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Ik kijk er altijd naar uit: de dagen met de leden van het 

Welland Stoma Forum. Een tijd geleden mochten we in 

Heteren een mooie groep stomadragers verwelkomen 

al dan niet met hun partner. Bijzonder waardevol 

zijn de brainstormsessies. Veel bruikbare tips over 

verandering, verbetering en vernieuwing komen dan 

tot ons. Het verleden laat zien dat er op productgebied 

ook daadwerkelijk iets met deze input wordt gedaan. 

En ook in de (nabije) toekomst gaan we ongetwijfeld 

opnieuw de vruchten plukken van de tips en adviezen 

die recentelijk gedropt zijn. Los hiervan, haal ik voor 

mezelf minstens zoveel voldoening uit de gesprekken 

tussen het officiële programma door. Gewoon tijdens 

een kopje koffie, bij de lunch of borrel. Prachtig 

om de mooie levensverhalen van al die bijzondere 

mensen aan te horen. Het gaat over familie en gezin, 

arbeidsverleden, hobby, vakantie en noem maar op. 

Behalve gezellig, voor mij ook heel inspirerend. De 

verhalen werken vaak nog lang door en maken me soms 

zelfs wat weemoedig. Generatiegenoten van mijn ouders 

die allemaal hard hebben gewerkt en tevreden zijn met 

wat ze hebben. Die weten dat geluk in heel kleine dingen 

zit. En hier ook naar leven. Hartelijk en warm.

Aan het einde van deze dagen denk ik nog vaker dan 

normaal aan mijn overleden vader die als hij ergens 

vertrok steevast afsloot met de woorden: “Kinderen, 

lief zijn”. Voor mij heel treffend, zeker in relatie tot mijn 

gevoel bij het Forum. Niet alleen koesteren dat we zulke 

fijne mensen om ons heen verzameld hebben, maar 

laten we behalve gastvrij en dankbaar, juist ook heel 

lief voor ze blijven. Dit inzicht had ik, naast alle goede 

ideeën, voor geen goud willen missen. 
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     Ik ben blij met een initiatief zoals 
het Welland Stoma Forum.

Op dinsdag 16 mei en woensdag 17 mei jl. stonden de 
Welland Stoma Forumdagen weer op het programma. 
Deze dagen worden speciaal georganiseerd voor 
stomadragers met als doel deze groep mensen een 
mogelijkheid te geven om onder andere mee te 
denken en praten over productontwikkelingen. 

Tussen 10.00 en 11.00 uur arriveerden de genodigden 
in het pand van Welland Nederland in Heteren. De 
ochtend stond in het teken van ‘informeren’. Tijdens 
deze sessie heeft Rein van der Leeuw, voorzitter van de 
Nederlandse Stomavereniging, een presentatie gegeven 
over allerlei ontwikkelingen binnen de stomazorg. 
Ook heeft Eelco Homminga, Product Manager bij 
Welland, een presentatie verzorgd over de laatste 
productinnovaties van Welland. In een ongedwongen 
sfeer was er voor de aanwezigen uiteraard volop 
gelegenheid vragen te stellen en praktijkervaringen te 
delen met elkaar.

In de middag stond de gebruikelijke ‘brainstormsessie’ 
op het programma. Samen met medewerkers 
van Welland Nederland en het Research & 
Developmentteam van Welland Medical, werd met 
elkaar van gedachten gewisseld over mogelijke 
productontwikkelingen en -verbeteringen. Welland 
Nederland wil nu en in de toekomst stomadragers een 
platform blijven bieden om hun mening te geven over 
o.a. producten. Deze groep ‘ervaringsdeskundigen’ 
weet immers als geen ander wat er allemaal bij komt 

kijken rondom kwaliteit van leven met een stoma. 
Stomaforumlid Ella Dijkstra uit Rotterdam aan het 
woord: ”Ik ben blij met een initiatief zoals het Welland 
Stoma Forum. Het is mijns inziens belangrijk om als 
stomadragers onderling de mogelijkheid te hebben 
om ervaringen uit te wisselen. Ik heb al 50 jaar een 
urinestoma en ik weet uit ervaring dat er met een stoma 
prima te leven valt. Desalniettemin vind ik het ook 
prettig om te horen hoe anderen hun stoma ervaren of 
bepaalde tips en trics te horen. In het Welland Stoma 
Forum kan ik op een prettige wijze mijn ervaringen 
delen met anderen. Op deze manier kan je elkaar altijd 
een beetje helpen. Leven met een stoma hoeft in mijn 
ogen geen probleem te zijn.” 
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Welland Stoma Forumdagen voorjaar 2017

 Interesse in het Welland Stoma 
Forum? Bel of stuur een e-mail: 
info@welland.nl of 0886670066.

Denk, praat en beslis mee!
Hebt u een colostoma, ileostoma of een urostoma? 
Dan nodigen we u graag uit lid te worden van ons 
forum. Het maakt voor uw deelname aan het forum 
niet uit welke merken of producten u gebruikt, u kunt 
deze gewoon blijven gebruiken.

Zo werkt het
Na uw aanmelding krijgt u eerst een intakegesprek 
met een van onze verpleegkundig consulenten. Na 
definitieve toetreding tot het forum denkt, praat en 
beslist u samen met andere stomadragers mee over 
nieuwe stomamaterialen en verzorgingsproducten. 
In overleg kunt u ook nieuwe producten testen in de 
praktijk. U bent tot niets verplicht en u kunt te allen 
tijde stoppen. Eén keer per 1,5 jaar bent u te gast bij 
onze Stoma Forumdagen in Heteren.



CASUÏSTIEK VOORGESTANSTE BESCHERMRINGEN

CASUÏSTIEK AURUM CONVEX

Mevrouw B. uit Amersfoort heeft sinds 10 jaar een 
urinestoma. Ze gebruikt een 2-delig systeem, maar 
door lekkages wordt dit iedere dag verwisseld. Haar 
stoma is vrij vlak en ze heeft een behoorlijke breuk 
bij haar stoma. Vanwege de lekkages is mevrouw 
geadviseerd om over te gaan op 1-delig. Omdat 
de Welland Curvex een flexibele bolling heeft die 
omgekeerd de breuk beter volgt, zijn we in overleg met 
mevrouw dit gaan gebruiken. Na een paar dagen bleek 
dat de lekkages verholpen waren, maar de huidplaat 
was dusdanig opgelost dat de huid daar onvoldoende 
bescherming kreeg. Haar urine rook vrij sterk. Om 
urineweginfectie uit te sluiten werd er een urinekweek 
afgenomen bij de huisarts. Een volgende stap in de 
verzorging werd genomen. De Welland Beschermring 
met Manuka Honing werd toegevoegd om rondom de 
stoma meer bescherming te geven. De maat van de 
stoma is 38mm en de beschermring moet uitgerekt 
worden om passend rondom de stoma te vormen. 
Daardoor is de dikte niet overal hetzelfde. Erg goed 
nieuws is dat er bij Welland nu beschermringen met 
Manuka Honing verkrijgbaar zijn die voorgestanst 
zijn. Mevrouw kreeg deze beschermringen om uit te 
proberen. De beschermring is direct passend en hoeft 
niet meer uitgerekt te worden. Het grote voordeel is dat 
de beschermring overal even dik blijft en voor mevrouw 
de stomazorg eenvoudiger wordt. 

De heer G. uit Terneuzen heeft een recent aangelegd dubbelloops ileostoma. Hij had veel last van lekkages, soms 
wel vier keer per dag. Hij is op advies de Aurum Convex gaan gebruiken. De verzorging van de stoma gebeurde, 
op aanvraag van zijn stomaverpleegkundige, door de thuiszorg. Een week later is de heer geheel zelfstandig in de 
verzorging van zijn stoma, waardoor de thuiszorg niet meer nodig is. 

Productnieuws
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Gebruik 1-delig vlak systeem, opening 

naar beneden en bij zitten ontstaat een 

plooi. Start met 1-delig Aurum Convex.

Resultaat na 1 dag: geen lekkage en huid 

droogt al in.

Resultaat na 2 dagen: wederom geen 

lekkage gehad. De heer gaat definitief

door met Aurum Convex.



TELEFONISCH INTERVIEW

Mevrouw Koel-Kloosterman uit IJmuiden. 

Mevrouw Koel is 88 jaar en woont zelfstandig met 
haar echtgenoot. Ze heeft sinds 11 jaar een colostoma. 
Mevrouw Koel heeft sinds enkele jaren een parastomale 
hernia. Eerder dit jaar is ze met spoed opgenomen 
in het ziekenhuis. Dit in verband met een acute 
darmafsluiting (ileus). Mevrouw Koel heeft in deze 
periode meerdere buikoperaties ondergaan en is mede 
door een zware longontsteking erg ziek geweest. Na 
een verblijf van drie maanden in het ziekenhuis verbleef 
ze nog korte tijd in een revalidatiecentrum. Inmiddels is 
ze weer erg blij en dankbaar om thuis te zijn. Ondanks 
de lange en zware opname in het ziekenhuis, waarbij 
ze erg verzwakt was geraakt, is mevrouw Koel weer 
redelijk opgeknapt. Ondanks dat mevrouw slecht ter 
been is, verzorgt ze zelf haar stoma. Aangezien ze de 
laatste tijd veel lekkages had, nam mevrouw contact 
op met een verpleegkundig consulent van het Welland 
Service Team. Tijdens het hieruitvolgende huisbezoek 
bleek dat de stoma, mede door de parastomale hernia, 
behoorlijk was verzonken. Mevrouw gebruikt een 
1-delig stomazakje met een vlakke huidplaat. De vlakke 
huidplaat werd tijdens het huisbezoek vervangen door 
een Convex huidplaat (Aurum Convex 1-delig). Om een 
goede aansluiting rondom de stoma te verkrijgen, werd 
ook de Welland Beschermring geadviseerd.

Telefonische follow-up door de verpleegkundig 
consulent Stomazorg van Welland:

Goedemorgen mevrouw Koel. Hoe gaat het met u?
“Goedemorgen Theo. Het gaat goed jongen. Ik ben 
blij dat je even bent langsgekomen. Met de nieuwe 
stomazakjes gaat het veel beter. Ik ben hier erg 
tevreden over. Ik heb geen lekkages meer gehad en 
mijn huid ziet er ook weer goed uit. Bovendien heb 
ik geen jeuk meer onder de huidplaat. Hier wil ik je 
hartelijk voor bedanken.”

Productnieuws
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Heel graag gedaan. Gaat het goed met het aanbrengen 
van het stomazakje en de beschermring?
“Ja hoor. Ik kan mij hier prima mee redden. Als ik het 
oude zakje heb verwijderd, maak ik mijn huid schoon 
voor ik de beschermring aanbreng. Hierna kan ik het 
stomazakje rustig aanbrengen. Ik voel eigenlijk geen 
verschil met deze Convex huidplaat in vergelijking met 
mijn oude stomazakjes. Zolang ik zelf mijn stoma kan 
verzorgen, wil ik dit graag zelf blijven doen. Ik ben erg 
blij met hoe het nu gaat.”

Ik ben blij voor u dat het goed gaat met uw stoma en 
uw huid. Hoe gaat het verder met u?
“Ik mag niet klagen hoor. Ik ben blij dat ik weer thuis 
ben, samen met mijn man. Er zijn momenten geweest 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis dat ik dacht dat 
ik nooit meer thuis zou komen. Ik ben dankbaar dat 
ik er nog ben. Het lopen gaat steeds slechter zoals je 
tijdens je bezoek hebt kunnen zien, maar dankzij mijn 
trippelstoel en sta-op stoel gaat het allemaal wel. We 
hebben het gezellig samen. Op onze leeftijd is dat 
helaas niet meer vanzelfsprekend. Ook hier ben ik erg 
dankbaar voor. Bovendien ben ik blij dat ik weer lekker 
kan eten. Dat heb ik een tijd lang niet kunnen doen.”

Fijn om te horen dat het goed met u gaat. Als ik iets 
voor u kan doen weet u mij te vinden. Wij helpen u 
graag. 
“Ik weet het Theo. Nogmaals hartelijk dank en ik heb je 
kaartje met telefoonnummers in mijn mapje.” 

1-DELIG AURUM® MET MANUKA HONING
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Het assortiment steunbanden en -broeken bestaat 
uit Fulcionel steunbanden en -broeken en Hansen 
steunbanden. 

De Fulcionel steunband biedt een optimale en 
comfortabele ondersteuning aan stomata. Ook bij 
breuken is deze steunband zeer geschikt. De steunband 
is gemaakt van zachte stof en voorzien van een 
geïntegreerde handschoen. Hiermee kan de band 
eenvoudig versteld worden, door zowel links- als 
rechtshandigen. De standaard Fulcionel steunband 
is verkrijgbaar in de kleuren wit, beige en zwart en 
in diverse breedtematen te bestellen. Mochten de 
standaard maten niet geschikt zijn, dan kan er ook een 
steunband op maat gemaakt laten worden. Dit is een 
zogenaamde custom-made Fulcionel steunband. De 
maten worden in dit geval nauwkeurig opgemeten, 
zodat de steunband perfect past.

De Fulcionel steunbroek is comfortabel ondergoed 
met een ondersteunende pasvorm. De steunbroek 
is speciaal ontworpen voor optimale ondersteuning 
aan stomata en breuken. Voor de man zijn er hoge en 
lage steunbroeken verkrijgbaar, met of zonder pijpjes. 
Voor de vrouw is er een hoge en een lage steunbroek 
beschikbaar, met of zonder kant.

De Hansen Protection steunband biedt optimale 
ondersteuning bij breuken, vormt zich naar het lichaam 

en geeft comfortabele steun tijdens het uitoefenen 
van dagelijkse activiteiten. De steunband is gemaakt 
van neopreen en droogt daardoor zeer snel op na 
bijvoorbeeld zwemmen of douchen. Voor extra 
draagcomfort kan de Hansen steunband zelf op maat 
geknipt worden. 

VERGOEDINGEN STEUNBANDEN EN -BROEKEN
In principe worden steunbroeken en -banden alleen 
vergoed wanneer de stomadrager een breuk heeft 
ontwikkeld. Het aantal steunbroeken en/of -banden dat 
per jaar wordt vergoed, verschilt per zorgverzekeraar. 

OSTOMIXX.NL
Alle steunbanden en -broeken uit het assortiment van 
Wellform Medical zijn ook te bestellen via de webshop 
Ostomixx.nl. Stomadragers die extra steunbanden en/
of -broeken willen gebruiken (die dus niet vergoed 
worden), kunnen hiervoor terecht op deze webshop. 
Ook wanneer stomadragers preventief steunbanden en/
of -broeken willen bestellen, kan dit via Ostomixx.nl. 

Ruim assortiment steunbanden en -broeken 
beschikbaar bij Wellform Medical (en in web-
shop Ostomixx.nl)

“Sinds april dit jaar ben ik werkzaam als Marketing & Communicatie 
medewerker bij Welland Nederland. Wat houdt deze functie in? Ik kan u 
vertellen dat het een hele uitdagende functie is en de werkzaamheden 
zijn zeer divers. Zo ben ik verantwoordelijk voor al het drukwerk 
(productbrochures, huisstijl), het schrijven van (online) nieuwsbrieven, 
het ontwikkelen van de Perspectief en de Courant, het beheer van de 
verschillende websites en het beheer van de social media. Dat laatste 
heeft, zoals wel bekend, een grote rol in onze samenleving. Eigenlijk 
kunnen we niet meer zonder, zowel in privé- als werkleven. Ook 
Welland is actief op social media en met name op Facebook. Wekelijks 
worden de volgers op de hoogte gehouden van nieuwtjes over 
bijvoorbeeld stomazorg, nieuwe producten in het assortiment en ook 
wordt er regelmatig een kijkje achter de schermen genomen. Wilt u ook 
niks missen en op de hoogte blijven? Volg dan onze Facebookpagina!” 

 Bereikbaarheid Welland en Wellform 
Welland en Wellform zijn op werkdagen tussen 8.30 
uur en 17.00 uur gemakkelijk telefonisch bereikbaar. 
Ook tijdens vakantieperiodes is dit dus het geval. 
Dit geldt tevens voor de decembermaand (met 
uitzondering natuurlijk van 1e en 2e Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag). 

Aan het woord
Marleen Elemans-Kloppenburg

Robin Engels

Volg ons!



WELLFORM: NIEUW
Afgelopen oktober is het assortiment van Wellform 
Medical uitgebreid met twee nieuwe producten: 
CliniFix en CliniSorb. 

De CliniFix is een universele, multifunctionele 
fixatiepleister voor een comfortabele fixatie van 
katheters, tubes en lijnen. De fixatiepleister is gemaakt 
van huidvriendelijk hydrocolloïd waardoor de pleister 
tot zeven dagen kan blijven zitten. De CliniFix is 
verkrijgbaar in twee maten: small en large. Ze zijn 
verpakt per tien stuks.

CliniSorb is een wondverzorgingsproduct dat direct 
op de wond gebruikt kan worden of gebruikt kan 
worden als een geurabsorberende barrière tussen het 
wondproduct en de wond. Het zorgt er voor dat het 
materiaal van de wondmanager niet in contact komt 
met de wond. CliniSorb is beschikbaar in drie maten: 
10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm en 15 cm x 25 cm. 

WELLFORM: NIEUW
CASUÏSTIEK ZENSETIV SILICONENPLEISTER MET SPLIT
Per 1 augustus is het assortiment uitgebreid met de 
ZenSetiv Siliconenpleister met split. De pleister is zeer 
geschikt voor mensen die een PEG-sonde hebben 
en mensen die weleens geconfronteerd worden met 
wondvocht, voeding, maagsappen of darmsappen langs 
de sonde. De pleister is ook inzetbaar bij mensen met 
een suprapubische katheter of nefrostomiekatheter. 
In de volgende casuïstieken is te zien hoe de ZenSetiv 
Siliconenpleister met split wordt ingezet.  

GEBRUIK BIJ NEFROSTOMIEKATHETER

De heer heeft last van irritatie van het huidige 
verbandmateriaal. De ZenSetiv Siliconenpleister met 
split is toen in gebruik genomen. Al snel waren er geen 
huidproblemen meer en binnen een week was de huid 
hersteld. 

GEBRUIK BIJ PEG-SONDE

Mevrouw heeft bij het gebruik van het huidige 
verbandmateriaal veel last van lekkage en geuroverlast, 
ondanks dat dit drie keer per dag verwisseld wordt. 
Na het inzetten van de ZenSetiv Siliconenpleister met 
split, die twee keer per dag verwisseld wordt, is er geen 
lekkage en geuroverlast meer. Hierdoor is er meer 
kwaliteit van leven. 

Wellform
Uitbreiding assortiment

NIEUW! 
CliniFix en CliniSorb
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Volg ons!

CliniSorb

CliniFix



Interview
Koosje ten Hove is 44 jaar en woont samen met haar man en twee kinderen in 

Apeldoorn. In 2007 werd bij haar een ileostoma aangelegd na jaren last te hebben 

gehad van Colitis Ulcerosa. Ondanks de vele pech die ze met haar stoma had, 

waaronder tweemaal een breuk en het verplaatsen van de stoma, laat ze zich niet 

uit het veld slaan.

“Onze zoon is gisteren 18 geworden en ik heb gebak 
over, willen jullie een stukje?“ Zodra we in de keuken 
aan tafel plaatsnemen merk je het enthousiasme van 
Koosje: “Ik sta positief in het leven, ik denk dat het juist 
helpt om er iets moois van te maken.” Haar ziekte en 
stoma hebben haar leven behoorlijk doen veranderen, 
maar ze heeft vooral gekeken hoe ze haar leven weer 

een nieuwe invulling kon geven: “Ik ben altijd op zoek 
naar oplossingen, zodat iets wél kan.”

Koosje is werkzaam geweest in de kinderopvang als 
groepsleidster en administratief medewerker en is, 
toen haar gezondheid achteruit ging, tot haar grote 
verdriet afgekeurd. Dit weerhoudt haar er niet van om 

Stomadrager Koosje ten Hove 
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actief bezig te zijn. Om in conditie te blijven, afhankelijk 
van hoe ze zich voelt, probeert Koosje twee keer in 
de week met haar man te zwemmen. Ook gaat ze 
graag naar de sauna. De eerste keer dat ze naar het 
zwembad ging was ze gespannen: “Ik was vooral bang 
dat het materiaal niet bleef zitten en ik wilde juist met 
de activiteit bezig zijn en niet met mijn stomazakje.” 
Koosje is blijven zoeken naar de beste oplossing en 
haar stomaverpleegkundige raadde de Aurum aan, dit 
bleek het juiste materiaal voor haar. Een belangrijke tip 
die Koosje mee wilt geven aan andere stomadragers 
is vooral het durven vragen en blijven zoeken: “Goed 
stomamateriaal is een hulpmiddel om je leven 
weer op te pakken. Een stoma hoeft je leven niet te 
belemmeren, dat is echt zonde.”

“Mijn man en ik bezoeken graag concerten. Voorheen 
was een avond staan geen probleem, nu moet ik mijn 
energie goed verdelen. Om mij voor te bereiden, 
mail of bel ik vaak naar de organisatie en vraag ik of 
er zitplaatsen zijn en waar de toiletten zich bevinden. 
Ook boeken we een hotel zodat ik voor het concert 
nog even kan rusten en binnen enkele minuten na 
het concert in bed kan liggen. Het gaat er mij om 
dat je dingen blijft doen. Ook al moet je daarvoor 
aanpassingen doen.”

Ook zingt Koosje in een koor en is ze actief in het 
bestuur. Thuis is ze graag creatief bezig. Dat zien we 
terug in een mooi en kleurrijk haakwerk en in prachtige 
slingers met papieren kraanvogels: “Deze kraanvogels 
staan voor geluk en het symbool voor het leven. 
Ik probeer zo vaak mogelijk iets te doen maar bij alles 
wat ik doe moet ik wel rekening houden met een 
bepaalde hersteltijd. Na een drukke dag moet je mij dan 
ook even niets vragen, maar dan denk ik, ik ben er wel 

mooi geweest. Als je overal ‘nee’ op zegt, kom je ook 
nergens meer.” Koosje vindt het belangrijk om het voor 
zichzelf en haar gezin leuk te houden ook al heeft ze 
dagen dat ze thuis zit en even niets kan. 

Koosje en haar man Fred zijn 21 jaar getrouwd en 
volgend jaar 25 jaar samen: “Vanaf het begin heeft hij 
er geen moeite mee gehad. We hebben ‘ja’ gezegd in 
goede en in slechte tijden. Fred helpt mij waar nodig, 
maar zodra het kon verzorgde ik mijn stoma zelfstandig. 
Door de verzorging zelf te doen, kreeg ik weer de 
controle en vrijheid terug. Daardoor werd ik veel 
zelfverzekerder en maakte het voor mij makkelijker de 
stoma te accepteren. Ik kan elke dag de vogels horen 
fluiten en ik zie mijn kinderen volwassen worden.”

Veel mensen denken dat het hebben van een stoma 
niet zo erg is omdat ik er zo goed over praat, maar ik 
heb toch veel aan moeten passen in mijn leven. Als je 
een stoma krijgt heb je een lange weg te gaan, maar er 
is altijd een manier om iets te ondernemen. Je moet je 
niet bang laten maken maar gewoon doen.“ 
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   Probeer niet te veel te kijken naar 
wat je kwijt bent geraakt, maar 

probeer vooruit te kijken naar de 
mooie momenten die het leven nog 

voor je in petto heeft.
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14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

75 76

39 17 6 42 54 20 32 51 8 58 48 27 4 55 24 67 44 60 66 28

Vul de oplossing in op de 
bijbehorende antwoord-
kaart en stuur deze koste-
loos naar ons op. Onder 
alle deelnemers met het 
juiste antwoord worden drie 
cadeaubonnen verloot. In 
de volgende editie van het 
Welland Perspectief worden 
de prijswinnaars bekend-
gemaakt. U kunt uw oplos-
sing inzenden tot en met 31 
januari 2018. 

Horizontaal
1 Vleesgerecht 12 broos 13 geluid van vuurwerk 14 krypton (symbool) 16 United Nations (afk.) 17 boom 19 circa (afk.) 
20 soort zeilboot (afk.) 21 sfeervolle lichtbronnen 24 theesalon 27 koker 28 rustbank 30 deel van een trap 31 bergruimte 
32 landbouwwerktuig 34 vrijgevig 35 bouwjaar (afk.) 36 karaat (afk.) 37 vlug 39 toneelgordijn 41 keurig 43 paarsrode kleur 
44 Engels bier 46 kweken 48 viering 51 bedoeïenmuziek 52 feestelijke drank 54 munteenheid van Mongolië 56 dwarsmast 
58 pronkkamer 60 voor Christus (afk.) 61 rechtschapen 63 luid vreugdegeroep 65 Berkelium (symbool) 66 metaal (symbool) 
67 miljard (afk.) 69 uitwendig gebruik (afk.) 70 en andere (afk.) 71 waarop werd het kindje Jezus gelegd? 73 tegen 75 ahorn
76 pop van een buikspreker.

Verticaal
1 Ergens doeken omheen doen 2 etage (afk.) 3 binnensmonds zingen 4 ooit 5 automerk (afk.) 6 kleine kamer van een 
kloosterling 7 Nederlandse Kampioenschappen (afk.) 8 heerser over Peru (historisch) 9 feestelijk gebak 10 Zeeland (afk.) 
11 klein schapenjong 15 evenredig deel 17 uniek 18 waarin vonden Jozef en Maria onderdak? 20 geschrift 22 goud (symbool) 
23 en dergelijke (afk.) 25 voegwoord 26 Olympisch Record (afk.) 29 soort vuurwerk 33 hoorns van een hert 35 grondvlak 
37 hemellichaam 38 streep 39 mat 40 bergruimte 42 buitenaards wezen 45 luitenant (afk.) 47 klaagzang 49 opinieonderzoek 
50 waarin werd het kindje Jezus gelegd? 52 niet koud 53 lekkernij 55 woldragend dier 57 kolk 58 Zweden (in internetadres) 
59 Neon (symbool) 60 tennisterm 62 betaalwijze 64 maand 68 ego 71 Sudan (in internetadres) 72 ondernemingsraad (afk.) 
73 erbij horend (Lat. afk.) 74 internetprotocol (afk.).

OPLOSSING:

Winnaars puzzel

- Dhr. P. Kleingeld
 (Doetinchem)
- Mevr. A. Aerdts - van Dijk 
 (Venlo)
- Mevr. B. Janssen 
 (Geldrop)

Editie 1 | 2017

Welland puzzel
Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
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“Sinds 2 jaar heb ik een urinestoma. 
Na in het begin kort een 2-delig 
systeem te hebben gebruikt, ben 
ik al geruime tijd zeer tevreden 
met mijn 1-delig stomazakje. De 
laatste tijd heb ik echter met enige 
regelmaat te maken met lekkages. 
Ik ben wat zwaarder geworden 
en het lijkt of mijn stoma iets is 
weggezakt. Via een kennis hoorde 
ik dat er ook stomazakjes zijn 
met een bolle huidplaat. Zou dit 
stomazakje iets voor mij kunnen 
zijn?”
De stomazakjes met de bolle 
huidplaat noemt men het Convex 
systeem. Het is mogelijk dat uw 
stoma iets verzonken ligt. Materiaal 
met een vlakke huidplaat sluit dan 
vaak onvoldoende aan, waarbij 
de kans op lekkage groter is. In 
zulke situaties kan een ander soort 
product worden gevraagd zoals 
bijvoorbeeld een product met een 
bolvormige huidplaat. De Convex 
huidplaat geeft wat druk op de 
huid rondom de stoma, waardoor 
deze wat boven huidniveau komt 
te liggen. Op deze wijze sluit de 
Convex huidplaat wat beter aan 
rond uw stoma, waardoor lekkages 
kunnen worden voorkomen. 
De juiste maat van de bolling is 
belangrijk. Het minimaliseert de 
kans op lekkage en vermindert 
als gevolg daarvan de kans op 
huidproblemen. Sinds kort heeft 
Welland de Aurum Convex 1-delig 
in haar assortiment. Aurum Convex 
is een zeer veelzijdige oplossing 
voor stomata waar een vlakke 
huidplaat niet toereikend is. De 
uiterst flexibele bolling is perfect te 
positioneren. Door de toevoeging 
van Manuka Honing aan de 
huidplaat, is deze ook nog eens 
huidvriendelijk. Manuka Honing 
heeft unieke eigenschappen. 
De pure honing verzacht en 
verzorgt de huid. Aurum Convex 
is in uiteenlopende plateaumaten 

en meerdere voorgestanste maten 
verkrijgbaar.

Of een Convex systeem voor u 
geschikt is, hangt van meerdere 
factoren af. Wellicht bent u ook 
geholpen met een beschermring. Ik 
adviseer u dan ook om even langs 
uw stomaverpleegkundige te gaan. 
Komt u niet meer op een stomapoli, 
kunt u uiteraard ook altijd een 
beroep doen op de verpleegkundig 
consulenten stomazorg van 
Welland. 

“Ik heb een colostoma en gebruik 
stomamateriaal. Deze stomazakjes 
moet ik dagelijks meerdere keren 
verwisselen en heb zodoende meer 
afval. Binnen de gemeente waar ik 
woon, betaal ik een bepaald bedrag 
per vuilniszak restafval. Kan ik 
aanspraak maken op een bepaalde 
regeling?“
In veel gemeenten betaalt men 
voor een bepaalde hoeveelheid 
afval die wordt aangeboden. Een 
en ander is vastgelegd in Diftar. 
Diftar staat voor gedifferentieerde 
tarieven waarbij per huishouden 
geregistreerd wordt hoeveel afval 
aangeboden wordt en houdt in hoe 
meer afval een burger aanbiedt, 
hoe hoger de afvalstoffenheffing 
zal zijn. In sommige gemeenten is 
hier inderdaad een speciale regeling 
voor. Het is van belang om een 
doktersverklaring of een verklaring 
van uw stomaverpleegkundige 
(of medisch speciaalzaak) te 
verkrijgen, zodat u kunt aantonen 
dat u stomamateriaal gebruikt. 
Met deze verklaring kunt u 
mogelijk in aanmerking komen 
voor een bepaalde korting op de 
afvalstoffenheffing. U kunt dit bij uw 
gemeente navragen. 

Welland heeft overigens een 
doorspoelbaar colostomazakje 
in haar assortiment. U kunt het 

buitenzakje scheiden van het 
binnenzakje en eventueel de 
huidplaat. Het buitenzakje kunt u bij 
het afval doen en het binnenzakje 
en eventueel de huidplaat kunnen 
door het toilet gespoeld worden. 
Naast extra vrijheid dat het 
doorspoelbaar systeem u biedt, 
heeft u ook aanzienlijk minder afval.

“Ik wil graag voor 
mijn stomaverzorging 
removerdoekjes (WAD50) en 
huidbeschermingsdoekjes (WBF050) 
bestellen. Krijg ik deze doekjes 
vergoed?”
Allereerst is het goed om te weten 
hoe en waarom u de doekjes in wilt 
zetten. De WBF is inderdaad een 
huidbeschermingsdoekje. Wanneer 
er een indicatie is van een blijvende 
rode huid na het afhalen van het 
stomamateriaal, dan wordt het 
huidbeschermingsdoekje (WBF050) 
vergoed. U kunt eventueel uw 
stomaverpleegkundige hierover 
raadplegen. Komt u niet meer in het 
ziekenhuis dan kunt u ook contact 
opnemen met de verpleegkundig 
consulenten van Welland.
De removerdoekjes (WAD50) is 
een ander verhaal. Dit doekje is 
om de huidplaat makkelijker te 
verwijderen en eventuele lijmresten 
te verwijderen. Echter wordt 
dit product niet vergoed door 
zorgverzekeraars. Wilt u toch de 
removerdoekjes hebben, dan kunt 
u deze kopen bij uw leverancier van 
stomamaterialen. 

Heeft u vragen over een 
bepaald product? Heeft u 
huidproblemen? Bent u op zoek 
naar een oplossing voor een 
probleem? Neem dan contact 
met ons op, wij helpen u graag.

 info@welland.nl
  088 - 6670066

Vraag & antwoord
Welland Service Team
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1-delig Aurum® 
met Manuka Honing
Veelzijdige Convex voor 
een lekvrije hechting!
(Huid)vriendelijke oplossing voor als 
uw stoma extra aandacht vereist.

NIEUW!

• Zeer flexibele bolling voor het opvullen van ruimtes rondom de stoma
• Geschikt om de stoma omhoog te liften
• Ideaal bij (licht) teruggetrokken stomata, verzonken stomata of gekantelde stomata
• Geeft druk en diepte alleen waar nodig
• Bijzonder vriendelijk voor de huid: hydrocolloïd met toevoeging van Manuka Honing
• Grote keuze in zakjes (formaat) en plateaumaten (bolling van de huidplaat)
• Sneldrogend tissue voor prettig draagcomfort
• Verkrijgbaar in 1-delig Colo (gesloten zakje), Ileo (klittenbandsluiting) en Uro (kraantje)


