
  

Iedereen is uniek, en er is niet één katheter die voor iedereen geschikt is. Het vinden 
van een geschikte katheter kan een grote impact hebben op uw kwaliteit van leven. 
Voor sommige mannen is discretie een belangrijke factor. Voor anderen speelt 
hygiëne een belangrijke rol. Echter voor velen wordt het gebruiksgemak van de 
katheter als belangrijkste factor ervaren.

Vraag een gratis proefpakket aan van SpeediCath Flex of 
SpeediCath Compact Man via:  www.coloplast.to/mannen
En vind uw SpeediCath katheter die past bij uw behoefte en voorkeur!

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-10. 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)                                            

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren op                                       ik gebruik geen katheters

 ik gebruik producten van Coloplast     ik gebruik producten van een ander merk, nl.:

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

NL_IC_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_MEDIREVA

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van:   SpeediCath® Flex Pocket-size CH                       

 SpeediCath® Compact Man    

               /               /    

                            

“Ik ben veel onafhankelijker geworden en kan 
de dingen doen die ik wil doen.”

“ Met de bolvormige tip gaat het inbrengen 
gemakkelijk en ben ik zo klaar met katheteriseren.”

Hans over SpeediCath® Compact Man

Voor Peter is SpeediCath Flex Pocket-size ideaal: “Een gewone 
katheter kan ik niet meer inbrengen, omdat die altijd ergens blijft 
steken. Door de bolvormige tip van SpeediCath Flex Pocket-size 
kan ik ook langs moeilijker sluitspieren zoals bij mij komen. Hij glijdt 
altijd goed – dus glijmiddel is niet nodig – en is direct klaar voor 
gebruik. Dat scheelt weer werk als je moet katheteriseren. En je 
kunt op plaatsen katheteriseren waar je niet alles bij de hand hebt.”

Voor Hans is SpeediCath Compact Man ideaal: “Hij is gemakkelijk in het 
gebruik. Het is alsof-ie er niet is. Ik kan de katheters gewoon in mijn 

broekzak meenemen. Zo kan ik naar het toilet zonder dat iemand merkt 
dat ik een katheter meeneem. Ik kan de katheter daar weggooien of mee 

naar huis nemen, want hij lekt niet. Het is een geruststellend idee dat ik 
mijn blaas kan legen: dat geeft me een gerust gevoel. Het beste aan 

SpeediCath Compact Man is de vrijheid die het me geeft.”

Peter over SpeediCath® Flex Pocket-size

gemakkelijk en ben ik zo klaar met katheteriseren.”

CA1618-9–Adv 200x265 SCCM+Flex+bon.indd   1 06-09-19   13:46
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

EEN AFSCHEIDSREIS 
VOOR MIJN VROUW

“De dag dat ik besloot een afscheidsreis 
te maken ter ere van mijn overleden 
vrouw, wist ik al precies wat de route 
moest zijn. Van Spanje naar Frankrijk 
via Zwitserland naar Italië en via 
Oostenrijk en Duitsland weer terug. 
Het is een reis die mijn vrouw en ik  
41 jaar lang elke zomer samen maakten. 
Corrie was reislustig en dol op Spanje 
en Italië. Elk jaar keek ze uit naar onze 
trip die kant op. Ze reed graag auto en 
genoot al intens van de reis ernaartoe. 
Vorig jaar zouden we weer gaan. Tot het 
ondenkbare gebeurde. Heel plotseling, 
na een val in het verpleeghuis, is Corrie 
overleden. Ze was daar om bij te komen 
na een heupoperatie en zou bijna weer 
thuiskomen. Op een donderdag-
morgen reed ik naar haar toe om haar 
een dag mee te nemen naar Duitsland.  
In de auto kreeg ik het telefoontje:  
‘Uw vrouw is gevallen’. Daarna is ze niet 
meer uit bed gekomen. Ze riep steeds 
mijn naam, maar ze was niet echt bij  
en we hebben nooit meer met elkaar 
kunnen praten. Tien dagen was ik bij 

haar in het verpleeghuis en toen stierf 
ze. Het was verschrikkelijk. 
Ik heb het er erg moeilijk mee dat 
Corrie er niet meer is. 64 jaar zijn we 
samen geweest. Zij was zestien en ik 
achttien toen we elkaar leerden kennen. 
Ze was een schitterende vrouw, de 
enige in mijn leven. Onze reis wilde ik 
dit jaar alsnog maken. Ter ere van haar, 
samen met onze jongste zoon. Ik wilde 
al die plekken zien waar ik met haar zo 

vaak ben geweest en waar zoveel mooie 
herinneringen liggen. Ik wilde alle 
mensen ontmoeten die we samen op 
onze vakanties hebben leren kennen. 
Want we hebben wat vrienden gemaakt 
in al die jaren. Met veel hoteleigenaren 
en andere reizigers heb ik nog steeds 
goed contact. 
Door problemen met mijn eigen 
gezondheid ging het helaas anders dan 
gepland. Zo zijn we op doktersadvies 
met de bus naar Spanje geweest, in 
plaats van met de auto. Doordat er een 
operatie tussendoor komt, moet Italië 
nog even wachten. Maar het was 
geweldig om weer in Spanje te zijn. 
Mijn zoon en ik zijn op de scooter heel 
Benidorm door gecrost, we hebben alle 
straten van Salou gezien, alle winkeltjes 
bekeken. We hebben gewandeld, 
gezwommen, een casinootje gepakt, op 
het terras gezeten; alle dingen waar ik 
met haar zo van genoot. Het was 
verdrietig en prachtig tegelijk.”

 ! JAN VAN DER ZANDEN "82# 

Ze was een 
schitterende  

vrouw, de enige  
in mijn leven …” 
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

BLIJVEN GELOVEN  
IN GELUK

“De dag dat ik besloot te blijven geloven 
in geluk, lag mijn zoon Freek met zwaar 
hersenletsel in het ziekenhuis. Het was 
de derde dag na zijn ongeluk toen de 
arts ons vertelde dat de hersendruk 
verminderde. Na dagen van vechten 
tussen leven en dood, bracht dit nieuws 
tranen van geluk. Freek was stabiel!  
We hadden geen idee wat ons nog te 
wachten stond, maar ik besloot te 
geloven in zijn herstel en te focussen op 
de mooie momenten. Een week later 
deed Freek zijn ogen open. Acht weken 
later sprak hij zijn eerste woorden en 
een paar maanden later zette hij zijn 
eerste stap. Geluksmomenten!
Freek was veertien toen hij met zijn 
brommer tegen een boom klapte. Hij 
was aan het crossen in de buurt van 
onze boerderij. Ik zal het telefoontje 
van zijn vriend nooit vergeten: ‘Freek is 
gevallen met de brommer. Hij ademt 
wel, maar zegt niks.’ We wisten niet hoe 
snel we bij hem moesten komen. Op 
een gegeven moment konden we niet 
verder met de auto. Ik rende het laatste 
stuk. Een paar honderd meter, maar het 
duurde voor mijn gevoel eindeloos. 
Daar lag hij, in de foetushouding. Ik 

ben bij hem gaan zitten, heb zijn hand 
vastgehouden en tegen hem gepraat  
tot de ambulance er was. Met zwaar 
hersenletsel, een gebroken arm en kaak 
en een gekneusde long belandde hij op 
de spoedeisende hulp. Drie maanden 
ben ik bijna onafgebroken bij Freek  
in het ziekenhuis en het revalidatie– 
centrum geweest. En ook daarna was 

de zorg nog lange tijd intensief. Freek 
was volledig a!ankelijk van hulp en 
moest helemaal opnieuw beginnen.  
In deze zware tijd waren het geluks–
momenten die mij op de been hielden. 
Elk stapje vooruit. Kaartjes en een 
belletje van mensen om ons heen. 
Artsen en verpleegkundigen die deden 
wat ze konden. Onze oudere kinderen 
die hielpen op de boerderij en het 
huis–houden runden. Dat is misschien 
wel het grootste geluk: dat we die tijd  
als gezin konden dragen.
We zijn inmiddels veertien jaar verder. 
Freek is op een aantal lichte beperkin-
gen na goed hersteld. Ik ben zo dank-
baar dat hij nog bij ons is. Natuurlijk 
heb ik weleens gedacht: waarom moest 
hem dit overkomen? Maar dat soort 
gedachten brengen je nergens. En zelfs 
in moeilijke periodes zijn er veel 
geluksmomenten als je ze wilt zien.” 

! LIDWIEN WIEGGERS "66#

Een paar maanden 
later zette hij zijn 

eerste stap” 

L E E S M E E R    
Je wilt bij je zieke kind zijn, m!!r thuis zijn  
no" drie kinderen. Lidwien vertelt over deze 
tweestrijd op medirev!.nl/vertel/lidwien/ 

Passend in het dagelijks leven
Zowel de katheter als de verpakking zijn hersluitbaar 
en kan zo onopvallend meegenomen en weggegooid 
worden na gebruik.

Gemakkelijk katheteriseren
Door de fl exibele katheter met bolvormige tip kan de 
katheter gemakkelijk ingebracht worden.

No-touch katheteriseren
Door de droge beschermhoes en zachte inbrenghulp 
kunt u schoon en hygiënisch katheteriseren.

Gebruiksklaar
Door de geactiveerde, hydrofi ele coating is de 
katheter overal en altijd direct te gebruiken zonder 
extra handelingen.

Gemakkelijk te gebruiken
De driehoekige vorm van de katheter geeft u 
betere grip bij het gebruik en voorkomt wegrollen.

Compacte verpakking
Compacte verpakking voor het onopvallend 
meenemen en weggooien van uw katheter.

SpeediCath®

Een geschikte katheter voor iedereen

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2019-12. Alle rechten voorbehouden 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.             Offl ine_advertisement_MediReva4

Naam                            Voorletter(s)                                              m/v* 

Adres   Postcode  Woonplaats 

Telefoon   E-mail

Ik katheteriseer sinds                            ik gebruik geen katheters

 ik gebruik producten van Coloplast     ik gebruik producten van een ander merk, nl.:

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

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een gratis proefpakket van:

 SpeediCath® Flex Ch                          SpeediCath® Flex Pocket-size Ch                           SpeediCath® Compact Eve Ch                       

               /               /    

                            

“ Door de discrete katheter 
kan ik meer mezelf zijn”
Liselotte

“ Met de bolvormige tip gaat het 
inbrengen gemakkelijk”
Peter

Meer informatie: www.coloplast.nl/eveMeer informatie: www.coloplast.nl/fl ex

Voor hygiënisch
en gemakkelijk
katheteriseren bij 
mannen

De meest stijlvolle
en discrete katheter 
voor vrouwen

stijlvolle
 katheter 

(Pocket-size)



RUBRIEKSNAAMRUBRIEKSNAAM
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D E  DAG  DAT  I K  B E S LO OT

IK GA     
VOOR GOUD 

De dag dat ik besloot mee te doen aan 
de Paralympische Spelen van 2020, 
was ik net zestien jaar. Sindsdien ben 
ik elke doordeweekse dag op de 
tennisbaan te vinden. Daarnaast ga  
ik twee of drie keer per week naar de 
sportschool en heb ik twee keer per 
week fysio. Een intensief programma, 
maar dat heb ik ervoor over! Tennis is 
mijn lust en mijn leven. 

Op mijn elfde begon ik met rolstoel-
tennis. Dit was in een periode dat ik 
noodgedwongen steeds meer tijd in de 
rolstoel doorbracht. Ik ben geboren 
met het split hand split foot syndroom. 
Aan elke hand heb ik één vinger en aan 
elke voet twee tenen. Ook de pezen en 
spieren in mijn benen zijn afwijkend 
gevormd en ik heb artrose in mijn 
knieën. Daardoor ging het lopen steeds 
moeizamer, tot ik vrijwel helemaal in 
een rolstoel terechtkwam. Rolstoel-
tennis werd mijn uitlaatklep; op de 
baan kon ik al mijn energie kwijt.

Mijn trainer merkte meteen dat ik 
talent had. Ik werd snel beter, deed aan 
steeds meer toernooien mee en won 

vaak. Het werd steeds professioneler. 
Omdat ik maar een paar vingers heb, 
kan ik het racket niet zelf vasthouden. 
In het begin tapeten we het vast.  
 Maar sinds een paar jaar heb ik een 
speciale brace die vastgeschroefd zit 
aan mijn racket. Dat bevalt heel goed! 

Mijn eerste internationale toernooi 
was drie weken nadat ik de brace had 
gekregen, en ik merkte meteen dat ik 
er nog beter door ging spelen.

Door al die successen durfde ik in 
2016 mijn besluit te nemen: meedoen 
aan de Paralympische Spelen van 
2020 in Tokyo. Of het ook echt gaat 
gebeuren, is nog niet honderd procent 
zeker. De richtlijnen vanuit Nederland 
zijn nog niet bekend, maar je moet in 
ieder geval in de top 12 staan van 
rolstoeltennissers wereldwijd. Op dit 
moment sta ik 7e, dus ik heb er alle 
vertrouwen in! Ik blijf er in ieder geval 
alles aan doen. Ik vind het mooi om 
aan de wereld te laten zien dat ik 
ondanks mijn handicap veel kan 
bereiken. Ik ga voor goud en laat me 
door niets en niemand beperken. Zelfs 
niet door mijn beperking. 

 ! SAM SCHRÖDER "19#

Rolstoeltennis werd 
mijn uitlaatklep; op 
de baan kon ik al 
mijn energie kwijt

PRAAT MEE
Heb jij ook een stoer besluit !enomen?  
Vertel het op medirev".nl/vertel

*De Curan Man (30 cm) is verkrijgbaar in CH12 t/m CH16 en Curan Lady (8,5 cm) in CH08 t/m CH14

De voordelen van Curan:
��Direct klaar voor gebruik
 Geen wachttijd, katheter is al geactiveerd door de 
 gelcoating

��Comfortabel
 Vermindert branderig gevoel

���Gladde gepolijste ´ogen´
 Voor een goede urineafvoer en bescherming van de plasbuis

��Gebruiksvriendelijk 
 Eenvoudig te openen en lekvrij

Wilt u een gratis proefpakket ontvangen?  Ga naar www.omnimedical.nl of bel 0344-65 14 44

100%
lekvrij

“  Dankzij de lekvrije 
katheters van  
Curan Man kan ik  
mijn oude ritme  
weer oppakken.“ 

Ervaar Curan Man of Curan Lady
De compacte gebruiksklare katheter voor thuis of onderweg

Snel, veilig en hygiënisch
kunnen katheteriseren, 
dat vinden wij van 
Curan en OmniMedical 
belangrijk voor u.

“  Met mijn verminderde  
handfunctie heb ik een 
katheter nodig die 
makkelijk is te openen. 
De Curan Lady is voor 
mij de uitkomst.“


