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Kampioenen!
Niemand die in deze tijd van het jaar opkijkt van voorbij 
toeterende auto’s, hossende kinderen op een aanhangwagen 
met bungelende ballonnen of volwassenen die getooid in kleuren 
van de plaatselijke club jubelend door het centrum trekken. 
Want als de club kampioen wordt, dan valt er wat te vieren. 
Immers, ongeacht de sport of discipline, het behalen van een 
kampioenschap is en blijft een bijzonder verschijnsel. Het doet 
zich per slot van rekening niet ieder jaar voor. Persoonlijk heb ik 
maar sporadisch het genoegen gehad mezelf kampioen te mogen 
noemen. En als supporter van voetbal domineren voor mij toch de 
teleurstellingen die ik telkens maar te slikken heb als blijkt dat de 
rivaal dat seizoen simpelweg beter is. Na de zomervakantie begint 
alles en iedereen weer op nul en start het circus van voren af aan. 
Nieuwe ronden, nieuwe kansen. 

Toen ik onlangs een feestend sportteam op televisie mocht 
aanschouwen en me bedacht hoe lang de weg naar succes voor 
hen was geweest, vroeg ik me opeens af hoeveel kampioenen er 
met een stoma zouden zijn. Want dat sporten met een stoma heel 
goed mogelijk is, weten we. Maar, zouden er ook stomadragers 
zijn die sporten vanuit het oogpunt dat ze ieder jaar de beste, 
sterkste of snelste willen zijn? Hoe langer ik daar over nadacht, 
des te meer ik besefte dat stomadragers, sportend of niet, feitelijk 
ook een grote prestatie geleverd hebben. Veel tegenslagen zijn 
er dikwijls overwonnen en vaak is er een harde strijd geleverd. 
Talrijke inspanningen zijn gedaan, misschien daadwerkelijk wel 
met bloed, zweet en tranen. Stomadragers hebben evenals (top)
sporters ook een helder doel voor ogen. Iemand die een ziekte 
overwint, er positief mee om weet te gaan, of mensen die met een 
stoma het leven vol optimisme oppakken, zouden wat mij betreft 
ook door een trotse menigte toegejuicht mogen worden. Want 
ook al gaat het in dit geval niet om sport, de geleverde prestatie 
is minstens net zo goed groots en uitzonderlijk. En wat dacht u 
van alle lieve mensen eromheen? Die hun dierbare altijd gesteund 
hebben in moeilijke tijden. Die verdienen in feite toch ook een 
medaille of beker? Hoe dieper ik in m’n gedachten verzonk, 
des te meer ik concludeerde dat alle mensen met een stoma 
voor mij ook kampioenen zijn! Ik vrees dat deze constatering u 
vermoedelijk geen ontvangst bij de koning of burgemeester, noch 
een officiële status zal opleveren. Desondanks hoop ik dat u door 
uw omgeving ook eens in het zonnetje gezet zult worden en u 
zich op dat moment een waar kampioen mag voelen. En trotse 
kampioen met een stoma. Een hulde voor alles wat u gedaan 
heeft om (weer) te komen tot de unieke persoon die u vandaag 
de dag bent. Uiteraard met alle toeters, bellen, waardering en 
erkenning die elk kampioenschap tot een groot festijn maken. Dat 
fijne en warme gevoel wens ik u van harte toe.

Inhoud

NIEUW: Aurum® met Manuka Honing   3
Interview met Judith Vos     4
Vrijheid: doorspoelen of weggooien     6
Klaar voor de zomer     6
Onzeker over plakkracht     6
Onmisbaar tijdens de vakantie     6
Vernieuwde website     7
Een dagje meekijken bij Dinst     8
Meewerken aan morgen     9
Even voorstellen     9
Welland Stoma Forum     10
Vraag het aan het Welland Service Team  11
Welland puzzel     12

Column

Michiel van Kerkhof

Geschreven door:

 

MSc, Directeur Welland Nederland BV

Colofon

Redactie 
Helena Wooninck
Michiel van Kerkhof  
Robin Engels
Suzanne den Hollander

Eindredactie 
Suzanne den Hollander 

Redactieadres
Welland Nederland BV 
Muskushouwsestraat 33
6666 MA  Heteren
T   +31 (0)88 6670066
F   +31 (0)88 6670088
E   info@welland.nl
I   www.welland.nl

Vormgeving 
Marker Media Reclamebureau

Drukwerk 
Drukkerij Wijchen 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geau-
tomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op 
enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Welland Nederland BV.

Social media

Handige weetjes, productintroducties, verhalen van anderen en nog veel meer. 
Volg ons ook:
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dan contact met ons op.



NIEUW: Aurum® met Manuka Honing 
Onlangs is de nieuwe 2-delige lijn van Aurum® geïntroduceerd. 
Deze lijn bestaat uit colostomie-, ileostomie- en urostomiezakjes en 
huidplaten. De huidplaten bevatten Manuka Honing. 

Waarom Manuka Honing? 
Het verzacht en verzorgt, het heeft een antibacteriële werking en het 
zorgt voor een ontstekingsremmend effect. De nieuwe en verbeterde 
functies van de Aurum® lijn helpen bij het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van stomadragers. 

“Met name de dikte van de 
huidplaat  geeft me veel meer 
zekerheid”
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	 Het	verhaal	van	mevrouw	Groenendijk

Mevrouw Groenendijk heeft een urinestoma sinds 2009. Helaas 
lijkt haar stoma door allerlei omstandigheden meer een fistel. 
Mevrouw Groenendijk heeft altijd 1-delig convex materiaal 
gebruikt. Dat ging wel redelijk. Ze wilde overstappen naar een 
2-delig systeem, omdat ze op reis ging naar familie in Australië. 
Het zou dan makkelijker zijn om haar stoma zelf te verzorgen. 
Er volgde uitleg van de stomaverpleegkundige van het Welland 
Service Team. De thuiszorg was hier ook bij aanwezig. De huid-
plaat van het 2-delige convex systeem was dunner dan bij het 
1-delige systeem. Er werd daarom een pastaringetje bijgeplaatst.
Mevrouw Groenendijk ging op reis. In Australië kreeg ze hulp 
van familieleden bij het aanbrengen van de huidplaat. Het zakje 
kon ze zelf vervangen. Gedurende haar reis beviel het systeem 
haar erg goed. Bij thuiskomst wilde ze dit systeem dan ook 
blijven gebruiken.

Als gebruiker van een 2-delig systeem werd mevrouw Groenen-
dijk benaderd voor het testen van uro convex huidplaten met 
Manuka Honing. Ze stond hier erg voor open, ze hoopte dat 
deze huidplaat minder snel aangetast zou worden.
Gedurende een periode van twee weken heeft ze het materiaal 
uitgeprobeerd. Ze is zeer enthousiast. De huidplaat is iets ovaler 
en heeft daardoor meer plakkracht. “Met name de dikte van 
de huidplaat geeft me veel meer zekerheid”, vertelt mevrouw 
Groenendijk. De huidplaat raakt minder snel aangetast en ze kan 
de huidplaat een dag langer laten zitten. Dit geeft haar rust. Met 
het nieuwe materiaal heeft ze een zorg minder.

INNOVATIE

Zet in een handomdraai een heerlijk zomers toetje met 

honing op tafel. Hiervoor gebruikt u:

- een paar perziken 

- honing 

- eventueel ijs

Halveer de perziken, besprenkel ze met honing, verwarm ze 

ongeveer 15 minuten in de oven (200°) en serveer ze met 

een bolletje ijs. 

 

   
Zelf ook een lekker recept met honing? 

   
Dan mag u dit uiteraard delen op onze 

   
Facebookpagina.

Tip!
Wist u dat?Honing bevat veel antioxidanten die 

uw gezondheid een oppepper geven. 
Het reguleert de bloedspiegel en het 

houdt de darmflora in balans.
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Judith Vos is 29 jaar, heeft een relatie met Pieter en woont samen met haar twee katten 

Puk en Lion in Apeldoorn. In 2005 kreeg ze de ziekte van Crohn. Na 1,5 jaar werd haar 

tijdelijke stoma opgeheven, maar in 2013 kreeg ze opnieuw een stoma. Dit keer perma-

nent. Ondanks dat ze al 24 keer geopereerd is, houdt ze zich sterk. Judith is een echte 

doorzetter en niets houdt haar tegen. Ze heeft een baan, waarbij ze met veel plezier voor 

anderen zorgt. Al snel heeft ze zich daar ook bewezen en is ze doorgegroeid naar de 

functie Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). 

Al van kinds af aan wist Judith dat ze de 
zorg in wilde. Met name de doelgroep oude-
ren spreekt haar erg aan. “Die hebben al een 
heel leven achter zich. Ook is hun waardering 
erg groot”, vertelt Judith. In 2008 studeerde 
ze af en sinds 2012 is ze werkzaam bij 
Atlant Zorggroep in Apeldoorn. Judith werkt 
bij een woonzorgcentrum met verpleeghuis. 
Samen met drie collega’s zorgt ze voor 21 
bewoners. Ze werkt 28 uur per week in ploe-
gen. De ene keer overdag en de andere keer
’s nachts. Door de ziekte van Crohn valt het 
onregelmatig werken niet altijd mee. Judith 
vindt het wel fijn om ’s ochtends in bed te 
kunnen blijven liggen na een nachtdienst. Ze 
hoeft dan niet zo vroeg op. Vermoeidheid is 
met name iets waar ze rekening mee moet 
houden. Om voldoende rust te krijgen let ze 
er bijvoorbeeld goed op dat ze op tijd naar 
bed gaat.

In 2004 kreeg Judith te horen dat ze de 
ziekte van Crohn had. Dit werd in 2005 pas 
officieel vastgesteld. Het begon met buik-
klachten. Een ontsteking volgens de dok-
ter. Ze kreeg ontstekingsremmers mee naar 
huis, maar de klachten gingen helaas niet 
over. Een paar maanden later werd ze ziek. 
Er werd eerst gedacht aan een griepje, maar 
toen het steeds slechter met haar ging, is ze 
uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis 
gegaan. Judith kreeg een stoma en dat zou 
eerst voor een half jaar zijn. Na anderhalf 

jaar is de stoma daadwerkelijk opgeheven, 
maar dit bleek geen goede keuze te zijn. Haar 
klachten namen toe en Judith was opgelucht 
toen ze in 2013 opnieuw een stoma kreeg. 
“De stoma heeft voor mij alleen maar voorde-
len. Het is zo bepalend wat en wanneer je eet. 
Ik kan nu bijvoorbeeld weer gewoon frietjes 
eten, zonder buikpijn!”, zegt Judith blij. Op dit 
moment heeft ze voornamelijk nog klachten 
door de fistels. Hiervoor mocht ze meedoen 
aan een onderzoek naar stamceltherapie: 
“Ik kwam in aanraking om deel te nemen 
aan een stamcelonderzoek. In de fistels zelf 
worden stamcellen van ‘gezonde’ mensen 
gespoten. Dit zou ervoor moeten zorgen dat 
de fistel vanzelf oplost. De eerste keer is het 
helaas niet gelukt, maar ik kijk vol verwach-
ting uit naar de tweede keer”.
Judith is erg blij met haar baan en haar 
nieuwe functie. Ze heeft kenbaar gemaakt 
dat ze een stoma heeft en ook al haar col-
lega’s zijn ervan op de hoogte. Ze hebben 
respect voor haar. “Ik benut mijn kwaliteiten 
en dat doen mijn collega’s ook”, geeft Judith 
aan. Als er mensen met een stoma verzorgd 

moeten worden, dan vragen ze aan Judith 
advies. En als ze opnieuw naar het zieken-
huis moet? Dan krijgt ze veel steun, bloemen 
en kaartjes. Judith vindt dit hartverwarmend 
en geeft bescheiden aan dat dit allemaal niet 
hoeft. De stoma belemmert haar tijdens het 
werken niet. “Ik heb gelukkig geen plooien 
of breuken. En wanneer iets niet lukt of kan, 
zoek ik een andere manier. Zo trek ik bijvoor-
beeld steunkousen op zo’n manier aan, dat er 
niet teveel druk op mijn buik komt. Bij warm 
weer voelt het soms wat minder prettig aan, 
maar ook dat went. ‘Niet piepen, maar lopen’ 
zei mijn oma altijd. Het is niet anders en ik ga 
gewoon door”, vervolgt Judith. 

Vol trots vertelt Judith over haar werk en 
wat haar is bijgebleven. Tussen al die ver-
halen sprong er eentje uit. “Een cliënt ver-
telde mij, dat ze als kind een pan water van 
het vuur haalde. Het water kwam vervolgens 
volledig over haar heen. Ze was voor de helft 
ernstig verbrand en dit is nog steeds zicht-
baar”, deelt Judith. “Operatie na operatie, 
het is een kwestie van doorzetten”, waarop 
Judith besluit met: “Sommigen zijn al ver in 
de 80, ze willen hun levensverhaal met mij 
delen. Dat vind ik bijzonder. Bij mezelf denk ik 
dan, wat ben je toch een mooi mens”. 

“Niets houdt mij 
tegen”

INTERVIEW
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KWALITEIT

Heeft u een dikke darm stoma? Dan is Flair 
Active Xtra wellicht iets voor u. Dit 1-delige 
colostomiezakje bestaat uit een binnen- en 
buitenzakje. Het binnenzakje is, samen met 
de huidplaat, geheel biologisch afbreekbaar. 
Net als toiletpapier kan het gewoon door het 
toilet gespoeld worden. Het buitenzakje kan 
weggegooid worden in een afvalemmer. Met 
Flair Active Xtra is het tevens mogelijk om te 
douchen en te zwemmen. Dé oplossing voor 
een onbezorgde vakantie.

       De ervaring van mevrouw Oosterhof

Mevrouw Oosterhof is 66 jaar en woonachtig in 
Emmen. Ze maakte gebruik van een 2-delig sys-
teem, maar was hierover niet tevreden. Het was 
zichtbaar onder haar kleding en bij het verwijderen 
van het zakje was deze vaak vies en was de geur 
penetrant aanwezig. Mevrouw Oosterhof hoorde 
van Flair Active Xtra, het doorspoelbare zakje. Ze 
wilde dit meteen uitproberen. “Wat een verade-
ming”, vertelt ze. “Het zit veel platter op mijn buik, 
hierdoor kan ik strakkere kleding dragen. Ook kan 
het binnenzakje meteen in het toilet gedeponeerd 
worden. Ik heb trouwens nog nooit meegemaakt 
dat het toilet hierdoor verstopt is geraakt. Het door-
spoelbare zakje geeft me veel zelfvertrouwen en 
niet te vergeten: gemak!”, besluit mevrouw Oos-
terhof.

“Het doorspoelbare zakje geeft 

me veel zelfvertrouwen en niet te 

vergeten: gemak!”

Vrijheid: doorspoelen of weggooien

Klaar voor de zomer Onzeker over 
plakkracht?

Onmisbaar tijdens de vakantie

De zomer komt er weer aan! De temperaturen
stijgen en iedereen trekt erop uit. OstoMixx
biedt accessoires aan, die u mee kunt nemen
tijdens de vakantie of als u een dagje op pad 
gaat.

In de webshop van OstoMixx vindt u het 
Welland reistasje. Dit is een handig tasje, 
waarin u al uw stomamaterialen eenvoudig en 
discreet kunt meenemen.

De Stomahoef is een innovatief product. Het is
een ‘ruimtemaker’, die u tussen het zakje en de 
huidplaat kunt plaatsen. Hierdoor wordt uw 
stoma niet meer bekneld door uw korte broek 
of zomers rokje. 

Naast de accessoires biedt OstoMixx ook 
ondergoed voor mannen en vrouwen aan. 
Benieuwd naar het volledige assortiment? 
Neem dan een kijkje in de webshop via 
www.ostomixx.nl.

TIP: wilt u op de hoogte blijven van leuke acties
en profiteren van kortingen? Volg OstoMixx 
dan via Facebook (facebook.com/ostomixx) en 
via Twitter (twitter.com/ostomixxnl). 

Bent u wel eens onzeker over plakkracht? 
De 1-delige lijn van Optum biedt de uit-
komst. De huidplaten van deze lijn zijn 
ovaal en zorgen voor maximale plak-
kracht. Om meer controle te hebben over 
de stoma, zijn alle zakjes voorzien van 
een handig kijkvenster. Het wisselen van 
de huidplaat is eenvoudig, dankzij de ‘ea-
sy2peel™’ tab. 

Het opbollen van uw zakje is ook verle-
den tijd. Het colozakje is voorzien van een 
‘Dual-Carb2’ filter, dat meer gassen door-
laat. Bovendien worden onaangename 
geuren optimaal geneutraliseerd. 

Het ileozakje heeft een ‘Dual-Carb®i’ fil-
ter, dat de kans op lekkage aanzienlijk 
vermindert. Optum staat bij Welland voor 
optimale zekerheid, optimale veiligheid 
en optimaal comfort.

De Welland Pleisters en de ZenSetiv Siliconenpleisters 
van Wellform zijn ideaal voor tijdens de vakantie. 
Ze kunnen gebruikt worden voor het afdekken 
van de stoma. Het biedt bescherming en afsluiting 
na irrigaties. De heer van Westerop gebruikt de 
ZenSetiv Siliconenpleisters. Hij vindt ze fijn, omdat 
het hem een gevoel van zelfstandigheid geeft. “Door 
het spoelen, kan ik materiaal gebruiken dat compact 

en klein is en het draagcomfort verbetert”, vertelt de 
heer van Westerop. De heer van Kessel gebruikt ook 
de Siliconenpleisters. Hij vindt de Pleisters vooral 
fijn met fietsen. “Ik gebruik de Pleisters onder andere 
na het irrigeren. Ze voelen soepel aan en dat is met 
fietsen erg fijn”, aldus de heer van Kessel. 



KENNIS

Onzeker over 
plakkracht?

Vernieuwde website
De website van Welland heeft een nieuwe indeling gekregen. Vanaf nu is het makkelijker om producten te vinden. Dit kan bijvoorbeeld met 
behulp van de zoekfunctie, rechts bovenaan de pagina. Onderaan de pagina is een overzicht van het gehele assortiment opgenomen. Door te 
klikken op het betreffende product, verschijnt meteen de juiste pagina. Gevonden wat u zocht? Vraag dan gratis proefmateriaal aan. Dit is in 
een paar stappen gedaan. Hieronder lichten we dit voor u toe.

1. Ga naar www.welland.nl. 2. Selecteer naar het product van uw keuze.

3. Indien van toepassing kies een productvariant. 4. Voeg toe aan uw proefpakket.

6. Vul uw gegevens in en verstuur uw bestelling voor uw proefpakket.5. Voeg meerdere producten toe of bestel uw proefpakket.
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PARTNERSHIP

Een dagje meekijken bij Dinst
Thuiskappers, klusjesmannen, pedicures en computerhulpen. Een 
greep uit de betrouwbare diensten, die online worden aangeboden 
door Dinst. Ook de verpleegkundigen van Welland zijn te vinden 
op de website van Dinst. Kent u Dinst al? Laten we een dagje met 
ze meekijken.

09:00 uur, de start van een kantoor dag
De dag bij Dinst start om negen uur. Het kantoor is wel wat anders 
dan normaal. Niemand heeft hier een eigen werkplek. Er wordt gewerkt 
aan lange designtafels en de samenstelling van mensen verschilt per 
dag. Alle ZZP’ers die hier werken, zijn gefocust op sociaal en duurzaam 
ondernemen. Deze inspirerende plek heeft zelfs een eigen naam: Impact 
de Hub. 

Aan tafel zijn de vijf vaste werknemers aangeschoven. Te beginnen 
met de oprichter Olivier Coops. Olivier heeft in de financiële wereld 
gewerkt en zelf een farmaceutisch bedrijf opgezet. “Allemaal ‘hard’ en 
commercieel werk”, zegt hij. “Ik wilde werk gaan doen dat antwoord 
zou geven op de vraag: ‘Waar word ik blij van?’ Als ik de filmpjes van de 
dienstverleners bekijk, denk ik: Wat is het gaaf om een podium te bieden 
voor deze mooie mensen die echt met passie werken.” 

In 2013 kwam Dennis Gijsbers erbij en werd hij medeoprichter van Dinst. 
Dennis heeft Kunstmatige Intelligentie en Politicologie gestudeerd. Zijn 
interesse ligt sinds zijn studietijd bij de implementatie van IT. Dennis 
vertelt: “Voor mij is IT geen doel, maar een middel. Wat je met die 
middelen doet en hoe je de maatschappij positief kan veranderen, daar 
gaat het om.”

Roel van der Kamp is alweer druk aan het bellen. Roel studeerde 
Bedrijfskunde en Innovatiemanagement. Dat hij koos om voor een kleine 
onderneming te werken, verklaart hij als volgt: “Ik ben geïnteresseerd 
in maatschappelijk en relevant ondernemen. De collegialiteit vind ik 
bij Dinst heel mooi. Er is geen sprake van ellebogenwerk, want we zijn 
heel erg afhankelijk van elkaar.” Aan tafel zitten ook Bob en Silke die 
beiden Communicatiewetenschap hebben gestudeerd. Zij werken aan 
het vergroten van de naamsbekendheid van Dinst.

De lunch
Aan de lange houten tafel mag iedereen aanschuiven voor de lunch. 
Hoe vind je het om op de Hub te werken? “Ik ben inmiddels niet anders 
gewend”, zegt Olivier, en een aanstekelijke schaterlach volgt. “Dit is een 
inspirerende plek om te werken omdat er zoveel verschillende mensen 
bezig zijn met sociaal en duurzaam ondernemen. Ik denk dat waar je 
dagelijks mee wordt gevoed, heel belangrijk is voor wat je doet.”

Deze middag heeft Olivier een belangrijke meeting. Samen met 
directeuren van zorginstellingen uit heel Nederland, wordt er over de 
toekomst van de zorgbranche gebrainstormd. Olivier vertelt na afloop: 
“Ik heb op een heel open manier laten zien dat élke branche, vroeg of 
laat, grondige veranderingen kan verwachten. Denk aan Airbnb dat de 
hotelbranche op zijn kop heeft gezet. Als klanten en aanbieders elkaar 
via internet goedkoper en gemakkelijker kunnen vinden, dan gebeurt 
dat op een gegeven moment. De gevestigde orde binnen de zorgbranche 
moet zich daar bewust van zijn.”

Einde van de werkdag: iedereen bij elkaar
Aan het einde van de middag zit het hele Dinst-team bij elkaar. Een 
goed moment om vragen te stellen. Wat maakt Dinst onderscheidend? 
Dennis antwoordt: “Wij gebruiken het internet om zo efficiënt mogelijk te 
werken. Er is één aspect waar we niet aan tornen en dat is de menselijke 
factor. Wij gaan niet inkorten op persoonlijk contact en zullen dan ook 
nooit een telefonische intake afnemen.”

Wat is het doel voor 2015? 
Dennis: “Meer mensen bereiken. Ik denk dat we een fantastisch initia-
tief hebben. Nu moeten we werken aan een krachtige community. We 
willen dat steeds meer mensen positieve ervaringen hebben met ons 
en Dinst zelf aanbevelen.” 

En het doel voor 2020?
Olivier: “In 2020 willen wij in Nederland bekendstaan als ‘Dé Markt-
plaats voor betrouwbare diensten aan huis’. Heel belangrijk is dat 
wanneer we zo groot zijn, het aanbod altijd, voor iedereen toegan-
kelijk blijft.” Met deze uitspraak is iedereen het hartgrondig eens. 
Tot die tijd is het hard werken, veel leren en samen bouwen aan een 
moderne sociale onderneming. 

 Kijk voor meer informatie op www.dinst.nl
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Meewerken aan morgen

Even voorstellen

Welland Stoma Forum

Kees van Loenen is sinds kort werkzaam bij Welland. Als Medewerker 
Logistiek werkt hij samen met Romeo Esseboom. “Mijn nieuwe baan 
bij Welland bevalt me erg goed. Al vanaf de eerste dag voel ik me erg 
welkom”, vertelt Kees. En hoe bevalt de samenwerking met Romeo? 
“Gelijk had ik een klik met Romeo. Dit vind ik erg belangrijk, omdat we 
nauw met elkaar samenwerken.”, vervolgt Kees. Romeo is ook blij met 
de versterking en zegt “Kees weet van aanpakken. Hij past goed bij 
Welland”.

Welland Stoma Forum Jong
In april heeft de allereerste Welland Stoma Forum JONG bijeenkomst 
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst werd speciaal georganiseerd voor 
de ‘jongere’ doelgroep. Het programma stond in teken van ‘The next 
generation’. Onder andere Carlijn Willemstijn (voorzitter stomaJONG, 
Stomavereniging) heeft een presentatie verzorgd. Er was ook een 
ontwerpsessie, waarbij iedereen een eigen zakje mocht ontwikkelen. 
Iets aan de plak veranderen? Hoe ziet een zakje er in de toekomst 
uit? Alle ideeën werden verzameld en de beste worden gebruikt bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten.

DIKKEDARMKANKER

Steun onderzoek naar darmkanker

Hoe ontstaat darmkanker?
“In de dikkedarm zitten miljarden bacteriën, meer dan er 

cellen in ons lijf zitten. De meeste zijn nuttig; ze maken 

bijvoorbeeld vitaminen aan en zetten suikers om in 

voedingsstoffen. Maar er zitten ook schadelijke bacteriën 

tussen. Een dun laagje gespecialiseerde cellen in onze 

darmwand, het epitheel, scheidt die bacteriën van ons 

lichaam. Stamcellen maken nieuwe, gespecialiseerde cellen 

aan. Hierbij kunnen foutjes ontstaan. Een ophoping van 

verkeerde cellen vormt meestal een goedaardige poliep. 

Maar als die cellen ingroeien, ontstaat een kwaadaardige 

tumor  die  zich kan verspreiden. De meeste patiënten 

sterven aan de uitzaaiing van kankercellen.”

Gijs van den Brink 
is als maag-darm-

leverarts verbonden aan 

het Academisch Medisch 

Centrum (AMC) in 

Amsterdam. Samen met 

collega Jan Paul Medema 

onderzoekt hij de signalen 

tussen stamcellen en 

gespecialiseerde cellen bij 

darmkanker.

“Voor het eerst kunnen we kanker op een moleculair 
 niveau begrijpen”

Wat onderzoek je?
“De stamcellen van een darmkanker (kankerstamcellen) 

zijn minder gevoelig voor chemotherapie en bestraling 

dan de ‘normale’, gespecialiseerde cellen. Wij hebben 

ontdekt waardoor de stamcel stopt met delen en een 

gespecialiseerde cel wordt. Met die kennis kunnen we 

medicijnen ontwikkelen die een stamcel aanzetten zich te 

specialiseren, waarna de tumor veel beter te behandelen is. 

Het doel van ons onderzoek is dan ook om kankerstamcellen 

gevoelig te maken voor chemotherapie en bestraling.” 

Wat is de winst voor patiënten?
“Door de cellen met chemotherapie of bestraling te 

behandelen, hopen we de overlevingskans van patiënten 

met niet te veel uitzaaiingen, te vergroten. Van patiënten 

die wel veel uitzaaiingen hebben, hopen we het 

ziekteproces te kunnen uitstellen waardoor we de kwaliteit 

van leven verbeteren. Met dit soort onderzoek kunnen we 

forse winst behalen.”

Waarom is investeren in dit soort onderzoek belangrijk?
“Voor het eerst kunnen we kanker op een moleculair 

niveau begrijpen. Daardoor kunnen we veel effectiever en 

specialistischer behandelen met minder bijwerkingen. 

Om dit te realiseren is het  erg zinvol om in onderzoek naar 

dikkedarmkanker te investeren. Daarnaast zal investeren 

economische impulsen opleveren. Denk aan bedrijven die 

nieuwe medische apparatuur en producten produceren.”

Bron: Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL© augustus 2013 (cijfers uit 2011)

Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende 

kankersoorten in Nederland. Jaarlijks krijgen ruim 13.000 

mensen de diagnose van dikkedarmkanker. Binnen 10 

jaar na diagnose is 50% van hen nog in leven. Ruim 5.000 

mensen overlijden binnen 1 jaar.

422.359-01 Leaflet Onderzoekers_wtk.indd   1 23/04/2014   16:15

Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten 
in Nederland. Als Zakenvriend van KWF Kankerbestrijding werkt 
Welland mee aan morgen, door te investeren in onderzoek naar 
dikkedarmkanker. Zo is het voor het eerst mogelijk om kanker op 
moleculair niveau te begrijpen. Hierdoor kan er effectiever en 
specialistischer behandeld worden met minder bijwerkingen. “De 
stamcellen van een darmkanker (kankerstamcellen) zijn minder 
gevoelig voor chemotherapie en bestraling dan de ‘normale’, 
gespecialiseerde cellen. Wij hebben ontdekt waardoor de stamcel 
stopt met delen en een gespecialiseerde cel wordt. Met die kennis 
kunnen we medicijnen ontwikkelen die een stamcel aanzetten zich te 
specialiseren, waarna de tumor veel beter te behandelen is. Het doel 
van ons onderzoek is dan ook om kankerstamcellen gevoelig te maken 
voor chemotherapie en bestraling”, vertelt de heer van den Brink, die 
als maag-darm-leverarts verbonden is aan het AMC in Amsterdam. 
Kijk voor meer informatie over Zakenvriendschap of onderzoek naar 
kanker op de website van KWF Kankerbestrijding:  
www.kwf.nl/zakenvriend.
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Welland Stoma Forum
Het Welland Stoma Forum (afgekort WSF) is speciaal opgericht, zodat 
u met ons mee kunt denken. Forumleden geven advies, beslissen mee 
en testen bijvoorbeeld nieuwe producten. Het maakt niet uit of de 
leden producten van Welland gebruiken of van andere fabrikanten; 
alle ervaringen zijn voor ons van cruciaal belang. Wilt u ook met ons 
meedenken en lid worden van het WSF? Neem dan contact met ons 
op. 



| 10

Welland Service Team
Vraag het aan het:

Vraag van mevrouw Jansen:
Sinds enige jaren heb ik een ileostoma. Nadat 
ik het ziekenhuis verliet met een 2-delig 
systeem ben ik al vrij snel overgestapt op een 
1-delig systeem. Met name de soepelheid 
van de huidplaat vind ik prettig. Mijn stoma 
is wat ovaal van vorm. Ik knip mijn huidplaat 
daarom ook zelf op de juiste maat. De laatste 
tijd valt mij op dat mijn huid rondom de 
stoma regelmatig wat gevoelig is. Het voelt 
soms wat pijnlijk aan en er ontstaat soms ook 
wat huidirritatie. Wat kan ik hier het beste 
aan doen?

Antwoord Theo:
Het is belangrijk dat de opening in de 
huidplaat goed aansluit op de diameter van 
uw stoma. Deze dient 1 à 2 mm ruimer te 
worden uitgeknipt, dan de omtrek van de 
stoma. Het is van belang dat de output van 
de stoma niet in contact komt met uw huid. 
Uw stomaverpleegkundige kan u eventueel 
helpen met het aftekenen van een mal. Op 
deze wijze bent u er zeker van dat de opening 
op de juiste maat kan worden geknipt. Soms 
is het raadzaam om gebruik te maken van 
een Beschermring. Deze kunt u aanbrengen 
rondom uw stoma (of op de huidplaat) en 
zorgt voor een barrière tussen uw huid en het 
stomamateriaal. Welland heeft sinds enige tijd 
Beschermringen met Manuka Honing in haar 
assortiment opgenomen. Deze zijn bijzonder 
huidvriendelijk en de Manuka Honing zorgt 
ervoor dat eventuele huidirritatie snel tot 
het verleden behoort. U kunt kosteloos een 
proefpakket van de Beschermringen met 
Manuka Honing aanvragen.

Vraag van de heer Kroon:
Ik heb een urinestoma en gebruik stomazakjes 
van Welland. Ik ben hier zeer tevreden over. 
Lekkageklachten heb ik niet en mijn huid ziet 
er altijd goed uit. Ik kan de huidplaat rustig 3 
tot 4 dagen laten zitten. Het zakje vernieuw ik 
elke dag. Waar ik wel eens last van heb is dat 
’s nachts de urine uit mijn stomazakje niet 
altijd goed afloopt naar mijn nachtzak. Dit 
gaat wel eens ten koste van mijn nachtrust. 
Wat kan ik doen om te zorgen dat de urine 
wel goed afloopt?

Antwoord Nelleke:
U beschrijft hier een bekend probleem. Dit komt 
helaas vaker voor. Naar aanleiding hiervan is 
de ‘Easiflo’ ontwikkeld. Dit is een connector, 
die gebruikt wordt als koppeling tussen het 
urinestomazakje en de urinenachtzak. Het 
koppelstuk zorgt voor optimale doorstroming 
van urine, ook wanneer het urinestomazakje 
draait. De connector kan een week gebruikt 
worden en is tussentijds te reinigen. Wilt u 
meer weten over de Easiflo, dan horen wij het 
graag van u.

Even voorstellen
Op de foto ziet u de verpleegkundigen 

van het Welland Service Team (WST): 
Theo Tromp, Inge Florie, Nelleke van 

de Vliert en Esther Biesaart (v.l.n.r.). Zij 
staan voor u klaar.

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.

Vragen of advies op maat?
Neem contact op met het WST via 

088 - 6670066 of info@welland.nl



Welland Puzzel
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68 69 70 71 72 73

74 75 76 77
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43 40 36 30 49 25 20 4 78 52 44 42 6 67

46 31 53 34 60 77 18 39 13 59 28

Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-.
Vul de oplossing in op de bijbehorende antwoordkaart en stuur deze kosteloos 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 bekendgemaakt. 
U kunt uw oplossing inzenden tot en met vrijdag 28 augustus 2015.

Horizontaal
1 Het kunnen gaan en staan waar men wil 6 het gezond worden 12 nul punten bij tennis 14 kledingstuk 15 Republiek Libanon (op motorvoertuigen) 17 
persoonlijk voornaamwoord 18 zangstem 20 decibel (afk.) 21 Senegal (in internetadressen) 22 iets wonderbaarlijks verrichten 25 jongensnaam 28 bestu-
ringstoestel van een schip 29 ziekte 31 hetzelfde 32 boom 33 ordedienst (afk.) 34 bruto nationaal product (afk.) 36 Venezuela (in internetadressen) 37 zijde 
van een schip 38 rugpijn 40 groot ongeluk 42 Kobalt (symbool) 43 voertuig met een paard  44 reeds 46 deel van een koe  48 kookterm 51 daar 53 Bijbelboek 
(afk.) 54 wens 56 zeer fijn (als kwaliteitsaanduiding, afk.) 57 klasse (afk.) 58 jus 60 vertrouwd 62 verlegen 64 pausgezindheid 66 oneerlijkheid 68 kerkgenoot-
schap (afk.) 69 bevel 70 drank 72 onder andere (afk.) 73 Zweden (in internetadressen) 74 niet klaar 76 zo goed als nieuw (afk.) 78 met een keper weven 79 
product.
Verticaal
1 Kamer 2 dun of van geringe dichtheid 3 verder naar boven 4 wild zwijn 5 hij 7 maanstand (afk.) 8 plaats waar gerooid wordt 9 schitterend 10 tijdschrift 
(afk.) 11 grondwapen 13 Universiteit Leiden (afk.)16 vals 18 Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (afk.) 19 schop 21 vlug 23 van een (afk.) 24 Europees 
kampioenschap (afk.) 26 oosterlengte (afk.) 27 jongensnaam 30 bevreesd 34 voorgeschreven eten 36 voorzetsel 38 munt 39 voorzetsel 40 spinnenweb 41 
golfterm 45 mondeling onderhoud 47 medaille 49 het slopen 50 zacht weefsel 52 getroffen 54 babybed 55 jongensnaam 57 verkiezing 59 heldere prikli-
monade 60 emeritus (afk.) 61 de onbekende (Lat.afk.) 63 soort onderwijs (afk.) 65 meisjesnaam 67 ambtskleed 71 persoonlijk voornaamwoord 74 voorzetsel 
75 symbool voor ijzer 76 zaterdag (afk.) 77 vervoersmaatschappij (afk.).

OPLOSSING:

Winnaars!
Winnaars  -  editie 3 | 2014 
- De heer Houtsma 
 uit Wolvega
- De heer Bambacht 
 uit Hellouw
- Mevrouw Bertens - Leijten  
 uit Riel
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stomazorg met perspectief

Manuka Honing
Verzacht en verzorgt
Heeft een antibacteriële werking
Zorgt voor een ontstekingsremmend effect

Ervaringen van gebruikers van Aurum: 

Ontdek de voordelen van Aurum®     
De nieuwe 2-delige lijn met Manuka Honing

NIEUW

“Huiddefecten zijn dankzij de honing snel hersteld.”

“Het houdt mijn huid in optimale conditie.”

“Jarenlang had ik last van mijn huid, door de       
honing is de roodheid eindelijk verdwenen.”

Last van huidproblemen?


