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Volg ons op Facebook en YouTube!  
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 intensief samen met apotheken 
en medisch speciaalzaken. Samen met hen helpen wij 
u graag bij het vinden van de juiste producten die uw 
leven vergemakkelijken.

De producten hebben een onderscheidende 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. Dit 
betekent dat Attends producten zeer goed zijn voor 
de huidgezondheid. De producten nemen snel op en 
houden vanwege de speciale kern de bovenlaag droog 
waardoor problemen met de huid worden voorkomen. 
We zijn trots dat Attends het enige incontinentiemerk 
is 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 absorptiekern uitzonderlijk droog aanvoelen.  

Probeer Attends gratis! 

Vraag een gratis Attends proefpakket 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.

Wilt u meer informatie?
Bezoek: www.attends.nl

www.attends.nl  
info@attends.nl

Wat doet u het liefst?  
Laat incontinentie u er 
niet van weerhouden! 

088-220 88 99
Wij helpen u graag!
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Levenskracht
Een ernstige (chronische) ziekte, een groot verlies, 
een allesoverheersende pijn of een vreselijk 
ongeluk. Het zijn ervaringen die het bestaan op  
zijn grondvesten doen schudden. En toch legt  
zo’n dramatische gebeurtenis vaak de kiem voor 
nieuwe levenskracht. Wat er ook gebeurt, je bent 
vaak sterker dan je denkt. 

Door tranen kun je groeien, wat je leeftijd ook is. 
Dat weten Emma en Teun als geen ander. Zij laten 
zich door hun aandoening niet uit het veld slaan. 
De kleine Teun steekt gewoon zijn tong uit naar 
kinderen die raar naar hem kijken. En Emma 
maakt een lange neus naar al haar pestkoppen.  
Ze sloeg keihard terug: ze pakte met haar stem heel 
Nederland in en werd de winnares van The Voice 
Kids. “Met muziek wil ik mensen laten zien dat je 
je dromen moet najagen”, zegt Emma die droomt 
van zingen in een stadion vol fans. 

Wie ook zijn dromen najaagt is professioneel 
snowboarder Chris Vos. Op zijn vijfde kreeg hij 

door een zwaar ongeluk plexusletsel, wat betekent 
dat zijn rechterbeen van lies tot voet verlamd is. 
Op zijn twaalfde kreeg hij de beste mentor die je 
kunt hebben: Bibian Mentel. “Haar levensmotto 
was ‘carpe diem’. En dat riep ze niet alleen, ze  
dééd het ook. Iets wat ik zelf ook probeer te doen.” 
In maart 2022 schittert hij op de Paralympische 
Spelen van Beijing en hoopt hij in de voetsporen 
van zijn mentor te treden.

Pluk de dag geldt ook voor Peggy Hesseling. Ze 
genoot van haar werk. Maar toen werd ze ziek en 
raakte daardoor haar baan kwijt. Ze ging – met 
succes – al snel op zoek naar werk dat ze nog wel 
kon: vrijwilligerswerk. “Het geeft me het gevoel 
dat ik weer meedraai. Dat ik meetel.” Carpe diem! 

Of… carpe bieb-em, ter nagedachtenis aan 
Bibian Mentel.

SEH-verpleegkundige Renate werd 
slachtoffer van een medische misser.  Ze 

schreef een boek over haar ervaringen.
medireva.nl/vertel/renate L E E S  M E E R

Op medireva.nl/vertel vind je nog 
meer verhalen van mensen die 
anderen op hun manier inspireren. 



AllweCare medical B.V. is de Nederlandse importeur/distributeur van genoemde 
producten. Wij verwerken uw informatie volgens de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees onze 
privacyverklaring op de website. Lees voor gebruik de bijsluiter en volg altijd het 
advies van uw arts of stomaverpleegkundige. Actie is geldig in 2021. O

KT
-2

1-
M

ED

Vraag nu ons gratis stomatoilettasje aan boordevol speciale proefverpakkingen 
van LaproCare & Trio Healthcare stomaproducten! Ontdek de nieuwe mogelijk-
heden om uw huid rondom uw stoma optimaal te verzorgen en te beschermen.

Gratis
stoma tasje!

Stuur een e-mail naar 
info@allwecare.nl of bel 
tijdens kantooruren met 
024-6777800.

www.laprocare.nl

B. Braun Medical B.V.  |  homecare.nl@bbraun.com  | +31 (0)412 67 24 11 | www.bbraun.nl

Alle antwoorden op jouw vragen over urineretentie en zelfkatheterisatie
Met KatheterWiki weet je het!

www.bbraun.nl/katheterwiki

Met KatheterWiki weet je het!
Antwoord op al je vragen en
tips over urineretentie en
zelfkatheterisatie: je vindt het
allemaal op KatheterWiki.

Wil je ervaren welke eenmalige
katheter het best bij jou past?
Vraag dan een gratis sample aan
op KatheterWiki.

Katheter

Wiki
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Scan de code met  
de camera van je 

smartphone of iPad, klik 
op de link die verschijnt en 

je zit meteen op de  
juiste pagina van 

medireva.nl/
vertel.



A F G E K E U R D  VO O R  W E R K

“In 2020 kreeg ik, na een proces van twee jaar,  
het stempel ‘afgekeurd voor werk’. Werken ging al 
jaren niet meer, dus het was puur een formaliteit. 
Maar toch deed van alles wat ik heb meegemaakt, 
dit misschien nog wel het meeste zeer. Door je 
ziekte ben je al zoveel kwijt en word je al zo beperkt. 
Voor mijn gevoel werd het laatste wat ik nog had, 
me nu ook afgenomen. Ook al werkte ik niet 
meer, door mijn baan voelde ik me nog onderdeel 
van de maatschappij. Nu was dat weg. Na dertien 
werkzame jaren het laatste draadje doorgeknipt. 
Vrij snel daarna ben ik op zoek gegaan naar werk 

dat ik wel naast mijn ziekte kan doen. Inmiddels 
heb ik twee ontzettend leuke vrijwilligersjobs en 
daar ben ik heel blij mee. Het geeft me het gevoel 
dat ik weer meedraai.” 

Bizarre jaren
“In 2016 werd ik ziek. Ik had een perianaal abces 
(ontsteking bij de anus, red.) dat maar bleef 
terugkomen. Het werd uiteindelijk een fistel die 
de artsen operatief niet verwijderd kregen. Ik ben 
er veertien keer aan geopereerd. Daardoor is mijn 
kringspier zo beschadigd dat ik een dubbelloops 

Peggy Hesseling (37) werd ernstig ziek en raakte haar baan 
kwijt. Dat deed zeer. Maar bij de pakken neerzitten? Echt 
niet. Ze zocht werk dat ze nog wel kan doen. 

Ik tel  
weer  
mee!
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ileostoma kreeg. En even later ook een PEG- 
sonde, want door mijn stoma verteerde mijn eten 
niet meer. In vijf jaar tijd heb ik vijftig keer in het 
ziekenhuis gelegen. Soms voor een dag, soms drie 
weken. Als ik het zo opsom, lijkt het wel of ik het 
over iemand anders heb. Zelf heb ik het namelijk 
niet als mega-ellendige jaren ervaren. Als je er 
middenin zit, gebeurt het gewoon. En ik heb  
ook weer leuke mensen leren kennen, andere 
ervaringen opgedaan.” 

Niet meer werken
“Dit jaar ben ik maar één keer geopereerd; in  
juni werd mijn ileostoma omgezet naar een 
colostoma. En de teller staat tot nu toe op twee 
opnames, dus dat is al met al een hele verbetering. 
Het voelt ook echt of ik in rustiger vaarwater zit. 
Al ben ik nog steeds ziek. Mijn leven wordt sinds 
2016 grotendeels bepaald door mijn gezondheid. 
Ik heb vaak pijn en ben veel vermoeid. Sommige 

dagen kan ik nauwelijks opstaan uit bed. Sinds  
ik ziek werd, heb ik nog één keer een periode van 
drie maanden gewerkt. Fulltime. Achteraf snap  
ik niet hoe ik dat gedaan heb: eten, slapen, pijn, 
ziekenhuis en ook nog acht uur werken... Ik wilde 
koste wat het kost voorkomen dat ik een tweede 
jaar in de ziektewet zou komen. Ik heb het toen 
kunnen voorkomen, maar achteraf was het niet 
verstandig. Uiteindelijk heb ik me alsnog ziek 
moeten melden; het ging gewoon niet meer.”

Toch actief
“Ik werkte bij de contractadministratie van het 
Kadasterkantoor en haalde altijd veel plezier en 

voldoening uit mijn werk. In het begin had ik er 
dan ook moeite mee te accepteren dat het niet 
meer kon. De overgang is zo groot; van hele dagen 
werken naar hele dagen thuis. Ik voelde me 
nutteloos. Daarbij ben ik gewoon echt niet het 
type om niks te doen. Dus ging ik op zoek naar 
vrijwilligerswerk. Voor Stomajong ben ik sinds 
een jaar coördinator van de bezoekdienst. 
Jongeren die een stoma krijgen en een vraag 
hebben, kunnen mij bellen. Ik ga dan op zoek naar 
een ervaringsdeskundige die de jongere kan 
helpen en koppel hen aan elkaar. Soms bel ik nog 
even om de vraag scherp te krijgen. Ik vind het 
heel waardevol om te doen. Het is zo belangrijk 
om jongeren in het traject naar een stoma goed  
te begeleiden en het taboe te doorbreken.” 

Steentje bijdragen
“Daarnaast werf ik sinds half juni zorgreservisten. 
Dit zijn mensen die in het verleden in de zorg 
hebben gewerkt en nog willen bijspringen 
wanneer dat nodig is. Het Ministerie van VWS 
heeft opdracht gegeven aan Ambulance NL deze 
reservisten te werven, want voor de komende 
jaren worden er grote tekorten verwacht in de 
zorg. Ik vind het mooi dat ik hiermee indirect iets 

‘Van hele dagen werken 
naar hele dagen thuis. Ik 
voelde me nutteloos’ 
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doe van maatschappelijk belang, want die lange 
wachtlijsten in de zorg zijn voor niemand goed. 
Ambulance NL doet dit project uit maatschappe-
lijke betrokkenheid en het sprak me gelijk aan 
daar mijn steentje aan bij te dragen. Ik bel mensen 
van de lijst met de vraag of ze in het register willen. 
Soms is zo’n gesprek in een minuutje klaar, soms 
hang ik een kwartier aan de lijn. Ideaal is dat ik dit, 
net als mijn werk voor Stomajong, thuis kan doen. 
Als het nodig is zelfs onderuitgezakt op mijn bed. 
En op de momenten dat het mij uitkomt. Heb ik 
een goede dag? Dan klap ik de laptop open. Maar 
zo niet, dan niet. Die flexibiliteit maakt dat ik dit 
werk kan doen.” 

Gewaardeerd
“Mijn vrijwilligerswerk geeft me het gevoel dat  
ik weer meetel. Ik haal er zoveel energie en vol - 
doening uit! Ik doe iets waar andere mensen wat 
aan hebben. Iets dat ertoe doet. Dat voelt gewoon 
goed. Daarbij is het fijn om gewaardeerd te worden. 

Bij Ambulance NL zijn ze bijvoorbeeld echt blij 
met mij, omdat ik in oplossingen denk en snap 
hoe je zo’n project organiseert. Ook al ben ik 
‘maar’ een vrijwilliger, ze behandelen me heel 
gelijkwaardig. Dat vind ik tof! Het is ook leuk  
dat ik door het vrijwilligerswerk meer mensen 
spreek. Je hebt toch een soort van collega’s en 
hangt regelmatig aan de telefoon. Het maakt  
mijn wereld weer een stuk groter.” 

Iets doen
“Ik raad iedereen die niet kan werken aan om 
vooral op zoek te gaan naar iets wat je nog wél 
kunt. Of je nu met de hond van de buren wandelt, 
koffiedrinkt in het bejaardentehuis of iemand de 
Nederlandse taal leert; er is altijd wel iets wat bij je 
past. En het brengt je zoveel meer dan wanneer je 
blijft sippen om wat voorbij is…  
Voor mijn laatste operatie zat ik een tijdje niet 
lekker in mijn vel. Tot een vriend me een spiegel 
voorhield en zei dat ik wat moest gaan doen,  
iets oppakken, mijn wereld verbreden. Dat was 
precies wat ik nodig had! Onbewust was ik toch  
te veel bezig met ziek-zijn. Het hielp enorm me 
weer te richten op iets groters, iets buiten mezelf. 
Als dat je niet alleen lukt, kun je daar ook hulp bij 
zoeken. Bijvoorbeeld van een medisch psycho-
loog of revalidatiecentrum. Ziek-zijn betekent 
vaak dat je veel hebt meegemaakt. Het is niet gek 
dat je hulp nodig hebt om je nieuwe leven te 
accepteren en weer verder te kunnen kijken.”

‘Dit werk kan ik  
gewoon thuis doen,  
desnoods onderuitgezakt 
op mijn bed’

L E E S M E E R 
Vrijwilligerswerk geeft Peggy het gevoel weer mee  
te tellen. Wil jij dat ook? Doe de test en ontdek wat bij  
jou past op medireva.nl/vertel/test_vrijwilligerswerk  



Kenmerken Aurum® Plus:

Hecht aan mensen.

+  Zwarte en zandkleurige zakjes
+  Nieuwe vorm huidplaat, zeer fl exibel
+  Manuka honing

Manuka honing kan helpen bij het bevorderen 
van een gezonde huid rondom de stoma.

V
ER
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1-delige vlakke huidplaat
Zowel voor colostoma-, ileostoma- en uro-
stomadragers, ook geschikt voor parastomale 
hernia’s.

Vraag gratis proefmateriaal aan via 
info@welland.nl, bel: +31 (0)88 6670066 of scan de QR code.

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

Nieuw: 1-delig Aurum® Plus

met

Een zeer fl exibele huidplaat met 100% huidvriendelijke ingrediënten, 

inclusief Manuka honing.

Welland®, ™ en Aurum® zijn trademarks van CliniMed (Holdings) Ltd.

Het leven 
daarvoor

Leven met 

BESTEL EEN GRATIS PROEFPAKKET

T: 0344-652351
info@eakin.nl | www.eakin.nl

Accepteer geen 
lekkages, 
kies eakin freeseal® 

eakin freeseal® is slechts 1.8mm dik, 
ideaal bij ileo convex stomazakjes. 
Kies voor vrijheid van lekkages, om 
elke dag met vertrouwen te leven.

vrijheid
kies

NIEUW
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R U B R I E K S N A A M

  

D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

“De dag dat ik besloot om te gaan 
darmspoelen, had ik niets meer te 
verliezen, maar alles te winnen. Al 
maanden had ik last van ontlastings-
incontinentie. Vaak rende ik zo’n acht 
keer per dag naar de wc, maar in het 
ergste geval zat ik er wel twaalf keer. 
Het was de hel. Ik durfde de deur niet 
meer uit. Bekkenbodemfysio hielp in 
mijn ogen niet genoeg en dus ging ik op 
zoek naar alternatieven: wat kon ik 
doen om die ‘verdomde’ incontinentie 
te stoppen?
Die incontinentie heb ik overgehouden 
aan een hersteloperatie. In juni 2019 zat 
er plotseling bloed bij mijn ontlasting. 
Na meerdere onderzoeken ontdekten 
artsen een tumor, dicht tegen mijn anus 
aan. Ik werd meteen geopereerd. Mijn 
endeldarm werd weggehaald en mijn 
darm werd aangesloten op m’n kring-
spier. Helaas ging dat niet zoals gepland 
en kreeg ik last van lekkages, waarna ik 
een tijdelijke stoma kreeg. Er volgde 
een hersteloperatie en ook die ging niet 

zoals gepland. Ik kreeg een ontsteking 
in mijn darmen. Vanaf dat moment had 
ik last van ontlastingsincontinentie.
De maanden die volgden waren 
vreselijk. Ik was aan huis gekluisterd, 
had pijn en mijn zelfvertrouwen 

kelderde tot een dieptepunt. Hoewel ik 
langzaam wende aan mijn ‘nieuwe’ 
leven vol wc-bezoekjes, besloot ik 
vorige zomer dat het tijd was om mijn 
laatste kaart te spelen. Op het forum 
Kanker.nl las ik ervaringsverhalen over 
darmspoelen. Ze hadden één ding 
gemeen: ze waren allemaal positief. Ik 
was cynisch, maar besloot te overleg-
gen met mijn arts en niet veel later ging 

ik met een verpleegkundige van 
MediReva aan de slag. Dat was wel een 
dingetje. Ik zat letterlijk met mijn broek 
naar beneden op de wc, terwijl zij naast 
me stond en me adviseerde hoe ik het 
beste de rectaal katheter inwendig kon 
inbrengen. Het viel me ontzettend mee 
en bovenal merkte ik diezelfde dag al 
dat het hielp. Dat was zo onwerkelijk!
Inmiddels spoel ik elke ochtend. Het is 
echt appeltje-eitje. Pijn? Nee, in het 
begin is het even wennen, het voelt wat 
ongemakkelijk en je kunt krampen 
krijgen. Maar nu merk ik er niets meer 
van. Sinds die zomer heb ik nooit meer 
een ongelukje gehad. Niet één keer. Ik 
voel me bevrijd en dankbaar. Je hoort 
niet veel over darmspoelen en ik hoop 
door mijn verhaal hier te vertellen, 
meer mensen te laten weten wat een 
uitkomst dit kan zijn. Ik heb er mijn 
leven mee teruggekregen, dat gun ik 
ieder ander ook.” 

- CASPER HOFTE (53)

BEVRIJD & DANKBAAR

'Sinds die zomer 
heb ik nooit  
meer een ongelukje 
gehad'
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Het kan vriezen, het kan dooien. Hoe de winter er ook 
uitziet, met deze tips en tricks kom jij de winter wel door! 

Op wintersport gaan, is wel gedoe 
als je chronisch ziek bent en/of een 
beperking hebt, maar het is het ook 
zeker waard. Want eenmaal hoog in 
de bergen weet je weer hoe gelukkig 
je van wintersport kunt worden. Een 
paar handige, voorbereidende tips: 

Stoma en wintersport
•  Zorg voor medicatie tegen diarree 

en verstopping, en vergeet je 
stomapaspoort niet.

•  Neem extra stomamateriaal mee.
•  Knip vooraf wat huidplakken op 

maat.
•  Neem extra plastic wegwerpzakjes 

en toiletpapier mee en een crème 
tegen huidirritatie.

•  Vergeet niet dat de kleeflaag van het 
zakje op kamertemperatuur moet 
zijn. Warm de plak dus eerst even op 
in je handen of onder je trui.

•  Sla voor noodgevallen het nummer 
van je stomahulpverlener op in je 
mobiel.

Diabetes type 1 en wintersport
•  Neem voldoende diabetesspullen 

mee.
•  Zorg dat je voldoende hypo-snacks 

mee hebt, zoals Dextro.
• Vergeet je diabetesverklaring niet.
•  Vertel degenen met wie je gaat 

skiën of snowboarden wat ze 
kunnen doen als er iets met je 
gebeurt op de piste.

•  Draag de insulinepomp én het 
slangetje altijd onder je kleding, 
zodat de insuline niet kouder 
wordt dan 2 graden Celsius. Dit 
geldt ook voor pennen en meters.

Wintersport en chronisch ziek? Zo bereid je je voor

L E E S M E E R 
Jasper heeft diabetes en is fervent 
wintersporter. Wat is zijn ervaring met 
diabetes in de sneeuw. Lees het op 
medireva.nl/vertel/wintersport

KLAAR VOOR DE 

WINTER

Tip!

Twijfel je aan wat 
 je moet meenemen?  

Bespreek dan vooraf met  
een hulpverlener of de 

huisarts waar je alle- 
maal aan moet  

denken.
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Warm & cozy  
de winter door 
Op zoek naar een fijne playlist waarmee 
je die donkere, koude dagen een stuk 
gezelliger kunt doorkomen? Zoek niet 
verder! Steek de open haard of een paar 
gezellige kaarsen aan, plof neer op de 
bank en luisteren maar.

1.  A Winter’s Tale, Queen
2.  Happiness, Jonathan Jeremiah
3.  Pink + White, Frank Ocean
4.  Cold Little Heart, Michael Kiwanuka
5.  Winter, Tori Amos
6.  Another Love, Tom Odell
7.  Winter Winds, Mumford and Sons
8.  Snow, Marti West
9.  Fire on Fire, Sam Smith
10. Wintertime, Norah Jones

Q  Moet je meer eten in de winter?

A  Als het buiten kraakt en vriest, moet je 
lichaam harder werken om je lichaamstempera-
tuur op peil te houden. Hierdoor werkt je 
stofwisseling extra hard en verbrand je meer 
calorieën. Of je meer moet eten in de winter, 
hangt dus af van de vraag of je wilt afvallen of 
aankomen. Wil je afvallen, dan is het slim om 
niet een extra boterham te pakken. Is het voor 
jou niet nodig om gewicht te verliezen of heb je al 
een lager lichaamsgewicht, dan is het zeker slim 
om bij lagere temperaturen extra te eten. En hoe 
verleidelijk ook: kies dan niet voor een extra stuk 
chocolade, maar ga voor een gezonde snack zoals 
ongezouten noten, fruit of gedroogde vruchten. 

Warm in je rolstoel 
Met temperaturen onder nul, is het belangrijk 
te zorgen voor wat extra warmte en comfort in 
de rolstoel. Natuurlijk kun je een fleecekleed 
over je benen leggen, maar handiger – en een 
stuk warmer – is een voetenzak of beenhoes. 
Hiermee houd je niet alleen je benen, maar 
ook je onderrug heerlijk warm. Is het buiten 
vooral nat of staat er een gure wind? Dan is 
een rolstoelponcho een uitkomst. Je hebt ze  
in verschillende soorten en prijsklassen. En 
ben je een type dat snel last heeft van koude 
voeten? Probeer dan eens inlegzolen van wol 
en/of sokken van merinowol (die kriebelen 
minder dan echte wol en houden je voeten net 
zo warm). 

Q & A

L E E S M E E R 
Beluister de volledige ‘warm & cozy playlist’  
op medireva.nl/vertel/Spotify_winter



Blijft de zorg nog 
wel betaalbaar?

Wondprofessional

Kan ik hieraan 
bijdragen?

Hoe ga ik 
verspilling in 
de zorg tegen?

Houd jij de zorg betaalbaar? 

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

Ben jij benieuwd naar 
de betaalbare topkwaliteit 
van Heka en Decifera?
Vraag dan een gratis 
sampledoosje aan:
vanheek.com/wondsamples Stop met verspilling en help mee! 

Macroweg 10 | 5804 CL  Venray | T +31 88 220 88 22 | E info@vanheek.com | Nederland
Rubensstraat 104 | 2300 Turnhout | T +31 88 220 88 22 | E info@vanheek.com | België
www.vanheek.com
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Let’s go 
outside!  

Natuurlijk is het verleidelijk om  
in de winter lekker warm binnen te blijven,  

maar buiten kun je je dagelijks broodnodige dosis 
vitamine D meepakken. Gelukkig zijn er genoeg 

leuke dingen te doen. Wat dacht je van forest 
bathing? Deze Japanse vorm van natuurtherapie 

heeft allerlei bewezen gezondheidsvoordelen 
zoals meer energie en een betere nachtrust.  

Bij forest bathing maak je een wandeling in het 
bos, terwijl je alles wat je ziet, hoort en ruikt,  
probeert op te nemen. Het gaat er niet om  

hoe ver of hoe lang je loopt, maar wel 
om de indrukken die het  

achterlaat.

De voordelen van kou
Kou is niet altijd fijn, maar wel heel 
gezond! Volgens onderzoek versterkt 
kou het immuun systeem. Je lijf 
maakt bij (extreme) kou meer witte 
bloedcellen aan, waardoor je weer-
stand verhoogt. Daarnaast zorgt kou 
ervoor dat je productiever en scher-
per bent en val je in een slaapkamer 
met lage temperaturen sneller en 
dieper in slaap. En da’s fijn, want een 
goede nachtrust heeft ook weer tal 
van gezondheidsvoordelen. 

Voel je je somber, moe en heb je 
nergens zin in? Misschien heb je wel 
last van een winterdip. En nee, dat is 
geen hippe term. Het is wetenschap-
pelijk aangetoond dat veel mensen in 
de winter last hebben van een dip. 
Dat komt omdat je lichaam tijdens 
donkere dagen minder van het 
feelgood-stofje serotonine aanmaakt. 
Bovendien is in de winter het slaap-
hormoon melatonine uit balans, 
waardoor je sneller moe en minder  
fit bent. Gelukkig kun je wat doen  
om die winterdip te voorkomen:

1. Eet jezelf blij
Voeding heeft een grote invloed op  
je stemming. Zo kun je je humeur 
boosten als je je somber voelt. Eet 
bijvoorbeeld voldoende eiwitten. 
Deze zitten vol met het aminozuur 
tryptofaan dat je brein nodig heeft 
om serotonine aan te maken. Zet 
daarom deze boodschappen maar  
op je lijstje: eieren, Griekse yoghurt, 
vette vis (zalm, makreel, haring), 
kikkererwten, banaan, zoete aard-
appel en pure chocolade. 

2. Beweeg jezelf blij
Ook al heb je geen zin of voel je je  
niet goed, probeer toch dagelijks te 
bewegen. Als je elke dag een half uur 
beweegt, blijf je niet alleen fit, maar 
verbeter je ook je geheugen en 
verminder je de kans op ziektes.  
Na een halfuur komt bovendien het 
stofje endorfine vrij waardoor je je 
blij, voldaan en gelukkig voelt. 

... de grootste sneeuwpop ter 
wereld 38,04 meter hoog was? 
Er was 800 ton sneeuw voor 
nodig, hij droeg een sjaal van 
40 meter en had een ‘wortel-
neus’ van 2,5 meter. 

WIST JE DAT... 

Voorkom 
een winterdip



Continence Care

9 van de 10 
gebruiksters raden 
’m je aan!

90% vindt het openen 
van de Infyna Chic koker 

makkelijk of heel makkelijk

90%

10%

93% vindt de Infyna Chic 
katheter makkelijk in het 

gebruik

93%

7%

De Infyna Chic katheter 
lekt niet 
na het dichtdoen.

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

8 van de 10 willen de Infyna Chic 
katheter blijven gebruiken

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

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

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

Data on fi le

Geen lekkage na gebruik

Intermitterende katheter

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

Bezoek voor meer informatie hollister.nl/infynachic

0050

Met het beste van vandaag en morgen nog beter

Het Hollister logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructie.
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Jong en onbezonnen? Dat geldt niet voor deze drie 
kanjers. Amber, Emma en Teun hebben een chronische 
aandoening, wat een flinke stempel op hun leven drukt. 
Maar zich daardoor uit het veld laten slaan? Echt niet!

J O N G  E N  Z I E K

SUPERKIDS



R U B R I E K S N A A M
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' Ik doe er niet geheimzinnig 
over' 

AMBER HEIJNEMAN (17) HEEFT SINDS 
TWEE JAAR DIABETES TYPE 1. ZE PASTE 
HAAR LEEFSTIJL AAN, WAARDOOR ZE 
HAAR DIABETES TEGENWOORDIG VRIJ 
GOED ONDER CONTROLE HEEFT. 
“Mega moe, liters water drinken en continu 

plassen. Zo begon het bij mij. Klachten die mijn 

moeder vrij snel herkende, omdat mijn broertje 

Xander ook diabetes heeft. We zagen mijn 

diagnose dus aankomen. Maar toch, als de 

dokter officieel zegt dat je diabetes hebt, komt 

dat wel even binnen. Juist omdat ik bij Xander 

had gezien hoe heftig het kan zijn. Gelukkig heb 

ik er inmiddels mijn weg in gevonden. Xander 

en ik volgen al een jaar de leefstijl methode van 

dr. Bernstein. Dat betekent dat we koolhydraat-

arm en eiwitrijk eten, in combinatie met de 

juiste soort insuline. Daardoor lukt het om goed 

met mijn diabetes te leven. Met mijn vrienden 

naar de Mac zit er niet in, maar daar hield ik 

toch al niet van, haha. Ik voel me absoluut niet 

‘zielig’, mijn lunch trommel ziet er heel lekker uit! 

Verder heb ik gemerkt dat het beter is om er 

niet geheim zinnig over te doen. Ging ik eerst 

tijdens de schoolpauzes naar het EHBO-hok 

om insuline te spuiten, nu doe ik dat gewoon in 

het openbaar. Op Instagram deel ik mijn verhaal 

en geef ik tips. Zo hoop ik anderen te inspireren. 

Zodat je weet: ik sta er niet alleen voor. Dat 

merk ik ook met mijn broertje. Die herkenning 

over en weer is heel fijn, en vaak ook nog eens 

erg praktisch!”

 
 De missie van Amber: een gezonde 
leefstijl als medicijn om te leven met 
diabetes type 1. Lees haar verhaal op 
medireva.nl/vertel/amber



R U B R I E K S N A A M

'Jaag altijd  
je dromen na'

EMMA KOK (13) HAD LAST VAN ERNSTIGE 
REFLUX. DAT LEIDDE NA VERSCHILLENDE 
OPERATIES TOT EEN MAAGVERLAMMING. 
DAARDOOR IS DE WINNARES VAN THE 
VOICE KIDS VOLLEDIG AFHANKELIJK 
VAN SONDEVOEDING. 
“Normaal eten, ik weet eigenlijk niet hoe dat is. 

Zo lang ik me herinner, heb ik sondevoeding. 

Daarvoor heb ik altijd een trolley met twee 

pompen en slangen bij me. Zomaar opspringen 

of spontaan rennen, dat kan ik niet. Soms is dat 

best stom of onhandig. Als ik met mijn familie 

uit eten ga, zie en ruik ik allemaal lekkers, maar 

ik kan er niet van meegenieten. Dat is best 

moeilijk. Maar ik weet inmiddels niet beter. Het 

is wat het is! Wat wel heel vervelend was: op 

mijn eerste basisschool werd ik gepest. Ik weet 

zelf ook heus wel dat ik ‘anders’ ben, en dat is al 

zwaar genoeg. Andere kinderen hoeven dat 

echt niet continu te benadrukken door me 

allerlei stomme scheldnamen te geven. 

Gelukkig gaat het op mijn nieuwe school veel 

beter. Wat ook heel goed helpt – en waar ik zó 

blij van word – is zingen. Dat is mijn grote 

uitlaatklep, ik kan er al mijn gevoel in kwijt. Met 

mijn muziek wil ik mensen laten zien dat je je 

dromen moet najagen. En dat kan ook heel 

goed als je zoals ik een chronische ziekte hebt. 

Ik droom ervan om later in een vol stadium 

voor duizenden mensen op te treden. Dat lijkt 

me echt supergaaf!”

Meer Emma? Lees haar verhaal  
én dat van broer en zus op  
medireva.nl/vertel/emma
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R U B R I E K S N A A M

'Als anderen raar  naar me kijken, steek ik gewoon mijn tong uit'

TEUN LAGENDIJK (9) HEEFT HET ZEER 
ZELDZAME CAREY-FINEMAN-ZITER (CFZ) 
SYNDROOM, EEN AANGEBOREN GENETI-
SCHE AFWIJKING. HIERDOOR HEEFT HIJ 
MOEITE MET PRATEN EN LOPEN EN 
GEBRUIKT HIJ SONDEVOEDING. 
“Soms kijken andere kinderen raar naar me. Dat 

vind ik stom, dan steek ik mijn tong naar ze uit. 

Laat mij met rust, denk ik dan. Ik ben echt niet 

zielig of zo. Ik kan weer dingen die andere 

kinderen niet kunnen. Zo kan ik eten en gamen 

of voetballen tegelijk. Want ik heb een slangetje 

in mijn buik, daar krijg ik mijn eten door. Best 

handig, want zo heb ik meer tijd om te spelen 

met mijn beste vrienden. Dat zijn Daan, Mees 

en Tijmon, die wonen bij mij in de straat. We 

gaan vaak samen gamen en vissen. Of voetbal-

len, dat vind ik het allerleukste. Dan doen we 

flesvoetbal, een ‘pana-wedstrijd’ of allerlei 

trucjes. Soms vind ik het wel jammer dat ik door 

mijn ziekte niet achter de bal aan kan rennen. 

Dan denk ik: waarom heb ik dit? En mijn 

vriendjes niet? Daar kan ik dan best verdrietig 

om zijn. Maar eigenlijk maakt het niet zo veel uit, 

want ik ben echt wel gelukkig! Later wil ik de 

allerbeste zitvoetballer van de wereld worden. 

Een andere droom is al uitgekomen. Toen ik een 

spreekbeurt hield over voetbal, kwam Robin 

van Persie langs. Supercool! Want ook ik ben fan 

van Feyenoord. Af en toe app ik nog met hem. 

Want Robin en ik, wij zijn vrienden voor altijd.”

Wat is de impact van een ernstig  
ziek kind op het gezin? Op   
medireva.nl/vertel/teun vertelt  
Teuns moeder Corry hierover.
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D O E N  D I T  S E I Z O E N

VIER DE WINTER
Doen, zien en beleven. Vertel… zet de leukste 
activiteiten voor deze winter op een rij. 

STYLIST IN ÉÉN DAG
Is het tijd voor nieuwe kleuren op de muur of kan jouw 
woonkamer wel een update gebruiken? Met de woonwork-
shop ‘interieurstylist in één dag’ leer je tips & tricks over het 
(re)stylen van een ruimte en hoe je je huis een make-over geeft. 
Vanaf twee personen in de studio of op een locatie naar keuze. 
studioconcepterie.nl

ODE AAN EEN WERELDSTER
14 de musical gaat over de grootste Nederlandse voetballer 
allertijden: Johan Cruijff. Het is allesbehalve een standaard 
musical. Zo zingt de hoofdrolspeler geen noot, schallen er 
gitaarsolo’s en zelfs gabberhouse door het theater. Een 
musical in lijn met de voetballegende, wars van alle regels.  
Afas theater, Leusden, 14demusical.nl  

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Tijd voor een heerlijk 
avondje uit in het donker, 
want er zijn weer een hoop 
films om naar uit te kijken. 
Wat denk je van deze kas - 
krakers van eigen bodem? 

1.   Alles op tafel 
Zeven goede vrienden  
spelen een spel tijdens een 
etentje, waarbij de onder-
linge spanning al snel stijgt. 
Wat hebben ze te verbergen 
en hoe goed kennen ze  
elkaar echt?  
Vanaf 4 november in de 
bioscoop

2.  Zwanger & Co
Empty-nest syndroom, 
spermadonor, tweede leg.  
In Zwanger & Co komen  
alle vormen én uitdagingen 
van het ouderschap aan bod. 
Vanaf 9 december in de 
bioscoop. 

3.  De openbaring
Tijdens de eerste lockdown 
trekt een man bij zijn moeder 
in om haar te verzorgen en 
beschermen. Hij raakt in de 
ban van een complottheorie 
en draait langzaam door.  
Vanaf 23 december in de 
bioscoop.  
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PANDEMIE – BORDSPEL 
In het familiebordspel 
Pandemie zijn vier dode-
lijke ziektes uitgebroken 
over de wereld. Jij vormt 
samen met je teamgenoten 
een eliteteam en reist de 
wereld over om de infecties 
in te dammen en om kennis 
op te doen om een medicijn 
te ontwikkelen. Lukt het jou 
om de mensheid te redden? 
Z-man games, € 35,99

MAGISCH
Tijdens het Amsterdam Light Festival spot je de mooiste 
lichtkunstwerken rondom een bepaald thema, gemaakt 
door een selectie kunstenaars van over de hele wereld.  
Je kunt de lichtkunstwerken te voet, te fiets of via een 
boottocht op de grachten bekijken. Waar je ook voor  
kiest, het is allemaal magisch mooi.  
amsterdamlightfestival.com 

WINTERS GOED
Wat past er nu beter bij de 
winter dan bourgondisch 
genieten met kaasfondue? 
Bij versekaasfondue.nl 
maken ze het je helemaal 
makkelijk. Hier kun je verse 
kaasfondue van restaurant-
kwaliteit bestellen. Even 
opwarmen, dippers klaar 
zetten en genieten maar. 
versekaasfondue.nl

IJSKOUD KUNSTJE
Uit maar liefst 275.000 kilo 
ijs maken ’s werelds beste 
ijskunstenaars de mooiste 
sculpturen. Met sneeuw en 
ijs vertalen zij het thema 
What a wonderful world in 
een magische wereld met ijs- 
beelden tot zes meter hoog. 
Het IJsbeelden Festival in 
Zwolle, van 18/12  tot 6/3 in 
de IJsselhallen. ijsbeelden.nl  

WINTERGLAMPING
Glamping alleen voor de zomer? Echt niet! Op de Veluwe-
zoom bij Buitenplaats Beekhuizen beleef je de winter intens. 
Geniet van een frisse wandeling in de prachtige natuur om 
vervolgens op te warmen in een hottub of bij een echt haard-
vuur. En ook de accommodaties zijn hartverwarmend. 
buitenplaatsbeekhuizen.nl 



Met de Hekura tap f low
blaascontrole weer in eigen hand. 

Hekura: specialist in afvoerende continentiezorg
Je wilt controle hebben over je blaas. Hekura helpt jou hierbij met kwalitatief hoogwaardige 
urinezakken, katheters en toebehoren. 

Hekura maakt het je graag zo makkelijk mogelijk. Met de diverse hulpmiddelen zoals de 
Hekura trechter en instructie lmpjes ervaar je een optimaal gebruik en houd je de regie 
in eigen hand.

ge

De Hekura tap  ow is een hefboomkraan 
voor het tijdelijk afsluiten van een 
verblijfskatheter.

Meer weten? 
Kijk op l.ead.me/
hekuratap ow

Macroweg 10 | 5804 CL Venray | Nederland
Rubensstraat 104 | 2300 Turnhout | België
T +31 88 220 88 22 | E info@vanheek.com | www.vanheek.com

Extra ondersteuning bij blaas-
training nodig voor cliënten met 
een verblijfskatheter? 

Stevige verbinding in de verblijfs-
katheter nodig?

Wel een verblijfskatheter, maar 
liever geen urinezak gebruiken?

Handig verblijfskatheter afsluiten 
voor het wisselen van urinezakken?

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

20210907_Mosadex_VHM_Hekura_advertentie_MediReva_tap_flow_AO_V2.indd   120210907_Mosadex_VHM_Hekura_advertentie_MediReva_tap_flow_AO_V2.indd   1 08-09-2021   15:4708-09-2021   15:47
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C O L U M N

“Bibian Mentel (Nederlandse snowboardster, 1972 - †2021, 
drievoudig paralympisch kampioen en viervoudig para-
wereldkampioen, red.) heeft op heel Nederland een diepe 
indruk achtergelaten, maar op mij nog iets meer. Toen ik 
twaalf was, stelde Bibian een team met jong talent samen. 
Vier jaar lang trainde ik met haar en was ze mijn mentor. 
Snowboarden was in die tijd nog niet eens een officiële 
Paralympische sport, maar we gingen er met elkaar vól 
voor. In 2014 kwam die droom uit en plaatsten we ons voor 
de Paralympische Winterspelen in Sochi. Ik als zestien– 
jarige jongen, ‘Bieb’ als de ervaren captain. Waar ik nét de 
limieten haalde, pakte zij een gouden plak. Na die periode 
trainden we niet meer samen, maar uiteraard verloren we 
elkaar niet uit het oog. Vier jaar later stonden Bibian en 
mijn vriendin Lisa – die ook parasnowboarder is – tegen-
over elkaar op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea.  
Die twee waren erg aan elkaar gewaagd! Uiteindelijk haalde 
Lisa zilver en brons, Bieb twee keer goud. Zelf won ik zilver. 
Een onvergetelijk moment, voor ons alle drie. 

Het zijn niet alleen de Spelen waar ik goede herinneringen 
aan heb. Ook op persoonlijk vlak heb ik veel van Bibian 
geleerd. Qua levenskennis is zij de nummer één mentor  
die je maar kunt hebben! Zo bewonderenswaardig, hoe  
ze dat rotverhaal van de kanker telkens weer in positieve  
zin gebruikte. Hoe vaak Bieb wel niet slecht nieuws kreeg, 
altijd wist ze weer de schouders eronder te zetten. Haar 
favoriete motto was ‘carpe diem’. En dat riep ze niet alleen, 
ze dééd het ook. Iets wat ik zelf ook probeer te doen.
Zoals Bibian een van mijn inspirators was, zo hoop ik dat 
ook voor anderen te zijn. Artsen zeiden vroeger dat ik  
nooit zou kunnen lopen. En moet je me nu eens zien:  
ik snowboard op het allerhoogste niveau en ga deze  
winter naar mijn derde Paralympische Spelen!  
Mijn boodschap luidt dan ook: durf groots te denken!  
Echt, je bent tot zoveel meer in staat. Als je hard werkt,  
de juiste mensen om je heen verzamelt en niet met  
minder genoegen neemt, dan kun je de hele wereld aan. 
The sky is the limit!”

Chris Vos (23) is snowboarder. Door 
een zwaar ongeluk op z’n vijfde heeft 
hij plexusletsel. Dat betekent dat zijn 
rechterbeen van lies tot voet verlamd 
is. In maart 2022 schittert hij op de 
Paralympische Winterspelen.

CARPE  
‘BIEB’-EM
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O N V E R K L A A R B A R E  P I J N E N

Oorzaak? On bekend

Sylvia van Hunnik (46) had als klein meisje al onverklaarbare pijnen.  
Pas na veertig jaar kreeg ze een diagnose. "Het voelde onwerkelijk."

“Als je jarenlang lichamelijke klachten hebt, maar 
de oorzaak niet wordt gevonden, gooien artsen 
op een gegeven moment ook hun armen in de 
lucht. Ze zeggen dan: we weten het écht niet 
meer. Dat is frustrerend, maar juist dan is het 
belangrijk om je eigen manager te zijn en positief 
te blijven. Want op een gegeven moment kom je 

een arts tegen die je wél verder kan helpen.  
Daar ben ik van overtuigd. De gezondheidszorg 
is vooral gericht op veelvoorkomende aandoe-
ningen. Als je te maken hebt met een zeldzame 
aandoening of nog op zoek bent naar een 
diagnose, moet je voor jezelf blijven vechten  
en doorzoeken. Hoe moeilijk dat ook is.”
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Oorzaak? On bekend
Kuur op kuur
“Pas geleden las ik een rapport van mij van de 
basisschool. In het commentaarveld stond: 
‘Leerling heeft een zwakke gezondheid.’ Daar 
moest ik een beetje om lachen, want het is nogal 
een understatement. Ik heb vanaf groep 1 heel 
wat schooldagen en gymlessen gemist door mijn 
gezondheid. Toen ik vier was, begon het met 
keelpijn. Elke maand zat ik met mijn moeder bij 
de huisarts, die dan weer een antibioticakuur 
voorschreef vanwege keelontsteking. En eerlijk 
is eerlijk, de symptomen leken daar ook op. Ik 
had een dikke keel, pijn die uitstraalde naar mijn 
oor en kaak en een vastzittende nek. Maar de 
antibioticakuren hielpen niet en de klachten 
bleven. Op een gegeven moment zat ik continu 
aan de antibiotica en kreeg ik zelfs extra gym-
lessen, omdat ik ‘leniger’ moest worden, in 
verband met mijn nek. Op mijn elfde stelde de 
huisarts voor dan maar mijn keelamandelen te 
verwijderen. Helaas verlichtte ook dat mijn 
klachten niet. Rond mijn achttiende kwamen er 
zelfs pijnklachten bij in mijn kaak: een stekende 
zenuwpijn in mijn kiezen. Ik slikte elke dag 
pijnstillers en dat was niet voldoende. De pijn 
ging er dwars doorheen.”

Vast in je lijf
“Toen ik rond die tijd aan de opleiding tot 
doktersassistente begon en leerde over verschil-
lende aandoeningen, realiseerde ik me: mijn 
klachten zijn niet losstaand, maar chronisch en 
moeten haast wel samenhangen. Maar wat had 
ik dan? Waardoor waren mijn keel, hals en kaak 
zo’n probleemgebied? Ik vond geen enkele 

aandoening die bij mijn klachten paste. Ik vroeg 
doorverwijzingen naar de kno-arts, kreeg een 
hartonderzoek omdat de pijn uitstraalde naar 
mijn borst, had jarenlang fysiotherapie voor 
mijn vastzittende nek en kreeg de ene wortel-
kanaalbehandeling na de andere. Maar de pijn 
bleef. Op een gegeven moment merkte ik dat 
mijn huisarts en tandarts mijn klachten niet 

meer heel serieus namen. Ze vroegen niet meer 
door en stelden geen onderzoeken meer voor. 
Heel pijnlijk en frustrerend, want ik wist zeker: 
ik beeld me deze pijn niet in, die is te heftig. Er 
zit iets niet goed in mijn lijf, maar wat? Onder-
tussen kwamen er nog meer klachten bij: ik 
kreeg slik- en kauwproblemen en soms had ik 
uitvalsverschijnselen aan mijn linkeroog. Het 
voelde alsof ik ‘vast’ zat: niemand kon en wilde 
me verder helpen, maar ik zat in een lijf vol pijn 
en ongemakken die alleen maar verergerden.” 

Eindelijk een diagnose
“Toen ik in 2015 voor een gespecialiseerde 
wortelkanaalbehandeling bij een endodonto-
loog terechtkwam, vroeg hij: ‘Is er eigenlijk 
weleens een OPG-foto gemaakt?’ Een rond-
draaiende foto van mijn gebit en kaak. Nee, dat 
was nog nooit gedaan. Hij maakte de foto en zei 

‘Ik wist zeker: ik beeld  
me deze pijn niet in,  
er zit iets niet goed in  
mijn lijf, maar wat?’
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toen: ‘Ik denk dat ik weet wat je hebt: het Eagle 
Syndroom.’ Ik had er nog nooit van gehoord, 
maar toen hij uitlegde dat het syndroom zorgt 
voor ongewenste en onverklaarbare botgroei 
tussen de schedelbasis en het strottenhoofd 
waardoor je kies-, keel- en nekpijn krijgt met 
uitvalsverschijnselen als gevolg, wist ik: dit moet 

het zijn. En inderdaad: na verder onderzoek in 
het academisch ziekenhuis werd zijn vermoeden 
bevestigd. 
Na veertig jaar eindelijk een diagnose krijgen, 
voelde haast onwerkelijk. Eindelijk wist ik wat 
me mankeerde, vielen de puzzelstukjes op z’n 
plek én kon ik worden geholpen. Het is haast niet 
te omschrijven hoe groot mijn opluchting was. 
De botgroei in mijn keel bleek zo vergevorderd 
dat meerdere risicovolle operaties nodig waren. 
Want het bot zat om mijn aders en slagaders. 
Daarom ben ik vijf keer van oor tot oor geope-
reerd, elke keer werd het bot iets ingekort. Die 
operaties hadden effect: de druk in mijn nek en 
keel namen elke keer af. Eindelijk kon ik iets 
beter bewegen en verminderden mijn pijnklach-
ten. Ik voelde me als herboren. Tegelijk hadden  
de operaties ook een behoorlijke impact: ik moest 
voortaan op een (dik en dun) vloeibaar dieet, 
omdat ik niet goed meer kan kauwen en slikken; 
de spieren in mijn keel werken niet goed meer.”

Zelfmanagement
“Helaas bleek het effect van de operaties niet 
blijvend: drie jaar geleden ontstonden opnieuw 
nekklachten en kreeg ik pijn in mijn enkel, 
ellebogen en heup. Oorzaak? Onbekend. Het 
betekende opnieuw onderzoeken, twijfel en 
wanhoop. Wéér de medische molen in. Inmid-
dels is duidelijk dat de ongewenste botgroei die 
ik in mijn keel had, ook in de rest van mijn lijf 
zit. Alleen is er geen naam voor die aandoening, 
omdat het zo zeldzaam is en ook het verloop  
onbekend is. Het betekent in elk geval dat ik 
waarschijnlijk nooit zal genezen. De pijn in  
mijn botten breidt zich immers uit. Ik leef nu op 
de pijnstiller Oxycodon en kan veel dingen niet, 
zoals normaal eten, werken en autorijden, maar 
toch geef ik de hoop niet op. Ik heb altijd veel 
steun in mijn geloof gevonden en blijf positief. 
Dat zit ook in me. Mijn jarenlange zoektocht 
naar een diagnose heeft ervoor gezorgd dat ik nu 
altijd actief meedenk met artsen. Ik vertrouw de 
artsen die ik nu heb, maar wil ook zelf de 
touwtjes in handen houden, nadenken over 
welke onderzoeken misschien meer duidelijk-
heid kunnen geven. Ik ‘manage’ nu mijn eigen 
gezondheid. Hoe het lukt daarbij altijd positief 
te blijven? Het leven is voor iedereen een 
zoektocht, realiseer ik me vaak en bij mij ligt 
daarbij de nadruk op het medische vlak. Daar 
kan ik nu eenmaal niets aan veranderen. Tegen 
anderen die op zoek zijn naar een diagnose, zou 
ik zeggen: geef de moed niet op. Er is altijd 
ergens een dokter die je klachten wél herkent, 
alleen duurt het soms even voordat je die vindt. 
Heb vertrouwen en maak er zelf het beste van, 
want ook met ongediagnosticeerde klachten is 
er nog zo veel moois.”

‘Eindelijk wist ik wat me 
mankeerde, vielen de  
puzzelstukjes op z’n plek 
én kon ik worden geholpen’
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2 

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

Vertel…

1  Medireva.nl/vertel/corne-de-koning
Corné de Koning werd door zijn beenafwijking veel 
gepest, maar hij liet zich er niet door uit het veld slaan. 
Hij schittert nu zelfs op de Paralympische Spelen. 

2  Medireva.nl/vertel/regina
In een rolstoel naar een festival? Ja, waarom niet? 
Regina laat zich er niet door weerhouden. Lees haar 
verhaal en dat van andere fervente festivalgangers  
met een rugzakje. 

3  Medireva.nl/vertel/vooroordelen
In een openhartige videoreeks leggen we gedurfde 
vragen voor aan mensen met een aandoening. Zo 
maken we gevoelige thema’s bespreekbaar. 

4  Medireva.nl/vertel/sam
Sam Medius heeft diabetes type 1. Met een eigen  
blog en ludieke acties wil hij anderen met diabetes 
inspireren en helpen. 

durf te vragen

4  

Bossche bol

3
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 32     Vertel...

G I F T B OX

Bijna twintig jaar kampte Anneke Trippenzee met tumoren 
in haar linkerarm. En hoe pittig dat ook was, ze liet haar 

hoofd niet hangen. Iets waar haar vriendin Thea van 
Veenendaal veel respect voor heeft. Daarom verrast ze 

Anneke met de giftbox.

Vechten als een 
leeuwin

Thea (68):  “Anneke en ik kennen 
elkaar al meer dan dertig jaar. Wande-
len, fietsen, kamperen en kaarten 
doen we graag samen, vaak met onze 
mannen erbij. Anneke is een mooi 
mens, een heel energieke vrouw. In 
2002 werd er bij haar kanker in de 
weke delen (triceps en biceps) gecon-
stateerd. Jarenlang knokte ze als een 
leeuwin en onderging ze de nodige 
operaties. In maart dit jaar is na een 
lange strijd alsnog haar arm geampu-
teerd. Heel heftig, maar Anneke gaat 
er zó goed mee om. Ze laat haar 
koppie nooit hangen en kijkt altijd 
naar wat wél mogelijk is.  
Zo heeft ze na haar amputatie direct 
werk gemaakt van een aangepaste 
auto, zodat ze nog steeds zelf kan 
autorijden. Annekes doorzettings-
vermogen, levensvreugde en de wil 

om zo goed mogelijk alles zelf te doen, 
vind ik echt bewonderenswaardig. En 
nu nog eens extra. Want de fantoom-
pijn waar zij nu mee te maken heeft, is 
op z’n zachtst gezegd geen pretje.” 

Anneke (68):   “In al die jaren dat we 
elkaar kennen, heb ik veel steun aan 
Thea gehad. En niet alleen omdat ik 
altijd mijn ei bij haar kwijt kan. Ze 
ging ook regelmatig mee naar het 
ziekenhuis, als mijn man door zijn 
rugproblemen niet mee kon. Thea  
is echt een vriendin op wie ik kan 
bouwen. Dat maakt dat je het gevoel 
hebt dat je het niet alleen doet, dat 
ziek-zijn. Door tumoren in mijn 
triceps en biceps ben ik de afgelopen 
jaren talloze keren geopereerd en 
onderging ik 55 bestralingen. Artsen 
zeiden telkens dat mijn arm eraf 

moest, maar daar ging ik niet zomaar 
mee akkoord. Want zonder ledemaat 
ben je toch gelijk invalide. Helaas 
moest ik dit jaar toch nog afscheid 
nemen van mijn arm. Natuurlijk  
was dat niet de uitkomst waar ik  
op hoopte, maar het is niet anders.  
Ik put veel kracht uit mijn eigen 
positiviteit. Wat ook helpt, is continu 
bekijken hoe ik mijn zelfstandigheid 
kan behouden. Dat gaat niet altijd 
zonder slag of stoot, maar ik laat het er 
nooit zomaar bij zitten. Als het goed is, 
krijg ik binnenkort een armprothese. 
Daar kijk ik erg naar uit!”

D O E M E E    
Ken jij iemand die je blij wilt maken met  
de giftbox? Geef hem of haar op via  
medireva.nl/vertel/giftbox en vertel  
ons waarom diegene dit verdient. 
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'Als je goede  
vrienden hebt,  
doe je ziek-zijn 
niet alleen'
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De letters in de blauwe vakjes  
vormen de oplossing. Stuur deze  
voor 31 januari 2022 in naar: 
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn  

of mail naar puzzel@medireva.nl.  

Dit is de winnaar van de puzzel uit 
de zomerspecial: D. Schol-Vijge uit 

Apeldoorn

Van harte gefeliciteerd! 

MAAK KANS OP EEN 
LUCHTBEVOCHTIGER
Een schone én gezonde lucht was nog nooit zo belangrijk. Deze Boneco W200  
luchtwasser bevochtigt niet alleen, maar reinigt de lucht ook van grote deeltjes,  
zoals pollen en stof. En gemak dient de mens, want het waterreservoir en de  
verdampingselementen reinig je gewoon in de vaatwasser. Dit multifunctionele  
apparaat is fluisterstil en geschikt voor een ruimte tot 150 m3. 

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

Dit zijn onze zorggebieden:

 

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