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WEG MET TABOES

Stoma,  de gewoonste 
zaak van de wereld? 
Echt niet!

Strijden 
tegen CRPS
Iedere dag helse pijnen en 
toch rolmodel zijn   



Ver tel...
W E L KO M

Veerkracht
Wat doe je als je door ziekte uit het veld wordt 
geslagen? Als je machteloos moet toekijken hoe 
je kind vecht voor zijn leven of als je uit eenzaam-
heid niet meer weet waar je het zoeken moet? 
Veerkracht lijkt het toverwoord. Mentale 
veerkracht houdt ons soepel overeind bij de 
indringendste ervaringen. Hoe tonen anderen 
zich veerkrachtig na een ingrijpende gebeurtenis? 

Lidwien Wieggers besloot op de dag dat haar zoon 
Freek met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis 
belandde, te blijven geloven in geluk. Het waren 
de kleine en grote geluksmomenten die haar op de 
been hielden. In Vertel… doet ze haar aangrijpende 
verhaal (pagina 17). Inmiddels is het brommer–
ongeluk van Freek veertien jaar geleden. Op het 
platform kijkt Lidwien terug op deze heftige tijd en 
vertelt ze over de tweestrijd die ze als moeder voelde. 

Je bent jong, chronisch ziek en zit bijna iedere dag 
alleen. Zo alleen dat je in een opwelling een tweet 
verstuurt. Deze digitale hartenkreet veranderde 
het leven van Nadï van de Watering. “Ik vind het zó 
fi jn om eindelijk eens met iemand te kunnen 
praten over series en nagellak. Zulke schijnbaar 
onbenullige gesprekken maken mijn dag,” vertelt 
Nadï. Met haar tweet, die viral ging, wist ze het 
taboe over eenzaamheid onder jongeren te 
doorbreken. 

Taboedoorbrekend zijn ook de verhalen van 
stomadragers Anna Devilee en Jac van Geneijgen. 
Zij trekken zich niets aan van het onbegrip waar ze 
soms mee te maken krijgen of de vreemde blikken 
waarop ze helaas nog altijd kunnen rekenen. 
Sterker nog, ze hebben er geen enkel probleem 
mee om het te laten zien. 

L E E S M E E R
Op medireva.nl/vertel vind je nog
veel meer veerkrachtige verhalen.  

MediReva-reporter Erik
heeft een  en haalt zijn 
kracht uit sport

Kevin heeft ALS en schreef 
voor zijn kinderen een 

boek met zijn ogen
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Lidwien Wieggers besloot op de dag dat haar zoon 
Freek met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis 
belandde, te blijven geloven in geluk. Het waren 
de kleine en grote geluksmomenten die haar op de 
been hielden. In Vertel… doet ze haar aangrijpende 
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ongeluk van Freek veertien jaar geleden. Op het 
platform kijkt Lidwien terug op deze heftige tijd en 
vertelt ze over de tweestrijd die ze als moeder voelde. 

Je bent jong, chronisch ziek en zit bijna iedere dag 
alleen. Zo alleen dat je in een opwelling een tweet 
verstuurt. Deze digitale hartenkreet veranderde 
het leven van Nadï van de Watering. “Ik vind het zó 
fi jn om eindelijk eens met iemand te kunnen 
praten over series en nagellak. Zulke schijnbaar 
onbenullige gesprekken maken mijn dag,” vertelt 
Nadï. Met haar tweet, die viral ging, wist ze het 
taboe over eenzaamheid onder jongeren te 
doorbreken. 

Taboedoorbrekend zijn ook de verhalen van 
stomadragers Anna Devilee en Jac van Geneijgen. 
Zij trekken zich niets aan van het onbegrip waar ze 
soms mee te maken krijgen of de vreemde blikken 
waarop ze helaas nog altijd kunnen rekenen. 
Sterker nog, ze hebben er geen enkel probleem 
mee om het te laten zien. 

Hecht aan mensen.

• Zeer fl exibel

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

• Voorzien van een kijkvenster

• Met geïntegreerde gordeloogjes 

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

Voornaam:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam: 

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Tel.: 

E-mail:

Medisch Speciaalzaak:

Aanvraag proefmateriaal 2-delig Aurum Vlak en Aurum Convex
Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op. Vergeet 
daarom a.u.b. niet uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder uw contactgegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanhef: Dhr. Mevr.

Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma

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

Colo
Ileo Uro

Vlak Convex

met

Huidplaat:           Vlak           Convex           Mijn stoma:           Colostoma           Ileostoma           Urostoma
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L E E S M E E R
Op medireva.nl/vertel vind je nog
veel meer veerkrachtige verhalen.  

MediReva-reporter Erik
heeft een dwarslaesie en 
haalt zijn kracht uit sport.
medireva.nl/vertel/blokarten-
met-een-dwarslaesie/

Kevin heeft ALS en schreef 
voor zijn kinderen een 

boek met zijn ogen
medireva.nl/vertel/kevin/



Altijd stress
Yvonne vertelt over de jaren die achter haar liggen: “Ik stond 24/7 
onder spanning. De incontinentie beheerste mijn hele leven. Soms 
moest ik op weg naar mijn werk drie keer huiswaarts keren om 
mezelf te verschonen. Leuke uitjes zegde ik met een smoesje af en ik 
droeg altijd donkere, lange kleding, zodat niemand iets zou zien als 
het weer verkeerd ging. Ik was de regie over mijn lijf en leven totaal 
kwijt en raakte steeds meer sociaal geïnvalideerd.  Mijn man en mijn 
dochter waren lange tijd de enigen die ervan afwisten. Incontinentie 
is nu eenmaal niet een onderwerp dat je gemakkelijk met anderen 
bespreekt. Voor de buitenwereld was ik altijd de vrolijke Yvonne.”

Wakker schudden
“Met mijn verhaal wil ik ook hulpverleners en medisch specialisten 
wakker schudden. Het beeld dat een stoma alleen maar ellende met 
zich meebrengt, is zó niet waar. Mijn maag-darm-leverarts heeft de 
ingreep jarenlang vooruitgeschoven. Hij probeerde de incontinentie 
op te lossen met steeds weer andere medicijnen, omdat hij vond dat 
een stoma de problemen alleen maar zou verleggen. Ik heb alles 
geprobeerd en geslikt wat hij me voorschreef, maar het mocht niet 
baten. Pas in 2016, toen mijn haar begon uit te vallen van de 
medicatie, gaf de arts aan dat ik uitbehandeld was. Hij stuurde mij 
door naar de chirurg.” 

Paradijs op aarde
De chirurg erkende meteen mijn leven met incontinentie, ik hoefde 
hem niets uit te leggen. Hij toonde alle begrip en opperde direct de 
oplossing: een colostoma. ‘Jij komt van zo diep’, zei hij, ‘dat ik jou het 
paradijs op aarde kan beloven.’ De stomaverpleegkundige hielp me 
om tot een weloverwogen besluit te komen. Ze liet me bijvoorbeeld 

droog oefenen met een stomazakje. Na veel goede gesprekken heb 
ik toen de knoop doorgehakt. De operatie was zwaar, mede door het 
vele littekenweefsel, maar al direct na de ingreep wist ik dat het goed 
was. Mijn stoma voelde vanaf dag één heel vertrouwd. Samen met 
de stomaverpleegkundige kwam ik bij Coloplast uit. Ik gebruik nu het 
eendelige systeem met een vlakke huidplaat. De eerste mooie 
ervaring was dat ik met mijn man in de supermarkt stond en een 
buikkramp voelde opkomen.  Mijn brein raakte als vanouds in paniek, 
maar het liep natuurlijk gewoon het zakje in. Dat besef, zo intens… 
Wat voelde ik me ontspannen en vooral blij! Ik kon nu dus gewoon 
ontspannen mijn boodschappen doen.” 

Dagelijks geluk
Wat voor de meeste mensen heel gewoon is, zijn voor mij momenten 
van geluk. Een dagje shoppen met mijn dochter of samen met mijn 
man een terrasje pikken. Zij hebben mij altijd door dik en dun gesteund, 
terwijl mijn incontinentie natuurlijk ook van invloed was op hún leven. 
Helaas ben ik vele jaren van kwaliteit van leven verloren, maar nu 
geniet ik nog intenser van het leven. Daarom zou ik willen zeggen: 
“Maak zelf de keuze en vecht ervoor. Ga het gesprek aan met de arts 
en maak duidelijk hoezeer je beperkt wordt in je sociale leven. Jarenlang 
werd ik geleefd door mijn incontinentie, maar nu leef ik weer.” 

Gratis boekje met praktische 
tips over leven met een stoma
Wilt u meer informatie over leven 
met een stoma? Het gratis boekje 
‘Omgaan met een stoma’ staat vol 
praktische adviezen. Het is samengesteld 
door stomaverpleegkundigen met 
jarenlange ervaring. Handig voor als u 
net een stoma heeft of al een langere 
tijd. U kunt dit boekje aanvragen via: 
www.coloplast.to/stomaboekje

‘Ik leef weer’
Al in 1985 werd bij Yvonne Slenders de ziekte van Crohn vastgesteld. Zij woog toen nog maar 44 kilo. 
Meerdere darmoperaties volgden in de jaren daarna. De aanvallen van diarree werden erger en 
Yvonne was voortdurend beducht op ‘ongelukjes’. Toch zou het nog tot 2016 duren voordat zij een 
colostoma kreeg. Veel te laat, zegt zij nu. “Ik had zoveel meer kwaliteit van leven kunnen hebben.”

praktische adviezen. Het is samengesteld 

jarenlange ervaring. Handig voor als u 

H U I D P R O B L E M E N ? 
L E K K AG E S ?
De n i e u we  s o f t - co n vex  hu idp lak  voor 
zekerhe id  én  opt imaal  draagcomfort !

0165-594532
serviceteam@eurotec.nl

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

Vraag een gratis proefpakket aan en 
ervaar zelf de voordelen!

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

Rekbare opening, beschermt uw stoma

Soepele, flexibele huidplak

Maximale vochtabsorptie bij 
inspanning of warm weer

KOM N
AAR DE  

OPEN DAGEN 2020
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8 Ashley over haar strijd tegen extreme pijn

Winter 2019

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

HOOFDREDACTIE 
Lianne Strijbos, Colette van Bommel 
Redactieadres Weerhuisweg 4, 6226 NC 
Maastricht, vertel     @medireva.nl 

CONCEPT EN REALISATIE
Axioma Communicatie, Baarn,  
035 - 5488140, axioma.nl 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
De Beeldredaktie, Vincent Boon, Priscilla 
Borgers, Marloes Bosch, Babette Dessing, 
Annemarie van Dijk, Hester Doove, 

Caroline Drijfhout, Petra Groeneboom, 
Leonie Hamstra, Mirjam Herrebrugh, 
Lisette Jongerius, Stefan Popa, RVG 
Media, Annaluz Uittenbroek

DRUK
Drukkerij Roelofs, Enschede

COLOFON

Stoma een taboe? Echt niet!14

Laat je inspireren op medireva.nl/vertel

Galgenhumor
Lees waarom Karin 
‘Shit happens’ naast 
haar stoma liet 
tatoeëren. 
medireva.nl/vertel/
shit-happens/

Wat trek ik aan? 
Bekijk de video met de laatste modetrends 
volgens MediReva-reporter Christel. 
medireva.nl/vertel/kledingkastchristel/

Disclaimer de artikelen in Vertel... zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat informatie niet geheel volledig of juist is.  
We bieden mensen de ruimte om hun verhaal te doen, maar dit hoeft niet de mening van MediReva te zijn.
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“E lke dag is voor mij een strijd. 
Een strijd om de pijn onder 

controle te houden, maar ook een  
strijd om te leven zoals ik wil. Ik heb  
last van het complex regionaal pijn–
syndroom (CRPS), een erfelijke 
bindweefselaandoening (het Ehlers-
Danlos-syndroom) en nog een aantal 
andere aandoeningen. Hierdoor had  
ik al dagelijks pijn, maar sinds de 
amputatie van mijn rechter onderbeen 
is daar ook fantoompijn bijgekomen. 
En die is killing. Ik heb nu meer pijn 

dan ooit. Terwijl ik juist dacht dat na  
de amputatie mijn klachten zouden 
afnemen.”

Steeds meer pijn
“Alles is zo snel gegaan. Als ik daar nu 
aan terugdenk, is dat echt bizar. Ik ben 
geboren met een aangeboren progres-
sieve aandoening waarbij mijn bind-
weefsel niet goed is aangelegd. Mijn 
gewrichten schieten snel uit de kom en 
mijn spieren en pezen scheuren al, als  
je er bij wijze van spreken alleen maar 

Door CRPS leeft Ashley (25) met extreme pijn.  
Om dit tegen te gaan, is haar rechter onderbeen 
geamputeerd. Het hielp niet. Toch blijft ze positief 
en wil ze een rolmodel zijn voor anderen met CRPS.

Ik was juist  
blij met mijn  

amputatie

ASHLEY HEEFT DAGELIJKS EXTREME PIJN

C OV E R V E R H A A L

Als CRPS-warrior wil ik anderen  inspireren door  te blijven gaan”
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terwijl ik niet meer kon lopen en mijn voet steeds 
dikker werd. Ik had links schoenmaat 37, en rechts 
maar liefst 46. Mijn leven stond stil. Studeren 
lukte niet. De relatie tussen mij en mijn verloofde 
Roy werd anders en de band tussen mij en mijn 
zoontje Dalanio (nu 6, red.) veranderde ook. De 
pijn was zo overheersend. Ik kon niet meer lopen, 
was afhankelijk van een rolstoel en moest slapen 
in een ziekenhuisbed in onze huiskamer, want de 
trap op was al te veel.”

Janken van geluk
“Intussen was ik zelf op onderzoek uitgegaan. Het 
vertrouwen in de artsen was totaal verdwenen. 
Mijn symptomen leken op CRPS, maar de artsen 
waarbij ik onder behandeling stond geloofden me 
niet. CRPS wordt ook weleens de zelfmoordziekte 
genoemd, het is de pijnlijkste aandoening die er 
bestaat. Ik kan ook moeilijk beschrijven wat ik 
precies voel. Soms lijkt het alsof iemand me 
non-stop met dikke breinaalden in mijn been 
prikt, een andere keer voelt het alsof mijn been 
wordt platgeperst. Die pijn heb en had ik dagelijks. 

Op een gegeven moment kon ik er niet meer mee 
omgaan. Ik gilde het hele huis bij elkaar. Uitein-
delijk werd ik doorverwezen naar de pijnpoli. De 
arts die me daar zag, keek naar me, bekeek mijn 
voet, en zei: ‘Ik zie het al: je hebt CRPS.’ Ik kon 
wel janken van geluk. Eindelijk iemand die me 
serieus nam. 
CRPS is een ziekte die zo snel mogelijk gediag-
nostiseerd moet worden, anders is herstel zeer 
moeilijk. Maar ik was inmiddels negen maanden 
verder. Het enige wat er bij mij nog gedaan kon 

worden, was de pijn onder controle houden.  
Op een dag stootte ik per ongeluk mijn rechter 
olifantenvoet. Er kwam een wondje op en dat werd 
groter en groter. Geel, groen en uiteindelijk zwart. 
Dat was het moment dat de wond ook openbarst-
te, er vocht uitliep en mijn huid losliet. Met spoed 
belandde ik op de spoedeisende hulp, omdat ik 
een bacteriële infectie had. Dat was het moment 
dat ik mentaal brak. Hoe lang moest dit nog 
doorgaan? Zelf had ik al aan een amputatie 
gedacht en dit had ik al een keer besproken met de 
arts. Het was de enige oplossing die ik kon 
bedenken om te zorgen dat de pijn zou stoppen. 
De arts op de SEH vertelde dat ze bang waren dat 
ik bloedvergiftiging zou krijgen. Daarom moest er 
snel actie ondernomen worden.”

Stompiesaurus
“Het traject van amputatie duurt normaal bijna 
een jaar, maar mijn onderbeen werd binnen twee 
weken geamputeerd omdat de ontstekingswaar-
den in mijn lichaam anders zo hoog zouden 
worden dat ik eraan zou overlijden. Op 19 juli ging 
ik onder het mes. Roy en mijn beste vriend Ramon 
gingen met me mee om te ondersteunen. En dan 
word je wakker, zonder onderbeen. Dat was het 
dan, dacht ik: dag been, hallo stomp. Toen ik Roy 
en Ramon zag, keek ik ze met een big smile aan.  
Ik zwaaide zelfs nog enthousiast en vertelde dat 
het prima ging. Een gekke reactie natuurlijk, na 

verkeerd naar kijkt. Een jaar geleden begon ik met 
mijn been te slepen. Ik vond het gek, maar dacht 
dat ik weer eens iets had verrekt. Het zou vast snel 
overgaan. Na een paar dagen kreeg ik last van mijn 
rug. De huisarts dacht aan een hernia en ik werd 
weggestuurd met pijnstillers. Intussen begon mijn 
rechtervoet op te zwellen en werd mijn been 
steeds dunner. Al snel kon ik niet meer lopen 

zonder krukken en nam de pijn met de dag toe. Ik 
werd doorverwezen naar het ziekenhuis en door 
allerlei artsen onderzocht, maar niemand wist wat 
er met me aan de hand was. Ze dachten aan reuma, 
toen lupus. Ik kreeg allerlei soorten medicatie 
tegen de pijn, en om de zwelling in mijn voet tegen 
te gaan, maar niets hielp. Maanden verstreken 

“Soms voelt het  
alsof mijn been  
wordt platgeperst”

"Ik kon wel janken van 
geluk. Eindelijk iemand 
die me serieus nam" 

Wil je Ashley’s strijd volgen? Volg haar dan op Facebook op  
Anastasia Ash of via Instagram op anastasia_ash_onwheels 
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C O L U M N

“Een reactie die ik vaak hoor:  ‘Dan was je vast heel dik.’ 
Een groot misverstand, want anorexia heeft in eerste 

instantie vaak niets te maken met jezelf dik vinden. Het is een 
manier van omgaan met problemen die je niet kunt verwerken. 
Jezelf uithongeren geeft je dan het gevoel dat je nog ergens 
controle over hebt. Anorexia sluipt er langzaam in. Bij mij 
begon dat op mijn twintigste, nadat ik stopte met turnen op 
hoog niveau. Ik viel in een gat. Toen ik voor stage naar Italië 
vertrok, ging het bergafwaarts. Ik verdoofde oude pijn door 
keihard te werken en niet te eten. Doordat ik alleen was, kon ik 
doen wat ik wilde. Jarenlang was ik als turnster zo gefocust op 
presteren… Nu werd dit mijn nieuwe prestatie. Had ik een dag 
niets gegeten, dan was ik tevreden met mezelf. 
Het is een lange, eenzame strijd geweest mijn anorexia te 
overwinnen. Verschillende hulpinstanties hielpen me uiteinde-
lijk niet veel verder. Door sondevoeding sterkte ik lichamelijk 
wel aan, maar vervolgens gleed ik terug omdat ik er mentaal 
gezien nog niet was. Daarbij werken veel instanties met vaste 
richtlijnen, terwijl anorexia zich bij iedereen anders uit. Ik had 
behoefte aan een-op-eenbegeleiding van iemand die mij echt 

begreep. Die persoon vond ik uiteindelijk in Leontien van 
Moorsel. Zij begeleidde me vanuit Stichting Leontienhuis; 
een inloophuis voor mensen met een eetstoornis. Leontien is 
echt mijn held geweest! Ze snapte precies waar ik doorheen 
ging, omdat ze het zelf had meegemaakt. Bij haar hoefde ik me 
niet te schamen of beter voor te doen. Daarbij mocht ik haar 
zelfs midden in de nacht nog appen. Een jaar lang coachte ze 
me, waarbij ze soms ook hard voor me was. Zo nam ze me mee 
uit winkelen om me te confronteren met hoe ik eraan toe was. 
Alleen de kindermaten pasten nog… Het was een keermoment 
dat mij deed inzien dat mijn eigen brein mij voor de gek hield. 
Hoe moeilijk ook, uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik toegaf 
aan mijn probleem. 
In mijn eigen praktijk coach ik sinds een jaar mensen met een 
eetstoornis, op dezelfde manier als Leontien mij coachte. Het is 
zo belangrijk iemand te hebben die snapt wat je meemaakt. 
Hoe dun deze meiden ook zijn en wat voor vreselijke dingen ze 
ook zeggen, ik schrik er niet van. Als ervaringsdeskundige ben 
ik er voor hen. Met af en toe een fl inke schop onder de kont, dat 
ook. Maar vooral als buddy die altijd klaarstaat.”

Voormalig topturnster Ellen 
Roetgerink (30) kampte 
jarenlang met anorexia. 
Als gewichtsconsulent en 
ervaringsdeskundige begeleidt 
ze vanuit haar eigen praktijk ESR 
Coaching nu andere mensen 
met een eetstoornis. 

Roetgerink (30) kampte 
jarenlang met anorexia. 
Als gewichtsconsulent en 
ervaringsdeskundige begeleidt 
ze vanuit haar eigen praktijk ESR 
Coaching nu andere mensen 
met een eetstoornis. KINDER-

MAAT ALS 
DRUPPEL 

Instagram. Ik noem mezelf daar CRPS-warrior en 
geef een eerlijk inkijkje in mijn leven. Zo wil ik dat 
de ziekte meer bekend wordt. Ik hoop op deze 
manier anderen te inspireren om door te blijven 
gaan en niet het ‘koppie’ te laten hangen. Hoe 
moeilijk het soms ook is, probeer te knokken voor 
alles wat je energie geeft.”

een amputatie. Later kwam de klap. Het drong 
toen pas door: oké, dat been is weg. Voor altijd. 
Het duurde ook een aantal dagen voordat ik naar 
mijn stomp durfde te kijken. Ik vond het zo eng, 
maar ik wist ook dat ik het moest accepteren. Er 
was geen andere keuze. Bovendien was ik vast-
beraden om mijn leven zo snel mogelijk weer op te 
pakken. Ook voor mijn zoontje. Naar Dalanio toe 
ben ik altijd heel open geweest over mijn ziekte en 
de amputatie. Om de stomp wat minder eng te 
maken, heb ik er twee oogjes op getekend. Mede 
dankzij het litteken – dat de mond vormt – leek het 
zo net een dinosaurus. Voor Dalanio noem ik mijn 
been nu dan ook stompiesaurus. Op die manier 
maakte ik de amputatie op een luchtige manier 
bespreekbaar.”

CRPS-warrior
“Inmiddels ben ik begonnen met revalideren. Dat 
gaat helaas minder goed dan gedacht. Ik heb veel 
last van fantoompijn en druk op mijn stomp kan 
ik niet verdragen. Daardoor is het niet zeker of ik 
een prothese kan krijgen. Waarschijnlijk is er ook 
te weinig been geamputeerd, waardoor ik nu 
opnieuw CRPS heb. Onderzoek moet dat nog 
defi nitief uitwijzen, maar alle symptomen wijzen 
in die richting. Als mijn been niet was geampu-
teerd, had ik niet meer geleefd. Maar de pijn is nu 
erger dan ooit. Hoe het verder moet, weet ik niet. 
De kans bestaat dat er over een tijdje opnieuw een 
stuk van mijn been af moet. Daar probeer ik nu 
niet te veel aan te denken. Ik leef met de dag en 
probeer vooral positief te blijven. Daarom ben ik 
ook begonnen met bloggen op Facebook en 

L E E S M E E R
Positief blijven als alles tegenzit, hoe doe je dat? 
Lees hoe je overeind kunt blijven bij tegenslag op 
medireva.nl/vertel/veerkracht/ 

“Voor mijn zoontje 
noem ik mijn been 
nu stompiesaurus”
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L E V E N  M E T  E E N  S TO M A

Sporten met een stoma? Zwanger raken? Het zou  
de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, zou  

je denken. Toch kun je als stomadrager soms nog op  
vreemde blikken en onbegrip rekenen. Anna en Jac  

weten daar wel raad mee.

WEG 
MET 

TABOES
Die stoma is maar  een zakje aan mijn  buik. Ik functioneer verder prima”

L E E S  M E E R
Niet sporten met een stoma? Onzin 
vindt Marijs Zeegers (75). Ze vertelt 
erover op: medireva.nl/vertel/marijs/

L E E S  M E E R
Lees het complete verhaal  
van deze ijzersterke vrouw  
op: medireva.nl/vertel/anna/
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Soms doe ik  gewoon mijn trui omhoog en laat  het zien”

“Het klinkt misschien gek, maar ik ben hartstikke blij 

met mijn stoma. Lange tijd moest ik rennen naar het 

toilet als ik iets had gegeten. Of ik zat in de auto en 

moest ineens heel nodig. Dan zette ik de auto aan de 

kant van de weg en holde de berm in. Soms zat ik 

letterlijk tussen de brandnetels mijn behoefte te 

doen. Met mijn stoma kreeg ik er weer controle over. 

De stoma gaf me mijn vrijheid terug. Ik praat er ook 

heel gemakkelijk over. En bij kennissen die niet weten 

wat een stoma is, doe ik gewoon mijn trui omhoog en 

laat ik het zien. Soms maakt het ding geluid, dat doen 

stoma’s nu eenmaal af en toe. Dan zeg ik: ‘Pietje moet 

zich rustig houden’. Of: ‘Pietje moet even een PV, een 

persoonlijke verschoning.’ Doordat ik er met humor 

over praat, hoop ik het taboe er een beetje af te 

halen. Mensen reageren daar heel positief op. Er is 

geen reden om je te schamen voor een stoma, vind  

ik. Richt je liever op de voordelen. Dat je weer de 

vrijheid hebt om te kunnen gaan en staan waar je wilt. 

Zo ging ik laatst naar Bospop, waar ik The Mavericks 

live heb gezien. Daar ben ik al jarenlang fan van. Het 

was echt geweldig. Vroeger drumde ik in een band  

en nu heb ik dat drummen weer opgepakt. Mijn 

dertienjarige kleinzoon Glenn speelt gitaar en leert 

ook mij de grepen. Samen muziek maken, dat is het 

mooiste wat er is.”

“Stoma’s vallen zeker nog onder het kopje taboe, als 

je het mij vraagt. Misschien omdat het met poep en 

pies te maken heeft? Zo jammer. Een stoma is niet het 

eind van de wereld. Sterker nog, je kunt er een prima 

leven mee leiden. En zelfs kinderen mee krijgen. Toch 

heerst daar nog veel onwetendheid over, merk ik. Wat 

ik misschien nog wel het ergste vind, is dat er zelfs 

onder artsen en verpleegkundigen nog veel onduide-

lijk is over stoma’s. Zo begon mijn eerste gynaecoloog 

in het intakegesprek direct over een geplande 

keizersnede. Want ik had toch een stoma? Ik was 

stomverbaasd en vooral ontzettend geïrriteerd. Want 

hoezo mocht ik niet eerst proberen zelf te bevallen? 

Het is maar een zakje aan mijn buik, die stoma.  

Ik functioneer verder prima! Gelukkig kon ik van 

gynaecoloog switchen en kijk ik met een goed gevoel 

terug op beide bevallingen. Mijn lichaam heeft in de 

loop der jaren veel te verduren gehad. Toch is het in 

staat om twee gezonde mensjes op de wereld te 

zetten… Dat maakt me zó trots! Ook al heeft kinderen 

krijgen wél zijn sporen nagelaten. Na de bevalling van 

Luca heb ik problemen met mijn maag, dunne darm 

en slokdarm gekregen. Die werken niet meer goed, 

waardoor ik nu sondevoeding gebruik. En werken én 

het moederschap is voor mijn lichaam te uitputtend. 

Maar elke ochtend als ik mijn jongens uit bed haal en 

ik hun lachende koppies zie… Dan smelt ik en denk ik: 

ja, daar doe ik het allemaal voor!”

HAD DARMKANKER EN KREEG DRIE JAAR GELEDEN EEN COLOSTOMA. 

LEEFT SINDS 2009 ZONDER DIKKE DARM EN HEEFT EEN ILEOSTOMA. ZE IS MOEDER 
VAN TWEE ZOONS: DAAN (6) EN LUCA (3).

Jac van GeneijgenJac van Geneijgen (69)

Anna DevileeAnna Devilee (32) L E E S  M E E R
Lees het complete en  
aangrijpende verhaal van  
Jac op: medireva.nl/vertel/jac/
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

BLIJVEN GELOVEN 
IN GELUK

“De dag dat ik besloot te blijven geloven 
in geluk, lag mijn zoon Freek met zwaar 
hersenletsel in het ziekenhuis. Het was 
de derde dag na zijn ongeluk toen de 
arts ons vertelde dat de hersendruk 
verminderde. Na dagen van vechten 
tussen leven en dood, bracht dit nieuws 
tranen van geluk. Freek was stabiel! 
We hadden geen idee wat ons nog te 
wachten stond, maar ik besloot te 
geloven in zijn herstel en te focussen op 
de mooie momenten. Een week later 
deed Freek zijn ogen open. Acht weken 
later sprak hij zijn eerste woorden en 
een paar maanden later zette hij zijn 
eerste stap. Geluksmomenten!
Freek was veertien toen hij met zijn 
brommer tegen een boom klapte. Hij 
was aan het crossen in de buurt van 
onze boerderij. Ik zal het telefoontje 
van zijn vriend nooit vergeten: ‘Freek is 
gevallen met de brommer. Hij ademt 
wel, maar zegt niks.’ We wisten niet hoe 
snel we bij hem moesten komen. Op 
een gegeven moment konden we niet 
verder met de auto. Ik rende het laatste 
stuk. Een paar honderd meter, maar het 
duurde voor mijn gevoel eindeloos. 
Daar lag hij, in de foetushouding. Ik 

ben bij hem gaan zitten, heb zijn hand 
vastgehouden en tegen hem gepraat 
tot de ambulance er was. Met zwaar 
hersenletsel, een gebroken arm en kaak 
en een gekneusde long belandde hij op 
de spoedeisende hulp. Drie maanden 
ben ik bijna onafgebroken bij Freek 
in het ziekenhuis en het revalidatie–
centrum geweest. En ook daarna was 

de zorg nog lange tijd intensief. Freek 
was volledig afh ankelijk van hulp en 
moest helemaal opnieuw beginnen. 
In deze zware tijd waren het geluks–
momenten die mij op de been hielden. 
Elk stapje vooruit. Kaartjes en een 
belletje van mensen om ons heen. 
Artsen en verpleegkundigen die deden 
wat ze konden. Onze oudere kinderen 
die hielpen op de boerderij en het 
huishouden runden. Dat is misschien 
wel het grootste geluk: dat we die tijd 
als gezin konden dragen.
We zijn inmiddels veertien jaar verder. 
Freek is op een aantal lichte beperkin-
gen na goed hersteld. Ik ben zo dank-
baar dat hij nog bij ons is. Natuurlijk 
heb ik weleens gedacht: waarom moest 
hem dit overkomen? Maar dat soort 
gedachten brengen je nergens. En zelfs 
in moeilijke periodes zijn er veel 
geluksmomenten als je ze wilt zien.” 

– LIDWIEN WIEGGERS (66)

Een paar maanden 
later zette hij zijn 

eerste stap”

L E E S M E E R    
Je wilt bij je zieke kind zijn, maar thuis zijn 
nog drie kinderen. Lidwien vertelt over deze 
tweestrijd op medireva.nl/vertel/lidwien/ 

Passend in het dagelijks leven
Zowel de katheter als de verpakking zijn hersluitbaar 
en kan zo onopvallend meegenomen en weggegooid 
worden na gebruik.

Gemakkelijk katheteriseren
Door de fl exibele katheter met bolvormige tip kan de 
katheter gemakkelijk ingebracht worden.

No-touch katheteriseren
Door de droge beschermhoes en zachte inbrenghulp 
kunt u schoon en hygiënisch katheteriseren.

Gebruiksklaar
Door de geactiveerde, hydrofi ele coating is de 
katheter overal en altijd direct te gebruiken zonder 
extra handelingen.

Gemakkelijk te gebruiken
De driehoekige vorm van de katheter geeft u 
betere grip bij het gebruik en voorkomt wegrollen.

Compacte verpakking
Compacte verpakking voor het onopvallend 
meenemen en weggooien van uw katheter.

SpeediCath®

Een geschikte katheter voor iedereen

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-12. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S.

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om u 
op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact met 
Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt 
u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen 
en begrepen heb.             Offl ine_advertisement_MediReva4

Naam                            Voorletter(s)                                              m/v* 

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik katheteriseer sinds                            ik gebruik geen katheters

 ik gebruik producten van Coloplast     ik gebruik producten van een ander merk, nl.:

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

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een gratis proefpakket van:

 SpeediCath® Flex Ch                          SpeediCath® Flex Pocket-size Ch                           SpeediCath® Compact Eve Ch                       

               /               /    

                            

“ Door de discrete katheter 
kan ik meer mezelf zijn”
Liselotte

“ Met de bolvormige tip gaat het 
inbrengen gemakkelijk”
Peter

Meer informatie: www.coloplast.nl/eveMeer informatie: www.coloplast.nl/fl ex

Voor hygiënisch
en gemakkelijk
katheteriseren bij 
mannen

De meest stijlvolle
en discrete katheter 
voor vrouwen

stijlvolle
 katheter 

(Pocket-size)

CON1664/16_Adv_A4_SC Man Vrouw_121119v3.indd   1 22-11-19   10:50
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G I F T B OX

“Ze begrijpt me als geen ander. Dat heb ik zo nodig,  
want de buitenwereld is soms bikkelhard.” Marij is haar 

onmisbare steun en toeverlaat en daarom gaf Gabriëlle haar 
hartsvriendin op voor de giftbox van MediReva. 

Altijd tijd om te luisteren

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. 

Gabriëlle Beerendonk (47):  “Vlak voor 
mijn eerste darmoperatie overleed mijn 
moeder. Een groot gemis, want ik had 
een sterke band met haar. Na die eerste 
operatie volgden er nog tientallen 
operaties met complicaties, periodes 
van zware depressie, hartproblemen en 
chronische vermoeidheid. Ik kan gerust 
zeggen dat het een vreselijke tijd was. Ik 
had gehoopt op steun van mijn familie, 
maar helaas kom ik vaak van een koude 
kermis thuis. Dat raakt me erg, want ik 
heb toch al het gevoel dat ik overal 
alleen voor sta. Gelukkig heb ik Marij. 
Ik zou niet weten wat ik zonder haar 
moet. Soms wordt het me teveel en 
zitten de tranen hoog. Bij Marij kan ik 
die tranen gewoon laten gaan. Het is 
niet erg om even flink uit te huilen, zegt 
ze dan. Ze zegt en doet sowieso altijd 
precies het goede. De ene keer stuurt ze 
op de overlijdensdag van mijn moeder 
een engelenkaartje en de andere keer 
staat ze een dag na een operatie op de 
stoep met een spons en een emmer om 
mijn ramen te lappen. Zo lief. Ik schaam 
me ervoor dat ik het zelf niet kan. En 
dan is er nog die buitenwereld die 

keihard oordeelt. Toen ik tussen twee 
operaties in de ziektewet zat ben ik een 
keer op tv geweest. Mijn baas zei 
achteraf: ‘Je was goed aan het lachen.’  
Ik dacht bij mezelf: Mag het een keer 
met al die ellende die ik meemaak! 
Marij zou zoiets nóóit zeggen. Soms 
ben ik bang dat het alleen maar over 
mijn problemen gaat en dan weet ik niet 
hoe ik haar moet bedanken. Een keer 
heb ik op een kerstmarkt een engeltje 
voor haar gekocht. Want Marij is voor 
mij een engel, die altijd precies op het 
goede moment uit de lucht komt 
vallen.”  

Marijke  Ooms (48): “Ik heb helemaal 
niet het gevoel dat ik zoveel voor 
Gabriëlle doe. Ik heb juist het gevoel 
dat zij er vaak voor mij is. Dat is denk 
ik vriendschap, dat je niet doorhebt 
hoeveel je voor elkaar doet. Zelf ben  
ik gezegend met voldoende energie 
om voor mijn gezin te zorgen en te 
kunnen werken. Voor Gabriëlle is dat 
niet weggelegd. De man met de hamer 
ligt altijd op de loer. Ik bewonder haar 
om hoe ze met haar ziekte omgaat.  

Ze heeft elke dag buikpijn, en ook al 
heeft ze net de zoveelste complicatie  
te verduren gehad, ze luistert altijd 
naar me. Als ik een ‘opvoedflater’ heb 
begaan of gewoon als ik een rotdag 
heb. Soms voelt het alsof we in een 
ander jasje in hetzelfde schuitje zitten. 
We kunnen daar heerlijk over  
filosoferen en ook om lachen.  
Gabriëlle vertelt me vaak dat ze zich  
zo begrepen en gehoord voelt door 
mij. Dat komt denk ik doordat ik  
rust uitstraal en altijd tijd maak om  
te luisteren. Zelf wist ik niet dat dit 
een bijzondere eigenschap is. Haar 
waardering maakt dat ik me waarde-
voller voel. En door de giftbox 
realiseer ik me ook weer hoe bijzonder 
onze vriendschap is. Ik ben zo dank-
baar dat we deze leuke ervaring samen 
mochten meemaken. Dat maakt onze 
band nóg sterker: we hebben echt een 
vriendschap voor het leven!”

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

Vriendschap is dat je niet door-hebt hoeveel je voor elkaar doet”
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Guilty óf pleasure? Heerlijk die 
donkere winterdagen. Lekker op 
de bank met een boek of voor een 
fi lm met iets... zoets of hartigs? 

Zoetig: wie zoet is krijgt lekkers
Banketstaven doen pijn aan de 
bloedsuikerspiegel. Maar wat 
is er mis met een winterzoete 
mandarijn of sinaasappel? 
Oké, het past niet goed bij 
stomende thee. 

Koek en gebak bevatten veel 
suiker en calorieën. Maar er 
zijn twee manieren om tóch te 
genieten van al dit zoets: neem 
kleine porties. Of nog beter: 
maak een eigen variant, zoals 
volkorenmuffi  ns. Dan heb je 
de suikers zelf onder controle!

Hartig: supersnacks
Snacken als je diabetes hebt: 
het lijkt niet eenvoudig. Maar 

gelukkig zijn er genoeg hartige 
hapjes waarvan je kunt genieten 
wanneer je warm onder een 
kleedje ligt. Een lekker gekookt 
eitje bijvoorbeeld. Of een handje 
noten of popcorn. Of smeer 
een volkoren rijstwafel met 
pindakaas of volkorencrackers 
met magere kaas en hummus. 
Ja, er zijn meer dan genoeg 
snacks om de winter mee door 
te komen. 

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders 
hebben diabetes. Suikerziekte? 
Het is vooral heel zuur. Daarom 
in dit dossier handige tips & tricks 
voor als je diabetes hebt of als je 
de kans erop wilt verkleinen. 

D O S S I E R

Alles over het 
     zoete  leven
Diabetes hebben of de kans erop verkleinen

Spuiten, meten, bewegen, eten. Wie diabetes heeft, 
is elke dag met de ziekte bezig. Diabetes is een 
stofwisselingsziekte. Je lichaam heeft te weinig 
insuline (type 2) of maakt het hormoon helemaal 
niet meer aan (type 1). En insuline regelt de bloed-
suikerspiegel. Vandaar dat diabetes soms suiker-
ziekte wordt genoemd. 

Wat is diabetes ook alweer?

Wie zoet is krijgt lekkers

De ervaringsdeskundige vertelt: 
“Met het mentale deel ben ik zoet genoeg”

“Diabetes type 2 gaat me 
niet dood krijgen, maar ik 
moet wel gezond eten, én 
bewegen, én gewicht 
verliezen, én oppassen wat 
ik eet, en dan red ik me wel 
de rest van mijn leven”  
Tom Hanks, acteur, onder andere bekend 

van Forrest Gump en Sully.

“Met sommige dingen 
kan ik niet meedoen. 
Maar met de ramadan 
wel, behalve aan het 
vasten zelf. Als ik het wel 
zou doen, dan zouden 
mijn bloedsuikers 
compleet ontregeld 
raken. Het is theoretisch 
én praktisch onmogelijk. 
Maar juist daardoor besef 
ik dat de ramadan een 

mentale component 
heeft. Het is de bedoeling 
om in deze maand 
spiritueel en lichamelijk 
gereinigd te worden. 
Tijdens de ramadan moet 
je jezelf onthouden van 
dingen die slecht zijn. 
Met dat mentale deel ben 
ik zoet genoeg. Altijd als 
ik zeg dat ik suikerziekte 
heb, begrijpt iedereen 

dat. Moslims zijn hart-
stikke begripvol. Het is 
namelijk een islamitische 
basisregel: een zwangere 
vrouw mag niet vasten, 
iemand die ziek is of te 
oud ook niet. Ik heb dus 
een vrijstelling, daarom 
kan ik me onmogelijk 
schamen. Mijn ziekte is 
van God gegeven. Het is 
mijn beproeving.”  

Veel moslims vasten 
met ramadan. Maar wat 
als je diabetes hebt, 
zoals Anouar Ibn el 
Kadi (24)? 

Sticker ‘speciaal voor diabetici’
Soms zijn er suikervrije producten in de 
winkel te vinden: ‘speciaal voor diabetici’. 
Maar laat je niet verleiden door zo’n sticker. 
Vaak zitten er namelijk ongezonde vetten 
in voor de smaak.  

L E E S M E E R    
Nieuwsgierig naar vasten 
met diabetes? Lees 
Anouars ervaring op 
medireva.nl/vertel/ramadan
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In het Universitair Ziekenhuis 
in Brussel helpt Robot James 
kinderen omgaan met diabetes. 

1. Wie ben jij?
“Robot, James Robot. Een sociale 
robot. Dus ik ben blij dat jullie mij 
vragen stellen.”

2. Hoe help jij kinderen omgaan 
met diabetes?
“Pompjes, prikken, hypo's en 
hypers: voor kinderen is het best 
heftig om te horen dat ze diabetes 
hebben. In België worden jonge-
ren met diabetes type 1 een week 
opgenomen om te leren hoe ze 
met hun ziekte moeten omgaan. 
Ik help ze. Als een kind een hypo 
heeft bijvoorbeeld kan ik zeggen 
dat hij of zij een dextrosetablet of 
een blikje cola moet nemen.”

3. Misschien een botte vraag, 
maar: geef jij ‘betere’ hulp dan 
een mens?
“Ik praat rustiger dan mensen. 
Zeker voor kinderen is dat belang-
rijk. Door mij schijnen ze informa-
tie beter te onthouden. Als een kind 
na 10 keer nóg niet snapt hoe de 
bloedsuikerspiegel werkt, leg ik het 
een elfde keer uit. Ik ben er altijd. 
Ook als het personeel weg is.”

Je bent niet alleen
Per jaar 60.500 Nederlanders 
horen dat ze diabetes hebben? 
Dat zijn elke dag 166 mensen!
Bron: Diabetes Fonds

WIST JE DAT ...

Doe de Suiker Challenge
Een week geen suiker eten? 34.000 
Nederlanders deden dit jaar een poging 
tijdens de Nationale Suiker Challenge van 
het Diabetes Fonds. Waarom? Omdat we 
elke dag bijna twee keer zoveel suiker 
binnenkrijgen dan goed is voor ons: gemid-
deld zo'n 28 suikerklontjes per dag! Ook de 
uitdaging aangaan? Laat je inspireren door 
instagram.com/mindersuiker/

Hypo: daar ben je ondersteboven van
Hoe is het om diabetes type 1 te hebben? Zweten, rillen, duizelig: 
dat voel je als je bloedsuikerspiegel te laag is. Is deze juist te hoog en 
raak je in een hyper, dan krijg je enorme dorst, moet je veel plassen 
of je wordt misselijk. Daarkunjenietomheen.nl stopte drie infl uen-
cers in een stuntvliegtuig en liet ze over de kop gaan en een vrije val 
meemaken. Zo voelt het dus als je een hypo of een hyper krijgt! Een 
geslaagde stunt.

1.  Pas op suiker. Bedenk dat elke vier gram 
een suikerklontje is. 

2.   Er zijn meer groenten dan komkommer 
en sla: wissel lekker af.

3.   Kook een dag van tevoren extra groenten 
en eet deze de volgende dag als lunch, 
bijvoorbeeld in een koude salade.

4.   Voeg eiwitten, vezels of vetten toe aan 
je groenten(lunch), dan houd je langer 
een vol gevoel.

5.   Staar je niet blind op koolhydraten: het 
gaat erom hoe je ze combineert met 
vezels, vetten en eiwitten: dit bepaalt 
of je bloedsuiker stijgt.

Bron: Diëtiste Anita Badart

5 tips voor lichaam en geest

L E E S M E E R    
Meer tips? Anita Badart legt uit op 
medireva.nl/vertel/voedingzwangerschapsdiabetes

TYPE 3...
Er is nóg een diabetes-

soort: zwangerschapsdiabetes. 
Als vrouw krijg je dan een baby 
én diabetes. Gelukkig verdwij-

nen de bloedsuikerspiegel-
klachten na de geboorte. Maar 
het is wel een waarschuwing: 

diabetes type 2 ligt 
op de loer. 

Voorkomen is beter 
dan genezen
Diabetes type 1 kun je niet voorkomen. 
Maar diabetes type 2 wél. En laat dat nu 
juist de meest voorkomende vorm zijn.

1.   Rook je? Druk dan snel je sigaret uit. 
Want wie rookt vergroot de kans op 
diabetes met 30-40%.

2.   Ook is het belangrijk dat je elke dag 
een halfuur beweegt. Laat de auto 
staan als het kan. En neem de trap. 

3.   Juist een gezond gewicht is belangrijk. 
Wie een paar kilo afvalt, maakt al 
minder kans om diabetes te krijgen. 

4.   En natuurlijk: eet gezond.

Hypo: daar ben je ondersteboven van
Hoe is het om diabetes type 1 te hebben? Zweten, rillen, duizelig: 
dat voel je als je bloedsuikerspiegel te laag is. Is deze juist te hoog en 
raak je in een hyper
of je wordt misselijk. 
cers in een stuntvliegtuig en liet ze over de kop gaan en een vrije val 
meemaken. Zo voelt het dus als je een hypo of een hyper krijgt! Een 
geslaagde stunt.

3 vragen aan 
Robot James3 vragen aan 
Robot James

L E E S M E E R    
Marieke Hoogenhouts had zwanger-
schapsdiabetes. Lees haar verhaal 
op medireva.nl/vertel/geboren-met-
een-suikerdip

Bron: Diabetes Fonds

Doe de Suiker Challenge
Een week geen suiker eten? 34.000 
Nederlanders deden dit jaar een poging 
tijdens de Nationale Suiker Challenge van 
het Diabetes Fonds. Waarom? Omdat we 
elke dag bijna twee keer zoveel suiker 
binnenkrijgen dan goed is voor ons: gemid-
deld zo'n 28 suikerklontjes per dag! Ook de 
uitdaging aangaan? Laat je inspireren door 
instagram.com/mindersuiker/

binnenkrijgen dan goed is voor ons: gemid-
deld zo'n 28 suikerklontjes per dag! Ook de 
uitdaging aangaan? Laat je inspireren door 
instagram.com/mindersuiker/

L E E S M E E R    
MediReva-reporter Waldo deed de suikerchallenge. Lees 

zijn ervaringen & tips op medireva.nl/vertel/suikerchallenge
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Eenzaamheid wordt 
vaak gezien als een 
ouderenprobleem, 
maar de jonge Nadï 
van de Watering weet 
als geen ander wat  
het is om zich alleen  
te voelen. Ze plaatste 
een tweet over haar 
eenzaamheid en die 
ging viral. Sindsdien  
is er veel veranderd.  

“Ik ben 
dat lege, 

onveilige 
gevoel  
zó zat”

“Vorige week overviel het me weer: die golf 
van eenzaamheid. Ik ging in mijn eentje 

naar het ziekenhuis voor een afspraak en hoorde 
daar dat ik misschien nóg een zware operatie 
moet ondergaan. Daarna kwam ik thuis in een 
leeg huis. Dat voelt onveilig, als er niemand op je 
wacht en niemand je belt om te vragen hoe het is 
gegaan. Dát is de reden waarom ik afgelopen 
zomer mijn tweet verstuurde, want ik ben dat lege, 
onveilige gevoel na al die jaren zó zat. Ik wil ook 
gewoon een netwerk. Mensen die na zo’n afspraak 
langskomen. Die willen weten hoe het gaat. 
Gelukkig weet ik dankzij mijn tweet dat ik niet de 
enige ben die zich soms zo voelt. Dat doet me veel.”
 
Altijd in het ziekenhuis
“Mijn eenzaamheid is een optelsom van oorzaken. 
Ik ben al mijn hele leven chronisch ziek. Ik ben 
geboren met een verdraaiing van mijn darm, maar 
daar kwamen de artsen pas kortgeleden achter. Als 
klein meisje had ik vaak darmobstructies die 
ongelofelijk veel pijn deden en ik had continu 
allerlei ontstekingen, maar de artsen konden de 
oorzaak maar niet achterhalen. Toen ik op mijn 
zesde niet opknapte na een streptokokkeninfectie, 
bleek ik een auto-immuunziekte te hebben, maar 
mijn buikklachten bleven onverklaard. Door al die 
ziekenhuisopnames miste ik vaak school, dus 
vriendinnetjes maken zat er niet in. Daarbij zijn 
mijn ouders, zus en ik nogal wat keren verhuisd. 
Dat maakte aansluiting vinden nog moeilijker. Ik 
herinner me dat ik rond mijn vijftiende voor het 
eerst bewust dacht: ik voel me zo alleen. Mijn 
ouders waren net gescheiden en mijn gezondheid 
was nog steeds slecht, maar de oorzaak bleef een 
raadsel. Dat gaf me het gevoel dat niemand me 
echt begreep en snapte hoe ziek ik me soms 
voelde. Uiteindelijk viel ik in de puberteit zo veel 
af door mijn darmproblemen dat ik werd opgeno-
men in een eetstoornissenkliniek. Terwijl ik 
helemaal geen eetprobleem had, maar de artsen 
wisten het gewoon niet meer..”

 Hartenkreet online
“Als ik moet beschrijven hoe mijn dagen eruitzien, 
kan ik kort zijn: ik lig veel in bed, doe boodschap-
pen en heb twee keer per week fysiotherapie. Op 
goede dagen fiets ik een stukje. That’s it. Ik ben 
inmiddels negen keer geopereerd aan mijn 
darmen, heb een stoma, een paar vormen van 
reuma en chronisch pijn, waarvoor ik dagelijks 
morfine gebruik. Dat maakt dat ik niet veel meer 
kan dan dat. Sporten, uitgaan, studeren of werken 
is niet mogelijk. Toch ben ik niet echt moederziel 
alleen: mijn vader en ik appen elke dag en hij komt 
meestal in het weekend een uurtje op de koffie en

ik heb appcontact met mijn beste vriendin uit  
Ede die ik elke maand een keer zie. Maar er gaan 
genoeg dagen voorbij dat ik niemand spreek. 
Daarom heb ik thuis altijd de radio aan staan, 
zodat ik tenminste nog mensen hoor praten. 
De fysiotherapie-afspraken zijn lichtpuntjes  
voor mij, want dan weet ik dat ik weer even 
iemand spreek. Vaak ga ik van tevoren in het 
koffiebarretje van het sportcentrum zitten, zodat 
ik wat reuring om me heen heb van leeftijds-
genoten en studenten. Vaker op terrasjes zitten 
kan niet, omdat ik het niet heel breed heb met 
mijn Wajong-uitkering.
Toen afgelopen zomer ook die fysio-afspraken 
niet doorgingen in verband met vakantie, zat ik  
er plotseling helemaal doorheen. Het was veertig 
graden, heel Nederland lag aan het strand en ik  
zat alleen opgesloten in huis. In een opwelling 

E E N Z A A M H E I D

“Wat er na die tweet  
gebeurde, had ik nooit 
kunnen bedenken”
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verstuurde ik mijn tweet: ‘Ik zit elke dag alleen. 
Ik wil een netwerk in Nijmegen! Waar vind ik een 
sociaal leven?’ En het stomme is: eigenlijk zette ik 
die uit schaamte op Twitter en bijvoorbeeld niet 
op Instagram, omdat ik geen zeur wilde zijn. 
Ik moest gewoon even kwijt hoe rot ik me voelde 
en herinnerde me toen dat ik nog een Twitter-
account had met vier volgers, dus postte ik mijn 
hartenkreet daar.”

Het perfecte plaatje
“Wat er na die tweet gebeurde, had ik nooit 
kunnen bedenken. Ik heb 40.000 reacties gekre-
gen. Van mensen van mijn leeftijd die zich ook 
eenzaam voelden én van mensen die graag eens 
bij me wilden langskomen om gewoon te kletsen. 
Ik heb zelfs een elektrische fi ets van iemand 
gekregen, zodat ik er makkelijker op uit kan gaan. 
Ongelofelijk lief.. Wat me het meest verbaasde, 
waren alle berichten van andere jongeren die zich 
ook vaak eenzaam voelen. In de media hoor je 

over eenzame ouderen, maar het is dus schijnbaar 
ook een groot probleem onder jongeren. Waarom 
dat niet bekend is? Omdat het een taboe is. 
Veroorzaakt door onze socialmediacultuur. Want 
op Instagram en Facebook laat iedereen zien hoe 
leuk zijn leven is. Bovendien wordt eenzaamheid 
dus neergezet als een typisch ouderenprobleem, 
daardoor is voor jongeren de drempel hoog om toe 
te geven dat zij ook eenzaam zijn.”

Dankbare berichten
“Hoewel ik het taboe niet bewust heb doorbro-
ken, ben ik heel blij dat ik mijn tweet verstuurde. 
Want nog diezelfde avond kreeg ik een berichtje 
van een vrouw die wel bij me wilde langskomen 
om gewoon te kletsen. Dat hebben we gedaan en 
het was heel gezellig. Inmiddels heb ik haar al 
vijf keer gezien. Ook met een meisje van mijn 
leeftijd heb ik een paar keer afgesproken en 
gebeld. Dat contact doet me ontzettend goed. 
Ik vind het zó fi jn om eindelijk eens met iemand 
te kunnen praten over series en nagellak. Zulke 
schijnbaar onbenullige gesprekken maken mijn 
dag. Ik hoop enorm dat die contacten uitgroeien 
tot echte vriendschappen.
Omdat ik ook iets voor al die andere eenzame 
jongeren wilde betekenen, ben ik een hashtag 
begonnen: #maatjegezocht, om zo andere 
eenzame jongeren aan elkaar te koppelen. Ook 
daar zijn al mooie resultaten uit voortgekomen. 
Ik hoop dat ik door mijn tweet eenzaamheid 
onder jongeren op de kaart heb gezet. Want als
ik ook maar één iemand kan helpen dat rot-
gevoel dat eenzaamheid heet te overwinnen, 
ben ik al gelukkig.”

L U I S T E R M E E
Waarom is eenzaamheid ook onder jongeren een 
'hot topic' en wat kun je er aan doen? Luister mee op 
medireva.nl/vertel/eenzaamheid

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

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

marlenhealthcare.eu

“Ik heb een diepliggend stoma wat mij 
veel lekkages en huidirritaties geeft.”

Ultramax™ diepe Convex
•Speciaal ontwikkeld voor 

mensen waarbij de stoma onder 
de huid ligt

•Zeer zachte, flexibele en 
comfortabele bloemvormige 
huidplak voor goede pasvorm

MaxPlus™

•Voor mensen met een 
groot stoma

•Zowel vlak als in diepe 
convex verkrijgbaar

SuperFlat™
•De flexibele ultra 

dunne huidplak is 
uitermate geschikt voor 
alle buikcontouren

•Veel gebruikt bij 
breuken

UltraMax™ Uro 
met AntiTwist
•Dankzij het AntiTwist 

ventiel loopt de urine 
altijd door naar de 
nachtzak, dit voorkomt 
vervelende lekkages 
gedurende de nacht

UltraMax
met AntiTwist

Marlen International Healthcare
E-mail: europe@marlenhealthcare.eu
T: 0344-606912

Voor meer informatie of een gratis proefpakket neem 
dan gerust contact met ons op.

00603-MAR Revised Problem Solved Ultramax Dutch Ad_vF.indd   1 5/17/19   8:35 AM
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DOEN DIT SEIZOEN
Doen, zien en lezen. Vertel … zet de leukste binnen- en buitenactiviteiten 
voor deze winter op een rij.

WINTERPALEIS HET LOO
Een culinair en verrassend uitje: Winterpaleis Het Loo op 
de Aanspanplaats van het Stallenplein. Je doet er volop 
inspiratie op voor een feestelijk gedekte tafel. Want hoe vouw 
je servetten en hoe heurt het eigenlijk qua tafeldekken-
etiquette? Verder zijn er workshops en demonstraties, je kunt 
er schaatsen (schaatsen zijn gratis te leen) en nog veel meer. 
Kinderen zijn van harte welkom in het Kinderatelier om 
lekker te knutselen. Het meeste is overdekt maar niet geheel 
verwarmd. Trek dus warme kleren aan. 
paleishetloo.nl/zien-doen

WINTERSE 
WANDELINGEN
Niets wisselvalliger dan een 
Hollandse winter. Maar of 
het nu gaat vriezen of 
dooien: het is altijd wandel-
weer. De boswachters van 
Staatsbosbeheer selecteer-
den een aantal prachtige 
wandelroutes waar je het 
zeker weten warm van krijgt. 
De wandelroutes variëren 
van het Friese Terschelling 
tot het Zeeuwse Westen-
schouwen en van het 
Overijsselse Salland tot de 
Schoorlse Duinen in 
Noord-Holland. 
staatsbosbeheer.nl/
wandelen-winter

HEEL HATTEM BAKT
In Hattem staat het grootste Bakkerijmuseum van Nederland. 
Drie prachtige monumenten laten de rijke geschiedenis zien 
van brood en banket. Neem een kijkje in de 150 jaar oude 
bakkerij van het museum en zie hoe het dagelijks leven van de 
bakker er vroeger uitzag. In de shop met een winkelinterieur 
uit 1900 kun je heerlijkheden uit eigen bakkerij en thuisbak-
producten kopen. Baksels proeven kan natuurlijk ook.
bakkerijmuseum.nl

LACHEN EN HUILEN IN DE BIOS 
Drie halfzussen worden bij elkaar geroepen door hun 
ernstig zieke moeder. Zij wil uit het leven stappen, maar wie 
zorgt er dan voor de autistische broer Jan? Linda de Mol 
maakte met het team van Gooische Vrouwen de komische 
dramafi lm April, May en June. Met naast Linda hoofdrollen 
voor Elise Schaap en Tjitske Reidinga. 
April, May en June draait vanaf 19 december 2019 in de bioscoop

SLAPEN ONDER DE STERREN
Met het prachtige landschap van Noordoost-Twente als 
decor genieten van een overweldigende sterrenhemel? Dat 
kan in de unieke sterrenkubussen op Erfgoed Bossem. Hier 
krijgt het ‘logeren bij de boer’ een hele nieuwe dimensie. In 
deze vierkante, houten huisjes met gedurfd design ervaar je 
de magie van de sterrenhemel alsof je in de open lucht slaapt. 
bossem.nl 

DE LEUKSTE PANNENKOEKHUIZEN
Eten in een pannenkoekenhuis? Dit zijn echte aanraders:
*  De Pannekoeken Molen in Gulpen biedt keuze uit zestig 

verschillende pannenkoeken, bereid met eigen ambach-
telijk gemalen molenmeel. depannekoekenmolen.nl

*  Een gezonde pannenkoek eet je bij Madam Pancake in 
Amsterdam. Het spektakelstuk: de matchapannenkoek 
naar het gelijknamige superfood. madamepancake.com

*  De Heikamp in Ruurlo werd vorig jaar uitgeroepen tot 
beste pannenkoekenbakker van ons land. heikamp.nl

RUSTIGE BUIK
Van een opgeblazen gevoel 
en buikpijn tot brandend 
maagzuur: 3,7 miljoen 
Nederlanders hebben 
chronische maag- en 
darmklachten. Hoe kun je 
door een gezonde leefstijl je 
buikklachten verminderen? 
Dokter Tamara leert je hoe 
je in tien weken een rustige 
buik kunt krijgen. Met veel 
smakelijke recepten.
Eet beter, minder maag- en 
darmklachten met huisarts 
Tamara de Weijer € 21,99 
(Kosmos Uitgevers)

DE IJZERSTERKSTE
Schaatsen zit Nederlanders in het DNA. Zodra het vriest, 
stijgt de Elfstedentocht-koorts. Schaatskampioenen 
Marianne Timmer en Rintje Ritsma stomen twaalf beken-
de deelnemers (onder wie Jan Smit en Enzo Knol) klaar 
voor een ijskoude strijd in het programma De IJzersterkste. 
Van de ploegenachtervolging tot het koningsnummer. 
Tot en met 4 januari te zien op zaterdag om 20.30 uur op 
NPO 1 of kijk terug via uitzendinggemist.nl 

We mogen drie exemplaren 

van het boek van Tamara de 

Weijer weggeven. Kans 

maken? Mail dan naar 

vertel@medireva.nl. 

Maak kans!

H
et Loo/Petra G

roeneboom



" Na mijn operatie  
ging ik mij afvragen; 
wat mag ik allemaal 
en kan ik weer gaan 
sporten?"

Beroep: Afgestudeerd als fysiotherapeut en oefentherapeut 
Cesar. Sinds 11 jaar alleen nog als oefentherapeut Cesar 
werkzaam in mijn eigen praktijk, daarvoor als fysiotherapeut in 
een zorginstelling.

Operatie: Sinds december 2016 heb ik een colostoma. 

Herstelperiode: Na een 1,5 maand ben ik weer rustig 
gestart met werken. En na 2 maanden gestart met yoga. Nu 
bijna 3 jaar verder gaat het erg goed. Ik werk weer 4 dagen per 
week en sport 2x per week; yoga en hardlopen. Daarnaast 
wandel ik veel met onze 2 honden.
Bij het hervatten van mijn werk ging ik me afvragen; wat mag 
ik allemaal, mag ik buikspieroefeningen doen, hoe gaat het 
met kracht zetten bij masseren? Bij het zoeken op internet 
vond ik wel informatie maar het kwam niet altijd overeen met 
mijn visie. Zo miste ik een stuk over ‘core stability’ en het 
trainen van de dwarse buikspieren.

Uitdaging: Toen dacht ik al, dit wil ik graag aan alle stoma-
dragers laten weten, maar hoe bereik ik zoveel mogelijk 
stomadragers. Totdat ik met ConvaTec in contact kwam. Zij 
boden mij de gelegenheid om een cursus van Sarah Russell te 
volgen in Engeland. Deze cursus sluit precies aan bij mijn visie.

Voor ConvaTec geef ik trainingen aan stomaverpleegkundigen 
zodat zij stomapatiënten nog beter kunnen begeleiden na de 

operatie. Deze begeleiding is vooral gericht op mogelijkheden 
en hoe je zo snel mogelijk fit kunt worden zowel na een 
operatie maar ook als de operatie al langer geleden is. Verder 
ben ik bezig met het ontwikkelen van een training voor 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten. 

Missie van Mirjam: “Wat uw uitgangspunt ook is, u leert  
op een bewuste manier bewegen.”
Wilt u meer weten over het me+ Vitaliteitsprogramma? U kunt 
gratis programmaboekjes** bij het ConvaTec Service Team 
aanvragen. Hierin staan oefeningen die specifiek zijn ontwik-
keld voor mensen die (ooit) een grote buikoperatie hebben 
ondergaan en een stoma hebben. U kunt alle oefeningen 
vanuit huis doen. In 3 fases bouwen de oefeningen zich in 
intensiteit op. U kunt op elk moment zelf beginnen. Zo kunt  
u stap voor stap aan uw mobiliteit werken. 

"Nu wil ik zoveel mogelijk stomadragers 
bereiken om het belang van gezond  
bewegen met een stoma aan te geven"

Neem contact op met het ConvaTec Service 
Team telefoon: 0800- 022 44 44, of ga naar  
www.convatec.nl/meplus

Mirjam 44 jaar. 
Woont samen en heeft  
2 zonen van 14 en 8 jaar. Kent u de 

kledingclip al?

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2017-11. All rights reserved Coloplast A/S

Naam      Voorletter(s)                                 Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren:               /             /    Ik gebruik geen katheters

Ik heb een stoma sinds:               /             /     Ik heb geen stoma

 Ik gebruik producten van Coloplast    Ik gebruik producten van een ander merk, namelijk:          

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
MB-MR20174* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ja, ik ontvang graag de gratis kledingclip

De kledingclip houdt uw bovenkleding omhoog, 
zodat u beide handen vrij heeft om uw stoma 
makkelijk te kunnen verzorgen of te kunnen 
katheteriseren.

Ontvang nu gratis dit handige hulpmiddel!

Vul onderstaande coupon in of bezoek onze 
website www.coloplast.to/kledingclip

NU
GRATIS!

OP=OP

Een handig hulpmiddel voor 
mensen die katheteriseren 
of een stoma hebben

 houdt uw bovenkleding omhoog, NU
GRATIS!

OP=OP

 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.

STO1529-9•Adv_A4 kledingklip 200x265.indd   1 24-10-17   14:51
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Nooit meer bukken om de was in de 
wasmachine te stoppen? Deze handige 
wastoren biedt dé oplossing. 

MAAK KANS OP EEN 
HANDIGE WASTOREN

Met deze wastoren komt je wasmachine 60 cm hoger te staan. Dit is de 
ideale ergonomische hoogte. En op het uitrekplateau kun je de wasmand 
plaatsen of meteen je was opvouwen. Verder biedt de wastoren voldoende 
opbergruimte en zijn alle leidingen volledig uit het zicht. Opgeruimd staat 
netjes! De toren heeft een afmeting van 146 cm (H) x 67 cm (B) x 65 cm (D) 
en wordt als bouwpakket geleverd. En mocht je willen, dan is het mogelijk 
om de wastoren uit te bouwen met opzetkasten voor extra bergruimte.  
Mocht je onverhoopt niet in de prijzen vallen, dan is het goed om te weten 
dat steeds meer gemeenten via wmo subsidie geven op deze kast. 

Kijk voor meer informatie op wastoren.nl.  

De cijfers in de grijze vakjes vormen 
van links naar rechts en van boven 
naar beneden de oplossing. Stuur 
deze voor 9 februari 2020 naar:
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn of 

mail naar puzzel@medireva.nl. 

Dit is de winnaar van de puzzel uit 
het vorige nummer: M. Meesters uit Heerlen.

Van harte gefeliciteerd! 

De prijswinnaar staat ook op: medireva.nl/vertel 
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Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen

Care at home

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

Voor uw onafhankelijkheid – 
snel, gemakkelijk en veilig te 

gebruiken

De nieuwe katheter is vooral praktisch 

in gebruik, dit door de volledige  

beschermhoes. Liquick X-Treme  

zit ook klaar voor gebruik in de ver-

pakking. Onze bekende SafetyCat 

katheter met zacht afgeronde ogen 

(buiten- en binnenzijde) en de  

flexibele ergothan tip, maar nu reeds 

geactiveerd. Liquick X-treme maakt 

katheteriseren veilig en makkelijk.

Aanvraag van een gratis proefpakket

kan door contact op te nemen via  

telefoonnummer 088 002 15 22

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

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

De voordelen van Curan:
✔	Direct klaar voor gebruik

Geen wachttijd, katheter is al geactiveerd door de 
gelcoating

✔	Comfortabel
Vermindert branderig gevoel

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

✔	Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te openen en lekvrij

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

100%
lekvrij

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

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

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

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

P U Z Z E L
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Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van 

3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen. De 
cijfers in de gekleurde vakjes leveren van links naar rechts en van 

boven naar beneden de oplossing op.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

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

Nooit meer bukken om de was in de 
wasmachine te stoppen? Deze handige 
wastoren biedt dé oplossing. 

HANDIGE WASTOREN

Met deze wastoren komt je wasmachine 60 cm hoger te staan. Dit is de 
ideale ergonomische hoogte. En op het uitrekplateau kun je de wasmand 
plaatsen of meteen je was opvouwen. Verder biedt de wastoren voldoende 
opbergruimte en zijn alle leidingen volledig uit het zicht. Opgeruimd staat 
netjes! De toren heeft een afmeting van 146 cm (H) x 67 cm (B) x 65 cm (D) 
en wordt als bouwpakket geleverd. En mocht je willen, dan is het mogelijk 
om de wastoren uit te bouwen met opzetkasten voor extra bergruimte.  
Mocht je onverhoopt niet in de prijzen vallen, dan is het goed om te weten 
dat steeds meer gemeenten via wmo subsidie geven op deze kast. 

Kijk voor meer informatie op wastoren.nl.  
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WIN
EEN WASTOREN 

MET UITTREK-

PLATEAU 

T.W.V. € 349



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

Dit zijn onze zorggebieden:

 

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

medische
voeding

stoma
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