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“Ik hou van  
uitdagingen  

en bedenk  
ter plekke  

wel een  
oplossing” 

Als Cor van Hattum (62) een  
doel voor ogen heeft, gaat hij 

ervoor. Door de ziekte MS  
gaat zijn gezondheid steeds  

verder achteruit. Toch maakte 
hij samen met zijn vrouw  

een rondreis door haar  
geboorteland Indonesië. 
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Meld u nu aan voor 
het gratis magazine 
Samen Leven. 

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-09. All rights reserved Coloplast A/S

 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.

Naam      Voorletter(s)                       Dhr/Mevr*

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail     

  Ik heb een stoma en gebruik producten van:     Coloplast     Anders, namelijk                        

  Ik gebruik katheters van:    Coloplast    Anders, namelijk    

 Ik ben een zorgprofessional     Ik ben familie/ een mantelzorger     Anders, namelijk

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, Antwoordnummer 40, 3800 VB  Amersfoort

MBZS20182* Markeer of omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

Ja, ik ontvang graag het magazine Samen leven

“Ik heb mijn oude leventje terug”

In 2011 werd bij Ger prostaatkanker 
ontdekt. Helaas hield hij aan de 
behandelingen lichte incontinentie- 
klachten over. Naarmate zijn onzekerheid 
groeide, werd zijn wereld steeds kleiner. 
Een externe katheter luidde een 
nieuwe fase in zijn leven in. 

Lees de verhalen van Luciën, Ger en Stèphanie in het magazine Samen Leven. Meld u nu aan voor een gratis abonnement. 
Het magazine boordevol tips, ervaringsverhalen en laatste ontwikkelingen op het gebied van stoma- en continentiezorg 
verschijnt 2 keer per jaar. Vul de coupon in of ga naar www.coloplast.to/abonnement

“Het kan altijd beter”

Luciën was een ervaren profwielrenner, 
toen hij in een afdaling ten val kwam. 
Het ongeluk veroorzaakte een 
dwarslaesie, waardoor hij vanaf zijn 
middel verlamd raakte. Sindsdien is hij 
afhankelijk van katheters. 

“Die pijn wil ik nooit meer”

Na de bevalling van haar dochter kreeg 
Stèphanie vanwege een zeldzame 
bacterie last van chronische, 
waterdunne ontlasting. Er volgden jaren 
van onhoudbare pijnen. Zo erg dat 
Stèphanie haar specialist letterlijk 
smeekte om een colostoma. 
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“Als het niet gaat zoals ’t moet, dan moet 

het maar zodát ’t gaat. Die houding heeft 

me sinds ik MS heb, al vaak geholpen. Ook 

op onze reis door Indonesië. Want reizen 

in een minder ontwikkeld land, met MS, in 

een rolstoel én met een overactieve blaas: 

dat betekent improviseren. Zo vergeet ik 

nooit hoe ik op een binnenlandse vlucht 

door zes pursers op handen naar mijn 

stoel werd gedragen. In het vliegtuig was 

geen smalle rolstoel aanwezig die door het 

gangpad paste. Dus tillen maar! Ze liepen 

ook nog eens te ver en moesten in dat 

smalle paadje zien om te draaien, terwijl  

ik in de lucht balanceerde. Nou, dat is een 

bijzondere ervaring hoor, zo te zweven 

boven de hoofden van al die mensen! 

Gelukkig ben ik flexibel. Ik hou van uit
dagingen en bedenk ter plekke wel een 

oplossing.” 

Extra koffer

“Natuurlijk hadden we de reis goed voor-

bereid. Bersama Travel durfde het ondanks 

ons flinke eisenlijstje wel aan. Zij regelden 
de hele reis, van rolstoeltoegankelijke 

hotelkamers tot de plaatselijke verpleeg-

kundige die meereisde. Naast een douche-

stoel en turner ging er een complete extra 

koffer mee voor alle medische materialen, 

“Ik zou iedereen aanraden 
zo’n reis te maken! Ziek zijn 
betekent niet dat je jezelf  
de mooie dingen hoeft te 
ontzeggen” 

zoals de condoomkatheter en beenzakken. 

Eenmaal op Sumatra stond er een busje 

met chauffeur voor ons klaar, samen met 

de verpleegkundige en ook nog een gids 

en hulpje. Vier man personeel! We voelden 

ons net een koning en koningin en werden 

overal ook zo ontvangen. In drie weken 

tijd sliepen we in elf hotels. We waren dus 

veel onderweg, hobbelend over de vaak 

slechte wegen met de meest prachtige  

uitzichten. We hebben ongelofelijk veel 

gezien: waterbronnen, rijstvelden, thee-

plantages, oerwouden, musea, tempels, 

dansvoorstellingen en nog veel meer. 

Onvergetelijk! We kwamen met driedui-

zend foto’s en tien uur film weer thuis.” 

Positief denken

“Als ik een doel voor ogen heb, ga ik 

ervoor. Daarom wilde ik samen met mijn 

vrouw deze reis ook gewoon nu maken, 

ook al had dat heel wat voeten in aarde. 

Sinds ik in 1994 ziek werd, heb ik steeds 

“We voelden ons net 
een koning en konin-
gin en werden overal 
ook zo ontvangen”

gedacht: zolang ik mijn handen, verstand 

en zintuigen nog heb, red ik me wel. Dat 

bleek ook nu weer waar. Ik zou iedereen 

aanraden zo’n reis te maken! Of iets 

anders dat je nog graag wilt doen. Ziek zijn 

betekent niet dat je jezelf de mooie dingen 

hoeft te ontzeggen. Door positief in het 

leven te staan, win je al vijftig procent.”

Nog zoveel kennis

“Daarmee zeg ik niet dat het makkelijk is. 

24 jaar geleden was ik nog kerngezond. 

Toen kreeg ik MS. In de jaren die volgden 

ging ik steeds verder achteruit. Elk stapje 

terug was moeilijk. Het dieptepunt kwam 

toen ik in 2009 moest stoppen met wer-

ken. Uit mijn werk haalde ik altijd veel vol-

doening; het was mijn lust en mijn leven. 

En ik had nog zoveel kennis! In 2013 

belandde ik definitief in de rolstoel. Ook 
dat vond ik heel zwaar. Werd dit het nu 

voor mij? Zo afhankelijk? Echt wennen 

doet het nooit. Zo zijn er nog steeds 

momenten, bijvoorbeeld nu we aan het 

verbouwen zijn, dat ik denk: verdikke, ik 

loop naar boven en doe het zelf! Maar 

tegelijk heb ik ermee leren leven. Ik richt 

me op de dingen die nog wel kunnen. En 

die pak ik! Er zijn zoveel kleine dingen om 

van te genieten. Elke dag weer.”  


