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W E L KO M

Zomers genieten
Yes, daar is de zomer weer! Het seizoen van licht, 
buiten, lange avonden, zwemmen, fietsen en 
eropuit. Voor veel mensen ook het seizoen om op 
vakantie te gaan en nieuwe energie op te doen. 
Al is dat niet voor iedereen zo makkelijk gedaan… 
Angelique Bax op de cover moest vanwege haar 
stoma bijvoorbeeld flink wat overhebben voor 
haar verre vakantiebestemming. Maar het was  
het waard. 

Indrukwekkend verhaal in deze Vertel… is ook  
dat van Kevin en Wendy. Kevin heeft ALS in een 
vergevorderd stadium en kan alleen nog zijn ogen 
en wijsvinger bewegen. Toch is hij vastbesloten 
nog zo veel mogelijk mee te maken van zijn drie 
opgroeiende kinderen. Zijn vrouw Wendy vertelt 
over Kevins onverwoestbare mindset. Online lees 
je wat zijn ziekte voor haar persoonlijk betekent. 

Op pagina 12 lees je over Romy, die vlak na haar 
bevalling de diagnose endeldarmkanker kreeg. 
Haar partner Daan zette zijn machteloosheid  
om in actie en besloot mee te doen aan de Alpe 
d’HuZes. Verder vind je in dit nummer een 
praktisch dossier over werken tijdens of na ziekte. 
Want dat is nog best weleens ingewikkeld. 
De rubriek ‘Doen dit seizoen’ staat boordevol tips 
voor deze zomer. Om vast in de sfeer te komen, 
vertellen Angelique, Wendy en Daan hieronder 
waar zij van genieten in het zomerseizoen. 

We wensen je een heerlijke zomer. En natuurlijk 
veel leesplezier!   
  
   
   Op medireva.nl/vertel vind je nog veel 

meer mooie verhalen en leuke extra’s. 
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ZOMERTIPS

DAG(JE)STRAND
Daan Westra (31): “Wij vinden het 
heerlijk om te wandelen op onze 
prachtige Sint Pietersberg. Ook 
zijn we dol op het dagstrand en de 
speeltuin van Fun Valley."  

FLUITENDE VOGELS
Angelique Bax (51): “Vakantie-
park ’t Vosseven in Stramproy is 
een plek van pure rust. Ik doe 
hier vrijwilligerswerk. Je zit 
midden in de natuur en hoort 
alleen de vogels fluiten.”

SPELEN EN PICKNICKEN
Wendy Wubbels (40): “We gaan graag naar 
Speelpark de Swaan in Oudkarspel. Een 
gemoedelijk park waar van alles te doen is 
en waar je heerlijk kunt picknicken." 

MAAK KANS 
Fun Valley Maastricht 
verloot vier vrijkaarten 

onder lezers van Vertel… 
Kans maken? Mail dan naar 

vertel@medireva.nl 
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Onbezorgd genieten! Dankzij het 
plaatsen van het stomazakje zonder druk.

Colo
Ileo Uro

Vlak Convex
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Wat doe je als je op je 32e hoort dat je dan 
weliswaar op het nippertje lymfeklier-

kanker hebt overleefd, maar nu bent getroffen 
door de progressieve en ongeneeslijke spierziekte 
ALS? De meeste mensen zouden waarschijnlijk 
depressief worden of boos, omdat juist hen dit 
overkomt. Kevin niet. “Natuurlijk was er heel veel 
verdriet en hebben we gehuild om hoe oneerlijk 
het is”, vertelt zijn vrouw Wendy. “Maar Kevin zei 
al snel: ‘Wat er ook gebeurt, ik wil er maximaal 
voor gaan. Ik wil bij jullie blijven en ik blijf altijd 
kijken naar wat ik nog wél heb.’ En dat lukt hem 
nu, zeven jaar na de diagnose, nog steeds. Kevin zit 
er nooit doorheen. Geen moment. En zo houdt hij 
mij en iedereen om zich heen ook op de been. 
Want als Kevin zijn hoofd niet laat hangen, wie zijn 
wij dan om dat wel te doen? Kevins lijf is dan 
misschien gesloopt door zijn ziekte, maar zijn 
mindset is onverwoestbaar.”

Kleine kans
Kevin is op zijn 28e een echte familieman, fanatiek 
sporter en ondernemer. Hij is net vader geworden 
van dochter Indy, voetbalt graag en heeft een 
hechte vriendengroep. Tot hij tijdens het voet-
ballen last krijgt van zijn lies. Na ontelbaar veel 
onderzoeken volgt de diagnose: lymfeklierkanker. 
En de kans dat hij die ziekte overleeft, is klein. 
Wonder boven wonder knapt hij toch op. Wendy: 
“Maar al vrij snel na zijn zes chemokuren en vele 
bestralingen zei Kevin: ‘Mijn been werkt niet goed 
meer.’ Hij had een klapvoet.” In het ziekenhuis 
denken ze dat het komt door chemoschade, maar 
als zijn tweede been ook slechter gaat werken en 
hij bovendien last krijgt van zijn handen, maken de 
artsen zich toch zorgen. “Ik weet nog dat de 
neuroloog zei: ‘Deze s ymptomen lijken op ALS, 
maar de kans dat je dat hebt, op deze leeftijd én net 
nadat je bent genezen van kanker, is heel klein.’” 

Kevin Wubbels (39) kan alleen zijn ogen en zijn wijsvinger bewegen.  
En glimlachen. De ziekte ALS zette zijn leven en dat van zijn vrouw 
Wendy op z’n kop. Maar Kevin gaat door! Hij focust op maar één ding: 
zijn gezin. Voor zijn kinderen schreef hij een boek met zijn ogen. 

     Zijn mindset  
is onverwoestbaar 

ALS-PATIËNT KEVIN GAAT MAXIMAAL VOOR ZIJN GEZIN 
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we ons af hoelang we nog samen hebben, maar we 
bekijken alles per dag en ondertussen draait ons 
gezinsleven op volle toeren. Met drie kinderen is er 
genoeg afleiding.” Al vlak na de diagnose spraken 
Kevin en Wendy af de kinderen hoe dan ook op 
één te zetten. “We willen dat zij een zo normaal 
mogelijk leven hebben, ondanks hun zieke vader. 
En dat de sfeer in huis ‘licht’ blijft. Ik denk dat dat 
aardig lukt. Er komen hier gewoon vriendjes 
spelen, de kinderen kibbelen, sporten en gaan naar 
school. Bovendien weten zij niet beter dan dat hun 
vader ‘anders’ is. Kevin kan niet praten en bewegen 
en zit altijd in zijn stoel, maar ze vragen hem wel 
gewoon dingen. Ik spoor ze ook vaak aan: ‘Vraag 
maar aan papa of je een ijsje mag.’ Is het antwoord 
ja, dan laat Kevin een belletje rinkelen, blijft het stil 
dan is het nee. En ruziën ze te veel, dan klinkt ook 
Kevins bel.
De eerste jaren hebben we vooral familie en 
vrienden ingeschakeld voor hulp, omdat dat zo 
vertrouwd mogelijk is voor de kinderen. Maar 

inmiddels hebben we ook vier verpleegkundigen 
die hier hele dagen en twee nachten per week zijn 
om Kevin te verzorgen. Tegen hen hebben we 
gezegd: ‘We willen wel dat je meedraait in ons 
gezin.’ En dat doen ze. Eigenlijk zijn we inmiddels 
een groot combinatiegezin. 
Of Indy, Jens en Tijn weten dat Kevin overlijdt?  
Ja, een tijdje geleden vroegen ze daar zelf naar en 
heb ik eerlijk geantwoord. Maar ik heb ook verteld 
dat we niet weten wanneer.”

Stick together
De avonden en zondagmiddagen is het gezin met 
z'n vijven. “Dan is het gezinstijd en kijken we met 
zijn allen Wie is de Mol? of gaan de jongens bij 
Kevin zitten om Eredivisie Live te kijken.  
Op zaterdag kijk ik vaak naar een helft van een 
sportwedstrijd van de kinderen. Dan neem ik mijn 
statief mee, zet ik Skype aan en kan Kevin live 
meekijken. Daar geniet hij onwijs van. Natuurlijk 
denkt hij als sportgek weleens: ík had trainer 
willen zijn van mijn kinderen. Maar meteen 
daarna schakelt hij over naar een positieve 
mindset: ik had er ook niet meer kunnen zijn en 
mijn kinderen niet kunnen zien opgroeien. Dat is 
het knappe van hem en ik denk ook dat hij er mede 
daardoor nog is.”
Wendy werkt drie dagen per week als internal 
accountmanager pensioenen, daarnaast staat ze 
24/7 voor Kevin klaar. “Natuurlijk is deze hele 
situatie ontzettend rot en enorm zwaar. Maar 
ondanks alles ben ik zo blij dat Kevin er nog is en 
ook niet wil opgeven. Wij kennen elkaar sinds ons 
zeventiende en zeiden altijd al: ‘Stick together.’ Dat 
was ons motto. En ik denk dat we dat nog steeds 
doen. Kevin hoeft geen indrukwekkende bucket-
list af te werken. We willen gewoon met z'n vijven 
genieten van de tijd die er nog is.” 

  Na verder onderzoek blijkt het toch zo te zijn. 
Wendy: “Ik was hoogzwanger van Tijn, onze 
derde. Op woensdag hoorden we dat Kevin ALS 
had, op zaterdag beviel ik.”

Bijzondere nalatenschap
De prognose van de artsen is dat Kevin nog zo’n 
drie tot vijf jaar te leven heeft. En hij gaat inder-
daad geleidelijk achteruit. Eerst wordt lopen 
moeilijker, dan ook slikken, eten en praten. 
Inmiddels kan Kevin alleen nog glimlachen en  
zijn wijsvinger en ogen bewegen. Hij wordt 24/7 
beademd door een canule, heeft dag en nacht zorg 
nodig en communiceert met een oogcomputer: 
daarop kan hij letters ‘aanwijzen’ en zo typen. Zo 
kwam hij in 2015 op het idee een boek te schrijven. 
Wendy: “De jongens hebben Kevin natuurlijk 
nooit horen praten. Indy herinnert zich zijn stem 
nog maar vaag. Ze communiceren met hun vader 
via de computer. Als ze hem iets willen vragen, 
typt hij een antwoord. Maar Kevin wilde ze iets 

nalaten waarin hij ze in zijn eigen woorden kon 
vertellen over zijn leven. Een nalatenschap. Toen 
hij liet weten een boek te willen schrijven, dacht ik: 
wat een monnikenwerk. Letter voor letter een 
boek typen met je ogen. Maar ik wist ook dat als 
iemand het kan, het Kevin is.” 
En het lukte hem inderdaad: in een half jaar tijd 
schreef Kevin 194 pagina’s over zijn leven, zijn 
ziektes, zijn gevoelens en zijn mindset. Zodat 
hij, zoals hij in Focus schrijft, voor zijn kinderen 
nooit ‘alleen die foto op de kast wordt’ als hij er 
niet meer is. Zodat zij echt zullen weten wie hij 
was, wat hij heeft meegemaakt en hoe hij 
omging met tegenslagen.

Gezinsleven op volle toeren 
Inmiddels heeft Kevin zijn prognose al twee jaar 
overleefd en is zijn situatie al enige tijd stabiel. 
Wendy: “De eerste jaren waren we best veel bezig 
met Kevins dood. Inmiddels is zijn dood een soort 
gepasseerd thema hier in huis. Natuurlijk vragen 

L U I S T E R M E E
Wendy leest haar mooiste fragment uit Focus voor. 
Luister mee en maak kans op dit boek op medireva.nl/
vertel/podcastwendy   

“Als Kevin zijn hoofd niet  
laat hangen, wie zijn wij  
dan om dat wel te doen?”

L E E S M E E R
Wendy vertelt hoe zij de zorg, opvoeding en haar werk 
combineert op medireva.nl/vertel/wendy  
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C O L U M N

Toen ik ziek was, had ik twee wensen: mijn leven terug, en 
als dat gelukt was: een solovoorstelling maken. Hier sta 

ik dan, op de planken met mijn eigen voorstelling Schijtziek. 
Een comeback waar ik amper van durfde dromen.

In 2013 vlamde tijdens mijn zwangerschap de ziekte colitis 
ulcerosa heftig op. Drie jaar lang was ik heel ziek. Ik zat gerust 
zo’n twintig keer per dag op het toilet, met pijn alsof er 
duizend naalden in me prikten. Het was vreselijk. Toen 
uiteindelijk mijn dikke darm werd verwijderd en ik een 
ileostoma kreeg, ging ik van hel naar hemel. Natuurlijk, een 
stoma klonk niet direct zo hemels. Maar ik had een tweeling 
thuis, was tien kilo lichter, zat aan de sondevoeding; ik voelde 
zelf ook wel dat er iets moest gebeuren. Na de operatie 
merkte ik al gauw dat die helse pijnen weg waren. Wat een 
verademing! 

Ik zat nog midden in mijn revalidatie toen de eerste opdracht 
alweer binnenkwam. Of ik mee wilde doen met die nieuwe 
voorstelling voor volgend jaar? Eh, ik had net een stoma,  
wist niet eens of ik zou kunnen dansen… Maar ik wilde het 
dolgraag proberen. Ik ben meteen weer gaan trainen en een 

jaar na de operatie had ik de première. Ik stond weer op de 
planken, danste mee, kon toeren! Van constant pijn en niet 
verder kunnen dan je eigen huis, naar weer pijnvrij deel-
nemen aan de maatschappij. Dat is toch de hemel?

Mijn werk was de afgelopen jaren meer een achtbaan dan een 
loopbaan. Voor ik ziek werd, rolde ik van het ene project in 
het andere. Ik danste hier, mimede daar, toerde in binnen-  
en buitenland. En ineens kon ik helemaal niks meer. Na een 
paar jaar thuiszitten, kwam met de stoma ook de wil om weer 
te werken. Het was wennen en zoeken om met een nieuw 
lichaam aan de slag te gaan. Maar het is gelukt! Sterker nog:  
ik sta nu voor het eerst ook solo op de bühne. Wensen 
vervuld! Schijtziek is een heel fysieke voorstelling met veel 
dans en beweging. Bijna anderhalf uur sta ik alleen op dat 
podium, en dat is hard werken. Ik had nooit verwacht dat ik 
weer zo sterk zou kunnen zijn. 
Ik sta er nu wel anders in. Zo doe ik geen tien dingen 
tegelijk meer. Ik focus op projecten die ik echt leuk vind, 
die dicht bij mezelf liggen en waarmee ik iets kan toevoe-
gen aan de maatschappij. Want als ik één ding heb geleerd 
van ziek zijn, is het wel hoe kostbaar tijd is.

SCHIJTZIEK OP 
DE PLANKEN 

Mouna Laroussi (37) is choreografe, 
theatermaakster en danseres.  
Met haar solovoorstelling Schijtziek 
geeft ze een inkijkje in de periode 
van haar leven dat ze leed aan de 
darmziekte colitis ulcerosa.  
Ze woont met haar man en  
kinderen in Amsterdam.

Foto: Dilani Butink 

MOUNA LAROUSSI

D O E M E E
Maak kans op gratis kaartjes voor de  
voorstelling Schijtziek van Mouna.  
Ga naar medireva.nl/vertel/schijtziek
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“In de woonkamer in Maastricht valt direct 
een prachtige banner op. Het is een verzameling 
zwart-witfoto’s van een op het oog dolgelukkig 
gezin. De collage zou niet misstaan in een 
feelgoodvrouwenblad. “Dit hadden we in 
december 2017, nog voor de geboorte van Sam, al 
bedacht”, zegt Romy. Haar ogen worden nat. “We 
hebben nooit overwogen de fotograaf te cance-
len, terwijl we toen net twee weken wisten dat ik 
kanker had. Als ik ernaar kijk, voelt het heftig 
maar ook mooi. Je ziet een gezin dat toch 
overeind is gebleven.” Haar partner Daan knikt. 
“Het klinkt luguber, maar stel dat het met Romy 
slecht was afgelopen, dan hebben we in ieder 
geval de herinnering nog.”

Even doorbijten
Op Eerste Kerstdag werd Sam als tweede kind in 
het jonge gezin geboren. Daar ging voor Romy 
een ware lijdensweg aan vooraf. “Ik had de laatste 
twaalf weken van de zwangerschap heel veel 
klachten die werden weggezet als de bekende 
zwangerschapskwalen. Veel pijn, last van obstipa-
tie en bloed bij mijn ontlasting. Maar je denkt: 
even doorbijten, als de baby er is, gaat de druk eraf 
en herstel je weer.” Daan maakte zich ook geen 
zorgen: “Deze klachten zijn vaak onschuldig bij 
jonge mensen en betekenen zelden iets ernstigs”, 
had hij van verschillende artsen en na wat 
onderzoek op internet begrepen. “En endeldarm-
kanker komt vooral voor bij mannen vanaf zestig 
jaar. In dat plaatje paste Romy uiteraard niet.” 
Romy vult aan: “Ik voelde me niet altijd serieus 
genomen met mijn klachten.”

Eindelijk erkenning
De bevalling ging nogal voortvarend. “De 
verloskundige was nog geen kwartier binnen,  
of Sam was er al”, zegt Daan. Nu zou alles beter 
worden. Niet dus. Romy hield de intense 
klachten, ondanks een maximale dosis aan 
pijnstillers. “Ik huilde elke dag van de pijn,  
kon totaal niet genieten van onze kleine. Borst-
voeding lukte ook niet, mijn lijf was op. Op 
aandringen van mijn moeder ging ik weer naar 
de huisarts voor een lichamelijk onderzoek. 
Maar bij elke aanraking verging ik van de pijn.” 
Uiteindelijk werd besloten tot een kijkoperatie 
onder narcose en een MRI-scan. Er bleek een 
granuloom, een soort ontstoken poliep, tegen 
een zenuw aan te drukken die tijdens de kijk-
operatie werd verwijderd. Een MRI moest 
duidelijkheid geven of er nog meer aan de hand 
was. Toen de ‘poliep’ verwijderd was, werden de 
klachten eindelijk minder. “In het ziekenhuis 
zeiden de chirurgen: ‘We geloven dat je echt heel 
veel pijn hebt gehad.’ Dat was zo fijn om te horen. 
Eindelijk erkenning. Eindelijk was ik niet die 
aansteller die een beetje loopt te schreeuwen  
om een paar aambeien.”

En de kinderen?
Twee weken na de MRI kwam de uitslag. Daan: 
“Wij zaten nog niet eens, toen de dokter zei: ‘Ik 
heb slecht nieuws, u heeft endeldarmkanker.’ Ik 
heb een uur lang voor me uit zitten staren. Ik kon 
niks meer. Romy moest meteen huilen en vroeg 
de man daarna alle details en overlevingskansen.  
En ze riep: ‘Oh de kinderen, hoe moet het nou 
met de kinderen?’ De dokter had dit nog nooit 
meegemaakt. Per jaar worden in Nederland 
gemiddeld maar twee vrouwen onder de dertig 
getroffen door endeldarmkanker.” 
Drie dagen later kreeg het stel te horen dat er 
geen uitzaaiingen waren. Bij deze uitslag werd 
meteen de champagne ontkurkt. “We waren zo 
ongelooflijk blij”, zegt Romy. “Het gruwelijke 

Romy:“Elke dag herinnert 
mijn stoma me eraan dat 
ik het heb overleefd”

S A M E N  S T E R K

VAN DIEP DAL... 
NAAR VIJF KEER  

DE BERG OP

"Ik heb slecht nieuws, u heeft endeldarmkanker."  
Met deze kille woorden viel Romy Muijtjens in één 
klap van haar roze wolk. Nog net geen dertig, pas 

bevallen en dan dit gruwelijke nieuws. Intussen ziet 
het leven er heel anders uit en kan de Maastrichtse 

alles weer. En haar partner Daan? Die zet zijn 
machteloosheid van toen om in actie: hij beklimt 

voor Romy vijf keer de Alpe d’Huez.  



     15 14     Vertel...

SOFT CONVEX  VOOR EEN STOMA 
OP OF ONDER HUIDNIVEAU

Rekbare opening, beschermt uw stoma

Zeer soepele, flexibele huidplak

Maximale vochtabsorptie bij  
inspanning of warm weer

E E N  H U I D P L A AT  D I E 
M E T  M I J  M E E B E W E E GT !
‘Tijdens mijn yoga-oefeningen beweeg ik veel. Op dit 
soort momenten wil ik niet denken aan mijn stoma of 
stomamateriaal en wil ik juist mijn hoofd helemaal leeg 
kunnen maken, zonder me zorgen te hoeven maken.’

De flexibele soft convex huidplaten van EuroTec zijn 
voor mij echt een uitkomst!

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!

- MEVROUW B. VAN DE S. UIT UTRECHT

NIEUW!

perspectief van ik ga binnen zes weken dood was 
ineens totaal anders. Ik kon behandeld worden.” 

Vijf keer vijf
Eind februari, een paar dagen voor de fotograaf de 
familie zo prachtig had geportretteerd, volgden de 
eerste bestraling en chemokuur. Vijf weken lang, 
iedere werkdag. Vier maanden later volgde de 
operatie. Voor Daan was het allemaal loodzwaar. 
En frustrerend. “Ik verzorgde de kinderen, ik deed 
het huishouden, ik deed alles om Romy heen. 
Maar ik kon niets voor haar zelf doen. Dat was  
zo’n machteloos gevoel.” 
Inmiddels is de kanker weg en doet de stoma zijn 
werk. Is het erg voor Romy op zo’n jonge leeftijd al 
met een stoma te moeten lopen? “Integendeel”, 
zegt ze stellig. “Mijn stoma herinnert mij er elke 
dag aan dat ik het heb overleefd. Het is onze kracht 

dat we altijd in mogelijkheden proberen te 
denken. Ik heb na twee dagen bijvoorbeeld de 
thuiszorg weggestuurd, schoonmaken kon ik zelf 
wel. Acht weken na de operatie gingen we met de 
kinderen op vakantie naar Mallorca. Ik lag daar 
gewoon in badpak met een figuurcorrigerende 
onderbroek van het Kruidvat. Overal is een 
oplossing voor. Ik heb me tot nu toe in niets 
beperkt gevoeld. Ik doe alles: zwemmen, naar het 
theater, sporten, vliegen, kamperen, werken…” 

Fietsen voor Romy
Daan bleef prakkiseren wat hij écht voor Romy 
kon doen. “Ik heb een paar vrienden die fietsen en 
ineens wist ik het: Alpe d’HuZes. Fietsen voor het 
KWF. Voor Romy! Maar ik had geen racefiets.  
Dus racefiets besteld. Mijn eerste 25 kilometer 
vergeet ik nooit. Ik kon er niks van, ging kapot en 

zat steeds in de verkeerde versnelling. Ik moest 
echt aan de bak. Nu gaat het goed en vind ik het 
leuker dan ik gedacht had.” Hoeveel keer wil hij de 
berg beklimmen? “Romy is vijf weken lang elke 
week vijf keer bestraald. Ik wil hem dus vijf keer 
doen. Zes keer zegt me niets. En één of twee keer is 
te weinig, ik moet wel lijden. En oh ja, we gaan ook 
nog eens met z’n vijven… Die vijf is heilig voor mij. 
Mijn vrienden zeiden: 'Als we na drie keer moe 
zijn, gaan we toch gewoon op het terras een biertje 
pakken?' No way!”

Stil van 
Als het zover is, staat Romy met de kinderen langs 
de kant van de weg. “Soms word ik wakker en is 
het net alsof ik in een film zit: gaat mijn man voor 
mij die berg op fietsen? Zeker nu het zo goed met 
me gaat, is dat best een vreemde gedachte. Daar 
word ik dan wel even stil van.” 
Ondertussen rolt het geld binnen. “Per persoon 
moet je 2.500 euro aan donaties binnenhalen”, legt 
Daan, voormalig Europees kampioen Braziliaans 
jiujitsu, uit. “Ik heb om te beginnen ons verhaal op 
Facebook gezet en had een dag later al 2.000 euro 
binnen. Een kennis uit de sport doneerde nog eens 
500 euro. Niet eens echt een goede vriend, zó 
bijzonder. Tja, samen sta je sterk…”

Daan: “Die eerste 25  
kilometer vergeet ik 
nooit. Ik ging kapot”

L E E S M E E R
Vijf keer de berg op… Is het Daan gelukt? Je leest het op 
medireva.nl/vertel/daan
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G I F T B OX

“Het is net of Jan nog iets naar mij stuurt”, zegt Annie 
ontroerd. Dochter Natasja bracht haar een verwenpakket 

als dank voor de zorg voor haar zieke man, Natasja’s vader. 
De twee hebben veel steun aan elkaar nu Jan er ni      et meer is.

Cadeau van boven 

Natasja van de Kerkhof (48):  “Mijn 
vader is vijfenhalf jaar ziek geweest. Al 
die tijd was mam daar, naast hem, waar 
hij ook was. Samen lachen, samen 
huilen. Samen teleurstellingen mee-
maken, samen even hoop hebben. Dag 
in dag uit zorgde ze voor hem. Medicij-
nen innemen, mee naar de dokter, weer 
een ander ziekenhuis, met hem wakker 
liggen, naast hem zitten bij de chemo, 
de stoma verzorgen, zalfjes smeren; ze 
deed het allemaal met liefde. 
Mijn vader heeft mij zelf gevraagd de 
giftbox voor mijn moeder aan te 
vragen. ‘Meid, die zou mijn moeder 
moeten krijgen. Want moet je kijken 
hoelang ze al voor mij zorgt. Schrijf jij 
maar een berichtje aan MediReva, jij 
kunt dat beter dan ik.’ Een half jaar 
geleden is mijn vader overleden, maar 
hij had gelijk: mijn moeder verdient die 
giftbox. Ze gaat door een moeilijke tijd 
nu mijn vader er niet meer is. Wat mooi 
dat ik haar nu namens mijn vader 
alsnog kan verrassen. 
De afgelopen jaren was het prachtig om 
te zien hoe sterk de band tussen mijn 
ouders was. Ze stonden altijd voor 
elkaar klaar, en daarnaast ook voor  
mijn broer en mij. We hebben als gezin 

L E E S M E E R    
MediReva bestaat veertig jaar! Daarom  
geven wij maar liefst tien giftboxen weg!  
Lees bijvoorbeeld het verhaal van Eelke en 
Lobke op medireva.nl/vertel/giftboxeelke

mijn vaders ziektetijd heel erg samen 
doorgemaakt. Ik woon in de buurt en 
was veel bij mijn ouders thuis. Nog 
steeds, maar nu is alles anders. 
Mijn vader zei altijd dat we door 
moesten gaan en niet te lang moesten 
blijven stilstaan bij het verdriet.  
Mooi gezegd, lastiger om te doen.  
Ook vroeg hij mij en mijn broer voor 
mijn moeder te zorgen. Maar hoe vaak  
ik ook kom, ik kan mijn vader niet 
vervangen. Haar verdriet doet mij 
verdriet. Met deze verrassing wil ik 
haar niet alleen bedanken voor die 
jarenlange, trouwe zorg voor ons pap, 
maar ook een opstekertje geven in 
deze moeilijke tijd.”

Annie van de Kerkhof (70):  “Wat 
een prachtig cadeau stond daar voor 
mijn neus. Het ontroert me erg dat mijn 
man dit nog voor mij bedacht heeft. 
Het lijkt misschien of de giftbox te laat 
komt, maar eigenlijk is het juist heel 
bijzonder. Zo is het net alsof Jan van 
boven nog iets naar mij stuurt. Daar 
springen de tranen van in mijn ogen. 
Jan en ik deden alles samen. Ziek zijn 
dus ook. Hij vond het fijn als ik overal 
mee naartoe ging, meeluisterde met 

wat de dokters zeiden, meekeek met 
wat ze al          lemaal deden. De laatste jaren 
kon hij zelf steeds minder en kwam  
de zorg op mijn schouders terecht. 
Natuurlijk deed ik wat ik kon, en ik zou 
het zo weer doen! Tijdens zijn ziekte 
hadden we naast alle zorgen ook nog 
veel mooie momenten. Zo zei hij na een 
scan in het ziekenhuis bijvoorbeeld op 
de terugweg al: ‘Kom, we gaan op 
vakantie!’ En als ik dan protesteerde: 
‘Nee, we gaan! Als we vrijdag vertrek-
ken, zijn we precies op tijd weer terug 
voor de uitslag.’ Dat soort dingen wilde 
hij echt nog voor mij doen. Het was een 
bijzondere en lieve man. Hij lachte 
altijd en keek naar wat er nog wel kon. 
Hij zette zijn ziekte nooit op nummer 
één. Nu is hij er niet meer. Het is stil in 
huis. Maar ik voel me rijk met mijn 
kinderen en kleinkinderen. Ze bellen of 
appen me elke dag en komen veel langs. 
En nu heeft Natasja dit weer geregeld... 
Ach, zo’n superdochter!”

Annie Natasja
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Werken: je wil wel, maar je lijf doet niet altijd mee. Toch kan (chronisch) 
ziek zijn en een baan hebben, heel goed samengaan. We helpen je graag 

op weg met praktische informatie, tips en tricks.

D O S S I E R  W E R K E N  &  Z I E K T E

1. Werken met een chronische 
ziekte: komt dat vaak voor?
“Tegenwoordig heeft twintig 
procent van de beroepsbevolking 
in Nederland een chronische 
aandoening. Uit onderzoek van 
Arbo Unie blijkt dat één op de  
vijf chronisch zieke werknemers  
gebrek aan begrip en begeleiding 
ervaart door zijn of haar leiding-
gevende. Het is dus belangrijk met 
elkaar het gesprek aan te gaan.”

2. Waar lopen veel zieke 
werknemers tegenaan?
“Werkgevers gaan er vaak ten 
onrechte van uit dat zieke 
medewerkers vooral met rust 
moeten worden gelaten. Goed 
bedoeld, maar het betekent wél 
dat het onderwerp van werk en 
re-integratie vaak te laat op tafel 
komt. Of soms zelfs helemaal 

niet. Terwijl veel chronisch 
zieken maar wát graag willen 
werken. En zelf heel goed weten 
wat ze wél kunnen – en wat 
minder goed gaat. Kaart dit 
gerust aan bij je werkgever.” 

3. Zijn er speciale subsidie- 
regelingen? 
“Jazeker. De overheid stimuleert 
sociaal ondernemen. Je werk- 
gever kan gebruikmaken van 
verschillende regelingen en 
subsidies. Denk aan subsidie 
voor werkplekaanpassing, een 
no-riskpolis die de werkgever 
compenseert voor loonkosten  
bij uitval door ziekte of de 
loondispensatie Wajong. Wijs  
je werkgever daar eens op.”

Meer weten?   
Kijk op arbounie.nl       

Weer aan de bak, 
maar hoe?

3  vragen aan… ARBO UNIE
Arbo Unie is een arbodienst die mensen helpt een leven  
lang optimaal te werken. Woordvoerder Yvonne Kersten  
beantwoordt drie vragen.

je niet verplicht bent om je ziekte te 
melden als je gaat solliciteren? Mits 
de ziekte je beroepsuitoefening niet 
in de weg staat. Een werkgever mag 
niet naar je conditie vragen. Maar het 
staat je wel vrij om tijdens een 
sollicitatiegesprek iets over je ziekte 
of aandoening te vertellen.

WIST JE DAT...

“Niet wat we krijgen, maar 
wat we bijdragen geeft zin 
aan onze levens”
Tony Robins, Amerikaanse coach, 
spreker en schrijver 

QUOTE

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-06. All rights reserved 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.

Naam      Voorletter(s)                      Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail                             Ik heb een stomabreuk  Ja / Nee*    

Ik gebruik  gesloten zakje   open zakje   urinestomazakje                             Stoma sinds                /             /

Ik gebruik stomazakjes van   Coloplast   Anders, namelijk                              Diameter          mm  

Stoma  boven huidniveau   op huidniveau   onder huidniveau   geen idee, bel mij 

Zitten er plooien, rimpels en/of littekens in het gebied dat door uw huidplak bedekt wordt? Ja / Nee* Ik gebruik een pastaring Ja / Nee*      

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

1-delig     2-delig met klikkoppeling* 

NL_BP_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

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

Nieuw!

1. Bron: Ostomy Life Study 2017

Steve heeft net als 1 op de 3 stomagebruikers1 een stomabreuk. Ook 
wel parastomale hernia genoemd. Herkent u dit? Dan heeft u mogelijk 
uitdagingen om een vlakke huidplak op een bolling te plakken zonder 
plooien te krijgen. Dat hoeft nu niet meer! Voor het eerst is er een 
huidplak die past bij uw specifi eke lichaamsprofi el. SenSura Mio 
Convex Flip is een uniek product en is geschikt voor mensen met een 
stoma op een bolling. 

Nog geen ervaring met dit innovatieve product?
Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe dit innovatieve product bij 
uw lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-fl ip of bel 0800 022 98 98. 
U kunt ook gebruik maken van onderstaande coupon en deze naar het gratis 
Coloplast antwoordnummer sturen. SenSura Mio Convex Flip is verkrijgbaar als 
1-delig gesloten en open, als urinestomazakje en als 2-delig met klikkoppeling.

Wat maakt dit product uniek?
•   Goede pasvorm over de stomabreuk, 

geen plooien of rimpels meer.
• Eenvoudig aan te brengen.
•  Uitstekende hechting door het grote, 

stervormige oppervlak.

Ervaar de eerste 
huidplak voor 
een stomabreuk

Ervaar de eerste 

Heeft u een
stomabreuk?

Dit product past over mijn breuk. Ik heb nu het 
vertrouwen dat mijn huidplak goed blijft zitten.
Steve

STO1615-23_Adv 200x265 SMio Herkent u dit_WT.indd   1 24-05-19   15:20
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Vrijwilligerswerk 
vanuit huis 

Wil je als vrijwilliger 
aan de slag, maar ben 
je niet zo mobiel? Dan 
is  online vrijwilligers-
werk misschien iets 
voor jou. Denk bij-
voorbeeld aan verta-
len of archiveren.  
Met een computer en 
de juiste skills kun je 
zo van start.
velehanden.nl
onlinevolunteering.org 
cyber.icvolunteers.org

“Als ik terugkijk, zijn het juist 
die ziekteperiodes geweest 
waarin ik als ondernemer 
grote stappen heb gemaakt”
Angeliek Nelissen, ondernemer
deondernemendevrouw.nl
  

WAT TE DOEN ALS JE WERKT EN ZIEK 
WORDT

4x  tips van het UWV

1.  Wees proactief, ook wanneer je werkgever niet met jouw ziekte 
om kan gaan. Het helpt de dialoog hierover aan te gaan.

2.  Weet dat het ook de verantwoordelijkheid van de werkgever is 
om passend werk voor je te vinden. Bespreek dit met de 
bedrijfsarts.

3.  Kom je er niet uit met je werkgever? Je kunt een deskundigen- 
oordeel aanvragen waarin gekeken wordt of je werkgever 
voldoende aan re-integratie doet. Het is hiervoor verstandig 
om alle correspondentie met je werkgever en bedrijfsarts te 
bewaren.

4.  Sta open voor suggesties vanuit het bedrijf. Ben jij bereid wat 
voor een ander te doen, dan werkt dat vaak wederzijds. En let 
erop, het is belangrijk dat je energie van je werk krijgt in plaats 
van dat het energie kost.

bron: perspectief.uwv.nl

FEIT

QUOTE

77 procent van de  
organisaties heeft 
geen beleid voor  
chronisch zieke  
medewerkers
bron: Arbo Unie

1. “De eerste stap als je (chronisch) ziek 
bent en (weer) wilt werken? Uitzoeken 
welke baan er bij jouw talenten en 
competenties past. Wat vind je leuk om 
te doen? Waar ben je goed in? Wat voor 
ervaring heb je?”

2. “Bekijk of je huidige job aangepast 
kan worden aan je mogelijkheden en je 
beperkingen. Is er bijvoorbeeld een 
ruimte aanwezig waar je in alle rust je 
medicatie kan toedienen? Kun je op tijd 
zitten, of juist even opstaan of bewegen? 
En ook: hoe zit het met pauzes?”

3. “Kijk welke invloed jouw chronische 
aandoening op je werk zal hebben. Ga 

  je omwille van je ziekte je werk ‘anders’ 
uitvoeren dan andere medewerkers? 
Zijn er aanpassingen nodig in je 
werkomgeving? Wat moeten collega’s 
weten over je aandoening?”

4. “Stel jezelf daarnaast de vraag ook 
omgekeerd: welke invloed heeft werken 
op jouw ziekte/situatie? Wat is jouw 
draagkracht? Welk effect zal werken  
op je gezondheid hebben?”

5. “Informeer bij patiëntenverenigingen 
en lotgenoten over hun ervaringen met 
werk en hun ziekte. Je kan hier veel van 
opsteken.”
coachann.be

Weer aan het werk, maar geen idee waar te 
beginnen? Loopbaancoach Ann Rens helpt je  
op weg aan de hand van vijf stappen.

STAPPENPLAN VAN EEN  
LOOPBAANCOACH 

Vanuit eigen ervaring
Met de stichting '        Werken tijdens kanker’ coachen oprichter Eugene 
Glimmerveen (52) en ervaringsdeskundige Joasia Kowalik (47) mensen 
met kanker of een chronische ziekte in en rondom het werk. 

Waarom ‘Werken tijdens kanker’?
Eugene: “Na dikkedarmkanker wilde 
ik in 2009 weer aan de bak. Ik begon 
vol frisse moed, maar stuitte al snel op 
een muur van onbegrip, slechte 
begeleiding en weinig kansen. 
Bedrijven en instanties gaan vaak van 
de verkeerde aannames uit. Dat 
kanker per definitie een doodsvonnis 

is bijvoorbeeld. Of dat je door je 
aandoening niet veel meer kunt.  
Ik merkte daarnaast dat er weinig 
'inclusieve' begeleiding is waarin 
bijvoorbeeld ook de thuissituatie  
een plek krijgt. Daar willen we met 
‘Werken tijdens kanker’ wat aan doen, 
door mensen te coachen in het totale 
proces rond werk en re-integratie.” 

Joasia: “Als zieke werknemer krijg je 
vaak te maken met klap op klap. Je hebt 
net een zware tijd achter de rug, thuis 
staat de boel onder hoogspanning en 
dan word je ook nog eens tegengewerkt 
qua werk. Zelf ben ik met baarmoeder-
halskanker ontslagen vanuit de 
ziektewet. Ik belandde in een kaarten-
bak waar niemand wat mee wilde. 

Terwijl ik gigantisch gemotiveerd was 
om de handen uit de mouwen te steken! 
Als coach begeleid ik nu mensen in hun 
ziekte- en werkproces. Het is mooi hen 
te kunnen geven wat ik heb gemist.”

Waarom is werken zo belangrijk? 
Eugene: “De geestelijke impact van 
werken is enorm. Werken motiveert je, 
daagt je uit, maakt dat je je ontwikkelt. 
Het zorgt er ook voor dat je connectie 
houdt met de wereld om je heen. Als je 
thuis komt te zitten na je ziekte, raak je 
al snel in een maatschappelijk isole-
ment. Daarnaast liggen financiële 
problemen op de loer.” 

Joasia: “Het ergste wat een werkgever 
kan zeggen als je ziek bent geweest? 
‘Blijf jij voorlopig maar lekker thuis.’ 
Daardoor wordt de drempel om weer 
aan de slag te gaan alleen maar hoger. 
Bovendien wil je vaak juist niks liever 
dan de draad weer oppakken.”

Wat raden jullie mensen aan?
Joasia: “Het begint met uit een 
mogelijke slachtofferrol stappen. 
Koppel je ziekte of aandoening los van 
jezelf als persoon. Je bent je ziekte of 
aandoening niet, je hébt het. Ga iets 
doen, hoe klein dan ook. Denk bijvoor-
beeld ook aan vrijwilligerswerk.”

Eugene: “Ik zou graag zien dat de 
overheid meer stappen onderneemt en 
een beter vangnet creëert. Maar wat je 
zelf kunt doen, is de regie in handen 
nemen. Ga met een specialist of coach 
om tafel. Of zoek het contact met je 
(oude) collega’s en leidinggevende.  
Het is belangrijk te blijven praten en  
de verbinding te zoeken.”

werkentijdenskanker.nl

L E E S M E E R
Van ziektewet naar ervaringscoach:  
lees het volledige verhaal van Joasia  
op medireva.nl/vertel/joasia
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HOE DOET ZIJ HET?
Loes Heijmans (35) heeft sinds 2004  
diabetes type 1. Tien jaar geleden besloot  
ze als weddingplanner aan de slag te gaan. 

“Dat ik als zzp’er zelf mijn dag kan indelen, is 
ideaal. Als ik me even niet goed voel, kan ik 
gewoon een momentje op de bank liggen.  
 Daartegenover staat dat de bruiloften zelf soms 
best stressvol kunnen zijn. Dan is het managen 
van mijn diabetes een extra uitdaging. Gelukkig 
gaat het nog altijd goed. Op de dag dat ik een 
bruiloft heb, probeer ik ervoor te zorgen dat 
mijn waardes niet al te laag zijn. Zodat ik niet op 
een belangrijk moment een hypo krijg. Al moet 
ik zeggen dat een stukje bruidstaart mij af en 
toe al heeft gered.”

Beeld: M
arieke Lodder

handige websites
•  fitforworknederland.nl
•  chronischwerkt.nl
•  mee.nl
•  denkhulpwerkenchronischziek.nl
•  vrijwilligerswerk.nl/vacaturebanken-landelijk

5x

EIGEN BAAS
Of je nu een stoma hebt, in een rolstoel zit of afhankelijk bent 
van sondevoeding, er zijn qua werk misschien wel meer moge-
lijkheden dan je denkt.  Heb je er weleens aan gedacht voor 
jezelf te beginnen? Door een eigen bedrijf te starten kun je je 
werkzaamheden wellicht veel beter afstemmen op hoe je je voelt 
en hoe het lichamelijk met je gaat. Je kunt starten als zelfstan-
dige vanuit een WW-uitkering of de bijstand. Informeer bij  
het UWV naar de mogelijkheden. Daarnaast bieden patiënten-  
organisaties als Spierziekten Nederland en Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties cursussen aan om 
jou te ondersteunen als startende zelfstandig ondernemer.

Zo’n 20 procent van  
de beroepsbevolking in  
Nederland heeft een 
chronische aandoening
bron: SER

FEIT

“Ik kan niet meer lopen, 
maar na mijn ongeluk heb ik 
goed leren koorddansen”
Funda Müjde, cabaretie fundam.nl

QUOTE

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

Het pakketje sturen wij altijd in een 
discrete verpakking toe.

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

Volg ons op Facebook!
Attends Zorg en Welzijn

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

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

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

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

Geniet met zelfvertrouwen

Advertorial

www.attends.nl

088-220 88 22
Wij helpen u graag!

Heeft u vragen?
Aarzel dan niet en bel ons!
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Angelique Bax (51) vloog in 
maart naar Dubai voor een 
welverdiende vakantie. Het 
was niet makkelijk met een 
stoma de stad in te komen. 
Maar het was het waard. 

"HUP, BOEKEN DAT 
TICKET EN GAAN"

Angelique: “Vier jaar geleden vertrok onze zoon 
Bryan (27) naar Dubai, waar hij een baan vond als 
personal trainer. Zijn leven in Dubai kenden wij 
tot mijn grote verdriet alleen via Skype. Hem 
opzoeken was geen optie. Dat had onder andere 
te maken met het ongeluk van mijn man Wim. 
Kort na Bryans vertrek werd Wim op de fiets 
geschept door een auto. Een zware operatie en 
ruim twee jaar revalideren volgden. 
Waar Wim altijd de spil in huis was, waren we  
nu allebei patiënt. Ik heb colitis ulcerosa, een 

chronische ontsteking van het slijmvlies van de 
dikke darm. Ondanks mijn stoma ben ik nog vaak 
ziek. Wim hield de boel draaiende als ik in het 
ziekenhuis lag of thuis op bed. Nu moest ik voor 
hém zorgen. Dat vergde veel van mijn gezond-
heid. Samen vielen we in een zwart gat. Dingen 
liepen niet zoals we gewend waren en we mod-
derden maar wat aan. Dat is niet bevorderlijk 
voor je relatie, kan ik je vertellen. We hebben  
nog nooit zo veel op elkaar gefoeterd als in die 
tijd. Vorig jaar september waren we er allebei 
klaar mee: we konden wel een verzetje gebruiken.  
Even weer qualitytime samen en eindelijk Bryan 
opzoeken. ‘Hoe we het allemaal regelen zien  
we dan wel, maar we boeken een ticket en gaan’, 
zeiden we tegen elkaar.”

 Stressvol papierwerk 
“Even op en neer naar Dubai vliegen met een 
stoma en een apotheek aan medicijnen, dat gaat 
niet zomaar. De regelgeving omtrent medicatie is 
in Dubai heel streng. Paracetamol met codeïne 
staat bijvoorbeeld al op de lijst met verboden 
middelen. Ik heb al mijn medicatie aan een 
grondige inspectie onderworpen: zitten er 
ingrediënten in die op de internationale lijst van 
verboden middelen staan? Dubai hanteert 
daarnaast ook nog een eigen lijst, die ik samen met 
de apotheek heb doorgenomen. Mijn huisarts 
schreef een verklaring omtrent mijn medicijn-
gebruik. Voor mijn steunband en stomamateriaal 
moest ik aparte machtigingen regelen. Het 
papierwerk was erg stressvol en ik liep tegen een 
hoop bureaucratie op. Eén handtekening op de 
verkeerde plek en je kunt opnieuw beginnen. 
Maar het kwam op het nippertje goed: op woens-
dag vlogen we en op dinsdag had ik alles binnen.”

Gefouilleerd
“In het ziekenhuis hadden ze me gelukkig goed 
voorbereid op de reis. ‘Weet dat er een grote kans is 
dat ze je er bij de douane uitpikken om te fouille-
ren’, waarschuwde mijn stomaverpleegkundige. 
Als ik dit niet had geweten, was ik me kapot 
geschrokken. Onder toeziend oog van twee 
douaniers werd ik uit de rij gepikt en naar een 
aparte fouilleerruimte begeleid. Hier moest ik al 
mijn kleding omlaag doen en de steunband van 
mijn stoma af. Gelukkig had ik een extra setje 
schone kleding in mijn handbagage zitten, want 
tijdens het fouilleren kreeg ik een ongelukje. Een 
gouden tip voor iedereen die reist met een stoma. 
De vlucht zelf verliep oké. Zo lang stilzitten in een 

“Onder toeziend oog van 
twee douaniers werd ik 
uit de rij gepikt ”

Een waardevol  
aandenken uit  

Dubai
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krappe vliegtuigstoel is niet ideaal voor de door-
stroom van je stoma, en mezelf verschonen in het 
kleine toilet was even behelpen, maar het lukte.”

Nieuwe energie
“Van het weekje vakantie in Dubai hebben Wim en 
ik volop genoten. De pracht en praal van de stad 
met witte stranden, enorme shoppingmalls en 
imposante gebouwen. Heerlijk Chinees en 
Italiaans eten bij Michelinsterren-restaurants en 
dineren in de woestijn. Die ervaringen zal ik nooit 
vergeten. Net als ons bezoek aan het opvang- 
centrum voor schildpadden. Maar het meest 
genoot ik ervan met eigen ogen te zien hoe Bryan 
daar woont. Als een echte local liet hij ons Dubai 
ervaren. In een week tijd hebben we 1.500 kilome-
ter gereden! Ik heb nu een levendig beeld bij zijn 
verhalen, dat maakt onze Skype-gesprekken zo 
veel fijner. De afstand voelt minder groot, ondanks 
dat hij nog even ver weg zit. Ik heb meer rust nu ik 
weet dat hij en zijn verloofde het goed hebben 
daar. Ook voor de relatie van Wim en mij was de 
vakantie goed. Wim is nog steeds niet de oude, 
maar we voelen ons na de vakantie allebei sterker. 
We kunnen er   met hernieuwde energie tegenaan. 
Mijn armbandje herinnert mij daar nog vaak aan.”

Duizendmaal beter
“Hoe anders was dat zeven jaar geleden. Ik had nul 
kwaliteit van leven meer. Door de extreme diarree 
als gevolg van mijn lactose-intolerantie, wakker-
den de ontstekingen in mijn darmen continu aan. 
Ik was broodmager en volledig incontinent. 
‘Moeten we uw luier al verschonen mevrouw Bax?’ 
Ik hoor het de verpleegsters nog roepen. ‘Wat wil 

je?’ vroeg mijn arts. Ik was 43 jaar en wilde mijn 
leven terug. ‘Geef me dan maar een stoma.’ Iets 
wat ik jarenlang had tegengehouden. Ik vond het 
te spannend: hoe zou het eruit komen te zien? 
Toen ik na de operatie naar beneden keek dacht 
ik: hé, het valt eigenlijk wel mee. Maar een nacht 
later lag ik op de intensive care omdat een van de 
hechtingen een bloeding in mijn aorta veroor-
zaakte. Heel wat helse verstoppingen en stoma-
operaties verder, gaat het nu eindelijk beter.  
Op dit moment ben ik dankbaar voor mijn 
stoma, mijn leven is duizendmaal leuker. Ik kan 
weer dingen ondernemen, rondlopen, genieten 
van leuke dingen en makkelijker mooie reizen 
maken. In de nabije toekomst wil Bryan trouwen 
in Zuid-Afrika met zijn Anje. Dan vliegen we met 
ons hele gezin die kant op. Ik weet nu waar ik op 
moet letten. Dat ik die vrijheid weer heb, is echt 
een feest! En gaat het een keer een dag niet, dan 
niet. Dan gun ik het mezelf om in mijn jogging-
pak op de bank te liggen.”

L E E S M E E R
Reizen met een stoma? De tips van Angelique Bax  
en de stomareiswijzer van MediReva helpen je  
verder. Kijk op medireva.nl/vertel/reizenstoma

“We voelen ons na de  
vakantie allebei sterker”

Het me+ Vitaliteits programma draagt bij aan een spoedig 
herstel en geeft tips om stap voor stap weer vitaal te worden. 

GROEN
De basis

PAARS
Fit worden

BLAUW
Vooruitgang
maken

Het bewegingsprogramma bestaat uit 3 fases en 
stimuleert mensen met een stoma een actief leven 
op te bouwen. Op uw eigen tempo waardoor u de 
controle heeft op uw herstel na de operatie. 

Bespreek wanneer u recent bent geopereerd met uw 
stomaverpleegkundige hoe u dit programma zelf kunt 
toepassen. Het bewegingsprogramma is ook zeer 
geschikt voor mensen die al langer een stoma hebben. 
Bestel direct het gratis pakket: 0800- 022 44 44. 

me+ Vitaliteits programma is ontwikkeld met artsen, fysiotherapeuten en specialisten. 
ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc.

“Toen ik een spoedoperatie moest 
ondergaan waardoor ik 
een stoma kreeg, verloor 
ik mijn zelfvertrouwen. 
De training heeft mij
geholpen om opnieuw actief
in het leven te staan 
waardoor ik de controle over 
mijn leven terug kreeg.”

Sarah Russell, Fitness coach

Ik geniet weer
van het leven

“Tijdens mijn chemotherapie heeft een 
vriend mij aangemoedigd om elke dag een 

wandeling te maken. Die positieve aandacht 
heeft mij echt geholpen. “

Harry

Vraag GRATIS het 
Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44 of ga 

naar www.convatec.nl/
meplus

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!
Vraag GRATIS het 

Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44

naar www.convatec.nl/
meplus

WT•meplus_adv_200x265mm.indd   1 29-05-19   14:44



RUBRIEKSNAAMRUBRIEKSNAAM

  

     29

D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

IK GA     
VOOR GOUD 

De dag dat ik besloot mee te doen aan 
de Paralympische Spelen van 2020, 
was ik net zestien jaar. Sindsdien ben 
ik elke doordeweekse dag op de 
tennisbaan te vinden. Daarnaast ga  
ik twee of drie keer per week naar de 
sportschool en heb ik twee keer per 
week fysio. Een intensief programma, 
maar dat heb ik ervoor over! Tennis is 
mijn lust en mijn leven. 

Op mijn elfde begon ik met rolstoel-
tennis. Dit was in een periode dat ik 
noodgedwongen steeds meer tijd in de 
rolstoel doorbracht. Ik ben geboren 
met het split hand split foot syndroom. 
Aan elke hand heb ik één vinger en aan 
elke voet twee tenen. Ook de pezen en 
spieren in mijn benen zijn afwijkend 
gevormd en ik heb artrose in mijn 
knieën. Daardoor ging het lopen steeds 
moeizamer, tot ik vrijwel helemaal in 
een rolstoel terechtkwam. Rolstoel-
tennis werd mijn uitlaatklep; op de 
baan kon ik al mijn energie kwijt.

Mijn trainer merkte meteen dat ik 
talent had. Ik werd snel beter, deed aan 
steeds meer toernooien mee en won 

vaak. Het werd steeds professioneler. 
Omdat ik maar een paar vingers heb, 
kan ik het racket niet zelf vasthouden. 
In het begin tapeten we het vast.  
 Maar sinds een paar jaar heb ik een 
speciale brace die vastgeschroefd zit 
aan mijn racket. Dat bevalt heel goed! 

Mijn eerste internationale toernooi 
was drie weken nadat ik de brace had 
gekregen, en ik merkte meteen dat ik 
er nog beter door ging spelen.

Door al die successen durfde ik in 
2016 mijn besluit te nemen: meedoen 
aan de Paralympische Spelen van 
2020 in Tokyo. Of het ook echt gaat 
gebeuren, is nog niet honderd procent 
zeker. De richtlijnen vanuit Nederland 
zijn nog niet bekend, maar je moet in 
ieder geval in de top 12 staan van 
rolstoeltennissers wereldwijd. Op dit 
moment sta ik 7e, dus ik heb er alle 
vertrouwen in! Ik blijf er in ieder geval 
alles aan doen. Ik vind het mooi om 
aan de wereld te laten zien dat ik 
ondanks mijn handicap veel kan 
bereiken. Ik ga voor goud en laat me 
door niets en niemand beperken. Zelfs 
niet door mijn beperking. 

 – SAM SCHRÖDER (19)

Rolstoeltennis werd 
mijn uitlaatklep; op 
de baan kon ik al 
mijn energie kwijt

PRAAT MEE
Heb jij ook een stoer besluit genomen?  
Vertel het op medireva.nl/vertel

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

De voordelen van Curan:
✔	Direct klaar voor gebruik
 Geen wachttijd, katheter is al geactiveerd door de 
 gelcoating

✔	Comfortabel
 Vermindert branderig gevoel

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

✔	Gebruiksvriendelijk 
 Eenvoudig te openen en lekvrij

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

100%
lekvrij

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

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

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

“  Met mijn verminderde  
handfunctie heb ik een 
katheter nodig die 
makkelijk is te openen. 
De Curan Lady is voor 
mij de uitkomst.“
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I N S P I R AT I E  VO O R  B I N N E N  &  B U I T E N

DOEN DIT SEIZOEN
Doen, zien en lezen. Vertel… zet de leukste binnen- en buitenactiviteiten voor 
deze zomer  op een rij.

MET DE ROLSTOEL NAAR ZEE
Ook met de rolstoel kun je een dagje onbezorgd naar het 
strand. Op deze kustlocaties in Nederland zijn verharde 
paden aangelegd tot aan de vloedlijn: 
•  Scheveningen: De Waterreus, Carlton Beach Hotel  

en Grand Plage
•  Kijkduin: Strandtent 14, La Cantina en People
•  Hoek van Holland: De Zeebries 
•  Renesse: Our Seaside
•  Texel: Paal 28 
Ook zijn bij veel Nederlandse strandpaviljoens speciale 
strandrolstoelen beschikbaar. In de brochure Strand- 
rolstoelen aan de Nederlandse kust vind je een overzicht 
van alle plekken waar je zo’n off-road rolstoel kunt huren. 
Download de brochure via medireva.nl/vertel/strandrolstoelen

PARADIJS IN DE POLDER
Een mooie wandeling van tweeënhalve kilometer vanaf het 
kerkje in Kekerdom, dwars door natuurgebied De Millinger-
waard, brengt je naar de Millinger Theetuin. In dit verscholen 
paradijs geniet je van een lekker ontbijt, lunch of high tea. In 
de zomer gaan op vrijdagavond de tafels aan elkaar en schuif 
je aan bij een table d’hÔte met vegetarisch menu.   
millingertheetuin.nl, alleen per voet of fiets te bereiken

BIJZONDER OVERNACHTEN
Slapen tussen de bomen, wakker worden met de 
vogels en ontbijten op grote hoogte… Klinkt goed?  
Dan is een overnachting in een boomvilla misschien 
wel iets voor jou. Op verschillende landgoederen,  
campings en vakantieparken in Drenthe kun je een 
boomhut huren. Van avontuurlijk tot luxe. 
drenthe.nl/overnachten

DAGBOEK VOOR EEN 
TEVREDEN LEVEN  
Dankbare mensen zijn 
gelukkige mensen. Daarom 
heeft Ernst-Jan Pfauth het 
Dankboek gemaakt. Hierin 
kun je elke dag drie dingen 
opschrijven waar je dank-
baar voor bent, en waarom. 
Volgens talloze studies 
word je van dit dagelijkse 
ritueel optimistischer, 
tevredener én socialer.  
Met 56 pagina’s om te lezen 
en 192 om zelf te vullen.  
Dankboek, €15  
De Correspondent

ZWEMMEN MET EEN STOMA
Of je nu naar het strand gaat, een meer opzoekt of het zwem-
bad in wilt duiken, de zomer is het seizoen van zwemmen. Voel 
je je ongemakkelijk met je stoma? Er is speciale zwemkleding 
verkrijgbaar waarbij je stoma minder opvalt. 
Kijk bijvoorbeeld eens op stomavereniging.nl/badkleding

EEN WERELDEXPEDITIE  
IN ÉÉN DAG 
Stel je voor dat je door de 
mysterieuze groene wereld 
van de jungle reist, daarna 
op safari gaat in de savanne 
en ten slotte geniet van de 
koude kusten van het 
poolgebied. Bizar? Bij 
Wildlands in Emmen kan 
het allemaal op één dag!  
In het themapark ontdek je 
nieuwe werelden en sta je 
oog in oog met wilde dieren. 
Een mooie potpourri aan 
avontuur, natuur en cultuur!

Wildlands is voor een groot 
deel rolstoeltoegankelijk. 
Omdat niet álle attracties 
geschikt zijn voor minder-
validen, krijgen zij een 
korting op de entreeprijs.  
wildlands.nl 

 
 

DE PARADE: ZOMERS THEATERFESTIVAL
Deze zomer toert de Parade weer door Nederland. Op dit 
rondreizende theaterfestival vind je maar liefst zo’n tachtig 
korte theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen bij 
elkaar. Laagdrempelig en gezellig. Ook voor kinderen is er 
een programma en je geniet er van livemuziek. De Parade 
komt naar Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.  
deparade.nl

We mogen drie exemplaren 

van het Dankboek weg- 

geven! Wil je kans maken op  

dit boek? Mail dan naar  

vertel@medireva.nl en  

vertel waar jij dankbaar  

voor bent.

Maak kans!

Beeld: G
uido Rikkers

Beeld: Sofie Sim
ao

EEN GOEDE GIDS
Zou je best wat duurzamer 
willen leven, maar weet je niet 
hoe? Dit is een goede gids van 
Marieke Eyskoot staat vol 
met praktische tips, verras-
sende weetjes, goeie merken, 
slimme oplossingen en fijne 
adresjes. Van supersimpel je 
eigen gezichtsmasker maken 
tot bijvoorbeeld het kopen 
van kromme komkommers. 
Dit is een goede gids, €22 
Boekerij

TUINEN VAN TOEN
Eeuwenoude tuinen komen 
tot bloei in de tentoonstelling 
Middeleeuwse Tuinen - 
Aardse paradijzen in oost en 
west van het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden. De 
tentoonstelling vertelt het 
verhaal van planten, kruiden 
en bloemen in de middel-
eeuwen. Met onder meer 
manuscripten, schilderijen en 
opgegraven tuingereedschap. 
t/m 1 september, rmo.nl 

Beeld: Jack van H
eugten
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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

     33

I K  L U I S T E R

met de drinkvoeding.” Ongetwijfeld hebben ze dat met de 
beste bedoelingen geadviseerd, maar toch is het beter dat 
een deskundige daarover beslist, wist ik. Toen ik haar aan- 
bood met onze diëtiste te overleggen, stemde mevrouw 
Klaver opgelucht in. Nu vertelt ze hoe blij ze was met dat 

gesprek. “Ook jullie diëtiste maakte zich 
zorgen. Ze zei dat ik beter per direct 

kon stoppen met de drinkvoeding. 
En dat is maar goed ook:  

inmiddels is er ontdekt dat  
ik koemelkallergie heb en 

glucose-intolerantie. Op 
haar advies heb ik een ander 
smaakpakket ontvangen. 
Daar bel ik nu over. Van die 
producten wil ik graag meer 
bestellen.” Ik maak alles 
voor mevrouw Klaver in 
orde. “Gaat u nog wat leuks 

doen met dit mooie weer?” 
vraagt ze als we afsluiten. “Ik 

heb nog wat uurtjes te gaan hier 
op kantoor”, antwoord ik, terwijl  

ik naar de blauwe lucht kijk. “En u?”  
“Oh, ik ga met mijn kleindochter naar de 

dierentuin”,   vertelt mevrouw Klaver opgewekt.  
“Met de drinkvoeding in mijn tas, natuurlijk!” Glimlachend 
wens ik mevrouw veel plezier. Wat fijn dat ze onbezorgd 
van haar dag kan genieten!

Op een stralende ochtend krijg ik mevrouw Klaver aan de 
lijn. Ik sprak haar een tijdje geleden ook. Toen klonk haar 
stem iel en zachtjes; nu is ze een stuk opgewekter. “Ik maak 
het heel goed”, antwoordt ze, als ik informeer hoe het met 
haar is. “Ik ben inmiddels een paar kilo aangekomen en heb 
geen last meer van mijn darmen. Wat is 
het goed dat u mij de vorige keer 
met de diëtiste van MediReva 
hebt doorverbonden.” De 
eerste keer dat ik mevrouw 
Klaver sprak, belde ik 
haar om te vragen hoe 
de drinkvoeding beviel 
die wij hadden gele-
verd. Dit doen wij 
altijd bij nieuwe 
klanten. De 83-jarige 
mevrouw vertelde me 
toen bedremmeld dat ze 
het niet goed verdroeg. 
Ze had last van diarree en 
was afgevallen. En dat terwijl 
ze de drinkvoeding juist 
voorgeschreven had gekregen om 
aan te komen. Dat klonk zorgelijk, vond 
ik. Dus adviseerde ik haar er met haar diëtiste 
over te praten. “Die is nog twee weken op vakantie”, 
vertelde mevrouw Klaver. “Ik heb het er met Thuiszorg over 
gehad en die vinden dat ik maar gewoon moet doorzetten 

De medewerkers van de klantenservice van MediReva  
bieden een luisterend oor aan klanten. Er komen aangrijpende, 

mooie en ontroerende verhalen voorbij. In ieder nummer  
van Vertel... één gesprek.

Eindelijk kilo's erbij

GEEF EEN KANS OP LEVEN

Doneer nu via 

GIFT.MATCHIS.NL

Om zoveel mogelijk bloedkanker 

patiënten een nieuw leven te 

kunnen geven zijn we dringend op 

zoek naar jouw financiële steun.

Help jij ons?
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KLIK. HET MEEST GERUSTSTELLENDE 
GELUID DAT U KAN HOREN.
Een stomazakje kan nog wel eens vervelende ervaringen geven door lekkage. 
Ons nieuwe eakin dot® 2-delige stomazakje zit boordevol slimme innovaties 
voor uw comfort en zekerheid.

Zoals de hoorbare KLIK waardoor u zeker weet dat uw stomazakje goed is 
gekoppeld en u zich druk kunt maken om belangrijker zaken.

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

0344-652351
of bezoek onze website www.eakin.nl

www.eakin.eu www.eakin.nl

P U Z Z E L

Een krachtige, snelle blender voor 
zomerse smoothies en nog veel meer.

Zin in een zomers drankje of misschien wel een koude soep?  
Met een Montana X1 blender van STT Lelystad zit je goed!  
De blender heeft 1.000 watt vermogen, vijf snelheden en een 
turbostand. De extra lange rvs-hakmessen vermalen al je 
groente en fruit, maar ook je ijsblokjes, in mum van tijd én zorgen 
ervoor dat alle ingrediënten uitstekend mengen. Na gebruik is 
de blender eenvoudig schoon te maken. 
Kijk op sttlelystad.nl voor meer informatie.
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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.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

759 624 138
342 185 769
816 739 524
173 952 846
295 468 317
468 371 295
681 297 453
927 543 681
534 816 972

De cijfers in de gele vakjes vormen de oplossing. 
Stuur deze voor 9 september 2019 naar:  
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn  

of mail naar puzzel@medireva.nl.  

De oplossing van de Zweedse puzzel uit het 
vorige nummer was 'lentebries'. Winnaars zijn 
geworden: A. Blom uit Rotterdam, A. Verheij uit Stokkum, A. Ernst  

uit Schipluiden, G. Duit uit Veendam en G. Sluijp-Bouma uit Marum . 

Van harte gefeliciteerd met de cadeaukaart van Tuincentrum Leurs!

De prijswinnaars staan ook op: medireva.nl/vertel 

MAAK KANS OP 
EEN MONTANA  
X1 BLENDER

3x
KANS OP EEN  

MONTANA BLENDER 

T.W.V. €79



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.

*2
39
48
*

23
94

8

medische
voeding

stoma

Wat je vraag of 
behoefte ook is.
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