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Vakantie maakt mensen doorgaans vrolijk, 
dit los van de stress die het maken van een 
reis soms met zich meebrengt. Maar eenmaal 
op de plaats van bestemming aangekomen, 
begint het grote genieten. Het is voor veel 
mensen ook een periode van zelfreflectie. 
Niet zelden komt het voor dat mensen na 
een tijd van rust en bezinning tot andere 
inzichten komen en hun leven wat anders 
gaan inrichten, al zijn het bijvoorbeeld maar 
goede voornemens om meer te gaan sporten 
of toch die ene leuke cursus te volgen. Bij 
Welland reflecteren we regelmatig. We zijn 
trots op onze Welland Innovatie Teams en het 
Welland Stoma Forum, prachtige platforms 
om direct met de doelgroep te communiceren. 
Elke bijeenkomst bezorgt ons telkens weer de 
nodige inspiratie. Zo is ook de toevoeging 
van honing aan enkele van onze accessoires 
tot stand gekomen. Onlangs hebben we 
beschermringen en ‘halve maantjes’ met 
Manuka Honing erin verwerkt op de markt 
gebracht. Over de vele voordelen hiervan 
hebt u ongetwijfeld al gelezen. Anders loont 
het zeker de moeite om onze vernieuwde 
website eens te bekijken en daar wellicht een 
proefexemplaar aan te vragen.  
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De introductie van deze producten is voor 
ons de aanloop naar meer. Er zijn nog andere 
producten met Manuka Honing onderweg, we 
zijn pas bij het begin. Met man en macht wordt 
er gewerkt aan nieuwe stomamaterialen, die  
hopelijk begin volgend jaar verkrijgbaar zijn. 
Op die manier willen we nog meer inspelen 
op de toegenomen vraag naar duurzame 
en betaalbare producten. En Welland zou 
Welland niet zijn als we niet zouden blijven 
innoveren. Kortom; we blijven een bezige bij. 
Er moeten nog een paar kruisbestuivingen 
plaatsvinden, maar ik kan u verzekeren dat 
de vooruitzichten bijzonder hoopvol zijn.  Zo 
zorgen we dat u altijd ‘bij’ blijft. 

Ik wens u allen nog een fantastische zomer 
toe. 

Directeur Welland Nederland BV

Michiel van Kerkhof

Bezige bij
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OstoMixx.nl
Enkele maanden geleden lanceerde OstoMixx haar webshop waarin 
producten worden aangeboden voor onder andere mensen met 
een stoma. De collectie Vanilla Blush ondergoed en zwemkleding 
en CUI Wear ondergoed is inmiddels uitgebreid met nieuwe model-
len. Bovendien is de zogenaamde Stomahoef aan het assortiment 
toegevoegd, evenals een geurneutraliserende spray. De Stomahoef 
creëert ruimte tussen de stoma en het stomazakje zodat de pro-
ductie van de stoma niet onderbroken wordt. Hierdoor ontstaat 
niet alleen een betere doorstroom, maar ook meer draagcomfort. 
De Stomahoef is geschikt voor alle soorten stoma’s en kan met alle 
gangbare stoma-accessoires gecombineerd worden zoals onder 
andere gordels, steun- en breukbanden. De geurneutraliserende 
spray neutraliseert geurtjes zonder toegevoegd parfum. Het flesje 
bevat 50 ml. en is zowel handig voor thuisgebruik als voor onder-
weg. 

Ondertussen hebben we al vele positieve reacties mogen ontvan-
gen over de producten uit de webshop. Waaronder die van 
Marga Schurgers en Hettie Toeter-Dijkslag: 

Nieuws Inhoud
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‘‘Weer vrouwelijk en sexy’’
Op de Welland Forumdag maakte ik voor het eerst kennis 
met de producten van Vanilla Blush, die via www.ostomixx.nl 
verkocht worden. De lingerie en badmode werd gepresenteerd 
op een stand en dat was ontzettend leuk. Er lag mooie lingerie, 
mooie modellen, en geen “tenten”! Thuis aangekomen heb 
ik meteen op de site gekeken van OstoMixx en wat lingerie 
besteld. De volgende dag werd het pakket thuisbezorgd. Wat 
een feestje was het dan ook om mijn pakketje uit te pakken: 
mijn slips waren mooi verpakt, in een afsluitbaar zakje met 
een brief erbij. De slips zitten erg fijn. Het materiaal is soepel 
en draagt heel comfortabel. De slips zijn mooi hoog en door 
het binnenvak voel ik mijn zakje niet. Het kant van de slip 
voelt niet ruw, maar aangenaam zacht aan. Het geeft me een 
goed gevoel dat ik, ondanks mijn stoma, er toch nog best 
mag zijn! Ik heb ook een bikini besteld. Een badpak had ik al, 
maar ik wilde heel graag nog eens een mooie bikini dragen. Ik 
heb er wel een andere top bij gekocht en zie hier mijn mix & 
match setje! Ik ben blij met mijn lingerie en bikini. Ik voel me 
er vrouwelijk en sexy in. 

Hettie Toeter-Dijkslag 
(ileostoma sinds 2009) 

‘‘Mijn twee stomazakjes 
passen er goed in’’ 

Graag wil ik mijn ervaring met het door mij aangekochte 
ondergoed en bikini delen met andere stomadragers. Ik 
weet niet precies hoe ik op de webshop terecht kwam, 
maar ik werd meteen nieuwsgierig toen ik eenmaal op 
www.ostomixx.nl rondneusde. Ik was al een hele tijd op 
zoek naar een mooie bikini. Een badpak is zo gekocht, maar 
een passende bikini is heel moeilijk te vinden. De bikini 
die ik op www.ostomixx.nl bestelde, werd de volgende 
dag thuis gestuurd en ik vond hem meteen geweldig. Ik 
heb ook wat ondergoed besteld. Wat zo fijn is aan de slips 
van OstoMixx.nl is dat er twee zakjes in het broekje zitten 
waar mijn twee stomazakjes goed in passen. De slips zitten 
hoog in de taille en dat vind ik juist erg prettig. Het feit 
dat het ondergoed en badmode door stomadragers wordt 
uitgeprobeerd vind ik een groot pluspunt. 

Marga Schurgers 
(uro- en colostoma)

nieuw
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“Het leven tijdens 
de Vierdaagse is 
echt een feest!”
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Interview

De 68-jarige Nico Goossens uit Sambeek, vader van twee gehuwde dochters en opa van 

vijf kleinkinderen, kreeg in september 2002 een stoma aangelegd. Na een herstelperiode 

van een jaar pakte hij zijn actieve leven weer op. Het wandelen, wat Nico voorheen al 

veelvuldig deed, werd geïntensiveerd en samen met zijn vrouw Josien en zijn vrienden 

en kennissen trekt hij er regelmatig op uit. In 2011 liep hij voor de eerste keer de Nij-

meegse Vierdaagse mee, wat al snel resulteerde in jaarlijkse deelname.

“Mijn wereld stortte in 2002 even in. Ik had 
vaak buikpijn, maar gaf de oorzaak aan 
spanningen. Een dag voor Pasen kreeg ik 
namelijk ontslag, nadat ik als expediteur bin-
nen een afdeling In- en Uitvoer veertig jaar 
bij diverse vestigingen van een machinefa-
briek had gewerkt. De fabrieken werden uit-
eindelijk verkocht aan investeerders. Direct 
na Pasen had ik bloed  bij de ontlasting. Na 
een bezoek aan de huisarts en een vervolg 
onderzoek bleek een endeldarmamputa-
tie noodzakelijk en in september 2002 werd 
een stoma aangelegd. Zowel lichamelijk en 
geestelijk gebeurt er van alles met je.” Nico 
is direct na zijn operatie dagelijks ’s ochtends 
gaan spoelen. Dit duurt circa vijftien minu-
ten en zorgt ervoor dat hij de hele dag geen 
ontlasting meer heeft. Het bevalt hem prima 
en heeft naar zijn ervaring alleen maar voor-
delen. 

Na de aanleg van zijn stoma en een her-
stelperiode van een jaar, kon Nico zich weer 
gaan richten op één van zijn hobby’s: wan-
delen. “Tijdens een weekend met vrienden 
zei ik, wellicht wat overmoedig, dat ik de 
Nijmeegse Vierdaagse zo zou kunnen lopen. 
Zonder training. Nadat die uitspraak zich 
had herhaald, zei mijn vriendin dat ik het nu 

maar eens moest gaan waarmaken. In 2011 
werd ik 65 en werd het woord bij de daad 
gevoegd. Samen met twee vrienden liepen 
we de 30 kilometer mee. Sindsdien lopen we 
ieder jaar.” 

Ook dit jaar volgden er trainingen. Op 14 juli 
werden de startbewijzen opgehaald en op 15 
juli verschenen Nico en zijn vrienden op de 
Wedren aan de start van de 98e editie van de 
Nijmeegse Vierdaagse. De routes leidden hen 
langs o.a. Elst, Wijchen, Beuningen en Groes-
beek. “Ondanks dat de spierpijn, vermoeid-
heid en de blaren soms hard toeslaan, is het 
leven tijdens de Vierdaagse echt een feest. 
Niemand is chagrijnig  en iedereen praat 
met elkaar. Overal om je heen hoor je muziek 

en staan er kinderen met allerlei traktaties. 
Er word je van alles aangeboden. Van kom-
kommer, tomaatjes, snoep en water tot zelfs 
stukjes pizza. Werkelijk alles kan: er kon zelfs 
gratis geknuffeld worden! Op de laatste dag 
tijdens de intocht is het alsof je op vleugels 
wordt binnengezogen. De dag van de intocht 
spande wel de kroon wat betreft het weer. 
Het was 33 graden en er was erg veel zon.” 
De intocht werd dit jaar overschaduwd door 
de afschuwelijke ramp met vlucht MH17. Uit 
respect voor de nabestaanden van de vlieg-
ramp was er geen muziek. Desondanks wer-
den Nico en zijn vrienden na deze bijzondere 
prestatie traditiegetrouw binnengehaald met 
gladiolen. 

“Wij liepen voor de derde keer mee en hopen 
na de 99e keer ook de honderdste editie van 
de Nijmeegse Vierdaagse  van de partij te 
kunnen zijn. We proberen eerst nog de 40 
kilometer te lopen. Het schijnt een sensatie 
te zijn om door Cuijk en via een drijvende 
brug over de Maas te lopen. Tot die tijd: een 
kwestie van blijven leven in vrijheid en de 
conditie op peil houden! Onder het motto: 
Iedereen is de smid van zijn eigen geluk. 
Soms zit het mee, soms zit het tegen. En 
pluk de dag.”
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 Nieuws

Eén van de vernieuwingen die vorig jaar is doorgevoerd op de 1-delige vlakke productlijn 

van Welland, Optum, is het filter. Na een jaar mogen wij concluderen dat veel stomadragers 

enthousiast hebben gereageerd op deze innovatie. Daarom zijn per heden ook de 1-delige 

Flair Active Curvex en Flair Active Convex materialen voorzien van het nieuwe filter.

Flair Active Convex

-  Geeft alleen druk en diepte daar waar  
 nodig
-  Geïntegreerde gordeloogjes
-  Zéér flexibele huidplaat
-  Voorzien van kijkvenster

 Flair Active Curvex

 Flair Active Curvex

 Flair Active Convex

-  Vormt zich naar oneffenheden rondom  
 de stoma
-  Geïntegreerde gordeloogjes
-  Zéér flexibele huidplaat
-  Geschikt bij een parastomale hernia
- Voorzien van kijkvenster

Het vernieuwde filter in de colostomiezakjes laat nog meer gas door en onaangename 
luchtjes worden zeer doeltreffend geneutraliseerd. Het koolstoffilter in het ileostomiezakje 
heeft daarnaast een interne bescherming ter voorkoming van lekkage door het filter. 
De komende periode zullen de huidige 1-delige Flair Active Curvex en Flair Active 
Convex zakjes allemaal vervangen worden door de zakjes met het vernieuwde filter. De 
verwachting is dat medio september alleen nog 1-delige Flair Active Curvex en Flair Active 
Convex materialen verkrijgbaar zijn met het nieuwe filter. De reeds bestaande artikelcodes 
blijven hiermee dan ook ongewijzigd. Met deze verandering laten wij opnieuw zien dat 
duurzaamheid voor Welland een belangrijk focuspunt is. Met recht kunnen wij daarom 
onze vernieuwde slogan kracht bijzetten: Ook met de 1-delige Flair Active Curvex en Flair 
Active Convex materialen bieden wij stomazorg met perspectief! 

Flair Active Curvex
De Flair Active Curvex is uitermate geschikt bij plooien en/of oneffenheden rondom de 
stoma. Dankzij de geïntegreerde, flexibele bolling volgt de huidplaat alle contouren van 
de huid, waardoor de kans op lekkage tot een minimum beperkt wordt. En dat allemaal 
zonder gebruik van aanvullende accessoires, zoals bijvoorbeeld pastaringetjes. Daarnaast 
is de Curvex ook zeer goed te gebruiken bij parastomale hernia’s. De flexibele bolling is 
dan heel simpel naar achteren te drukken, waardoor de Curvex als het ware ‘andersom’ 
gebruikt wordt. 

Flair Active Convex
Dankzij de stevige, maar wel flexibele bolling, wordt de huid naar achteren gedrukt daar 
waar nodig. Op plaatsen waar dit niet gewenst is, wordt de huid dus niet met druk belast. 
Er zullen dan ook geen drukplekken ontstaan, een essentieel kenmerk van de Welland 
Convex.

Ileofilter: met PTFE-membraan Colofilter: minimale kans op ballooning
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Bernadette Kee uit Alkmaar heeft sinds december 2013 een ileostoma. Vanwege huidproblemen is 

zij op aanraden van haar stomaverpleegkundige overgegaan op het 1-delig Convex materiaal van 

Welland. Haar huid reageerde goed op de huidplaat, waarmee de huidproblemen waren opgelost. 

Ballonvaart Lianne Steegs 
Tijdens de dag van de Nederlandse Stomavereniging in Eindhoven in november 2013, kon er worden 

meegedaan aan een prijsvraag van Welland over ‘ballooning’. Uit alle inzendingen werd Lianne Steegs 

uiteindelijk benoemd tot prijswinnaar! Ze won een ballonvaart en heeft deze in mei samen met haar zus 

gemaakt. 

Ervaring vernieuwd filter Curvex-Convex

“Begin april kreeg ik een heel leuk telefoontje van Welland dat ik een 
ballonvaart had gewonnen met de prijsvraag. Het was altijd al een grote 
wens van me om een ballonvaart te maken, dus ik was er erg blij mee. 
Op 15 mei heb ik samen met mijn zus de ballonvaart gemaakt. Het 
was nog wel even spannend of het door kon gaan, omdat er slechter 
weer was voorspeld. Maar om half drie ’s middags kreeg ik een berichtje 
met de mededeling dat de ballonvaart door kon gaan. Om zeven uur 

’s avonds waren we bij de opstapplaats in Uden en iets na half acht 
gingen we de lucht in. Iets na negen uur zijn we weer geland in Eerde, 
een dorpje vlakbij Veghel. We zijn over Veghel gevlogen. Het was erg 
bijzonder om het dorp van boven te zien. Ik heb zelfs mijn eigen huis op 
de foto kunnen zetten. Ik heb enorm genoten van de ballonvaart en wil 
Welland hiervoor hartelijk bedanken!” 

Bernadette ondervond echter wel hinder 
van het koolstoffilter. Ze had regelmatig 
lekkage van koolstof of dunne ontlasting 
door het filter. Ze nam contact op met de 
stomaverpleegkundige van Welland die 
haar vertelde dat er op korte termijn een 
geheel nieuw filter aan de Convex en Curvex 
materialen toegevoegd zou worden. Tot die 
tijd probeerde ze de lekkages onder controle 
te houden met filterbeschermers en indikkers. 
“Begin juli kreeg ik een telefoontje van de 
stomaverpleegkundige van Welland. De zakjes 
met het nieuwe filter waren op voorraad. Ik 
kreeg er een aantal toegestuurd en kon toen 
de stomazakjes gaan proberen. Ik hoopte dat 
dit zou gaan helpen, aangezien de vakantie 

eraan kwam”. Na 5 dagen de zakjes gebruikt 
te hebben, bleek dat Bernadette bij geen enkel 
zakje lekkage door het filter heeft gekregen. 
Ze was hier zeer blij mee en heeft de goede 
lotnummers van de materialen doorgekregen 
van de stomaverpleegkundige van Welland, 
zodat ze de materialen bij haar leverancier 
kon gaan bestellen. “Ik ben tevreden met 
de service van Welland. Door de nieuwe 
stomazakjes is mijn huid goed opgeknapt en 
heb ik geen last meer van lekkages door het 
filter. Hierdoor kan ik met een veilig gevoel 
op vakantie”.
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Enkele maanden geleden introduceerde 

Welland een tweetal accessoires met Ma-

nuka Honing, de HydroFrame en bescherm-

ring. Inmiddels hebben wij al veel positieve 

reacties mogen ontvangen, waaronder het 

verhaal van meneer S. uit H. Meneer ge-

bruikt nu naar volle tevredenheid de be-

schermringen met Manuka Honing.

Meneer S. uit H. heeft al bijna tien jaar een urinestoma. Meneer komt 
niet meer op de stomapoli van het ziekenhuis en wordt tijdens de ver-
zorging van zijn stoma geholpen door Buurtzorg. Hij is diverse malen 
behandeld voor hypergranulatie wat gecoaguleerd is, met wisselend 
resultaat.

Omdat meneer sinds kort over is 
gestapt op materiaal van Welland, 
heeft Buurtzorg contact gezocht 
met Welland waarna de stoma-
verpleegkundige van Welland bij 
meneer op huisbezoek is geweest. 
Meneer was overgestapt op 1-de-
lig Convex materiaal van welland 
en heeft sindsdien geen lekkages 
meer gehad. De stoma is erg klein, 
16mm, en ligt wat diep.  Rondom 
de stoma bleek hyperkeratose aan-

wezig te zijn en er werd direct begonnen met azijnkompressen. Nadat 
dit 20 minuten heeft in kunnen werken, kon er al wat hyperkeratose 
afgehaald worden. Meneer S. kreeg advies om dit dagelijks te doen. 
Dit heeft zichtbaar verbetering gebracht.

Ruim een half jaar later belde Buurtzorg met wederom een probleem 
bij de stoma. Er zou een vliesje over de stoma heen zitten. De stoma-
verpleegkundige van Welland is opnieuw bij meneer op huisbezoek 
geweest en constateerde inderdaad een wit vliesje over de stoma 
heen. Dit zat er vast op. Meneer had er echter geen hinder van en 
had geen lekkages. Wel was er een meer paarse rand rondom de sto-
ma met bultjes. De hyperkeratose was nog iets aanwezig. Omdat er 
twijfel was over de oorzaak, adviseerde de stomaverpleegkundige van 
Welland om onder de huidplaat een beschermringetje met Manuka 
Honing aan te brengen. Na een week was er al zichtbaar resultaat. 
De huid was minder paars en uitgebreid. Buurtzorg en meneer S. wa-
ren er zeer blij mee dat er zo snel een verbetering ontstond. Meneer 
blijft de beschermingen met Manuka Honing gebruiken. Hij heeft in 
het verleden ook andere beschermringen gebruikt, maar merkte daar 
geen verandering mee. De Manuka Honing heeft een herstellende 
werking op zijn huid. Het vliesje op de stoma is bovendien ook minder 
geworden. 

Ervaringen nieuwe accessoires met Manuka Honing

“Mijn naam is Miranda Schrijnemakers en sinds kort gebruik 
ik de Welland beschermringen met Manuka Honing, omdat ik 
wat problemen met mijn huid rondom de stoma had, bultjes 
en een open huid. Na het gebruik van de beschermringen met 
Manuka Honing herstelde mijn huid vrij snel en na een paar 
dagen was mijn huid alweer rustig. De beschermringen zijn 
fijn in het gebruik. De grotere zijn voornamelijk erg handig, 
omdat ze helemaal onder de huidplak passen. Omdat mijn 
huid aan de buitenkant nog wat geïrriteerd was, gebruikte ik 
de HydroFrames met Manuka Honing. Ook toen was mijn huid 
na slechts enkele dagen weer rustig. Ik zou de accessoires aan-
raden voor mensen met huidproblemen, maar ook voor men-
sen met een oneffen huid. Het materiaal sluit namelijk heel 
goed aan op de huid.”

Voor gebruik beschermringen met 
Manuka Honing

Na gebruik beschermringen met 
Manuka Honing

Innovqtie

Wat vindt u?
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Meneer Koot uit Eersel gebruikt sinds enkele 
maanden de Welland Optum urostomiezakjes 
in combinatie met de Wellform Unifit Com-
fort Urinenachtzak:

“Ik heb in het verleden verschillende uri-
nenachtzakken geprobeerd, maar ik vind de 
Wellform Unifit Comfort Urinenachtzak het 
fijnst in gebruik. Ik ben regelmatig van huis, 
maar door middel van de bedhaak en de 
koordjes vind ik altijd wel een manier om de 
nachtzak te bevestigen. Ik gebruik de nacht-

zak één week en spoel hem ’s morgens via de 
slang en via het kraantje schoon. Het is erg 
prettig dat er geen koppelstuk nodig is tussen 
de nachtzak en het urostomiezakje. Het kop-
pelen van de urostomiezakjes aan de nacht-
zak gaat ook gemakkelijk. Bovendien gebruik 
ik de anti-twist-stripjes op het urostomie-
zakje om ervoor te zorgen dat de urine goed 
door kan blijven lopen gedurende de nacht. 
De lengte van de slang is prima en de zak zelf 
is stevig met voldoende inhoud. De Welland 
Optum urostomiezakjes zijn erg geschikt voor 

mij. De dikte van de huidplaat zorgt ervoor 
dat vocht geabsorbeerd wordt. In de win-
termaanden kan ik het zakje soms gerust 
twee dagen laten zitten. Het kijkvenster is 
heel handig. Ik kan altijd even kijken en dat 
is geruststellend. Het tissue draagt overi-
gens ook fijn, het voelt prettig aan.”

Wat vindt u?

Welland Optum urostomiezakjes en Wellform Unifit 
Comfort Urinenachtzak: een unieke combinatie!
De combinatie van het Welland Optum urostomiezakje en de Unifit Comfort Urinenachtzak 

van Wellform Medical blijkt in de praktijk zeer efficiënt te werken. Met name het feit dat 

het urostomiezakje zonder koppelstuk/verlengstuk aan te brengen is aan de nachtzak, 

maakt het tot een ideale combinatie. Zo blijkt ook wel uit het ervaringsverhaal van meneer 

Koot uit Eersel.

Een ander zeer belangrijk kenmerk van de Wellform Unifit Comfort Urinenachtzak 
is het filter. De kans op vacuüm trekken van de nachtzak wordt hiermee tot een 
minimum beperkt. Verder bevat de nachtzak de volgende kenmerken:

Opvangcapaciteit van 2000 ml
Lange slang van 135 cm

Handige ophanghaak 
en veters

Wijde slang met 
breed koppelstuk

Afsluitklem, handig in gebruik 
bij het aftappen van urine.

Anti-terugslagklep
en filter

Doorschuifsysteem zeer 
eenvoudig in toilet te legen
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Welland Service 
Vragen aan Klant Contact Centrum Welland

De heer Kranenburg, Herpen
Vraag:
Ik heb een urinestoma en ’s nachts heb ik 
vaak last van het feit dat de urine niet goed 
of nauwelijks doorloopt naar de nachtzak. 
Hoe kan dit?

Antwoord Inge Florie:
Het kan heel goed zijn dat de nachtzak 
vacuüm trekt. Een mogelijke oplossing is een 
beetje water in de nachtzak doen. Een andere 
goede optie is een nachtzak proberen met 
een ontluchtingsventiel. Wellform Medical 
levert deze nachtzakken.

Mevrouw van Lunteren, Kamperveen
Vraag:
Enkele maanden geleden heb ik een 
colostoma gekregen. Sinds een aantal weken 
heb ik met mijn materiaal lekkage. Hierdoor 
ontstaat een rode huid rondom de stoma. 
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?

Antwoord Nelleke van de Vliert:
Een stoma kan in het begin nog veel 
veranderen. Het duurt ongeveer 3 à 4 
maanden alvorens een stoma zijn echte vorm 
heeft. Het kan dus heel goed zijn dat de mal 
niet goed is. Waarschijnlijk is deze te groot, 
waardoor er ontlasting onder de huidplaat 

kruipt en de huid beschadigt. Een mal moet 
1 à 2 millimeter groter zijn dan de stoma. U 
kunt hiervoor ook contact opnemen met uw 
stomaverpleegkundige zodat hij/zij ernaar 
kan kijken en een juiste mal voor u kan 
maken.

Mevrouw Blom, Krommenie
Vraag:
Ik heb een colostoma en een breuk. Nu blijven 
de zakjes die ik gebruik niet altijd goed zitten. 
In de huidplaat vormen zich plooien. Wat kan 
ik hieraan doen?

Antwoord Esther Biesaart:
U zou de Welland Curvex kunnen proberen. 
Dit is een zakje voorzien van een huidplaat 
met een bolling die erg flexibel is. Hierdoor 
kun je de bolling ‘andersom’ gebruiken 
waardoor deze beter en makkelijker over de 
breuk aan te brengen is. Met deze oplossing 
worden plooien in de huidplaat voorkomen. 

De heer den Besten, ’s-Gravendeel
Vraag:
Na jaren te hebben geleefd met Colitis 
Ulcerosa is 2 jaar geleden mijn dikke 
darm verwijderd en is er een ileostoma 
aangelegd. Dit bleek voor mij een uitkomst.  

Noemenswaardige problemen heb ik nooit 
gehad. De laatste maanden heb ik last van 
een geïrriteerde huid en valt mij op dat de 
opening van mijn stomazakje niet altijd goed 
past. Ik gebruik een 1-delig systeem. Wat kan 
ik het beste doen?

Antwoord Theo Tromp:
Het is mogelijk dat uw stoma wat is veranderd 
van vorm, waardoor de opening van het 
stomazakje niet altijd even goed aansluit. 
Hierdoor kan het zijn dat de ontlasting langs 
uw stoma op uw huid belandt. Dit kan er 
voor zorgen dat uw huid geïrriteerd raakt.  
Ik adviseer u dan ook om even langs uw 
stomaverpleegkundige te gaan om de juiste 
diameter van uw stoma te bepalen. Komt 
u niet meer op een stomapoli, dan kunt u 
uiteraard ook altijd een beroep doen op de 
verpleegkundig consulenten stomazorg van 
Welland. Sinds kort heeft Welland een nieuwe 
productlijn met onder andere beschermringen 
met Manuka Honing. Wellicht is dit ook voor 
u een optie. De beschermring zorgt enerzijds 
voor een goede afsluiting tussen uw huid en 
de huidplaat, waardoor ontlasting minder 
makkelijk op uw huid komt. Anderzijds zorgt 
de Manuka Honing voor een snel herstel van 
uw geïrriteerde huid.

Ook een vraag? 

klantcontact@welland.nl Welland Nederland BV 
Antwoordnummer 2011 
6666 ZX Heteren
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Puzzel

Maak kans op een VVV Cadeaubon twv € 25,- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 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 77

78 79

56 4 60 22 62 50 19 35 48 27 70 58

47 54 10 77 1 74 6 43 66 59 42

Vul de oplossing van de puzzel in op de antwoordkaart in dit magazine, stuur hem op en maak kans op één van de drie VVV 
Cadeaubonnen. In de volgende editie van Welland Perspectief zullen we de prijswinnaars bekendmaken.

Horizontaal
1 Deel van een afrastering 6 vervelend persoon 12 verpakking 14 Nederlandse rivier 15 frequentiemodulatie (afk.) 17 verlichting 18 ik 20 geheel 
21 civiel ingenieur (afk.) 22 aap 25 gepeins 28 tegen 29 orgaan 31 vaartuig 32 land in Midden Oosten (afk.) 33 heden 35 kippenverblijf 36 edelgas (afk.) 
37 chemisch symbool voor terbium 38 grote metalen of plastic bak 40 aanwijzing 42 Finland (in internetadres) 43 trommelaar 44 internet protocol (afk.) 
46 soort vlees 48 hoefdier 51 lengtemaat 53 meisjesnaam 54 einde 56 symbool voor scandium 57 selenium (symbool) 58 rondrit 60 aangezien 
62 huidaandoening 64 onderdeel van een badkamer 66 chirurgische handeling 68 ordedienst (afk.) 69 technicus (afk.) 70 plaats in Drente 72 legsel 
73 Engelse pond (afk.) 74 vogel 76 wat men kiest 78 deel van een vestingmuur 79 cilinder van een walsmolen.

Verticaal
1 Graansoort 2 aan boord (afk.) 3 wc 4 vettig poeder 5 tijdsaanduiding (afk.) 7 persoonlijk voornaamwoord 8 tamarinde 9 dezelfden 10 Rijksuniversiteit 
Limburg (afk.) 11 Afrikaanse hoofdstad 13 landbouwwerktuig 16 persoon 18 gast 19 zintuigen 21 munt 23 etage (afk.) 24 aluminium (symbool) 26 bijwoord 
27 familielid 30 samenhang 34 uitspreken 36 Griekse held 38 vlecht 39 harsachtige stof 40 straat 41 kolenbak 45 bundel regelingen 47 vogel 
49 mythologische figuur 50 luchtbel van zeepwater 52 computerterm 54 insect 55 hertenleer 57 rap 59 jongensnaam 60 voormalige kolonie (afk.) 
61 Noord-Afrikaans land (afk.) 63 Europees teken 65 vaas 67 kleur 71 dwarsmast 74 voegwoord 75 lidwoord 76 vogel 77 de oudere (afk.). 

OPLOSSING:

Winnaars!
De drie prijswinnaars van de 
puzzel uit de vorige editie zijn:
meneer Tophoven uit Blokker, 
mevrouw Oldeman-Tijsseling 
uit Zeist en mevrouw Verduin 
uit Mierlo. Zij zijn inmiddels op 
de hoogte gebracht en hebben 
hun prijs ontvangen. 
Wij feliciteren hen van harte!
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.....  Dual-Carb®i filter 
  ter voorkoming van lekkages.

Heeft u weleens problemen 
met het filter? 

Ervaar dan het perspectief 
van Welland. 
Nieuwe filtertechnologie op al onze 1-delige zakjes!

.....  Dual-Carb®2 filter 
  ter voorkoming van ballooning. 

stomazorg met perspectief www.welland.nl

.....  
  ter voorkoming van ballooning. 

.....  
  ter voorkoming van lekkages.

In
n

ov
at

ie

adv_dual_carb_A4_welland_magazine_aug2014.indd   1 12-8-2014   15:59:22


