het geen Hirschsprung kon zijn.

We spoelden hem vier keer per dag, waarbij we

zijn darmen met slangen moesten manipuleren
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blijven houden van de gevolgen van een schok-

vooral blij, want al die aandacht deed Narik

Toen er na een jaar toch nog wat klachten

zelfs op straat spraken mensen ons aan: ‘Ben jij

verklaart bij Narik waarom hij altijd zo gauw in

zelfverzekerder, onze eigen kleine BN’er. Elk

goed. Bij de supermarkt werd hij herkend en

kende ervaring, red.) en dat heeft veel geholpen.
overbleven, bleek dat hij autisme heeft. Dat

Narik? Wat ben jij stoer zeg.’ Hij werd met de dag

paniek raakte met alles.”

jaar geeft Narik in de klas een spreekbeurt over
zijn stoma, zodat de kinderen snappen wat hij

‘Wat is dat?’

heeft en waarom er altijd een verpleegkundige in

Na een paar min of meer zorgeloze jaren, valt

de klas komt. Maar dit schooljaar zei hij: ‘Mam,

het Ruby in 2019 op dat Narik zich erg bewust

dat hoeft niet meer, iedereen heeft me al in de

wordt van zijn stoma. “Ineens deed hij op warme

krant gezien!’. Het allermooiste is dat hij zich

dagen als enige kind op het voetbalveld zijn

niet meer schaamt. Hij durft weer in zijn

zwembroek te lopen en op warme dagen ging op

shirt niet uit en wilde hij niet meer zwemmen.

het trapveldje zijn shirt gewoon uit. Laatst wilde

Natuurlijk vertelden we hem dat hij zich niet

hij na de voetbaltraining zelfs met de andere

hoefde te schamen, maar hij hield vol dat
Met deze foto liet Narik de hele wereld zijn stoma zien. Samen met zijn beste maatje
Pip kan hij alles aan. Hulphond Pip gaat altijd mee naar het ziekenhuis, kalmeert Narik
bij stress of spanning en helpt hem prikkels te verwerken.

om er iets uit te krijgen. De rest van de tijd huilde
Narik van de buikpijn en kreeg hij sondevoeding,
omdat hij niet wilde eten. Het was echt drama.”

Pas als Narik drie jaar is, bevestigt nieuw onder-

zoek dat er nauwelijks beweging zit in zijn dikke

darm. Sterker nog, Ruby en haar man krijgen nu
te horen dat zijn darm door al dat spoelen en

manipuleren juist erger beschadigd is geraakt.

Poepen op natuurlijke wijze zal niet meer lukken;
Narik krijgt een stoma.

Hartbrekende kindertekening

Het is een hele opluchting dat Narik’s ontlasting
nu zonder pijn of moeite in een zakje belandt.
Toch gaat het niet direct beter met het jochie.

“De operaties verergerden het trauma dat Narik

al had van al dat rectale spoelen. Hij had last van
angsten, sliep slecht en was moeilijk in zijn

‘wat is dat’. Dat vind ik vervelend. Of soms
zeiden kinderen dat ik een luier aanhad.”

Taboe doorbreken

Op Stomajong las ik verhalen van jonge stoma-

toe ook kritiek op het feit dat ze haar kind zo

Naast alle mooie reacties krijgt Ruby af en

Ruby gaat verder: “Ik maakte me er zorgen over.

kwetsbaar in het openbaar toont. Ruby kan het

dragers die uit schaamte bijvoorbeeld al jaren

makkelijk naast zich neerleggen. “‘Wat als hij

niet meer zwommen. Was dat Narik’s voorland?

achttien is en die foto’s terugziet?’ vragen

Moest hij zo groot worden? Met de fotoshoot

mensen dan. Ja, wat dan? Het zijn toch geen

wilde ik dat ombuigen. Ik wilde hem laten zien

naaktfoto’s ofzo? Wat er ook gebeurt in Narik’s

wat een ontzettend mooie en leuke jongen hij is.

leven, die stoma blijft een onderdeel van wie hij

En dat een zakje op zijn buik daar niets aan

is. Dat hoeven we niet te verdoezelen. Ik geef

verandert.”

“Narik durft weer in
zwembroek te lopen.
Dat is een mijlpaal die
me heel blij maakt”

toe: het is een uit de hand gelopen actie. Maar

wel eentje waar we helemaal achterstaan. Ik vind
maken. ‘Dan weet iedereen wat een stoma is’,

zei ze tegen Narik. Nou, dat wilde Narik wel

want hij was supertrots op zijn foto’s. Diezelfde
avond nog stond het op Facebook. We wisten

niet wat we zagen toen de post binnen no-time
meer dan duizend keer gedeeld was! Al die

Overweldigende reacties

zal ik nooit vergeten… Net vier was hij en hij

gelijk enthousiast als Ruby haar benadert en de

Kleine BN’er

zegt Narik. “Vooral die met de scooter. En met

wordt Narik geïnterviewd voor de lokale krant

tekende zichzelf met messen in zijn buik en

grote handen die zijn hoofd vastklemden. Het
brak mijn hart! Narik is toen behandeld met
EMDR (een therapie voor mensen die last

Vertel...

blij maken.”

goed waarom. “Ik wilde niet dat kinderen vragen

gedrag. We meldden hem aan voor trauma–

behandeling. De tekeningen die hij daar maakte
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jongens douchen. Dat zijn mijlpalen die me heel

niemand het mocht zien.” Narik weet zelf nog

De Oldenzaalse fotograaf Suzan Reuvers is

shoot is een succes. “Ik vind de foto’s heel stoer”,
mijn hond Pip natuurlijk.” Ruby: “Het was

Suzans idee om er een kleine campagne van te

mooie en lieve reacties… het was overweldigend!”

het juist ontzettend mooi dat door de foto’s niet
alleen Narik van zijn schaamte af is, maar we

ook nog iets hebben kunnen bijdragen aan het
doorbreken van het taboe. De Maag Lever

Darmstichting zei tegen ons: ‘Waar wij al jaren
ons best voor doen, hebben jullie met één foto
voor elkaar!’ Daar kan Narik later toch alleen
maar trots op zijn?”

In de weken erna gaat de foto viraal op internet,
en volgen zelfs de landelijke media. “We waren
steeds weer verbaasd”, vertelt Ruby. “Maar

LEES MEER
Deze mensen dragen hun stoma ook met trots.
Bekijk het op medireva.nl/vertel/ditismijnstoma
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ESTEEM
Convex
TM

NIEUW

COLUMN

PRODUCT

Foppe de Haan (1943) is oudvoetbaltrainer van o.a. sc Heerenveen.
Als bondscoach van Jong Oranje
won hij het EK onder 21 in 2006
én 2007. In 2005 werd hij het
gezicht van het Foppe Fonds.

Esteem™ soft convex (met lichte bolling) is
een nieuw product in de Esteem 1-delige lijn.

SPORTEN
VERGROOT
JE WERELD

Het heeft de volgende voordelen:
• Flexibel met een goede aansluiting op de stoma; minimaliseert
daardoor de kans op lekkage
• Makkelijk aan te brengen
• Tussendoor controle via het kijkvenster
• Goed filter wat de kans op geurtjes en opbollen verminderd
• Gordeloogjes aan het zakje om een gordel aan te bevestigen
voor extra zekerheid
Wilt u meer weten? Of wilt u zelf de nieuwe huidplak proberen?
Bel of mail ons dan.

Vraag gratis een proefpakket aan!
info.convatec@convatec.com • 0800 022 44 44 (gratis)
www.convatec.nl
WT•Convatec_Ad_200x130mm.indd 1

06-08-20 11:00

NIEUW: 1-DELIGE
ZAKJES MET VLAKKE
HUIDPLAK EN
GORDELAANSLUITING

DOE MEE
Kan jouw kind ook wel een steuntje in de rug
gebruiken of wil je het Foppe Fonds steunen,
kijk dan op foppefonds.nl

“Sporten is voor elk kind ongelooflijk belangrijk, maar

rolstoelproject gehad. Een fantastisch mooi project waarbij

lijke beperking. Sporten is namelijk niet alleen goed voor je

Tijdens dit project kwam ik in contact met een veertienja-

Extra steun bij ongelijkmatige
buik door ingebouwde soepele
plaat

zeker voor kinderen met een lichamelijke en of verstande-

100% huidvriendelijke huidplak

En misschien nog wel het allerbelangrijkste: sporten helpt

gezondheid, je beleeft er vooral ook heel veel plezier aan.

je om je wereld te vergroten. Daarom is het zo jammer dat

LEKKAGES?
OP ZOEK NAAR
MEER ZEKERHEID?
P ro be e r o n z e n i e u we
z a k j e s m e t g o rd e l a a n s l u i ti n g

sporten juist voor kinderen met een lichamelijke en of

verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend is. Ze willen
vaak heel graag meedoen, op school of bij een sportclub,
maar dat gaat niet. Omdat ze het juiste materiaal niet

hebben, geen goede begeleiding krijgen of omdat hun

ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om hun

kind te laten sporten. Het Foppe Fonds zet zich in om deze

groep wél aan het sporten te krijgen, want ieder kind hoort
te kunnen spelen!

Proberen? Vraag een gratis proefpakket
aan en ervaar zelf de voordelen!

0165-594532

serviceteam@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

Inmiddels bestaan we al vijftien jaar en heb ik met eigen

ogen mogen zien hoe blij een kind is als hij of zij mee kan
doen met sport. Zo hebben we een aantal jaar terug een

we 130 sportrolstoelen voor kinderen hebben ingezameld.
rige jongen die al zijn hele leven in een rolstoel zat. Zelf

moest hij tijdens het project – met zijn familie – ook actie

ondernemen. Bijvoorbeeld door een deel van het geld in te
zamelen via een Facebook- of sms-actie, of een sponsor-

loop organiseren bij een basisschool in de buurt. De jongen
die ik ontmoette, kwam voor die tijd niet vaak buiten, maar
nu werd hij ‘gedwongen’ in beweging te komen. Hij reed

door de buurt, ging naar de basisschool en andere kinderen

in de buurt gingen hem herkennen. Ze zochten contact met
hem en wilden met hem spelen. Die jongen is hierdoor

helemaal opgebloeid. Zijn moeder vertelde me later: ‘Hij is
nog nooit zo blij geweest’. Hij had veel meer energie en het
sporten vergrootte letterlijk zijn wereld. En ja: dat is dan
eigenlijk de grootste winst!”

www.eurotec.nl
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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 meer. Vertel… zet de leukste activiteiten voor je op een rij.
Voor thuis én voor buiten. Of voor op je to do-list als corona anders beslist.

SELFIESPEELTUIN

OM NAAR UIT TE KIJKEN

Duik in een zwembad van
marshmallows, dans onder
een glinsterende sterrenhemel of spring in de
grootste ballenbak die je

Een avondje bankhangen na
een drukke dag kan zo

lekker zijn. Niet per se heel
gezond, maar af en toe zo

verdiend. Dan kun je natuur-

ooit gezien hebt.

lijk je favoriete serie bingewatchen op Netflix of

THE STONES IN
GRONINGEN

Videoland, maar ook de

Staten en Azië is het nu

aanbieding. Drie program-

lineaire televisiezenders

Na London, de Verenigde

hebben veel nieuws in de

de beurt aan Groningen.

ma’s om naar uit te kijken of

De internationale

ONEINDIGE
GESPREKSSTOF

NEDERLAND IN
VOGELVLUCHT

Houd dat gesprek met je

This is Holland presenteert The

als je in tijden van social

5D-vliegervaring waarbij je al het

partner maar eens gaande
distancing niet zoveel

meemaakt. Geen probleem

met Vertellis. Met dit ultieme
vragenkaartspel heb je

oneindig gespreksstof en leer

Flight Experience: een unieke

moois wat Nederland te bieden
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heeft vanuit vogelperspectief

ervaart. Voel de wind door je haren en ruik de tulpen wanneer
je over Nederland vliegt. Dus, riemen vast en vliegen maar!
Thisisholland.com

je elkaar ook nog eens op een

UIT ETEN IN EIGEN HUIS

om snel mee te beginnen.

met een smaakvol driegangenmenu? Geen probleem met dit

TOP 3 KIJKTIPS

tentoonstelling The

In deze tijd liever thuis eten dan buiten de deur, maar dan wel

Unzipped strijkt neer

kookboek van meesterkok Angélique Schmeinck waarin de

Rolling Stones –

succesvolste menu’s van het 24Kitchen-programma Impress

in het Groninger Museum.

Your Friends zijn gebundeld. Maak indruk op je huisgenoten

De tentoonstelling geeft

zonder je druk te maken!

een indrukwekkend kijkje
achter de schermen van

Impress your Friends van Angélique Schmeinck, € 29,99

de band. Van zeldzame

(Karakter Uitgevers) Het Spectrum

audiofragmenten tot

1. Doodstil

Prequel-serie rond

het populaire Penozapersonage Luther – te

zien vanaf 27 december
op NPO 3.

persoonlijke dagboeken
en iconische kostuums.

Tot en met 28 februari 2021,
groningermuseum.nl

andere manier kennen. Even
geen mobiel, maar aandacht
voor elkaar.

2. Big brother

The Godfather onder de

Vertellis.nl

reality-tv komt terug op
Pop-up museum WONDR is

VERSLA HET VIRUS

een experience vol kleur die

Nederland zit in een complete lockdown, straten zijn leeg,

opdrachten in en rond het huis. Ga aan de slag met creatieve,

verkennen. Ongeacht je

en men is in shock. Lockdown Homebound is het eerste

Het Coronafamiliespel combineert een bordspel met live

grappige en uitdagende opdrachten en overwin samen dit

gevaarlijke virus. Je kunt het spel gratis downloaden, maar als
je liever een gedrukte versie wilt dan kun je die bestellen.
Oetang.be/coronaspel
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Vertel...

televisie – te zien in 2021

ONTSNAP UIT EEN ONLINE ESCAPEROOM

je uitnodigt om te spelen en
leeftijd. Dus, laat je fantasie
de vrije loop en ervaar de
kunst van het spelen.

Wondrexperience.com

winkels gesloten en iedereen zit 24/7 binnen. Angst overheerst
E-scaperoom. Ga samen met jouw teamleden op onderzoek
uit naar de duistere organisatie CatWicker. Je speelt samen,
maar volledig online.

e-scaperooms.nl, € 29,95

bij RTL5 en Videoland.
3. Wintergasten

Janine Abbring praat met
gasten over hun favoriete
film- en tv-fragmenten

– te zien vanaf 28 december op NPO 2.
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G E T FAT W I T H M E

“Mag
het iets

meer
zijn?”

Ondergewicht is een onderschat probleem. Dat werd Karima el Bakkali
(22) pijnlijk duidelijk toen zij op een verantwoorde wijze wilde aankomen.
Inmiddels runt ze de online community en website ‘Get Fat With Me’ en
gaat zo ondergewicht te lijf.

“Ik ben altijd al aan de tengere kant geweest.

moest eten. Maar hoeveel dan? En elke dag?

En dat terwijl ik een stofzuiger was; ik at alles

informatie ik kon vinden. Sla een willekeurig

Op mijn veertiende leidde dat tot ondergewicht.
wat maar voor handen was. Behoorlijk frustrerend. Ook in praktische zin. Maat 34 was te

groot voor me, waardoor ik vaak kinderkleding

moest dragen. Niet echt leuk natuurlijk. Op een

slank worden. Maar wat als je de kilo’s juist
liever rijk dan kwijt bent, wat dan?”
Zelf op onderzoek uit

poging om aan te komen en ging al googelend

vinden, besloot ik om zelf maar een studie van

op zoek naar hoe je ondergewicht te lijf kon

gaan. Ik las dat je meer aardappels, brood en rijst

Vertel...

magazine open, en je leest iets over afvallen en

gegeven moment was ik er klaar mee en besloot
het heft in eigen handen te nemen. Ik deed een

14

Ik was stomverbaasd over hoe weinig concrete

“Omdat ik geen kant-en-klare oplossing kon
ondergewicht te maken. Ik ging me breed

oriënteren op het gebied van voeding, om te

15

‘Werk ook aan
je mindset, anders
wordt aankomen
en op gewicht
blijven lastig’

snappen wat we nou eigenlijk eten. Wat heeft

veel voedingswaarde, wat zijn macro’s en hoe

lees je een etiket? Met de kennis die ik opdeed in
verschillende boeken en op websites begreep ik
beter hoe ik mezelf kon helpen. Ik maakte zelf
passende voedingsschema’s en gooide mijn

leefstijl compleet om. Zo at ik veel gestructu-

reerder, soms wel vijf keer op een dag. De keuze
voor wat ik at, was ook veel beter. Ik koos voor
producten met veel voedingswaarde, en minderde flink met junkfood. Ook begon ik met

sporten. Het resultaat? Binnen twee maanden
kwam ik tien kilo aan. En had ik weer een
gezond gewicht. Ik was zó blij!”

‘Ondergewicht ziet men
vaak als luxeprobleem,
maar dat is het helemaal
niet’
Coachen via WhatsApp

“Via een speciale Facebook-pagina over onderge-

wicht deed ik ‘verslag’ van mijn zoektocht en strijd
om aan te komen. Daar kreeg ik veel positieve

reacties op, maar ook steeds vaker verzoekjes. ‘Ik
wil ook aankomen, maar kom maar niet verder.

Kun jij me niet helpen?’, hoorde ik dan. Zo rolde ik

“Ik ben nu vijf jaar bezig en naast de online

community heeft ‘Get Fat With Me’ nu ook een

eigen website. Ik heb een plek weten te creëren

waar meer dan tienduizend meisjes en vrouwen
natuurlijk! Hier had ik nooit van kunnen

dromen. Zeker in het begin dacht ik: wie ben ik
om nu iets van dit of dat te vinden? Maar

kennelijk is hier behoefte aan. Ik snap het wel,
het is laagdrempeliger dan een diëtist. En wat

het vooral is: mijn methode werkt, daar ben ik

zelf het bewijs van. Ik noem mezelf bewust geen
diëtist, want dat ben ik simpelweg niet. Maar ik

ben wél ervaringsdeskundige. En heb in de loop
der jaren veel kennis opgedaan qua leefstijl,

voeding en ook het veranderen van je mindset.”
Meer bewustzijn creëren

gauw liep dat storm. Voordat ik het wist, was ik

kennis over ondergewicht te creëren, maar

letterlijk honderd meiden aan het coachen. Mijn

“Ik zie het als mijn missie om niet alleen meer
vooral ook meer bewustzijn en begrip. Onderge-

telefoon werd er serieus traag van! Dat moest

wicht wordt vaak als een luxeprobleem gezien,

zeventiende om mijn eigen online-community op

zich vaak niet dat je er serieuze gezondheidspro-

effectiever, vond ik. En dus besloot ik op mijn

Facebook op te zetten: ‘Get Fat With Me’. Een plek
waar je handige informatie en tips kunt vinden

over verantwoord aankomen. Maar ook een plek
waar je met ‘lotgenoten’ kunt sparren, je ei kwijt
kunt. Die herkenning bij elkaar vinden is zó

belangrijk, dat weet ik als geen ander. Het gevoel
dat je gesteund wordt, en niet de enige bent.”

Vertel...

LEES MEER
Benieuwd naar Karima’s concrete
tips hoe je ondergewicht te lijf gaat?
Je leest het op medireva.nl/vertel/karima

bij elkaar komen en elkaar verder helpen. Te gek

eigenlijk heel natuurlijk in de rol van een soort

coach. Ik begeleide de meisjes via WhatsApp, en al
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Effectieve methode

maar dat is het helemaal niet. Mensen realiseren

veel mensen niet door hebben wat voor effect

draait alles om de juiste mindset. Ik ken genoeg

een extra stukje taart, want jij bent zo dun’, kreeg

zelfvertrouwen hebben. Die haast niet over straat

een opmerking kan hebben. ‘Oh, jij mag nog wel
ik vaak genoeg te horen. Dat lijkt misschien een
onschuldige opmerking, maar dat is het eigen-

lijk helemaal niet. Want daarmee wijs je indirect
toch iemand af.”

blemen van krijgt. Je cyclus kan bijvoorbeeld in

Werken aan mindset

je broze nagels of haaruitval krijgen. Laat staan

wil overbrengen. Dat je mag zijn wie je bent, óók

de war raken of zelfs tijdelijk stoppen. Ook kun

het mentale aspect. Dat je met vriendinnen gaat
winkelen en dat je gewoon helemaal niks past,

dat alles te groot is. Dat soort dingen doen wat

met je, beïnvloeden je zelfbeeld. Ook denk ik dat

“Eigenlijk is dat ook vooral de boodschap die ik

meiden die door hun ondergewicht heel weinig
durven, uit angst voor negatieve opmerkingen.
Dat is zó zonde. Door het coachen, maar ook

door mijn eigen ervaringen, weet ik dat je zo veel

meer bereikt als je je gaat richten op het vergroten
van je zelfbeeld en je zelfliefde. Je kunt anders

gaan eten en aankomen wat je wilt, maar als je
niet gaat werken aan hoe je denkt, wordt het

lastig. Focus je dus eerst op het mentale aspect,

met ondergewicht. Continu tegen jezelf zeggen

en daarna pas op de praktische kant. Dus de

bent, omdat mensen opmerkingen over je

leefstijl. Dat werkt echt veel beter – en is ook

dat je niet goed genoeg bent, omdat je (te) dun

maken… Dat slaat nergens op! Wat dat aangaat

voeding, het sporten en het aanpassen van je
meer motiverend!”
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DOSSIER

Hersenkrakers
Een dossier over je hersenen, de psyche, maar
ook over de uitdrukking ‘het zit tussen je oren’.

WIST JE

DAT...

… langdurige stress

je brein letterlijk laat
krimpen? Chronische stress
verandert de hersenstructuur
en omvang, en beschadigt de
hippocampus – het
hersengebied dat belangrijk
is voor leren, onthouden en
navigeren.

‘Het zit
tussen
je oren’
Negen jaar lang had Manon Jacobs (nu 40) last van

heftige buikklachten. Toch kreeg ze van artsen steeds

te horen ‘het zit tussen je oren’. Na jaren aanmodderen
kreeg ze eindelijk een diagnose: ziekte van Crohn.

Verbeter je grijze massa
Deze (gratis) apps zijn niet alleen heel leuk
om te doen, maar het zijn ook echte hersenkrakers. Doe dagelijks tien minuten een
spelletje en je brein blijft fit.

1. Brain Trainer

Ouder worden en je brein:
zo zit dat!
0-5 jaar In de eerste levensjaren vormen je
hersencellen triljoenen verbindingen en is
je brein volop in ontwikkeling.
5-20 jaar Je hersenvolume neemt in deze
periode non-stop toe. Dagelijks maak je
nieuwe verbindingen.
20-25 jaar Je brein is nu officieel volgroeid.
30 jaar Vanaf deze leeftijd neemt je hersenvolume af en worden je hersenen minder
flexibel.
50 jaar Bepaalde hersenfuncties gaan
minder goed werken. Zo kun je soms lastiger
op iemands naam komen of vind je het
moeilijk om iets nieuws te leren.
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Vertel...

Train je kortetermijngeheugen, focus,
concentratie, snelheid en nauwkeurigheid.
Deze app heeft twintig verschillende spelletjes waarbij beide hersenhelften aan het
werk worden gezet.

2. Lumosity

Test je geheugen en concentratievermogen
met meer dan 25 cognitieve spelletjes. De
spellen passen zich aan op basis van hoe je
scoort waardoor je je hersenen blijft uitdagen.

3. Ruzzle

Een leuk en best verslavend bordspelletje
maar dan op de app. Vind zo veel mogelijk
woorden in twee minuten. Extra leuk: daag
vrienden of familie uit en speel een potje
tegen elkaar.

Chronisch ziek zijn en je brein
Maar liefst één op de drie mensen met een
chronische ziekte ervaart psychosociale problemen of psychische klachten. Denk bijvoorbeeld
aan eenzaamheid, angst of depressie. Vooral
mensen met ernstige beperkingen en jongeren
ervaren deze gevoelens, zo blijkt uit recente data
van NIVEL en het Trimbos Instituut.

miljoen Dit is het
aantal Nederlanders
met een verborgen
burn-out, schat neuropsycholoog Erik Matser.
Door de coronacrisis
ligt dit aantal 4x zo
hoog als normaal.

“Stel ik me aan? Ik twijfelde ontzettend aan mezelf,
terwijl ik me zo ziek voelde. Op dat moment liep ik
al jaren met intense buikpijn en darmklachten. Als
ik naar de wc ging, verloor ik altijd bloed. Doodeng
vond ik dat. Ik had tal van onderzoeken achter de
rug. Artsen stelden dat ik het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) had, de rest zat tussen mijn oren.
Mij werd verteld dat ik vooral meer moest ontspannen, beter moest slapen en gezonder moest eten.
Ik probeerde alles uit, ging als een malle sporten en
allerlei diëten volgen. Niets hielp. Ik was wanhopig.
Ik kreeg geen medische hulp, terwijl ik aan alles in
mijn lijf voelde: er zit iets helemaal niet goed. Zo heb
ik negen jaar rondgelopen. Tot ik verhuisde en in
een ander ziekenhuis terechtkwam. Een nieuwe
arts onderzocht me en hij zei meteen: ‘Dit kan
helemaal niet tussen je oren zitten en het is zeker
geen PDS.’ Hij kwam met de diagnose: de ziekte
van Crohn. Die diagnose voelde als een opluchting.
Ja, ik had een ziekte waar ik de rest van mijn leven
niet meer vanaf kwam, maar ik voelde me ook
bevrijd doordat ik eindelijk wist wat er aan de hand
was. Zie je wel: ik was niet gek! Door de behandeling
voel ik me een stuk beter, al slik ik heftige medicijnen
en moet ik goed opletten dat ik niet ziek word. Maar
ik heb eindelijk het gevoel dat ik mijn leven weer
terug heb.”
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Houd je hersenen gezond
Er zijn verschillende manieren om je hersenen
gezond te houden. De belangrijkste drie hieronder op een rij.

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

Bolling

Kuil

Een bolling rond
de stoma

Egaal

De stoma zakt
in de buik weg

Liesette: "Na mijn stoma-operatie
pakte ik het autoracen weer op. Ik
had het volste vertrouwen in mijn
stomamateriaal van Coloplast en
voelde mij geweldig, zonder angst
voor lekkages. Mijn tip: ga op zoek
naar een vorm die bij jou past."

Het gebied rond
de stoma is gelijk

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

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

1-delig

2-delig met klikkoppeling

Naam
Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Coloplast

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil*

2 Voldoende slaap

Eet je hersenen gezond

Dhr/Mevr*

Brain food van Charlotte Labee, €26,50

Woonplaats

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*
Ik gebruik stomazakjes van:

2-delig met plakkoppeling

Voorletter(s)

Wist je dat van iedere hap die je doorslikt twintig
procent van de binnen gekregen energie direct
naar je hersenen gaat? Vooral vitamines, mineralen, en omega-3-vetzuren zijn belangrijk voor een
gezond brein. Krijg je te weinig van deze stoffen
binnen, dan kun je je moeilijker concentreren en
vergeet je sneller iets.

De invloed van voeding op je hersenen
is enorm. Maar wat hebben je hersenen
nu precies nodig om gezond te blijven?
Welke voedingsmiddelen moet je dan
op het menu zetten? Aan de hand van de
laatste inzichten uit de orthomoleculaire
geneeskunde en neurowetenschap geeft
Charlotte Labee in het boek Brain Food
een inkijkje in wat voeding met je brein
doet. Door gezond te eten en nieuwe
healthy gewoontes te creëren kun je
je leven en je gezondheid ingrijpend
veranderen. Een boek vol praktische
voedingstips, interessante feiten en
79 recepten.

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

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio

1 Gezonde voeding

Ik heb een stoma sinds:
Anders, namelijk:

Diameter

/

/

Tijdens het slapen krijgen je hersenen een
soort ‘wasbeurt’. Je brein krimpt iets waardoor
er hersenvloeistof doorheen kan stromen en
afvalstoffen worden weggespoeld. Bovendien
verwerkt je brein tijdens het slapen ook alles
wat je overdag hebt meegemaakt. Goed slapen
is dan ook van groot belang om je hersenen
gezond te houden.

3 Voldoende beweging

Bewegen is niet alleen goed voor je fysieke
gezondheid, maar ook essentieel voor je brein.
Als je voldoende beweegt, raken je hersenen
goed doorbloed, worden er nieuwe hersencellen
aangemaakt en worden de verbindingen tussen
je hersencellen sterker. Hierdoor verbetert je
geheugen, verminder je de kans op stress en
angst en ziektes als dementie, Parkinson en
depressie.

LEES MEER
Wat doet voeding met je brein? Charlotte Labee
legt het uit op medireva.nl/vertel/brainfood

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_NOV20_VERTEL

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.

21

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

D E DAG DAT I K B E S LO OT



Ervaar
Curan Man of Curan Lady
De compacte gebruiksklare katheter voor thuis of onderweg
De voordelen van Curan:
✔ Direct klaar voor gebruik

100%

Geen wachttijd, katheter is al geactiveerd door de
gelcoating

lekvrij

✔ Comfortabel

BOUWEN AAN
ZELFVERTROUWEN

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

Vermindert branderig gevoel

✔ Gladde gepolijste ´ogen´

Voor een goede urineafvoer en bescherming van de plasbuis

✔ Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig te openen en lekvrij

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

*De Curan Man (30 cm) is verkrijgbaar in CH12 t/m CH16 en Curan Lady (8,5 cm) in CH08 t/m CH14

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

D
J
I
T
F
L
E
Z
U
R
BESPAA
Wat u er mee doet tal.
es
bepaalt u zelf. Me
re
t 1-delig leegba
Nieuwe eakin do
n die
ge
in
ss
ndelijke oplo
zakjes - huidvrie
hechten.
veilig en langer
®

“De dag dat ik besloot om met World

zijn voor vrijwilligers met een beper-

besloot ervoor te gaan. De reis was

aan een gemeenschapscentrum voor

kunt leveren aan de emancipatie van

drie weken meegeholpen aan de bouw

Servants naar Bangladesh te gaan om
mensen met lepra (een besmettelijke

ziekte die wordt veroorzaakt door een
bacterie, red.) te werken, bracht mij

een nieuw perspectief. Er kwam een

Facebook-bericht van World Servants
voorbij terwijl ik bij het revalidatie-

naar Bangladesh om daar te helpe

stenen door te geven en door te

metselen. Toen dat werk erop zat, heb

ik bedden geschuurd en geverfd in het
ziekenhuis. Een mooie ervaring die

opliep, stond mijn toekomst op z’n

bouwen aan een gemeenschaps–

trip gaf me het zelfvertrouwen waar ik

Je kunt wel zeggen dat ik er dag en

te gaan. Het leek me een mooie

nieuw doel in mijn leven zoeken; iets
waardoor ik me niet ‘alleen maar’

gehandicapt voelde, maar dat me het
gevoel gaf dat ik nog meetelde. Toen

dat afgelopen en zat ik in een rolstoel,
moest ik mijn leven anders gaan

inrichten. World Servants organiseert

Bel ons voor gratis samples 0344-652351 of via www.eakin.nl

vertelde dat ik drie weken mee kon

van het gemeenschapscentrum door

ik op mijn negentiende door een

bericht triggerde me. Ik moest een

nacht mee bezig was. En opeens was

Vertel...

landen. Nadat World Servants me

"De reis gaf me
het zelfvertrouwen
waar ik zo naar
op zoek was"

kop. Mijn leven draaide om die sport.
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gehandicapten in ontwikkelings–

namelijk intensief, maar mooi: ik heb

bovendien ontzettend relativeert.

centrum op de taxi wachtte. Iets in dit

motorcrossongeluk een dwarslaesie

Probeer de NIEUWE eakin dot ® 1-delige stomazakjes
met
huidplaat voor langere draagtijd

king. Omdat je zo júist een bijdrage

werkvakanties die ook toegankelijk

centrum, besloot ik er meteen voor
uitdaging om juist nu zo’n reis te

Ik ben best nuchter, maar zien hoe de

mensen daar leven, doet toch iets met
je. Ze hebben weinig, maar wat ze
hebben, delen ze wel met elkaar.

Bovendien realiseer je je hoeveel geluk

je hebt met de goede zorg in Nederland.
De reis met World Servants kwam voor
mij precies op het goede moment; de
naar op zoek was.”

- SYLVAN CANRINUS (22)

maken. Om daar mensen te helpen en
tegelijkertijd te ontdekken wat ik nog
wél kan. En ik ben nu – ruim een jaar

LEES MEER
Benieuwd naar World Servants en hun
reizen? Kijk op worldservants.nl

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

9 van de 10
gebruiksters raden
’m je aan!
90% vindt het openen
van de Infyna Chic koker
makkelijk of heel makkelijk
10%

90%

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

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

De Infyna Chic katheter

lekt niet

Designed voor discretie

na het dichtdoen.

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

93% vindt de Infyna Chic
katheter makkelijk in het
gebruik
7%

93%

Bezoek voor meer informatie hollister.nl/infynachic

8 van de 10 willen de Infyna Chic
katheter blijven gebruiken

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

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties,
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.
Het Hollister logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.

Intermitterende katheter
Data on file

0050

Continence Care
Met het beste van vandaag en morgen nog beter

B U I T E N G E WO O N B I J Z O N D E R

One of
a kind

RUBRIEKSNAAM

“Dat de ziekte
na mij stopt,
maakt mij trots”
MAIKE HOEK (30) IS GENDRAGER VAN
DE KATWIJKSE ZIEKTE, EEN ERFELIJKE
VORM VAN HERSENBLOEDINGEN.
ONGEVEER 500 TOT 2.000 MENSEN
HEBBEN DEZE AANDOENING, DIE
VOORNAMELIJK IN KATWIJK WONEN.
“Ik lijk ontzettend op mijn vader. Toen we na
zijn eerste hersenbloeding erachter
kwamen dat hij de Katwijkse Ziekte had,
kreeg ik een sterk onderbuikgevoel: dat ook
ik gendrager was van deze ingrijpende
aandoening. Op mijn 26e heb ik me laten
testen. En inderdaad, ik bleek het gen te
hebben. Vreselijk natuurlijk, maar ergens
was er ook een soort van rust. Zo van: oké,
dit is het dan. Ieder huisje heeft zijn kruisje,
dit is de mijne. Dus ik leef gewoon mijn
leven. Wat voor zin heeft het om continu
bang te zijn? Liever maak ik er het beste van.
Ook al zijn bepaalde dingen wel ingewikkelder voor me, zoals kinderen krijgen. Aan de
hand van een langdurig fertiliteitstraject is
het vorig jaar tóch gelukt om zwanger te
worden. Doordat er embryoselectie is
toegepast, is er één ding zeker: onze kleine
kan de Katwijkse Ziekte niet krijgen. Ons
zoontje Yves is gelukkig kerngezond. Dat de
ziekte in onze familie daardoor na mij stopt,

Vechten voor begrip, medisch onderzoek en de juiste behandeling. Als je
een zeer zeldzame ziekte hebt, voer je op verschillende vlakken een
flinke strijd. Maike, Tymo en Andrea weten daar alles van. Zij hebben een
extreem zeldzame aandoening. Hoe houden zij zich staande?

maakt me ontzettend blij en opgelucht.
Mijn vader heeft zijn kleinzoon helaas nooit
gezien; hij overleed toen ik vier maanden
zwanger was. Maar ik weet zeker dat pa
ontzettend trots op ons is.”
 e Katwijkse Ziekte is een tikkende
D
tijdbom. Wat doet dit met Maike? Lees
het op medireva.nl/vertel/maike
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Vertel...
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RUBRIEKSNAAM

Ik ben bijna
“letterlijk
uniek”

Met een zeldzame
ziekte moet je jezelf
steeds verdedigen”

TYMO MULDER (20) HEEFT DE

ANDREA STIENE (55) HEEFT DE

NOORDZEEZIEKTE, EEN PROGRESSIEVE

BLOEDZIEKTE PNH. DIT ZORGT VOOR

EN ONGENEESLIJKE AANDOENING.

ERNSTIGE BLOEDARMOEDE EN EEN

HIJ HEEFT LAST VAN EVENWICHTS-

VERHOOGDE KANS OP ERNSTIGE

PROBLEMEN, SPIERSCHOKKEN EN

TROMBOSE EN BEENMERGFALEN.

EPILEPSIE. SLECHTS 25 MENSEN OP DE

ZO’N 300 MENSEN IN NEDERLAND

WERELD HEBBEN DEZE ZIEKTE.

HEBBEN PNH.

“Hoeveel ben ik waard? Die vraag gaat

“Toen ik de diagnose PNH kreeg, was er

geregeld door mijn hoofd. Zo wil je

nauwelijks iets over bekend. Mijn specialist

natuurlijk helemaal niet denken. Maar het is

zei: ‘ik heb geen idee hoeveel patiënten er

wél zo. Met een extreem zeldzame ziekte

in Nederland zijn, maar daar ga jij verande-

ben je namelijk medisch gezien al snel ‘te

ring in brengen’. Ik was 21 en dacht: waarom

duur’. Bovendien word je ondergesneeuwd

niet? En zo rolde ik in de wereld van patiënt-

door bekendere ziektes, je staat echt

dagen, en zette met behulp van anderen

achteraan in de rij. Terwijl het zó belangrijk

ook nog eens een patiëntenvereniging op.

is dat er meer onderzoek komt. Dat er zo

Het fijne van contact met medepatiënten:

weinig mensen deze aandoening hebben, is

je hoeft niks uit te leggen. Stel dat je reuma

vaak lastig. Maar gaandeweg heb ik geleerd

of MS hebt, dan snapt vrijwel iedereen dat

om er anders naar te kijken. Ik ben haast

je snel moe bent. Maar bij een ziekte waar

letterlijk uniek! Daar kun je ook gebruik van

niemand van gehoord heeft, ligt dat anders.

maken. Bijvoorbeeld door te helpen om

Ik heb mezelf zo vaak moeten bewijzen.

meer naamsbekendheid te geven aan de

Dat ik iets simpelweg niet kán, omdat ik

ziekte. Voor de rest leef ik vooral per dag, in

geen greintje energie meer heb.

het moment. Wat overigens niet betekent

En dat het geen kwestie is van ‘dan maar

dat ik geen dromen of doelen heb. De kunst

eerder naar bed gaan’. Om contact te

is om te kunnen bijstellen, aanpassingen te

hebben met mensen die dat als geen ander

regelen en in mogelijkheden te denken. Zo

snappen, is erg fijn. Het werk voor de

volg ik nu een opleiding tot bedrijfsadminis-

patiëntenvereniging biedt niet alleen

trateur. Dankzij mijn personal assistent die

herkenning, maar houdt me ook actief.

alles voor me opschrijft en mijn rekenma-

Mensen zeggen weleens: ‘jij bent altijd maar

chine hanteert, lukt dat. Ook heb ik een

bezig met ziekte, dat is niet goed voor je’.

stageplek aangeboden gekregen. Heel leuk

Maar ik vind het juist fijn. Zo neem ik deel

en leerzaam, het geeft me veel energie.

aan de maatschappij. Wat dat aangaat sta ik

Even niet denken aan mijn ziekte. En

nog altijd middenin het leven, juist omdat ik

gewoon Tymo zijn, de stagiair.”

me zo inzet voor medepatiënten.”

 oe lukt het Tymo om meer te zijn dan
H
alleen zijn ziekte? Lees zijn verhaal op
medireva.nl/vertel/tymo

28

RUBRIEKSNAAM

Vertel...

 en ziekte die bijna niemand kent, hoe
E
ga je daarmee om? Andrea vertelt op
medireva.nl/vertel/andrea
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A DV E R TO R I A L

'Angst zit
alleen in je
hoofd'

Gemakkelijk jouw meerdaagse
urinezak spoelen?
Dat kan met de Hekura trechter.

Hoe gebruik je de trechter?

In drie eenvoudige stappen ben je klaar!

Combineer hem
met jouw Hekura
urinezak

1

Koppel de trechter aan de slang
van de urinezak.

2

Laat het kraanwater door de
trechter lopen.

3

Vraag de trechter
gratis aan via
hekura.nl/trechter

Koppel de trechter af, reinig de
trechter en droog af.

Hekura: specialist in afvoerende continentiezorg

Je wilt controle hebben over je blaas. Hekura helpt jou hierbij met kwalitatief
hoogwaardige urinezakken, katheters en toebehoren.
Hekura maakt het je graag zo makkelijk mogelijk. Met de diverse hulpmiddelen
zoals de Hekura trechter en instructielmpjes ervaar je een optimaal gebruik en
houd je de regie in eigen hand.

Benieuwd geworden?

Kijk dan op hekura.nl en ontdek wat Hekura nog meer te bieden heeft.

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

In 2015 kreeg autocoureur Liesette Braams de diagnose anuskanker.
Haar wereld stond op z’n kop, maar vele operaties later en drie stoma’s
verder is ze weer helemaal terug. “Ik moest en zou weer racen.”
Doordat er bij Liesette zes tumoren zijn ontdekt en ze vele
operaties moest ondergaan, leeft ze met drie stoma’s: één
voor haar dunne darm, één voor haar dikke darm en één
voor haar blaas. “Op de natuurlijke manier naar het toilet
gaan, zit er voor mij niet meer in. Maar ik leef en ben
kankervrij en dat is het allerbelangrijkste.”

Schaamte
“Natuurlijk was het wennen met drie stoma’s. Hoe doe je dat
als je een dagje weggaat? Of als je in zwemkleding op het
strand wilt liggen? In het begin voel je schaamte, maar dat
verdween bij mij heel snel. Mensen kijken naar iedereen en
misschien kijken ze naar mij twee tellen langer. Wat maakt het
uit.” Net als iedereen met een stoma was ook Liesette in het
begin bang voor lekkages, maar het hield haar niet tegen om
eropuit te gaan. “Je moet gewoon naar buiten, anders kom je
nergens meer. Angst zit in je hoofd.” Het bleek alleen wel een

zoektocht naar het juiste materiaal. Om de stoma’s goed op
mijn lichaam te laten kleven en om lekkages te voorkomen,
heb ik halvemaantjes. Normaal gebruik je die alleen tijdens
het zwemmen, maar ik heb deze standaard.”

Autoracen
Voordat Liesette ziek werd racete ze op het hoogste
amateurniveau in Nederland. “Ik was bang dat ik nooit meer
zou kunnen racen, maar ik heb mezelf altijd doelen gesteld
en natuurlijk stond racen bovenaan mijn lijstje. Ik moest en
zou weer in die auto. Mijn motto is dan ook: als je kunt zitten,
dan kun je ook racen! En dat lukte. Ik moet er alleen wel voor
zorgen dat de gordels niet tegen mijn stoma’s aandrukken en
dat ik van tevoren niet te veel eet. Maar ik ben weer terug in
de wedstrijd en dat is het allerbelangrijkste.”

Coloplast Care staat graag voor u klaar als u vragen heeft. Bel gratis 0800 - 022 98 98 of mail naar nlcare@coloplast.com

G I F T B OX

Onverwachte liefde

Zorgen voor anderen
is fijn, het voelt heel
natuurlijk voor me"

Toen thuiszorgmedewerkster Charissa bij hem thuis
binnenstapte, was Piet Reijnart meteen van haar onder de
indruk. Ze werden verliefd en zijn nu vijf jaar samen. En nog
steeds verzorgt Charissa hem elke dag en staat ze ook
voor anderen klaar. Daarom verdient zij de giftbox.

Piet (59): “Ik zeg altijd: ‘Charissa is

gelukkig samen. Het mooiste aan

me. Ik denk dat dat komt omdat het

alles voor me. Als ik haar zie, word ik

Ze tobt zelf ook met haar gezondheid:

Mijn moeder werkt al 25 jaar in de

mijn lust om te leven.’ Ze betekent

nog net zo vrolijk als toen ze voor het

eerst mijn woning binnenstapte. Onze
liefde is een bijzondere; we werden
verliefd toen zij mij als thuiszorg–

medewerker kwam verzorgen. Ik heb
chronische rugklachten en diabetes
en door die laatste aandoening

moesten er tenen worden geamputeerd. Omdat de wond niet goed

genas, kwam een thuiszorgmedewer-

ker die elke dag spoelen en verbinden.
En zo stapte Charissa dus mijn leven

binnen. Letterlijk. Ik merkte al na een
paar maanden dat ik stiekem uitkeek

naar de dagen dat zij weer dienst had.
Ze was altijd zo opgewekt en lief.

In het begin hebben we geworsteld

met onze verliefdheid, door het grote
leeftijdsverschil en de lastige situatie

waarin Charissa zat; zou ze door onze

verliefdheid haar baan niet kwijtraken?
Inmiddels wordt onze relatie door

iedereen geaccepteerd en zijn we heel
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Vertel...

Charissa vind ik haar zorgzaamheid.
ze heeft fibromyalgie en heeft daarvoor vaak pijn en is vermoeid. Toch
werkt ze elke week 25 uur in de

gehandicaptenzorg, is ze altijd vrolijk
en staat ze onvoorwaardelijk klaar

voor mij en de mensen om haar heen.
Zo verzorgt ze nog steeds elke dag

mijn voet, geeft ze me een fentanyl-

pleister of morfinespuit als ik veel pijn
heb en is ze er ook altijd voor onze

hoogbejaarde buurman. Als hij belt

dat hij is gevallen, gaat ze meteen naar
hem toe, hoe vermoeid ze zelf ook is.

En hebben wij ’s avonds eten over, dan
brengt ze dat naar hem. Juist omdat

Charissa zo bescheiden is en nooit iets
voor zichzelf wil, dacht ik: dit is een

me met de paplepel is ingegoten.

gehandicaptenzorg en als er op haar
werk activiteiten werden georgani-

seerd, vond ik het als kind al leuk om
mee te helpen. Daardoor wist ik al

vroeg dat ik ook de zorg in wilde. Ik
had natuurlijk niet verwacht dat ik

uitgerekend daar de liefde van mijn

leven zou tegenkomen. Piet zegt over
mij dat ik zorgzaam ben, maar dat

geldt evengoed voor hem. Hij is er

altijd voor me. Door onze aandoeningen zitten verre reizen of veel dagjes

weg er voor ons niet in, maar dat mis
ik ook niet. Als ik met Piet en onze

honden lekker buiten ben, heb ik niets
meer nodig. Dan ben ik heel gelukkig.”

mooie kans om haar eens in het

zonnetje te zetten. Dat heeft ze meer
dan verdiend.”

Charissa (31): “Ik vind zorgen voor

anderen fijn, het voelt natuurlijk voor

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.
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BBrain:
zorginnovaties voor mensen met dementie
TM

NIEUW

ESTEEM
Convex
BBrain

PUZZEL

PRODUCT

BBrain ontwikkelt slimme producten die een betere kwaliteit van leven voor mensen met (beginnende) dementie en hun
naasten beogen. Ze zijn ontworpen om de zelfredzaamheid van de gebruiker te vergroten. Meer zelfredzaamheid betekent
namelijk een betere kwaliteit van leven en minder zorg voor mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Zorg op afstand
Esteem™ soft convex (met
lichte bolling) is
De coronacrisis heeft geleid tot
een versnelling van e-health
een nieuw product in de Esteem
1-delige lijn.
toepassingen binnen zorgorgani-

dag, tijd en dagdeel weer te geven,
eventueel aangevuld met beeld.

saties. Omdat fysieke bezoeken in
veel gevallen niet meer mogelijk
Het heeft de volgende voordelen:
waren, hebben organisaties ingezetop
op zorg
op afstand,
onder meer
• Flexibel met een goede aansluiting
de stoma;
minimaliseert
via beeldbellen. Onze BBraindaardoor de kans op lekkage
producten
met
bijbehorend
online portaal leveren hieraan een
• Makkelijk aan te brengen
waardevolle bijdrage.

• Tussendoor controle via het kijkvenster

Wilt u meer weten? Of wilt u zelf de
Bel of mail ons dan.

Agenda

Foto’s

Verwanten

Beeldbellen
Foto’s

GPS Alarm

Licenties
Foto’s

BBrain Family kalenderklok

Kalenderklok met app

De interface wordt eenvoudig
aangepast aan de doelgroep. Particuliere en professionele verzorgers
maken veelvoudig gebruik van
nieuwe
huidplak
proberen?
kalenderklokken
om structuur
en
rust te creëren voor de (demente)
senior. De klok geeft de gebruiker
grip door duidelijk datum, week-

BBrain personenalarm
Het personenalarm geeft aan wanneer de gebruiker aan het dwalen
is. Zowel de klok als het personenalarmering zijn op afstand te
bedienen door mantelzorgers via
een app. Ze kunnen bijvoorbeeld
afspraken in de agenda zetten
zodat de gebruiker weet wanneer de thuiszorg of de kinderen

• Goed filter wat de kans op geurtjesDeenBBrain
opbollen
Familyverminderd
kalenderklok
is geschikt voor zowel senio• Gordeloogjes aan het zakje om een
aan temet
bevestigen
rengordel
als mensen
dementie.
voor extra zekerheid

Berichten

langskomen. De BBrain Dementie
radio zorgt voor ontspanning en
is dankzij de eenvoudige functies
gemakkelijk te bedienen. Met één
druk op de knop, kun je deze radio
persoonlijk instellen.

WIN

4FUN
EEN GOOD
ART
CADEAUKA
T.W.V. € 100

voorrij,
in je
nieuwe
kleding,
Vul het diagramDe
zolaatste
in, dattrends
in elke
inhuis,
elke
kolom
en inparfum,
elk blok van
gadgets,
sieraden
of
games.
Of
misschien
kies
je
liever
voor
3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
een spannende activiteit zoals parachutespringen, rijden in
een Ferrari, jeepsafari, high tea of zelfs een make up artist
bij je thuis. Good4fun is zoveel meer dan een cadeaukaart.
Je vindt er altijd wel een cadeau, voor een ander of
gewoon voor jezelf.

Personenalarm en radio

Vraag gratis een proefpakket aan!
?
Dagelijkse planning
& structuur

Contact
& verbinding

Ondersteuning bij
afgenomen tijdsbesef

info.convatec@convatec.com • 0800 022 44 44 (gratis)
www.convatec.nl

3X KANS OP EEN
GOOD4FUN
CADEAUKAART
Sudoku

Kijk voor meer informatie op good4fun.nl
Het vergroten van
de zelfredzaamheid

Het verminderen
van eenzaamheid

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden | www.bbrain.eu

WT•Convatec_Ad_200x130mm.indd 1
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NIEUW: 1-DELIGE
ZAKJES MET VLAKKE
HUIDPLAK EN
GORDELAANSLUITING

un

Good4f

Extra steun bij ongelijkmatige
buik door ingebouwde soepele
plaat
100% huidvriendelijke huidplak

LEKKAGES?
OP ZOEK NAAR
MEER ZEKERHEID?
P ro be e r o n z e n i e u we
z a k j e s m e t g o rd e l a a n s l u i t i n g

De cijfers in de gekleurde vakjes
vormen de oplossing. Stuur deze
voor 1 maart 2021 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: Siny Visschedijk
uit Rijssen

Van harte gefeliciteerd!

Proberen? Vraag een gratis proefpakket
aan en ervaar zelf de voordelen!

6 2
4 5
7
9 8
2
1
3
7
6
3
4 3 7
1
1
1
2
3 7
8
8 6
2

De prijswinnaar staat ook op: medireva.nl/vertel

0165-594532

serviceteam@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

www.eurotec.nl

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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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.
Dit zijn onze zorggebieden:

medische
voeding

42891

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

*42891*

stoma

