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Ver tel...
In-spi-re-ren
Inspiratie… een prachtig woord met een grootse

Manon zit in een rolstoel door niet-aangeboren

woord. Het betekent ‘geest’. De Dikke van Dale

ze vertelt hoe je met een beperking het maximale

betekenis. Spiritus is het bijbehorende Latijnse

spreekt over bezielen en ingeven. Voor de inter-

viewkandidaten in deze Vertel… betekent inspireren anderen helpen een moeilijke tijd door te

komen. Maar ook een ziekte uit een verdomhoekje
halen. Deze bijzondere mensen proberen ieder op
hun eigen manier anderen te inspireren.

De darmziekte colitis ulcerosa zette het leven van

Tom volledig op zijn kop. Om te verwerken wat hij

meemaakte, stortte hij zich op muziek met een eigen
album als resultaat. “Muziek is niet alleen mijn

doorspoelbaar systeem

manier om alles te verwerken ik wil er ook ande-

Aurum® Xtra

Hecht aan mensen.

ren mee inspireren”, vertelt Tom. “Laatst vertelde

hersenletsel. Ze houdt haar eigen blog bij waarop
uit het leven kunt halen. “Als ik dan van een

mede-rolstoeler hoor dat ze dankzij mijn posts

toch op vakantie is gegaan, terwijl ze het eerst niet

aandurfde… ja, dat maakt mij gelukkig en daar doe
ik het voor.”

De een maakt muziek, de ander schrijft een boek
of blog. Iedereen verwerkt een ingrijpende

gebeurtenis op zijn eigen manier. Wat Tom en

Manon, maar ook de vele anderen die we voor

Vertel… mochten spreken, gemeen hebben: ze zijn
zonder twijfel een inspiratiebron voor anderen.

een luisteraar dat hij in korte tijd zijn vrouw én zijn
baan kwijtraakte, en dat hij daar na het luisteren

van mijn album voor het eerst om kon huilen. Dat
raakt me en zie ik als een compliment.”

Daniëlle schreef een boek over haar
strijd en de acceptatie van haar
ziekte. Ze leest voor uit dit
aangrijpende boek, Ontdaan.
medireva.nl/vertel/podcastdanielle

Doorspoelen, weg!
Wilt u de 1-delige
Aurum® Xtra uitproberen?

•

Optimale keuzevrijheid:
doorspoelen of weggooien!

Scan de QR-code
en vraag gratis proefmateriaal aan.

•

Duidelijke impact op het leven
van mensen met een colostoma

Of vraag aan via Welland.nl, info@welland.nl of
neem telefonisch contact op via 088 – 6670066.

•

Alleen te gebruiken voor
stomadragers met een colostoma

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

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

VER/202101

Aurum Xtra: het zakje dat in het toilet kan.
Velen gingen u voor.

Dennie richtte de stichting Walk On op
om ook anderen met een dwarslaesie te
helpen. Dankzij het exoskelet kan Dennie
weer lopen en gunt dat anderen ook.
medireva.nl/vertel/exoskelet
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MUZIEK DOET LEVEN

Rauwe metal met een
persoonlijk verhaal

Muziek
helpt me
alle
verdriet
eruit te
gooien

De darmziekte colitis ulcerosa
zette jaren geleden het leven
van Tom de Wit (33) totaal op
de kop. Met een eigen muziekalbum en documentaire blikt de
Amersfoortse muzikant terug
op die ingrijpende periode.

“Ik was vreselijk ziek, kreeg een stoma, ging

bijna dood en nu ben ik hier. Dat is in het kort

wat ik wil vertellen met mijn muziekalbum en
documentaire ‘The Days the Clock Stopped’.

Heel simpel gezegd is de boodschap eigenlijk

gewoon ‘Ik ben er nog’. Het is voor het eerst dat

ik met mijn muziek zo’n persoonlijk verhaal naar
buiten breng. Heel rauw en dicht op de huid, en

dat maakt denk ik dat het echt waarde heeft. Het
maken van het album was voor mij een manier
om te verwerken wat er vanaf mijn achttiende

allemaal met me is gebeurd. Maar tegelijk wil ik
er ook anderen mee inspireren. Laatst vertelde
een luisteraar dat hij in korte tijd zijn vrouw én

zijn baan was kwijtgeraakt, en dat hij daar na het
luisteren van mijn album voor het eerst om kon
huilen. Dat raakt me en zie ik als een groot
compliment.”

Een plas bloed

“Achttien was ik, toen ik op de eerste hulp

belandde met een afschuwelijk ontstoken dikke
darm. Ik verloor toen al een tijdje bloed, maar

besteedde daar niet veel aandacht aan. Gaat wel

over, dacht ik. Aspirine erin en door. Achteraf ben
ik er veel te lang mee doorgelopen. Tot de avond
van mijn afstudeerpresentatie. Ik moest tijdens

7

het helemaal niet over een fictief persoon ging.

die presentatie al elke tien minuten naar de

wc rennen, waar ik vervolgens een plas bloed

Benieuwd naar de muziek van
Tom? Kijk op tdwmusic.com

achterliet. Eenmaal thuis stond ik mijn tanden

te poetsen toen ik ineens een zwarte flits zag en

tegen de vlakte ging. In het ziekenhuis zeiden de

met mij gedaan heeft. Hoewel ik het doodeng

Mijn darm was geel van de ontsteking. Het bleek

vond, wist ik ineens heel zeker dat ik dit verhaal

colitis ulcerosa te zijn. In de paar jaar die volgden,

de wereld in wilde brengen. Niet omdat ík nou

was het continu ellende. Met veel medicatie bleef

zo interessant ben, maar omdat ik wilde laten

ik net wel, net niet stabiel. Vaak was het ‘tja, het
bloedt in ieder geval niet’. Winst, I guess? Maar

‘Ik denk dat ik me pas
over een tijdje realiseer
wat dit project nu echt
betekend heeft’

even later was het dan weer helemaal mis en lag
ik weer in het ziekenhuis.”
Dieptepunt

“Omdat ik bleef tobben, kwam een stoma ter

sprake. Voor mij was het gauw duidelijk: mijn lijf
wilde die darm eruit. En ík wilde door met mijn
leven. Want zo kon ik niks. Was ik net twee

zien dat je ondanks ziekte, stoma of wat voor

op z’n gat. Terwijl ik juist verder wilde, dingen

liefste doet. Ik wilde anderen inspireren om je

weken lekker met de muziek bezig, lag alles weer
wilde opbouwen! Toen ik hoorde dat mijn ziekte
zich zou kunnen ontwikkelen tot darmkanker,
wist ik helemaal genoeg. Trek die hele zooi er

‘Mijn lijf wilde die
darm eruit en ík wilde
door met mijn leven’
alsjeblieft uit, zei ik. Niet wetende natuurlijk dat
het aanleggen van die stoma zo ontzettend mis
zou gaan… De operatie leek in eerste instantie

geslaagd. De boel moest alleen nog een beetje op
gang komen. Maar na een paar dagen bleek dat
mijn stoma niks deed, waardoor ik helemaal

volliep. Wat heb ik vreselijk veel pijn gehad! De
chirurg die me geopereerd had, was een week

met verlof en op de een of andere manier deed
zijn waarnemer niks. Toen hij terugkwam,

schrok hij zich kapot. Een noodoperatie volgde
en een tweede stoma werd aangelegd. Later

Vertel...

dat ziekenhuisbed, de Tom op die badkamer-

vloer. Toen ik me dat realiseerde, besloot ik een
plaat te gaan maken over mijn ziekte en wat het

artsen dat ik geen dag later had moeten komen.
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Die nummers gingen over mij! Over de Tom in

tegenslag dan ook, toch kunt doen wat je het

begreep ik dat als er toen niet was gehandeld,

zoveel kwijt. Het is voor mij een manier om me

niet te laten tegenhouden door wat er fysiek is.”

te uiten, om die hele bak aan frustratie en

Levensverhaal

mijn ouders die nacht moeten vertellen dat hij

lijk van me af. Met mijn muziek kan ik daarnaast

tempo op nagehouden om het project af te

geven de koorts weg te werken, maar dat hij niet

vangen is. Muziek kan, net als alle kunstvormen

mijn ontlasting naar mijn buikwand was gaan
lekken en ik dood was geweest. De arts heeft

me in slaap hield op de IC om mijn lijf de kans te
met zekerheid kon zeggen of ik wakker zou
worden…”

Liefde voor muziek

“Ik werd wakker! We zijn nu elf jaar verder, maar
ik zie die periode nog altijd als heel ingrijpend.

verdriet eruit te gooien. Ik schreeuw het letter-

iets vertellen wat in alleen woorden niet te
denk ik, een soort universeel goed gevoel

overbrengen. Een gevoel van dat alles eventjes

op zijn plek valt ofzo. Die momenten dat je echt
geraakt wordt en alles klopt; dat vind ik het
allermooiste dat er is.”

Wat heb ik lichamelijk, maar ook mentaal een

Over Tom

ziekenhuis gelegen om te herstellen. In die

‘The Days the Clock Stopped’. Eigenlijk ging

klap gehad! Ik heb nog zeven weken in het

periode erna heeft het me ontzettend geholpen
om met muziek bezig te zijn. Ik kwam in wat
bandjes terecht en van daaruit ben ik dingen

gaan opbouwen. Inmiddels heb ik zeven albums
uitgebracht, zowel als soloartiest als met mijn
band DreamWalkers Inc. Ik voel me nog

regelmatig niet top, maar in de muziek kan ik

“Een paar jaar geleden ontstond het idee voor
het heel geleidelijk. Ik had een paar nieuwe

“Het laatste jaar heb ik er echt een monnikenkrijgen, maar het is gelukt! Afgelopen januari

kwamen het album en de documentaire uit. Waar
de muziek heel chronologisch het verhaal vertelt
vanuit mijn eigen beleving, laat de docu zien hoe

bijvoorbeeld mijn ouders die tijd ervaren hebben.
Samen geeft het een mooi totaalplaatje. Ik denk
dat ik me pas over een tijdje realiseer wat dit

project nu echt betekend heeft. Maar voor nu ben
ik trots op wat er ligt: een album en een docu met

daarin mijn hele verhaal zoals ik het echt bedoeld
heb. Dat neemt niemand me meer af.”

nummers geschreven voor een liveshow. Het

ging over een fictief persoon die zich vast voelde

zitten en niet wist wat hij met zichzelf aan moest.
We speelden de nummers die avond, het sloeg
goed aan en dat was dat, dacht ik. Tot ik ze

achteraf nog eens terugluisterde en besefte dat

LEES MEER
Tom de Wit zocht zijn heil in de muziek, maar hoe
verwerken anderen een ingrijpende medische
gebeurtenis? Lees het op medireva.nl/vertel/verwerken
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Victor Abeln (37) is de barman van het
tv-programma First Dates. Hij werd
ambassadeur van het Nationaal MS
Fonds, nadat zijn vriendin in 2019 de
diagnose MS kreeg.

Met StomaWiki weet je het!
Antwoord op al je stomavragen en tips
over het gebruik van stomamateriaal:
je vindt het allemaal op StomaWiki.
www.bbraun.nl/stomawiki
Wil je ervaren welke stoma oplossing
het best bij jou past? Vraag dan een
gratis sample aan op StomaWiki.

WONDERBAARLIJKE WITTEBROODSWEKEN

“Het ziekenhuis uit, het park in, weg bij de diagnose.

stadia van rouw en acceptatie wisselen elkaar af, komen op

geleende rolstoel het duister in. Ondanks het verdriet

vreemde is, inmiddels kunnen we ook heel goed zien wat ze

Vechtend tegen de tranen duw ik mijn vriendin in de

overheerst toch een gevoel van strijdbaarheid: ‘wat er ook

voor nodig is, we verslaan deze ziekte’. Het was een avond

in maart 2019. Om negen uur 's ochtends de eerste afspraak
bij de neuroloog, om negen uur ‘s avonds de diagnose:

multiple sclerose (MS). Wat drie maanden eerder begon

met vage klachten, had zich nu gevormd tot een krachtige
ziekte.

We kijken terug op een heftige tijd. De aanvankelijke

strijdbaarheid was vooral gestoeld op onwetendheid. We

hadden nog geen idee welke invloed de ziekte op ons leven
zou hebben, hoe langzaam herstel verloopt, wat MS

überhaupt inhoudt. Laten we het de wittebroodsweken

noemen. Er was een entiteit in onze relatie bij gekomen,

maar we kenden haar nog maar net. Haar leren kennen kost
veel tijd, en brengt veel emoties met zich mee. Frustratie,

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

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

verzet, angst, opluchting, verdriet, verbazing. Verschillende

en verdwijnen weer. Maar we doen het wel samen. Het

ons heeft gegeven. De vijand waar we samen tegen strijden,
is soms ook een vriend geworden. Het bracht ons nader tot
elkaar. Maakte de banden met familie en vrienden sterker.
En MS bracht ons in contact met geweldige mensen. De

verpleegkundigen en artsen, het revalidatieteam van Reade,
Wim Hof en andere beoefenaars van zijn methode. Mede
dankzij hen zijn we nog steeds strijdvaardig.

Inmiddels kennen we haar dus wat beter. Ze kan nog even
mondig zijn, maar we luisteren ook meer naar onszelf. En
accepteren dat ze er is. Ze zorgt er ook voor dat we veel

meer kijken naar de mooie dingen, genieten van elkaar en
van alles wat we samen hebben. Natuurlijk is het op

momenten enorm zwaar. Dat mag ook. Maar dat is nog

geen reden om het niet aan te gaan. Het leven bestaat uit de
dingen die we wél doen, niet om wat er niet kan. En die
dingen zijn mooi.”
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VIER DE LENTE

DOEN DIT SEIZOEN
Doen, zien en beleven. Vertel… zet de leukste
activiteiten voor dit voorjaar op een rij.

GEZONDE BARBECUE

OP KRAAMVISITE BIJ
LAMMETJES

Het barbecueseizoen is

geopend. Wil jij wel eens

Bij de lente horen lamme-

Lekkere hapjes die passen

te zien springen en spelen

tjes. Het is zo leuk om ze

iets anders op de barbecue?

in de wei. Je kunt de

binnen een gezond eet-

lammetjes ook van dicht-

patroon? Dan is dit

bij bekijken en zelfs aaien

barbecueboek van het

tijdens zogenoemde

Voedingscentrum een

Lammetjesdagen. Kijk

aanrader voor jou. Met meer

op de website van Natuur-

dan 50 smaakvolle recepten

monumenten of er een

serveer jij dit seizoen eens

ROLSTOELWANDELEN

Ben jij graag in de natuur,

maar ben je bang dat je met je
rolstoel op een bospaadje
vastloopt? Nergens voor
nodig. Gelukkig kent

Nederland steeds meer

rolstoelvriendelijke paden.

We zetten drie mooie routes
voor je op een rij.

is er aan het einde van de
route een losloopgebied.

Lengte: 1.8 km | Vertrekpunt: Parkeerplaats

Helenaheuvel, Doorn

het wandelpad of de uitkijk-

café De Rustende Jager een
elektrisch aangedreven

duwrolstoel kunt huren. Je

rijdt dan zonder problemen
door het stuifzand.

Lengte: 2 km | Vertrekpunt:

Parkeerplaats De Rustende
Jager, Biezenmortel

2.Rondje Helenaheuvel
Dit pad voert je door de

Vertel...

PLUK JE EIGEN BOEKET

boerderij bij jou in de

doen om dan ook nog met een leuk aandenken naar huis te

Natuurmonumenten.nl/

Heb je zin om naar buiten te gaan, wat leuks en creatiefs te

gaan? Pluk je eigen boeket in een bloemenpluktuin. Er zijn er

schien is een extra duwtje in

Dit pad loopt door de

en is bijzonder omdat je bij

barbecue, € 21,50

hellingen tegen, dus mis-

3. Langs de Molenplas

Loonse en Drunense duinen

53 recepten voor een gezonde

onderweg een paar pittige

3 rolstoelvriendelijke
routes

1. Pad ‘De Rustende Jager’
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Kaapse Bossen. Je komt

de rug wel fijn. Voor honden

schaapskooi of kinder-

wat anders.

buurt zijn deuren opent.
kinderen

verschillende in Nederland. En naast bloemenplukken is er

THE ART OF THE BRICK

vaak ook nog veel meer entertainment.

De bejubelde expositie ‘The Art of the Brick’ is tijdelijk te zien

Pluktuinen.nl

in Amsterdam. Bewonder een zes meter lang T-Rex skelet of
beroemde kunstwerken van Da Vinci en Rembrandt in 3D.

Allemaal gemaakt van LEGO-steentjes. Voor deze expositie
werden meer dan één miljoen blokjes gebruikt.
Artofthebrick.nl

Geniet van de uitzichten op
het ruige landschap vanaf

heuvel tegenover de Hompesche Molen. Ook hier is een
extra duwtje in de rug wel
fijn. Je kunt gratis een

terreinrolstoel gebruiken,

maar dit is niet noodzakelijk.
Lengte: 2 km | Vertrekpunt:
Parkeerplaats Hompesche
Molen, Stevensweert

LEES MEER
Op zoek naar andere
rolstoelvriendelijke uitjes?
Kijk op medireva.nl/vertel/
rolstoeluitjes

GLUREN NAAR
DURE WAGENS

Schitterende klassieke

Porsche’s, Alfa’s en Bentley’s
doen ieder jaar mee aan de

oudste autorally van Nederland: Tulpenrallye. Langs

de route, die start in Frankrijk
en via Duitsland en België

eindigt in Valkenburg, gluur
je naar de mooiste wagens.
De finish op 8 mei bij

Chateau St. Gerlach is

een happening op zich.
Tulpenrallye.nl

Door actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus
kunnen beschikbaarheid,
openingstijden en andere
informatie afwijken. Kijk
daarom altijd eerst op de
website van de activiteit
voor je op pad gaat.

WIJNGAARDEN VAN DE LAGE LANDEN

Nederland heeft veel moois te bieden, zoals wijngaarden.

Voor een wijnproeverij hoef je de grens dus niet meer over.

Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het Betuws Wijndomein
in Gelderland, de beste wijngaardenier van de lage landen.
Naast een traditionele wijnproeverij kun je hier ook een
wijnpicknick of wijnmaakworkshop reserveren.
Betuwswijndomein.nl
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P L U K D E DAG

“Eigenlijk is de

‘Toen ik mezelf eenmaal écht zag staan,
kon ik ook voor het
eerst van mijn leven
van mezelf houden’

kanker een
cadeau gebleken”
Margje Timmerman (37) stond midden in het leven toen ze ernstig
ziek bleek: ze had darmkanker. Het duurde drie jaar om te genezen
en ondertussen verloor ze alles, maar toch ziet ze haar ziekte als
een geschenk.

rinkelen. Ik had de conditie van een beer, wat

zodat zij voor me konden zorgen. Ik viel zestien

onderzoek was ik zelfs geïrriteerd dat ik zo lang

mijn ziekteproces: ik ging van ultrafit naar niets

kon er nu écht mis zijn? Op de dag van het

moest wachten op de uitslag, want ik wilde nog
sporten. Tot de arts binnenkwam. Hij zag
Margje: “Het klinkt gek, maar als ik nu terugkijk

tien keer per week, deed mee aan marathons en

kreeg eigenlijk als een cadeau. Een cadeau dat in

al een tijd bij een orthomoleculair specialist,

op de afgelopen drie jaar zie ik de kanker die ik
de eerste plaats mijn wereld natuurlijk op z’n

kop zette en zorgde voor ontzettend veel pijn en
onzekerheid, maar uiteindelijk bracht mijn

ziekteproces me ook veel: ik heb mezelf eindelijk leren zien zoals ik ben. Sinds ik ziek ben

geweest sta ik zo anders in het leven: ik hou van
mezelf en van het leven. En daar ben ik dankbaar voor.”

Geen alarmbellen

“Het nieuws dat ik darmkanker had, kwam als
donderslag bij heldere hemel. Ik was 34 jaar,

atleet eerste klas en altijd druk. Ik sportte zo’n
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Vertel...

triatlons, werkte, reisde en ging uit. Toch liep ik
omdat ik vaak last had van mijn buik: diarree en
pijn. En ik merkte dat voedsel vaak onverteerd
in de wc-pot belandde. Bovendien was ik vaak
vermoeid. De specialist probeerde van alles,

gespannen en zei: ‘Margje, ik heb een ernstige
boodschap voor je. Je hebt een enorme tumor
in je darmen. Er komt een zware tijd voor je

aan.’ Ik dacht alleen maar: wat gebéúrt hier?

Verbouwereerd zei ik: ‘Ik wil echt niet dood,

hoor.’ De arts zei alleen maar: ‘Daarvoor zullen
we alles op alles moeten zetten.’”

maar zei op een gegeven moment dat ze mijn

Alles kwijt

het gek vond dat ik maar niet opknapte. Dat

kreeg ik het zwaarste geschut: zware chemo–

ontlasting wilde opsturen naar het lab, omdat ze
weekend belde ze me. Wat gek, dacht ik, die belt

niet zo snel in het weekend. Maar ze zei meteen:
‘Margje, de uitslag is echt niet goed. Je moet

meteen naar je huisarts.’ Die stuurde me door

naar het ziekenhuis voor een darmonderzoek,
maar nog steeds gingen er geen alarmbellen

kilo af en moest me compleet overgeven aan

meer kunnen. In die periode verloor ik bijna de

hoop en mijn overlevingskracht. Vooral ’s nachts
voelde ik me zó eenzaam. Als klap op de vuurpijl
liep mijn prille relatie door de situatie stuk en

raakte ik deels mijn baan kwijt. Ik weet nog dat
ik dacht: nu ben ik dus écht alles kwijt. Het

voelde alsof alles me werd afgenomen. Maar

waarom? De wanhoop was enorm. Tegelijkertijd
was er een stemmetje dat zei: die antwoorden
komen wel. Heb geduld.”

“Omdat de tumor al achttien centimeter was,

Eindelijk aansterken

therapie gecombineerd met radiotherapie en

lingen ongeveer een jaar in beslag zouden

meteen heel ziek. Ik kon niks meer: niet eten,

toen ik werd geopereerd, ging het mis. Ik kreeg

daarna een operatie. Vanaf dag één werd ik
niet drinken en omdat mijn zitvlak door de

bestralingen verbrandde ook haast niet zitten,

liggen of staan. Al snel trok ik bij mijn ouders in,

“De artsen hadden voorspeld dat mijn behande-

nemen, maar dat werden er bijna drie. Want
naadlekkages, moest nog een keer worden

geopereerd en takelde daarna alleen maar verder
af: ik kreeg een longontsteking, urineweg–
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Snel, veilig en hygiënisch
kunnen katheteriseren,
dat vinden wij van
Curan en OmniMedical
belangrijk voor u.

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

De voordelen van Curan:
100%

lekvrij

✔ Direct klaar voor gebruik

Geen wachttijd, katheter is al geactiveerd door de
gelcoating

✔ Comfortabel

infectie en vocht achter mijn longen. Ik was

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

✔ Gladde gepolijste ´ogen´

Voor een goede urineafvoer en bescherming van de plasbuis

✔ Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig te openen en lekvrij

zo zwak en kreeg een tijdelijke stoma die de

sionele hulp gekregen. Ik was op zoek naar

hielp niet. Het probleem zat er nog steeds en dus

Nu weet ik: wat ik heb meegemaakt heeft me

thuiszorg elke dag schoonmaakte, maar het

kreeg ik ook nog een drain. Ik vond het vreselijk

Vermindert branderig gevoel

om een stoma te hebben en wilde daar vanaf,
“ Dankzij de lekvrije
katheters van
Curan Man kan ik
mijn oude ritme
weer oppakken.“

maar alle pogingen om zover te komen, misluk-

ten. Uiteindelijk was er nog maar één oplossing:
een operatie door een arts in Amsterdam die
een nieuwe verbinding in mijn darmen kon

aanleggen. De slagingskans van die operatie was
*De Curan Man (30 cm) is verkrijgbaar in CH12 t/m CH16 en Curan Lady (8,5 cm) in CH08 t/m CH14

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

‘Met gebalde vuisten ging
ik overal in, dan is het
moeilijk om de wereld
om je heen te zien’
minder dan twintig procent en daardoor zou ik
een dunne darmstoma krijgen. Het bijzondere
is dat ik bij deze arts meteen voelde: dit komt

NIEUW!

goed. En dat kwam het ook: de operatie slaagde.
Helaas bleef ook deze stoma lekken. Ik wilde
er zó graag vanaf. Vorig jaar lukte dat: met een
operatie werd de stoma opgeheven. Het is
moeilijk uitleggen hoe blij ik was toen ik

eindelijk weer zelf kon poepen. Ik doe nu aan

darmspoelen, omdat ik bijna geen rectum meer
heb en ik ben zo blij met die oplossing. Na drie
jaar heb ik mijn lijf terug en kan ik weer
aansterken.”

Eindelijk acceptatie

Gratis Curan proefpakket aanvragen?
ga naar: omnimedical.nl/curanproefpakket
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Kijk voor het gehele assortiment Curan katheters op: www.omnimedical.nl
Vertel...

mijn ziekte heb ik veel gemediteerd en profes-

“Toch hebben de afgelopen jaren vooral mentaal
hun sporen nagelaten. Ik ben zo’n ander mens
geworden. Op een positieve manier. Tijdens

antwoorden: waarom moest mij dit overkomen?
geleerd mezelf te zien. Ik ben opgegroeid in een
christelijk-reformatorische gemeenschap en
besloot al voordat ik ziek werd uit de kerk te

stappen. Ik voelde me niet thuis in het geloof en
mijn omgeving. Bij ons thuis ging alles volgens
de regels van het geloof, terwijl ik heel anders

ben. Het veroorzaakte veel wrok bij mij, ik kon
niet verkroppen dat ik niet werd geaccepteerd

om wie ik ben. Dat uitte zich door bijvoorbeeld
extreem veel te gaan sporten. Door mijn ziekte

werd ik gedwongen stil te staan en naar binnen
te kijken, te ontdekken wie ik nu eigenlijk écht

ben. Zonder het geloof of mijn sport. En toen ik
mezelf eenmaal écht zag staan, kon ik ook voor

het eerst van mijn leven van mezelf houden. Dat
geeft rust. Vroeger ging ik overal met gebalde

vuisten in. Dan is het moeilijk om de wereld om
je heen te zien. Ik ben veel zachter geworden.
Naar mezelf en mijn omgeving. Ik zie nu dat

mensen in mijn omgeving op hun manier ook

hun best voor mij doen én ik weet dat ik nog niet
klaar ben met leven. Ik wil anderen ook graag
helpen die iets heftigs meemaken en daarom
begin ik mijn eigen onderneming waarin ik

familieopstellingen en energetische healing ga

doen. Daarnaast kan ik wandelmaatje zijn voor

mensen. En ondertussen pluk ik zelf bewust elke
dag. Blij en dankbaar dat ik er nog ben.”

KIJK MEE
Sporten na een ernstige ziekte, hoe pak je de
draad weer op? Ilse deed het. Bekijk haar
verhaal op medireva.nl/vertel/ilse
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DOSSIER

Alles is liefde
Niets mooiers dan de liefde, maar als je ziek bent krijgt die liefde
een andere lading. Een chronische ziekte kan seks, intimiteit en
daten bijvoorbeeld toch iets ingewikkelder maken.

3x de mooiste prentenboeken
Niets groter dan de liefde voor een kind. Maar
als je chronisch ziek bent, heeft jouw ziekte

veel impact op je kind. Daarom drie kinderboeken over hoe het voor een kind is om te

YouTube-tip
Hoe is het om een relatie te hebben
met iemand die chronisch ziek is?
Manon van den Heuvel zit in een
rolstoel door niet-aangeboren
hersenletsel. Samen met haar
vriend Stijn maakt ze YouTubevideo’s waarin ze een openhartig
inkijkje geeft in hun relatie.
Hoe houden ze hun relatie leuk?
Hoe zorgen ze voor balans tussen
genoeg rust en quality time. Van
date-tips tot tips hoe je als partner
kunt helpen bij de zorg.
manonvandenheuvel.com
LEES MEER
Manon blogt over haar leven. Wat is haar verhaal?
Lees het op pagina 27

Vertel...

Geen seks, wel intimiteit
Lukt fysieke seks bij jou niet meer? Dat hoeft
geen probleem te zijn. Je kunt ook op andere
manieren intiem zijn met je partner. Knuffel
en speel dan met elkaar. Seksuoloog Woet
Gianotten: “En wil de een bijvoorbeeld graag
klaarkomen, maar lukt dat bij de ander niet
meer of heeft diegene geen zin, laat diegene
met zin dan masturberen terwijl de partner
erbij is. Ja, dan moet je misschien wel je
comfortzone uitstappen, maar op die manier
beleven jullie wel echte intimiteit. Praat over
wat jullie fijn lijkt, experimenteer samen en
je zult zien dat dit steeds gemakkelijker gaat
waardoor jullie samen weer een plezierig
seksleven kunnen opbouwen.”

leven met een chronisch zieke ouder.

Grote boom is ziek

Snuiter houdt veel van Grote Boom. Op een
dag komt de dokter langs en ontdekt hij dat
er onder de schors van Grote Boom allemaal
houtwormpjes zitten die hem ziek maken.
Dit zet de wereld van Snuiter op zijn kop.
Nathalie Slosse, € 15, Van Halewijck

Mijn mama is moe

Een kinderboek over de impact op een gezin
met een ouder die een chronische, onzichtbare ziekte heeft. Wat betekent dat? Voor
zowel een moeder als haar kinderen. Floor
Cartens, € 14,95, Uitgeverij de Schildpad en
de maan

Papa draak wordt niet meer beter

Papa Draak leert Drakie vliegen, vuurspuwen
en nog veel meer. Maar op een dag wordt
papa ziek en het lukt hem niet om beter te
worden. En dan gaat papa Draak dood.
Sascha Groen, € 14,99, Witte Leeuw
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?

zin
Zo maak je
Chronisch ziek-zijn
kan je libido flink aantasten. Seks is
misschien wel het laatste waar je energie
in wil steken. Dat hoeft geen probleem te
zijn, mits jij en je partner daar allebei oké
mee zijn. Maar als je eigenlijk wel graag
seks zou willen, zijn er manieren om weer
zin te maken. Kijk voor tips op: zininseks.nl
of op seksualiteit.nl. Op die laatste site
vind je onder andere informatie over
seksualiteit bij de meest voorkomende chronische
ziektes.

Wanneer
vertel je
een nieuwe
partner
dat je
chronisch
ziek bent?

Je bent met iemand aan het daten en je
bent verliefd, maar wanneer vertel je je
nieuwe liefde dat je chronisch ziek bent?
Woet Gianotten is gepensioneerd artspsychotherapeut en seksuoloog en geeft
onderwijs over deze gebieden. Zijn
gouden tip: wacht niet te lang. “De
coming-out over je beperking of chronische ziekte is heel belangrijk. Je kunt wel
ingewikkeld blijven doen en verzwijgen
dat je een stoma hebt, incontinent bent of
dat je chronische pijnklachten hebt, maar
zolang je dat wegstopt, blijf je je onzeker
voelen. Als je uitspreekt naar een mogelijk
nieuwe partner: dit is er aan de hand, dit is
mijn realiteit, merk je snel genoeg of die
ander daarmee kan omgaan. Weet je wat
het is: iemand loopt niet weg omdat jij een
rugzakje hebt. Diegene loopt alleen weg
als hij of zij daar niet mee kan omgaan. En
mocht dat het geval zijn, dan is het alleen
maar goed dat je het snel weet, want met
zó iemand wil je zelf toch ook niet verder.”
LEES MEER
Orietta verborg jarenlang haar diabetes. Tot ze
op een date een hypo kreeg. Je leest het op
medireva.nl.vertel/orietta
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18:18
Zie jij vaak dubbele
cijfers op de klok, zoals 11:11
of 18:18? In de numerologie heeft
dit een betekenis. 18:18 betekent
bijvoorbeeld dat je meer open
moet staan voor
de liefde.

Praktische tips bij…
… INCONTINENTIE & SEKS

• Drink niet te veel vlak voor je seks gaat hebben.
• Let op je voeding. Van asperges gaat je

urine sterk ruiken, en van uien en spruiten laat
je meer windjes.

• Leg een zeiltje of handdoek neer onder
je hoeslaken.

• Ga eerst plassen voordat je gaat vrijen.

• Gebeurt er een ongelukje? Lach er samen om.
Humor is een goed hulpmiddel.

… STOMA & SEKS

• Wissel je stomazakje voordat je gaat vrijen.

• Breng eventueel een band aan om je stoma,
zodat je zeker weet dat hij goed blijft zitten.

De liefde van
mijn leven is
chronisch ziek
Malou (33) is zes jaar samen met Bas (33). Al die
tijd heeft Bas chronische pijnklachten in zijn
handen. Vorig jaar kwam daar een heftige
darmontsteking bij waardoor hij nu een stoma
heeft. Wat voor effect heeft dit op hun relatie?
“Bas’ ziekte heeft veel impact op ons leven. Onze
hobby’s, eetpatroon, seksleven: het wordt er
allemaal door beïnvloed. De pijnklachten in zijn
hand begonnen een half jaar nadat we een
relatie kregen. Zijn klachten werden al snel zo
ernstig dat hij arbeidsongeschikt raakte. Hierdoor rolde ik al vrij snel in die mantelzorgrol.
Dat hoort er voor mij gewoon bij: voor de
persoon van wie je houdt, heb je alles over.
Als de pijn heel heftig is, help ik ‘m met vrijwel
alles. Schoenen strikken, eten snijden, soms
voer ik hem zelfs. We zijn allebei pas 33 en dan is
het soms heftig om zo te moeten leven. Dan
denk ik: hoe zou het zijn als Bas niet zo ziek was?
Maar daar kan ik me dan ook schuldig over
voelen. Dan kijk ik naar hem en denk: voor jou
is het pas erg. Bovendien: het is ook niet anders.
We proberen er samen het mooiste van te
maken. Vorig jaar kreeg Bas na acute colitis een
stoma. Zijn dikke darm werd verwijderd. Bas
werd wakker op de IC, keek naar zijn stoma en
zei: ‘Oké, hoe ziet het eruit? Hoe werkt het?’ Zo
positief! Doordat hij meteen gewend was aan
zijn stoma en het als normaal zag, vind ik het
ook normaal. We douchten bijvoorbeeld twee
keer in de week samen en dat doen we nu nog
steeds. We zijn heel open naar elkaar, praten veel
en kunnen ook heel hard lachen om alles.
Daardoor zijn we hechter dan ooit.”

• Je kunt je stoma ook bedekken met een mooie
sjaal, lingerie of een mooi shirt, als

je je hierdoor zekerder voelt over jezelf.
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Vertel...

LEES MEER
Malou is heel openhartig over hoe het is als de
liefde van je leven chronisch ziek is. Lees haar
verhaal op medireva.nl/vertel/malou

Date tips
Daten is leuk én
spannend, en als je een
aandoening of handicap hebt, komt
daar nog meer bij kijken. Want wanneer
vertel je over je beperking? Zet je meteen
op je profiel dat je ziek bent of begin je er
later over? Heb je iets wat zichtbaar in het
oog springt, laat je dit dan op je profielfoto
zien of juist niet? Een goed of fout antwoord
op deze vragen is er niet. Het belangrijkste
is namelijk dat je doet waar jij je comfortabel bij voelt. Je bent niemand
iets verplicht, het is aan jou wat
je wel en niet wil laten zien of
delen en op welk moment
je dat doet.

Versla je onzekerheid

Een chronische ziekte kan je flink onzeker laten voelen. Misschien voel
je je zelfs aangetast in je vrouwelijkheid of mannelijkheid. Dit kan
invloed hebben op je liefdesleven. Wellicht heb je het gevoel dat je niet
meer de moeite waard bent om mee te daten. Of denk je dat je partner
geen zin meer heeft om met je te vrijen. Dat kan ontzettend verdrietig
zijn, zeker omdat dit vaak niet zo is. Dat jij onzeker bent, betekent niet
dat je date of partner je onaantrekkelijk vindt. Het is vaak een angst van
jezelf die je op de ander projecteert. Trap niet in die valkuil. Ga het
gesprek aan met je partner en durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Vertel
eerlijk over je angsten: dat je bang bent om seks te hebben bijvoorbeeld,
of dat je het eng vindt om je blote buik met stoma te laten zien. Door
open te zijn, ben je namelijk pas echt intiem en hierdoor zal je zien dat je
jezelf veel sterker en zelfverzekerder voelt.
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D E DAG DAT I K B E S LO OT

Katheter



Wiki

DE KRACHT VAN DE ‘PEGVOGEL’

Met KatheterWiki weet je het!
Antwoord op al je vragen en
tips over urineretentie en
zelfkatheterisatie: je vindt het
allemaal op KatheterWiki.
www.bbraun.nl/katheterwiki
Wil je ervaren welke eenmalige
katheter het best bij jou past?
Vraag dan een gratis sample aan
op KatheterWiki.

Met KatheterWiki weet je het!

Alle antwoorden op jouw vragen over urineretentie en zelfkatheterisatie
B. Braun Medical B.V. | homecare.nl@bbraun.com | +31 (0)412 67 24 11 | www.bbraun.nl

“De dag dat ik besloot om een kinder-

komst van een broertje of zusje.

sonde te maken krijgen. Laatst zat ik

zat ik met mijn man Dave op de bank.

op een kinderafdeling en weet ik hoe ik

had een van de kindjes toevallig ook

boek te schrijven over een PEG-sonde,
We hadden het over ons zoontje Raf

van destijds tweeëneenhalf jaar oud en
zijn groeiachterstand. Hij was daardoor afhankelijk geworden van

sondevoeding en had een neussonde.
Erg verwarrend en pijnlijk voor hem,
en zeker ook voor ons als ouders.

Daarnaast werk ik als verpleegkundige

informatie duidelijk over kan brengen
naar kinderen. Dus zélf in de pen

klimmen en een boekje over PEGsondes maken… Waarom niet? De

hoofdpersoon en de titel waren snel
bedacht: dat moest natuurlijk een

met Raf Sesamstraat te kijken en toen
een sonde. De twinkeling in zijn ogen

toen hij dat zag. ‘Kijk mama, dat kindje
heeft hetzelfde als ik!’ Die herkenning,
dat gevoel van dat je niet alleen bent,
is zó belangrijk voor kinderen. Dat

hoop ik dan ook over te brengen met

'Het gevoel dat je
niet alleen bent,
is zó belangrijk
voor kinderen '

dit boekje. Net als een stuk angst

vinden? Mijn man gaf me het laatste

verwijzing naar een pechvogeltje zijn!

om zo nog meer kindjes te kunnen

een boekje over?’, opperde hij.

speels, kleurrijk en informatief

Vreselijk om je kind zo te zien worstelen. Artsen adviseerden ons om voor

een PEG-sonde te gaan. Iets wat voor
zo’n klein mannetje best een ingrij-

pende gebeurtenis is. Hoe leg je dat
op een begrijpelijke manier uit? En

waarom was er überhaupt zo weinig
informatie over dit onderwerp te

zetje. ‘Waarom maak je er zélf niet
Ik vind schrijven heerlijk. Op

Instagram houd ik onder de naam

@jutjutjulenonzekleineprul de

avonturen bij van ons gezin. En eerder
schreef ik al een kinderboekje om de
allerkleinsten voor te bereiden op de

En zo ontstond ‘De pegvogel’: een

verhaal waarin een reusachtige vogel

wegnemen. Dat kinderen zich

realiseren dat het ziekenhuis niet

alleen maar kommer en kwel hoeft te
zijn. Mijn grote droom is om een

complete kinderboekenserie uit te

brengen over andere zorgproblemen,
zoals het hebben van een stoma of

blind of doof zijn. Het lijkt me heel tof
helpen!”

- SANNE VAN DEN BOER (28)

samen met het jongetje Mickey – een

subtiele verwijzing naar de MIC-KEY
button (merknaam van een voedingssonde, red.) – het proces doorloopt
waarmee kinderen met een PEG-

KIJK MEER
Sanne heeft vier kinderen, waarvan er
één extra aandacht nodig heeft. Hoe
verdeelt ze die aandacht? Bekijk het
op medireva.nl/vertel/spagaat
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SPREKENDE KALENDERKLOK
MET 20+ REMINDERS

Het EuroTec Serviceplan is een gratis serviceprogramma voor stomadragers. Als u zich aanmeldt houden
we u op de hoogte van interessant nieuws. Ook kunt
u altijd bij ons terecht voor advies en informatie. Het
Serviceplan is een (grotendeels) digitaal programma.

Wat kunt u verwachten?

Ook met persoonlijk
ingesproken berichten:

“Hoi mam.
Denk je aan je
medicijnen?”

Tijd voor de
medicijnen

Tijd voor
diner

Speciaal direct telefoonnummer voor persoonlijk
advies en service: 0165-594532.

Tijd voor
ontbijt

Tijd voor
een tussendoortje

Persoonlijke begeleiding bij proefpakket op maat.

N ie u w !

Als eerste op de hoogte van nieuwe producten en
interessant nieuws.

EUROTEC
SERVICEPLAN

EuroTec Magazine 2x per jaar gratis thuisgestuurd.
Online nieuwsbrief max 4 x per jaar.
Welkomstpresentje bij aanmelding.
Toegang tot open dag/fabrieksbezoek inclusief
toegang tot het enige Stomamuseum ter wereld.

Tijd voor
lunch

Controleer of de
deuren dicht zijn

Prijs

69.95

Aanmelden? Neem contact met ons op!

0165-594532

serviceteam@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!
Drink een glas
water

www.eurotec.nl

Neem een
kopje koffie

ESTEEM

TM

1-delige ileozakjes

Binnen de ééndelige lijn Esteem
hebben
we het assortiment ileozakjes verder uitgebreid:
TM

KIES DE GEWENSTE WEERGAVE
Vijf verschillende weergavemogelijkheden en drie verschillende kleuren voor optimale leesbaarheid

• Ileozakjes met InvisiClose nu ook met kijkvenster
• Ileozakjes met clipsluiting in 3 maten

NIEUW

PRODUCT

Kenmerken en eigenschappen
Zaterdag
Morgen

9:30
27 Februari 2021

Zaterdag
Morgen

9:30

Zaterdag
Morgen

9:30

Morgen

9:30

Het is nu

Zaterdag
Morgen

27 Februari 2021

• De 1-delige huidplaat is makkelijk te verwijderen en erg
huidvriendelijk (aangepaste Stomahesive).
• De InvisiClose zakjes hebben een staaffilter. De clipzakjes
hebben een regelbaar filter met 4 openingen die je
gedeeltelijk (of helemaal) kunt afplakken. Beide filters
regelen het gas en voorkomen geurtjes zoveel mogelijk.
• Zakjes met een ovale vorm.

Scan de QR code
Zaterdag
Morgen

Zaterdag
Morgen

9:30

9:30

27 Februari 2021

27 Februari 2021

• Comfortabel in het dragen door de zachte bekleding en
de in te vouwen sluiting (InvisiClose).
Wilt u meer weten? Of wilt u het zelf proberen?
Bel of mail ons dan.

Vraag gratis een proefpakket aan!

Te bestellen op www.bbrain.eu of bel 088 - 008 0130

info.convatec@convatec.com

• 0800 022 44 44 (gratis) • www.convatec.nl

InvisiClose

Sluiting met clip

D E TA B O E VO O R B I J

RUBRIEKSNAAM

'Ook met een
handicap kun je
het leven vieren'
MANON (29) KREEG OP HAAR VIJFDE
EEN ERNSTIG AUTO-ONGELUK EN LIEP
HERSENLETSEL OP. ZE LAAT OP
MANONVANDENHEUVEL.COM ZIEN
HOE JE HET MAXIMALE UIT HET LEVEN
MET EEN BEPERKING HAALT.
“Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft

DAPPERE

STRIJDERS

een enorme impact op je leven. Dat
vergeten mensen nog weleens, omdat het
niet altijd direct zichtbaar is. Terwijl het wél
dag in dag uit je leven beïnvloedt. Dat je
bijvoorbeeld altijd rustmomenten moet
inplannen, omdat je snel overprikkeld raakt.
Of dat je enorme moeite kunt hebben met
concentreren en informatie verwerken – en
daardoor snel moe wordt. En dat zoiets
simpels als koken een enorme opgave kan
zijn. Tuurlijk, je kunt niet verwachten dat
iedereen altijd maar rekening met je houdt.
Maar een ander kan wél wat meer begrip
voor je situatie hebben, vind ik. Via mijn
blog hoop ik mensen hiervan bewust te
maken. Ook probeer ik anderen met NAH
te helpen. Te laten zien dat – het zij met wat
aanpassingen – je alsnog middenin het
leven kunt staan; het leven kunt vieren. Zo
geef ik tips over hoe je je week handig
plant, welke restaurants rolstoelvriendelijk
zijn en vertel ik hoe ik met mijn relatie omga.
De allermooiste reacties op mijn blogs? Als
een ‘mede-rolstoeler’ dankzij mijn vakantiepost ook weg is geweest. Dat hij of zij eerst

Steeds meer mensen doen via een
boek of blog hun verhaal om anderen
te inspireren. Om zo onderwerpen uit
een verdomhoekje te halen. Deze drie
bijzondere vrouwen doorbreken ieder
op hun eigen manier een taboe.
26

Vertel...

dacht dat dat te ingewikkeld zou zijn, maar
na het lezen van mijn blog tóch op vakantie
is gegaan. Dan denk ik echt: wauw! Daar
doe ik het voor.”
 at schuilt er achter het verhaal
W
van Manon? Ze vertelt het op
medireva.nl/vertel/leven-beperking
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RUBRIEKSNAAM

RUBRIEKSNAAM

'Ongewilde kinderloosheid is een wond die
nooit helemaal heelt'

WINNEN
We mogen
drie exemplaren van
het boek 'De hoop voorbij'
weggeven. Kans maken?
Mail naar
vertel@medireva.nl

JENNIFER (49) HEEFT MULTIPLE

LEONIE (32) LEEFT MET ZEVEN

SCLEROSE (MS). ZE IS ONGEWILD

CHRONISCHE AANDOENINGEN,

KINDERLOOS. IN HET BOEK ‘DE HOOP

WAARONDER HET PRIKKELBAAR

VOORBIJ’ VAN CARLA BEUKERS

DARMSYNDROOM. ZE BLOGT OVER

VERTELT JENNIFER HAAR VERHAAL.

HAAR LEVEN OP SUGARFRAME.NL.

“In 2013 besloten mijn man en ik definitief

“In 2012 raakte ik arbeidsongeschikt. Om

om een punt achter onze kinderwens te

toch iets om handen te hebben, zette ik

zetten. Daar ging een jarenlange strijd en

een lifestyleblog op. Voor mij was het een

vele medische onderzoeken aan vooraf.

uitgemaakte zaak dat ik ook over mijn

Michael heeft de spierziekte Spinale

aandoeningen zou schrijven. Want die zijn

Musculaire Atrofie (SMA) en bleek

evengoed een onderdeel van mij, het zou

onvruchtbaar. Artsen durfden geen

niet eerlijk zijn als ik daarover zwijg. Ook

fertiliteitstraject met ons aan. Omdat

voelde ik heel sterk dat ik mijn blog kon

Michael en ik beiden chronisch ziek zijn,

gebruiken om taboes te doorbreken. Aan

waren we volgens hen ‘niet geschikt’ voor

posttraumatisch stresssyndroom (PTTS) en

het ouderschap. Een vreselijk hard – en

conversiestoornissen kleeft bijvoorbeeld

oneerlijk – oordeel. Maar na jaren knokken

nog zoveel schaamte en onwetendheid.

waren we moegestreden en gaven we het

Dat moest anders. Wat niet wegneemt dat

op. Ook al is het nu acht jaar geleden, de

het soms best eng en spannend is. Zeker

pijn is nog altijd daar. ‘Ben je er nu nog niet

toen ik ging schrijven over mijn PTTS, wat is

overheen?’ zeggen mensen dan. Maar nee,

ontstaan doordat ik op school ontzettend

zo werkt het niet. Je gaat wel door met je

gepest ben. Op mijn blog ben ik daar heel

leven, maar het gemis… Dat blijft. Onge-

open over geweest – en dat voelde goed

wilde kinderloosheid is een rouwproces.

– maar toch ging voordat ik het plaatste

Die pijn heeft zoveel lagen. Je onvermogen

door me heen: zou ik dit nu wel doen? Maar

om kinderen te krijgen, is iets waarmee je

mijn drang om mijn verhaal te vertellen – en

altijd wordt geconfronteerd. Zeker ook om

zo anderen te inspireren en te helpen – wint

je heen; kijk maar naar alle reclames over

het meestal. Dat hoop ik straks nóg meer te

‘happy families’ en hoe alles in de maat-

kunnen doen; ik doe momenteel in deeltijd

schappij is ingericht op ‘het gezin’. Alsof het

de pabo. Ik hoop de leerkracht te worden

de gewoonste zaak van de wereld is. Maar

die ik zelf nooit heb gehad, maar die ik wel

dat is het niet voor iedereen. Meer begrip,

zó nodig had. Zo hoop ik te helpen om het

en vooral ‘voorzichtigheid’, zou dan fijn zijn.”

pesten op scholen te verminderen.”

Jennifer is een moeder zonder kind.
Wat doet dit met haar? Lees het op
medireva.nl/vertel/jennifer
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Vertel...

'Ik wil die juf
worden die ik
zelf zo nodig had'

Hoe is het om te leven met zoveel
chronische aandoeningen? Lees het
op medireva.nl/vertel/leonie
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Houd jij de zorg betaalbaar?
Blijft de zorg nog
wel betaalbaar?

Kan ik hieraan
bijdragen?

ONDERTUSSEN OP VERTEL

Vertel…

1

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

Hoe ga ik
verspilling in
de zorg tegen?

1 Medireva.nl/vertel/homemade-nachoschotel
Homemade by Jessica Mendels: video’s met heerlijke
gerechten zonder toegevoegde suikers. Deze keer
een verantwoorde nachoschotel.
2 Medireva.nl/vertel/powerpouch
Een pouch krijgen: Rian (30) noemt het een van de
beste beslissingen ever. “Na al die jaren ben ik
eindelijk van mijn buikpijn af!”
3 Medireva.nl/vertel/drinkvoeding
Aniek (27) moest letterlijk slikken toen ze voor het
eerst medische drinkvoeding nam, maar inmiddels is
ze eraan gewend. “Blijf proberen, er is echt wel een
smaak die je lust.”
4 Medireva.nl/vertel/test-gezonde-voeding
Gezond eten is belangrijk. Wat weet jij over gezonde
voeding? Test je kennis op Vertel… en weet hoe
gezond jij eet.

Wondprofessional

2

3

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

homemade

ijskoud de lekkerste

Stop met verspilling en help mee!

4

Omdat elke wond totale aandacht verdient

test je kennis

kakschaamte

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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G I F T B OX

Ziek ben je samen,
niet alleen
Kees Musch is herstellende van een herseninfarct. In zijn
leven kreeg hij al ongelooflijk veel op zijn bordje. Met de
giftbox van MediReva beurt zijn vrouw Joke la Roi hem op.

Joke (62): “Mijn man heeft in zijn

zijn linkerarm was slap, zijn mond-

alle dingen die op je pad komen. In

maakt. De ziekte van Hodgkin op zijn

huilen… Met gillende sirenes werd

gehad. Natuurlijk, dat voelt soms

leven onvoorstelbaar veel meege-

15e, de ziekte van Lyme op zijn 23e,

een rolstoel op zijn 37e... Keer op keer
moest hij vechten om weer een beetje
een normaal leven te leiden. In 2014
kreeg Kees blaaskanker. We hebben
jaren zitten tobben met drains,

infecties, bloedverlies en transfusies.
Een jaar geleden knapte hij dankzij
een ‘allium stent’ eindelijk echt op.

Terwijl iedereen door corona aan huis

gekluisterd was, voelden wij ons vrijer

dan we lange tijd hadden gedaan. Elke
dag trokken we er met de fiets op uit.
Wat hebben we genoten!

De rust duurde niet lang. Afgelopen
juni werd de tweede stent geplaatst.
Een week na de ingreep kreeg Kees

een herseninfarct, als gevolg van het

Kees afgevoerd. Twee dagen later

kreeg ik een andere man weer thuis:
vergeetachtig, uitgeput, gauw in de

war. Opnieuw stond zijn leven totaal
op de kop.

Inmiddels gaat het wat beter met hem.
Laatst heeft hij nieuwe remblokjes op
zijn handbike gezet, zodat we er dit

voorjaar hopelijk weer op uit kunnen.
Samen maken we er altijd weer het

beste van. Ik heb veel bewondering

voor Kees zijn doorzettingsvermogen.

En als hij af en toe toch aan zijn plafond
zit, trek ik hem er weer doorheen. Door
een klusje te bedenken, te gaan fietsen
of wandelen. Of nu door hem op te
beuren met de giftbox.”

tijdelijk stoppen met bloedverdunners.

Kees (61): “Ik vind het geweldig dat

aantrof in bed. Kees sloeg wartaal uit,

enorm. Weet je, je leeft je leven met

Ik zal nooit vergeten hoe ik hem
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hoek hing scheef. Ik kan er nog om

Vertel...

Joke me zo heeft verrast! Het raakt me

mijn leven heb ik veel tegenvallers
oneerlijk. Maar het helpt niet om

daarin te blijven hangen. Dus ga je

door. Joke is me in al die tijd tot grote
steun geweest. Ze is mijn alles, mijn

maatje door dik en dun. Al veertig jaar!
Gelukkig hebben we ook heel veel

mooie tijden gehad samen. Bijvoor-

beeld tijdens onze prachtige kamper-

tochten door Noorwegen en Zweden.

'We voelden ons vrijer
dan ooit, maar het
duurde niet lang'

En wat hebben we veel lol gehad van

onze gezamenlijke passie voor curling.
Een ideale sport voor ons, want het is
geschikt voor rolstoelers én niet-rolstoelers. Zodra corona en mijn

gezondheid het toelaten, pakken we
dat weer op.”

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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PUZZEL

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

5X KANS OP EEN
Zweedse puzzel
EN
KAYA SIERADEN
EEN SIERAD
N Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de
CADEAUBON
CADEAUBO
oplossingsbalk.
WIN

T.W.V. € 50

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!

Een uniek sieraad met waardevolle betekenis: de sieraden van KAYA vertellen
ieder een eigen verhaal. Je kunt de sieraden naar eigen smaak personaliseren.
BijvoorbeeldUNIVERSELE
met een gravure van de naam van je kinderen of je geliefde. Of met
RUIMTE I.E.
STEKKER
GROTE
een speciale datum of bijzondere symbolen.
Met een waardebon ter
waarde van
OMROEPNAAKT
PAPEGAAI
GEBOUW
€ 50 valt er bij KAYA
LICHT Sieraden genoeg te kiezen.

BETOVERENDE
INVLOED
KEEL

WOORDBekijk de collectie online op kayasieraden.nl

GEBRUIK
Zweedse
puzzel

UITGROEISEL
Breng de letters uit de9genummerde vakjes
over naar de gelijkgenummerde vakjes van de
oplossingsbalk.
BUURMAN
(GEWEST.)

HERTACHTIG
DIER

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.

BETOVERENDE
INVLOED

UNIVERSELE
STEKKER

KEEL

LICHT

DAPPERE
VROUW
RUIMTE I.E.
OMROEPGEBOUW

GROTE
PAPEGAAI

AM. STAAT

ZIN

WOORDGEBRUIK

PL. IN
9TURKIJE

5

UITGROEISEL

EN DAPPERE
(FRANS)

BUURMAN
(GEWEST.)

VROUW

ENG. ADELLIJKE TITEL

2

AM. STAAT
HERTACHTIG
DIER

ZIN

PL. IN
TURKIJE

8

ENG. ADELLIJKE TITEL

MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn

Dit zijn de winnaars van de puzzel
uit het vorige nummer: Carla Jocker

Ervaar het zelf en vraag
een gratis proefpakket aan.

uit Rotterdam, Shadé Paauwe uit Sittard en

Ga naar: www.attends.nl/proefpakket
of scan de QR-code.

DRUKKEND
WARM

7

8
TELEVISIE

4

DEEL VAN
KROATIË

TELEVISIE

DEEL VAN
KROATIË

6

VAN LINKS
VANNAAR
LINKS
NAAR
RECHTS
RECHTS

7

1

1

© DENKSPORT
PUZZELBLADEN
© DENKSPORT
PUZZELBLA

Peter Bauwens uit Alphen aan den Rijn

Van harte gefeliciteerd!

MILIEUEFFECTRAPPORT

ADMINISTRATIE

VOORZETSEL

of mail naar puzzel@medireva.nl.

3

ADMINISTRATIE

4

De letters in de oranje vakjes
vormen de oplossing. Stuur deze
voor 15 juni 2021 in naar: VOORZETSEL

MILIE
EFFE
RAPP

EN (FRANS)

2
BEDRIJF

3

5

DRUKKEND
WARM

BEDRIJF

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.

NAAKT

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

6

7

8

7

9

8

9

De prijswinnaar staat ook op: medireva.nl/vertel

www.attends.nl
info@attends.nl

088-220 88 99
Wij helpen u graag!

Volg ons op Facebook en YouTube!

Attends Zorg en Welzijn
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Wat je vraag of
behoefte ook is.

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

medische
voeding

44012

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

*44012*

stoma

