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Kent u de
kledingclip al?

Ver tel...

Een handig hulpmiddel voor
mensen die katheteriseren
of een stoma hebben

Hoera, het is zomer! Dat betekent lange dagen met
hopelijk veel zon en vrolijkheid. Gezellig buiten eten,
eropuit met (klein)kinderen, familie en vrienden. En
lekker lang lezen. Stop jij deze Vertel... vast in je tas?
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elkom in het zomernummer.
Het jaargetijde van licht, op

De kledingclip houdt uw bovenkleding omhoog,
zodat u beide handen vrij heeft om uw stoma
makkelijk te kunnen verzorgen of te kunnen
katheteriseren.

vakantie gaan, leuke uitjes, barbecuen,
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zwemmen, fietsen en vooral zoveel
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Ontvang nu gratis dit handige hulpmiddel!

mogelijk buiten zijn. Lekker genieten

van het bos, strand, park of gewoon je

eigen tuin, stoepje of balkon. Wat staat

platform is ook de online plek waar je
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ervaringen deelt en je opgeeft voor
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staan. Zorgen dat het zonnetje zoveel
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heeft een stoma en gebruikt sonde-

beter maken.

medireva.nl/vertel. Maar we horen

we het magazine en het platform nóg

tegen het leven te leiden zoals zij dat

Geniet van hopelijk een fijne, lange

studie, loopt stage, werkt als model

zorgzame mensen om je heen.

wil en voor zich ziet. Ze volgt een

Kampen
•J
 enny de Boorder
uit Zaandam

zomer vol mooie momenten en lieve,

De redactie wenst je veel leesplezier!

Ik gebruik producten van een ander merk, namelijk:

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
* Doorhalen wat niet van toepassing is

uit Clinge

uit Noordwijkerhout

vooroordelen uit de weg wil ruimen

Ik heb geen stoma

De redactie heeft al veel leuke, lieve én

uit Den Haag
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 arian van Damme

graag meer en vaker van je. Zo kunnen

en zet zich in voor een stichting die

Ik gebruik geen katheters

rubrieken. Doe ook mee!

uit Culemborg

Op de cover vind je deze keer power-

voeding, maar dat houdt haar niet

Adres

kunt reageren op verhalen, je eigen

kritische reacties gehad op Vertel... en

vrouw Christel. Deze energieke dame

Dhr/Mevr*

kunt winnen en filmpjes. Dit speciale
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 el Hogervorst - van

ning of beperking. Laat je inspireren!

Voorletter(s)

Heb je al een kijkje genomen op

medireva.nl/vertel? Hier vind je

Eind vorig jaar kon je
kans maken op het
boek The happy life of
Happy van Jorrit Strik.

In deze Vertel... en op medireva.nl/

mogelijk schijnt, ondanks een aandoe-

Naam

ergens, letterlijk en figuurlijk.

Dit zijn de winnaars!

vertellen over hoe zij in het leven

Ja, ik ontvang graag de gratis kledingclip

mering zijn? Die brengt haar juist

allerlei extra's. Zoals prijzen die je

verhalen van mensen zoals jij die

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2017-11. All rights reserved Coloplast A/S

Hoezo zou haar rolstoel een belem-

Gefeliciteerd!

er op jouw zomerse programma?

vertel vind je weer veel prachtige

Vul onderstaande coupon in of bezoek onze
website www.coloplast.to/kledingclip

over mensen met een beperking.
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Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken
om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment
contact met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw
gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze
toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

P R A AT M E E
Wil jij jouw verhaal delen? Ga naar
medireva.nl/vertel/deel-je-verhaal/

De winnaars hebben inmiddels
bericht gehad.
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1-delig

Aurum® Profile

15 Gert over Piet

NIEUW!
Veelzijdige probleemoplosser bij
oneffenheden en parastomale hernia’s
• Vormbare huidplaat (bij parastomale hernia’s)
• Met Manuka Honing
• Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
• Voorzien van een kijkvenster
Aanvraag proefmateriaal 1-delig Aurum® Profile
Om u te voorzien van een persoonlijk advies neemt één van de verpleegkundigen van het Welland Service Team graag contact met u op. Vergeet daarom
a.u.b. niet uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder uw contactgegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Aanhef:

Dhr.

Postcode:

Tussenvoegsel(s):

Tel.:

Achternaam:

E-mail:

Geboortedatum:

Medisch Speciaalzaak:
Colostoma
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T + 31 (0)88 6670066 • E info@welland.nl • I www.welland.nl
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Uw gegevens zullen door Welland Nederland BV (hierna afgekort als Welland) uiterst zorgvuldig worden gebruikt voor een persoonlijke instructie, om u te informeren naar uw ervaringen en/
of om u informatie te sturen over de producten en diensten van Welland, Wellform Medical BV en OstoMixx BV. Desbetreffende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aangewezen werknemers van Welland. Uw data worden zeer vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde verstrekt worden aan derden, anders dan uw stomaverpleegkundige en/
of uw Medisch Speciaalzaak. U heeft altijd het recht op toegang tot, verificatie van en/of opzegging van uw persoonlijke gegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, worden uw gegevens uit de
database van Welland verwijderd. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088 - 6670066 of gratis een brief sturen naar:
Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren.
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C OV E R V E R H A A L

Ze studeert, loopt stage, heeft
een relatie en een hoop
vrienden. In 2017 deed ze mee
met de SBS6-Mis(s)verkiezing
2017 en ze zet zich in als model
en ambassadeur bij stichting
SUE’s Warriors. Christel
Verbogt (21) zit in een rolstoel,
leeft op sondevoeding en is
een echte powervrouw.

“M

orgen gaat mijn vriend Tom met zijn

familie feestelijk uiteten. En ja, natuur-

lijk ga ik ook mee, al kan ik door mijn maag-

verlamming niets eten. Maar ik geniet van de sfeer,
gesprekken en gezelligheid. En wie weet kan ik

een klein beetje ijs nemen of even kauwen op een
stukje vlees. Dat ik dat laatste daarna weer in een
servetje moet spugen, is pech. Dan heb ik de

“DOOR MIJN
KRACHT IS
MIJN LEVEN
LEUKER”

smaak toch weer geproefd!

Hoe ik tegen deze situatie aankijk, staat symbool

voor hoe ik in het leven sta. Wat er ook aan de hand
is, ik kan heel goed van kleine dingen genieten en

focus mij op het positieve. Ik kijk naar wat er wél is
en niet naar wat er níet is, of naar wat ik níet kan.

Dit betekent overigens niet dat ik nooit verdrietig
ben. Het is dan maar even zo, dat hoort er ook bij.
Maar ik zie altijd de zon weer in het water schij-

nen. En gelukkig maar, want door deze krachtige
eigenschap is mijn leven veel leuker.”
Opluchting

“Ik heb diverse aandoeningen, waaronder het
hypermobile ehlers danlos/hypermobiliteits-

syndroom. Dat is een bindweefselziekte waardoor
onder meer mijn gewrichten gemakkelijk uit de
kom gaan. Dat hebben de artsen niet altijd goed

geweten. Hierdoor werden mijn maagproblemen,
die begonnen toen ik veertien was, ook niet
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"Het is mijn missie

Dit past bij mij want het is mijn missie om het

om het taboe op mensen

breken en ervoor te zorgen dat wij meer kansen

taboe op mensen met een beperking te door-

met een beperking te

krijgen.”

doorbreken”

Liefde

“Dat dat niet zo is, merkte ik dus met mijn stage,

maar ook in het verleden op school. Ik moest naar

de mavo terwijl ik de havo prima aankon, maar dat

serieus genomen. Ze dachten dat ik anorexia had,

gebouw was niet toegankelijk voor mij. Sommige

terwijl ik simpelweg niet meer kón eten. Ik kreeg

scholen zijn heel strikt met de regels, terwijl

er een opgeblazen buik van, heftige buikpijn en

mensen met een beperking soms onverwachts

moest veel overgeven. Soms kwam iets wat ik

uitvallen, maar met wat flexibiliteit evengoed

vierentwintig uur eerder had gegeten er alsnog

prima kunnen meekomen. Denk in oplossingen

weer uit.

en niet in problemen, is mijn motto.

Uiteindelijk heb ik een sonde gekregen, waardoor

Maar vooroordelen zijn er helaas nog overal.

voeding direct naar mijn dunne darm gaat. Na

Wanneer ik onbekenden vertel dat de Mis(s)

lange en veelvuldige ziekenhuisperiodes ging het

verkiezing me een hoop klussen heeft opgeleverd,

allemaal net weer een beetje, toen mijn rechter-

been uitviel. Ik zakte er op school zomaar door-

heen. Ik kwam in een rolstoel én een rollercoaster

terecht want de oorzaak wisten ze niet en ik stuitte
weer op veel onbegrip. Na anderhalf jaar kwam

zeggen ze vaak: ‘O fijn, dan heb je wat om handen.’

"Ik wil graag uitdragen
dat ik heel gewoon ben”

onverwacht de diagnose; gegeneraliseerde

dystonie, waardoor er iets misgaat in de aanstu-

Nou ja! Weer vooroordelen, terwijl ze helemaal

lopen, deze heldere diagnose was op dat moment

heb ik gelukkig een plek gevonden waar ze mij

vooral een opluchting.”
Fantastisch avontuur

Instagram.com/christel_poweronwheels
Facebook.com /christel.poweronwheels.overtoegankelijkheid/
YouTube via SUE’S Warriors TV
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king. Hoewel ik een zorgvuldige sollicitatiebrief

had geschreven, antwoordden sommige bedrijven
toch ijskoud dat ze me niet wilden omdat ze
dachten dat ik extra begeleiding nodig zou
hebben, die ze me niet konden bieden.

ons allebei liefde op het eerste gezicht. Ook Tom

loopt tegen vooroordelen op, maar hij trekt zich er
niets van aan. Hij is simpelweg stapelgek op mij!”

Mis(s)verkiezing van SBS6. Ik vond het eerst heel

iemand moet soms de deur voor mij openhouden.

Vorig jaar heb ik meegedaan met het programma

liveshow, een hoop interviews en ik heb zelfs bij

veel vooroordelen over mensen met een beper-

geen beperking. Hij was een van de taxichauffeurs

Vol plannen

een opleiding tot juridisch medewerker en ben

was het niet eenvoudig die plek te vinden: er zijn

anderhalf jaar een vriend heb. En néé, hij heeft

wél een kans wilden geven.

eng maar het was een fantastisch avontuur. Ik heb

momenteel bezig met mijn afstudeerstage. Helaas

MEER CHRISTEL POWERONWHEELS? GA NAAR:

niet wisten wat ik wel of ik niet kan! Uiteindelijk

“Ook mét rolstoel en sondevoeding kan ik een

leuk en vooral heel gewoon leven hebben. Ik volg

wordt er weleens verbaasd gereageerd omdat ik al

die mij naar school reed. Eigenlijk was het voor

ring vanuit mijn hersenen. Al was direct duidelijk
dat ik waarschijnlijk nooit meer zou kunnen

Hè?! Ik heb sowieso een superdruk leven! Ook

zoveel leuke dingen meegemaakt. Fotoshoots, de
Jeroen Pauw aan tafel gezeten. Supergaaf! Sinds-

dien is mijn leven erg veranderd. Zo heb ik model
gestaan voor een campagne van de Nederlandse

stichting voor het gehandicapte kind en ben ik

ambassadrice geworden van Stichting SUE’s

warriors, die zich inzet voor een eerlijker en

krachtiger beeld van mensen met lichamelijke
beperking in mode en media.

“Ik wil graag uitdragen dat ik heel gewoon ben. Ja,
Maar verder ben ik helemaal niet zo anders en
zéker niet minder. Ik zit net als elke andere

eenentwintigjarige vol plannen. Ik wil samen-

wonen, een kat, naar een hbo-opleiding communi-catie en mij blijven inzetten als model voor

andere mensen met een beperking. Maar bovenal:
heel erg van het leven genieten!”

LEES MEER
Ook zorgeloos eropuit met sondevoeding?
5 tips op medireva.nl/vertel/checklist-sondevoeding/
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Bas van de Goor (46) is oud-topvolleyballer. Nu zet hij zich in voor een betere
kwaliteit van leven van mensen met
diabetes door middel van sport via zijn
Bas van de Goor foundation.

ergens in het buitenland en stond aan de balie van de plaatselijke duikschool. Voor de intake moest ik eerst veel vragen

beantwoorden. “Heeft u een longaandoening?” “Heeft u last

van uw hart?” “Nee. Nee!!” Het spontane idee om me hier aan
te melden, zorgde voor een opgewekt gevoel toen ik binnen

stapte. “Heeft u diabetes?” Voordat ik er erg in had, bevestigde
ik met: “Ja!” Het lichaam van de man bleef in dezelfde

houding en alleen zijn ogen richtten zich op mij. “Heeft u een
doktersverklaring bij u?” Ik schrok een beetje en antwoordde
eerlijk: “Eh, nee.” De man was onverbiddelijk “Zonder

Zo heb ik met andere mensen die ook diabetes hebben

verschillende bergen beklommen. Waaronder de Kilimanjaro
in Tanzania. Vooraf werd ons verteld dat het ontzettend

risicovol was. Maar waarom dan? Als ik geen diabetes had

gehad, wilde ik die berg ook beklimmen. Natuurlijk vraagt

klimmen met diabetes extra aandacht. Maar iederéén moet
voor zo’n tocht trainen, goede kleding meenemen, zorgen

voor voedsel onderweg en gidsen inhuren. En ik moet dus

ook mijn diabetes regelen. Ik weet nog dat ik me voornam dat
als dat zou lukken, ik voor de rest van mijn leven met meer
vertrouwen nieuwe uitdagingen aanga.

verklaring kunt u niet mee.”

Inmiddels is het zomer en wellicht ga ik duiken, raften of

Dit voorval deed me beseffen dat ík wil beslissen wat ik doe.

‘Ja’ in het Italiaans is toch: ‘No!’…?

Ik heb op het hoogste Nederlandse niveau gevolleybald met

kanoën. Nu ben ik voorbereid op de vraag of ik diabetes heb.

mijn diabetes. Dat ging goed. Sterker nog: als het aan mijn

'2#';'8£'='21';<>9;31!S8!!+&!2+8!ধ91329;'89!!2=!2329
3đ32='?9;31!9@9;''1Vf&'£-+3(f&'£-+T3(683#''8A'!££'#'-R

diabetes had gelegen, volleybalde ik nog steeds. Niets houdt
mijn bloedsuikers zo stabiel als sport. Maar deze negatieve

'£3(1!-£ <83'$V¤f¤T-2(3|'<83;'$W2£T
<83'$W$,3;9#399'29;8!!;¥T 339'2&!!£
'A3'032A'>'#9-;'V>>>W'<83;'$W2£

ervaring was tevens de start van nieuwe uitdagingen.

DOE MEE
Maak kans op een rugzak met bidon, buff, gesigneerd boek
en shirt van Bas. Ga naar medireva.nl/vertel/winactie-bas-goor/
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D E G I F T B OX

“Ik was echt even sprakeloos”
Stel, je mag iemand blij maken met een pakket vol leuke en
lekkere spulletjes. Wie kies je dan? In deze rubriek verrassen
we steeds iemand anders. Wie, dat bepaal jij. MediReva
regelt de rest. Deze keer is het pakket voor Mea.

M

ea (58): “Toen ik mijn vader zag aankomen met dit pakket wist ik niet wat ik

zag. Had hij dit voor mij geregeld? Zo lief! Ik

was echt even sprakeloos. Ik vind het vanzelfsprekend en niets bijzonders om iemand die

het moeilijk heeft bij te staan. Daar zet je even
alles voor opzij en dat doe je vanuit je hart. De
band met mijn vader is versterkt toen hij ziek

werd in 2011. Ik vond het zo triest om te horen
dat hij kanker had. Het was een onzekere tijd.

Hoe zou de operatie verlopen? Hoe zou het zijn
als hij een stoma kreeg? Maar ondanks die

twijfels en zorgen heb ik altijd het gevoel gehad
dat het goed zou komen. Dat kwam mede

omdat mijn vader zo rustig was. Die kalmte

straalde over op mij. Samen met zijn toenma-

lige vriendin heb ik in die tijd de zorg voor hem
op me genomen. Zo verbleven we in het hotel

naast het ziekenhuis toen hij werd geopereerd,
zodat we snel bij hem konden zijn. Inmiddels

gaat het beter met hem, maar heb ik zelf al een
tijdje een burn-out. Hierdoor heb ik weinig

energie en geheugenproblemen. Mijn vader zie
ik hierdoor minder vaak dan ik zou willen.

Gelukkig ben ik aan het herstellen. Zo hebben
we laatst nog samen een ritje in de natuur

gemaakt. Iets wat we altijd graag samen deden.
Dan stapten we in de auto en stopten we
onderweg voor iets lekkers. Heerlijk.”

Johan (87) gaf haar op: “Mijn
dochter Mea is de afgelopen
jaren mijn steun en toeverlaat geweest. Als ik haar

nodig had, stond ze klaar. Toen

er blaaskanker bij mij werd geconstateerd,
was zij een van de eersten die het hoorde.

Vanaf dat moment was ze er bijna elk zieken-

huisbezoek bij. Toen ik hoorde dat mijn blaas
moest worden verruild en dat ik een uros-

toma zou krijgen, was dat even schrikken. Ik

ben nuchter en raak niet snel in paniek, maar
toch was het fijn dat Mea er op dat moment
bij was. Er kwam veel informatie op me af,
een extra paar oren was prettig. Toen Mea

een paar jaar geleden somberder werd en me

Dit zit er allemaal in!
• Plaid
• Handdoek
• Washandje
• Doucheschuim
• Scrub
• Gezichtsmasker
• Gehaakt mandje
• Luxe schrijfboek
• Gekleurde pennen
• Etui
• Kaarsen
• Servetten
• Melkchocolade
• Pure chocolade met
pecannoten & kokos
• Thee
• Fles Crémant de
Bourgogne
• Bloemen

minder vaak kwam bezoeken, vond ik dat

moeilijk. Ik zag dat ze het zwaar had en vond
het vreselijk dat ik niets kon doen om te

helpen. Later werd bij haar een burn-out
vastgesteld. Hierdoor bellen en zien we

elkaar minder. Ik heb haar opgegeven omdat
er niemand is die de giftbox meer verdient
dan zij. Mea is zo lief en behulpzaam. Ik

hoop haar zo een beetje op te vrolijken.”
KIJK MEE
Bekijk in stripvorm hoe Johan Mea heeft verrast.
medireva.nl/vertel/giftbox-strip/
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ontdek huidbescherming!

RUBRIEKSNAAM

Stomazorg vraagt maatwerk. Onze convex stomamaterialen bewijzen dat elke dag
opnieuw. Convex huidplakken van Eakin geven minimale druk op uw huid en
volgen de contouren van uw lichaam. Daarnaast kan onze huidplak langere tijd
gedragen worden. Zo bieden wij u meer draagcomfort met minder verbruik van
materialen. Dát noemen wij zorgeloos dragen.

Meer bescherming, meer comfort, meer rust

Ervaar Eakin zelf!

G E N I E T E N VA N H E T L E V E N

“Ik ga Piet even
een hand geven”
Gert

Bestel uw gratis proefpakket via www.eakin.nl/convex
eakin healthcare bv
Lingewei 9

4004 LK Tiel

T 0344 - 65 23 51

www.eakin.nl

info@eakin.nl

een zorg minder

BBrain Slimme Kalenderklok
Altijd in contact met familie, vrienden & kennissen

Hulpmiddelwereld.nl
Onderdeel van MediReva

14

Vertel...

Foto’s ontvangen van de (klein)kinderen? Een berichtje ontvangen
van een familielid? Alle belangrijke afspraken in een overzichtelijke
agenda? Het wordt allemaal heel toegankelijk met de BBrain
slimme kalenderklok! Het enige dat u hoeft te doen is de klok op
de gewenste plek neerzetten. Familieleden & vrienden kunnen
vervolgens vanaf hun telefoon of computer berichten, foto’s en
agendapunten naar uw klok sturen.

Ontvang agendapunten

Koppel meerdere gebruikers

Ontvang berichten

De klok spreekt de tijd, dag
en datum uit

Ontvang afbeeldingen

Slechtziende functie

Meer informatie?
www.hulpmiddelwereld.nl
088 0080 100
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Het gebeurde wat toevallig, maar Gert Polman (69) gaf zijn stoma
een naam toen hij wakker werd na de operatie waarbij een tumor
uit zijn endeldarm werd verwijderd. En dat heeft hem geholpen bij
de acceptatie. Nu, drie jaar later, is hij helemaal hersteld en kan hij
met Piet alles doen wat hij voorheen ook deed.

“E

en dag heeft voor mij eigenlijk uren te kort.
Ik ben altijd bezig. Mijn vrouw grapt

weleens dat ik te veel hobby’s heb en dat klopt ook
wel. Ik doe aan motorrijden, wedstrijdzeilen en

varen. Daarnaast zing ik in een koor, ben ik lid van
een schietvereniging, ijsclub en verzorg ik de

nieuwsbrief bij Keep them Rolling, een vereniging

die oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
onderhoudt. Ik vind het allemaal heerlijk om te
doen en ben blij dat het nog kan.

Mijn leven is sinds de stoma eigenlijk niets

veranderd. Ja, natuurlijk moet ik wel iets opletten
af en toe. Zo heb ik overal een verschoningssetje
liggen. In de auto, de boot en zelfs op de motor.

Ook moet ik wat opletten met bukken en zwaar

tillen, maar dat zijn eigenlijk de enige belemmeringen die ik heb. Buiten de deur eten is ook

anders geworden omdat de boel eigenlijk stan-

daard driekwartier nadat ik gegeten heb, begint te
lopen. Maar dat hindert me niet om te gaan.

Daarvoor vind ik uit eten gaan veel te leuk én

lekker. Ik kan wel zeggen dat mijn leven voor 99,9
procent hetzelfde is gebleven als voor de operatie.
Iets wat ik van tevoren niet had durven hopen.”
Eén geluk

weken maar liefst. Ook zag mijn ontlasting er gek
uit. Er zat slijm in, dat hoorde niet. De huisarts

nam mijn verhaal serieus en zei: ‘U twijfelt niet
voor niets: ik verwijs u direct door naar het
ziekenhuis voor een kijkonderzoek.’

Binnen twee dagen kon ik al terecht en het bleek
inderdaad foute boel. De arts vertelde dat ik

endeldarmkanker had. Ik kreeg een brok in mijn
keel en mijn vrouw Betty barstte in tranen uit.
Ondanks mijn wantrouwen had ik dit niet

verwacht. Meteen moest ik de medische molen in.
Na allerlei onderzoeken en scans vertelde de arts

dat er één geluk was: de kanker was niet uitgezaaid
en zat niet diep gevestigd in mijn endeldarm. Het
kon tijdens een operatie redelijk gemakkelijk

worden weggesneden. Alleen zou dat wel betekenen dat ik daarna een stoma kreeg.

‘Is er een alternatief?’ vroeg ik aan de oncoloog.

Dat was er, maar niet een waar ik blij van werd. De

artsen konden me ook zes maanden lang bestralen
in combinatie met chemobehandelingen, maar
mogelijk volgde daarna alsnog een operatie. Ik

wist meteen dat ik direct voor de operatie moest

gaan. Ik wilde die kanker uit mijn lichaam hebben.
Zo snel mogelijk.”

“Drie jaar geleden ging ik naar de huisarts. Er

Accepteren en doorpakken

tijdje last van diarree. Ik vertrouwde het niet

suf maar ergens ook direct heel sterk. Het was

heerste een buikgriepepidemie en ik had al een
helemaal, zeker omdat het zo lang aanhield. Zeven

“Niemand vindt het gek
en we praten er zo heel
makkelijk over”

“Toen ik na de operatie wakker werd, voelde ik me
gelukt. Samen met de fysiotherapeut ging ik

Met deze tips ga jij zorgeloos de
zomer door.
• Met een ileozakje ben je niet afhankelijk van
afvalbakken: je kunt dit zakje immers
leegmaken.
• Neem vochtige doekjes en desinfecterende
handgel mee om na het legen van je zakje je
materiaal en handen mee schoon te maken.
• Ga je naar warme landen of iets actief doen
waarbij je transpireert? Zorg voor extra
afplakmateriaal als strips en pleisters, of kies
voor een gordeltje. Dit is ook raadzaam als je
gaat sporten.
• Zwemmen? Er is speciale zwemkleding
verkrijgbaar en er zijn kleine stomazakjes
voor onder je zwembroek, badpak en bikini.
Ook kun je het filter extra afplakken met een
losse (gore-tex) filter als bescherming.

 ijk voor meer handige tips op
K
medireva.nl/vertel
Met dank aan: Stichting Stomaatje
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DE DAG DAT
IK BESLOOT…
"Ik kan nog steeds alles doen waarvan
ik houd en probeer volop te genieten”
diezelfde dag nog een rondje lopen. Ik wilde

van Piet af. Mijn kinderen, kleinkinderen,

genezen. Toen een van de verpleegkundigen vroeg

we praten er op deze manier heel makkelijk over.

bewegen, vooruitgaan. Dat helpt je lichaam met
hoe het met mij en met de stoma ging, flapte ik

eruit: ‘Prima hoor, en met Piet is ook alles goed.’

‘Met Piet?’ vroeg ze verbaasd. ‘Ja, Piet,’ zei ik, terwijl

vrienden en collega’s. Niemand vindt het gek en

Ook worden er regelmatig grapjes over gemaakt.
Als mijn stoma bijvoorbeeld een windje laat,
zeggen ze: ‘O, daar heb je Piet weer hoor’.

ik naar mijn stoma knikte. Zonder dat ik er erg in

Mijn advies aan anderen met een stoma: geef

daarmee had ik hem ook meteen geaccepteerd.

en is de schaamte niet zo groot. Alhoewel een

had, had ik mijn stoma een naam gegeven. En

Niet dat ik het niet moeilijk vond dat ik een stoma
had, maar op een of andere manier was ik direct

heel nuchter. Ik wilde doorpakken en niet achteromkijken. Mijn leven wilde ik er niet door laten
beperken.”

‘Even naar Piet toe’

“Sindsdien noem ik mijn stoma altijd Piet. Als ik

mezelf moet verschonen, dan zeg ik bijvoorbeeld

hem een naam. Dan kun je er vrijer over praten
stoma natuurlijk sowieso niet iets is waarover je
je moet schamen. Ik ben in elk geval dolblij met

Piet. Ik kan nog steeds alles doen waarvan ik

houd en probeer volop te genieten. Zo word ik

ontzettend blij als het mooi weer is en ik de boot
op ga. Niets fijner als het water op te gaan en

samen met Betty eropuit te trekken. Je kunt me
niet gelukkiger maken.”

tegen Betty: ‘Ik moet even naar Piet toe’ of: ‘Ik ga
even Piet een hand geven.’ Zo maak ik het voor

mezelf makkelijker. Het klinkt veel minder heftig
of ernstig. Iedereen in mijn omgeving weet ook
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“… ter aanvulling sondevoeding te gaan

een prachtige oplossing, hierdoor

Hierdoor is mijn gewicht weer onder

Eigenlijk besloot hij het voor me:

laatst de diëtiste gevraagd de dage-

ling nodig.

gebruiken, zat ik bij de kno-arts.

‘Dit gaat zo niet langer’. Als gevolg van
een operatie was ik verzwakt en erg

afgevallen. Slap en futloos voelde ik

me. Ik had nergens zin in. Sinds 2009
volgde de ene aandoening de andere
op. Het begon met een hartoperatie,
daarna kreeg ik vier keer kanker:

darmkanker, slokdarmkanker en

twee keer keelkanker. Hierdoor is mijn
voedingspatroon behoorlijk in de war
geraakt. Eten is niet langer lekker of

leuk. Aan tafel moet ik altijd mijn wil
gebruiken. Met name de buismaag-

operatie is ingrijpend geweest. Hierbij
is mijn slokdarm verwijderd en mijn

maag omhoog gehaald en omgevormd
tot een buis. Ik heb behoorlijk wat

levensvreugde ingeleverd. Want eten
en de gezelligheid daaromheen had

voelde ik mij weer fitter. Wel heb ik
lijkse halve liter sondevoeding te

verhogen naar één liter. Als ik eet, met
mijn vrouw aan tafel, krijg ik buikpijn
en braakneigingen. Heel vervelend.

“Hopelijk voel ik
mij snel beter en
kan ik weer aan
de slag in mijn
groentetuin”

de zestig kilo beland en is extra aanvulIk krijg de sondevoeding ’s nachts via

een pomp toegediend. Dat gaat goed,
hoewel de opstart lastig was. De

voorlichting in het ziekenhuis kan

beter, met name over het aansluiten

en loshalen van de sonde op de buik-

wand. Daarmee worstel ik nog weleens.
En in de toekomst sondevoeding met
minder suiker zou fantastisch zijn. Ik

ben suikerpatiënt, bij een liter sonde-

voeding is mijn suikergehalte soms veel
te hoog.

Hopelijk voel ik mij binnenkort beter
en kan ik weer aan de slag in mijn

groentetuin. We wonen prachtig hier in
Geulle, Zuid-Limburg. Na een opeenvolging van lichamelijke tegenslagen
hoop ik op een paar jaar rust.”

een groot aandeel daarin. Zo gingen

mijn vrouw en ik vroeger geregeld uit

LEON SCHELLINGS

eten, dat is honderd procent veranDOE MEE
Heb jij jouw stoma volledig geaccepteerd?
Stem mee op medireva.nl/vertel/poll-stoma/

derd. Omdat ik in drie weken tien kilo

was afgevallen, besloot de arts destijds
sondevoeding voor te schrijven. Het is

P R A AT M E E
Heb jij ook een stoer besluit genomen? Vertel het
op medireva.nl/vertel/deel-je-verhaal/
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ZO LEEF IK

“ZWEMMEN
EN ZINGEN,
HEERLIJK!”
Ze heeft een druk leven vol zang en vrienden.
Irene Hagemans (69) is incontinent, maar dat houdt haar
niet tegen alle leuke dingen te doen die ze wil.

“Z

o meteen komt de groenteman koffiedrinken, dat gebeurt vaker. En vanmiddag ga ik winkelen met een vriendin in
Cuijk, dan pik ik haar op bij de pont en rijden
we samen verder. Ik heb een druk leven hoor.
Ik ben gepensioneerd zangpedagoge en
koordirigente en geef privéles als mensen
daar om vragen. Mijn eindexamen aan het
conservatorium deed ik pas op mijn 49ste. In
mijn tienerjaren had ik de vooropleiding al
gedaan en veel pianolessen gehad, toch ben ik
toen gestopt. Daarna kreeg ik kinderen en ben
ik twee keer getrouwd en gescheiden.
Dat eindexamen op latere leeftijd deed ik
overigens met ingezwachtelde benen en
gekneusde ribben. Ik was herstellende van

“Opmerkelijk genoeg
heb ik in het water geen
last van urineverlies”
een ongeluk, ik ben toen langs de weg geschept door een vrachtwagen. Best een
opgave, zingen met gekneusde ribben, maar
ik ben geslaagd.”

ZELF OEFENEN

“Mijn incontinentie is in deze periode, door
het ongeluk, erger geworden. Ik had daar last
van sinds acht jaar eerder, toen mijn baarmoeder was verwijderd. Nu kreeg ik incontinentiemateriaal op recept. Ook moest ik een
speciale bekkenbodemtherapie volgen.
Stressincontinentie (‘stress’ heeft hier geen
betrekking op de persoon, maar op de druk op
de blaas) ontwikkelt zich omdat de bekken-
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bodemspieren verzwakken. Ik heb die therapeute alleen nooit ontmoet. Onderweg
ernaartoe, tijdens een lange fietstocht door
het bos, ben ik flink gevallen. Toen vond ik
het ineens welletjes geweest, ik was al zo
lang onder behandeling van artsen sinds
het ongeluk. Ik besloot zelf bekkenbodemoefeningen te gaan doen.”

VAST RITUEEL

“Met een continentieverbandje red ik het
prima. Ik verlies af en toe druppels urine.
Alleen als ik last heb van mijn bronchitis, met
heftige hoestbuien, dan moet ik een luierbroekje dragen. Ook ’s nachts draag ik incontinentiemateriaal. Ik probeer weleens zonder,
als het heel warm is bijvoorbeeld, maar dat
werkt niet. Dan moet ik ’s morgens toch alles
uitwassen. Sowieso moet ik zo’n vijf keer uit
bed om te plassen. Maar ik ga mijn vochtinname ’s avonds niet verminderen, veel drinken is immers belangrijk. En het is nogal een
vast en fijn ritueel: koffie na het eten, dan twee
grote glazen water om mijn medicijnen (tegen
darmklachten) in te nemen, een glas spa rood
en een kop kruidenthee voor het slapengaan.
Waar ik nog naar zoek zijn goed absorberende
dunne én lange verbanden. Want zittend lek je
toch al snel door. Maar langer wordt automatisch ook dikker, en ik wil geen halve autoband in mijn broek. Vanwege mijn kunstknie
moet ik elke dag fietsen, dan hoop ik toch
geen smetplekken te krijgen of door te lekken.
Daarom neem ik altijd een extra verbandje
mee als ik een dag op stap ga.”

INTIMITEIT

“Eigenlijk praat ik hier nooit over. Ik schaam
mij niet, maar het is toch iets intiems. Mijn
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verkrijgbaar
NIEUW nubij Medireva

vriend van bijna 84 jaar wil er ook niks over
horen. Dat vind ik jammer. Ach, er is al van
alles aan ons geknutseld, een relatie op hogere
leeftijd is anders. Ook qua intimiteit. Maar we
hebben nog flinke discussies over het nieuws,
van alles, het is bepaald niet gezapig. Elke
dinsdag eet ik bij hem thuis. Dan serveer ik de
maaltijd zoals in een restaurant. Ik heb
trouwens een andere, platonische vriend die
juist heel geïnteresseerd is, het naadje van de
kous wil weten. Over álles, dus ook mijn
incontinentieproblemen. Een heerlijk mens
is dat, zo iemand die spontaan à capella een
lied gaat zingen. En dan doe ik natuurlijk mee.
Als hij hier is, zingen we samen bij de piano.
Ook treden we allebei op met onze gedichten,
op het Poëzie podium van schrijverscollectief
Meierijstad, waarvan we lid zijn. Met zingen is
het, naast bewust ademhalen, belangrijk de
juiste spiergroepen te gebruiken. Zo bestaat je
bekkenbodemspier uit verschillende lagen en
is de spier te vergelijken met een hangmat.
Deze ‘hangmatspier’ moet je aantrekken, niet
naar beneden drukken. Zeker niet met
incontinentieproblemen.”

NAAR ZEE

“Mijn vriend heb ik leren kennen in het
zwembad. Ik zwem graag, het liefst in de
ochtend. In mijn badpak draag ik geen
inlegkruisjes. Opmerkelijk genoeg heb ik in
het water geen last van urineverlies. De eerste
uren daarna evenmin. Deze zomer hoop ik
weer eens naar zee te gaan, daar was ik het
laatst in het najaar van 2014. Veel te lang
geleden! En ik kijk uit naar de mogelijke
vakantie bij mijn dochter en de kleinkinderen
in Frankrijk, heerlijk.”

“Ik heb een druk
leven hoor”

“Mijn nieuwe
zakje maakt minder
geluid en voelt
comfortabel!”

5 SOORTEN INCONTINENTIE
BIJ VROUWEN

• Stressincontinentie
De meest voorkomende vorm van incontinentie
bij vrouwen. Oorzaak: de bekkenbodemspieren,
die de blaas ondersteunen, raken verzwakt.
Wordt de druk op de blaas verhoogd, bijvoorbeeld bij niezen, dan lekt een beetje urine.

Claire

• Aandrangincontinentie
Dit wordt ook wel een ‘overactieve blaas’
genoemd. Hierbij voelt iemand plotseling
aandrang te plassen. De blaas leegt zich automatisch, zonder dat dit kan worden tegengehouden. Dit kan gaan om een grote hoeveelheid urine in één keer.
• Functionele incontinentie
Hiervan is sprake als mensen niet op tijd het toilet kunnen bereiken, bijvoorbeeld vanwege een
fysieke of geestelijke aandoening.
• Neurologische blaasstoornissen
Bij deze vorm van incontinentie communiceren
de hersenen niet goed met de blaas. Hierdoor is
de blaas niet te beheersen. Dit soort neurologische blaasstoornissen kunnen worden veroorzaakt door diverse ziekten.
• Gemengde incontinentie
Dit is een combinatie van stressincontinentie
en aandrangincontinentie.
Lees meer op medireva.nl/vertel

Bron: tena.nl

Eigentijds 1-delig colozakje van Esteem

TM

Veilig

Comfortabel

Discreet

Gebruikt u Esteem colo zakjes en ontvangt u
ander materiaal? Òf bent u benieuwd wat de vernieuwingen
inhouden en wilt u een gratis proefpakket ontvangen?
bel: 0800-022 4444 (gratis) of stuur een e-mail: info.convatec@convatec.com
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WELKOM IN... 1

Dordrecht

STADSWANDELING

“Zelf geef ik ook nog

regelmatig wandelingen

door de stad. Ik ben dol op
wandelen en historie en

vertel graag over onze mooie
stad. Dordrecht is de oudste
stad van Holland en heeft

ruim duizend monumenten

2

9

LEUK UITJE

“Veel mensen weten niet dat
Dordrecht een eiland is. De
stad is omringd door meer-

BESTE OPENBARE TOILET

dere rivieren. Tijdens een

rondvaart door de havens (zo

noemen we de grachten hier)
ontdek je de mooiste plekjes.
Je vaart bijvoorbeeld onder
het stadhuis en een plein

door. Zo zie je Dordt echt op
z’n best. ”

4
winkelstraat van Neder-

hoek van de straat wel iets

Het is eigenlijk een dijk en

ten. Eigenlijk kom je op elke

land: twee kilometer lang.

bijzonders tegen.”

beschermt de stad tegen
extreem hoogwater. Al

Je kunt hier goed winkelen.
Van bekende kledingmer-

ken en juweliers tot koffie-

zaakjes, antiek en curiosa.”

op het drierivierenpunt.
Hier vind je gezellige

terrassen waar je heerlijk in
de zon zit en kijkt naar de
passerende schepen.

Andere mooie terrassen

vind je op het Scheffers-

plein en Blauwpoortsplein.
Op die laatste heb je uitzicht op de Grote Kerk.”
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bibliotheek op de Groenmarkt. Maar er zijn ook

toiletten in de twee gratis
PUBLIEKSTREKKER
“De Grote Kerk blijft indrukwekkend, vind ik. Met mooie
kapellen, koorbanken, glas-in-lood en twee orgels. Het is
een kruisbasiliek in Brabants-gotische stijl met een

7

8

GROEN DOEN

“Met onze stadsgidsen gaan

BIJZONDER RESTAURANT

HISTORISCHE PLEK

speelvelden en een dieren-

koffie serveren. Er werkt

de revolutie tegen Spanje
op gang gekomen en de
basis gelegd voor een

zelfstandig Nederland. In

het bijbehorende museum

Hof van Nederland leer

fietsenstallingen (Raamstraat, Kolfstraat) in de
binnenstad.”

onvoltooide, scheve toren.” Lange Geldersekade 2

brouwerij waar ze nu

rijke historie. Hier is in 1572

"Je vaart bijvoorbeeld
onder het stadhuis en
een plein door"

mensen vaak naar de

historisch centrum. Je vindt

te komen én een met een

heb je een prachtig uitzicht

aangekaart. Zelf verwijs ik

een eindje lopen vanaf het

Een mooie plek om tot rust

“Op de kade bij Groothoofd

al vaker bij de gemeente is

5

“Het Augustijnenklooster.

ZONNIG TERRAS

toiletten. Een probleem dat

SHOPPEN

en nog twee oude stadspoor-

3

6

niet veel goede openbare

“De Voorstraat is de langste

komt dat nu niet vaak voor.

Wat zijn jouw favoriete spots in je
lievelingsstad? En welke plekken
zijn extra fijn omdat er rekening
gehouden wordt met je beperking?
In Vertel… altijd een trotse inwoner
aan het woord. Deze keer de tien
favoriete plekken van Dick
Smeulers (83), coördinator Gilde
Stadswandelingen.

“Helaas zijn er in Dordrecht

“Stadspark Merwestein is

er grasvelden, fonteintjes,

weide. Of bezoek Nationaal

park de Biesbosch. Huur

een bootje of ga fietsen.”

we graag naar Den Witten

Haen. Het is een vroegere

10

BEKEND EVENEMENT

“Dordt in Stoom, een groot

heerlijke broodjes en goede

internationaal evenement

personeel met een lichte

plaatsvindt. Je kunt je hier

handicap. Voor het diner
kom ik graag in Dordts

Biesboschcentrum Dordrecht,

Genoegen.” Groenmarkt 19B

Baanhoekweg 33

en Voorstraat 256

dat een keer in de twee jaar
vergapen aan de stoomge-

dreven schepen, locomotieven, auto’s, tractoren en

treinen. Ook erg leuk is een

rondvaart in een stoomboot

en de vele tentoonstellingen.

Een andere happening is

grote boekenmarkt in juli.”

je alles over het ontstaan
van de Republiek der
Nederlanden.”
Voorstraat 216

P R A AT M E E
Vertel over de mooie
plekjes bij jou in de buurt op
medireva.nl/vertel
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STERKE MAN

Die
therapie
bleek een
wonder

“Nu kan ik weer
fietsen en lopen,
op schoenen en
blote voeten”

Sinds zijn kinderjaren heeft Jan Schuman (60) diabetes. Als
gevolg daarvan zijn vijf tenen geamputeerd. Even leek het
niet meer goed te komen, maar toen was daar opeens een
bijzonder behandelplan waardoor hij nu weer bijna alles kan.
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Vertel...
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“Het liefst zou ik
morgen weer aan
de slag gaan”

kapot, mijn voet zag eruit als de bek van een snoek.

Ook heb ik nauwelijks last van evenwichtsstoor-

dicht zou groeien. De wond raakte geïnfecteerd,

alles. Gelukkig hoef ik alleen vijf tenen te missen

Verschrikkelijk. Ik dacht echt dat het nooit meer

een nieuwe operatie volgde, waarna ik maandenlang driemaal per week naar Maastricht UMC
moest. Van alles werd geprobeerd om de voet

Maden

nog drie zussen het te hebben en ook twee van

madentherapie opperde. Hierbij worden steriele
maden van vleesvliegen ingezet om ontstoken
wonden te genezen. Ik vond het maar een raar

idee: losse maden op mijn voet. Maar de therapie

bleek een wonder en minder onsmakelijk dan het

“Ik vond het maar
een raar idee: losse
maden op mijn voet”

“I

hadden diabetes. Toen ik als kind vaak moest

een aantal weken – ik had net mijn vrachtwagen-

Mijn moeder en een van mijn broers

plassen en ontiegelijk wilde drinken, zei mijn
broer dat ik maar eens naar de dokter moest.

Hij herkende de symptomen. Inderdaad had ook

maar het werden veertig jaar.”

maden werden op de wond gelegd en omwikkeld

met verband. Simpel gezegd spuwen de maden op

ik, met name in de tenen van mijn linkervoet.

steeds vind ik dat ongelooflijk. Ik had alle hoop

clingbedrijf van mijn vader en was erg druk.

Heerlijk verwend werd ik hoor, als jongste. We

hadden een enorme keuken waar we ’s morgens

met z’n allen ontbeten. Later, toen er al kleinkinderen waren en mijn vader en broers thuiskwamen voor het warme middageten, moesten wij

als jongsten plaatsmaken. Dan zaten we met ons
bord op schoot op de trap of diepvriezer. Geen

Na meerdere keren gedotterd te zijn en een

bypassoperatie in mijn onderbeen – zonder

groot succes – was amputatie de enige optie. De
doorbloeding in mijn tenen bleef slecht. ‘Als je
je voet wilt behouden, moeten we nu je tenen

afzetten,’ zei de arts. Dat is gebeurd. Hoewel het

helingsproces aanvankelijk goed verliep, ging het
mis na een val van de trap. De hechtingen waren

het eerst een hypo gehad, een acute, sterke daling
van de bloedglucosewaarde. Ik werd agressief en
schreeuwde als een jong varken. Met de ambu-

lance ben ik naar de spoedeisende hulp gebracht,
ik kwam weer bij in een kamertje van het ziekenhuis en herinnerde mij niks van het hele voorval.
Ik vond het heel erg dat ik zo tekeer was gegaan,
maar dat schijnt normaal te zijn bij een hypo.

Dolgelukkig zou ik zijn met een glucosemeter, dat
is een nieuwe uitvinding. Hierbij kun je met een

reader de glucosewaarde van je bloed scannen op

een sensor op je bovenarm. Ik krijg het apparaatje
niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar ik

hoop dat daar verandering in komt. Mijn vingertoppen zijn kapot van het jarenlang prikken.”

Laat mij maar doorwerken tot mijn 67ste. Thuis-

van de maden wilde ze niks weten of zien. Ze

Natuurlijke wijze

deed de financiële administratie van het recy-

nog steeds niet onder controle. Laatst heb ik voor

ziekenhuisbed naast me had ik het gezellig, maar

gevolg van diabetes, heb ik het bedrijf overgedragen aan mijn zoon. Ondraaglijke zenuwpijn had

mijn kinderen kregen de diagnose. Zelf heb ik het

Mallorca

inclusief de infectie. Met de aardige dame in het

ik insuline moest spuiten. Eigenlijk ben ik

“Toen ik te veel last kreeg van mijn voeten als

“Diabetes is erfelijk in onze familie. Later bleken

de wond en zuigen het vocht vervolgens weer op,

Bek van een snoek

opgevoed door een oudere zus. Mijn moeder

Vertel...

rijbewijs gehaald en wilde chauffeur worden –

leek. Zakjes, denk aan theezakjes, met daarin

ik diabetes. Drie dagen werd ik in het ziekenhuis
opgenomen zodat mij kon worden uitgelegd hoe
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nemen, dus heb ik dat gedaan. Aanvankelijk voor

gebleven.”
Erfelijk

thuiszorgorganisatie op het gebied van wondzorg)

van de kinderen had interesse het bedrijf over te

en is een voet- of zelfs beenamputatie mij gespaard

gezond te krijgen, niks hielp.”

“Totdat iemand van QualityZorg (gespecialiseerde

k ben de jongste van veertien kinderen.

nissen als gevolg van de amputatie. Ik kan eigenlijk

gruwelde ervan.”

“Maar: na een week was de ontsteking weg. Nog
opgegeven en op deze natuurlijke wijze was het
probleem opgelost. Nog steeds ziet de wond er

prachtig uit. Volgens de wondverpleegkundige is
mijn voet over twee maanden officieel genezen.
Ondertussen kan ik weer fietsen en lopen, op
schoenen en blote voeten. Vier à vijf dagen

achtereen heb ik totaal geen last, dan komt de

pijn weer opzetten. Die zal hopelijk verdwijnen.

“Het liefst zou ik morgen weer aan de slag gaan.

zitten verveelt me. Ik heb altijd levendigheid om

mij heen gehad. Vroeger als kind, later toen ik zelf

een gezin kreeg en in het bedrijf. Dat werk lukt niet
meer, tillen en een vrachtwagen besturen gaan

niet. Maar ik houd van autorijden en dat kan en
mag ik nog. Het liefst werk ik bij een koeriers-

dienst. Ook kijk ik ernaar uit weer op vakantie te
gaan. Dat heb ik mijn vrouw beloofd. Zodra het

infectiegevaar compleet geweken is, gaan we het
liefst naar Mallorca.”

P R A AT M E E
Geïnspireerd? Praat mee over alternatieve manieren
van wondzorg op medireva.nl/vertel/wondzorg/
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PUZZEL

MAAK KANS OP
EEN FIJNE TAS
Een dagje naar het zwembad
of strand, een weekend weg of
op vakantie? Pak je spullen in
zo’n stoere, sterke en vrolijk
gekleurde tas.

Care at home

LIQUICK X-TREME

Transfer
1 x reistas
e van
ter waard
€ 74,50

5x

REISOP EEN
KANS RANDTAS
OF ST

ZWEEDSE PUZZEL
stad in
België

koek

Alle tassen zijn duurzaam en afkomstig uit de
Net-collectie van Smateria. Ze zijn gemaakt van
zogenoemde multipurpose netten die gebruikt
worden in de (land)bouw en visserij. Daardoor zijn
ze (bijna) onverwoestbaar en waterafstotend.
De trendy tassen zijn gemaakt door creatieve
Cambodjaanse naaisters. De binnenkant is gevoerd en iedere tas heeft sterke ritsen en beslag
van hoogwaardige kwaliteit. Meer info:
www.smateria.nl

2

Bibliotheeken Documentatieacademie

bouwmateriaal

speelgoed

4

aangenaam

achterplecht

13

optelling

bij benadering

voorzetsel

bovenwinds
eiland

16

10

waagstuk
duinpan

11

inkeping

aversie

echtgenoot

tegen
telwoord

2de prijs
1 x reistas USB B2 ter waarde van € 56,95

6

1

8

teer

5

kuip

X-TREME INNOVATIE: REEDS GEACTIVEERD, DUS KLAAR IN EEN HANDOMDRAAI

15

Aziaat

3de prijs
3 x strandtas Host ter waarde van € 39,50 per stuk

Voor uw onafhankelijkheid –
snel, gemakkelijk en veilig te
gebruiken

s

Hoofdprij

© Persbelangen

ADV

3

deel
van de
voet

1x

12

vloeibare
schrijfstof

14

9

het
'ik'

7

mannelijk
schaap

De nieuwe katheter is vooral praktisch

6
2 oplossing
3 voor 2 4
Stuur je
augustus5 2018 naar:

1

in gebruik, dit door de volledige
beschermhoes. Liquick X-Treme
zit ook klaar voor gebruik in de verpakking. Onze bekende SafetyCat katheter met zacht afgeronde ogen (buitenen binnenzijde) en de
flexibele ergothan tip, maar nu reeds
geactiveerd. Liquick X-treme maakt
katheteriseren veilig en makkelijk.
Aanvraag van een gratis proefpakket

MCI-2018-0034

8

MediReva puzzel, Postbus 176, 3740 VB Baarn of mail

3x

9

naar puzzel@medireva.nl.

12
13
14
10
11
15
De oplossing van de puzzel in het vorige nummer was: alles

16

bloeit weer. De tien winnaars van de entreekaarten voor de

Tuinen van Appeltern zijn: N. Neis uit Grevenbicht, E. Hopman
uit Amsterdam, B. Penders-Lahaye uit Nuth, A. Buitenhuis uit
Eindhoven, J. Vos uit Wierden, W. Daamen uit Rheden,

kan door contact op te nemen via

R. Lunenborg-Brilleman uit Deventer, A. Jansen uit Sittard,

telefoonnummer 088 002 15 00

R. Hessink uit Purmerend, N. Sanderse-Melse uit Kloetinge.

of via e-mail info.nl@teleflex.com

7

In de komende periode krijgen alle prijswinnaars vanzelf bericht.

Teleflex Medical . Lange Dreef 11 . 4131 NJ Vianen
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IK LUISTER

Plooien in
de huidplak

Herkent u dit?

De medewerkers van de klantenservice van MediReva
bieden een luisterend oor aan klanten. Er komen aangrijpende,
mooie en ontroerende verhalen voorbij.
In ieder nummer van Vertel… één gesprek.

Hoe gaat het?

SenSura® Mio Convex Flip
De eerste huidplak voor een stomabreuk.

Behoort u ook tot de 34%1 van de mensen die een stomabreuk (parastomale hernia)
heeft? Dan is dit unieke product geschikt voor u. Voor het eerst is er een huidplak die
past bij uw lichaamsprofiel. Het is immers lastig om een vlakke huidplak aan te
brengen op een bolling zonder plooien.

SenSura® Mio Convex Flip

“Met meneer Narings,” schalt er joviaal door de

“Komt u daar nu niet uit?” vraag ik. “Jawel hoor,”

snap ik dat hoor, het is ruim een jaar geleden...”

weten of jij nog bij MediReva werkt. Er verandert

hoorn. “Ken je mij nog? Als je je mij niet herinnert,
En óf ik meneer Narings nog ken. Hij is al jaren

al zó veel in de wereld! Gelukkig ben je er nog.

staan me zeker nog bij. “Hoe kan ik u nu vergeten,”

antwoord ik, en we praten een tijdje. De heer

klant bij ons en zijn bulderende lach en grapjes

Nieuw!

antwoord ik dan ook spontaan. “Wat leuk om u

- Goede pasvorm over de stomabreuk, geen plooien of rimpels meer.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Uitstekende hechting door het grote oppervlak.

weer eens aan de lijn te krijgen.”

“Ik was gewoon benieuwd hoe het met
jou gaat,” zegt meneer Narings.

Gratis proefpakket

antwoord meneer Narings. “Ik wilde gewoon even

Hoe is het, gaat het goed met je?” “Jazeker,”

Narings vertelt over zijn kleinzoon die net acht
jaar is geworden. “Die is al handiger met de

computer dan ik,” roept hij uit. “Het is

toch wat hè, met die kinderen van
tegenwoordig. Nou, ik zal je

“Vroeger spraken wij elkaar

Vraag een gratis proefpakket aan en ervaar zelf hoe SenSura Mio Convex Flip bij uw
lichaam past. Ga naar www.coloplast.to/convex-flip
of bel 0800 022 98 98. U kunt ook onderstaand aanvraagformulier gebruiken. SenSura
Mio Convex Flip is verkrijgbaar als 1-delig gesloten en open, als urinestomazakje en als
2-delig met klikkoppeling.

niet langer ophouden. Over

regelmatig. Tot je mij zover

een jaar bel ik je gewoon

kreeg dat ik digitaal ging

nog eens. Zal ik vertellen

bestellen. Tja, en toen

of ik eruit gekomen ben

was het over hè, tussen

1. Bron: Ostomy Life Study 2017

met de agendabestel-

ons.” Zijn charmante

lingen waar je me nu

lach laat ook mij

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik gebruik

gesloten zakje

Ik gebruik stomazakjes van
Stoma

boven huidniveau

open zakje
Coloplast

Ik heb een stomabreuk Ja / Nee*

urinestomazakje
onder huidniveau

Dhr/Mevr*

Woonplaats
Stoma sinds

Anders, namelijk

op huidniveau

tisch om de drie maanden

incontinentiematerialen
Voorletter(s)

Adres

mijn producten automa-

bestelde al jaren dezelfde

2-delig met klikkoppeling*

Naam

me wel handig ja, als

64-jarige heer Narings

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

over vertelde. Het lijkt

glimlachen. De

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-05. All rights reserved Coloplast A/S

Diameter

/

/

mm

geen idee, bel mij

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

Ik gebruik een pastaring Ja / Nee*

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

MBMR20182

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om u op de
hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact met Coloplast
opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u vinden op
www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

na mij toegestuurd worden.

bij mij. Tijdens een van onze

Je hoort het nog wel!”

gesprekken maakte ik hem

attent op de mogelijkheid om via

internet te bestellen. Daar voelde hij op dat

moment niets voor – “Dat is vast veel te ingewik-

Voordat hij ophangt, vraagt hij nog

snel: “Je blijft toch wel in dienst bij

MediReva?” “Vast wel,” zeg ik glimlachend. Ik doe

keld!” – maar na een tijdje werd hij toch nieuws-

mijn werk met groot plezier, mede dankzij leuke

nu toe. “Inloggegevens, een wachtwoord en hopla,

Hoe leuk en complimenteus is het als die ook

gierig. “Het is inderdaad heel makkelijk,” geeft hij

ik zie zo mijn besteloverzicht. En met één druk op
de knop is alles voor de komende tijd weer

geregeld, ook ’s avonds en in het weekend.”

BIJ DE
KLANTENSERVICE...
... beantwoorden
36 collega’s de
telefoons: 5 mannen
en 31 vrouwen.
... komen tussen de
2000 en 3100
telefoontjes per
dag binnen. De
piek ligt tussen
9.00 en 11.00 uur.
... loopt het aantal in
de laatste weken
van het jaar op
naar zo’n 4000
telefoontjes.
... wordt in meer
dan 98% van
de gevallen de
telefoon binnen
15 seconden
aangenomen.
... worden alle
telefoontjes
door mensen
beantwoord. Dus
geen bandjes en
keuzemenu’s.
... duurt een
gemiddeld gesprek
zo’n 2 minuten.
... worden service,
levering en
klachtenafhandeling door klanten
beoordeeld met
een cijfer dat
gemiddeld tussen
de 4,6 en 4,9 ligt
(5 is het hoogst
haalbare).

contacten met klanten, zoals met de heer Narings.
gewoon zomaar eens bellen om te vragen hoe het
met me gaat?”

33

Ervaar Curan Lady

advertorial

Dé compacte gebruiksklare
vrouwenkatheter

“Het leven is
veel te mooi”

✔ Direct klaar voor gebruik
Gelcoating

Ideaal voor op vakantie of onderweg!

✔ Comfortabel
Vermindert branderig gevoel
✔ Gladde gepolijste ‘ogen’
Voor een goede urineafvoer en
bescherming van de plasbuis
✔ Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te openen en lekvrij

100%

lekvrij

Gratis proefpakket ontvangen?,
bel of mail: 0344-65 14 44 | info@omnimedical.nl

✁

Tijdens de Olympische Spelen in Sotsji 2014
was Sander Steenman (41) assistent-schaatscoach. In diezelfde periode zat hij ook aan
de chemokuren.

Naam: ..............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................
Woonplaats: .....................................................................................................
Tel: ..................................................................................................................

Nu met gratis burokalender!

E-mail: .............................................................................................................
Charrièrematen:  8

Stuur de bon gratis naar: OmniMedical, Antwoordnummer 332, 4000 VB Tiel.
Of bestel uw gratis proefpakket via: www.omnimedical.nl
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Ik ga akkoord met de OmniMedical privacyverklaring (zie: www.omnimedical.nl) 

Sander: “Ik ben van kinds af erg

sportief. Stilzitten is niets voor mij. Ik

houd van actie, snelheid en presteren.
Ik was dol op schaatsen, trainde hard
en later maakte ik er als coach zelfs
mijn carrière van. Toen ik in 2011

hoorde dat ik darmkanker had en niet
lang meer zou leven, geloofde ik dat
niet. Ik ken mijn lichaam goed en

voelde dat er iets fout zat. Sterker nog,

ik was zelf naar het ziekenhuis gegaan,

omdat ik de boel niet vertrouwde. Maar
doodgaan? Nee, dat was voor mij geen

optie. Ik wist dat ik het op een of andere
manier zou redden.”

Gelukkig heb ik geen last meer van

“Hierdoor kan ik doen wat mij blij

materiaal, maar dat ging niet altijd

naar de sauna gaan. Ik leef mijn leven

Voorheen gebruikte ik ander stomaeven goed. Daarom ging ik op zoek

naar een andere aanbieder en kwam

leverkanker kreeg, ben ik na meerdere

“Ik heb nog niets
ontdekt wat ik door
de stoma niet kan”

verklaard. Door die operaties heb ik

ik terecht bij EuroTec. Ik gebruik het

DOLBLIJ
“En ik had gelijk. Hoewel ik later ook
operaties en bestralingen nu schoon

nu wel een stoma. Deze is heel netjes
aangelegd en zit net bij mijn broekplooi. Ik heb er nog nooit last van

gehad. Ja, natuurlijk moet ik soms wel
opletten. En dan niet met bepaalde

sporten of handelingen, maar meer

met eten. Het loopt bij mij snel door.

SALTO

lekkages. Dat was weleens anders.

eendelige gesloten stomazakje

COLOMATE van EuroTec. Stress

hebben of mijn stomamateriaal en

huidplak wel op tijd binnenkomen,

heb ik niet meer. Het is er altijd netjes

op tijd en de zakjes sluiten perfect aan
bij mijn stoma. Top!”

De enige Nederlandse fabrikant van stomahulpmiddelen. Meer info: www.eurotec.nl

maakt. Duiken, parachutespringen,
precies zoals ik wil en heb nog niets

ontdekt wat ik door de stoma niet kan.
Ik maak nog steeds die salto van de

duikplank of spring van een rots, hop
in de zee. Ik kan vertrouwen op het
stomamateriaal van EuroTec in de

kou, warmte, het water, als ik zweet...

Kortom: altijd. Alleen schaatsen zit er
sinds vorig jaar niet meer in doordat
mijn heupgewricht door de vele

bestralingen is weggesleten. Natuurlijk vind ik dat jammer, maar het is

niet anders. Ik ga daar niet om zitten
kniezen. Daar is het leven veel te
mooi voor.”

Waar kennis en ervaring samenkomen

Wat je vraag of
behoefte ook is.

MediReva is een medisch speciaalzaak, die hulpmiddelen 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:

23948

Kijk dan op www.medireva.nl.

*23948*

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

