Sport en bewegen

Caroline Bouwer: ‘Sport is altijd
belangrijk voor me geweest’
Ze is net terug van een vakantie in Egypte en mag nu
135 duiken op haar naam schrijven. Daar zal het niet bij
blijven, want Caroline Bouwer (48) is dòl op duiken. Ook op
paardrijden, trouwens. Beide sporten zijn volgens haar erg
geschikt voor mensen met een stoma. En dat andere duikers
in de kleedkamer haar stomazakje zien? ‘Jammer dan!’

wer reageert ietwat schampertjes op
dat advies: ‘Ach, als je goede zwemkleding draagt, blijft het zakje ook keurig op zijn plaats, hoor!‘
Ze kan het weten. Zij ontwerpt en verkoopt badkleding en ondergoed voor
mensen met een stoma en voor mensen met brandwonden. Van huis uit is
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‘Na het duiken komt er
vaak veel lucht in het
stomazakje’

de anderen dan mijn stomazakje zien?
O, vast wel. Jammer dan! In het begin
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Ziekte van Crohn en rectumamputatie

niet erg intensief.

Op haar 17e kreeg Caroline Bouwer de ziekte van Crohn. Tien jaar later

Mijn zoon Arthur is drie jaar na de aan-

werd ongeveer 70 procent van haar dikke darm verwijderd. Toen er na 5 jaar

leg van mijn stoma geboren. Vanaf dat

opnieuw ‘veel ellende’ ontstond, ging ze nog eens onder het mes. Dat resul-
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niet herstelde. Er werd een rectumamputatie uitgevoerd en Caroline Bouwer

dacht ik: als ik nou iets leuks voor

kreeg een definitief ileostoma. Ze is na de amputatie gelukkig goed hersteld.
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