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Lezen, luieren en lots of love
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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:

stoma

medische
voeding

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan op www.medireva.nl.
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Heb jij het ook zo gemist, het contact met familie
en vrienden? Niet via een scherm, vanachter glas of
op anderhalve meter, maar ‘gewoon’ dicht bij elkaar.
Na maanden van menselijke afstand en lockdowns
snakken we allemaal weer naar een beetje vrijheid
en écht contact. Naar een zwoele zomeravond
waarop de kinderen tot laat in de tuin spelen, de zon
langzaam achter de horizon verdwijnt en jij met
vrienden geniet van een ongedwongen barbecue,
een verfrissend drankje en een goed gesprek. Naar
een zomer waarin je eropuit kunt met de kinderen,
je weer bijpraat met vrienden en er ruimte is voor
quality time buiten de deur. Zo’n zomer met een
explosie aan liefde en vrijheid: een summer of love.
Wij blijven geloven in betere tijden en inspireren je
met deze zomerspecial om er een onvergetelijke
zomer van te maken.

zomerspecial

3

IN
H

DEZE ZOMER OOK WEER LEKKER
G E N I E T E N VA N H E T M O O I E W E E R ,
D A GJ E S W E G , A CT I E F Z I J N ,
LEKKER ZWEMMEN?
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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

26

*Gelatine, Pectine, Natrium CMC en
Polyisobutyleen
Voor meer informatie zie
www.eurotec.nl/informatie/stoma-materiaal

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

Net als in de film

Nu met gratis
sample van
removerdoekjes om
pijnloos en eenvoudig
uw materialen te
verwijderen van
de huid

Kunstzinnig

En verder
14
17
21
22
31
35

Blootgeven met een stoma
Stof voor een goed gesprek
Zomerhoroscoop
Vier de zomer
Wat voor vakantietype ben jij?
Puzzel mee en win

SCAN DE QR
CODEVOOR EEN
PROEFPAKKET!
colofon
Vertel… Zomerspecial
Is het cadeautijdschrift voor klanten van MediReva
en verschijnt één keer per jaar.
Redactie
Lianne Strijbos (MediReva, hoofdredacteur),
Colette van Bommel (Axioma, bladmanager),
Mirjam Herrebrugh (Axioma, art director)

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

0165-594532
serviceteam@eurotec.nl

Redactieadres: Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht,
vertel@medireva.nl

Concept en realisatie
Axioma Communicatie, Baarn, 035 548 81 40, axioma.nl
Advertenties
CrossMedia, 010 742 10 20 gezondheidszorg@crossadvertising.nl
Aan dit nummer werkten mee
Merel Beijer, Vincent Boon, Babette Dessing, Alexandra Hereijgers,
Lisette Jongerius, RVG Media, Janita Sassen
Druk
Drukkerij Roelofs, Enschede

Disclaimer de artikelen in Vertel... zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat informatie niet geheel
volledig of juist is. We bieden mensen de ruimte om hun verhaal te doen, maar dit hoeft niet de mening van MediReva te zijn.

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

www.eurotec.nl
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Mocktail time!
Fris, fruitig en overheerlijk. Met
deze drie mocktails kan jouw
zomeravond niet meer stuk.

Luieren in de zon, barbecueën tot laat in de avond en
genieten van vrienden, familie en gezelligheid. Met deze
tips maak je er zeker weten een geweldige zomer van.
The summer is magic!
op
Kijk snel
pagina 17!
Kletsen maar

Het leukste spel voor in de tuin!

Kubb is al jaren een dikke hit in Scandinavië en ook
in Nederland wordt het steeds vaker gespeeld. Niet
gek, want je kunt dit bijna overal doen. Het enige wat
je nodig hebt, is een (groot) grasveld en enthousiaste
spelers. En het is geschikt voor jong én oud. Hoe
speel je dit spel? Dat is vrij simpel. Maak twee teams,
zet de houten blokken neer en probeer die met
houten stokken om te gooien. Is dat alles? Nou, nee.
Wil je echt professioneel ‘kubben’ dan is je speelveld
behoorlijk groot: je speelt kubb op een veld van vijf
bij acht meter. In het midden staat de koning. En die
mag je pas omver werpen als jullie alle andere kubbs
van de tegenstander hebben omgegooid. Lukt dat?
Dan heb je gewonnen!
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Zin in een lekker lange
zomeravond? Wij ook! Daarom
hebben we speciaal voor jou
leuke gespreksstarters gemaakt,
die je op pagina 17 kunt vinden.
Op de kaartjes staan grappige
dilemma’s, leuke vragen en
openhartige suggesties. Knip de
kaartjes uit en bewaar ze in een
leuke pot, want met deze
kaartjes ben je verzekerd van
een verrassend gesprek. Perfect
voor een avondje met je partner,
vrienden of familie.

t
Wist je da

... de Eiffeltoren
in de zomer gemiddeld
15 cm hoger is? De
Eiffeltoren is gemaakt
van smeedijzer en dit
materiaal zet uit als
de temperatuur
stijgt.

3
Cucumber & Watermelon

1
Rasberry Gin(ger)

Dit heb je nodig: 6 ijsblokjes
• 50 ml alcoholvrije gin • 150 ml
Butcha, Raspberry & Magnolia
Kombucha
Zo maak je ’m: pak een glas
en doe daar zes ijsblokjes in.
Giet hier de alcoholvrije gin
over en daarna het flesje Butcha.
Butcha is een lokaal gebrouwen
kombucha: gefermenteerde thee
gemengd met koud gebrouwen
sappen, kruiden en fruit. Serveer
met verse frambozen.

2
Zomerse gember-tonic

Dit heb je nodig: 4 ijsblokjes
• 125 ml Russell & Co. Tonic
• een handje bevroren zomerfruit
• stukje gember, circa 1 cm
Zo maak je ’m: vul het glas met
de ijsblokjes en het zomerfruit.
Leg het stukje gember in het glas.
Schenk de tonic erbij en roer
even goed door. Genieten maar!

Dit heb je nodig: 4-6 ijsblokjes,
naar smaak • 50 ml witte
druivensap • 10 ml elderflower
cordial (vlierbloesemsiroop)
• Double dutch tonic, cucumber
& watermelon
Zo maak je ’m: doe de ijsblokjes
in een glas. Voeg nu de witte
druivensap, de vlierbloesemsiroop en de tonic toe. Mix even
goed door en garneer met een
schijfje komkommer en
watermeloen.

Bronnen: Butcha, Double Dutch, Russell & Co
zomerspecial
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BBQ’en

Boekenparade

In de vakantie heb je vaak net iets meer
tijd om te lezen. Met deze boekentips
heb je sowieso uren leesplezier.

Een groene BBQ

Voor de romanticus
Het laatste boek uit de reeks over het
bergstadje Moose Springs in Alaska. De
carrière van voormalig Hollywood-ster River
Lane gaat bergafwaarts. Vastbesloten om
opnieuw te beginnen, achter de camera
deze keer, neemt ze een documentaire op
over Moose Springs. Dat zou niet moeilijk
moeten zijn, maar de bewoners moeten niks
van haar hebben.
Droomuitzicht, Sarah Morgenthaler
€ 15,99 A.W. Bruna

Zin om eens wat anders op de barbecue te
leggen? Ga los met groente. En nu denk je
misschien: maar dat is toch saai? Nou, alles
behalve en bovendien is het ook een stuk
gezonder. Maar wat maak je dan tijdens een
groene barbecue? Komt-ie: gegrilde
aubergine, maiskolf met boter, bimi met
paprika en feta, gegrilde broodjes besprenkeld met extra vierge olijfolie en zeezout,
zoete aardappel, gepofte bietjes en
paprika-champignonspiesjes. Of wat dacht
je van een hele gegrilde pompoen, halveer
‘m daarna en serveer met feta of een lik
hummus. Klinkt goed, toch?

Voor de non-fictiefan
Auteur Lutske Bonsma interviewde paralympisch kampioen Bibian Mentel in 2017 en 2018
en schreef het boek Leef. Nadat bekend
werd dat Bibian was uitbehandeld, volgden
nieuwe interviews die zijn vastgelegd in
deze herziende uitgave. Ontroerend,
openhartig en motiverend. Ze is overleden,
maar Bibian weet via dit boek mensen te
motiveren het maximale uit zichzelf te halen.
Leef, Bibian Mentel € 21 Splint Media

Zin in
een gezonde
barbecue? Bekijk
de recepten op
medireva.nl/vertel/
gezonde-barbecue

Slapen onder de
sterrenhemel

Niets zo romantisch als slapen onder
de sterrenhemel. Dan kun je natuurlijk
een luxe huisje boeken met doorzichtig
dak, maar in je eigen tuin buiten slapen
is net zo leuk. Hang een hangmat op
of sleep een matras of luchtbed naar
buiten en zorg voor een isolerende
slaapzak. Het avontuur kan beginnen.
Wie spot de meeste sterrenbeelden?
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Red deze zomer een kneusje!

Wie geniet er niet van een mooie, gezellige tuin vol
planten? Kan jouw balkon, tuin of dakterras nog een
kleine upgrade gebruiken? Doe het dan meteen
goed en red wat ‘kneusjes’. Met de Tuin Kneusjes
Box van Plantje.nl geef je tuinplanten met schoonheidsfouten een tweede kans en help je meteen
mee om de wereld wat groener te maken. Denk
aan een mank blaadje of een verkleurd takje. Met
wat extra liefde shinen ze bij jou hopelijk nog heel
lang. € 27,50 via Plantje.nl

... je over
één bolletje ijs
ongeveer 50
likjes doet?

Voor de thrillerfanaat
In dit tweede deel van David Baldacci over
de privédetective Aloysius Archer belandt
hij samen met de mysterieuze danseres
Liberty Callahan in een politiek wespennest
waarin een schatrijke familie, een nachtclub
en een geheimzinnige militaire installatie de
hoofdrollen spelen.
Dodelijk spel, David Baldacci
€ 22,99 A.W. Bruna
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“Wees lief voor
elkaar, er is al
zoveel ellende
in de wereld”

Drie (hobby)kunstenaars met één
en dezelfde vraag: hoe zie jij de
summer of love? Het resultaat: drie
verschillende visuele vertalingen.

Nieuwsgierig naar het verhaal achter
de kunstenaars? Je leest het op
medireva.nl/vertel/uit-de-kunst

10

Wat Oscar
drijft als kunstenaar?
Lees zijn volledige
verhaal op
medireva.nl/
vertel/oscar

Oscar van der Linden (62) werkt veel met
glas en natuurlijke materialen als hout en leer.
Ook maakt hij kunstwerken met acrylverf,
pastelkrijt en aquarelverf.
“Lief zijn voor elkaar, daar denk ik aan bij summer
of love. Iets waar ik me helemaal in kan vinden.
Een aantal jaar terug had ik darmkanker. De tumor
is gelukkig verdwenen, maar wat is gebleven is
een extra laagje om het leven heen. Ik zeg sneller
en vaker tegen dierbaren dat ik ze waardeer, van

ze houd. En wat ik eveneens van die periode heb
geleerd: als je positiviteit uitstraalt, krijg je dat ook
terug. Met je eigen licht kun je anderen helpen, en
dat creëert als het ware weer liefde. Daarnaast
staat summer of love voor mij symbool voor
bloemen. Schoonheid en zachtheid. En voor zon
en licht natuurlijk. Dat zie je weer mooi terug in
het materiaal van dit kunstwerk. Ik werk graag met
glas, dat is heel bijzonder materiaal. Het maakt
het eindresultaat nooit saai!”
zomerspecial
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“Ik hoop dat
mijn werk een
gevoel van lichtheid oproept”

Waarom was
haar ziekte een
drijfveer voor Judith?
Lees het op
medireva.nl/
vertel/judith

“Licht schijnen
op het donker,
dat doet de
coronacrisis”

Wat Jurjen
drijft als kunstenaar?
Lees zijn volledige
verhaal op
medireva.nl/
vertel/jurjen

Het werk van ‘visueel dichteres’ Judith in den
Bosch (54) nam een vlucht nadat ze borstkanker
kreeg. Deze amateurfotografe scoort met haar
bewerkte foto’s hoge ogen.
“Datgene oplichten wat eigenlijk al heel lang niet
meer klopt. Oftewel: licht schijnen op het donker.
Dat is wat de coronacrisis in mijn ogen gedaan heeft.
Kijk maar naar alle extra aandacht voor het klimaat,
de homo-emancipatie die weer op de agenda staat
en de #blacklivesmatter-beweging. Deze pandemie
12

is in mijn ogen ook ergens goed voor geweest; we
komen er sterker uit. Deze foto laat dat goed zien,
vind ik. Ik heb het beeld geschoten bij de duinen in
Bergen, met mijn telefoon, zoals ik dat met al mijn
werk doe. Het model loopt het donker uit, naar
het licht. En heeft een trotse en krachtige houding.
Ze straalt en gaat haar vrijheid tegemoet. Doordat
ze naakt is, onderstreept dat nog eens het vrijheidsgevoel. Een klassiek beeld van summer of love,
als je het mij vraagt.”

Een zwaar herseninfarct gooide het leven van
Jurjen van Houwelingen (38) compleet overhoop. Hij ging schilderen en put kracht uit zijn
kleurrijke werken.
“Toen ik laatst een schilderij verkocht, postte de
koper erover op Instagram: ‘Het werk van Jurjen is
explosief en expressief. De kleuren vloeken soms,
maar toch doet het wat met me. Het ademt
levenskunst uit.’ Een prachtig compliment! Zelf
omschrijf ik mijn schilderijen als kleurig, met strakke

lijnen en veel contrast. Door mijn hersenletsel werd
ik zo goed als blind, maar contrasten zie ik nog wel.
Daarom gebruik ik dat veel op het doek. Ik hoop
dat mijn werk mensen een gevoel van lichtheid
geeft. Dat past ook mooi bij het begrip summer of
love. Blij zijn, bloemen, elkaar in de armen vallen.
Dat we elkaar zo’n lange tijd niet hebben kunnen
aanraken, heb ik gemist. Iemand ‘gewoon’ een
knuffel geven, een hand op je schouder. Kleine
dingen, maar zó belangrijk. Althans, voor mij!”
zomerspecial
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“Mijn
lichaam
ging van
de ene
op andere
dag in
lockdown”
Jezelf blootgeven mét stoma... Lynn
Quanjel (28) heeft daar maling aan.
Ze doet mee aan lingerie-campagnes,
post openlijk over haar darmissues op
Instagram en is deze zomer gewoon
in bikini op het strand te vinden.

14

“Milaan, Parijs, London, Barcelona en Istanbul.
Jarenlang vloog ik als high fashionmodel letterlijk en
figuurlijk van hot naar her. Ik leidde een intens, maar
zeker ook glamoureus leventje. Zo mocht ik op
mijn vijfentwintigste naar de Seychellen voor een
groot internationaal lingeriemerk. Een onvergetelijke
ervaring! Maar dat ik van een glamourwereld naar
de wereld van ziekenhuizen en stoma’s zou gaan…”
Lichaam in lockdown
“Het begon in april 2019. Tijdens een reis door
Centraal-Amerika met mijn vriend werd ik ziek;
flauwvallen, hoge koorts en veel naar de wc. Een
tropische darmbacterie, werd er gezegd. Maar
eenmaal terug in Nederland gingen de klachten
maar niet weg, ondanks verschillende antibioticakuren. Maandenlang was ik aan het kwakkelen en
had allerlei ziekenhuisonderzoeken. Maar duidelijkheid, laat staan vermindering van mijn klachten,
kwam er maar niet. Medio maart 2020 barstte de

“In twee weken tijd viel ik tien
kilo af en voelde me iedere
dag slechter”
bom. Het leek wel alsof mijn lichaam van de een of
andere dag in lockdown ging. Letterlijk twintig keer
per dag moest ik naar het toilet, om veel bloed en
slijm bij mijn ontlasting te vinden. Ik was doodop, lag
letterlijk de hele dag op bed. In twee weken tijd viel
ik tien kilo af. En voelde me iedere dag slechter.”
Darmen moeten eruit
“Eenmaal in het ziekenhuis kreeg ik zakken vol vocht,
sondevoeding en ontstekingsremmers toegediend.
Er was een vermoeden dat ik een heftige vorm van
colitis ulcerosa had. ‘Maar geen zorgen, over een paar
dagen ben je weer good to go’, werd gezegd. Alleen
werden die ‘paar dagen’ telkens weer verlengd.
Want de tijd ging voorbij en niks sloeg aan, zelfs de
zwaarste medicatie niet. Op een gegeven moment
stond er een team van artsen en zorgpersoneel om
mijn bed, met de aankondiging dat ik de volgende

zomerspecial
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Waarom noemt
Lynn haar stoma Dory en
hoe doorbreekt ze het
taboe rondom stoma’s?
Lees haar verhaal op
medireva.nl/vertel/lynn

dag een spoedoperatie zou krijgen. Een groot deel
van mijn darmen moest eruit en een stoma was
noodzakelijk. Een noodgreep. Ik had er de kracht niet
voor om er iets van te vinden, ik was he-le-maal óp.
En wist ook wel dat er gewoon iets móest gebeuren.”

“Ik voelde me zo rot in mijn
grote oma-onderbroek tussen
de gebruinde Spaanse chica’s
in minuscule bikini’s”
Groot aanpassingsvermogen
“Na die operatie ging er vrijwel direct een knop om.
‘Oké Lynn, this is it’, zei ik tegen mezelf. ‘Met die
stoma zal je het vanaf nu moeten doen, dit is je
nieuwe leven. You’d better get used to it.’ Ik denk
dat dat een souvenir is van mijn modellentijd.
Flexibel zijn, snel reageren en mezelf continu
aanpassen: ik heb dat jarenlang dag in dag uit
beroepsmatig moeten doen. Die vaardigheid kwam
dan ook goed van pas. En nog steeds. Ik heb mijn
stoma inmiddels dik een jaar, en ik heb er oprecht
vrede mee. Ik weet inmiddels dat je door zoiets als
een stoma niet een heel ander persoon hoeft te
worden. Ik ben nog altijd dezelfde Lynn, alleen heb
ik een zakje aan mijn buik. So be it!”

16
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Kleine moeite, groots effect
“Dat ik mijn stoma heb geaccepteerd, wil niet
zeggen dat ik geen mindere momenten heb. Zo is
de zomer altijd wat meer beladen. Dan draag je
dunnere kleding en is je stoma vaak meer zichtbaar.
Wat automatisch resulteert in meer vreemde blikken.
‘Wat heb je daar op je buik? Ben je zwanger ofzo?’,
hoor ik dan. Als ik lekker in mijn vel zit, doen zulke
opmerkingen me niks. Maar als ik een mindere bui
heb, raakt het me soms wél. Verder blijven alle ‘eerste
keren’ met een stoma een dingetje. Zoals de eerste
keer naar het strand, afgelopen zomer in Barcelona.
Zat ik daar met mijn grote oma-zwemslip om mijn
stoma te verbergen, tussen de gebruinde Spaanse
chica’s in hun minuscule bikini’s… Ik had toen zo’n
medelijden met mezelf, voelde me zó rot! Dik een
uur heb ik zo op mijn handdoek gezeten, niet in staat
om maar iets te doen. Tot ik me realiseerde dat ik een
keuze had. Ik kon blijven zitten en me alleen maar
ellendiger gaan voelen. Of ik had er gewoon schijt
aan, ging genieten van mijn dagje strand en ging in de
zee zwemmen. Ik koos voor dat laatste. En ik was zó
blij met mijn keuze! Dat was echt een overwinning.
Hoe klein die dan ook was. Maar inmiddels weet ik:
het zijn de kleine dingen, en de kleine overwinningen,
die het ‘m doen.”

Wat zou jij je
10-jaar-jongere-ik
willen vertellen?

Welke dag zou
je nog eens over
willen doen?

Wat is jouw
ultieme summer
of love zomerhit?

Je mag een dag
met de ander
ruilen. Wat zou je
als eerste doen?

Wie bewonder
jij het meest
en waarom?

Wat betekent
ontspannen voor
jou?

Als je een dag
minister-president
mag zijn, wat zou
je dan veranderen?

Je mag een ding
aan jezelf
veranderen, wat
zou dit zijn?

Als je terugkomt
als een dier,
welk dier zou dit
dan zijn?

Waar zou je
meer tijd aan
willen besteden?

Wat is jouw
ultieme vakantiebestemming?

Wat is de top 3
van jouw
bucketlist?

Welke eigenschap
zou je van de
ander willen
overnemen?

Met welke
celebrity wil jij wel
eens een beschuitje
eten?

Wat zou
je doen met
een miljoen?

Knip uit (zie achterzijde), goed schudden en puzzelen maar.

summer
of love
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Zomerhoroscoop
Wat heeft de zomer voor jou in petto?

STEENBOK
(23 december – 20 januari)
Jouw zomer staat in het teken
van familie en vrienden. Jij bent
de steun voor hen die het moeilijk
hebben. Werk komt later: vrije
dagen zijn ook echt vrij!

STIER
(21 april – 21 mei)
Je krijgt deze zomer te maken met
verandering en dat zal je goed doen.
Ga ook eens op avontuur met een
Waterman. Normaal botsen jullie
misschien, maar deze zomer niet.

MAAGD
(24 augustus – 23 september)
Het gaat je voor de wind deze
zomer, maar pas op... De balans
tussen werk en gezondheid is soms
ver te zoeken. Loop dus niet te hard
van stapel, ook niet in de liefde.

WATERMAN
(21 januari – 18 februari)
Er staat je een avontuurlijke zomer
te wachten. Je onderneemt van
alles, alleen of met vrienden. Maar
vergeet niet ook af en toe een
beetje rust te pakken.

TWEELINGEN
(22 mei – 21 juni)
Je staat niet graag in de schijnwerpers, maar deze zomer gebeurt dat
wel. Het komt goed en beloon
jezelf daar ook af en toe voor.
Vertrouw hierbij ook op anderen.

WEEGSCHAAL
(24 september – 23 oktober)
Je hebt een belangrijke beslissing
te nemen deze zomer. Neem
vooral je tijd. En vergeet niet, je
hoeft het niet altijd anderen naar
de zin te maken.

VISSEN
(19 februari – 20 maart)
Romantiek all over. Geniet van je
vakantieliefde of verstevig de
band met je geliefde. Maar vergeet
niet: er zijn meer mensen dan
alleen de liefde van je leven.

KREEFT
(22 juni – 23 juli)
Deze zomer brengt je geluk.
Probeer eens wat nieuws uit en je
zult zien dat het een succes wordt.
Spreek voor een extra boost af met
vrienden die je niet zo vaak ziet.

SCHORPIOEN
(24 oktober – 22 november)
Veranderingen op de werkvloer
liggen op de loer. Vergeet deze
zomer familie en vrienden niet en
zorg dat je je veilig en verzorgd voelt,
dan wordt het een mooie zomer.

RAM
(21 maart – 20 april)
Pak deze zomer wat meer
me-time, je hebt het nodig. Kijk
ook goed naar je vriendengroep,
passen ze nog bij je? Het is tijd
voor verandering.

LEEUW
(24 juli – 23 augustus)
Het wordt een bruisende zomer,
zowel op werk- als liefdesgebied.
Je sluit nieuwe vriendschappen.
De liefde kan wat ingewikkeld
voelen, maar blijf gewoon jezelf.

BOOGSCHUTTER
(23 november – 22 december)
Wees niet bang, Boogschutter.
Durf nieuwe relaties aan te gaan,
durf verliefd te worden en durf
creatief te zijn. En durf te vragen,
ook om hulp.

zomerspecial
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Even de kids uitlaten
Speelbos XXL
Klimmen, klauteren, pootje baden, de
stormbaan op en op schattenjacht. Het kan
allemaal in het grootste speelbos van ons
land. In het belevenissenbos in Lelystad
raken zelfs papa en mama niet uitgespeeld.
belevenissenbos.nl
Op Lego avontuur
Beleef je eigen Lego avontuur in Legoland
Scheveningen, bouw samen met de meiden
van Lego Friends, verken de trainingszone
van Lego Ninjago of rust even uit in de 4D
bioscoop. En vergeet Miniland niet, waar je
de mooiste Lego bouwwerken vindt.
legolanddiscoverycentre.com/scheveningen

Stunten maar
De Urban Sport Zone in Amsterdam is
het mooiste skatepark van ons land. Zo
ingericht dat beginners en gevorderden
elkaar niet in de weg zitten en dat papa en
mama relaxed kunnen toekijken. En voor de
allerkleinsten is er een leuke speeltuin.
amsterdam.nl/sport/sportparken

Pop-up glamping
Dé hit van deze zomer. Overal in ons land
verschijnen tijdelijke glampings met de
allure van een hip festivalterrein: pizza’s
uit de steenoven, kampvuurtjes en luxe
ingerichte tenten op een mooie plek.
glamping.nl/themas/pop-up-glamping

Snak jij na maanden van fysieke
afstand en lockdowns ook zo naar
vrijheid? Ga er lekker op uit deze zomer
met de kids, je partner en vrienden.

22

Zwemparadijs
Zwemmen, welk kind is er niet dol op. Wil je
het helemaal bijzonder maken, ga dan naar
een tropisch zwemparadijs. Snelle glijbanen,
avontuurlijke wildwaterbanen, grote golven
en kletsnatte attracties. Succes verzekerd.
zwemparadijzen.nl
zomerspecial
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Quality time met je liefje

Bijpraten met vrienden
Shop till your drop
Maastricht werd al eens leukste winkelstad
van Nederland en ook Haarlem staat
steevast in de top drie van shopsteden.
Wil je eens wat anders? Probeer Arnhem.
Een verborgen juweeltje met authentieke
winkels en verrassende boetiekjes.
visitarnhem.com

Roadtrippen in een oldtimer
De ANWB stippelde een aantal mooie autoroutes
uit. Neem de tijd om onderweg te stoppen en
trakteer jezelf op een bijzondere overnachting.
In een (gehuurde) oldtimer of cabriolet maak je
het helemaal memorabel.
anwb.nl/eropuit/dagje-uit/autoroute

De Stadswandeling
Ga op culinaire ontdekkingstocht in een
stad naar keuze. De Stadswandeling
organiseert originele wandelingen waarbij je
langs vier tot vijf horecazaken wandelt en
onderweg verrassende opdrachten uitvoert.
destadswandeling.com

Op wijnreis in Limburg
Voor een wijnreis kun je naar Frankrijk, maar
het hoeft niet. Zuid-Limburg kent verrassend
veel wijngaarden. Er zijn zelfs verschillende
‘Route des Vins’ uitgestippeld. Kies je route,
wandel, leer en geniet!
visitzuidlimburg.nl

Culikaravaan
In augustus strijkt een culinaire karavaan van
mobiele keukens neer in Middelburg. Het
belooft een smaakvol spektakel te worden
met artiesten, entertainment, verrukkelijk
eten en natuurlijk veel gezelligheid.
culikaravaan.nl

Gluren naar de muren
Kale en lege muren vind je in Heerlen bijna niet.
Het is dan ook dé streetart-hoofdstad van ons
land. Je vindt er meer dan 100 verschillende
murals en graffitikunstwerken. Met de app
Street Art Cities mis je er geen een.
heerlenmurals.nl

Salsa es la vida
Salsa is één van de meest sensuele dansen.
Geef je op voor een (beginners)cursus salsa
en je weet zeker dat de vonk snel weer
overslaat. Voel de beat: en zo niet, dan kun
je lekker lachen met z’n tweeën.
kijk online voor een dansschool in de buurt

Scootertocht met picknick
Beleef Nederland op z’n Italiaans: huur een
klassieke Vespa met een goedgevulde picknickmand en rijden maar. In heel Nederland bieden
organisaties uitgestippelde scootertochten aan.
Geniet van elkaar, de hapjes en de natuur.
zoek online op scootertocht met picknick
24

Say yes to the dress
Of je nu gaat trouwen, nooit gaat trouwen of
al lang getrouwd bent… Bij Brides4fun in Den
Haag kun je gewoon voor de lol bruidsjurken
passen. En als herinnering krijg je een
onvergetelijke fotostrip mee naar huis.
brides4fun.nl

Dit zijn de vijf
rolstoelvriendelijkste
stranden.
medireva.nl/vertel/
strandrolstoelen

Zon, zee en strand
Strandpaviljoen Paal 17 op Texel heeft
het allemaal: een relaxte sfeer, heerlijk
eten, leuke events én is ook nog eens
rolstoelvriendelijk. Je kunt er zelfs een
gemotoriseerde strandrolstoel lenen.
paal17.com
zomerspecial
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“Die zomer
was als een
romantische
film”

ZO

M

“Zo gezond als in
die mooie zomer
word ik niet meer,
maar er is hoop”

Springen van een pier, picknicken in het bos en op
huizenjacht. Melissa (23) en Bart (27) beleefden samen
één geweldige zomer, tot zij plotseling ziek werd en een
zeer zeldzame stofwisselingsziekte bleek te hebben.

Melissa: “De zomer van 2019 was echt ónze zomer.
Bart en ik hadden toen een klein jaar een relatie en
elk moment dat het ook maar even kon, waren we
bij elkaar. Een jaar eerder ontmoette ik Bart via
Tinder. Vanaf het moment dat ik zijn stem hoorde,
was ik eigenlijk al verliefd. Binnen een maand, veel
sneller dan gedacht, kregen we een relatie. Bart is
lief, vrolijk en spontaan. En dat hij wat verder weg
woonde – met de auto reed ik in 45 minuten naar
hem toe – had ik er maar wat graag voor over.
Die zomer is er één zoals je in van die romantische
films weleens ziet. We waren dolverliefd. Bart
woonde destijds vlakbij het water en zodra het kon,
gingen we daar naartoe. Dan sprongen we samen van
de pier, gingen we een stukje zwemmen en klommen
26

we via een rots verderop weer terug de kant op. Ook
maakten we graag lange wandelingen in het bos. Dan
nam ik een tas mee met allemaal eten en drinken, en
gingen we halverwege op een mooi plekje zitten en
lekker picknicken. En als klap op de vuurpijl gingen
we die zomer ook samenwonen. Vol trots liepen we
met de sleutel naar ons nieuwe huurhuis mét tuin.
We waren zo blij.”
Alles is nu anders
“Ik kijk graag terug naar die ene bijzondere zomer, al
is het ook een beetje wrang. Wandelen, zwemmen,
verven, dat gaat allemaal niet meer. In december 2019
werd ik plotseling ernstig ziek. Ik ben geboren met
een zeldzame stofwisselingsziekte, type 6 gsd.
zomerspecial
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Hierbij wordt de afbraak of aanmaak van glycogeen
verstoord. Tot mijn achtste heb ik daar last van gehad.
Ik had bijvoorbeeld last van groei- en spierpijn (al
blijkt dat nu ernstige spierafbraak te zijn geweest),
liep moeizaam en had een slechte motoriek waardoor ik veel viel. Ook moest ik vaker eten dan andere
kinderen – en zeker als het warm was – anders zou ik
een hypo krijgen. Maar verder was mijn leven niet
heel anders. Bart wist dat ik die ziekte had, maar op
dat moment had ik nauwelijks klachten.
Tot op een dag in december opeens het alarm van
mijn glucose-sensor afging, en niet meer ophield. Bart
reed me direct naar de spoedeisende hulp, want ik
kwam niet uit de hypo.”

“Na een uitje moet ik twee dagen
uitrusten, maar het geeft zoveel
mentale energie”
Enorm trauma
“De artsen daar wisten niet wat ze met mijn ziektebeeld aan moesten. Terwijl ik steeds zieker werd,
gaven ze me keer op keer een nieuw glucose-infuus,
terwijl dat achteraf voor veel schade zorgde. Ik kreeg
een zeer ernstige allergische reactie op de glucose
waardoor mijn aderen ontstoken raakten. Mijn armen
zwollen op, ze werden gigantisch dik en rood. Elke
dag moesten ze het infuus vervangen. Maar omdat de
ontsteking steeds erger werd en ze steeds moeilijker
in mijn aderen konden prikken, prikten ze vaak mis.
Dat deed zo veel pijn. De ene na de andere arts
probeerde het. Huilend gaf ik aan dat het echt niet
meer ging. Ik heb hier een enorm trauma aan over
gehouden. Ik hoef nu maar een infuus te zien en ik
moet huilen.
Uiteindelijk is er na vijf dagen contact opgenomen
met een specialistisch ziekenhuis waar artsen bekend
waren met mijn aandoening. Toen hoorde ik ook – na
een nieuw dna-onderzoek – dat ik een nog zeldzamere
stofwisselingsziekte heb dan eerder was vastgesteld.
Ik had niet type 6 gsd, maar type 9b. Ik ben een van de
vijf mensen in Nederland met deze ziekte.
28

Dat was heftig om te horen, maar gelukkig kreeg ik
vanaf dat moment wel een nieuw behandelplan. Ik
kreeg sonde- en drinkvoeding en mocht na een tijdje
weer naar huis om aan te sterken. Helaas ben ik toen
wel een jaar lang overbehandeld geweest, waardoor
mijn lichaam non-stop te veel suiker binnenkreeg.
Hierdoor had mijn bloedsuiker heel hoge pieken,
maar daalden die ook weer mega snel en dat heeft
in mijn lijf tot nog grotere spierschade geleid.”
Voetje baden
“Door de overbehandeling en mijn ziekte is het
leven van Bart en mij nu helaas totaal anders dan we
hadden gedacht. Ik gebruik dagelijks een rolstoel,
omdat ik maar een paar minuten kan lopen. Ook
moet ik non-stop letten op wat en wanneer ik eet en
ben ik ontzettend vermoeid. Om een voorbeeld te
geven, ik kan mijn arm en hand tijdens een telefoongesprek van tien minuten niet bij mijn oor houden,
dan verkrampt de boel. Dagjes uit en leuke dingen
doen buiten de deur, doen we heel weinig. Mijn
spieren houden dat bijna niet vol. Toch probeer ik
positief te blijven. Ik denk niet dat ik ooit weer zo
gezond word als eerst, maar ik denk wel dat mijn
conditie de komende jaren verbetert. Ik merk
bijvoorbeeld dat ik alweer meer energie heb dan
een paar maanden geleden en dat biedt hoop.
Deze zomer wil ik weer graag met Bart naar de
zwemplas. Echt zwemmen gaat niet, maar gewoon
daar zijn en even voetje baden in het water, dat lijkt
me zo heerlijk. En ook al moet ik na zo’n uitje dan
zeker twee dagen op bed liggen, ik krijg er ook
veel mentale energie voor terug.”

LEES MEER
Na die ene
liefdeszomer nam
ook zijn leven een bizarre
wending. Lees het
verhaal van Bart op
medireva.nl/vertel/
zomerhitte
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‘Ik wil de
vrijheid hebben
om te leven’

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

Tabitha

Ben jij een zonaanbidder of een
cultuursnuiver? Of loop je niet zo
warm voor de vakantie? Doe de
test en weet welk vakantietype
er in jou schuilt.

e
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vakanti
ben jij?
!

Sla snel om

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-file), April 2021
2 Gebruikersonderzoek eenmalige katheters, MediReva/Coloplast, juli/augustus 2020, n=917

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2021-06.
Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S
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OP VAKANTIE GA IK HET
LIEFST NAAR EEN…

1

A. Camping in een zonnig oord.
B. Hotel in een bruisende stad.
C. Een huisje met veel privacy.

WAT IS JOUW FAVORIETE
VAKANTIEBEZIGHEID?

3

MET WIE VIER JIJ HET
LIEFST VAKANTIE?

2

A. Met veel (nieuwe) vrienden.
B. Alleen of met mijn partner.
C. Met mijn gezin.

4

A. Lekker luieren op een bedje in de zon.

WELK KLEDINGITEM MAG NIET

B. Zoveel mogelijk musea bezoeken.

ONTBREKEN IN JOUW KOFFER?

C. Boeken lezen in de tuin van mijn vakantiehuis.

A. Badkleding.

De zonaanbidder
Meestal A

Voor jou is de vakantie één groot feest!
Je geniet ervan om lekker in de zon te
liggen en zo min mogelijk te hoeven doen,
het is tenslotte vakantie! Af en toe een
beetje dobberen op je luchtbed, maar
vooral tot rust komen met een heerlijke
cocktail in je hand.

De cultuursnuiver
Meestal B

Jij bent echt op vakantie om kennis te
maken met zoveel mogelijk culturen. Het
liefst bezoek je elke dag een museum en
van een stevige wandeling ben je ook niet
vies. Na zo’n goed gevulde dag, kom jij in je
hotel helemaal tot rust met een verfrissend
koud drankje en een lekkere douche!

B. Goede (wandel)schoenen.

5

C. Comfortabele zomerkleding.

WAT IS JOUW FAVORIETE

6

ZOMERDRANKJE?

IK GA OP VAKANTIE EN NEEM

A. Een zomerse cocktail.

MEE…

B. Spa rood met een schijfje citroen.

A. Een opblaasflamingo.

C. Een koud biertje.

B. De Lonely Planet.

7

De thuisblijver

C. E-reader met oneindig veel titels.

Meestal C

HOEVEEL DAGEN VAKANTIE BOEK JE HET LIEFST?
A. Zeker drie weken en dan nog is het te snel voorbij.
B. Ik plan liever niks en zie wel hoe het loopt.
C. Een week is lang genoeg: home sweet home.
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Kijk snel hiernaast
voor het resultaat!

Voor jou hoeft de vakantie niet per se. Je
doet het vooral voor de kinderen, als zij het
maar leuk hebben. Zelf kom je tot rust met
een goed boek en een fijn huis met veel
privacy. Eerlijk is eerlijk, je vindt het aan het
einde van de vakantie fijn om naar huis te
gaan en weer in je eigen bed te slapen.

zomerspecial
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3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
PU
ZZ
EL

WIN

weg bij
een nachtje
Hotels
Star Lodge
t.w.v. € 120

Slapen in het
groenste hotel
van Utrecht

Actief en
zorgeloos leven
TENA biedt een breed assortiment
voor mannen of voor vrouwen, bij
verlies van enkele druppeltjes tot de
hele blaasinhoud. Alle TENA-producten
geven drievoudige bescherming tegen
doorlekken, geurtjes en een vochtig
gevoel: 24 uur per dag droog, veilig
en vol vertrouwen.

Star Lodge Hotels is een prachtig eco-hotel
aan de rand van Utrecht. Terwijl je geniet
van de mooie groene omgeving van onder
andere het stadspark Voorveldse Polder
ben je ook slechts twee kilometer van het
historische centrum verwijderd.
Bezienswaardigheden als natuurgebied
de Soesterduinen, Kasteel de Haar of de
domtoren van Utrecht zijn gemakkelijk
bereikbaar per fiets of auto. Dit arrangement
bestaat uit:
- 1x overnachten in een tweepersoonsof mindervalidekamer voor twee personen;
- ontbijt voor twee personen;
- gratis parkeren;
- inclusief welkomstdrankje en
bittergarnituur;
- inclusief late check-out.
starlodgehotelsutrecht.nl
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De cijfers in de gekleurde vakjes vormen de
oplossing. Stuur deze voor 1 oktober 2021 naar:
MediReva-puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn
of mail naar puzzel@medireva.nl

Dit zijn de winnaars van de puzzel uit het
vorige nummer: M. Povel uit Valkenburg, J. Schorren
uit Zoetermeer, T. Hemmens uit 's-Hertogenbosch,
5 1Hattem
8 4 7 6 uit
9 Noordgouwe
R. Linssen uit Heerlen,2P.3van
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Meer weten? Kijk op www.TENA.nl
Zelf ervaren? TENA is verkrijgbaar bij MediReva
of vraag op TENA.nl een gratis proefpakket aan.
zomerspecial
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