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In balans
Je lichaam en geest weer ‘in balans’ brengen, hoe doe je 
dat eigenlijk? Zoiets is gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
zeker wanneer je het gevoel hebt dat je lichaam het laat 
afweten omdat je een continentieprobleem hebt. Toch is 
de balans van lichaam en geest van groot belang, om niet 
door te schieten in frustratie, boosheid, of op termijn zelfs 
in een depressie te belanden. Gelukkig kun je hier zelf aan 
werken.
 
Hoe? Door in de eerste plaats verstandig met jezelf om 
te gaan. Door gezond en gevarieerd te eten, voldoende 
te drinken en door regelmaat in je dagelijkse patroon 
aan te brengen. Het helpt ook om over je aandoening 
te praten met je naasten of met een zorgverlener. Dat 
geeft vertrouwen in het feit dat incontinentie niet je hele 
leven aan banden hoeft te leggen. De juiste hulpmiddelen 
helpen daarbij, zodat je de deur gerust uit kunt en onder 
de mensen durft te komen. ‘Acceptatie’ van het probleem 
is misschien een groot woord, maar het is zeker haalbaar 
om met incontinentie om te gaan. Om het op te nemen 
in de dagelijkse structuur, zonder er noemenswaardig last 
van te hebben. De veranderingen in je lichaam krijgen 
hiermee een plek in je nieuwe leven. En dit brengt lichaam 
en geest weer in balans.

‘Balans’ speelt een belangrijke rol in deze uitgave van 
.CC magazine. Zoals bij Cor Martis, die al 16 jaar leeft met 
een dwarslaesie, hetgeen hem niet heeft weerhouden 
om een uitzonderlijke prestatie neer te zetten. Terwijl 
hij zichzelf daar nog niet eens zo bewust van was. Of 
lees het interview met de inspirerende Flim Reydon, 
die mensen dagelijks helpt ontspannen en weer ‘zen’ te 
worden. Misschien zijn inspiratie geven en u aanmoedigen 
om een gezonde balans te vinden wel de belangrijkste 
opdrachten van ons magazine. Wij wensen u veel 
leesplezier!

Paul Kager
Zorgdeskundige Continentiezorg
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Met Curion weet u het zeker.

professionele continentiezorg

professionele continentiezorg

Klantenservice Katheterzorg: 0800 023 78 35
www.curion.nl

Curion Soft urine opvangzakken

Zekerheid
werkt heel
eenvoudig.

Ontdek ook de voordelen van Curion Soft 

urine opvangzakken.

- Ruime keus: in been- én bedzakken.

-  Gemak: de knipbare slang is makkelijk 

op maat te maken.

-  Zekerheid: het aftapkraantje opent pas 

na kwartslag draaien.

-  Discretie: de zak bestaat uit 3 ‘kamers’ 

zodat de urine zich gelijkmatig verdeelt.

-  Draagcomfort: dankzij de zachte achterzijde.

Meer weten? Of een Curion Soft urine opvangzak 

uitproberen? Bel met onze medewerkers van de 

Klantenservice: 0800 023 78 35. Wij helpen u graag!

*

* Geldt voor de variant klapkraan.
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In productfolders en op internet lees ik dat veel 
problemen met continentiemateriaal komen doordat 
niet het juiste type of de juiste maat wordt gebruikt. 
Maar hoe bepaal je het juiste type en maat voor 
continentiemateriaal?

De keuze voor het juiste product wordt gemaakt 
door te kijken naar uw mate van zelfredzaamheid en 
de mate van incontinentie. Kunt u nog zelfstandig 
naar het toilet en hoeveel urine verliest u voordat 
u bij het toilet bent? De antwoorden op deze twee 
vragen zijn van belang bij het bepalen van het juiste 
product; of u geholpen bent met een inlegger of dat 
andere producten nodig zijn.
Als het product is bepaald, is, moet de juiste 
maatvoering worden bepaald. Hiervoor meet u de 
omvang van uw heupen, iets lager dan uw taille. 
Onze medewerkers van de Klantenservice kunnen u 
helpen met de maatbepaling en de keuze voor het 
best passende product voor uw situatie.
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vraag   
antwoord

Gebruik het product
op de juiste manier 

Maar hoe bepaal 
je het juiste type 

en maat voor 
continentiemateriaal?

Ik verlies in de ochtend veel urine doordat ik plasmedicatie 
gebruik. Mijn materiaal absorbeert te weinig, wat nu?

Geen enkel urine verlies patroon is gelijk. Het is belangrijk dat er 
een product geadviseerd wordt dat passend is bij de situatie.  
Het komt voor dat je overdag een ander product geadviseerd 
krijgt dan voor de nacht. Het streven: klein als het kan, groot  
als het moet.

Klein als het kan, groot als het moet

Het verschonen van een pant is heel lastig. Heeft u nog tips?

Een pant is een zeer geschikt absorberend materiaal voor 
bepaalde groepen mensen en in bepaalde situaties. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan mensen die een beperkte handfunctie hebben 
en daardoor een tweedelig systeem niet zelfstandig kunnen 
wisselen.
Moet het product vaker dan 2x per dag verwisseld worden, 
dan is het niet heel praktisch. Er zijn tweedelige producten die 
gemakkelijker zijn om te verwisselen en minstens zoveel urine 
op kunnen nemen. Wij adviseren u graag wat voor u het meest 
geschikte product is!

Moet het product vaker dan 
2x per dag verwisseld worden, 
dan is het niet heel praktisch.

Ik heb soms last van lekkages,  
hoe komt dat?

Naast dat het juiste type en de 
juiste maat belangrijk zijn, is het 
ook belangrijk om het aanbevolen 
product op een goede manier te 
gebruiken. Voor gebruik vouwt u 
het product eerst helemaal uit en 
daarna vouwt u het over de lengte 
dubbel, als een bootje. Hierdoor 
vormt het product zich goed 
naar uw lichaam. Daarnaast is het 
belangrijk dat u het product goed 
laat aansluiten bij de liezen en dat 
u stevig en aansluitend ondergoed 
gebruikt. Blijft u last houden van 
lekkages, neemt u dan contact op 
met de Klantenservice. Zij kunnen 
met u overleggen of u het juiste 
product in de juiste maat gebruikt. 
Op www.absorin.nl vindt u handige 
filmpjes met aanleginstructies 
voor de producten in het Absorin 
assortiment.
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Al ruim 30 jaar is yoga onderdeel van haar leven. Flim 
Reydon, een energieke en inspirerende dame van 
73, gaf jarenlang les bij mensen thuis, bij bedrijven 
en in haar eigen yogastudio’s in Alphen aan den Rijn. 
Zij is de oprichter van Center Open Field voor Yoga 
en Gezondheid, waar verschillende disciplines uit 
de reguliere en complementaire geneeskunde zijn 
geïntegreerd met yoga. 

VRIJHEID
“De mens is een open veld van oneindige 
mogelijkheden”, begint Flim over het uitgangspunt 
van yoga. “Die vrijheid is bereikbaar voor mensen die 
zich niet laten beperken door gedachtes of lichamelijke 
problemen zoals incontinentie. Ons lichaam is maar 
tijdelijk. De onlangs overleden Stephen Hawking kon 
niet lopen en moeilijk praten, maar bleek toch in staat 
om de mensheid baanbrekende inzichten te verschaffen 
op het gebied van natuurkunde en kosmologie.”

Flim Reydon gaf lange tijd Cure Yoga, speciaal bedoeld 
voor mensen met een (levensbedreigende) ziekte of 
na een operatie. Zij behaalde hiervoor het certificaat 
‘International Yoga Therapist’. Een aantal van haar 

vriendinnen, die rond dezelfde periode kanker 
kregen, vormde de aanleiding van deze therapeutische 
yogasessies. Goed leren ademhalen is hierbij het 
voornaamste. 

ONBEPERKTE BRON
“Met adem en aandacht kun je heel veel bereiken”, 
legt zij uit. “Bij Cure Yoga gaan we op zoek naar de 
onbeperkte bron van energie die ieder mens van nature 
in zich heeft. De oefeningen zijn daarbij bedoeld om 
mensen uit het harnas te halen waarin we ons leven 
leiden. Om een keer andere bewegingen te maken 

Wanneer je een aandoening hebt, merk je al gauw dat veel aandacht en energie naar het probleem 

wordt getrokken. Maar er is ook nog een gezond deel van het lichaam. “Bij yoga gaan we juist 

daarmee aan de slag”, vertelt instructeur en yoga teacher trainer Flim Reydon. “Want alles wat  

je aandacht geeft, krijgt de kans om te groeien.” 

GENEZEN met yoga

dan de dagelijkse routine. Met yoga leer je bewust te 
bewegen, bewust te ademen. En bewust die adem te 
sturen naar plekken in je lichaam die ruimte nodig 
hebben. In plaats van verkramping, bijvoorbeeld 
door pijn, zorgt yoga ervoor dat het lichaam zich 
kan ‘openen’ waardoor er meer zuurstof wordt 
binnengelaten. Niet alleen in de spieren maar ook in de 
organen.”

Yoga is een circa 4.000 jaar oude wetenschap die 
uitgaat van een aantal basisprincipes. Eén daarvan is 
het vermogen van de natuur om zichzelf in stand te 
houden. In de wetenschap dat ook de mens onderdeel 
vormt van de natuur, probeert yoga het zelf-genezende 
vermogen van het lichaam naar boven te brengen. 
“Door yoga te beoefenen leer je dat het lichaam veel 

meer kan dan je denkt”, aldus Flim. “En door dit 
regelmatig te blijven doen, blijken mensen in staat om 
tot hoge leeftijd fit te blijven. Door te mediteren leer 
je in een mentale toestand te komen buiten je normale 
gedachtenpatronen. Je leert jezelf los te maken van het 
piekeren en andere gedachtes die een belemmering 
vormen om verder te komen.”

ONTSPANNING
In de tijd waarin wij nu leven, vindt de yoga-instructeur 
ontspanning het allerbelangrijkste. Lachend zegt ze: 
“Hiermee bedoel ik niet op een terrasje zitten en een 
biertje drinken, al kan dat soms ook ontspannend zijn. 
Wat ik bedoel is bewust proberen de spanning uit je 
lichaam te laten wegvloeien. Daarin zit namelijk een 
enorm helende kracht. Het is al zo simpel als jezelf 
uitgebreid uitrekken wanneer je ’s ochtends opstaat. Of 
’s ochtends niet direct je telefoon pakken om te kijken 
wat je allemaal moet doen vandaag. Verzin bijvoorbeeld 
- nog vóórdat je je bed uitkomt - eens drie dingen waar 
je blij om kunt zijn. Dingen die op het eerste gezicht 
misschien vanzelfsprekend lijken maar die het leven 
aangenaam maken. Hoe fijn is het bijvoorbeeld dat er 
water uit de kraan komt? En dat je een dak boven je 
hoofd hebt? Als je dat soort dingen waardeert, kun je 
tevreden glimlachend door het leven gaan.”

Met alles wat zorgen oproept in het leven, lijkt het 
soms erg hoog gegrepen om dankbaar en tevreden als 
de Dalai Lama door het leven te gaan. “Bedenk dan 
dat lichaam en geest een ongelofelijk mechanisme 
vormen waarmee je het leven kunt herpakken”, zegt 
Flim Reydon. “Het lichaam is het mooiste instrument 
dat bestaat. Als je daar op de juiste manier aandacht 
aan besteedt gaat het beter werken. Het gaat vóór je 
werken in plaats van tegen je.”

Tekst Marco Beentjes  |  Fotografie Caroline Westdijk

“Ontspanning is niet op 
een terras zitten en een 

biertje drinken”

“Met adem en 
aandacht kun je heel 

veel bereiken”
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OEFENING 1: 
Ga stevig op een stoel zitten. Adem in, maak het 
bovenlichaam lang en draai de schouders langzaam 
zijwaarts. Houd deze houding 10 seconden vast en adem 
rustig door. Zorg dat de schouders laag blijven. Beweeg 
rustig terug naar de uitgangspositie en herhaal de oefening 
in de andere draairichting.

OEFENING 2:
Ga stevig op een stoel zitten. Maak het bovenlichaam 
lang en hef één arm in een flauwe boog boven het hoofd. 
Kijk in de richting van de vingers. Houd deze houding 10 
seconden vast en adem rustig door. Beweeg rustig terug 
naar de uitgangspositie en herhaal de oefening met de 
andere arm.

5 EENVOUDIGE 
OEFENINGEN 

VOOR ONTSPANNING

OEFENING 4:
Laat de onderkant van uw linker bovenbeen op een 
dwars gedraaide stoel rusten en strek het rechterbeen 
naar achteren weg. Reik beide armen omhoog alsof u een 
bal vasthoudt boven het hoofd. Houd deze houding 10 
seconden vast en adem rustig door. Sta op en doe dezelfde 
oefening steunend op uw rechter bovenbeen. Strek het 
linkerbeen naar achteren weg.

OEFENING 5:
Ga naast een stoel staan en houd de rugleuning met de 
linkerhand vast. Plaats de hiel van uw rechtervoet tegen 
de enkel van uw linkervoet. Hef uw rechterarm boven 
het hoofd. Houd deze houding 10 seconden vast en adem 
rustig door. Ga rustig terug naar de uitgangspositie. 
Herhaal de oefening voor de andere kant.

OEFENING 3:
Ga zo plat mogelijk op bed zitten en plaats een kussen in de onderrug. Leun naar achteren tot u ontspannen ligt. Ontspan 
de hals en laat uw armen uitgestrekt zijwaarts rusten op het bed. Trek de knieën iets op en ontspan uw bekken. Houd deze 
houding 10 seconden vast en adem rustig door. Beweeg rustig terug naar de uitgangspositie.
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Voor veel mensen zijn ernstige 
continentieklachten een reden om 
thuis te blijven, uit angst niet tijdig 
een toilet te kunnen vinden. Eric 
Weber weet zelf als darmpatiënt 
hoe vervelend het is om geweigerd 
te worden door winkelpersoneel 
wanneer de nood aan de man is. “De 
beschikbare tijd tussen ‘moeten’ en 
‘gaan’ is bij onze groep vaak heel 
klein”, geeft hij aan. “Het laatste 
wat je dan wilt horen, is dat je nog 
twee straten verder moet lopen naar 
een openbaar toilet. Dat moet toch 
anders kunnen?”
 
OVERTUIGEN
Samen met twee lotgenoten 
richtte hij een jaar of vier geleden 
de Stichting Medisch Toiletpas 
Nederland op. Enerzijds ontwikkelde 

de stichting de Medisch Toiletpas, 
een gepersonaliseerde pas (voorzien 
van foto en jaartal) waar mensen met 

continentieproblemen zich op kunnen 
abonneren. Deze pas toont de urgentie 
en de noodzaak van het toiletgebruik, 
zonder de precieze aandoening bloot 
te geven. Anderzijds ging de stichting 
het land in om retailbedrijven te 
overtuigen van de noodzaak van het 
gratis beschikbaar maken van toiletten 
voor pashouders. 

“Eigenlijk is het heel raar dat dit 
nodig is”, vindt de voorzitter, “in 
een land als Nederland waarin 
we zo sociaal en progressief 
zijn. In de landen om ons heen is 
een vrij toegankelijk toilet heel 
normaal. Sterker nog: de bekende 
supermarktketens beschikken daar 
allemaal over een gratis klantentoilet, 
waar ze dat in Nederland niet 
hebben. We moeten die ketens 

“70% SNELLER TOEGANG 
MET DE  

MEDISCH TOILETPAS”
Hoe gastvrij zijn bedrijven in Nederland? “Gezien vanuit het perspectief van mensen met 

continentieproblemen laat dat veel te wensen over”, vindt voorzitter Eric Weber van de Stichting 

Medisch Toiletpas Nederland. De stichting wil sanitaire voorzieningen bij ketens, middenstand en 

horeca voor deze groep mensen maximaal beschikbaar en vindbaar maken.

en andere bedrijven in Nederland 
aanspreken op hun gastvrijheid 
en sociale positie binnen onze 
maatschappij. Tegelijkertijd kunnen 
zij hiermee nieuwe openingen 
creëren voor een doelgroep die 
anders misschien niet zo vaak in hun 
winkels zou komen. Er is dus ook een 
commercieel belang.”

KASSA
Dergelijke gesprekken om het beleid 
bij bedrijven te veranderen, zijn bij 
de stichting aan de orde van de dag. 
Organisaties die zijn overtuigd krijgen 
een sticker op de ruit die verwijst 
naar de mogelijkheden ter plaatse 
met de Medisch Toiletpas. Onderwijl 
is door het televisieprogramma 
en consumentenplatform Kassa 
onderzocht dat winkelpersoneel in 
bedrijven op vertoon van de Medisch 
Toiletpas sowieso 70 procent sneller 
toegang verschaft tot het toilet. 
Ongeacht of de bedrijfsleiding nu 
afspraken heeft gemaakt met de 
stichting of niet. De toevoeging 
‘medisch’ in de naam blijkt hierbij van 

WILT U OOK MEER VRIJHEID MET DÉ MEDISCH TOILETPAS  
VAN NEDERLAND? 
U kunt de pas aanvragen via de website  
www.medischtoiletpasnederland.nl, tegen een vergoeding van 
€15,95 per kalenderjaar. Tijdens de aanvraag verklaart u de pas 
op medische gronden nodig te hebben. De Stichting Medisch 
Toiletpas Nederland heeft geen winstoogmerk. Inkomsten 
worden gebruikt om de kosten voor de pas en ontwikkeling van 
de app te dekken.

doorslaggevend belang. Derhalve 
brengt de pas overal het nodige 
gewicht in de schaal voor de mens in 
hoge nood.

PLANNEN
In de nabije toekomst wil de 
stichting een app ontwikkelen 
met een overzicht van bedrijven in 
binnenstedelijke gebieden die hun 
sanitaire voorzieningen openstellen 
voor mensen die in het bezit zijn van 
de Medisch Toiletpas. Daarnaast ligt 
voor de vrijwilligers van de stichting 
ook een taak om de politiek te 

beïnvloeden. Zij willen de regelgeving 
zodanig aan laten passen dat 
particuliere organisaties hun toilet wel 
móeten openstellen. 

“Het mooiste zou zijn als we over 
enkele jaren niet meer nodig zijn”, 
zegt Eric Weber tot besluit. “We 
willen uiteindelijk maar één ding: 
snel en gratis toegang tot het toilet. 
Tot die tijd is het nuttig wanneer 
we als stichting op deze manier 
kunnen helpen inspelen op de 
continentieproblematiek in  
onze maatschappij.”

“Het laatste 
wat je wilt 

horen is dat 
je nog twee 

straten verder 
moet lopen”

NIEUW!

Kijk voor het gehele assortiment Curan katheters op:  www.omnimedical.nl

Gratis Curan proefpakket aanvragen?
ga naar: omnimedical.nl/curanproefpakket
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Na 22 jaar trouwe dienst is Cor Martis’ oude 
auto wel zo’n beetje afgeschreven. Op weg naar 
Maastricht begon de motor zelfs te ‘bokken’, 
alsof het vervoermiddel zelf het nut van de hele 
onderneming nog eens fijntjes wilde benadrukken. 
Gelukkig voor de eigenaar bleek de storing van 
tijdelijke aard. “Maar de kosten worden te hoog 
om mijn auto nog langer op de weg te houden”, 
vertelt hij. “Anderzijds kan ik niet zonder. 
Die auto staat symbool voor mijn vrijheid. 
Hij heeft mij geholpen in het hele proces naar 
zelfstandigheid.”

Hard werken
Cor hield in 2002 een dwarslaesie over aan een 
duik in ondiep water. Door middel van hard 
werken en een goede begeleiding door Reade 
Revalidatie, woont hij met behulp van de thuiszorg 
en zijn hulphond sinds 2004 op zichzelf. “Ik wil 

zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. 
Leven zoals ik voor mijn 22e ook leefde, naar de 
maatstaven die ik belangrijk vind.”

Het idee om telkens een taxi te moeten 
reserveren om ergens te komen, ontneemt 
hem bij al voorbaat de zin om überhaupt nog 
weg te gaan. “Ik wil met vrienden naar een 
terrasje of naar het strand kunnen gaan wanneer 
de mogelijkheid zich voordoet. Ik wil de 
thuiswedstrijden van Ajax bijwonen. En ik wil 
naar mijn familie toe kunnen zonder ver vooruit 
te plannen.” Op vakantie gaan met de auto staat 
ook op zijn wensenlijstje, maar was tot nu toe 
niet realiseerbaar vanwege de beperkte ruimte 
voor alle medische hulpmiddelen, zijn elektrische 
rolstoel en overige bagage. “Daarom heb ik 
mijn zinnen gezet op een bus waarmee dat in de 
toekomst wél kan.”

Met een dwarslaesie vanaf de 5e nekwervel heeft Cor Martis (38) nog de controle over 

aansturing van de buigspieren in zijn bovenarmen. Zijn armen strekken lukt met hulp van 

de zwaartekracht, maar een handfunctie is er niet. Dat weerhield Cor echter niet om op zijn 

handbike een bijzondere krachttoer te ondernemen. Hij fietste in september van dit jaar in 

zes dagen van Maastricht naar zijn in Noord-Holland gelegen woonplaats. Zijn inzet: een 

nieuwe rolstoelbus. Tekst Marco Beentjes  |  Fotografie Fotostudio Blaauw

“Op weg naar 
vrijheid”

280 kilometer handbiken  
vanuit Maastricht.

“De auto heeft mij 
geholpen in het 
hele proces naar 
zelfstandigheid”
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Monstertocht
Maar hoe financier je zoiets? 
Het idee om alleen geld op te 
halen voelde niet goed. Cor 
Martis wilde er iets voor doen: 
een uitzonderlijke sportieve 
prestatie leveren en de afgelegde 
kilometers laten sponsoren. In 
overleg met de fysiotherapeut 
leek een afstand van 50 kilometer 
per dag op de handbike binnen 
zijn mogelijkheden te liggen. 
Met de kaart van Nederland op 
schoot ontstond het plan om 
half Nederland te doorkruisen: 
een monstertocht van zes dagen 
lang, vier tot zes uur per dag, van 
Maastricht naar zijn woonplaats. 
Op een handbike, met een 
beperkte armfunctie.

“Het was wel zwaar, maar heel 
mooi”, vertelt Cor. “Gelukkig had 
ik een goed team van vrijwilligers 
om mij heen. De fysiotherapeut 
fietste overdag met me mee en 
sliep op dezelfde hotelkamer. Een 
gepensioneerd verpleegkundige 
zorgde voor de noodzakelijke 
dagelijkse verrichtingen, het 
overbrengen van de spullen 
en voor het in- en uitchecken, 
zodat we ons helemaal op de 
tocht konden concentreren. We 
hebben echt mazzel gehad met 
het weer. Ik heb half september 
drie dagen lang in een korte broek 
kunnen biken! Iedere dag was 
een belevenis. Met vriendelijke, 
geïnteresseerde mensen en een 
landschap dat vol in overgang was 
naar de herfst. Vanaf het fietspad 
zie je Nederland ineens van een 
heel andere kant.” 

Code geel
De omstandigheden bleven 
echter niet optimaal. “De laatste 
twee dagen werd veel wind en 
regen verwacht en door het 
KNMI ‘code geel’ afgegeven. 

Gelukkig is het alleen bij wind 
gebleven. Dat was al best zwaar: 
om telkens te moeten corrigeren 
bij windvlagen van opzij. Met 
name op de voorlaatste dag zat ik 
er flink doorheen.” Op de zesde 
dag, met het einde in zicht, leek 
Cor vleugels te krijgen. “Mensen 
hadden teksten op de weg 
geschilderd ter ondersteuning: 
‘Zet ‘m op Cor!’, ‘Nog 3 km’ en 
‘Je kan het!’. Die aanmoedigingen 
sleepten me door het laatste 
stukje heen.”

“De aankomst was echt 
formidabel”, vervolgt hij. “Die 
finishvlag met een erehaag van 
mensen, het doet wat met je. Al 
die mensen die met je hebben 
meegeleefd. Opeens besef je hoe 
uniek dit is geweest. Ik heb al 16 
jaar een dwarslaesie en na verloop 
van jaren lijkt het heel gewoon 
wat je allemaal doet. Je staat er 
niet meer bij stil. Wanneer je 
dan ziet wat zo’n prestatie bij 
mensen losmaakt geeft dat enorm 
veel energie. Ik moest een week 
bijkomen, maar ik kijk er heel 
positief op terug.”

20 jaar vooruit
En ‘last but not least’… is het 
doel bereikt? “Zeker”, knikt hij 
lachend. “Het benodigde bedrag 
is gehaald en daar ben ik heel 
blij om. Uiteindelijk hebben 
bijna 600 mensen en bedrijven 
gedoneerd. Ongekend! Ook 
Mediq CombiCare deed mee, 
daar ben ik al jaren klant voor 
medische hulpmiddelen. De 
sponsoractie is nu gesloten. Het 
wordt een hele fijne bus met 
vijf zitplaatsen en plek voor 
mijn rolstoel en bagage. Na de 
noodzakelijke ombouw hoop ik er 
in februari 2019 mee de weg op 
te kunnen. Ik kan nu met gemak 
weer 20 jaar vooruit.”
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“Het was zwaar, 
maar heel erg 

mooi”
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'NOG OP TIJD 
VOOR DE BOOT' 
Regelmatig komt het voor 
dat de klanten niet genoeg 
materialen hebben om het 
weekend mee door te komen. 
Dit was ook het geval bij 
een klant waarvan ik de 
echtgenote aan de telefoon 
had. Het was vrijdagmiddag 
zij zouden hun weekend op de 
Waddeneilanden doorbrengen 
om een begrafenis bij te 
wonen. Helaas had haar man 
niet genoeg materiaal meer. 
Een koerier was geen optie 
omdat ze dan misschien niet 
de laatste boot konden halen. 
Ik heb rond gebeld naar 
apotheken en thuiszorgwinkels 
maar die hadden niet de juiste 
maat op voorraad. Mijn laatste 
optie was om ziekenhuizen te 
bellen die op hun route naar 
de boot lagen. Gelukkig vond 
ik net op tijd een ziekenhuis 
en het materiaal werd bij de 
receptie voor hen klaargelegd. 
Meneer en mevrouw waren 
gelukkig ook op tijd om de 
boot te halen. Meneer en 
mevrouw waardeerden onze 
service en energie wat voor 
ons natuurlijk heel normaal is. 
Om dit soort problemen te 
voorkomen heb ik met meneer 
en mevrouw de optie voor een 
herhaalbestelling besproken. 
Hierdoor is er altijd op tijd 
voldoende materiaal in huis.

'GEEN PANIEK'
In de ochtend kreeg ik een telefoontje van een vrouw die enorm 
in paniek was. Het ziekenhuis had het materiaal in de verkeerde 
maat besteld. Mevrouw had nu te weinig juiste broekjes in huis en 
dacht dat ze geen nieuwe mocht bestellen omdat ze dan teveel zou 
verbruiken volgens de vergoeding. Ik heb mevrouw gerust kunnen 
stellen dat wij de verkeerde maat broekjes weer bij haar zouden 
komen ophalen en dat zij vervangende broekjes in de goede maat 
zou krijgen. Zonder kosten. Mevrouw was enorm opgelucht en 
wilde mij graag bedanken met een zelfgemaakte cake. Ik heb haar 
vriendelijk bedankt en aangegeven dat dat niet nodig was. Die dag 
heeft mevrouw nog vier keer gebeld om mij te bedanken. Dan weet 
je pas echt waarvoor je het werk doet!

Pauline Engelen
Medewerker Klantcontact

'HUIDPROBLEMEN'
Ik kreeg een moeder aan de telefoon die aangaf 
dat haar zoon huidproblemen kreeg van het 
gebruikte continentiemateriaal. Al van alles 
geprobeerd, maar de huid knapte maar niet op en 
de wonden bleven open. Dit zorgde voor weinig 
nachtrust. Het ziekenhuis had haar een nieuw 
product meegegeven dat wij nog niet in ons 
assortiment hadden, maar het materiaal beviel 
goed en ze wilde het graag bestellen. Ik beloofde 
mevrouw het voor haar uit te zoeken.
Nadat ik contact had gehad met de 
verpleegkundige konden we gelukkig helpen. 
Het product was nog maar net op de markt en 
nog niet leverbaar en in de vergoeding van de 
zorgverzekeraar opgenomen. 
Na veel heen en weer gemail en gebel, is het 
uiteindelijk gelukt om het product voor de zoon 
te bestellen. Gelukkig zijn de huidproblemen 
van de zoon verdwenen en kan zijn moeder het 
product inmiddels gewoon bij ons bestellen met 
vergoeding van de zorgverzekeraar. 

Ingrid 
de  

Langen 
- van  

Ierland 
Medewerker 
Klantcontact  

(16 jaar bij  
Mediq)

G
o

ed
en

d
ag

!

Goedendag, 
u spreekt met…

Mensen met uiteenlopende verhalen melden 
zich dagelijks bij de klantenservice van Mediq 
CombiCare. Soms blij, soms bedroefd, soms 

zakelijk en vaak persoonlijk. Onze medewerkers 
staan iedereen met een luisterend oor te 

woord. En voorzien ze van advies.

Souhajla 
Hamdani

medewerker klantcontact 

‘RECHTSTREEKS NAAR HET HUISADRES’
Een verpleegkundige belde mij op woensdag voor eenmalige katheters voor een 
kindje. Omdat het een kleine charrière maat betrof, was deze niet op voorraad. De 
verpleegkundige wilde het kindje graag nog voor het weekend naar huis laten gaan, 
maar dat kon alleen als de katheters er zouden zijn. Ik heb direct met de fabrikant 
gebeld en gelukkig konden de katheters rechtstreeks naar het huisadres van het kindje 
worden gestuurd zodat ze vrijdagochtend werden afgeleverd. De ouders waren ons erg 
dankbaar en bedankten ons voor de goede service.

Waltera 
Versluis
medewerker 
klantcontact 
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NU
GRATIS!

OP=OP

NU
GRATIS!

OP=OP

De kledingclip houdt uw bovenkleding omhoog, 
zodat u beide handen vrij heeft om te katheteriseren 
of uw externe katheter gemakkelijk te kunnen 
vervangen.

Ontvang nu gratis dit handige hulpmiddel!

Bezoek onze website 
www.coloplast.to/kledingclips

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-04. All rights reserved Coloplast A/S

Kent u de 
kledingclip al?
Een handig hulpmiddel voor 
mensen die katheteriseren of 
een externe katheter dragen.

STO1529-13•Adv_A4 kledingklip_CCOC 060418_PRINT.indd   1 06-04-18   11:12

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-04. All rights reserved Coloplast A/S

SpeediCath® Flex
Hygiënisch en gemakkelijk

Vraag uw 
proefpakket 

NU aan!

SpeediCath Flex is onze nieuwste katheter voor mannen. Ontwikkeld 
om het katheteriseren voor u hygiënischer en gemakkelijker te 
maken. Zo maken de beschermhoes en inbrenghulp het mogelijk de 
katheter in te brengen zonder deze aan te raken. Door de bolvormige 
tip laat de katheter zich gemakkelijk inbrengen. Ook zijn de katheter 
én de verpakking hersluitbaar zodat u deze discreet kunt meenemen 
en weggooien na gebruik.

Zelf testen? 
Vraag snel een proefpakket aan via 
www.coloplast.to/fl extest en ervaar 
de voordelen zelf!

Droge beschermhoes

Bolvormige tip

Hersluitbaar

Droge beschermhoes

INC1585-1A–Adv A4 SCCFlex_zonder_bonv2.indd   1 08-10-18   13:02



Bepaalde voedingstoffen 
lokken een reactie uit van 
de blaas

Algemeen bekend is het feit dat het nuttigen van 
koffie en alcoholische dranken een uitdrogende 
werking heeft op het lichaam. Hetzelfde geldt 
voor de zogenaamde energiedranken. Bij 
bovenmatige consumptie raakt de urine op termijn 
erg geconcentreerd van samenstelling, met een 
irriterende werking op de huid. Ook de geur wordt 
dan sterker. De sterke geur kan zelfs een eerdere 
wisseling van de urinezak wenselijk maken. 

Minder bekend is de blaasprikkelende werking van 
de volgende producten: 
• Zoetstoffen, bijvoorbeeld in light-dranken.
• Sterk gekruide etenswaren en pittige sauzen.
• Zuurrijke eet- en drinkwaren zoals citrusvruchten.
• Chocolade.

Welk voedingsmiddel meer of minder invloed heeft 
op prikkeling van de blaas verschilt per individu. 
Mensen met aandrang-incontinentie (urge) kunnen 
hun klachten waarschijnlijk verminderen door 
inname van bovenstaande producten te beperken.

5 stellingen uitgelicht
Gevarieerd eten is 
belangrijk voor de 
darmwerking

Voor uw darmen is het belangrijk om voldoende 
vezelrijke producten te eten en voldoende 
te drinken. Voedingsvezels stimuleren de 
darmwerking en zijn noodzakelijk voor een 
gezonde spijsvertering en een goede stoelgang. 
Zij bevinden zich in groente, fruit, volkoren 
producten, zemelen, bruin brood en muesli. Te 
weinig vezels eten geeft kans op verstoppingen 
en teveel vezels zorgt voor een versnelde 
stofwisseling. Een grote inname van cafeïne-
houdende dranken, suiker en zoetstoffen 
(bijvoorbeeld sorbitol en xylitol) kan dunne 
ontlasting veroorzaken. 

Het beste uitgangspunt voor een goede 
darmwerking blijft gevarieerd en gezond eten, 
en voldoende drinken (minstens 1,5 liter water 
per dag). Zo heeft u de meeste kans op het 
voorkomen van obstipatie en diarree. 

4

Minder kans op infecties door vitamine C?

Zorgverleners hebben in de achterliggende decennia dozen vol vitamine C preparaten uitgedeeld als 
preventief middel tegen urineweginfecties. Het idee hierachter: vitamine C maakt de urine zuurder, waardoor 
bepaalde bacteriën minder kans krijgen. Bij het nut hiervan worden echter steeds vaker vraagtekens gezet. 
Een vitamine C aanvulling is zeker niet slecht, maar goed en gezond eten - met wisselende ingrediënten 
van natuurlijke afkomst - zorgt in principe voor voldoende voedingsbasis om het lichaam te helpen zich te 
beschermen tegen urineweginfecties. En dan zijn vitaminepreparaten eigenlijk niet nodig.

5
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U kent ze misschien wel: van die standpunten binnen de continentiezorg die soms een heel eigen 

leven gaan leiden. Om hier wat duidelijkheid in te scheppen neemt Mediq CombiCare ze voor u 

onder de loep.

Geeft de kleur van de urinezak 
een indicatie van uw gezondheid?

Met enige regelmaat ontvangt de afdeling 
Klantenservice van Mediq CombiCare berichten van een 
groen of zelfs paars kleurende urinezak. Dit heeft niets 
te maken met uw gezondheid en is ook niet schadelijk 
voor het product. Door een gewijzigde samenstelling 
van uw voeding of dranken kan de kleur van uw urinezak 
een andere kleur krijgen. Het heeft te maken met een 
chemische reactie van het materiaal op bepaalde 
bestanddelen die in urine kunnen voorkomen. Vaak valt 
dit kleurverschil pas op wanneer u een keer iets eet wat 
u nog niet eerder heeft genuttigd. U hoeft zich hierover 
geen zorgen te maken.

Cranberry werkt  
preventief tegen 
blaasontstekingen

Rond cranberry’s, ook wel ‘lepeltjesheide’ 
of ‘grote veenbes’ genoemd, hangt al 
jarenlang een zweem van mysterie. De 
bessen worden regelmatig aangeraden 
ter voorkoming en tijdens de behandeling 
van urineweginfecties. Ze zouden een 
stof bevatten die voorkomt dat bepaalde 
bacteriën zich aan de blaaswand kunnen 
hechten. Maar is dit ook wetenschappelijk 
onderbouwd? Wij sloegen er de 
onderzoeken en richtlijnen op na. En wat 
blijkt: ja, cranberry’s kunnen inderdaad 
herhaaldelijke infecties bij vrouwen 
voorkomen. Cranberry is echter geen 
effectief hulpmiddel bij het voorkomen 
dan wel behandelen van urineweginfecties 
bij gebruik van een verblijfskatheter.

2
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UITtips

ICEKART RUCPHEN 
GEHELE JAAR
Wie daagt u uit? Het gewone karten ken je vast wel, maar heeft u ook wel 
eens een ijskartbaan getrotseerd? Het kan bij IceKart Rucphen! IJskarten 
doe je in speciale elektrisch aangedreven karts met spikebanden op een 
gigantische spiegelgladde ijsvloer van ongeveer 3500 m2. Nergens anders 
in Europa vindt u een permanente ijskartbaan zoals bij IceKart Rucphen 
(Noord-Brabant). IJskarten is verfrissend anders. Het is cool, uitdagend en 
vooral: fun! Het circuit zelf is ruim 300 meter. Per drift sessie legt u zoveel 
mogelijk rondes af. Alles draait bij ijskarten om behendigheid en tactiek:  
de juiste lijn pakken, goed de bochten aansnijden en behendig door de 
bochten driften. www.icekart.nl

REIZEN IN DE RUIMTE
19 OKTOBER 2018 T/M 1 SEPTEMBER 2019
Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde is een nieuwe inter-
actieve tentoonstelling van het Museon waarin u van alles te weten komt 
over hoe de mens kan verhuizen naar andere planeten. Ga op weg naar uw 
nieuwe woonplek en kom er achter hoe u moet overleven na aankomst. Je 
krijgt nieuwe inzichten en doet ideeën en ontdekkingen op over reizen in 
de ruimte. Hoe overleeft u op een andere planeet, een nieuwe aarde?  
www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/reizen-in-de-ruimte

KERSTMARKT LEIDEN
14 DECEMBER T/M 25 DECEMBER 2018
DERTIEN DAGEN LANG EEN SFEERVOLLE BINNENSTAD!
Gelegen op het water van de Nieuwe Rijn is dit de enige drijvende kerst-
markt van Nederland. Net als in alle voorgaande jaren kunnen de bezoekers 
hier naar hartenlust winkelen onder het genot van een hapje, drankje en di-
verse liveoptredens. De kerstmarkt blijft staan tot Kerst en zorgen 86 sfeer-
vol aangeklede chalets gedurende twee weken voor een gezellig nostalgi-
sche kerstsfeer in en rond de kern van het historisch centrum. Wegens zijn 
unieke karakter is het ook de enige kerstmarkt waar vandaan een gezellige 
winterse rondvaart gemaakt kan worden onder het genot van een heerlijke 
glühwein of warme chocomel. www.centrumvanleiden.nl/kerstmarkt

EET MEER ENERGIE
Vrijwel iedereen wil meer energie, maar hoe maakt ons lichaam energie aan? Marjolein 
Dubbers dook diep in deze materie en ontdekte een goed verborgen geheim. Energie 
wordt aangemaakt in de mitochondriën, die zich bevinden in al je cellen. Je hebt zelf 
grote invloed op de hoeveelheid én de kracht van je mitochondriën. Vooral voeding speelt 
hierbij een belangrijke rol: je kunt letterlijk meer energie eten! Met 30 heerlijke recepten uit 
de energieke keuken. Opnieuw is bestsellerauteur Marjolein Dubbers erin geslaagd een 
complex onderwerp eenvoudig uit te leggen.
Marjolein Dubbers  |  ISBN 9789021566863 

DE ZEVEN ZUSSEN
Na de plotselinge dood van hun vader komen Maia en haar zussen bij elkaar in hun ouderlijk 
huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. De zussen werden als baby door Pa 
Salt geadopteerd en krijgen na zijn dood allemaal een brief met een mysterieuze verwijzing 
naar hun afkomst. Maia's verleden brengt haar naar Rio de Janeiro. Daar aangekomen 
probeert ze met de weinige aanwijzingen die ze heeft haar achtergrond te ontrafelen. 
Slaagt zij erin haar ware identiteit te achterhalen? De zeven zussen is het eerste deel uit een 
zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.
Lucinda Riley  |  ISBN 9789401609371

EEN KNIPOOG VAN DE BOEDDHA
Tijdens een themaweek over het boeddhisme zet Onno op school een 
Boeddhabeeldje op zijn tafel. Dan gebeurt er iets heel raars: het beeld geeft Onno 
een knipoog! Onno weet zeker dat hij zich niet heeft vergist. Er gebeuren meer 
vreemde dingen… Als Onno die avond het beeldje beter bekijkt, begint de lucht te 
rimpelen en de grond te trillen. Ineens is zijn vertrouwde slaapkamer verdwenen: 
hij is in het oude India, en zijn beste vriendin Wendy is er ook! De mysterieuze 
rimpelingen nemen hen mee op een avontuurlijke reis door het leven van Siddhartha, 
de kleine prins die later de Boeddha zou worden.
Erica Terpstra  |  ISBN 9789025770433

YOGA
Dit handboek voor lichter leven laat zien hoe yoga rust, harmonie en verbondenheid 
in je leven brengt. Met houdingen, maar ook met meditatie, ademhalingsoefeningen 
en een inspirerende filosofie. Duizenden jaren geleden ontstaan in India, en tot op 
de dag van vandaag springlevend. 'Het Happinez Yogaboek hebben we in één ruk 
uitgelezen. Het geeft op duidelijke en inspirerende manier antwoord op de meest 
uiteenlopende vragen over yoga, zowel praktische als filosofische. Voor beginners 
een absolute aanrader, en voor geoefende yogi's een verrassende opfrisser.'
Christel Jansen  |  ISBN 9789400505537
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100%
lekvrij

Nu met gratis burokalender!

✔	Direct klaar voor gebruik
 Gelcoating

✔	Comfortabel
 Vermindert branderig gevoel

✔		Gladde gepolijste ‘ogen’ 
  Voor een goede urineafvoer en  

bescherming van de plasbuis

✔	Gebruiksvriendelijk
  Eenvoudig te openen  

en lekvrij

Ervaar Curan Lady
Dé compacte gebruiksklare 
vrouwenkatheter
Ideaal voor op vakantie of onderweg!

Kijk voor het gehele assortiment Curan katheters op:  www.omnimedical.nl

Gratis Curan proefpakket aanvragen?
ga naar: omnimedical.nl/curanproefpakket

 De voordelen van bestellen via Mijn Mediq

1. Gemakkelijk uw materialen bestellen
U ziet direct wat uw laatste bestelling is geweest. Met één druk  
op de knop start u een herhaalbestelling. Aanpassen is natuurlijk  
ook mogelijk. 

2. Uw pakket volgen
Op Mijn Mediq kunt u uw pakket volgen. Nadat u de pakketcode van 
PostNL heeft ontvangen, kunt u uw pakket laten afleveren waar en 
wanneer u dat wilt. 

3. Informatie over uw zorgvraag
Op Mijn Mediq heeft u inzicht in alle zaken die relevant zijn rondom uw 
zorgbehoefte; van informatie over vergoeding bij uw zorgverzekeraar 
tot oplossingen op maat. 

 Activeer uw Mijn Mediq account op www.mediqcombicare.nl/mijnmediq

www.mediqcombicare.nl/mijnmediq

Eenvoudig 
online bestellen
Maak nu uw Mijn Mediq account aan
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Absorin Finette is speciaal ontwikkeld voor 
vrouwen die last hebben van licht tot matig 
urineverlies. De Finette heeft een zachte 
bovenlaag en biedt u de zekerheid die u wilt.

Advies op maat
De ene vorm van incontinentie is de andere 
niet en elk lichaam is anders. Het brede 
assortiment van Absorin biedt een passende 
oplossing voor iedereen.
Heeft u vragen over de producten van Absorin 
of wilt u advies op maat? Bel: 0800 – 2004. 
Onze medewerkers van de klantenservice staan 
voor u klaar!

www.absorin.nl  |  0800 – 2004 Absorin® is een merk van Mediq. 
professionele continentiezorg

Absorin Finette
Zacht en comfortabel 
bij licht urineverlies

Advertentie Absorin Finette 200x140 b.indd   1 12-11-18   17:09
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op af te stemmen. De uroloog in het ziekenhuis kan 
desgewenst meekijken.”

Hoe belangrijk zijn de juiste continentiehulpmiddelen?
 “Laat ik vooropstellen dat we het liefst zonder 

absorberende verbanden werken, want het lastige van 
een dwarslaesie is dat een grote groep mensen niets 
voelt. Dus moeten het plas- en ontlastingspatroon 
goed gereguleerd zijn, zodat de patiënt de rest van de 
dag continent blijft. Ter ondersteuning hebben we in 
Roessingh een heel arsenaal medische hulpmiddelen op 
de plank liggen. Het gaat er om dat iedere individuele 
patiënt het materiaal krijgt dat hij of zij nodig heeft. 
Het fijne is dat Mediq CombiCare heeft veel producten 
in het leveringspakket heeft. We zijn er ondertussen al 
jaren klant.”

Wat vindt u van de nieuwe richtlijn?
 “Waardevol. Enkele jaren geleden hebben we met 

continentieverpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie 
Genootschap zo’n richtlijn voor goede behandeling 
gemaakt. Deze wordt door collega’s en specialisten in 
het land veelvuldig geraadpleegd. Onze nieuwe richtlijn 
voor de behandeling van dwarslaesiepatiënten met een 
neurogene blaas is begin oktober gepresenteerd tijdens 
een internationaal congres voor verpleegkundigen in 
Berlijn.”

Hoe belangrijk zijn continentieklachten voor mensen 
met een dwarslaesie?
 “Uitdagingen op het gebied van urine en ontlasting 

vormen bijna het nummer één probleem. Mensen met 
een dwarslaesie plaatsen dit vaak nog boven ‘het niet 
meer kunnen lopen’. Ik vind het prachtig dat we hen 
als team kunnen helpen om goed te functioneren. Soms 
is het ingewikkeld, soms kan een simpele oplossing al 
een groot verschil maken. Neem bijvoorbeeld het juist 
innemen van medicijnen: alleen met voldoende water 
kan een bepaald medicijn goed z’n werk doen. Het is een 
kwestie van goed luisteren naar de patiënt.”

Hoe vindt u het om te werken in de revalidatie? 
“Het is mooi om te zien hoeveel veerkracht mensen 
hebben en hoe zij met teleurstellingen omgaan. 
Iedereen heeft een verhaal. Ik neem de tijd om naar dat 
verhaal te luisteren, mensen zijn daar dankbaar voor 
en tegelijkertijd kun je de continentiezorg aanpakken. 
Persoonlijk vind ik het interessant om met een grote 
verscheidenheid aan mensen om te gaan, uit alle 
bevolkingsgroepen. Sommigen hebben andere waarden 
en normen. Dat vereist dat je als verpleegkundige flink 
moet schakelen om per individu alles eruit te krijgen 
wat erin zit.”

Hoe verloopt de samenwerking met het ziekenhuis? 
“We werken nauw samen met diverse specialismen 
binnen Medisch Spectrum Twente in Enschede. De 
uroloog in het ziekenhuis wordt regelmatig in consult 
gevraagd. In Roessingh kunnen we zelf urodynamisch 
onderzoek doen. Handig, want dan hoeft de patiënt 
niet naar het ziekenhuis toe, en hiermee krijgen we 
precies de juiste informatie om ons beleid per patiënt 

“Revalidatie is een  
boeiende wereld”

Bianca Annink 
Bianca Annink is als continentieverpleegkundige werkzaam op de dwarslaesieafdeling van 

revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Naast de bestaande nazorgpoli zette zij een 

multidisciplinaire nazorgpoli op. En hielp ze mee met de totstandkoming van de Nederlandse 

richtlijn voor de behandeling van dwarslaesiepatiënten met een neurogene blaas. 



Recept voor in de lunchbox onderweg: 

Cranberry Bananenbrood
INGREDIËNTEN
• 4 rijpe bananen
• 75 gram gesmolten boter
• 150 gram lichtbruine 

basterdsuiker
• 1 geklopt ei
• zakje vanillesuiker
• 1 eetlepel whisky
• 1 theelepel bakpoeder
• snufje zout
• 1 theelepel kaneel
• 1/2 theelepel nootmuskaat
• snufje gemalen kruidnagel
• 175 gram bloem
• 100 gram verse cranberries

Voorbereidingstijd: 20 minuten  |  Baktijd: 60 minuten  |  Aantal personen: 8 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Prak de rijpe bananen in een grote kom 
fijn. Meng de gesmolten boter er doorheen. Voeg de suiker, ei, vanillesuiker, 
whisky en de kruiden toe. Meng alles door elkaar. Roer nu het de bakpoeder en 
het zout erdoor. Zeef de bloem erover en meng het opnieuw. Roer als laatste 
de cranberries erdoor.
Beboter een bakblik en giet het mengsel erin. Bak het brood nu 1 uur in de 
oven. Haal het uit de oven en laat het afkoelen. Snijd er na het afkoelen  
plakken. Heerlijk voor in het weekend of bij de lunch.

www.cranberries.nl
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Hartelijk dank voor alle 
kaarten en berichten met 
het antwoord van de 
kruiswoordpuzzel uit .CC 
nieuws van Mediq CombiCare/
juni 2018. De juiste oplossing 
van de kruiswoordpuzzel was 
“Eropuit trekken”.

DE PRIJSWINNAARS ZIJN:
1e prijs, een cadeaubon t.w.v. 
€ 25,-: G.M. Ouwehand uit W.
2e en 3e prijs, een cadeaubon 
t.w.v. € 10,-: K. Blokhuis uit B. 
en G.K. Veelen uit Z.

Alle prijswinnaars:

Sudoku
Vul de cijfers 1 t/m 9 in. Elk cijfer mag maar één keer in elke rij, elke 
kolom en elke zone ingevuld worden. Lees de oplossing van boven  
naar beneden in de gekleurde hokjes. Veel puzzelplezier. De oplossing van de nieuwe 

Sudoku kunt u sturen naar de 
redactie van .CC nieuws van 
Mediq CombiCare, o.v.v.  
oplossing sudoku, 
Postbus 20003,  
3502 LA UTRECHT. 

U kunt uw oplossing ook  
digitaal sturen naar:  
puzzel@mediqcombicare.nl  
De sluitingsdatum is  
15 februari 2019

Onder de juiste oplossingen 
verloten we 3 cadeaubonnen.

Van harte 
gefeliciteerd met 

uw prijs

SUDOKU

Oplossing

Sud niv 3 – 30 met getalopl.

7 5 8

9 3

3 2 1 7

3 7 8 2 4

7 1

5 4 9 2 6

2 6 3 9

3 2

6 2 7
www.ruiterpuzzel.nl

Sudoku
Vul de cijfers 1 t/m 9 in. Elke cijfer mag maar één keer in elke rij, elke
kolom en elke zone ingevuld worden. Lees de oplossing van boven naar
beneden in de gekleurde hokjes. Veel puzzel plezier

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
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4.  Wat is het verschil tussen een 
Restitutiepolis en Natura polis 

Bij een restitutiepolis heeft u volledig vrije 
zorgkeuze, van zorgverlener tot apotheek tot 
leverancier van medische hulpmiddelen. Restitutie 
betekent dat u zelf de rekening betaalt en daarna 
de factuur indient bij uw verzekeraar of een 
zorgaanbieder machtigt om dit namens u te doen 
middels een Akte van Cessie. Het kan zijn dat als 
u kiest voor een zorgverlener die geen afspraken 
heeft met uw zorgverzekeraar dat u niet het 
volledige bedrag vergoed krijgt. Als Mediq via een 
Akte van Cessie de kosten bij uw zorgverzekeraar 
indient en blijkt dat u een eigen bijdrage moet 
betalen, dan neemt Mediq deze kosten voor haar 
rekening. U ontvangt van ons geen factuur. 

Bij een naturapolis kunt u alleen kiezen voor de 
zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar afspraken 
heeft gemaakt. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld 
naar een verder weg gelegen ziekenhuis moet om 
behandeld te worden. Naast de reguliere naturapolis 
bieden veel zorgverzekeraars ook zogenoemde 
‘budgetpolissen’ aan waarbij u uit een beperkter 
aanbod aan zorgverleners kunt kiezen. Daar 
tegenover staat dat de kosten van uw polis lager zijn.

3.  Het verschil tussen ‘Eigen risico’ 
en ‘Eigen bijdrage’ 

Het wettelijk verplicht eigen risico is het bedrag 
dat moet worden betaald als zorgkosten 
worden gemaakt. Medische hulpmiddelen voor 
continentiezorg valt onder het eigen risico. U 
betaalt de eerste € 385 zelf, daarna betaalt de 
zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt 
per persoon, per kalenderjaar en kan niet worden 
doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. 
Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.
U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen. 
De zorgverzekeraar geeft dan korting op de 
maandelijkse premie voor de basisverzekering. Let 
wel op: niet alle zorg uit het basispakket valt onder 
het eigen risico. Een overzicht hiervan vindt u in de 
polisvoorwaarden van uw verzekering.
Voor zorg uit Aanvullende zorgpakketten kan een 
eigen bijdrage worden gevraagd. Deze kosten 
worden altijd in rekening gebracht ongeacht of u 
uw eigen risico al heeft betaald. Zie ook hiervoor uw 
polisvoorwaarden voor een overzicht.

Tip: U kunt uw eigen risico gespreid over het 
jaar betalen, neem hiervoor contact op met uw 
zorgverzekeraar.

1.  Zorgverzekeraars publiceren tijdig 
hun polissen en voorwaarden voor 
het volgende jaar

Zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november  
2018 de tijd om hun zorgpolissen en polis-
voorwaarden voor 2019 openbaar te maken. 
Voor 1 december 2018 ontvangt u van uw 
zorgverzekeraar uw voorstel voor 2019. U heeft 
tot 31 december 2018 om uw huidige verzekering 
op te zeggen. Heeft u uw zorgverzekering 
opgezegd, dan heeft u tot 1 februari 2019 om u 
aan te melden voor een nieuwe zorgverzekering. 

Tip: Voor 1 april moet een zorgverzekeraar aangeven 
wat het beleid is voor het volgende jaar en of er 
een ander beleid op hulpmiddelen wordt verwacht 
(bijvoorbeeld of er een aanbestedingen op medische 
hulpmiddelen wordt gedaan). Check hiervoor na  
1 april even de website van uw zorgverzekeraar.

2.  Verzekeren bij meerdere 
zorgverzekeraars

De minister bepaalt hoe de zorg in het basispakket 
eruit ziet. Hierin wordt hij geadviseerd door het 
Zorginstituut Nederland. Het basispakket is voor 
iedere verzekerde hetzelfde, ongeacht bij welke 
zorgverzekeraar u bent verzekerd. Zorgverzekeraars 
bieden naast het basispakket ook aanvullende 
zorgpakketten. De zorg in deze aanvullende 
pakketten verschillen per zorgverzekeraar. U bent 
niet verplicht om uw aanvullende zorgpakketten 
te verzekeren bij dezelfde zorgverzekeraar als 
waar u uw basispakket heeft verzekerd. U kunt 
zowel voor de basisverzekering als voor de 
aanvullend zorgpakket(ten) kiezen wat het best 
past in uw situatie. Medische hulpmiddelen zoals 
uw continentiematerialen worden vergoed vanuit 
het basispakket, hiervoor heeft u geen aanvullend 
zorgpakket nodig.

CONTACT MET MEDIQ COMBICARE 

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 
08.30 - 17.15 uur. Voor bestellingen, vragen of andere 
informatie kunt u contact opnemen met onze ervaren 
medewerkers van de Klantenservice. Zij helpen u graag 
verder.

CONTINENTIEZORG 0800 - 2004
KATHETERZORG 0800 - 023 78 35
STOMAZORG 0800 - 8009

Internet voor bestellen en informatie:
www.mediqcombicare.nl

OPROEP

Heeft u een bijzonder levensverhaal of bent u een 
actieve levensgenieter en wilt u uw verhaal graag 
vertellen. Dan zijn wij op zoek naar u!

Mail dan kort uw verhaal samen met uw naam en 
telefoonnummer naar redactie@mediqcombicare.nl  
en wie weet leest u uw verhaal in de volgende uitgave 
van de .CC Continentie.

We horen graag van u.

Colofon
.CC Continentie is een uitgave van medisch 
speciaalzaak Mediq CombiCare en verschijnt  
2x per jaar.

.CC Continentie wordt verspreid in een oplage 
van 21.000 en wordt gratis toegezonden 
aan klanten van Mediq CombiCare, 
continentieverpleegkundigen, ziekenhuizen  
en zorgverzekeraars.

REDACTIE .CC
Pauline Teijssen
Paul Kager
Judith Hageraats
Bernadette Landwehr Johan

ADVERTENTIEACQUISITIE
Judith Hageraats

ONTWERP EN OPMAAK
Kamer met Uitzicht, Diemen

REDACTIE ADRES
.CC
Postbus 20003
3502 LA Utrecht
redactie@mediqcombicare.nl

Ingezonden brieven en advertenties worden 
geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de 
redactie. Voor het overnemen van artikelen uit 
de .CC is vooraf toestemming nodig van  
de redactie. U kunt uw verzoek mailen naar 
redactie@mediqcombicare.nl

.cc
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De ene vorm van incontinentie is de andere niet 

en elk lichaam is anders. Het brede assortiment 

incontinentiematerialen van Absorin biedt een 

passende oplossing voor iedereen: een licht product 

als het kan, een zwaarder product als dat nodig is. 

De producten van Absorin staan bekend om hun 

draagcomfort en perfecte pasvorm.

Wilt u meer weten over het gebruik van Absorin 

producten of een deskundig advies?  

Neem dan contact op met onze gespecialiseerde 

medewerkers via telefoonnummer 0800 – 2004  

of info@absorin.nl of kijk op www.absorin.nl.

Absorin
Een passende oplossing 

voor iedereen

Absorin® is een merk van Mediq. 
professionele continentiezorg

Ons eigen merk


