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Wat je vraag of
behoefte ook is.

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

medische
voeding

45919

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

*45919*

stoma

Vrijheid. Lange tijd namen we het voor lief. Maar
toen stond de wereld door de pandemie bijna
letterlijk stil. Noodgedwongen zaten we in onze
eigen bubbel. Geen verre reizen, smaakvolle
festivals of ander leuk vertier. Nu, ruim twee jaar
later, lijkt COVID ook aan vakantie toe. Net als wij.
Deze zomer vieren we de vrijheid. Op roadtrip door
Europa, je zo vrij voelen als een vogel met een
aangepaste camper of met een handbike op
avontuur naar onontdekte plekjes in eigen land.
Kris, Caroline en Nicolette gingen je voor. Laat je
inspireren door hun verhalen en maak er een
onvergetelijke zomer van.
zomerspecial
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Continu luisteren wij naar de wensen en behoeften van onze
gebruikers. Zo ontwikkelden wij de eerste compacte katheter en ook
de eerste katheter die er niet-medisch, maar als een cosmetisch
product uitziet. De compacte vrouwenkatheters van Coloplast zijn
de meest gebruikte katheters voor zelfkatheterisatie in Nederland.1
95% Van de Coloplast compacte vrouwenkatheter gebruikers is
(zeer) tevreden over de katheter.2
SpeediCath Compact Eve is ontworpen om gemakkelijk en hygiënisch te
katheteriseren.
• Gemakkelijk te gebruiken – minimale voorbereiding; de katheter is
gebruiksklaar en voorzien van een gladde en gelijkmatige coating
• Gemakkelijk vast te houden - de enige katheter die driehoekig van vorm
is voor een goede grip, ook bij een verminderde handfunctie
• Gemakkelijk te openen - de katheter is gemakkelijk te openen
Heeft u SpeediCath Compact Eve al geprobeerd?
Bel 0800 – 022 98 98 of vraag het aan op www.coloplast.to/gemak
1 Coloplast sales data (Data-on-file), April 2021
2 Gebruikersonderzoek eenmalige katheters, MediReva/Coloplast, juli/augustus 2020, n=917
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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.
zomerspecial
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Kris’ bucketlist
“Vier maanden onderweg ben ik, bijna op een derde
van mijn reis, en ik heb al zoveel gave dingen
meegemaakt! Ik heb fantastisch mooie plekken
gezien en ontzettend veel leuke mensen ontmoet.
Hoogtepunt tot nu toe was Lapland, waar ik erg
onder de indruk was van de mooie natuur. Ik heb er
het Noorderlicht gezien en een hele vette sneeuwscootertocht gemaakt. Ook veel steden vond ik
verrassend leuk, zoals het kleurrijke Tallinn en het
mooie Stockholm (waar ik flauwviel in mijn enthousiasme om de stad te verkennen, maar dat terzijde).
Van Tsjechië heb ik zo erg genoten dat ik denk dat ik
daar nog wel eens ga wonen!”

• sneeuwscootertocht in Fins Lapland
• treinreis tussen Oslo en Bergen
• onbeperkt pretzels eten
• Sound of Music-tour in Salzburg
• het Noorderlicht zien
• bezoek aan het Pippi Langkous-museum
o zwemmen bij een waterval
o paragliden

“Ik heb het Noorderlicht
gezien en een vette sneeuwscootertocht gemaakt”

o met een kabelbaan de bergen in
o duiken of snorkelen
o nieuwe gerechten ontdekken

Je moet het maar durven, een jaar in je eentje door
Europa reizen. ‘Grote kneus’ Kris Switser (24) heeft de
bindweefselziekte EDS, maar óók een lange bucketlist.
Reizen is haar manier om de vrijheid te vieren.
6

Onbegrepen ziekte
“Deze reis is voor mij dé manier om mijn vrijheid te
vieren. Door mijn ziekte, en vooral de late diagnose,
heeft mijn leven jarenlang stilgestaan. Als kind al had
ik beperkingen aan mijn handen en was ik veel moe.
Maar pas toen ik op mijn veertiende ineens steeds
meer pijn en klachten kreeg, werd het menens.
Vier jaar lang ben ik fulltime met behandeling en
revalidatie bezig geweest om de pijn en vermoeidheid onder controle te krijgen. Al die tijd werd er
alleen niet echt naar een oorzaak gezocht. Pas toen ik
achttien was, is er medisch onderzoek ingesteld en
kreeg ik de diagnose Ehlers Danlos syndroom (EDS).
Slecht nieuws natuurlijk, maar tegelijk was het fijn dat
zoveel dingen op hun plek vielen. Ik had nu een
verklaring voor mijn klachten; eindelijk werd ik serieus
genomen.”

o ….

Toe aan vrijheid
“Het duurde nog drie jaar voor ik een goede, aangepaste rolstoel had. Want ook al kan ik wel (weer)
lopen, ik houd het niet lang vol. Zo’n beetje het eerste
dat ik met mijn rolstoel deed, was een InterRail-trip
maken. En later nog één. Het was mijn manier om de
wereld in te gaan, mijn vrijheid te vieren! Die tripjes
bevielen zo goed dat ik het plan opvatte een jaar
door Europa te gaan reizen. In mijn eentje. Helaas
kwam corona om de hoek kijken en belandde ik ook
weer in het ziekenhuis. Het SI-gewricht onderaan mijn
rug was van zijn plek gegaan en dat zorgde uiteindelijk voor nog driekwart jaar revalideren. Maar ondertussen was ik volop bezig met het uitstippelen en
zomerspecial
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regelen van mijn reis en het aanvullen van mijn
bucketlist. Op 19 december 2021 was het zover:
ik stapte in de trein naar Duitsland.”
Tegenslagen
“Inmiddels heb ik al aardig wat dingen van mijn
bucketlist af kunnen strepen, zoals een bezoek aan
het Pippi Langkous-museum en slapen in een echt
Oostenrijks hotel. Aan de andere kant heb ik ook
tegenslagen op mijn pad gekregen. Zo is mijn
handbike al negen keer kapot geweest; daar heb
ik echt veel tijd in moeten steken. Op een gegeven
moment strandde ik en moest er een nieuwe motor
vanuit Italië naar Zuid-Duitsland overkomen om mij
weer mobiel te krijgen. Wat me ook tegenviel,
is hoe lastig het is om vanuit sommige landen
treinassistentie te boeken. Want om met mijn rolstoel
in een trein te komen, heb ik een lift nodig. Vooral in
Scandinavië was dat vrijwel onmogelijk te regelen.
Zelfs locals die ik om hulp vroeg, kregen het in hun
eigen taal niet voor elkaar. Het heeft me op een
bepaald punt zo’n twaalf uur gekost om één treinrit
te boeken.”
Volgende week kan ik alles
“Toch is het alle moeite meer dan waard! Daarbij:
tegenvallers had ik ingecalculeerd. Met mijn ziekte
moet je sowieso niet te veel verwachtingen hebben,
want je weet nooit hoe het morgen zal gaan. Dus
denk ik maar gewoon: alles komt goed, volgende
week kan ik alles. Blijkt dat niet zo te zijn, dan zie ik
dat dan wel weer. Gelukkig valt het medisch gezien
tot nu toe mee. Dat ik na 20:00 uur ’s avonds niets
meer waard ben, is jammer. ’s Avonds mee uitgaan
met hostelgenoten is me nog geen één keer gelukt.

8

Maar buiten dat houdt mijn lijf het goed vol. Die keer
dat er een gewricht van zijn plek was geschoten
uitgezonderd. Toen heb ik alle fysio’s van Salzburg
gebeld (niemand had een gaatje) en uiteindelijk na
veel gedoe op de eerste hulp een arts zover
gekregen dat-ie het een en ander wilde kraken en
rechtzetten. Ik heb wel geleerd mondig te zijn en
voor mezelf op te komen. Al zou het best handig zijn
als ik dat in alle talen kon.”

“Om gelukkig te zijn moet
je prioriteiten stellen”
Gewoon doen!
“Ziek of gezond, hulpmiddel of niet, ik zou iedereen
aanraden zo’n reis te maken. Of iets anders wat je
graag wilt. Om gelukkig te zijn moet je prioriteiten
stellen, vind ik. Als je gáát voor dat waar je blij van
wordt, komen de kansen en mogelijkheden vanzelf.
Je hebt er misschien een beetje lef voor nodig, want
dingen kúnnen fout gaan. Maar ja, dat kan altijd. En als
je geen risico loopt, gebeurt er ook niks. Daarom zeg
ik: gewoon doen!”

Volg Kris’ haar
reis door Europa:
@BucketKris
op Instagram /
BucketKris op
YouTube

zomerspecial
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Zomerhoroscoop
Hoe heet wordt jouw zomer?
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STEENBOK
(23 december – 20 januari)
Trek je stoute schoenen aan en neem zelf
initiatief. Deze zomer zou de basis kunnen zijn
voor een belangrijke volgende stap in je relatie.
Voor de single steenbok geldt: durf eens wat
vaker ‘ja’ te zeggen, dan loop je misschien de
liefde tegen het lijf. Ben je niet op zoek naar
liefde, wees daar dan ook gewoon duidelijk in.

RAM
(21 maart – 20 april)
De ram in een relatie heeft een rumoerige
tijd achter de rug, maar deze zomer komt er
rust. Je kunt weer meer genieten van je familie.
Ben je single? Probeer dan pijn uit het verleden
los te laten. Wellicht heb je geen behoefte
aan liefde, maar volgens de sterren kun je deze
zomer weleens van gedachten veranderen.

KREEFT
(22 juni – 23 juli)
Het is een uitstekende zomer voor vriendschap
en liefde, tenminste als iedereen accepteert
dat jij jezelf eindelijk op de eerste plek zet. Binnen
een relatie kan dit enige frictie opleveren.
Singles kunnen deze zomer veel aandacht
verwachten, maar of daar ook nieuwe liefde
uitkomt? Dat hangt van jou af.

WEEGSCHAAL
(24 september – 23 oktober)
De liefde hangt in de lucht. De weegschaal
in een relatie plukt de vruchten van een
gebalanceerd leven. Jouw relatie gaat deze
zomer nog een stapje dieper. Ben je single?
Of je nu wel of niet op zoek bent naar een
partner, zet deze zomer zelfliefde op de
eerste plek.

WATERMAN
(21 januari – 18 februari)
Je bent druk en daardoor kan je relatie naar
de achtergrond verdwijnen. Vergeet niet tijd
voor elkaar vrij te maken, dan bloeit je
liefdesrelatie weer helemaal op. Vooral in
augustus hangt er liefde in de lucht. Voor singles
die op zoek zijn, kan het deze zomer lastig zijn
om tijd te vinden voor de liefde.

STIER
(21 april – 21 mei)
Wees geduldig stier, of je nu in een relatie zit
of niet. Probeer ‘ja’ te zeggen tegen onverwachte
situaties en je zult merken dat je relatie zal
veranderen. Realiseer je wel dat je geen haast
hebt. Voor alle singles: geniet van je
vrijgezellenbestaan. En als je ervoor open staat,
kan er deze zomer iets moois opbloeien.

LEEUW
(24 juli – 23 augustus)
Je bent klaar voor de volgende stap in je relatie.
Je kunt daarbij in de zomermaanden een hoop
romantiek verwachten. Ben je nog single? Deze
zomer heeft veel avontuur voor je in petto.
Houd je ogen goed open. Ook voor de single
die niet op zoek is naar een partner, ligt er
liefde op de loer.

SCHORPIOEN
(24 oktober – 22 november)
Je bent single en flirt er lustig op los. Voor de
single die op zoek is naar meer vastigheid zit er
deze zomer een relatie in. Heb je al een partner,
dan heb je een blijvertje te pakken. Tenminste
als je partner kan wennen aan jouw nieuwe
versie. Is dit niet het geval, dan ben je de
relatie wellicht ontgroeid.

VISSEN
(19 februari – 20 maart)
Je bent in de zomer op zijn mooist. En omdat
je nu zo aantrekkelijk bent, kunnen de meest
uiteenlopende types verliefd op je worden.
Maar pas op: vermijd valkuilen uit eerdere
relaties, ook al is iemand nog zo charmant. Voor
vissen in een relatie is eerlijkheid en duidelijke
communicatie extra belangrijk.

TWEELINGEN
(22 mei – 21 juni)
Of je nu single bent of in een relatie zit: deze
zomer kan liefde iets meer op de achtergrond
verdwijnen, bijvoorbeeld omdat je liever meer
tijd vrijmaakt voor vrienden en plezier maken.
Geniet van de zomer, van het flirten en een
beetje spanning. Na de zomer wordt het
allemaal weer een stuk serieuzer.

MAAGD
(24 augustus – 23 september)
Vorig jaar draaide jouw zomer vooral om werk
en gezondheid, maar dit jaar kun je een heleboel
liefde verwachten. Communicatie is dé sleutel tot
liefde. Wees daarom in een relatie niet bang om
je mening te geven. Maar ook singles laten van
zich horen. En sta je ervoor open, dan kun je
een hoop liefde verwachten.

BOOGSCHUTTER
(23 november – 22 december)
Er hangt een hoop romantiek voor je in de lucht.
De sterren zijn je gunstig gezind. Een mooi
moment om de volgende stap in je relatie te
zetten. Ben je single? Dan zou er wel eens liefde
op je pad kunnen komen. Ook je ex kan weer
proberen terug te komen in je leven, maar die
kun je waarschijnlijk beter negeren.

zomerspecial
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De mooiste plekk

Opslaan op Google Maps als
favoriet en rijden maar. Deze
plekken zijn zo adembenemend,
daar wil je een keer geweest zijn!

Of je nu op roadtrip gaat door Europa of
thuisblijft en dagtrips maakt: niets fijner
dan gaan en staan waar je maar wilt.
Met deze tips wordt ’t een fijne zomer!

1
Plof maar neer

t...
Wist je da

Heerlijk zo’n roadtrip, maar wat extra comfort en
lichaamsondersteuning tijdens een lange rit is wel
wat waard. Dit zitkussen (met incontinentiehoes)
voor in de auto doet wonderen. Het kussen past zich
automatisch aan je lichaam aan, de hoes is 100%
waterproof en gemakkelijk te reinigen. Neerploffen
en gaan met die banaan.
Hulpmiddelwereld.nl, € 134,95

je ook een virtuele
roadtrip kunt maken?
Sla op Google Maps alle
plaatsen en hotspots op die je
altijd al eens hebt willen
bezoeken en maak met
behulp van streetview een
roadtrip, gewoon vanuit
je luie stoel.

12

Adembenemend mooi is
het idyllische stadje Hallstatt,
dat niet voor niets op de
werelderfgoedlijst staat.
Gelegen tussen de bergtoppen
en het gelijknamige meer vind
je onder andere een wereldberoemde kerk, een knus
marktplein en heel veel
terrasjes.

Lees meer
Bekijk onze top-10 met de
mooiste plekken in Europa
op vertel-online.nl/roadtrip

Handige gadget voor op reis

Leuk een kaartspelletje spelen, maar
als je snel kramp in je handen krijgt of
moeite hebt om kaarten vast te
houden, kan dat nogal een uitdaging
zijn. Maak kennis met deze slimme
gadget! Met een speelkaartenhouder
kun je rustig je spelletje spelen waarbij
je kaarten stevig in deze houder staan.
Hulpmiddelwereld.nl, € 11,95

Hallstatt, Oostenrijk

Leuke
reisspelletjes?
Kijk op
pagina 17

3
2
Plitvice meren, Kroatië

In het oudste én grootste
nationaal park van Kroatië, vind
je maar liefst zestien meren met
prachtig blauw water. Zwemmen
mag helaas niet, maar wandel
over de houten paden en geniet
van een immense bergvallei, tal
van watervallen en eeuwenoude
bossen.

Geirangerfjord,
Noorwegen

Mogelijk het mooiste fjord van
Noorwegen, maar in elk geval ‘t
bekendste. Dat is niet voor niets:
zeshonderd meter hoge kliffen,
kristalhelder water en immense
watervallen. Stap op een
rondvaartboot of maak een
wandeling en geniet van al die
ongerepte natuur.

Ga je ook een roadtrip maken?
Bekijk op vertel-online.nl/checklist-roadtrip
een handige checklist. Zo bereid jij je ultieme
roadtrip voor en weet je zeker dat je overal
aan hebt gedacht.

zomerspecial
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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
ZIJN, LEKKER ZWEMMEN?
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!

Kies ook voor veiligheid,
zekerheid en comfort!
Vraag nu alvast een
proefpakket op maat
aan, zodat u deze
zomer optimaal kunt
genieten!
Dit stom
azak
aangebode boekje wordt u
n
Wij hopen door EuroTec BV.
u
helpen om met dit boekje
te
een juist
kunnen
e keuze
maken.
Wilt u nog te
informa
meer
tie, een
proe
persoon
lijk advies, fpakket of een
altijd bell
dan kun
tu
en
of mailen. (tijdens kantoor ons
tijden)
We staa
n graag
klaar!
voor u

Vraag n
u oo
ons nieu k
stomaza we
kbo
vol prod ekje:
ucten,
uitleg e
praktisch n
e tips!
S TO M A
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T 0165-551

info@eu
rotec.nl
www.eur
otec.nl

EKJE

EuroTec
Schotsb
ossenstr BV
aat
4705 AG
Roosend 8
aal

SCAN VOOR
EEN PROEFPAKKET!

ZAKBO

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

Waan je even op Sicilië

8E EDI
TIE

ZAKBO

Zomerklaar?
Smeren maar!

EKJE

*Gelatine, Pectine, NaCMC en
Polyisobutyleen
Voor meer informatie zie
www.eurotec.nl/informatie/stomamateriaal

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

NIEU W!

EuroTec
www.eur
otec.nl

03/2
part of Con 022
vaTec

gratis
telefoonnumm
er
serviceteam
0800-3300010

EuroTec,

0800-3300010 (gratis)

waar kenn

is en erva

ring sam

en komen!

www.eur
otec.nl

serviceteam@eurotec.nl

EuroTec, waar kennis en ervaring samen komen!

www.eurotec.nl

Met de 1- en 2-delige systemen
van ConvaTec met de Kneedbare
Technology™ hoef je nooit meer
te knippen!
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90%
van de ondervraagde stomadragers
bevestigen dat het gemakkelijker
en sneller werken is met kneedbare
huidplakken dan systemen die op maat
geknipt dienen te worden.
De huidplak beweegt mee met de
stoma, biedt bescherming en een goede
pasvorm, elke keer weer.

Zelf ook onze kneedbare plakken
gratis proberen? Bel of mail ons!
0800 0224444
info.convatec@convatec.com
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Waar ter wereld je ook bent, als je de
recepten uit The Lemon Kitchen Sicilië
maakt, waan je je even op ’t Italiaanse
eiland Sicilië dat bekendstaat om zijn
citroenen. Van een frisse spaghetti
vongole, feestelijke antipasti, likeuren en
marmelades: alle recepten zijn makkelijk
te maken en hebben de citroen in de
hoofdrol.
Jadis Schreuder, Uitgeverij LuitinghSijthoff € 21,99

Uv-stralen komen dwars door een wolkendek heen en zelfs glas houdt ze maar voor
50% tegen. Smeren dus, óók in de auto. En
dan het liefst met een zonnebrand die lief is
voor je huid. Ken je het verschil tussen
minerale en chemische filters? Minerale
filters, met bijvoorbeeld zinkoxide, leggen
een (onzichtbaar) laagje op je huid en
beschermen direct tegen de zon. Chemische filters met bijvoorbeeld de stoffen
oxybenzone en octinoxate, trekken in je
huid waarbij je twintig minuten moet
wachten tot ze beschermen. Hoewel beide
filters hun werk goed doen, is het bij een
gevoelige huid slim om voor minerale filters
te kiezen. Dat voorkomt huidirritatie.

t...
Wist je da
’t Spaanse stadje
Tarifa het meest zuidelijke
punt van het vasteland van
Europa is? Tarifa ligt aan de
Costa de la Luz en de Straat
van Gibraltar. Op zonnige
dagen kun je de kust van
Marokko zien liggen.

3x ideale reisspellen

Omdenken. Een kaartspel vol provocerende vragen
waarmee je elk probleem omdenkt in een mogelijkheid.
Meer zin in iets luchtigers? Bij Regenwormen verzamel
je zo veel mogelijk regenwormen. Lukt dat niet eerlijk,
dan pak je ze gewoon van een ander af. Ook leuk:
Clever. Een dobbelspel waarbij je in vijf kleuren speelt
en waarbij elke kleur zijn eigen regels heeft. Je bent dus
constant aan het denken en puzzelen.
zomerspecial
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Hollister adv. (volgt)
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Hollister adv. (volgt)
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“De vakantie
die ik nooit
meer vergeet”
t...
Wist je da
je als stomapatiënt
bij veel gemeenten een subsidie
kan aanvragen die je
compenseert in de kosten voor
medisch afval? Dit geldt ook
voor incontinentie- en
dialysemateriaal.

Toen Marjan (63)* vijf jaar geleden
vakantie vierde in Turkije boekte ze op
de laatste dag een voetreflexmassage.
In een opwelling. Die massage redde
haar leven, want zo kwam ze erachter
dat ze ernstig ziek was.
* Marjan is niet haar echte naam. De echte naam is bij de redactie bekend.

18

“Ik ben hartstikke nuchter en denk er niet vaak over
na, maar áls ik eraan denk, realiseer ik me hoe
bijzonder het is dat één moment, één ingeving,
in feite mijn leven redde. In oktober 2017 was ik met
mijn partner een weekje op vakantie naar Turkije.
Onze laatste vakantiedag lag ik aan het zwembad,
toen ik de masseur van het hotel verveeld heen en
weer zag lopen. Ik dacht: laat ik een voetreflexmassage
boeken, dan gun ik hem nog een klant zo aan het
einde van het seizoen. Ik had nog nooit een voetreflexmassage gehad en lag op de behandeltafel toen
ik hardop ‘au’ zei, toen hij halverwege mijn linkervoet

kwam. De masseur sprak gebrekkig Engels, maar
maakte me duidelijk: ‘Dit hoort niet. Dit zijn je darmen
en je moet naar een dokter.’ Juist omdat ik zo nuchter
ben, was ik daar niet enorm van onder de indruk. Ik
maakte me geen zorgen, had immers nooit darmproblemen. Ja, héél af en toe wat bloed op het
wc-papier van een gesprongen adertje, verder niets.
Toch wist ik meteen: ik moet wel doen wat hij zegt.”
Eenzaam moment
“Eenmaal thuis, verwees de huisarts me door naar het
ziekenhuis voor een colonoscopie, een onderzoek
zomerspecial
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waarbij de dikke darm wordt bekeken. Toen die werd
gemaakt, leek er in eerste instantie niets te zien. De
arts legde de hele weg naar boven af met de camera
en alles leek oké. Tot hij de camera terugtrok en bij
mijn endeldarm kwam. Daar zei hij iets ‘rommeligs’ te
zien, iets donkers. Meer liet hij niet los. Ik stapte van
de behandeltafel, kleedde me om en realiseerde me:
oké, hij heeft dus toch iets gezien wat niet hoort. Dat
was een eenzaam moment, alleen in dat omkleedhok.
En voor het eerst ook angstig, want wat had hij voor
‘rommeligs’ gezien? Wat betekende dat? Toen ik naar
de spreekkamer liep, had de arts een korte, maar
duidelijke boodschap: het was niet goed. Ik had
endeldarmkanker en daar moest iets mee gebeuren.”

“Voor het eerst was ik
angstig, want wat had hij
voor ‘rommeligs’ gezien?”
Toch een stoma
“Mijn partner en ik waren allebei totaal verrast. Het
type endeldarmkanker wat ik heb, groeit langzaam.
Kennelijk groeide er al een jaar of negen kanker in
mijn darm zonder dat ik iets doorhad. En daar kwam
ik door een voetreflexmassage achter! Ik schrok
enorm van het nieuws, maar voelde ook meteen een
enorme vechtlust. Ik wilde niet meteen bestraald
worden en geopereerd, want ik wilde de controle
over mijn lichaam niet kwijt. Liever wilde ik kijken
hoe ik de kanker tegelijkertijd door middel van
alternatieve therapieën kon aanpakken. Ik ging
voor een second opinion naar het Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis en sprak daar met de arts af:
we monitoren de tumor en zolang het kan, probeer ik
alternatieve therapieën. Ik bande meteen alcohol en
suiker uit mijn dieet en vond een therapeut die me
supplementen gaf. Dat ging een jaar goed. Toen
besloot ik een speciale lichttherapie te proberen, die
de kanker zou vernietigen. Helaas ging dat helemaal
mis. Mijn endeldarm raakte zo beschadigd, dat die
afstierf en ik incontinent werd. Daarbij had ik enorm
20
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veel pijn. Dat was het moment waarop mijn arts
ingreep. Hij zei: ‘Dit gaat zo niet langer. Nu moeten we
opereren.’ Ik wist dat hij gelijk had en dat ik een
domme fout had gemaakt met die laatste therapie.
Het was tijd voor de ‘reguliere medische molen’. Ik
kreeg een tijdelijke stoma, werd bestraald en kreeg
orale chemotherapie. Dat ging goed, maar later bleek
dat er toch nog een stuk darm verwijderd moest
worden en kreeg ik een permanente stoma.”

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

Open en eerlijk
“Hoe dat was om alsnog – ondanks al die therapieën
– een stoma te krijgen? Ik vond daar al vrij snel rust in.
Want leven met een stoma is prima te doen, weet ik
inmiddels. Ik kan er alles mee. Ik ga gewoon naar het
strand in een badpak en als ik zin heb in een dagje
sauna licht ik medewerkers in dat ik een stoma heb
en dus met een sjaal rond mijn middel loop. Dat is
nooit een probleem. Daarbij red ik me over het
algemeen prima op openbare toiletten wanneer ik
mijn stomamateriaal moet verschonen. Het is jammer
dat veel invalidetoiletten gesloten zijn en medewerkers niet weten hoe ze die moeten openen. Want
daar heb je meer ruimte en een wasbak, maar vaak
red ik me goed zonder. En wanneer ik een ongelukje
heb – wat misschien twee keer per jaar gebeurt –
ben ik daar open en eerlijk over. Dan vertel ik dat ik
een stoma heb en daarom meteen naar een toilet
moet. Wat ik met dit verhaal eigenlijk wil zeggen: het
leven gaat ook mét stoma door. Ja, zo’n operatie is
ingrijpend, maar een stoma hoeft je niet te belemmeren. Of ik er ooit aan heb gedacht om de Turkse
masseur nog eens op te zoeken? Eigenlijk niet. Maar
dankbaar ben ik hem wel, want ik was er zelf pas veel
later achter gekomen dat ik ziek was.”

zomerspecial
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Naar
buiten
Kamperen met je handbike, in binnen- of
buitenland op pad met je aangepaste camper
of stoere tricks op het water tijdens het (kite)
surfen. Zelfs als je een roller bent, diabetes of
een stoma hebt!

Lees en bekijk meer
Nieuwsgierig naar het verhaal achter
deze levensgenieters? Lees en bekijk
het op vertel-online.nl/naarbuiten
22

“Mijn hulphond
geeft me zelfstandigheid, mijn
bus vrijheid”

Vertel ging een
dag kamperen met
Caroline. Bekijk
de video op
vertel-online.nl/
kamperen

Caroline Vink (54) heeft MS, zit in een
elektrische rolstoel en heeft twee stoma’s.
Ondanks dat trekt ze er graag op uit met haar
rolstoelbus, die ze ombouwde tot camper.
“Vanaf jongs af aan ben ik een tentkampeerder,
maar op een gegeven moment was dat met mijn
beperkingen niet meer te doen. Nou ben ik
iemand die altijd in mogelijkheden denkt, dus
waarom niet met mijn rolstoelbus op pad? Het
begon met een luchtbedje achterin, maar
inmiddels heb ik samen met een vriendin mijn
bus ingericht als heuse camper, die van alle

gemakken is voorzien. Geloof me, er is zoveel
mogelijk als je uit je comfortzone gaat en bereid
bent om dingen anders te doen dan thuis. Met
mijn aangepaste bus kan ik ondanks alles er toch
nog op uit, samen met mijn hulphond Oscar. En
zolang mijn gezondheid het toestaat, hoop ik dat
nog lang te kunnen doen! Want kamperen op
deze manier is zó leuk. Ik zeg altijd: mijn hond
geeft me zelfstandigheid, maar mijn bus vrijheid.
Want daarmee kan ik de hort op waar en wanneer
ik maar wil. Het ultieme gevoel van vrij zijn!”

zomerspecial
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“De adrenalinerush
die kiten geeft,
werkt gewoon
verslavend”

“Slapen op een
matje doet
wonderen tegen
de pijn in
mijn rug”

Roadtrippen
met een handbike.
Lees Nicolette
haar verhaal op
vertel-online.nl/
nicolette

Een (extreme)
sport met diabetes.
Lees hoe Guus dat
combineert op
vertel-online.nl/
guus

Kitesurfen is dé grote passie van Guus ten Dolle
(22). Door voldoende eten en drinken mee te
nemen voor tussen de surfsessies door, vormt
zijn diabetes type 1 geen belemmering.
“Kiten, kiten en nog eens kiten. Sinds mijn twaalfde
doe ik eigenlijk niks anders. Ik vind het heerlijk om
lekker buiten te zijn, op het water. En de adrenalinerush die kiten geeft, werkt gewoon verslavend.
Tuurlijk, het is best een extreme sport en mijn
diabetes is dan wel een extra factor om rekening
24

mee te houden. Maar het weerhoudt me er niet
van! Vóór een kite-sessie probeer ik mijn glucosewaardes aan de hoge kant te houden. Zo kelderen
die na afloop niet al te hard. Verder zorg ik ervoor
dat ik na een uurtje varen weer terug naar de kant
ga. Om mijn waardes te checken en waar nodig iets
van water, cola of druivensuiker te nemen. Zo is het
goed te doen. Mijn plannen voor de zomer? Dat
weet ik nog niet precies. Maar dat ik veel op het
water te vinden zal zijn, staat buiten kijf!”

Backpacken met een rolstoel? Nicolette van
der Drift (44) doet het gewoon. Met haar
handbike en de tent voorop gaat ze op zoek
naar leuke plekjes.
“Met rolstoel en al heb ik heel wat van de wereld
gezien. Backpack mee en gaan! Toen dat door
corona aan banden werd gelegd, ging ik in eigen
land kamperen. Met mijn handbike! Het leuke
daarvan is dat je nog eens verder komt dan een
rondje van twintig kilometer om je huis. In het begin

zeiden mensen: kamperen met je handbike, dat kan
toch niet? Toen had ik wel zoiets van: het zal me
lukken ook! Investeer daarom in lichtgewicht
kampeer- spullen. En less is more qua hoeveelheid
bagage natuurlijk. Ook prettig: het handbiken helpt
me om soepel te blijven. En slapen op een matje in
de tent doet grappig genoeg wonderen tegen de
pijn in mijn rug! Maar het allerfijnste is de vrijheid die
dit me geeft. Gaan en staan waar je wilt, met je eigen
vervoersmiddel en je eigen huisje bij je. Genieten!”
zomerspecial
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Zomer rebus

Los de rebus op en maak kans op een waterkoker t.w.v. € 59,95
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Sterrennacht: uniek fietspad
Net buiten Nuenen ligt een uniek fietspad
geïnspireerd op De Sterrennacht van
Vincent van Gogh. Duizenden fonkelende
steentjes slaan daglicht op en verlichten
daarmee ’s avonds het fietspad. Een
bijzonder spel van licht en poëzie.
Vangoghbrabant.com
3x de leukste stadsstranden
Toch strand, maar geen file richting zee.
1. Belcrum Beach in Breda
Geniet van live muziek, doe mee met
leuke spelletjes of komt tot rust. Het
strandpaviljoen is gebouwd uit restmaterialen en ademt een unieke sfeer.
belcrumbeach.nl
2. De Kade in Alkmaar
Dankzij het urban-jungle decor waan je je
op een tropische bestemming. Reserveer
jouw eigen barbecueplek of geniet van
comfort food-klassiekers.
stadsstranddekade.nl
3. DOT in Groningen
Dansen op 80’s classics of naar een
theatervoorstelling? Het kan allemaal bij
DOT. Dit is een van de weinige stadsstranden waar je ook echt kunt zwemmen.
dotgroningen.nl

Het is zomer, hét
moment om samen op
stap te gaan. Vertel…
zet originele uitjes op
een rij.

Lees meer
100 (leuke) dingen doen in 1000 dagen.
Lees op vertel-online.nl/bucketlist
hoe Suzanne deze uitdaging aangaat.
28

Theaterfestival Boulevard
Geniet van 4 tot 14 augustus van theater,
dans, muziek en kunstvormen die niet in
een hokje passen. Anderhalve week
bontgekleurde diepgang en zomers
vermaak, op onalledaagse locaties in en
om Den Bosch. Festivalboulevard.nl

Unieke vaartocht
Ga op jacht met je verrekijker en camera
en spot de IJsseldelta big five: zeearend,
kiekendief, flamingo, bever en ree. Of ga
mee met een van de bootexcursies in dit
prachtige natuurgebied.
natuurexcursiesijsseldelta.nl
zomerspecial

29

ER
O
PU
IT

Grachtenfestival Amsterdam
Geniet van 12 tot 21 augustus van
sprankelend klassiek, jazz en muziek uit alle
windstreken. Op zo’n vijftig unieke locaties
door heel Amsterdam geven nationale en
internationale musici meer dan 150 klassieke
concerten. Grachtenfestival.nl

Wijnterras De Holdeurn
Tussen de wijnranken in Berg en Dal waan
je je in Frankrijk, maar dit is toch echt
Nederland. Geniet op het mooie terras van
een wijntje en van het uitzicht. Smaakt dit
naar meer? Neem een fles (of doos) mee
naar huis. Ben je met acht of meer? Boek
dan een proeverij. Holdeurn.com

De Ontdektuin
Op en rondom het 19de-eeuwse Fort
Hoofddijk vind je een aantal botanische
tuinen met een geheel eigen karakter.
Bezoek bijvoorbeeld de Ontdektuin. Zo kun
je planten ruiken, zien, voelen, proeven en
zelfs horen. uu.nl/botanischetuinen

Landgoedfair
Van 17 tot en met 21 augustus wordt
landgoed Mariënwaerd omgetoverd tot
een fair waar je het echte buitenleven
ervaart. Geniet van modeshows, livemuziek,
brocante, woonaccessoires, demonstraties
en de lekkerste delicatessen.
Landgoedfair.nl

Lunchen in de lucht
Een culinaire beleving op hoog niveau.
Terwijl jij geniet van een adembenemend
uitzicht, bereidt een chef-kok een
driegangenlunch op vijftig meter hoogte.
Op 24 augustus staat de kraan bij Kasteel
de Wittenburg in Wassenaar.
Dinnerintheskynederland.nl
30
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Zomertijd is vakantietijd! Genieten, op ontdekking of
juist even helemaal niks. Vrijheid blijheid, ook als je een
aandoening hebt. Hoe? Deze vakantiegangers vertellen.

IN BIKINI NAAR
HET STRAND
Monique (28): “Deze zomer ga ik ervoor: aan het
strand liggen in bikini en gewoon schijt hebben
aan wat mensen van mijn littekens vinden. Door
de ziekte van Hirschsprung heb ik veel operaties
gehad. Mezelf blootgeven is door mijn vele
littekens dus best een dingetje. Maar iedereen
mag er wezen en ook ík mag gezien worden!”

ROADTRIPPEN IN EEN
AANGEPASTE AUTO

Zorgeloze
zomer
32

MET DE AUTO NAAR
SCANDINAVIË
Niek (29): “Ultieme vrijheid voor mij? Toen ik in
2017 na alle voorbereidingen op mijn roadtrip
eindelijk weg kon naar Scandinavië. Ik zit
vanwege een dwarslaesie in een rolstoel en heb
lang gewerkt aan het ombouwen van mijn auto
met een handgassysteem, zodat ik er zelf in kan
rijden. Het moment dat ik eindelijk klaar was om
op pad te gaan, was echt ultiem. Lekker alles
achter je laten, geen gedoe meer aan je kop.
Alleen maar de gedachte van ‘yes, lekker op reis’.
Genieten!”

Manon (31): “Normaal ben ik op vakantie niet zo
mobiel. De aanpassingen en voorzieningen ter
plaatse zijn vaak beperkt als je zoals ik in een
rolstoel zit. Drie jaar geleden waagden mijn
vriend en ik de sprong en gingen we roadtrippen
met mijn aangepaste auto. In twee weken tijd
reisden we met een tussenstop in Frankrijk naar
Barcelona, vervolgens naar Roses, daarna naar
een dorpje in de Pyreneeën en tot slot reden we
met een overnachting nabij Parijs weer naar huis.
Dat was fantastisch! Het gaf me een enorm
gevoel van vrijheid!”
Lees meer
In een rolstoel op
vakantie? Manon geeft
tips op vertel-online.nl/
vakantietips

zomerspecial
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EINDELIJK RUSTIG ZWEMMEN
Tymo (21): “Sinds 2014 gaan we met het gezin elke
zomer naar een camping in Italië. Italië is zo’n
gastvrij land. Ik heb de Noordzeeziekte en zit
daardoor in een rolstoel. Elke keer dat we op de
camping zijn, word ik enthousiast begroet. Een
bijzondere herinnering heb ik aan de vakantie van
2020. Middenin coronatijd en daardoor voor veel
mensen geen leuke zomer. Maar voor mij wel!
Het was zo rustig op de camping, daardoor kon
ook ik eens het zwembad in. Zonder bang te zijn
voor bommetjes of andere mensen om me heen.”

DOBBEREN OP ZEE IN KRETA
Helma (67): “Dobberen op een luchtbed in een
baaitje op Kreta, omringd door azuurblauwe zee
en indrukwekkende rotspartijen. Na een
slepende en intense periode in het ziekenhuis
vanwege een zeer zeldzame bloedziekte voelde
de eerste vakantie na mijn ziekzijn als een soort
bevrijding. Ik voelde me eindelijk weer een
beetje mens in plaats van patiënt. En genoot
weer van het leven!”

MET SONDEVOEDING IN
HET BUITENLAND

HUWELIJKSAANZOEK
IN GRANADA
Lynn (29): “Vorig jaar was ik met mijn vriend op
roadtrip door Zuid-Spanje. Elke paar dagen in een
andere stad. In die drie weken voelde ik me
totaal niet beperkt door mijn stoma: ik kon alles
eten, lekker naar het strand gaan, hiken, chillen in
de spa, uren in de auto zitten. Het mooiste van
die vakantie? Mijn vriend die me na tien jaar
eindelijk ten huwelijk vroeg met uitzicht op het
iconische Alhambra in Granada! Een vakantie die
ik nooit meer ga vergeten, dat is zeker.”

34

ZONDER BESCHERMINGSMATERIAAL OP DE CAMPING

Corry (44): “Toen onze zoon Teun vier jaar was,
hadden we eindelijk de moed om naar het huis
van m'n moeder in Spanje te gaan. Daarvoor
bleven we altijd vanwege Teuns beperkingen –
hij heeft sondevoeding en zit in een rolstoel
vanwege een zeldzame ziekte – in Nederland.
Die eerste keer buitenland waren we op van de
zenuwen, maar het ging erg goed en was zó fijn
met de hele familie. Zeker na alle zorgen en
verdriet die we hadden gehad. En ook wel zo
prettig: via de zorgverzekeraar kregen we Teuns
sondevoeding die we in Spanje bestelden, toch
vergoed. Dat scheelde een hoop gesjouw!”

Niek (40): “Het is de zomer van 2021 en ik zit in
Frankrijk, op de camping een goed boek te lezen
voor de tent. Zonder uritip, zonder beenzak.
Retespannend vind ik het, want na tien jaar
afscheid nemen van je 'beschermingsmateriaal'
kan het zomaar in een natte broek veranderen.
Ik zorg al geruime tijd een stuk beter voor mijn
blaas, met als resultaat dat ik nu zó voor de tent
zit. Wat een vrijheid!”

GOEDE STOMAMATERIALEN
Joke (67): “Het woord beperking ken ik niet.
Ja ik heb MS, de ziekte van Crohn én een
ileostoma, maar ik laat me daardoor nooit
beperken. In 2019 waren we op rondreis in
Canada. Ik koester goede herinneringen aan
Jasper National Park. Daar heb je een prachtig
bergplateau met een indrukwekkend weids
uitzicht. Toen ik daar stond, met mijn
stomamaterialen in mijn rugzak, kon ik alleen
maar denken: ‘wat kan me nu nog gebeuren?’
Goed stomamateriaal geeft me zo veel
vrijheid en maakt dat ik met een gerust
hart eropuit ga!”

Lees meer
Hoe combineert Joke haar
aandoening met (verre)
reizen? Lees haar verhaal
op vertel-online.nl/joke

zomerspecial
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“Het duurde
5 jaar
voordat ik
eindelijk de
diagnose
Parkinson
kreeg.”
Hannie van Leeuwen
(46, Parkinsonpatiënt)

De ziekte van Parkinson kent vele,
ingrijpende symptomen. Steeds meer
mensen lijden aan de ziekte die nog
ongeneeslijk is. Meer weten? Kijk op
parkinsonfonds.nl/brochure of scan de QR code.

www.parkinsonfonds.nl
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Blootgeven
Met kleren aan bij het zwembad blijven
zitten? Joyce Hertsenberg (38 jaar) moet
er niet aan denken. Ze gaat gewoon in
bikini, ook al heeft ze een stoma. “Ik hoef
mezelf niet te verstoppen.”
“De allereerste keer zwemmen met stoma,
kan ik me nog goed herinneren. Ik was
vijftien jaar en had net een stoma, vanwege
de chronische darmziekte Colitis Ulcerosa.
Om het zakje op mijn buik te verstoppen
had ik een badpak aangetrokken, terwijl ik
altijd een bikini droeg. Niemand hoefde te
zien dat ik iets mankeerde. Mijn stoma was
iets van mij en van niemand anders. Toen ik
het zwembad inliep, gierden de zenuwen
door mijn lichaam. Ik voelde de ogen van de
mensen om me heen prikken. Wat zouden
ze wel niet denken? In een badpak voelde
ik me ook niet prettig; dit was ik niet. Na een
half uur heb ik mijn bikini aangetrokken en
ben ik – letterlijk en figuurlijk – in het diepe
gesprongen. Ik was bang dat mensen me
raar zouden vinden, dat het zakje niet zou
blijven zitten. En toch was het ook een
bevrijding: ik hoefde me niet te verstoppen.
Ik mocht mezelf zijn, mét stoma. Gek
genoeg moet ik na 23 jaar nog altijd
een drempel over om te gaan zwemmen.
En iedere keer weer ben ik blij dat ik die

drempel heb overwonnen. De blik van een
buitenstaander went nooit. Het bevestigt
me telkens weer in het gevoel dat ik anders
ben. Ik snap het ook wel. Ik kijk zelf ook
even als iemand een been mist, maar ik ken
ook de andere kant. Het vervelendste van
die priemende blikken, is dat je niet weet
wat mensen denken. Daarom heb ik het
liefst dat ze gewoon op me afstappen.

“In mijn bikini sprong
ik letterlijk en figuurlijk
in het diepe”
Jonge kinderen zijn wat dat betreft een
open boek. Ze vragen gewoon: ‘Wat is dat?’
Als ik hun vragen heb beantwoord, is het
ook klaar. Ze merken dat het allemaal wel
meevalt. En ik kan weer gewoon mezelf zijn
en genieten van het strand of zwembad.
Mijn dochter van zeven vindt het weleens
lastig dat kinderen naar me toekomen met
vragen. Ik begrijp dat heel goed. Maar als ik
haar vertel dat ik zonder stoma de hele dag
op bed zou liggen en geen energie zou
hebben, dan is ze toch wel blij dat ik
‘anders’ ben.”

zomerspecial
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tour de france

insmeren

vakantie

midzomernacht

warm

muggenzalf

watertoerisme

pootjebaden

zandkasteel

speedboot

zomermaand

speeltuin

zonnecreme

stokrozen

zwemvliezen

IEG JE MEE?
!

duiken

VL

Zoek de woorden op in de woordzoeker. Je mag letters vaker dan één
keer gebruiken. De overgebleven
letters vormen de oplossing.

Stuur je antwoord vóór 1 september
naar: MediReva puzzel, Postbus 176,
3740 VB Baarn of mail naar
puzzel@medireva.nl
De winnaar van de puzzel uit het
vorige nummer is: J. Vermeulen uit
Valkenswaard

In de watten bij een
viersterrenhotel
WIN!

s
Een 2-daag
t bij
arrangemen
ever
De Bonte W
t.w.v. € 298

Bij De Bonte Wever in Assen hebben ze
alles in huis voor een onbezorgd verblijf:
comfortabele kamers, een subtropisch
zwembad, sport-en recreatieprogramma.
Drankjes, eten, hapjes en gebruik van alle
faciliteiten zijn bij dit all-in-arrangement
inbegrepen. Het arrangement is voor twee
personen op basis van beschikbaarheid en
uitsluitend doordeweeks te gebruiken.
debontewever.nl
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Heel simpel, maar altijd
leuk: scheur uit, vouwen
en vliegen maar!
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zomerspecial
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Wat je vraag of
behoefte ook is.

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

medische
voeding

45919

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

*45919*

stoma
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