
Zomer 2020

Rob

Fellow

Een digitaal 

helpend handje

Dossier:  
e-health

WAT IS GELUK?
‘Net zo fanatiek sporten  
als vroeger’

DANSENDE LETTERTJES
‘Gezond leven is moeilijk  
als je niet kunt lezen' 

3 mantelzorgers die  
altijd ‘aan’ staan

Stille  
helden



     3

W E L KO M

Anderhalve meter 
12 maart 2020, een dag die niet je niet snel zult 
vergeten. Het is de dag waarop de intelligente 
lockdown van Nederland begint. Scholen gaan 
dicht, mensen werken zoveel mogelijk thuis en 
social distancing is het credo. Het is ongekend stil 
op straat. En wie wel naar buiten gaat, houdt 
afstand. Anderhalve meter. Met 17 miljoen 
Nederlanders vechten we samen tegen een 
onzichtbare vijand. 

Maar ondanks een moeilijke tijd brengt corona 
ook mooie dingen. Zo groeit de solidariteit, het 
gevoel van saamhorigheid en #coronahulp gaat 
zelfs viral. Hoe mooi is dat?  
Voor Rob, Shirin en Roelie is klaarstaan voor een 
ander niets nieuws. “Natuurlijk is het pittig, maar 
het brengt ons als gezin ook dichterbij elkaar”, 
vertelt Roelie. Wat betekent het om 24/7 mantel-
zorger te zijn? In deze Vertel… krijg je een kijkje in 

het leven van drie mantelzorgers, dat aangrijpend 
is, maar ook vele mooie momenten kent.  

Vechten en overleven. Dicky weet als geen ander 
wat dat is. Jarenlang gaat hij met lood in zijn 
schoenen naar het werk, bang om door de mand  
te vallen. “’s Middags ging ik opgelucht naar huis; 
weer een dag overleefd”, vertelt hij openhartig.  
Net als zo’n 2,5 miljoen Nederlands is Dicky 
laaggeletterd. Hij denkt bijna zeker te weten dat  
hij geen diabetes had gehad, als hij wél had kunnen 
lezen. Maar Dicky is een doorzetter: hij keek zijn 
vijand in de ogen en ging het gevecht aan. En met 
succes. 

Het lijkt de goede kant op te gaan met de bestrij-
ding van het coronavirus, de onzichtbare vijand. 
Stap voor stap krijgt David Goliath in zijn greep. 
Voor hem geldt die anderhalve meter gelukkig niet. 

Ver tel...

L E E S  M E E R
Nederland ging op slot, maar ons platform was 
levendiger dan ooit. Op medireva.nl/vertel lees  
je nog meer interessante verhalen.  

In tijden van corona kan onze 
weerstand wel een boost 

gebruiken. Huisarts Tamara de 
Weijer geeft tips.

medireva.nl/vertel/weerstand 

Psycholoog Merel Claus 
geeft haar visie op de 
mentale impact van corona. 
medireva.nl/vertel/gedachten
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Doorspoelen, weg!

Hecht aan mensen. Aurum® Xtra
doorspoelbaar systeem
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Aurum Xtra: het zakje dat in het toilet kan.  
Velen gingen u voor.  

• Optimale keuzevrijheid: doorspoelen of weggooien! 
• Duidelijke impact op het leven van mensen met een colostoma
• Alleen te gebruiken voor stomadragers met een colostoma

Distributeur: Welland Nederland BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
T + 31 (0)88 6670066 • E info@welland.nl • I www.welland.nl

Hecht aan mensen.

 Wilt u de 1-delige Aurum® Xtra uitproberen? Vraag dan gratis proefmateriaal aan op Welland.nl, via 
info@welland.nl of neem telefonisch contact op via 088 – 6670066.

Advertentie_Welland_A4_MediReva_AurumXtra_MED201607.indd   1Advertentie_Welland_A4_MediReva_AurumXtra_MED201607.indd   1 9-4-2020   15:49:399-4-2020   15:49:39
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Disclaimer de artikelen in Vertel... zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat informatie niet geheel volledig of juist is.  
We bieden mensen de ruimte om hun verhaal te doen, maar dit hoeft niet de mening van MediReva te zijn.

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

Naam                                               Voorletter(s)                                            

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik 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

   NL_IC_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MEDIREVA_MRT

               /               /    

                            

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2020-03. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S.

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

“ Met de bolvormige  
tip gaat het inbrengen  
gemakkelijk” 
Peter

Meer informatie of een proefpakket: www.coloplast.nl/speedicath

Voor hygiënisch en gemakkelijk 
katheteriseren bij mannen

De meest stijlvolle en discrete katheter  
voor vrouwen

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een gratis proefpakket van: 

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

SpeediCath®

al 20 jaar een vertrouwde keuze

(Pocket-size)
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H E T  R O E R  O M  
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Dicky Gingnagel woog 160 kilo en heeft diabetes type 2. 
De 50-jarige Amsterdammer had grote moeite met lezen 
en schrijven en ziet dit als de oorzaak van een ongezonde 
leefstijl. “Als ik toen beter had kunnen lezen wat er in 
producten zit, had ik misschien nooit diabetes ontwikkeld.” 

Gezond 
leven is 
moeilijk 
als je niet 
kunt lezen

“Misschien  
neemt iemand  
zijn medicijnen 
niet, omdat hij  
de bijsluiter  
niet kan lezen”
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“Jarenlang ging ik iedere ochtend met lood in mijn 
schoenen naar mijn werk. Ik was bang dat ik die 
dag zou moeten lezen of schrijven. Het zweet brak 
me al uit bij het idee dat ik een formulier moest 
invullen. Op mijn werk wist niemand dat ik grote 
moeite had met lezen en schrijven. Ik was continu 
bang door de mand te vallen. ’s Middags ging ik 
opgelucht naar huis; weer een werkdag overleefd.”

Gemiste lesstof
“Tot ongeveer mijn 37e was ik laaggeletterd. Het 
probleem ontstond al in mijn kindertijd. Vanwege 
zware bronchitis en longontstekingen was ik vaak 
lange periodes niet op school. Als ik na zo’n 
ziektetijd terugkwam, moest ik gewoon weer 
meedoen met de rest van de klas. Niemand hield 
er rekening mee dat ik veel van de lesstof had 
gemist. Zo bouwde ik in de loop van de jaren een 
grote achterstand op. Tijdens mijn middelbare 
schooltijd ging ik naar het speciaal onderwijs, 
maar daar was het niet veel beter. Op een gegeven 
moment mocht ik klusjes in de school gaan doen, 
omdat het met dat leren niets werd.”

Ellendige dagrapporten 
“Op mijn zestiende ben ik gaan werken. Mijn 
eerste baantje was in het magazijn. Tijdens het 
inwerken leerde ik vrachtbrieven maken, maar 
dat ging zo snel dat ik het niet kon bijhouden. 
Algauw kwam de boodschap dat ik niet geschikt 
was voor de functie. Zo heb ik veel verschillende 
baantjes gehad, tot ik aan de slag kon bij een 
parkeergelegenheid. Ik was blij met de baan, al 
waren het hier de dagrapporten waar ik tegenop 
zag. Op een dag gebeurde waar ik bang voor was: 
een collega sprak me erop aan dat er steeds 
woorden ontbraken in mijn rapporten. Ik schrok 
me kapot, maar gelukkig bedoelde hij het goed. 
Hij vertelde me dat er cursussen zijn voor volwas-
senen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
Pas drie maanden later durfde ik er bij mijn 
teamleider over te beginnen, uit angst ontslagen 

Al die lettertjes
“Als ik niet laaggeletterd was geweest, had ik 
misschien wel nooit diabetes gekregen. Want 
doordat ik niet goed kon lezen, wist ik weinig 
van gezonde voeding en een goede leefstijl. 
Gezond leven is verrekte lastig als je niet kunt 
lezen. Ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk  
om te snappen wat er op verpakkingen stond.  
Al die lettertjes: ik kon er niets van maken. In  
de supermarkt gooide ik in mijn mandje waar  
ik zin in had. Een bak kant-en-klare bami leek 
mij een gezonde maaltijd. Mijn laaggeletterd-
heid maakte het ook heel moeilijk om af te 
vallen. De behandeling bij de diëtist had in 
eerste instantie helemaal geen effect. Al die 
lijsten met voedingswaarden kon ik niet volgen, 
folders gingen meteen de la in. Ook een eet– 
dagboek bijhouden lukte niet; ik vulde gewoon 
elke dag hetzelfde in.”

Producten leren lezen
“In 2013 stelde mijn dokter me voor de keus: 
insuline spuiten of een maagverkleining. Inmid-
dels woog ik 160 kilo. Ik koos voor de operatie en 
nam me stellig voor daarna nooit meer boven de 
100 kilo uit te komen. Dat is gelukt! Mijn diëtiste 
heeft me er enorm bij geholpen. Toen ik haar in 
vertrouwen nam over mijn laaggeletterdheid,  
was het eerste dat ze zei: ‘Volgende week spreken 
we af bij de supermarkt. Dan ga jij mij vertellen 
wat je koopt, en leer ik jou waar je op moet letten.’ 
Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Intussen 
had ik ook mijn school afgerond, waardoor ik 
verpakkingen veel beter kan lezen. Als ik nu in de 
winkel ben, kijk ik eerst of een product gezond is. 
Zo niet, dan leg ik het terug.” 

Het roer om
“Dat ik mijn laaggeletterdheid heb aangepakt, 
voelt als een enorme overwinning. Het heeft mijn 
leven totaal veranderd. Vroeger kon ik moeilijk 
meekomen op mijn werk en leefde ik erg 

ongezond. Nu kan ik lezen en schrijven, is mijn 
diabetes onder controle en heb ik al jaren een 
goed BMI. Op mijn werk heb ik meer verant-
woordelijkheden gekregen en ben ik inmiddels 
allround inzetbaar. Ik hoef haast nooit meer hulp 
te vragen om brieven te lezen en ik weet hoe ik 
rekeningen moet betalen. En ik loop zes trappen 
op zonder buiten adem te raken. Al die kleine en 
grote dingen maken dat ik veel zelfverzekerder in 
het leven sta. Ik voel me zoveel gelukkiger en 
gezonder! Soms denk ik: als ik het roer toen niet 
had omgegooid, was ik er nu misschien niet eens 
meer geweest.”

Ervaringsdeskundige
“In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen 
laaggeletterd. Veel van deze mensen durven er 
niet voor uit te komen. Ze schamen zich, net als ik 
deed. Ik vind het heel belangrijk deze mensen te 
helpen! Daarom ben ik Taalambassadeur en werk 
ik vaak voor Stichting Lezen en Schrijven. In 
ziekenhuizen, bij bedrijven en op scholen vertel  
ik mijn verhaal. Ik hoop dat artsen en werkgevers 
laaggeletterden hierdoor sneller zullen herkennen. 
Als iemand bijvoorbeeld zijn medicijnen niet 
neemt, is dat misschien wel omdat hij de bijsluiter 
niet kan lezen. Het is belangrijk dat we ons meer 
bewust worden van deze grote groep. Mijn 
boodschap voor laaggeletterden zelf is: zoek een 
cursus, pak het aan! Want het kan je leven echt 
veranderen.”          

te worden. Maar ik wist ook: als ik hier niets aan 
doe, blijf ik de rest van mijn leven tegen proble-
men aanlopen.”

Diabetes aan het licht
“Mijn teamleider reageerde gelukkig positief en 
moedigde me aan naar het ROC te gaan. Zeven 
jaar lang heb ik twee ochtenden in de week lees- 
en schrijfles gehad. In het begin vond ik het 
doodeng, maar ik kreeg met de week meer zelf–
vertrouwen. Op een gegeven moment durfde ik 

zelfs de stap te zetten om samen met mijn broer 
een huis te kopen. Eerder zou ik dat vanwege al 
dat papierwerk nooit hebben aangedurfd. Maar  
in het aankoopproces kwam mijn volgende 
probleem aan het licht. Ik woog toen 140 kilo en 
moest medisch gekeurd worden om een levens-
verzekering te kunnen krijgen. Ik bleek diabetes 
type 2 te hebben, in vergevorderd stadium. Dat 
was schrikken!”

“Was ik niet laag-
geletterd geweest,  
dan had ik misschien 
geen diabetes”

Voel je goed!
Dicky is als ervaringsdeskundige  
betrokken bij ‘Voel je goed’ van Stich-
ting Lezen en Schrijven. Dit is een 
succesvolle aanpak voor laaggeletterde 
volwassenen die willen werken aan een 
gezonder gewicht. Dit project combi-
neert adviezen van een diëtist met tips 
van een vrijwilliger. Meer weten? Kijk 
op taalvoorhetleven.nl/voeljegoed.
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C O L U M N

“Wist je dat ieder jaar meer dan 100.000 kinderen (en hun 
ouders) last hebben van een poepprobleem? In verreweg  
de meeste gevallen gaat het om verstopping, die veroor-
zaakt wordt door ophoudgedrag. Een kind met een voort-
durend poepprobleem heeft én geeft last. Aan zichzelf en 
aan ouders, maar ook aan de omgeving, zoals school of 
opvang. Dat weet ik als geen ander, want ik wás dat kind. 
Dat kind dat tien jaar lang last had van een ernstig poep-
probleem. En met mij, mijn ouders die ontzettend  
wan-hopig waren. Ik had last van verstopping, vieze 
broeken en plasproblemen (overdag én ’s nachts). Na 
jarenlange onderzoeken dachten doktoren te weten wat 
mijn probleem was. De poepaandrang zou niet goed 
worden doorgegeven door een medisch euvel, met als 
gevolg verstopping. Dat het signaal er niet was en dat ik het 
niet goed meer voelde klopte, maar dat kwam doordat de 
boel van binnen helemaal verstopt zat. Maar die kennis was 
vroeger nog niet aanwezig. Die verstopping had te maken 
met mijn gevoelige karakter, stress in mijn leven, faalangst 
en perfectionisme. Dat tezamen leidde tot flink en voort- 
durend vast/ophoudgedrag. 
Zoals bij veel kinderen het geval is, leidt ophoudgedrag tot 
een pijnlijke poepervaring en dat zorgt weer voor niet meer 
durven poepen en blijven ophouden. De bekende vicieuze 
cirkel. Ouders halen meestal van alles uit de kast: smeken, 

worden boos of beloven de wereld. Maar kinderen met een 
poepprobleem hebben een sterke wil en angst weerhoudt 
hen van loslaten. Binnen een gezin geeft een poepprobleem 
dan ook letterlijk en figuurlijk ‘shit’: dagelijkse vieze 
broeken, ruzies over naar de wc gaan, niet kunnen logeren, 
verjaardagen en uitjes buiten de deur die een ramp zijn 
voor kind en ouders. Schaamte, schuldgevoel, stress en 
oververmoeidheid zijn vaak het gevolg.
Het is lastig een poepprobleem tijdig te herkennen.  
En nog moeilijker om te weten hoe en wat je eraan kunt 
doen. Kennis delen en hierover praten is nodig. Daarin 
probeer ik – als ervaringsdeskundige en 
professional – mijn deel bij te 
dragen. Mijn missie? Kinderen 
en ouders zo snel mogelijk  
uit de ‘shit’ helpen met de  
Methode SuperPoeper.”

Hadassa Voet (1962) had als kindertherapeut jarenlang 
een eigen praktijk gespecialiseerd in poep- 

problemen. Ze is de grondlegger van de Methode  
SuperPoeper®. Meer informatie op www.superpoeper.nl. 

POEPPROBLEMEN 
ZIJN ‘SHIT’

O m d a t  e l k e  w o n d  t o t a l e  a a n d a c h t  v e r d i e n t

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

VAN HEEK MEDICAL
Onderdeel van Mosadex Groep

Een geurende wond zit niet alleen in de huid, 
maar ook in het hoofd

Staat u stil bij de emotionele gevolgen 
van vervelende wondgeur?

Maar bij
opa stinkt
het zo...

Ook benieuwd 
naar het effect 
van Curea P1 
duo active? 
Vraag nu gratis 
samples aan.

We geven 
een online ouder- 

training t.w.v. € 99,95  
 en een SuperPoeperBoek 
t.w.v. € 21,45 weg. Mail naar 

vertel@medireva.nl  
waarom jij deze moet  

winnen.  

L E E S M E E R 
Wat zegt je poep over je gezondheid? Hadassa  
legt het uit op medireva.nl/vertel/gezondepoep
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I N S P I R AT I E  VO O R  B I N N E N  &  B U I T E N

DOEN DIT SEIZOEN
Doen, zien en lezen: maar dan thuis! Vertel… zet de leukste activiteiten 
voor deze zomer op een rij. Oh ja, en geheel coronaproof! 

WOONKAMER WORK-OUT  
Ook nu je veel thuis bent, is het goed om in beweging te 
blijven. Maar hoe? Wij hebben de leukste work-outs (of nou 
ja, work-ins) voor je op een rijtje gezet. Van het maken van je 
eigen loopband tot een wasmachine work-out… Laat je 
inspireren op ons platform. medireva.nl/vertel/coronaworkout

VAKANTIE BOEKEN
Een vakantie boeken? Dat 
zit er misschien niet in… 
Maar met welke boeken 
waan jij je op een andere 
plek? We vroegen het de 
lezers op medireva.nl/vertel. 
Wat blijkt? Deze 3 boeken 
mogen niet ontbreken in 
jouw vakantiekoffer richting 
tuin, balkon of bank. 

Top 3 boektips 
1.    Lucinda Riley 

De zeven zussen (en de 
andere vijf delen)

2.   Tatjana Almuli  
Knap voor een dik meisje

3.   Suzanne Vermeer   
Souvenir

OP BEZOEK BIJ REMBRANDT OF PICASSO IN HUIS 
Vind jij jezelf vermaken in deze tijd een hele kunst? Laat je 
dan eens inspireren door Rembrandt of Picasso, gewoon 
vanaf je bank. Wereldwijd openen namelijk meer dan 500 
musea hun digitale deuren. Boek vandaag nog jouw virtuele 
museumbezoek.  artsandculture.google.com 

CAMPING AT HOME! 
Dit jaar geen gedoe met tentstokken. Toch? Wanneer het niet 
meer kan, ga je het tóch missen. Gelukkig is een alternatief 
dichtbij. Dus haal de tent maar vast van zolder, want dit jaar 
kamperen we in… Tuinesië! Maar hoe doe je dat kamperen in 
eigen tuin? Kun je de tent ook opzetten op stenen? En welke 
dieren kun je spotten? Ontdek het op kampeerplatform I love 
Kamperen.  Ilovekamperen.nl 

Heb jij een postzegel over 
nu die vakantiekaart niet 
verstuurd zal worden? Ken 
jij (een ouder) iemand die 
wel een kaartje kan gebrui-
ken? Of heb jij tijd over om 
wat liefs te schrijven? Ga 
dan naar cor.omapost en 
verstuur gemakkelijk en 
snel een kaartje. Geef 
iemand op of  ‘adopteer een 
oudere’. Een kleine moeite, 
een groot gebaar. 
cor.omapost.nl 

SAMEN UIT,  
SAMEN THUIS 
Heb jij al een bezoekje 
gebracht aan Super-Market? 
Op deze marktplaats kun je 
producten bestellen die je 
normaal alleen in horeca-
zaken vindt. Het platform 
zorgt ervoor dat leveranciers 
van toprestaurants nu direct 
kunnen leveren aan de 
consument. Van verse, lokale 
producten tot kant-en-klare 
afmaakmaaltijden: steel de 
show in jouw keuken en ga 
lekker uit eten in eigen huis. 
Bestellen kan gewoon 
online. Scheelt weer in de rij 
staan bij de supermarkt.  
super-market.nl 

SLIMMER UIT DE CRISIS 
Wil jij slimmer, fitter of creatiever uit deze crisis komen? Dan  
is dit hét moment om die gitaar van zolder te halen of eindelijk 
die vreemde taal te leren. Soofos biedt verschillende cursussen 
aan. Van ‘volg je droom’ tot een cursus fotografie of tekenen.  
Of wat dacht je van ‘speels ouderschap’? Kan best handig zijn  
in deze tijd. Extra leuk: je kunt nu één cursus helemaal gratis 
volgen. Dus geen excuses meer.  soofos.nl

ACTUELE KIJKTIP
Wil je corona even vergeten, 
dan kun je deze tip beter 
overslaan… De documentaire 
Pandemic, die begin dit jaar 
uitkwam op Netfilx, bleek 
een bizar voorteken. In de 
zesdelige documentaire zien 
we hoe griep zich ontwikkelt, 
wat er allemaal komt kijken 
bij het bestrijden van een 
pandemie en wordt er door 
de makers hardop afge-
vraagd of we hier wel 
voldoende op voorbereid 
zijn. Een actuele kijktip dus. 
Wie durft? netflix.nl 

Meer zin in feelgood 
televisie?  Gelukkig vind je 
op Netflix ook genoeg series 
en films om lekker bij weg  
te zwijmelen. 

1.  Summertime
2.  Virgin river
3.  Holiday in the wild

COR.OMAPOST

Winnen

We mogen drie  

exemplaren 'Knap voor 

een dik meisje' weggeven. 

Kans maken? Mail naar 

vertel@medireva.nl 
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S P O R T  A L S  U I T L A AT K L E P

Na een enkeloperatie belandde Eef van 
de Worp (26) in een rolstoel. Een drama 
voor haar, omdat ze altijd fanatiek 
sportte. Maar dan ontdekt ze zitvolleybal. 

‘In het veld 
voel  ik me 
even niet  
beperkt’

Eef traint met een paralympisch doel

“Toen ik afgelopen jaar voor het eerst binnen-
kwam bij mijn sportschool, keken ze raar op: 
iemand in een rolstoel die wil komen trainen?  
Dat hadden ze nog niet meegemaakt. Inmiddels 
ben ik er een bekend gezicht: ik train drie keer  
per week. Krachttraining vanuit mijn rolstoel lukt 
prima en de eigenaren denken graag met me mee 
als ik wél ergens tegenaan loop. Ontzettend fijn. 
Sinds een jaar zit ik fulltime in een rolstoel. Ik  
kan niet anders zeggen dan dat het een enorme 
‘struggle’ is geweest om te accepteren dat ik 
dystrofie heb. Maar aan de andere kant ontdekte 
ik ook wat ik allemaal nog wél kan. En dat het me 
nu lukt daarop te focussen. Sporten is altijd mijn 
lust en mijn leven geweest en het bijzondere is: 
juist omdat ik nu rolstoel-afhankelijk ben, krijg  

ik de kans om als zitvolleybalster naar de  
Paralympische Spelen van 2024 toe te werken. 
Iets waarvan ik nooit had durven dromen. Door 
alles wat ik heb meegemaakt, weet ik dat voor- en 
tegenspoed soms hand in hand gaan.”

Meteen verkocht
“Sinds mijn achtste ben ik een fanatiek volleybal-
ster. Mijn ouders moedigden me destijds aan een 
teamsport te gaan doen en ik was vanaf de eerste 
training verkocht, voornamelijk door het enthou-
siasme van mijn trainster. Volleybal is dynamisch 
en je kunt op veel verschillende posities spelen:  
als spelverdeler speel je weer zo anders dan als 
aanvaller. Ik was jaren spelverdeler en ging 
daarnaast op mijn vijftiende aan de slag als 

trainer. Mijn jeugd draaide eigenlijk om twee 
dingen: school en volleybal. En vooral dat laatste 
was mijn passie. 
Toch moest ik op mijn achttiende stoppen met 
spelen. Ik kreeg anorexia en mocht tijdens mijn 
herstel niet sporten. Mede door mijn eetstoornis 
ging mijn dikke darm slechter functioneren. Die 
werkte te langzaam waardoor ik constant ernstige 
obstipatie had. Ik had nergens energie voor en 
kon naast mijn studie niets. Begin 2018 besloten 
de artsen dat er niets anders op zat dan een 
ileostoma te plaatsen. Heel ingrijpend op mijn 
24e, maar ik keek er tegelijk ook naar uit. Ik wilde 
mijn leven terug. Lol kunnen maken. En weer 
sporten. Meteen na de operatie voelde ik: dat gaat 
weer lukken. Ik werd als een ander mens wakker. 

Ik ging meteen van tien procent energie naar 
tachtig. Zo bizar.”

Domme pech
“Zodra ik was opgeknapt, wilde ik maar één ding: 
weer het volleybalveld in, de plek die ik zes jaar 
lang alleen vanaf de zijlijn had kunnen bekijken. 
Maar al vrij snel speelde een enkelblessure op. 
Mijn enkel moest worden ‘schoongemaakt’. Een 
standaardoperatie die ik al eens had ondergaan. 
‘Geen zorgen: over een week sta je weer op het 
veld,’ zei de arts. Maar toen ik na twee dagen het 
drukverband eraf haalde, dacht ik: dat weet ik zo 
net nog niet. Mijn enkel was ontzettend dik, rood 
en er was geen beweging in te krijgen. Na zes 
weken kreeg ik de diagnose dystrofie. Bij die 

‘Ik kan weer net zo 
fanatiek sporten als 
vroeger. Voor mij is 
dát geluk’
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R U B R I E K S N A A M S P O R T  A L S  U I T L A AT K L E P

aandoening reageert je zenuwstelsel abnormaal 
sterk op een ‘trauma’, zoals een operatie. Een 
complicatie en dus domme pech. Mijn enkel  
was het ene moment opgezwollen en warm, het 
andere moment ijskoud. En soms zat mijn enkel 
opeens onder de bulten. Ondertussen had ik 24/7 
ondraaglijke pijn en stond mijn voet muurvast in 
een spitsstand. Maandenlang heb ik gerevali-
deerd – want dystrofie kan verbeteren – maar eind 
vorig jaar realiseerde ik me: dit knapt niet meer 
op. Ik ben 25, zit in een rolstoel en heb voor altijd 
elke dag pijn. Dat besef was heel moeilijk. Na mijn 
darmproblemen dacht ik mijn leven eindelijk 
weer op te pakken, nu was ik voor altijd minder-
valide en lag mijn toekomst in duigen. Een baan 
zoeken lukte bijvoorbeeld niet, want ik kan me 
door de pijn heel slecht concentreren.”  

Even geen pijn
“Een vriend met wie ik altijd samen training gaf, 
zag me worstelen en zei: ‘Probeer zitvolleybal, dan 
kun je alsnog je passie uitvoeren.’ Hij bleef het 
herhalen en na een tijdje dacht ik: oké, ik probeer 
het. Het bleek een gouden zet. In het veld voelde 
ik me voor het eerst sinds maanden even niet 
beperkt. Als ik sport, gaat daar al mijn focus 
naartoe en voel ik de pijn niet. Bovendien kost 
normaal alles energie door mijn aandoening, 
maar volleyballen gaf me juist energie. Ik was 
kapot na de training, maar voelde me ook zo 
voldaan. 
Na drie trainingen hoorde ik spelers praten dat 
het Nederlands Team nieuwe spelers zocht. Tegen 
mijn moeder zei ik: ‘Zo heb ik alsnog een kans om 
in Oranje te spelen!’ Ik gaf aan dat ik interesse had 

en na een paar trainingen werd ik gevraagd om  
bij het team te komen. Dat veranderde mijn leven. 
Eindelijk heb ik ook weer een doel: met ons team 
naar de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. 
Om dat doel te bereiken, trainen we nu elke 
vrijdag vier uur en eens in de maand op zaterdag-
ochtend. Daarbij doe ik dus om de dag aan kracht-
training. Die trainingen hebben me mijn leven 
teruggegeven. Ik heb ondanks alle pijn weer ritme 
en een levensdoel: sterker worden en winnen met 
ons team. En ik kan net zo fanatiek sporten als 
vroeger. Voor mij is dát geluk.”
 
Lange weg
“Toch is de weg naar Parijs nog lang. Momenteel 
hebben we namelijk maar zes spelers en we 
hebben er minimaal negen nodig. Pas als we een 
compleet team hebben, kunnen we budget 
aanvragen om meer te trainen. Daarom doen we 
er de komende tijd alles aan om spelers te werven 
en ze op te leiden. Ik hoop dat ik met mijn verhaal 
mensen kan enthousiasmeren. Dat ze na het lezen 
van dit verhaal denken: laat ik zitvolleybal ook 
eens proberen. Want ik weet als geen ander: het 
kan zo veel voor je doen. Je hoeft natuurlijk niet 
meteen voor paralympisch niveau te gaan, maar 
sport kan je wel weer een levensdoel geven. Júist 
als je er doorheen zit.”

Zitvolleybal proberen?
Na het lezen enthousiast geworden 
over zitvolleybal en wil een training 
meedoen? Stuur dan een mail naar 
teammanager Chantal van Wamel: 
chantal.van.wamel@nevobo.nl  
Zij vertelt graag meer over de 
trainingen en het programma. 
Schroom niet om te mailen!

‘Als ik sport, gaat daar  
al mijn focus naartoe 
en voel ik de pijn niet’
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Kleine moeite, 
groot verschil.
Loopt u tijdens de Collecte van de Nierstichting ook een 
rondje door uw buurt? In de derde week van september vra
gen we twee uur van uw tijd.  

680.000 mensen hebben chronische nierschade zonder het 
te weten. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. De 
Nierstichting zet samen met toponderzoekers alles op alles 
om nierziekten te genezen. Dankzij de inzet van collecte
vrijwilligers kunnen we verschil maken voor het leven.

Helpt u ook mee?

Meld u aan als collectant via: nierstichting.nl/2uur

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
035  697 80 50, collecte@nierstichting.nl

Naamloos-1   1 18-6-2020   13:56:36

     19

D O S S I E R

10x digitale zorgtrends

Natuurlijk is de zorg mensenwerk, maar technologie kan de mens 
wel helpen. Op een robot aan je bed zit je misschien niet te 

wachten, maar er zijn allerlei andere high tech gadgets die het 
leven van chronisch zieken net een beetje makkelijker maken. 

Meet je hartritme met Apple Watch
Denk je dat je af en toe last 
hebt van een snelle of onregel-
matige hartslag? Met de Apple 
Watch Series 4 kun je nu zelf 
een elektrocardiogram (ECG) 
maken en je hartritme meten. 
De ECG-app kan helpen om 
atriumfibrilleren te signaleren, 
dit is de meest voorkomende 
hartritmestoornis die op den 
duur kan leiden tot een 
beroerte. Naar schatting 

hebben 11 miljoen mensen  
in Europa hier last van, maar 
een derde is zich hier niet  
van bewust. De ECG’s, de 
bijbehorende beoordelingen 
en eventuele vastgestelde 
symptomen worden auto-
matisch op je iPhone in de 
Gezondheid-app bewaard. 
Die gegevens kun je vervol-
gens in de vorm van een pdf 
naar je huisarts sturen. 

Testen zonder prikken
Dagelijks prikken voor patiënten met diabetes type 2 wordt 
binnenkort overbodig dankzij GlucoTrack®. Deze nieuwe 
manier van testen bestaat uit een ontvanger en een clip met 
drie sensoren die je op de oorlel plaatst. De oorclip meet je 
glucosewaarde die je kunt aflezen op de ontvanger.  
GlucoTrack® is nog niet verkrijgbaar in Nederland. Wil je 
op de hoogte blijven van deze nieuwe ontwikkeling, kijk dan 
op www.medireva.nl/glucotrack.
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Het belang van e-health

… e-health voor digitale 
gezondheidszorg staat? Met 
technologie wordt geprobeerd 
om de gezondheidszorg te ver-
beteren en/of te ondersteunen.
Bron: NIVEL (Nederlands Instituut voor 
Onderzoek in de Gezondheidszorg)

WIST JE DAT ...Professor Hermie Hermens is  
directeur van het Personalized eHealth 

Technology Programma van de Universiteit van 
Twente. In het TechMed Centre werkt hij aan 
gepersonaliseerde e-health technologieën. 

Hoe belangrijk is e-health?
“E-health wordt steeds belangrijker. De werkdruk 
in de zorg neemt toe, de zorgkosten stijgen, het 
aantal zorgvragen groeit én de vraag om persoon-
lijke aandacht wordt groter. E-health speelt hierop 
in. Dankzij e-health kan er meer gepersonaliseerde 
zorg komen.”

Waar zijn jullie in het TechMed Centre mee bezig?
“We richten ons vooral op chronische aandoenin-
gen, zoals diabetes. Deze aandoeningen kun je niet 
genezen, maar door gezond en actief te leven kun je 
de ziekte wel sterk beïnvloeden waardoor mensen 
zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. E-health 
apps, slimme monitoren, coaching en andere 
handige gadgets kunnen dit op een actieve en 
persoonlijke manier stimuleren.”

Aan welke e-health snufjes werken jullie?
“We werken al een aantal jaar – samen met  
Roessingh Research and Development (RRD)  
en Ziekenhuishuis Twente – aan de coachingapp 
Diameter voor mensen met diabetes type 2.  
De app meet de glucosewaarde, lichaamsbeweging, 
hartslag, voeding en insulinegevoeligheid. Hierdoor 
zie je wat beweging en voeding met je bloedsuiker 
doet. De app geeft vervolgens tips die je via een 
automatische melding op je mobiel of tablet krijgt. 
Ook stelt hij vragen over hoe je je voelt. Op die 
manier stimuleert de app je om zo gezond mogelijk 
te leven en bloedsuikerpieken te verminderen. Alle 
gegevens slaat hij op en kun je aan je arts laten zien. 
Zo wordt een bezoek aan je arts een stuk effectiever. 
Naar verwachting is de app binnen één tot twee jaar 
beschikbaar.”

Een chronische darmziekte kan een 
grote impact op je leven hebben. Met 
een gezonde leefstijl, de juiste voeding 
en weinig stress kun je de symptomen 
verlichten. Maar hoe pak je dat aan? 
Maak kennis met Nori, een chatbot-
coach voor mensen met PDS, colitis of 
de ziekte van Crohn. Je kunt 24/7 tegen 
haar praten en vragen stellen over álle 
symptomen van je aandoening en zij 
helpt je je levensstijl te optimaliseren. 
De tips en adviezen die Nori geeft, zijn 
wetenschappelijk onderbouwd en 
gepersonaliseerd, ze passen dus bij 
jouw situatie.  Norihealth.com

Nog zo’n slimme pleister
Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem test 
een slimme pleister voor verpleging van 
patiënten op afstand. Zodra de pleister is 
opgeplakt, meet deze de ademhaling, 
hartslag, lichaamstemperatuur en de 
activiteiten van een patiënt. Alle gegevens 
worden opgeslagen in een computer-
systeem en direct verwerkt. Als er iets 
afwijkt, gaat er direct een seintje naar de 
verpleegkundige of arts. Op die manier 
kunnen patiënten in de toekomst na een 
operatie sneller naar huis doordat er van 
een afstand gemonitord kan worden.

DA'S NOG EENS  SLIM

Naar schatting lopen jaarlijks zo'n 500.000 
Nederlanders rond met een complexe wond 
die moeilijk geneest. Daarom zijn wetenschap-
pers druk bezig met het ontwikkelen van 
slimme pleisters en verbanden. Deze pleisters 
bevatten kleine sensoren die de wond in de 
gaten houden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
infectie opsporen, de temperatuur van een 
wond meten en vaststellen hoeveel vocht er in 
de wond zit. Hierdoor worden complicaties 
sneller ontdekt en kan het wondbeleid worden 
aangepast, zodat de wond sneller geneest. 

Lopen ondanks dat je verlamd bent? Met het 
exoskelet is dat echt mogelijk. Met dit futuris-
tische hulpmiddel kun je zelfs met een dwars-
laesie zelfstandig staan én lopen. In het 
robotpak zitten verschillende elektrische 
motoren die worden aangestuurd met behulp 
van een computer. De robotpakken zijn nu nog 
erg duur (zo'n € 80.000) en worden niet ver-
goed. Maar de ontwikkelingen op dit gebied 
gaan razendsnel, waardoor dit hightech harnas 
steeds betaalbaarder wordt. De verwachting is 
dat steeds meer revalidatiecentra met het 
exoskelet kunnen gaan trainen. Nori, 

de 
chatbot

HALLO  
ROBOTPAK! 

K I J K M E E R
Dennie Jager traint wekelijks met het exoskelet.  
Bekijk zijn verhaal op medireva.nl/vertel/exoskelet

2
5 3
8
4 op de 10 mensen met een 

chronische aandoening meet 
zelf gezondheidswaarden, 

zoals gewicht, bloeddruk of 
bloedsuikerspiegel.

WIST JE DAT ...CIJFER WEETJE
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

“De dag dat ik besloot onze stichting 
voort te zetten, zat ik op het sterfbed 
van mijn man. Samen met mijn man 
Wim richtte ik de stichting LUMA-
helpt op: een stichting die zich inzet 
voor kansarmen in zuidelijk Afrika. 
Lang geleden bezochten wij vrienden 
in Zuid-Afrika. Het prachtige land met 
geweldige natuur verraste ons, maar 
altijd was daar ook de keerzijde: 
armoede. We zijn vaak in Zuid-Afrika 
geweest en besloten uiteindelijk om iets 
terug te doen. We begonnen met kleine 
acties, zamelden geld in en vonden 
donateurs. Inmiddels hebben we drie 
scholen gerealiseerd in verschillende 
Afrikaanse landen. 
En toen werd Wim ziek, ongeneeslijk 
ziek. Op zijn sterfbed beloofde ik hem 
om het werk dat we samen hebben 
opgebouwd, voort te zetten. Het is 
tenslotte ons levenswerk. Maar altijd 
makkelijk is dat niet. Zelf werd ik 
namelijk ook ziek. Ik kreeg darm-     

kanker en sinds vorig jaar heb ik een 
stoma. Maar de stichting gaf me de 
drive om door te gaan. Ik had maar  
één doel: beter worden om weer naar 
Zuid-Afrika te kunnen reizen. 
Zo graag als ik dat wilde, zo spannend 
vond ik het ook. Wat als het misgaat, 

heb ik wel genoeg materiaal bij me?  
Er spookte van alles door mijn hoofd. 
Maar ik ben zo blij dat ik heb doorgezet. 
Inmiddels weet ik dat je met de juiste 
voorbereiding prima kunt reizen, ook 
naar landen waar niet op iedere 
straathoek een wc is. Gelukkig reis ik 
nooit alleen. Mijn zus Marie en haar 
man gaan altijd mee en zijn zeer 

betrokken bij de stichting. Zonder hen 
had ik het niet gered. De reizen die we 
maken voor LUMAhelpt zijn zo 
ontzettend belangrijk voor me.  
Alle vrijwilligers met wie we werken  
en iedereen die we hebben kunnen 
helpen, zitten echt in mijn hart. Samen 
met mijn Wim heb ik hier zo hard aan 
gewerkt en dan is het mooi om te zien 
dat we steeds meer weten te realiseren. 
De plannen voor een vierde school zijn 
al gemaakt. Het is inmiddels echt een 
‘familiebedrijf ’ geworden. Onze 
kinderen helpen ook mee. Zolang ik het 
kan doen, ga ik door met dit werk. Het 
is eigenlijk met geen pen te beschrijven, 
maar het geeft me het gevoel dat we een 
verschil kunnen maken. Dat we iets 
goeds doen voor mensen die het écht 
nodig hebben.” 

– LUCIE KALLEWAARD (75)

ONS LEVENSWERK 

Op zijn sterfbed 
zei ik: ik ga  
ermee door” 

3XEr zijn ontzettend veel handige 
e-health apps beschikbaar. Wij 
lichten er drie uit.

1. MiessAgenda
In deze digitale agenda stem je heel 
eenvoudig met een door jouw 
gekozen groep de zorg én aandacht 
af rondom één persoon, zoals je 
moeder, vader of kind. Gaat je zus 
mee naar het ziekenhuis? En wie 
heeft er zin om even te wandelen? 
Met iemand samen (MIESS) kun  
je de zorg veel beter aan.
Miessagenda.nl, Android en iOS

2. Diabetes Dagboek
Met deze app houd je niet alleen  
bij hoeveel koolhydraten je hebt 
gegeten en hoeveel je beweegt, maar 
ook wat je glucoseniveau en bloed-
druk is. Via grafieken en rapporten 
kun je direct zien hoe het met je 
gezondheid staat. Alle gegevens  
kun je heel gemakkelijk via pdf naar 
je zorgverlener sturen.
Android

3. Wheelmap
Zit je in een rolstoel en weet je  
niet of de plek waar je naartoe wilt 
toegankelijk is? Op deze app kun je 
wereldwijd zien waar je je makke-
lijk kunt bewegen én waar niet. 
Groen betekent volledig rolstoel-
toegankelijk, geel staat voor deels  
rolstoeltoegankelijk en rood is  
niet toegankelijk. Easy does it.
Wheelmap.org, Android en iOS

HANDIGE APP

Het TechMed Centre in Twente werkt 
op dit moment aan holografische 
projecties, zodat je over een tijdje thuis 
bezoek kunt krijgen van bijvoorbeeld de 
fysiotherapeut – in hologram weltever-
staan. Hij of zij kan zo precies zien wat  
je doet en gericht advies geven. Ook kan 
hij oefeningen voordoen, zodat je ze 
gemakkelijk zelf kunt nadoen. Je moet 
nog wel even geduld hebben voordat de 
fysio bij jou in 3D-vorm in je woonkamer 
aan de slag kan gaan. Verwacht wordt 
dat dit over circa vijf jaar echt realiteit  
is. Hoe sci-fi is dat?!

VR-BRILLEN VERMINDEREN  
ANGST EN PIJN
Kan virtual reality (VR) helpen om de angst en pijn  
bij patiënten in het ziekenhuis weg te nemen? In het 
Catharina Ziekenhuis denken ze van wel. Hier zijn ze 
op drie afdelingen met een experiment met VR-brillen 
begonnen. Voor de afdelingen zijn programma’s op 
maat gemaakt. Van ontspanningsoefeningen in een 
sprookjesbos tot een wandeling in een historische 
binnenstad. De eerste resultaten zijn hoopgevend.   
 Patiënten ervaren met name 

door de afleiding minder 
angst en pijn die soms 
gepaard gaat met een 
behandeling.  

De fysio als 
hologram 
komt eraan
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Telefl ex 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 verpa-

kking. Onze bekende SafetyCat kathe-

ter met zacht afgeronde ogen (buiten- 

en binnenzijde) en de 

fl exibele 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@telefl ex.com

“Sinds ik de bloemvormige  
huidplak gebruik ga ik weer met 
een zeker gevoel naar buiten.”

marlenhealthcare.eu

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

 • Nieuwe bloemvormige huidplak creëert een flexibele,  
comfortabele pasvorm voor alle buikcontouren

 • Meer zekerheid met dezelfde plakkracht  

 • Verkrijgbaar in een uitknipbare maat en vele voorgestanste maten

 • Zowel in vlak, lichte convex en een diepe convex verkrijgbaar

Voor meer informatie of een 
gratis proefpakket neemt u 
gerust contact met ons op.

Met trots presenteren wij onze 
nieuwe vorm van comfort
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ZACHT, FLEXIBEL, VEILIG
eakin dot® 2-delig soft convex 
Bel ons voor gratis samples 0344-652351 
of bezoek onze website www.eakin.nl

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



 26     Vertel...

Eén op de drie Nederlanders is mantelzorger. Wat betekent het 
om altijd maar klaar te staan voor je geliefde? En voor je zoon, 
vrouw of ouders te moeten zorgen? Ervaringsdeskundigen Rob, 
Shirin en Roelie vertellen hun aangrijpende verhaal.

MET DE 
MANTEL 
DER 
LIEFDE

M A N T E L Z O R G E R S

ROB ALTING (49) IS GETROUWD MET 
KIRSTEN (40), DIE HET EHLERS-DAN-
LOS SYNDROOM HEEFT. ZE IS ROL-
STOELAFHANKELIJK, HEEFT EEN 
PEGJ-SONDE EN ILEOSTOMA.
“Soms voel ik me net een circusartiest. 

Continu aan het jongleren, alle ballen hoog 

proberen te houden. Want naast de 

mantelzorg werk ik fulltime, hebben we vier 

kinderen en is er een huishouden te runnen. 

Gelukkig zijn de kids al wat ouder en 

kunnen ze helpen met schoonmaken en 

koken. En we hebben sinds kort ook hulp in 

de huishouding en thuiszorg. Dat scheelt. 

Als stel proberen we ons te richten op de 

kleine momenten. Mantelzorg neemt name-

lijk al snel de romantiek weg uit je relatie. 

Van man en vrouw word je opeens 

zorggever en patiënt. Dat brengt hoe dan 

ook een andere dynamiek met zich mee. 

Onze slaapkamer lijkt onderhand op een 

ziekenhuis. Daarom is het zo belangrijk om 

bijvoorbeeld af en toe simpelweg elkaars 

hand vast te houden. En wat ik ook graag 

doe: eventjes aan Kirstens voeten frieme-

len als ik bij haar aan het voeteneind op bed 

zit. Het zijn de kleine dingen die het ‘m 

doen. Daarnaast halen we veel steun uit ons 

geloof. Kirsten en ik zijn christen en geloven 

dat hoe erg je situatie ook is, er altijd hulp is 

van God. Ook al wordt Kirstens gezondheid 

steeds minder, en ben ik zelf ondertussen 

hartpatiënt. Maar we zijn er nog en hebben 

elkaar. En dat is wat telt.”

  Hoe houdt Rob het vol? Lees zijn 
verhaal op medireva.nl/vertel/rob

Ik voel me soms net een circusartiest; continu aan het jongleren”

L E E S  M E E R
Ben je ook mantelzorger, maar kun je nog  
wel wat tips gebruiken? Je leest het op 
medireva.nl/vertel/mantelzorgtips
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Mantelzorg is geen roeping,  daar rol je in”
Het is essentieel  om ook tijd voor  jezelf te nemen”

SHIRIN VAN ROOIJEN (34) ZORGT 
VOOR HAAR ZOON KIAN (7), DIE HET 
ZELDZAME ATR-X SYNDROOM HEEFT. 
HIERDOOR IS HIJ MEERVOUDIG 
GEHANDICAPT. 
“Mantelzorger zijn voor je eigen zoon; het 

klinkt misschien raar. Als ouder moet je 

toch sowieso voor je kind zorgen? Maar  

in ons geval vereist dat behoorlijk meer  

tijd en aandacht dan normaal. Kian heeft 

namelijk zowel lichamelijk als geestelijk 

een ontwikkelingsachterstand. Daarom zal 

hij zijn hele leven lang zorg nodig hebben. 

Wat dat betreft blijft ons kind altijd in de 

babyfase zitten en wordt hij nooit ‘groot’. 

Zo ben ik altijd in de weer met spuugdoek-

jes en het pureren van zijn eten. Bovenop 

de feitelijke extra zorg krijg je ook te 

maken met veel administratie. We maken 

namelijk gebruik van het persoons- 

gebondenbudget (PGB) en de Wet 

langdurige zorg (Wlz). Alles bijhouden is 

onderhand een fulltime job! Gelukkig zijn 

er doordeweeks zorgverleners om ons te 

helpen. En sinds kort gaat Kian ook naar 

school, naar het speciaal onderwijs. Dat 

geeft lucht, en maakt dat ik meer toe kom 

aan het runnen van mijn twee webshops. 

En naar yoga of afspreken met vriendin-

nen? Ook dat kan nu weer. Superfijn, maar 

vooral ook noodzakelijk, weet ik inmiddels. 

Iets leuks doen en tijd voor jezelf nemen, 

even níet te hoeven zorgen. Dan houd je 

het als mantelzorger ook beter vol.”

  Shirin werd door schade en  
schande wijs. Lees haar verhaal op 
medireva.nl/vertel/shirin

ROELIE VAN GULDENER (56) COMBI-
NEERT EEN FULLTIME BAAN MET DE 
ZORG VAN HAAR BEJAARDE OUDERS, 
MAAR OOK HAAR MAN EN TWEE 
ZOONS HEBBEN (ERNSTIGE) GEZOND-
HEIDSPROBLEMEN.
“Mantelzorger zijn is geen roeping, daar rol 

je in. Mijn moeder is altijd vrij ziekelijk 

geweest en had hulp nodig. En dus sprong 

ik als klein meisje al bij. Alleen heette het 

toen nog helemaal geen mantelzorg, dat 

deed je gewoon. Met de jaren is die taak 

steeds groter geworden; ik zorg inmiddels 

voor de nodige mensen. Wat betekent dat 

je dag en nacht beschikbaar bent, continu 

‘aan’ staat. Soms komt het eerste appje al 

om 7 uur ’s ochtends binnen. Natuurlijk kan 

dat pittig zijn. Maar ik doe het met alle 

liefde. En wat het ook is: je krijgt er ook veel 

voor terug. Zo zijn we als gezin veel hechter 

geworden. En ook de band met mijn ouders 

is verbeterd. Het is heel waardevol om in 

hun laatste levensfase dichter tot elkaar te 

komen. Verder zeg ik altijd: delen is helen. 

Door te praten over wat je dwarszit of door 

hulp van buitenaf in te schakelen, maak je 

de zorg draaglijker. Mijn gezin let ook goed 

op me. Zeggen het als ze zien dat ik even 

een versnelling lager moet. Dat moet ook 

wel, want je loopt jezelf makkelijk voorbij. 

Zelfzorg is echt essentieel als mantelzorger, 

wil je het volhouden. Want als je goed voor 

jezelf zorgt, kun je dat ook beter voor een 

ander doen.”

  Wat zijn de mantelzorglessen  
van Roelie? Lees haar verhaal op  
medireva.nl/vertel/roelie
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O N D E R T U S S E N  O N L I N E

2 

  doorzetter

staycation

1  
Je leest, bekijkt en hoort nog meer op 
medireva.nl/vertel. Dit platform staat 
vol persoonlijke verhalen, inspiratie en 
praktische tips. Voor jou én door jou!

Vertel…

4  

1  Medireva.nl/vertel/soraya
Ze was pas een paar weken oud toen Soraya (25)  
een stoma kreeg. Daarna volgden nog zo’n dertig  
operaties. Maar zich uit het veld laten slaan? Echt niet!

2  Medireva.nl/vertel/staycation 
Een strandvakantie naar de Cote d’Azur of vliegen naar 
een exotische bestemming? Dit jaar niet! Maar met 
deze tips wordt jouw staycation toch een reis om 
nooit te vergeten. 

3  Medireva.nl/vertel/vlog
Maak kennis met onze vloggers. In Ik vertel geven  
ze je een kijkje in hun leven. Hoe gaan zij om met de  
dreiging van corona?  

4  Medireva.nl/vertel/diabeteshond
Wist je dat een diabeteshond verandering in 
lichaamsgeur kan ruiken en daardoor zijn baasje  
kan attenderen op schommelingen in de 
bloedsuikerspiegel? 
 

5 Medireva.nl/vertel/ricardo
Ricardo laat zich niet buitenspel zetten door zijn 
handicap. Dat je ook met één been heel goed  
kunt voetballen laat hij zien.

6  Medireva.nl/vertel/buckelist-opstellen 
Waarom je dromen uitstellen? Leny (78) en haar 
dochter Jeannine (52) maakten een bucketlist en  
doen samen de gekste dingen. 

7  Medireva.nl/vertel/suikerchallenge
Een week in de schoenen van een diabeet?  
MediReva-reporter Waldo ging de uitdaging aan.  
Een week zonder suiker: geen piece of cake.

8  Medireva.nl/vertel/strandrolstoelen
Lekker een dagje naar de Hollandse kust? In deze  
blog lees je waar ook rolstoelers onbezorgd van  
het strand kunnen genieten.
 

hulphond

3

door de ogen van

Erik

5 

6

7

8

Ga naar  

medireva.nl/vertel 

en laat je nog meer 

inspireren!

 krachtpatser

   dromen

   suiker(vrij)    op rolletjes
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G I F T B OX

Als Silvy van Dongen revalideert na een dubbele hersen-
bloeding, overlijdt de man van haar overbuurvrouw Lenie.  

Er ontstaat een bijzondere vriendschap. Met de giftbox van 
MediReva wil Silvy haar bedanken dat ze er altijd voor haar is.

Wandelen 
als medicijn

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. 

Silvy (54):  “Tien jaar geleden kreeg ik 
totaal onverwacht een hersenbloeding. 
Ik was 44, had drie kinderen en werkte 
met veel plezier in de thuiszorg. Mijn 
leven stond op z’n kop. Helemaal toen ik 
een tweede hersenbloeding kreeg. Met 
spoed werd ik opgenomen in het 
ziekenhuis. Het bleek dat er ook vocht 
in mijn hersenen zat en er werd een 
drain geplaatst, maar hier kwam een 
bacterie in waardoor ik een hersenvlies-
ontsteking kreeg. Ik was doodziek. De 
neuroloog en zijn team stonden ervan te 
kijken dat ik het overleefde. Zes weken 
lag ik in het ziekenhuis en daarna 
volgden dertien maanden in de revali-
datiekliniek. In die periode overleed de 
man van mijn overbuurvrouw Lenie. 
Het was voor ons beiden een loodzware 
tijd. Ik herstelde, maar hield er een 
ruggenmergaandoening en zicht- 
probleem aan over. Om mijn wervel-
kolom soepel te houden, moet ik zo veel 
mogelijk bewegen. Daarom besloot  
ik destijds elke dag een wandeling te 
maken met mijn hondjes Max en 

Hummer. Doordat ik non-stop thuis 
was, kwam ik Lenie vaker tegen. Ik zag 
hoe moeilijk ze het had met het verlies 
van haar man en vroeg of ze mee wilde 
wandelen. Dat is nu negen jaar geleden 
en sindsdien gaan we twee keer per 
week op pad. We vonden elkaar in 
elkaars verdriet. Samen hebben we heel 
wat afgehuild, maar we lachen ook veel 
hoor. Ik voel me ontzettend bevoorrecht 
dat ik Lenie heb gevonden, onze 
vriendschap is zo bijzonder. Ze steunt 
me onvoorwaardelijk. Lenie is wel 22 
jaar ouder, daarom hoop ik écht dat we 
nog heel lang kunnen wandelen. 
Desnoods zij in een scootmobiel en ik 
ernaast.” 

Lenie (76):  “Eigenlijk vind ik het 
vanzelfsprekend wat ik voor Silvy doe. 
Vriendinnen helpen elkaar, zij staat 
ook altijd voor mij klaar. Ik was dan 
ook ontzettend verrast toen ik de 
giftbox kreeg. Silvy betekent ook erg 
veel voor mij. Ik vind het knap hoe zij 
in het leven staat, ze heeft het echt niet 

makkelijk gehad. Het is bijzonder hoe 
we bevriend zijn geraakt. Vroeger 
waren we nooit buren die bij elkaar 
langskwamen, maar ze zag hoe ik in 
een dip raakte door het verlies van 
mijn man en samen begonnen we met 
wandelen. Die wandelingen betekenen 
heel veel voor me. Ik kan mijn hart 
luchten en vertel haar dingen  
die ik met niemand anders deel. We 
wonen op een paar honderd meter  
van het bos en lopen over de mooiste 
bospaadjes. Natuurlijk nemen we ook 
op tijd rust, want Silvy wordt wat 
sneller moe door haar aandoening en 
zelf ben ik ook niet meer de jongste. 
Dan gaan we even zitten op een 
bankje, en luisteren naar de vogels.  
Ja, dan genieten we enorm.”

Ik vertel haar dingen die ik met niemand anders deel"
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De letters in de oranje vakjes vormen 
de oplossing. Stuur deze voor  
1 september 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: Pierre Mooren uit Venlo

Van harte gefeliciteerd! 

De prijswinnaar staat ook op: medireva.nl/vertel 

WIN 

SET VAN 2 

BLOEMPOTTEN 

T.W.V. € 214

MAAK KANS OP EEN SET  
MOOIE CAPI BLOEMPOTTEN
Met deze design bloempotten uit de Capi Nature Clay NL collectie fleur je 
het binnen óf buiten een beetje op. Ze zijn 100% waterdicht, waardoor ze 
perfect voor binnen zijn. Toch liever in de tuin van een bloemetje genieten? 
Boor dan een afwateringsgat van minimaal 25 mm in de bodem.  
De bloempotten zijn gemaakt van gerecyclede materialen. De oranje 
binnenkant van de potten is een knipoog naar de duurzame Nederlandse 
productie en tevens een isolatielaag die de potten beschermt tegen vorst 
in de winter en hitte in de zomer. Deze extra laag zorgt ook voor meer 
stevigheid, waardoor deze potten breukbestendig zijn. Daarnaast hebben 
ze een garantie van maar liefst tien jaar. De Clay-textuur geeft deze 
collectie een stoere look en is geïnspireerd op gebroken klei. 

Kijk voor meer informatie op capi-europe.com 

P U Z Z E L

9 8 1

3 6

6 2 1 3

2 9 7

7 4 3

8 5

8 3 5

2 4 8

4 7 9

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.

© Sanders puzzelboeken

749816325
583972164
621534789
364295871
958167432
172483596
816359247
295748613
437621958

*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.“



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.

*4
28
89
*

42
88

9

medische
voeding

stoma

Wat je vraag of 
behoefte ook is.
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