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SJAAN QUIRIJNS HEEFT EEN DWARSLAESIE

“  Ik loop weer, 
ongelooflijk”

Mantelzorgen  
Het is zwaar,  
maar wat een  
voldoening!

Ongewenst  
urineverlies... 
De thuiszorg  
begrijpt de gêne
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Hoe ga je eropuit in een rolstoel? Hoe weet je leuke locaties te 
vinden die ook goed toegankelijk zijn? Het blijkt nog niet zo 
gemakkelijk te zijn om de juiste informatie te vinden. Momenteel 
blijft 30% van de mensen met een beperking thuis, omdat ze niet 
weten waar ze terecht kunnen. 

Ongehinderd en Coloplast doen hier iets aan door het 
samenstellen van de Fit for Life Routes waarin een aantal 
faciliteiten zoals toegankelijke overnachtingslocaties, restaurants 
en activiteiten uitgelicht worden. In het Eropuit magazine heeft 
Coloplast vier routes beschreven en vindt u diverse praktische 
tips voor een dagje of weekendje weg.

Vraag snel uw Eropuit magazine aan!

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 dwarslaesie  MS  Spina Bifi da  Anders, namelijk

Ik gebruik momenteel eenmalige katheter/externe katheter/urine-opvangzakken/verblijfskatheters/incontinentieverband/darmspoelsysteem*

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

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

NL_??_SERVICE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_HOOGLAND

Ja, ik ontvang graag gratis het Eropuit magazine!

Ongehinderd Eropuit
met Coloplast
Een magazine vol met 
rolstoeltoegankelijke routes

INC1587-4–Adv A4 EropuitAdv+bon.indd   1 14-10-19   14:45
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DEZE SPORTIEVE, VROLIJKE GROEP 8’ER VERTELDE TWEE JAAR GELEDEN IN 
ZORGSPECIAAL OVER ZIJN LEVEN MET NEUROGEEN BLAAS- EN DARMLIJDEN. 
ONDANKS ALLES VOELT MELLE VAN EE ZICH SUPERGOED EN GAAT HIJ NIEUWE  
UITDAGINGEN AAN. ZO HAALDE HIJ IN MEI ALSNOG ZIJN ZWEMDIPLOMA. 

Leef mee

Wil je weten hoe Melle twee jaar geleden in het leven stond?  
Je leest zijn interview uit 2017 op www.zorgspeciaal.nl 

Gefeliciteerd met je zwem-
diploma! Eerder lukte dat niet 
omdat je steeds een blaas- 
ontsteking kreeg van zwemmen 
in chloor. Vertel eens?
“Ik ben naar een speciaal zwembad gegaan 
waar bijna geen chloor in het water zit. 
Daardoor lukte het nu wel. Ik ben maar 
één keer ziek geworden. In mei heb ik mijn 
diploma gehaald, na tien lessen al. Daar 
ben ik best wel trots op. Ik vind het fijn dat 
ik nu lekker zelf kan zwemmen in de zee. 
En als ik ga bodyboarden, hoeft er niet 
steeds iemand mee.”

Hoe is het met je gezondheid? 
“Voor de zomer ben ik geopereerd en had 
ik veel pech. Ik mocht zes weken bijna 
niks doen. Maar nu voel ik me juist super-
goed! Ik moet nog wel veel medische 
handelingen doen op één dag, zoals zeven 
keer katheteriseren en elke middag 

darmspoelen. Ik ben ook vaker ziek of 
krijg infecties. Als ik bijvoorbeeld een 
hockeywedstrijd speel in de regen, ben  
ik daarna meestal meteen verkouden. 
Deze week ben ik ook alweer een dag 
thuisgebleven van school. Maar het  
gaat wel beter dan vroeger.”

Je hockeyt dus nog steeds? 
“Ja, ik ben net naar een nieuw team gegaan 
en speel nu als aanvaller. Het verdedigen 
was ik een beetje zat. Eerst wilde ik juist 
altijd verdediger blijven omdat ik zeker 
wist dat ik dat goed kon. Maar de laatste 
tijd durf ik steeds meer nieuwe dingen.  
Nu speel ik links-midden en dat gaat al 
best goed. We hebben ook een goed team, 
dat helpt. De eerste twee wedstrijden  
hebben we al gewonnen.”  

Hoe is het in groep 8? 
“Leuk! Het is een spannend jaar, met de 

musical enzo. Ik wil acteur worden, dus 
misschien dat het daardoor voor mij iets 
makkelijker is. Maar ik denk wel dat ik heel 
zenuwachtig ben. Volgend jaar ga ik niet 
meer naar speciaal onderwijs, maar naar 
een gewone middelbare school. Dat is ook 
spannend, want dan ben ik waarschijnlijk 
de enige in de klas met een chronische 
ziekte. Ik krijg nog wel hulp bij het kathe-
teriseren en omdat het heel dichtbij is,  
kan mijn moeder soms ook helpen.”

En weet je ook al wat je na de 
middelbare school wilt gaan 
doen? 
“Ik wil in ieder geval gaan studeren,  
dan word ik lekker slim. Het liefst wil ik 
acteur worden, maar ik weet nog niet of 
dat gaat lukken. Het is best moeilijk om 
beroemd te worden. Politieagent lijkt  
me ook heel leuk.” 

“Ik durf steeds meer nieuwe dingen”
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“ Ik moet zes  
manoeuvres  
uitvoeren,  
geen makkie!” 
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“Natuurlijk had ik een ander idee van  
mijn toekomst toen ik op mijn 24e met 
een complete dwarslaesie in het zieken-
huis terechtkwam. Ik heb echt wel even 
gedacht: wat betekent dit voor mij en  
wil ik zo verder? Maar gelukkig kon ik  
de knop snel omzetten. Er is nog zoveel 
dat wel kan! Al gauw zag ik nieuwe moge-
lijkheden, nieuwe kansen. Ik ben positief 
ingesteld en hou van uitdagingen; ik  
denk dat dat me erg heeft geholpen.”

Sportieve prestaties
“Een doel geeft mij energie. In de afgelo-
pen negentien jaar heb ik dan ook steeds 
weer nieuwe uitdagingen gezocht om 
voor te gaan. Zo beklom ik met de hand-
bike twee keer de Alpe d’Huez, werd ik 
Nederlands kampioen indoor roeien, 
speelde ik op hoog niveau rolstoeltennis 
en heb ik twee keer de Nijmeegse 
Vierdaagse gerold. Ik ben altijd al een 
sporter geweest en de invalidesport 
opende nieuwe deuren. Als rolstoelspor-
ter is het nu eenmaal net wat makkelijker 
om hogerop te komen en internationaal 
leuk mee te doen. Terugkijkend was het 
ultieme hoogtepunt misschien wel dat  
ik in één week de Alpe d’Huez beklom  
én meedeed aan de allereerste 

Handbikebattle. Twee steile hellingen 
binnen zeven dagen; daar ben ik trots op!” 

Piloot in pak
“Op dit moment train ik voor de Cybathlon 
van mei 2020 in Zwitserland. Tijdens dit 
internationale kampioenschap voeren 
mensen met een lichamelijke beperking 
dagelijkse taken uit met behulp van tech-
nische hulpmiddelen. Ik doe mee in een 
exoskelet: een soort gemotoriseerd pak 
waarin ik ondanks mijn dwarslaesie kan 
staan en lopen. Dat doe ik samen met 
Project MARCH van de TU Delft. Binnen 
dit project werkt steeds een nieuw team 
van studenten een jaar lang aan de door-
ontwikkeling van het exoskelet. Telkens  
is er een dwarslaesiepatiënt als ‘piloot’ 
betrokken om het pak te testen. Mijn  
derde pilotenjaar is nu net gestart.” 

Dit kan beter
“Mensen vragen me vaak of het bijzonder 
is weer te staan en te lopen. Dat is het 
zeker! Geweldig dat dit kan! Toch was  
de eerste keer voor mij niet emotioneel, 
daar ben ik te nuchter voor. Weer kunnen 
lopen was niet per se een droom. Wat  
mij vooral motiveert, zijn de lichamelijke 
voordelen. In een traject met een  

variant van het exoskelet bij de Sint 
Maartenskliniek had ik die al ervaren. 
Door geregeld in het pak te lopen, her-
stelde mijn huid en gingen mijn darmen 
en longen beter functioneren. Maar ik 
dacht toen al: dit moet beter kunnen! 
Daarom was ik gelijk enthousiast toen 
Project MARCH me benaderde. Het zou 
geweldig zijn als straks meer mensen 
profijt kunnen hebben van het exoskelet. 
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

De trap op 
“Ik train nu drie keer per week in het 
exoskelet. Naast mijn fulltimebaan is dat 
behoorlijk intensief. Ik moet zorgen dat  
ik mentaal en fysiek fit blijf. We oefenen 
voor pittige obstakels, zoals een trap en 
een schuine helling. Om dan je balans te 
houden, is veel spierkracht nodig. Tijdens 
de Cybathlon moet ik zes van dat soort 
manoeuvres kunnen uitvoeren. Geen 
makkie! Ik ga voor de winst, absoluut. 
Maar het doel is vooral om met het team 
een fantastisch product te laten zien. Als 
ik alle obstakels kan nemen zonder dat er 
ingegrepen hoeft te worden, dan zijn we 
al winnaar!”  

“Een flinke uitdaging geeft me energie” 

Meer weten over Project MARCH?  
Ga voor een kijkje achter de  
schermen naar pagina 24 en kijk 
op www.projectmarch.nl

Sjaan Quirijns (43) was begin twintig 
toen ze door een sportongeluk in de  
rolstoel belandde. De diagnose? Een 
complete dwarslaesie. Toch loopt Sjaan! 
Drie keer per week, in een exoskelet. 

"Wat krachtig om verlies en ongeluk om te zetten in positiviteit 
en kwaliteit. Na het krijgen van mijn stoma sta ik er ook zo in, 
elke dag is te mooi om niet te genieten ondanks alles.”

VIP-lezer Anna Devilee:

Het me+ Vitaliteits programma draagt bij aan een spoedig 
herstel en geeft tips om stap voor stap weer vitaal te worden. 

GROEN
De basis

PAARS
Fit worden

BLAUW
Vooruitgang
maken

Het bewegingsprogramma bestaat uit 3 fases en 
stimuleert mensen met een stoma een actief leven 
op te bouwen. Op uw eigen tempo waardoor u de 
controle heeft op uw herstel na de operatie. 

Bespreek wanneer u recent bent geopereerd met uw 
stomaverpleegkundige hoe u dit programma zelf kunt 
toepassen. Het bewegingsprogramma is ook zeer 
geschikt voor mensen die al langer een stoma hebben. 
Bestel direct het gratis pakket: 0800- 022 44 44. 

me+ Vitaliteits programma is ontwikkeld met artsen, fysiotherapeuten en specialisten. 
ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc.

“Toen ik een spoedoperatie moest 
ondergaan waardoor ik 
een stoma kreeg, verloor 
ik mijn zelfvertrouwen. 
De training heeft mij
geholpen om opnieuw actief
in het leven te staan 
waardoor ik de controle over 
mijn leven terug kreeg.”

Sarah Russell, Fitness coach

Ik geniet weer
van het leven

“Tijdens mijn chemotherapie heeft een 
vriend mij aangemoedigd om elke dag een 

wandeling te maken. Die positieve aandacht 
heeft mij echt geholpen. “

Harry

Vraag GRATIS het 
Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44 of ga 

naar www.convatec.nl/
meplus

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!

Ga de uitdaging aan
naar een actief herstel

DOE OOK MEE!
Vraag GRATIS het 

Vitaliteits programma aan. 
Bel 0800- 022 44 44

naar www.convatec.nl/
meplus

WT•meplus_adv_210x297mm.indd   1 19-09-19   14:35
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Drieëntwintig studenten, één missie: mensen met 
een dwarslaesie zoveel mogelijk mobiliteit terug-
geven. "Ik wilde eens meemaken dat iets wat je 
ontwerpt, echt tastbaar wordt. Dat is gelukt!". 

zorgspeciaal
achter de scherm

en
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Traplopen met een dwarslaesie
Wie de D:DREAM Hall op de campus van 
de TU Delft binnenloopt, waant zich even 
in een andere wereld. In de grote indus-
triële hal gonst het van de technische 
bedrijvigheid. Twaalf ‘dreamteams’ van 
studenten werken er fulltime aan bijzon-
dere uitvindingen. Van een elektrische 
raceauto tot een duurzame hyperloop en 
een supersnelle onderzeeër. Maar achter- 
in de hal, daar gebeurt wel iets heel  
bijzonders: daar staat een dame met een 
dwarslaesie op… en ze loopt. Welkom bij 
Project MARCH! 

Nieuwe functionaliteiten
Bij Project MARCH werkt ieder jaar een 
nieuw team van studenten fulltime en 
vrijwillig aan de doorontwikkeling van  
het exoskelet. Dit is een gemotoriseerd,  
robotisch harnas waarin mensen met  
een dwarslaesie kunnen staan en lopen. 
“In 2015 begon het eerste team aan een  
eerste versie”, vertelt Jorick Kamphof, 
team manager. “Nu, vier teams later, staat 
er een veel geavanceerder exoskelet.”  
Eén van de functionaliteiten die team IV 
ontwikkelde, is het zijwaartse heup-
gewricht. “Daarmee kun je in het pak nu 
ook een zijstap zetten”, legt Jorick uit. “Dat 
is bevorderlijk voor de bewegingsvrijheid, 
maar ook nodig om een trap of schuine 
helling op te kunnen komen.”  
Een andere grote aanpassing is de voet-
zool met drie lagen: eentje voor comfort, 
eentje voor ondersteuning en eentje met 
druksensoren voor onderzoeksdoeleinden. 
Verder is de besturing gebruiksvriendelij-
ker geworden. “We hebben er een jaar 
lang met drieëntwintig studenten keihard 
aan gewerkt. Samen met Sjaan Quirijns 
natuurlijk, die als ‘piloot’ helpt met de 
ontwikkeling en het pak voor ons test.”

Maatschappelijk belang
De meeste teamleden hebben hun 
bachelor gehaald en zien Project MARCH 
als leerzaam tussenjaar voor ze aan hun 
master beginnen. Zo ook Jorick, die dit 
project koos vanwege de combinatie van 
techniek en gezondheidszorg. “Juist het 
maatschappelijke, medische aspect trok 
me. Dit is toch wat anders dan puur de 
fun van een raceauto.”  
Dat herkent Martijn van der Marel, elec-
trical engineer: “Ik deed mee voor de 
ervaring, maar zeker ook voor het maat-
schappelijke belang. Ik vind het een mooi 
idee dat een grotere groep mensen hier 
op termijn iets aan heeft.”  
Ilse Calis, design engineer, ging het vooral 
om de praktische toepassing. “Ik wilde 
eens meemaken dat iets wat je ontwerpt, 
echt tastbaar wordt. Dat is gelukt!”  
De drie kijken terug op een gaaf en hec-
tisch jaar. “Het was een enorme uitdaging 
waarbij we veel gaandeweg moesten 
leren. We zijn tenslotte ‘maar’ studenten”, 
lacht Jorick. “Ik denk dat ik in dit jaar 

meer heb geleerd dan in mijn hele studie 
bij elkaar”, vult Ilse aan.

Magisch moment
Bijzonder moment was de eerste keer dat 
Sjaan opstond met het nieuwe pak. “Het 
hele jaar hadden we haar meegemaakt in 
de rolstoel. En nu keek je haar recht in de 
ogen”, illustreert Jorick. Maar het ultieme 
hoogtepunt was toch de ‘reveal’ in augus-
tus, waar het team hun exoskelet aan een 
groot publiek presenteerde. Martijn: 
“Familie en vrienden weten wel ongeveer 
waar je mee bezig bent, maar nu konden 
ze het zelf zien. Het moment dat Sjaan 
daar die zijstap zette, was magisch.” Eind 
september werd het project overgedragen 
aan team V. Zij zullen in mei 2020 samen 
met Sjaan meedoen aan de Cybathlon: 
een kampioenschap in Zwitserland waar 
mensen met een beperking een parcours 
afleggen met behulp van technische hulp-
middelen. In 2018 won Project MARCH  
de Cybathlon en dat willen ze dit jaar 
natuurlijk weer! “Sjaan moet met het  

exoskelet zes moeilijke obstakels nemen, 
waaronder de trap en de helling”, vertelt 
Jorick. “Daar hebben we met team IV  
al hard voor getraind. Het wordt een 
flinke uitdaging!”

Nog niet voor thuis
Wanneer is het skelet klaar? “Het is  
maar net waarvoor je het wilt gebruiken”,  
vindt Jorick. “Op korte termijn is het nog  
ongeschikt voor thuisgebruik. Je staat  
er bijvoorbeeld niet zomaar mee op van 
de bank om een kopje koffie te pakken.  
Ik weet ook niet of het de rolstoel ooit 
volledig zal vervangen. Maar het kan  
wel een heel waardevolle aanvulling zijn. 
Dat zien we nu al! Mensen die regelmatig  
in het exoskelet lopen, ervaren belang-
rijke lichamelijke voordelen. Ik denk dat 
het daarom sowieso binnen de gezond-
heidszorg veel meerwaarde heeft.”  

Hoe beleefde onze fotograaf Vincent  
Boon de fotoshoot? Kijk op zorgspeciaal.nl

Ieder jaar werkt een nieuw team van studenten fulltime en 

vrijwillig aan de doorontwikkeling van het exoskelet.

"Dit is toch wat anders dan puur de fun van een raceauto." Dankzij het zijwaartse heupgewricht kan Sjaan 
een trap of schuine helling op komen. 

"Prachtig om te lezen dat 23 TU Delft-studenten zo hard werken om mensen met een 
dwarslaesie het maximaal mogelijke aan mobiliteit proberen terug te geven. Een kleine 

stap voor Sjaan Quirijns maar een grote technisch innovatieve stap voorwaarts."

VIP-lezer Jim Heinen


