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Attends Lady Night Pad 6 is een anatomisch gevormd 
incontinentieverband voor ’s nachts. Een bredere 
achterkant zorgt voor extra bescherming tijdens de nacht. 
Deze is geschikt voor matig tot zwaar urineverlies.

LADY NIGHT PAD 6

Anatomisch gevormde kern 
voor een nauwsluitende en 
comfortabele pasvorm op het 
lichaam. Deze vermindert het 
risico op lekkage.

Zachte elastische randjes 
zorgen voor een natuurlijke 
komvorm, voor verbeterde 
pasvorm en bescherming 
tegen lekkage.

Dual Core/ Dubbele 
kerntechnologie met 
aquisitielaag helpt het 
risico op lekkage te 
verlagen en houdt de 
huid droog.

Incontinence protection for you

Super zachte toplaag 
voor verbeterde 
zachtheid en comfort.

De witte en luchtdoorlatende 
buitenlaag zorgt voor 
comfort, discretie en een 
gezonde huid.

Beschikbare absorptieniveaus:

Vanwege de fi xatiestrook
eenvoudig te bevestigen in 
het eigen, goed aansluitend 
ondergoed voor extra 
discretie.

LICHT MATIG ZWAAR

210 53 4 76 98 10

Macroweg 10, 5804 CL Venray, 
Nederland

NL +31 (0) 88 220 88 99
BE +32 (0) 3 454 50 17

info@attends.nl
info@attends.be

attends.nl
attends.be

Meer informatie?
Bezoek: attends.nl of 
attends.be

Attends Zorg en Welzijn
Attends Verzorging en Welzijn  

Vraag hier een 
gratis sample aan
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Lach en een traan
Lachen is gezond én helpt tegen de pijn? Een 
kwartiertje Draadstaal, Sluipschutters of oer- 
Hollands cabaret kijken, kan je pijngrens met 10% 
verhogen. Als je oprecht in de lach schiet, maak je 
endorfine aan. Dit stofje zorgt ervoor dat je je 
prettig voelt en dat je minder pijn ervaart. Maar 
wat als het lachen je door ziekte grotendeels is 
vergaan? 

“Zelfs in een heftige tijd valt er altijd nog wel wat  
te lachen”, vertelt Paula de Grauw in deze Vertel. 
Ze kreeg tijdens de eerste lockdown de diagnose 
blaaskanker. “Ik zie mezelf nog zitten, alleen in  
die hele lege ziekenhuishal. Hartverscheurend 
huilend.” Ze zet de knop om en maakt er het beste 
van. Dat is wie ze is, een positief mens die stan-
daard vrolijk opstaat. “Ik zie humor niet per se als 
een medicijn, want beter word je er niet van, maar 
het helpt zeker om zo’n heftige periode te dragen.” 

Als er iemand mensen aan het lachen weet te 
krijgen, dan is het wel André van Duin. Een 
kwartier grappen en grollen van hem en je weet 
zeker dat je lichaam endorfine aanmaakt. Die 
endorfine was in het najaar van 2020 bij de komiek 
zelf ver te zoeken. Diagnose: darmkanker. Wat 
hielp hem om deze zware tijd door te komen? 
Afleiding. “Onder de mensen blijven, praten 
wanneer en met wie ik wilde. En soms ook juist 
helemaal niet.” Je leest zijn column op pagina 25.  

Bijzonder is ook het verhaal van de 6-jarige Sanne 
en haar moeder Maartje. Sanne zal nooit zindelijk 
worden door een overactieve blaas. De kleine meid 
slaat zich er met verve doorheen en weet juist met 
grapjes andere kinderen te laten lachen in moeilijke 
tijden. Ze is anders, maar toch ook weer niet.  
Of zoals Maartje zegt: “Ze draagt een katheter,  
so what!” 

Zin om te lachen? Op vertel-online.nl/humor 
hebben we 10 hilarische sketches op een rij gezet. 

L E E S  M E E R
Ons platform is vernieuwd. Neem 
snel een kijkje op vertel-online.nl 
voor meer inspirerende verhalen. 
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QR-CODE
Scan de code met  
de camera van je 

smartphone of tablet,  
klik op de link die 

verschijnt en je zit meteen 
op de pagina van  

vertel-online.nl

Het leven is soms onvoorspelbaar.

De veiligheid van 
een huidplaat 
beter niet.

Testresultaten* bewijzen 
dat eakin dot® 

huidplaten het meest 
veilig zijn1.

Hecht snel, verlengt draagtijd en is 
toch eenvoudig te verwijderen - draagt 
bij aan een zorgeloos leven zonder 
onvoorspelbare lekkages.

       Ook      vriendelijk     voor uw       huid.
Bestel uw 
gratis samples 
vandaag

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

1. T.G. Eakin Laboratory Testing Summary report, skinsmart hydrocolloid 2020 (Data on file)     *Data is based on in vitro testing and may not be representative of real life user experience

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

De voordelen van Curan Lady:
✔		Discrete en compacte vormgeving 

Handzaam en onopvallend mee te  
nemen en weg te gooien 

✔	Direct klaar voor gebruik
  Katheter is al geactiveerd door  

de gelcoating

✔	Comfortabel
 Pijnloos en soepel in te brengen

✔			Gladde gepolijste ´ogen´
  Voor een goede urineafvoer en  

bescherming van de plasbuis

✔		Gebruiksvriendelijk & Hygiënisch  
Eenvoudig te openen en te sluiten  
en 100% lekvrij

Ervaar het gemak van de 
vernieuwde Curan Lady
Voor een actief en sociaal leven

NieuwVolledig recyclebaar
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“Het was precies de eerste week van de eerste 
lockdown toen ik de diagnose kreeg. Ik zie mezelf 
nog zo zitten, alleen in die hele lege ziekenhuishal. 
Hartverscheurend huilend. Dat ik blaaskanker 
had, kwam voor mij echt als donderslag bij 
heldere hemel. Ik had nooit ergens last van. Ja, de 
laatste weken een branderig gevoel bij het plassen. 
Blaasontsteking, dacht ik. Maar omdat antibiotica 
niet hielp, stuurde de huisarts me door naar de 
uroloog. Veel spannends verwachtte ik er niet van, 
dus was ik in mijn eentje naar het ziekenhuis 
gegaan. Tijdens de scopie bleek het gelijk foute 

boel. Dat kwartje viel hard! Ik weet nog dat het 
voelde alsof ik een zware straf kreeg opgelegd, 
misschien zelfs wel de doodstraf, voor iets wat ik 
helemaal niet had gedaan. Gek is dat, je hoort van 
mensen die kanker krijgen en toch denk je dat het 
jezelf nooit overkomt. Maar op dat moment 
besefte ik: nu ben ik aan de beurt. Eenmaal thuis 
hebben mijn man Harm en ik er samen nog een 
potje om zitten huilen, maar daarna lukte het me 
gelukkig de knop om te zetten. ‘Oké’, zeiden we 
tegen elkaar, ‘dit is wat het is en we gaan er het 
beste van maken.’”    >

Door corona kon Paula de Grauw (61) haar gevecht tegen 
blaaskanker niet delen met familie of vrienden. Gelukkig 
wel met haar man! Met humor en positiviteit sloegen ze 
zich er samen doorheen. 

Er is altijd 
wel wat te 
lachen

     7

‘Je had me moeten 
zien peuzelen van 
die kroketten onder 
de dekens’
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Kleine wereld
“Van april tot en met november ben ik erg ziek 
geweest. Ik had de meest agressieve vorm van 
kanker, wat inhield dat mijn blaas niet meer te 
redden viel. Ik kreeg twaalf chemokuren en 
daarna zou ik een stoma krijgen. Die chemo’s 
sloopten mijn lichaam totaal. Ik was extreem 
misselijk, droogde uit, verloor veel gewicht, had 
last van oorsuizen, kreeg trombose en huiduitslag 
en verloor al mijn haar. Een hele heftige tijd, 
waarin ik naast Harm zo ongeveer niemand heb 
gezien. Ik was natuurlijk extra vatbaar voor 
corona, dus mocht ik nergens heen en kwam er 
niemand bij ons. De enige plek waar ik de deur 
voor uit kwam, was het ziekenhuis. Gelukkig kon 
Harm altijd mee, maar onze kinderen, mijn broers 
en zussen, moeder en vrienden moesten die hele 
periode op afstand blijven. Dat vond ik erg 
moeilijk! Ik heb het ontzettend gemist onder de 
mensen te zijn. Even een knuffel, een terrasje, 
afspreken in de stad; het had me juist kunnen 
helpen om tussen die chemo’s door weer wat op te 
laden. Iedereen leefde gelukkig wel enorm mee. 
Ik schreef elke paar dagen een blog en kreeg daar 
veel reacties op. Ook heb ik veel vrienden gespro-
ken via FaceTime en ontving ik meer dan twee-
honderd kaarten! Heel af en toe hebben we bij 
mooi weer stiekem ook wel wat gesmokkeld hoor. 
Dan ontvingen we één of twee mensen in de tuin, 
op afstand. Ja, daar genoot ik dan erg van. Zij 
waren mijn beste medicijn!” *
Krokettengeluk
“Dat Harm en ik die periode heel erg met zijn 
tweeën moesten doorstaan, heeft onze band nog 

meer versterkt. Dag en nacht was hij er voor me. 
Hij raapte me altijd weer op als ik er doorheen zat, 
ondanks zijn eigen zorgen en verdriet. Echt mijn 
rots in de branding! Zo rond de eerste chemokuur 
waren we veertig jaar getrouwd. In plaats van het 
grote feest dat we hadden gepland, zaten we 
samen aan de thuisbezorgde high tea. Jammer 

natuurlijk, maar we konden ook weer genieten 
van ons intieme momentje samen. Het lukte in 
dat turbulente jaar sowieso goed de humor van 
dingen in te blijven zien. Zelf ben ik altijd al een 
positief mens geweest; ik sta standaard vrolijk op. 
Het heeft me enorm geholpen dit ziekteproces 
door te komen. Ik zie humor niet per se als een 
medicijn, want beter word je er niet van. Maar het 
helpt wel om zo’n periode te dragen. En zelfs in 
zo’n heftige tijd valt er heus nog wel een hoop te 
lachen hoor! Ik zal nooit vergeten dat Harm me 
een keer ophaalde uit het ziekenhuis en ik bij de 
uitgang saucijzenbroodjes rook. ‘Wat zou ik graag 
wat hartigs lusten,’ zei ik in de auto. Dat dit 
waarschijnlijk weer een braaksessie zou opleve-
ren, had ik er wel voor over. Dus lag ik even later 
thuis in bed met twee heerlijke, verse kroketten. 
Je had me moeten zien peuzelen onder die 
dekens. Hoe doodziek ik ook was, van dat soort 
momentjes werd ik dan gewoon gelukkig!”

Gremlin-figurant
“Bij het pruikenatelier heb ik ter plekke mijn 
laatste strengen haar af laten scheren. ’s Avonds 
voor de spiegel stond ik gekke bekken te trekken. 
‘Moet je kijken’, riep ik naar Harm. ‘Als de 
Gremlins nog figuranten zoeken, moeten ze mij 
hebben.’ Want als je kaal bent, heb je ineens grote 
oren joh! 

Soms verbaasden mensen zich erover dat ik zo 
positief kon blijven. Zelf denk ik dat het hielp dat 
ik mijn ziekte kon accepteren. Mijn overlevings-
kans was geschat op veertig procent, dus ik wist 
dat doodgaan een reële mogelijkheid was. En ook 
al wílde ik het niet, ik had er wel vrede mee. 
Daardoor kwam er ruimte voor humor. En als je 
het slechtste scenario kan accepteren, is elk beetje 
goed nieuws een dikke bonus.” 

Een hele verbouwing
“Toen we hoorden dat de chemokuren goed 
aansloegen, ging het dak eraf en hebben we ons 
leeggejankt van vreugde! Maar zoals verwacht, 
was mijn blaas niet meer te redden. Na een paar 
weken herstellen, was het zover: de grote operatie. 

Naast mijn blaas zijn uit voorzorg nog zes organen 
verwijderd. Een hele verbouwing, met een stoma 
op de koop toe. Daar heb ik het soms wel moeilijk 
mee. Natuurlijk ben ik blij dat alles goed afgelo-
pen is, maar met zo’n nylon zak op de voorkant 
van mijn romp voel ik me totaal niet meer mooi of 
aantrekkelijk. Vergelijk het met een nieuwe bank 
waar een enorme inktvlek op komt. Je kan nog 
steeds lekker zitten, maar het is toch niet wat het 
was hè? Toch maakt het mijn leven niet minder 
leuk. Ik kan alles met mijn stoma, doe weer alles 
wat ik vroeger deed. Net als voor mijn ziekte, geef 
ik mijn leven weer een dikke 8. Of maak er maar 
een 8,5* van, want mijn ziekte is in zekere zin ook 
verrijkend geweest.” 

‘Als je het slechtste  
scenario kunt accepteren, 
is elk beetje goed nieuws 
een dikke bonus’ 

‘Als de Gremlins nog  
figuranten zoeken,  
moeten ze mij hebben’ 

L E E S M E E R 
Een kwartier komedie of cabaret kijken, kan de pijngrens 
met 10% verhogen. Een lach als pijnstiller, hoe zit dat? 
Lees het op vertel-online.nl/humor  

Resultaten stoma onderzoek
·    81% van de stomadragers beoordelen 

de kwaliteit van hun leven met een 7 of 
hoger.

·   De partner óf familie is voor de 
meeste stomadragers de grootste steun 
en toeverlaat gedurende het proces.

Bron: stomaonderzoek MediReva
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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

“Eigenlijk wilde ik al lang iets bedenken 
om in kindertaal uit te kunnen leggen 
wat de ziekte van Hirschsprung is. 
Toen ik in 2018 een afstudeerproject 
aan de kunstacademie mocht kiezen, 
dacht ik: dit is mijn kans. Ik kan 
eindelijk doen wat ik vroeger als kind 
zelf erg miste. Namelijk op een speelse, 
begrijpelijke manier informatie 
overbrengen over de aangeboren ziekte 
van Hirschsprung. Een kinderboek 
met vrolijke prints en tekst in rijm leek 
me hier perfect voor. Zo kwam ik op het 
verhaal van Momo beer en het avon-
tuur in het ziekenhuis, waarbij Momo 
beer zelf ook Hirschsprung heeft.
Bij mij kwamen artsen er een paar 
dagen na mijn geboorte achter dat ik 
geen ontlasting produceerde. Alles wat 
ik binnenkreeg, kwam er niet uit. In het 
Radboudumc ontdekten ze uiteindelijk 
dat ik de ziekte van Hirschsprung had. 
Dit is een aangeboren chronische 
darmziekte waarbij de darmen de 
ontlasting niet goed richting de anus 
bewegen, omdat de zenuwcellen in een 
bepaald deel van de darmwand ontbre-
ken. Een paar maanden later werd ik al 

geopereerd. Hierbij werd het slechte 
stukje darm verwijderd en kreeg ik een 
tijdelijke stoma. Het is een zeldzame 
ziekte met verschillende ziektebeelden. 
Naarmate ik ouder werd, voelde ik me 
soms onbegrepen en eenzaam. Ik 
kende niemand anders met Hirsch-

sprung en vond het lastig om aan 
anderen uit te leggen wat ik had. 
Bovendien was ik me heel bewust  
van mijn lichaam en littekens. 
Voor dit prentenboek wilde ik daarom 
niet alleen op een toegankelijke manier 
uitleggen wat deze zeldzame chroni-
sche darmziekte inhoudt. Ik wilde ook 

een stukje herkenning bieden. Zodat 
andere kinderen weten: ik ben niet 
alleen. Ook hoop ik dat kinderen door 
dit boek misschien gerustgesteld 
worden, omdat ze weten wat ze kunnen 
verwachten. Zelf was ik als kind bang 
voor ziekenhuisafspraken. De onbe-
kende mensen in een klinische omge-
ving, de typerende geur van een 
narcose en de angst voor wat er komen 
ging. Bij aanschaf van het boek krijg je 
daarom ook een gratis dokter-handpop 
of Momo beer-knuffel, zodat kinderen 
altijd een vriendje bij zich hebben. Ik 
hoop dat ik de ervaring die ik als kind 
heb gehad op een positieve manier kan 
inzetten voor kinderen die nu in deze 
situatie zitten. En dat ze door dit boekje 
beseffen: het is niet erg als je denkt dat 
je anders bent. Iedereen is uniek en het 
is mooi hoe jij bent.”

- MONIQUE KLAARE (28)

KINDERTAAL 

'Met Momo beer 
vertaal ik de  
ervaring die ik als 
kind had op een 
positieve manier'
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Kenmerken Manuka honing:

Hecht aan mensen.

• Zuivere honing uit Nieuw-Zeeland
• Werkt antibacterieel 
• Heeft een ontstekingsremmend e� ect

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

Ruime keuze uit 1-delige en 2-delige materialen
Zowel voor colostoma-, ileostoma- en 
urostomadragers. 

Scan de QR-code
Om gratis proefmateriaal aan te vragen. Aanvragen kan ook via info@welland.nl 
of bel: +31 (0)88 6670066 (Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt 
één van de medewerkers van Welland graag contact met u op).

Lekkage- en/of huidproblemen?

met

Probeer dan een huidplaat met huidvriendelijke ingrediënten, 
inclusief Manuka honing.

Rode of  geïrriteerde huid?

V
ER

/2
0

22
0

1

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

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

Volg Welland op Facebook, Instagram of LinkedIn voor alle laatste ontwikkelingen!

https://www.facebook.com/WellandNL https://nl.linkedin.com/company/welland-nederland-bv

+ 31 6 305 82369www.instagram.com/wellandnederland

L E E S M E E R 
Moeder Chantal en dochter  
Wies hebben allebei de ziekte  
van Hirschsprung. Hoe gaan ze 
daarmee om? Lees hun verhaal  
op vertel-online.nl/chantal

Het 

prentenboek 

Momo beer en het 

avontuur in het ziekenhuis 

bestellen? Ga naar 

dewinkelvanmokka.nl.
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Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je fitter, energieker 
en vrolijker bent én kan bepaalde ziektes voorkomen en 

klachten verminderen. Praktische tips op een rij.

De wandel-app Ommetje is 
populair geworden tijdens de 
eerste lockdown en dat is niet 
voor niets. Dagelijks een ommetje 
maken, is belangrijk voor je 
fysieke en mentale gezondheid. 
Het maakt je lijf en hersenen fit, 
zorgt voor meer energie, helpt je 
te onthaasten en boost je produc-
tiviteit en creativiteit. Met de 
Ommetje-app kun je alleen, maar 
ook met vrienden, familie of 
collega’s een wandelwedstrijd 
beginnen en zo elkaar stimuleren 
om te wandelen. Download de 
app gratis, bijvoorbeeld via 
hersenstichting.nl/ommetje.

Maak een ommetje

Leefstijl 
als medicijn

10 simpele tips voor 
gezond eten
Prof. dr. Hanno Pijl is internist-endocrino-
loog en hoogleraar diabetologie aan het 
LUMC. Hij is medeoprichter van het 
Nederlands Innovatiecentrum voor Leef-
stijlgeneeskunde. In zijn PEP-talk op de  
site van het LUMC deelt hij tien simpele 
 tips voor gezond eten.

1.     Vermijd industrieel geproduceerde  
voedingsmiddelen. 

2.     Groente & fruit zijn de basis van  
dagelijkse voeding.

3.     Wees zuinig met (geraffineerd) zetmeel  
als wit brood, witte pasta en witte rijst.

4.     Kies voor volkoren graanproducten  
(maar met mate).  

5.      Gebruik volvette gefermenteerde 
melkproducten als yoghurt, kwark  
en kaas.

6.     Eet elke dag een hand ongezouten 
noten.

7.     Eet ten minste twee keer per week vis.
8.    Eet matig vlees.
9.    Kies voor olijfolie. 
10.     Drink water of thee in plaats van fris-  

of fruitdrank. 

D O E M E E 
Download de Ommetje-app en  
doe mee aan de MediReva 
wandel challenge. Kijk  op  
vertel-online.nl/ommetjechallenge 

Wist je dat…

… meer dan de helft van de 
Nederlanders leeft met min-
stens één chronische ziekte?  
De verwachting is dat de 
aantallen de komende jaren 
blijven stijgen.
Bron: Nivel Zorgmonitor 2019

Leefstijl op recept
Huisarts en kaderarts diabetes 
Jacqui van Kemenade schreef 
Leefstijl op recept – over gewicht, 
gezond leven en hoe te ontsnappen 
aan diabetes – op basis van weten-
schappelijke publicaties en haar 
eigen ervaringen als huisarts. Aan 
de hand van leefstijlpijlers legt ze uit 
wat de effecten van leefstijl op de 
gezondheid kunnen zijn en hoe je 
hiermee chronische ziektes als 
diabetes kunt verminderen of 
voorkomen. 
€ 20,99 Scriptrum

Het leefstijlboek 
Huisarts Tamara de Weijer deelt prak-
tische tips over een gezondere leefstijl 
(slaap, voeding, bewegen en ontspan-
nen) gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek en praktijkervaring. 
Inclusief 30 gezonde recepten en 
diverse ervaringsverhalen. 
€ 24,99 Kosmos Uitgevers

2x lezen

4 Leefstijlpijlers
Een gezonde leefstijl bestaat in 

elk geval uit deze vier pijlers:

1. Gezond eten
2. Veel bewegen

3. Voldoende slaap
4. Voldoende 
ontspannen
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Happy, healthy huis
Je legt de connectie misschien niet direct maar 
hoe je woont en hoe schoon je huis is, heeft veel 
invloed op je gezondheid. Volgens wetenschap-
pelijk onderzoek van de Universiteit van Harvard 
brengen we maar liefst 65% van ons leven binnens-
huis door. En dat was zelfs nog voor de pandemie 
begon. Wil je investeren in een gezonde leefstijl, 
investeer dan zeker ook in een gezond huis. Een 
van de belangrijkste zaken volgens de Harvard-
wetenschappers: doe je schoenen uit zodra je je 
woning binnen stapt. Zo zorg je ervoor dat vuil 
van buiten ook echt buiten blijft. Zorg daarnaast 
voor veel frisse lucht, investeer bijvoorbeeld in 
een luchtfilter. Binnenshuis is de lucht gemiddeld 
twee tot vijf keer viezer dan buitenshuis. Boven-
dien zorgt frisse lucht ervoor dat je minder snel 
last van hoofdpijn krijgt. 

Minder prikken en pillen
Natuurlijk is niet iedere ziekte te 
voorkomen met een gezonde leefstijl, 
maar je kunt je gezondheid er wel een 
flinke boost mee geven. Langdurige 
stress, weinig bewegen, slecht slapen, 
roken, alcohol drinken en ongezonde 
voeding met veel suikers en snelle 
koolhydraten zijn allemaal van invloed 
op een slechte gezondheid en kunnen 
(chronische) ziektes veroorzaken. 
Medicatie pakken in dit geval alleen de 
symptomen van een ziekte aan, maar 
niet de oorzaak. Uit wetenschappelijke 
onderzoeken blijkt dat een gezonde 
leefstijl – en goede coaching en begelei-
ding hierbij – cruciaal kan zijn om 
chronische niet-besmettelijke ziektes, 
zoals diabetes type-2, obesitas, hart- en 
vaatziekten en dementie, te voorkomen 
en zelfs terug te draaien. 

… 80% van de  
65-plussers een of  

meer chronische aan- 
doeningen heeft?

Bron: LUMC

WIST JE DAT... 

Gerrie van Deuren (57) 
heeft diabetes type 1. Ze 
ging nog actiever met een 
gezonde leefstijl aan de slag en niet  
zonder resultaat.

“Ik heb altijd veel gesport en at gezond. Toen 
ik vijf jaar geleden tijdens het hardlopen 
steeds vaker moest wandelen, dacht ik: er 
klopt iets niet. Nadat ik nog meer klachten 
kreeg, ging ik naar de huisarts die na een 
vingerprik vaststelde dat ik diabetes had. 
Met een waarde van 32 werd ik met spoed 
naar het ziekenhuis gebracht voor een 
insuline-infuus. Diagnose: diabetes type 1 
LADA (Latent Autoimmune Diabetes in 
Adults, red.). Het duurde lang voordat ik 
accepteerde dat ik diabetes had. Ik was zó 
met sport en gezond leven bezig. Toch 
besloot ik ook direct: ik ga minderen met 
suiker. Ik kon het niet rijmen dat me werd 
aangeraden om druivensuiker of cola te 
nemen als mijn bloedsuikerwaarden 
daalden. Ik merkte direct verschil: ik hoefde 
veel minder te spuiten. Toch wilde ik uit die 
vicieuze cirkel komen van spuiten en eten. 
Ik minderde met koolhydraten, at in plaats 
daarvan eiwitten en vetten, noten en zaden 
en besloot elke dag te sporten of een flinke 
wandeling te maken. Inmiddels spuit ik 
stukken minder, maar het allerfijnste is dat 
ik in mijn hoofd nog maar weinig met de 
ziekte bezig ben. Genezen van diabetes type 
1 kan niet, maar dankzij mijn leefstijl heb ik 
er minder last van. Dat is me alles waard.” 

‘Spuit veel  
minder 
insuline’

L E E S M E E R 
Meer lezen wat voor invloed een gezonde leefstijl 
op diabetes kan hebben? Lees het uitgebreide 
interview met Gerrie op vertel-online.nl/gerrie

Mensen met diabetes type 2 hebben veel baat als ze vijftien kilo of 
meer afvallen. Dit blijkt uit onderzoek van de Newcastle University. 
De ene helft van de deelnemers kreeg een standaardbehandeling met 
medicijnen en insuline, de andere helft ging op een dieet. De groep 
patiënten die het dieet volgde, slaagde erin de bloedsuikerspiegel 
terug te brengen naar normale waarden en kon stoppen met medi-
catie. In de controlegroep lukte dit slechts 4% van de deelnemers. 

15 kilo minder

Het belang van slaap
Voldoende slaap is voor je brein net zo belangrijk als 
gezond eten, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. 
Tijdens je slaap krijgt je lijf rust en kan je brein alle 
indrukken van overdag verwerken. Wie goed slaapt, 
voelt zich de volgende dag uitgeruster, vrolijker én 
productiever. Slaap je structureel te kort, dan ben je niet 
alleen vermoeid en uitgeblust, maar ook je stofwisseling 
raakt van slag. De glucose in je bloed verhoogt en je 
krijgt insulinepieken. Chronisch slaapgebrek vergroot 
dan ook de kans op diabetes, overgewicht, depressie  
en hart- en vaatziekten.



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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WILLEM HOOFT (31) LIEP VIJF JAAR GELEDEN DOOR 
EEN MOTORONGELUK EEN COMPLETE DWARSLAESIE 
OP, TOCH IS HIJ NU PROFESSIONEEL KITESURFER. 
ONLANGS KWAM ZIJN EERSTE BOEK UIT.
“Spelen met de elementen, je kop leegmaken en een mega 
adrenaline rush… Kitesurfen geeft me het allerbeste gevoel 
van de wereld. Om dat in mijn conditie te kunnen doen, was 
een lange weg met keihard trainen en de nodige trials and 
errors. Maar het is me gelukt! Als ik nu aan het kiten ben in 
Kaapstad – iets waar ik na mijn ongeluk alleen maar van kon 
dromen – moet ik mezelf nog altijd even knijpen. De wind 
om me heen, de Tafelberg op de achtergrond en soms zelf 
pinguïns en zeehonden die voorbijzwemmen… Magisch 
gewoon! Mijn boodschap naar de wereld: je kunt zoveel 
meer dan je denkt, echt je grenzen verleggen. En je droom
leven leiden. Dat hoop ik niet alleen als professioneel 
parakiter uit te dragen. Ook met mijn stichting en mijn werk 
als motivational speaker wil ik mensen inspireren. Vertellen 
over veerkracht, hoe je met tegenslag om kunt gaan. Want 
vroeg of laat moet iedereen met shit dealen. De vraag is 
alleen: hoe doe je dat? Ik hoop anderen daar iets over mee 
te geven. Het leven heeft soms zonder meer een prijs, dat 
weet ik als geen ander. Maar tegelijkertijd ben ik juist dóór 
mijn dwarslaesie nog meer gaan beseffen dat je het zo leuk 
mogelijk moet maken. En je je dromen achterna moet gaan.”

Willem joeg zijn dromen achterna. 
Hoe deed hij dat? Lees zijn hele  
verhaal op vertel-online.nl/willem 
 Een meer inclusieve samenleving, daar gaan deze drie 

‘rollers’ voor. Waar iedereen geaccepteerd wordt en gelijke 
kansen krijgt. Dus ook mét een chronische aandoening of in 

een rolstoel. Gewapend met pen en papier trekken deze 
wielende wereldverbeteraars ten strijde. 



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

LUCIE HENDRIX (18) HEEFT DE SPIERZIEKTE 
CONGENITALE NEMALINE MYOPATHIE 
(NM). ZE BESCHRIJFT EEN KARAKTER MET 
EEN ROLSTOEL IN HAAR EIGEN KINDER-
BOEK ‘FLIPS RUIMTESCHIP’, ZONDER DE 
BEPERKING DAARBIJ TE BENOEMEN. 
“Vrijwel mijn hele leven zit ik in een rolstoel. 

Voor mij is dat normaal, terwijl dat voor anderen 

lang niet altijd zo is. Stom eigenlijk, toch? Dat 

mensen je anders behandelen, of vreemde of 

nare opmerkingen maken achter je rug om. Ik 

wilde daar graag iets aan doen, maar hóe? Toen 

mijn neefje bijna jarig was, wist ik het: ik ging zelf 

een kinderboek schrijven én illustreren! Ook 

omdat ik had gemerkt dat het beeld van 

kinderen met een beperking lang niet altijd 

even goed uit de verf komt. In verhalen zie je 

vaak alleen maar kinderen met een beperking 

als die beperking ook relevant is voor het 

verhaal. Maar zo krijg je als lezer het idee dat 

deze groep anders of bijzonder is. Terwijl het in 

de eerste plaats vooral gewoon kinderen zijn, 

met hun eigen hobby’s en dromen. In mijn boek 

heb ik dan ook een personage opgenomen die 

in een rolstoel zit, maar dat komt verder niet ter 

sprake in het verhaal. Er wordt geen ding van 

gemaakt dat het meisje een beperking heeft; 

zoals het moet zijn. Die boodschap – dat we 

elkaar meer moeten accepteren zoals we zijn 

– help ik graag verspreiden.”

Lucie strijdt voor inclusiviteit.  
Hoe? Lees haar verhaal op 
vertel-online.nl/lucie

MARTINE REESINK (49) IS GEBOREN MET 
HET EHLERS DANLOS SYNDROOM (EDS). 
MARTINE BLOGT OVER HAAR LEVEN OP 
WELKOMINDEWERELDVANEENKNEUS.
COM EN HEEFT VERSCHILLENDE BOEKEN 
OP HAAR NAAM STAAN.
“In een rolstoel terechtkomen, het leek me 

vroeger zó erg. Maar in 2013 was er geen 

ontkomen meer aan. Heel heftig natuurlijk, 

maar tegelijkertijd dacht ik ook: oké Tien, dan 

ga je vanaf nu je volop inzetten om EDS op de 

kaart te zetten. En zo begon ik met bloggen. 

Want er wordt qua EDS nog zo vaak een 

verkeerde diagnose gesteld, of pas veel te laat. 

Daar weet ik alles van! Jarenlang ben ik niet 

serieus genomen; haast als vanzelf word je dan 

sarcastisch. Alleen zet ik dat nu op een andere 

manier in. En wel door er open en eerlijk over 

te schrijven, met veel zwarte humor en 

zelfspot. Schrijven is heel helend voor me 

geweest, en nog steeds. Dat je merkt: ik kan 

nog wél wat, en iets bijdragen aan de wereld. 

Dat geeft voldoening, zeker omdat ik op de 

meeste dagen niet verder kon dan twee keer 

per dag de hond uitlaten. Maar het is wat het is. 

Het belangrijkste is dat ik qua acceptatieproces 

zulke sprongen heb gemaakt. Toen ik net in 

mijn rolstoel zat, voelde ik me een bang en ziek 

vogeltje. Nu is er geen mens meer die over me 

heen kijkt; ik stráál. En ik weet en voel: je mag 

zijn wie je bent, óók mét rolstoel.”

Hoe ziet Martine haar  
leven met EDS eruit?  
Lees haar verhaal op   
vertel-online/martine 
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D O E N  D I T  S E I Z O E N

PROEF DE LENTE 
Doen, zien en beleven. Vertel… zet de leukste 
activiteiten voor dit voorjaar op een rij. 

KIJKTIP: SEIZOEN 2 VAN BRIDGERTON OP NETFLIX
Voor alle liefhebbers van feelgood kostuumdrama’s: seizoen 2 
van Bridgerton staat op Netflix. Bridgerton speelt zich af in de 
19e eeuw. In seizoen 1 ging de oudste dochter uit de rijke 
familie Bridgerton op zoek naar een geschikte huwelijks-
kandidaat; in dit deel staat haar broer Anthony centraal. 
Vanaf 25 maart op Netflix

LET THE GAMES BEGIN 
In het voorjaarszonnetje in de tuin of binnen aan de 
keukentafel, een (bord)spelletje kan altijd. Haal de  
winnaarsmentaliteit naar boven en organiseer een  
spelletjesmiddag. Drie speltoppers:

1.  Qwixx 
Gooi dobbelstenen, zet kruisjes en scoor punten  
(ook als het niet jouw beurt is). Maar pas op: het is  
een zeer verslavend spelletje. 

2.  Uno 
Bij Uno mag je elkaar ongeneerd pesten. Verander van 
richting, kleur of pak extra kaarten, maar vergeet niet  
uno te roepen bij je laatste kaart. 

3.  30 seconds 
Een uitdagend bordspel waarbij je snel moet denken  
en nog sneller moet praten. Laat je vooral door de 
zandloper niet van de wijs brengen. 

VOGELS SPOTTEN 
Ga eropuit met de web-app 
MijnVogelvinder. Deze 
gratis applicatie voor 
mobiele telefoon of tablet 
van de Vogelbescherming 
vertelt je hoe je zoveel 
mogelijk vogelsoorten kunt 
spotten en wat hun eigen-
schappen zijn. Vogels 
kijken, was nog nooit zo 
leerzaam en leuk. 
Mijnvogelvinder.nl

DAAR KRIJG JE TREK VAN
Lekker eten, muziek, kleinkunst en veel gezelligheid. Dit 
zijn de ingrediënten van het rondreizende foodfestival 
TREK. Van mei tot en met september trekt de karavaan 
door acht grote steden in het land. Nu alleen nog hopen dat 
corona geen roet in het eten gooit.  
Festival-trek.nl  

BEZOEK DE FLORIADE 
EXPO
Eens in de tien jaar wordt  
de wereldtuinbouwtentoon-
stelling georganiseerd en dit 
jaar is dat in ons eigen land. 
Van 14 april tot en met 19 
oktober is Almere gastheer 
van de Floriade Expo. Het 
thema luidt Growing Green 
Cities. Nieuwsgierig naar de 
groene oplossingen die onze 
steden duurzamer en mooier 
maken? Bezoek dan de 
Floriade. 
Floriade.com 

GROENTE UIT EIGEN TUIN 
De lente is hét moment om 
te moestuinieren. Maar waar 
begin je? Jelle Medema kreeg 
met zijn boek De makkelijke 
moestuin 2.0 al heel veel 
mensen aan het moestuinie-
ren. Een boek met uitleg over 
zijn makkelijke moestuin-
systeem, handige tips en 
stap-voor-stap begeleiding. 
Succes verzekerd.
De makkelijke moestuin 2.0, 
Jelle Medema, € 25

GA OP VERRASSINGSREIS
Op reis zonder voorbereiding en met bestemming onbekend. 
Dat kan met reisorganisatie Srprs.me. Jij boekt een thema, zij 
boeken jouw reis en pas twee uur voor vertrek weet je waar je 
naartoe gaat. Bon voyage!
Srprs.me  
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Dan heeft u als stomadrager een huidplak nodig 
die u deze vrijheid ook geeft! Een huidplak moet 
goed kunnen absorberen, goed blijven hechten, 
uw huid in topconditie houden en soepel zijn!

De EuroTec huidplak (1- of 2-delig, vlak of convex) 
voldoet hieraan:
• Super huidvriendelijk door alleen natuurlijke 

ingrediënten*
• Flexibel en soepel door de schuimtoplaag
• Comfortabel

*Gelatine, Pectine, NatriumCMC en Polyisobutyleen 

Voor meer informatie zie 
www.eurotec.nl/informatie/stoma-materiaal

D I T  VO O R JA A R  O O K  W E E R  L E K K E R 
G E N I E T E N  VA N  H E T  M O O I E  W E E R , 
DAGJ E S  W E G ,  ACT I E F  Z I J N , 
L E K K E R  Z W E M M E N ?

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

0800-3300010 serviceteam@eurotec.nl

Kies ook voor veiligheid, zekerheid 
en comfort! Vraag nu alvast een 
proefpakket op maat aan, zodat u 
dit voorjaar optimaal kunt genieten!

Proberen? Vraag een gratis 
proefpakket aan en ervaar zelf de voordelen!

SCAN VOOR EEN 
PROEFPAKKET!

NU MET GRATIS 
PRAKTISCHE 

TOILETTAS

        
CONVATEC KNEEDBARE PLAKKEN 
Altijd de perfecte pasvorm!

ConvaTec kneedbare huidplakken
✓ Memory-technologie: de plak sluit 

perfect aan bij de stoma, ook al 
verandert deze van vorm of grootte.

✓ Lekkage-slot: de plak vormt een ‘dijkje’ 
rondom de stoma voor maximale 
controle en het voorkomen van 
lekkages.

✓ Huidbescherming: beschermt de huid 
en herstelt geïrriteerde huid.

✓ Eenvoudig: 90% van de gebruikers 
vindt kneden makkelijker dan knippen. 

Wilt u onze kneedbare plakken 
gratis proberen? Bel of mail ons!

   0800 3300010
   info.convatec@convatec.com“Je kneedt je plak op maat. Daarna beweegt 

de plak mee als je stoma beweegt” - Sarah 

C O L U M N

“Kanker, daar is geen boekje voor. Geen gebruiksaanwijzing 
hoe je ermee om kunt gaan. Ook al heb ik het eerder van 
heel dichtbij meegemaakt. Zo is mijn man Martin begin 
2020 na een kort maar heftig ziekbed aan botkanker 
overleden. Mede daardoor weet ik als geen ander: kanker is 
ongrijpbaar. Het kan soms goed gaan, maar soms ook niet. 
Toen ik in het najaar van 2020 wat bloed opmerkte bij mijn 
ontlasting, was dat wel schrikken. Dit soort dingen moet je 
serieus nemen, en ik ben dan ook direct naar de huisarts 
gegaan. Onderzoek in het ziekenhuis liet zien dat ik een 
tumor in mijn darmen had. Gelukkig bleek deze goed te 
behandelen, ik was er op tijd bij. Dat nam niet weg dat ik 
 de hele medische molen in moest. Ouderdom komt met 
gebreken natuurlijk, maar dit… Ik had het niet voorzien. 
Zeker omdat ik eigenlijk geen klachten had. Maar ja, de 
kanker was er wél, en daar moest ik het mee doen. Alleen, 
hoe doe je dat? 
Wat hielp, was afleiding zoeken. Onder de mensen blijven. 
Praten wanneer en met wie ik wilde. En soms ook juist even 

helemaal niet. In de begintijd hing ik niet aan de grote klok 
dat er in mijn darmen een tumor huisde. Een bewuste 
keuze. Want blikken vol medelijden, een ‘nou, bel me als je 
iets nodig hebt hè?’. Dat wilde ik niet. Wat koop je ervoor? 
Uiteindelijk moet je het toch alleen doen, er zélf doorheen 
gaan. Bovendien: ik laat mensen liever lachen dan dat ik 
blikken vol medelijden krijg. Wat wél werkte, was doorgaan 
met leven. Plannen maken. En zeker ook: werken. Zo ben ik 
ondanks alle behandelingen gewoon Heel Holland Bakt 
blijven doen. Gelukkig ook maar. Ik vind mijn werk veel te 
leuk om mee te stoppen.
Inmiddels zijn we alweer een tijdje verder. Het gaat goed. 
Vier chemokuren en een operatie zorgden ervoor dat de 
tumor weg is. Achteraf gezien heeft het ‘in de pot kijken’ 
mijn leven gered. Iets waar ik anderen graag bewust van 
maak. Net als hoe je ermee omgaat. Wat mij betreft is het 
zaak om in zo’n situatie hoopvol te blijven. Ook al is kanker 
– en de behandeling – in feite altijd een sprong in het diepe. 
Maar houd vertrouwen. Want anders wordt het niks.”

André van Duin (75) werkt al meer dan 
vijftig jaar als acteur, presentator en  
entertainer in de Nederlandse showbizz.  
In 2020 werd er darmkanker bij hem ont
dekt, waarvan hij inmiddels is genezen. 
Vorig jaar was André ambassadeur  
van de Darmkankermaand.

LIEVER  
LACHEN 
DAN  
MEDELIJDEN
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die u deze vrijheid ook geeft! Een huidplak moet 
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I M PAC T  VA N  I N C O N T I N E N T I E

“Jij een bril, ik 
een katheter. 
Nou en! ” 
Maartje* (44) is moeder van de 6jarige Sanne*.  
Sanne heeft continentieproblemen. Ze moet iedere  
dag katheteriseren en darmspoelen. Hoe gaat het  
gezin hiermee om? 

“Je kind zindelijk maken, dat is denk ik voor 
iedere ouder wel een uitdaging. Maar in ons geval 
ging dat nog een stapje verder. Potjestraining, 
plaswekkers, plaslogboek… Werkelijk álles 
hebben mijn man en ik geprobeerd, maar onze 
dochter Sanne bleef maar ongelukjes houden. 
Uiteindelijk constateerde de uroloog dat haar 
blaas overactief is. De enige manier om haar blaas 
goed te legen en nierproblemen te voor komen, is 
katheteriseren. Een leven lang. Die boodschap 
kwam wel even binnen. Iedere twee en een half 
uur katheteriseren, minstens een liter per dag 
drinken en op gezette tijden medicatie innemen... 
Het staat buiten kijf dat ik alles voor mijn dochter 
zou doen, maar wat betekende dit voor ons 
dagelijkse leven? Waar te beginnen?”

Zoeken naar wat werkt
“Voor mij stond al snel vast: ik wilde het zo 
normaal mogelijk voor Sanne maken. Zodat ze, 
ondanks het strakke schema, gewoon kind kan 
zijn. En zo ontstond onze zoektocht. Naar wat 
werkt en wat niet, op zowel sociaal als praktisch 
vlak. Dat was puzzelen en kostte zeker in die 
beginfase veel tijd. Zo fietste ik de eerste maan-
den iedere dag twee keer extra naar school om 
Sanne tijdens schooltijd te laten plassen op de 
‘grote mensen’-wc. Elke plasbeurt kostte toen nog 
ruim een kwartier; daar heeft een leerkracht met 
een klas vol kinderen natuurlijk geen tijd voor. 
Gelukkig heb ik inmiddels twee ochtenden in de 
week ondersteuning van thuiszorg en kan Sanne 
een dag naar de BSO, dat scheelt. Dat neemt niet 
weg dat de zorg intens kan zijn. Zeker als je kind, 

zoals de mijne, een sterk eigen willetje heeft; 
Sanne gooit af en toe haar kont tegen de krib. Op 
dat soort dagen vergt elke handeling qua plassen, 
drinken en darmspoelen het uiterste van me. 
Maar goed, het móet. Ik houd mezelf dan voor 
dat het de volgende dag weer beter zal gaan.”

Handige hulpmiddelen
“De juiste finesse is essentieel. Zo weet ik 
inmiddels dat we moeten oppassen met stress en 
vet eten; dat beïnvloedt namelijk Sanne’s darmen 
en daarmee ook haar blaas. Ook blijft het erg 
belangrijk dat ze voldoende water drinkt. Om 
haar daarbij te helpen, hebben we een trilhorloge 
aangeschaft. Een ander handig hulpmiddel zijn 
dunne broekjes met inleggers. Zo kan Sanne 
gewoon mee doen met gymlessen op school en  

‘Dat Sanne op haar vierde 
al zélf kon katheteriseren, 
maakt me erg trots’

3x tips van Maartje
•  Houd het voor je kind luchtig; 

anders wordt plassen zo’n 
ding. Maak van katheteriseren 
een normaal onderdeel van de 
dag, net als tanden 
poetsen.

•  Gaat je kind voor het eerst 
katheteriseren? Oefen dat dan 
samen thuis, in een ontspan-
nen setting. Bijvoorbeeld op 
een kleuterstoeltje, met een 
spiegel erbij en een leuk 
muziekje op de achtergrond.

•  Werk aan je mindset, leer om 
anders tegen de situatie aan te 
kijken. Het ene kind heeft een 
gehoorapparaat of een bril, de 
ander een katheter. Waar goed 
mee te leven valt, als je een-
maal weet hoe het moet.

* In verband met privacy zijn Maartje en Sanne  
gefingeerde namen. De echte namen zijn bij  
de redactie bekend.
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is ze niet ‘anders’ dan de rest. Qua katheteriseren 
hebben we ook grote stappen gemaakt. Vanaf  
dag één voert ze de katheterisatie zelf uit, zó knap! 
Aan de hand van zelfgemaakte pictogrammen 
heb ik haar geleerd hoe ze alle stapjes op de wc 
moet doen. Ook heb ik fleurige kinderheuptasjes 
gekocht, en daarin alles gestopt wat nodig is om 
goed en hygiënisch, waar dan ook te kunnen 
katheteriseren. Die draagt Sanne continu bij zich, 
zodat ze altijd voorbereid is. Dat gaat nu heel 
goed, en maakt dat ik ongelooflijk trots op mijn 
dochter ben. Als ze rond haar zevende levensjaar 
alle zorg helemaal zélf kan uitvoeren, zou dat heel 
fijn zijn. Maar inmiddels weet ik als geen ander; 
alles op zijn tijd.”

Klasgenootjes laten lachen
“Hoe dit alles voor Sanne zelf is? Ze is nu op een 
leeftijd dat ze doorheeft dat ze op een andere 
manier plast en poept dan haar leeftijdsgenootjes. 
Om dat meer bespreekbaar te maken – en ook om 
te horen dat zindelijkheid ook bij andere kinderen 
niet altijd even vlekkeloos verloopt – heb ik een 
tijdje terug haar leerkracht het boekje ‘Juf Sas en 
de Plasklas’ gegeven. Maar toen het werd voorge-

lezen, liep Sanne weg, naar de wc. Kennelijk was 
het toch iets te veel voor haar. Begrijpelijk, maar 
tegelijkertijd moet ze ook door bepaalde dingen 
heen. Net als ik zelf overigens, want ik kan mijn 
dochter niet de rest van haar leven beschermen. 
Het sterkt me dat Sanne een stevig karakter 
heeft. Bovendien is ze een lief en sociaal meisje 
met humor, en weet ze met haar grapjes andere 
kinderen te laten lachen in moeilijke situaties. 
Pesterijen zijn nu ook gelukkig niet aan de orde. 
Maar mocht Sanne later toch opmerkingen 
krijgen, dan heb ik goede hoop dat ze zich daar 
goed tegen kan wapenen.”

Positief gestemd
“Ik kijk met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Waar ik in het begin echt geleefd werd, kan ik nu 
steeds beter met de situatie omgaan. Soms kan ik 
nog wel verdrietig zijn om het feit dat mijn 
dochter nooit vanzelf zindelijk zal zijn. Maar 
inmiddels heb ik het vertrouwen gekregen dat ze 
het wel redt. 
We hebben ook genoeg leuke momenten samen. 
We dansen in de woonkamer of fietsen naar de 
speeltuin. Heel belangrijk, want als je niet oppast, 
ben je meer verpleegkundige dan moeder. Terwijl 
Sanne op de eerste plaats vooral mijn eigen 
heerlijke, lieve kind is. Ze is eigenlijk een heel 
gewoon meisje, alleen gebruikt ze een katheter 
om te plassen en moet ze darmspoelen. So what!” 

‘Het is balanceren; als  
je niet oppast, ben je 
meer verpleegkundige 
dan moeder’
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L E E S M E E R 
Hoe gaan anderen met vooroordelen  
over incontinentie om? Bekijk de video op  
vertel-online.nl/vooroordelen-incontinentie. 



O N D E R T U S S E N  O P  V E R T E L

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

Vertel…

1  vertel-online.nl/vooroordelen-diabetes
Na vooroordelen over het hebben van een stoma  
is er nu ook een vooroordelenvideo over diabetes.  
Met welke vooroordelen hebben Lucas, Ilse en  
Esther te maken en hoe gaan ze ermee om? 

2 vertel-online.nl/mantelzorg-expert-michael 
Je bent jong en draagt zorg voor een dierbare. Wat 
komt er dan allemaal op je af? Michael Buynsters  
geeft tips. Jonge mantelzorgers Minou en Viroen  
delen hun ervaringen.

3 vertel-online.nl/pauline
Een interview met Pauline Kuiper over de impact  
van een broer of zus met een zware beperking. Ze 
schreef er een boek over: Brus, (on)breekbare liefde. 

4 vertel-online.nl/dagboeklynn
Lynn Quanjel liet haar stoma vervangen door een 
pouch. Ze vertelt eerlijk over haar ervaringen.

echte liefde

4  

doorzetter

3
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Continu luisteren wij naar de wensen en behoeften van onze 
gebruikers. Zo ontwikkelden wij de eerste compacte katheter en 
ook de eerste katheter die er niet-medisch, maar als een cosmetisch 
product uitziet. De compacte vrouwenkatheters van Coloplast zijn 
de meest gebruikte katheters voor zelfkatheterisatie in Nederland.1

95% Van de Coloplast compacte vrouwenkatheter gebruikers is (zeer) 
tevreden over de katheter.2

SpeediCath Compact Eve is ontworpen om gemakkelijk en hygiënisch 
te katheteriseren.
 •  Gemakkelijk te gebruiken – minimale voorbereiding; de katheter is 

gebruiksklaar en voorzien van een gladde en gelijkmatige coating
 •  Gemakkelijk vast te houden - de enige katheter die driehoekig van 

vorm is voor een goede grip, ook bij een verminderde handfunctie
 •  Gemakkelijk te openen - de katheter is gemakkelijk te openen

Heeft u SpeediCath Compact Eve al geprobeerd?
Bel 0800 – 022 98 98 of vraag het aan op www.coloplast.to/gemak

1 Coloplast sales data (Data-on-fi le), April 2021 - 2 Gebruikersonderzoek eenmalige katheters, MediReva/Coloplast, juli/augustus 2020, n=917

‘ Ik wil de 
vrijheid hebben 
om te leven’

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2022-02. All rights reserved Coloplast A/S

Tabitha

2 

vooroordelen 

1  

behulpzaam
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G I F T B OX

Kanker zorgde in huize Van der Pol al voor heel veel pijn en 
verdriet, maar het bracht moeder en dochter ook dichter bij 

elkaar. Voor de onvoorwaardelijke steun wil Lenie haar 
dochter Marjola bedanken met de giftbox.  

Hechter door  
verdriet

Lenie (74): “Als Marjola er het 
afgelopen halfjaar niet zo voor me was 
geweest, had ik naar een verzorgings-
huis gemoeten. Ik ben zó ziek geweest. 
Ik kon niets meer. Dankzij Marjola’s 
goede zorgen kon ik in mijn huis 
blijven wonen. Dat maakte het 
dragelijk en daar ben ik haar heel 
dankbaar voor. Daarom wil ik haar 
graag de giftbox geven. In april 2021 
hoorde ik dat ik blaaskanker had.  
Dat was nogal een klap. Marjola en ik 
hebben de afgelopen jaren al zo vaak 
te maken gekregen met kanker.  
Acht jaar geleden bleek Marjola 
borstkanker te hebben en drie jaar 
terug overleed mijn zoon aan kanker. 
Toen Marjola destijds ziek bleek, heb 
ik alles opzij gezet om er zo goed 

mogelijk voor haar te zijn. Dat was 
voor mij niet eens een vraag: mijn 
dochter was ziek, dus wilde ik er voor 
haar zijn. Punt. Maar dat betekent 
natuurlijk niet dat Marjola dat ook 
voor mij moest doen. Dat verwachtte 
ik absoluut niet van haar, maar toch 
deed ze het. Ze kookte een halfjaar 
voor me, zorgde op mijn slechtste 
momenten dat ik nog iets at en doet 
nu nog steeds de boodschappen voor 
me. Ik heb geluk met zo’n dochter.”

“Marjola (44): “Toen ik hoorde dat 
mijn moeder kanker had, dacht ik: 
niet wéér. Ik heb het er moeilijk mee 
gehad te accepteren dat zij die ziekte 
ook kreeg. Het deed me terugdenken 
aan de tijd dat ik ziek was, maar ook 

aan de periode waarin mijn broer de 
strijd tegen kanker verloor. Dat ik de 
zorg voor mijn moeder op me heb 
genomen, vind ik niet meer dan 
logisch. We zijn mijn vader en mijn 
broer al verloren, het is nu zij en ik, 
dus ik doe wat ik kan. Dat we al zo veel 
verdriet samen hebben doorstaan, is 
natuurlijk rot, maar onze band is er 
ook positief door veranderd. Vroeger 
was ik een echt vaderskindje, nu zijn 
mijn moeder en ik heel hecht. Dus wat 
er ook nog in de toekomst gebeurt, ik 
ben er voor haar.”

'Het is nu zij en 
ik, dus ik doe 
wat ik kan'

D O E M E E    
Ken jij iemand die je blij wilt maken met  
de giftbox? Geef hem of haar op via  
vertel-online.n/giftbox en vertel  
ons waarom diegene dit verdient. 
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Vul het diagram zo in dat in elke rij, 
in elke kolom en in elk blok van 3 x 3 
vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één 
keer voorkomen. De blauwe vakjes 
vormen de oplossing. Stuur deze 
voor 15 mei 2022 in naar: 
MediRevapuzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn  

of mail naar puzzel@medireva.nl.  

Dit is de winnaar van de puzzel  
uit de vorige editie: G. van Rossum  

uit Wijk bij Duurstede (de winnaar heeft zijn/

haar prijs inmiddels ontvangen)

Van harte gefeliciteerd! 

MAAK KANS OP EEN 
HANDIGE OPBERGBOX 
De Keter Store It Out Max is een handige opbergbox van kunststof voor in de tuin.  
Om bijvoorbeeld je containers in op te bergen, kleine fietsen, tuingereedschap of andere 
spullen die je in de tuin binnen handbereik wilt hebben. De twee deuren én de deksel zijn 
dankzij gasveren eenvoudig te openen. Het kunststof materiaal maakt dat de opbergbox 
eenvoudig te reinigen en onderhoudsvrij is. Verder is deze handige berging regenwater-
dicht en UV bestendig. 

Kijk voor meer informatie op keter.com 

P U Z Z E L

WIN 

EEN KETER STORE 

IT OUT MAX 

T.W.V. € 264,95

Maak kennis met de Hekura gebruiksklare 
eenmalige katheter

Bij blaasproblemen wil je natuurlijk graag de touwtjes in eigen handen houden. Wij kunnen jou daarbij 

helpen! De Hekura gebruiksklare eenmalige katheter kan jou de oplossing bieden voor blaasproblemen 

en is beschikbaar voor zowel mannen als vrouwen. Ben je benieuwd naar onze nieuwste gebruiksklare 

katheter? Lees dan snel verder!

Bekijk alle informatie over de nieuwe katheter 
op hekura.nl/gebruiksklarekatheters

Nieuw!

Voor ext
ra grip 

en controle

Speciale 

bolvormige tip

Voor extra grip en controle

Conisch afgeronde Nelaton tip

Man Vrouw

Probeer de Hekura gebruiksklare 
eenmalige katheter zelf!

Vraag nu gratis jouw 
sample aan via 

bit.ly/Hekurasample



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.

Wat je vraag of 
behoefte ook is.
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medische
voeding

stoma

42888_MR_Advertentie_Magazine_MM_2022.indd   142888_MR_Advertentie_Magazine_MM_2022.indd   1 31-1-2022   19:33:2231-1-2022   19:33:22


