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gevoel hebben wij ook. Niet alleen vanwege de lente,
maar misschien nog wel meer door de vele nieuwe
producten die we in korte tijd aan u introduceren.
In deze editie maakt u onder meer kennis met
UltraFrame: halve maantjes op basis van een ultradunne
en transparante film. Verder hebben we ons assortiment
Beschermringen uitgebreid. Enkele nieuwe maten zijn
toegevoegd. Ook daar leest u meer over.
Verreweg de meeste impact heeft vermoedelijk
de introductie van Aurum Convex: een geheel
nieuwe 1-delige productlijn voor de zogenaamde

Social Media
Handige weetjes, productintroducties, verhalen van
anderen en nog veel meer.

‘probleemstomata’. Zelden hebben we zo’n grote
en vooral veelzijdige reeks in één keer op de markt
gebracht. Uiteraard met de inmiddels bekende Manuka
Honing in de huidplaten verwerkt.

Volg Welland via:



Bij Wellform moeten we nog heel even geduld hebben,
daar breiden we het assortiment binnenkort uit met
nieuwe wond- en fistelzakken. Als klap op de vuurpijl
gevolgd door een variant op de populaire ZenSetiv
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siliconenpleister; een pleister met split.
Al deze nieuwe producten vergen een lange
voorbereiding. Heel het team is er een behoorlijk tijdje
druk mee geweest. Zo ook één van onze collega’s in
het magazijn. Op de vraag of al het nieuws nog wel
in de rekken past, antwoordde hij met een serieuze
knipoog naar de Manuka Honing: ‘Het kan d’r nog wel
bij’. Aan zoveel spitsvondigheid heb ik niets meer toe te
voegen.

Vormgeving
Marker Media Reclamebureau
Drukwerk
Inktvis Media
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd 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.
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Aan het woord

Nico Mussert en Etienne Tiessen, Stichting ZoBeter
Meer ouderen worden ouder, wat gepaard kan gaan met
meer gebreken, meer ziekenhuisbezoeken, meer medische
specialisten en meer gespecialiseerde ziekenhuizen. Zo
wordt de zorg complexer, raakt zij meer versnipperd
en neemt de druk op de communicatie, samenwerking
en patiëntveiligheid toe. Dit terwijl de zorgdruk voor
zorgverleners al hoog ís. Stichting ZoBeter wil graag met de
zorgsector en het bedrijfsleven in gesprek gaan om samen
de kansen te ontdekken en te benutten die de methode Copatiënt hen biedt.
Tien jaar lang ondersteunde mantelzorger Etienne Tiessen
op unieke wijze zijn ernstig zieke vrouw in meerdere
ziekenhuizen. Dat hij zo enkele medische fouten zou
voorkomen en haar genezing zou versnellen had hij nooit
verwacht. Op aanraden van zijn vrouw en enkele artsen liet hij
zijn ‘methode’ in ziekenhuizen testen om zo meer patiënten
hiervan te kunnen laten profiteren. Die ervaring overtuigde
Tiessen ervan dat patiënten sneller kunnen herstellen als zij
weten hoe zij beter met artsen kunnen samenwerken. Dat wil
hij met zijn stichting ZoBeter mensen online leren.
Vaak gaat het goed in de zorg en soms gaat het goed fout.
Dat hebben ook Ellen Tiessen en haar man ervaren. Toen de
laatste arts, na hun zoektocht van anderhalf jaar naar de juiste
diagnose, suggereerde dat het probleem bij beiden ‘tussen de
oren’ zat was de maat bij hen vol. Tiessen somde nogmaals
alle symptomen van zijn vrouw op en drong krachtig aan op
een MRI die met tegenzin werd gegeven. Enkele dagen later
liet de MRI zien dat bij mevrouw Tiessen letterlijk iets tussen de
oren zat: een grote brughoektumor, mogelijk te gevaarlijk om
te opereren. Zij werd met spoed op haar verjaardag veertien
uur geopereerd door een zeer betrokken en deskundige
neurochirurg, die haar jaren later nog drie keer ingrijpend zou
moeten opereren.

en neemt de druk op de communicatie, samenwerking en
patiëntveiligheid toe. Dit terwijl de zorgdruk voor zorgverleners
al hoog ís.”
Op de vraag hoe patiënten zich beter kunnen voorbereiden,
antwoordt Tiessen: “Als patiënt moet je er vooral bij
ziekenhuisbezoeken vanuit gaan dat je emoties, ongeacht
je intelligentie, je denken en handelen kunnen beïnvloeden.
Daarom is het goed iemand mee te nemen, wat slechts
39% (TNS NIPO) doet. Echter, nu de zorg complexer wordt
is ‘emotionele ondersteuning’ niet genoeg. Als begeleiders
patiënten ook bij de communicatie en samenwerking met
artsen kunnen ondersteunen kan dat leiden tot betere
spreekkamergesprekken, minder twijfels, gezamenlijke
besluitvorming met artsen over de behandelkeuzes, navolging
van behandeladviezen en een sneller herstel van patiënten.
Dit is wat stichting ZoBeter zoveel mogelijk mensen met de
cursus Co-patiënt online wil leren, zodat ook patiënten die
even niet kunnen terugvallen op anderen, kundig kunnen
worden ondersteund.”
Dit initiatief kan de zorgkwaliteit verhogen en de zorgkosten
verlagen en biedt kansen aan partijen in de zorgsector en het
bedrijfsleven. Stichting ZoBeter wil deze partijen helpen die
kansen zodanig te benutten dat de online cursus Co-patiënt
voor cursisten gratis is. Om dit te kunnen bereiken roept
stichting ZoBeter iedereen op om dit initiatief op zobeter.nl of
haar Facebookpagina zichtbaar te steunen.

Hun lange zoektocht naar de juiste diagnose én de
angstgedachte dat de brughoektumor zonder zijn aandringen
mogelijk te laat zou zijn ontdekt, dwongen Tiessen in een
unieke dubbelrol. Hij ging als de extra ogen, oren, mond
en geheugen van zowel zijn vrouw áls haar zorgverleners
fungeren. Met respect en zonder onnodige verwijten wist
hij de communicatie en samenwerking te verbeteren,
haar genezing te versnellen en enkele medische fouten te
voorkomen. Behalve zijn vrouw, voelden ook zorgverleners
zich hierdoor versterkt en kreeg hij zelf meer begrip voor hun
omstandigheden.
Methode krijgt steun vanuit Tweede Kamer
Toen zijn vrouw en enkele zorgverleners Tiessen aanraadden
om zijn aanpak te testen in ziekenhuizen gaf zorgverzekeraar
Zilveren Kruis zijn stichting hiervoor subsidie. Omdat zijn
‘methode Co-patiënt’ succesvol blijkt en extra geschikt is voor
de vergrijzingsgolf, krijgt het steun vanuit de Tweede Kamer.
Tiessen: “Meer ouderen worden ouder, wat gepaard kan gaan
met meer gebreken, meer ziekenhuisbezoeken aan meer
medische specialisten in meer gespecialiseerde ziekenhuizen.
Zo wordt de zorg complexer, raakt zij meer versnipperd
Perspectief
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Productnieuws
NIEUW!

UltraFrame®: extra zekerheid zonder
concessies!
UltraFrame is universeel toepasbaar voor gebruik
rondom de huidplaat en biedt extra zekerheid en
plakkracht, bijvoorbeeld bij omkrullende randjes.
UltraFrame is een nieuwe toepassing, vervaardigd van
een ultradunne en transparante film. Een revolutionair
alternatief voor traditionele halve maantjes op basis
van hydrocolloïd. Uniek in zijn soort. Zeer discreet te
dragen, ademend en daardoor heel vriendelijk voor de
huid. Gemakkelijk aan te brengen en nog eenvoudiger
te verwijderen. Waterbestendig. Geschikt voor een
lange draagtijd, zodanig dat het niet eens gevoeld
wordt.
UltraFrame is veruit het dunste halve maantje
verkrijgbaar op de markt. Puur gemak en optimaal
comfort. Ideaal voor iedereen die wel behoefte heeft
aan extra zekerheid, maar dit wil ervaren zonder
concessies. Vergoed en verkrijgbaar. 
Transparante en ultradunne film

 Handige bestelinformatie: artikelcode XUFWAFH33

TELEFONISCH INTERVIEW

Ervaring UltraFrame® Kees de Vries
“Sinds 2009 heb ik een colostoma. Na een tijdje
2-delig materiaal te hebben gebruikt, heb ik uiteindelijk
definitief gekozen voor een 1-delig systeem van
Welland. Met name het draagcomfort van een 1-delig
systeem spreekt mij aan en past bij mijn dagelijkse
activiteiten en hobby’s.
Ook de honinghuidplaat van de Aurum bevalt mij goed.
Sinds het gebruik hiervan heb ik geen huidproblemen
meer. De afgelopen maanden had ik echter het
probleem dat de bovenkant van de huidplaat de
neiging had om te gaan krullen. Hierdoor kwamen er
soms geuren vrij wat vooral in gezelschap bijzonder
onprettig is. Ik heb toen contact opgenomen met een
stomaverpleegkundige van het Welland Service Team.
Deze vertelde mij over een nieuw product, namelijk de
Welland UltraFrame.
Na uitleg werd mij een proefpakket met de UltraFrame
toegestuurd inclusief een instructiebrochure. Ook werd
ik geattendeerd op een instructiefilm op welland.nl. Na
het aanbrengen van de UltraFrame was mijn probleem
direct opgelost.
04 Perspectief

Dankzij de instructiebrochure en
instructieﬁlm van de UltraFrame
was mijn probleem opgelost.
Het aanbrengen is eenvoudig en het materiaal van de
UltraFrame voelt prettig aan op de huid. Wat mij ook
opvalt is dat er na het verwijderen van de UltraFrame,
wat overigens probleemloos verloopt, geen resten van
het materiaal op de huid achterblijven. Kortom, ik ben
zeer tevreden met de UltraFrame”. 

Manuka

Honing

NIEUW!
1-delig Aurum® Convex:
Veelzijdige probleemoplosser
voor een lekvrije hechting!
Stomata die niet meteen aan het ideaalplaatje voldoen
(bijvoorbeeld diepliggende, licht teruggetrokken of
gekantelde stomata) vragen doorgaans om extra
aandacht. Materiaal met een vlakke huidplaat sluit dan
vaak onvoldoende aan, waarmee de kans op lekkage
groot is.
In zulke situaties wordt een ander soort product
gevraagd: een product met een bolvormige
huidplaat. Die is namelijk in staat om de diepte in te
gaan (kuiltjes op te vullen) en als een schaduw de
contouren van de huid te volgen. De juiste maat van
de bolling is belangrijk. Het minimaliseert de kans op
lekkage en vermindert als gevolg daarvan de kans op
huidproblemen.
1-delig (huidplaat en zakje zijn één geheel) Aurum
Convex is een zeer veelzijdige oplossing voor stomata
waar een vlakke huidplaat niet toereikend is. De uiterst
flexibele bolling is perfect te positioneren. Het geeft
ondersteuning op plekken waar dit gevraagd wordt,
met name in moeilijk te bereiken kuiltjes. Door de
toevoeging van Manuka Honing aan de huidplaat is
deze ook nog eens heel huidvriendelijk. Met maar liefst
5 verschillende formaten zakjes en 4 uiteenlopende
plateaumaten een zeer omvangrijke reeks Colo-, Ileoen Uroproducten. Kortom: voor iedere stomauitdaging
een toepassing! 

De unieke kenmerken van 1-delig Aurum Convex
op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zéér flexibele bolvormige huidplaat
Met Manuka Honing: antibacterieel en
ontstekingsremmend
Veelzijdig: één toepassing voor probleemstomata
Geeft alleen druk en diepte waar nodig
Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen
van een gordel)
Voorzien van kijkvenster
Dual-Carb Filter (bij Colo en Ileo) voor sterke
geurabsorptie en afvoer van lucht
Ileo: gemakkelijk en gecontroleerd legen met
een lipje
Uro: Handig tapkraantje voor afvoer en tappocket
om kraantje weg te vouwen
Sneldrogend tissue voor prettig draagcomfort
 Proefmateriaal aanvragen d.m.v. bijgevoegde
antwoordkaart, via info@welland.nl of 088-6670066

 Wist u al dat de huidplaten van al onze Optum en Aurum producten voorzien zijn van een
handige easy2peel™ tab? Dit lipje aan de bovenzijde van de huidplaat biedt een beginnetje
om de huidplaat gemakkelijk te verwijderen zonder dat de huid hierbij wordt aangetast.

Perspectief
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Assortiment Beschermringen met
Manuka Honing uitgebreid
Het assortiment huidvriendelijke Beschermringen met
Manuka Honing is onlangs uitgebreid. De ringen zijn
nu verkrijgbaar in Ø 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
en 100 mm (2.5 mm dikte) en 50 mm (4 mm dikte). De
maten 30 mm, 40 mm en 50 mm zijn voorgestanst.
De Beschermringen zijn per stuk verpakt in een nieuwe
verpakking: een gebruiksvriendelijke dispenser met aan
de zijkant een handig venster om de inhoud te bepalen.
Hierdoor kunt u tijdig bijbestellen en zit u nooit zonder!

 Handige bestelinformatie: artikelcodes:
Product

Beschermring
met Manuka
Honing

Van Manuka Honing is inmiddels bekend dat het
een antibacteriële werking heeft en zorgt voor een
ontstekingsremmend effect. Vanwege haar dikte wordt
vocht meer dan voldoende geabsorbeerd hetgeen de
draagtijd enorm bevordert.

Per doos

Dikte - maat - (stansmaat)

Art. code

20

2,5 mm - Ø 50 mm

XMHWA300

20

4 mm - Ø 50 mm

XMHWA400

5

2,5 mm - Ø 100 mm

XMHWA350

30

2,5 mm - Ø 60 mm - (30 mm)

XMHWA310

30

2,5 mm - Ø 70 mm - (40 mm)

XMHWA320

30

2,5 mm - Ø 80 mm - (50 mm)

XMHWA330

Manuka

Honing

De XMHWA310, XMHWA320 en XMHWA330 worden
geleverd in de dispenser. 

Welland in de kijker
Aanpassing homepage Welland.nl
Onlangs is de homepage van de website opgefrist. Met enkele visuele
aanpassingen kunnen bezoekers voortaan sneller naar hun informatie
gedirigeerd worden. Hierdoor is scrollen minder nodig. Nieuwsgierig? Kijk
snel op www.welland.nl 

Even voorstellen...
Het team kent twee nieuwe gezichten. Aan de andere
kant zijn er ook twee personen vertrokken.
Gerard Randsdorp met pensioen
Onlangs is Gerard Randsdorp met pensioen gegaan. Hij
was werkzaam als Account Manager en heeft in totaal
ruim 7 jaar met veel plezier en succes voor Welland
gewerkt. Wij wensen Gerard en zijn familie nog vele
mooie jaren in goede gezondheid toe.

Marleen Elemans - Kloppenburg nieuwe Medewerker
Marketing en Communicatie
Met haar brede achtergrond op het gebied van
Marketing en Communicatie is Marleen Elemans Kloppenburg de perfecte opvolgster van Suzanne den
Hollander als Medewerker Marketing en Communicatie.
Ze heeft zeker aﬃniteit met de zorg, want in haar
laatste baan werkte ze voor een tandartsenpraktijk.
We wensen Joyce en Marleen veel succes toe. 

Joyce Bolwerk opvolgster Gerard Randsdorp
De plek van Gerard Randsdorp is sinds een tijdje
ingenomen door Joyce Bolwerk, zeker geen
onbekende in de stomamarkt. Zij was vele jaren actief
voor Bosman. Daarvoor heeft Joyce als (stoma)verpleegkundige gewerkt. Joyce had de zorg even
achter haar gelaten, maar keert hier nu met veel
enthousiasme weer in terug.
Nieuwe uitdaging voor Suzanne den Hollander
Medewerker Marketing en Communicatie Suzanne den
Hollander heeft een nieuwe uitdaging aanvaard buiten
de organisatie. Zij was ook onderdeel van de redactie
van het Perspectief. Wij bedanken haar voor de fijne
samenwerking.
06 Perspectief

Joyce

Marleen

Aan het woord

Robin Engels, Commercieel Manager Welland
De laatste jaren is er in de
stomazorg veel bezuinigd. Hoe
speelt Welland hier op in?
Om in te spelen op de
bezuinigingen in de stomazorg,
proberen wij ons prijsniveau
voor alle partijen in de markt
interessant te houden. Wij menen
met de huidige prijzen dan ook
een antwoord te kunnen geven
op de prijssystematiek van
zorgverzekeraars. Verder leggen wij
de nadruk vooral op het inzetten
van onze huidplaat zonder al te
veel gebruik van accessoires. Wij
zijn hierin erg succesvol met de
huidplaat met Manuka honing.
Voor Welland staat keuzevrijheid
hoog in het vaandel. Kunnen
zorgprofessionals ieder product
voorschrijven en stomadragers
ieder product kiezen wat ze willen?
Jazeker! Wij hebben dusdanige
afspraken gemaakt met alle

Keuzevrijheid,
verkrijgbaarheid
en kwaliteit zijn
de belangrijkste
kernwaarden van
Welland.
Medisch Speciaalzaken dat al
onze producten goed verkrijgbaar
zijn. Verpleegkundigen en
stomadragers zullen in principe
dus geen belemmeringen moeten
ondervinden om onze producten te
bestellen.
Hoe is het met de verkrijgbaarheid
van de materialen van Welland?
Continuïteit is voor ons een zeer
belangrijk uitgangspunt. Wij zetten
in op volledige verkrijgbaarheid van

al onze materialen. Kwaliteit van
product, maar ook kwaliteit van
leveren. Partnership met de Medisch
Speciaalzaken, zodat zij op een
verantwoorde wijze onze materialen
kunnen leveren.
Worden alle materialen van Welland
vergoed?
Alle materialen van Welland worden
vergoed. Alleen remover doekjes en
remover spray niet.
Wat moet een stomadrager doen
als hij/zij meent ergens recht op
te hebben, maar dit product niet
(tijdig) geleverd krijgt?
Ons advies is dan om direct contact
met ons op te nemen. Wij hebben
een eigen logistiek centrum in
Heteren met meer dan voldoende
voorraad. Bovendien kunnen wij,
in samenspraak met de Medisch
Speciaalzaak, materialen ook
rechtstreeks leveren. 

Uitgelicht

Wellform: uitbreiding assortiment
Assortiment ZenSetiv Siliconenpleisters uitgebreid
Binnenkort zal een variant van
de siliconenpleister aan het
assortiment worden toegevoegd:
de ZenSetiv Siliconenpleister
met split. De pleister is zeer
geschikt voor mensen die een
PEG-sonde hebben. Ook mensen
die weleens geconfronteerd

worden met wondvocht, voeding,
maagsappen of darmsappen langs
de sonde, hebben veel baat bij dit
product. Daarnaast is de ZenSetiv
Siliconenpleister met split inzetbaar
bij mensen met een suprapubische
katheter of nefrostomie katheter.

De siliconenpleisters zijn verkrijgbaar
in twee maten: 7,5 cm x 7,5 cm en
10 cm x 10 cm. Ze zijn verpakt per 20
stuks. 
 Handige bestelinformatie:
7,5 cm x 7,5 cm - artikelcode ASR275
10 cm x 10 cm - artikelcode ASR2100

ZenZipp: unieke reeks Wound Managers en Fistelzakken
Nog heel even en dan kan ook de opvolger van DermaSure worden gepresenteerd: ZenZipp!
Behalve Wound Managers in diverse maten, bestaat deze omvangrijke reeks ook uit fistelzakken
in diverse vormen en afmetingen. ZenZipp is een uniek wond management systeem en biedt de
ideale verzorging aan grote wonden, wonden met high output, fistels en stomata.
 Kijk voor meer informatie op www.wellform.nl
of neem telefonisch contact op: 088 - 6670065. 
Perspectief
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Interview

Stomadrager Sjoerd van Dijk

Sjoerd van Dijk is 90 jaar en woont in Heerenveen. In 2008 werd bij hem
blaaskanker geconstateerd. Er volgde direct een operatie en er werd een
urinestoma aangelegd. Hij besloot zijn leven na de operatie en het herstel
onmiddellijk weer op te pakken. Sjoerd van Dijk, die uitdrukkelijk aangeeft bij zijn
voornaam te willen worden genoemd, leidt een actief leven en heeft zich nooit
belemmerd gevoeld vanwege zijn stoma.

08 Perspectief

Onder het genot van Friese droge worst en een kopje
thee vertelt Sjoerd enthousiast dat hij nog steeds zelf
autorijdt: “Ik rijd zo’n 12.000 tot 13.000 kilometer
per jaar met mijn auto. Mijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen wonen door heel Nederland.
Mijn jongste zoon woont zelfs in Bulgarije.” Sjoerd is
25 jaar chauffeur geweest op een touringcar. In de
zomermaanden reed hij naar Spanje, Frankrijk, Duitsland
en Engeland. Afstanden afleggen over de weg is hem
dus niet vreemd: “Afgelopen januari moest ik voor
vernieuwing van mijn rijbewijs een rijtest afleggen.
Vanwege een rugoperatie met complicaties, die ik
onderging in 2006, loop ik wat moeilijk en heb ik daar
een klapvoet aan overgehouden. De mensen van
het CBR wilden graag weten of ik met dat been het
rempedaal nog goed kon bedienen. Tijdens de test
moest ik daarom een stopproef doen. Mij werd verzocht
een noodstop te maken. Dit deed ik, met als gevolg dat
de examinator met zijn hoofd tegen de voorruit botste,”
lacht Sjoerd.
Sjoerd woont inmiddels enkele jaren alleen. Zijn vrouw
Janke, waar hij lief en leed mee deelde, overleed in
2013. Hij wijst vol trots naar het prachtige schilderij waar
zijn vrouw op afgebeeld staat: “We deden alles samen.
Ook hebben we altijd honden gehad. Onze Mechelse
Herder Jody was mijn grote vriend.”
Sjoerd woont zelfstandig in een aanleunwoning
en doet geregeld mee aan activiteiten die worden
georganiseerd: “Ik sta iedere ochtend om half zes op.
Ik ga dan eerst tien minuten op de hometrainer. Daarna
komt de thuiszorg me helpen met het verzorgen van
mijn stoma. Op maandagochtend ga ik altijd zingen en
op dinsdagochtend doe ik mee aan gymnastiek. Ik bak
ook regelmatig spritsen, cakes en appeltaarten.”

Als ik val, kijk ik altijd
eerst om me heen of
niemand het gezien heeft!

Sjoerd doet zelf zijn boodschappen en maakt iedere
dag zijn eigen maaltijden klaar: “Als ik met de rollator
de deur uitga om bijvoorbeeld boodschappen te
doen, zegt men vaak tegen me dat ik wel voorzichtig
moet doen en niet moet vallen. Ik verzeker hen er dan
altijd van dat als ik val, dat ik dan heel voorzichtig val,”
grinnikt hij. Hij vervolgt: “En als ik val, kijk ik altijd eerst
om me heen of niemand het gezien heeft”!
Sjoerd deelt tot slot zijn indrukwekkende verhaal
over de oorlog. Hij was werkzaam in een strafkamp
en moest werk uitvoeren voor de Duitsers aan de
verdedigingslinie. Vastberaden om dit niet te doen,
besloot hij in januari 1945 weg te lopen van het
kamp. Hij trok van boerderij naar boerderij voor een
slaapplaats en wat te eten en te drinken en wist Duitse
wachtposten door te komen: “In een café ontmoette
ik een Nederlandse jongen die in Hongarije aan het
front vocht voor de Duitsers. Ook hij was ontvlucht. We
zijn samen verder getrokken. Uiteindelijk werden we in
april 1945 bevrijd.” Sjoerd’s verhaal heeft ertoe geleid
dat hij geïnterviewd werd voor de in 2014 uitgezonden
documentaire Werom nei Yde. 
 De documentaire kunt u bekijken via YouTube
door te zoeken op:
Werom Nei Yde
Perspectief
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Welland puzzel

Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-.
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38

45
52

26

35

27

36

37

40

41
44

48

53

54

55

60

64

70

74

57
62

Editie 2 | 2016

72

75

Winnaars puzzel

63

67

71

- Mevrouw Jonkman
(uit Valthe)
- De heer Hofstede
(uit Berkel en Rodenrijs)
- De heer ten Brink
(uit Papendrecht)

73

76

78

50

56

66

69

49

61

65

68

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
25 augustus 2017. 

11

31

47

59

10

21

43
46

58

9

20

30

39

42

51

25

29

8

14
19

24

28

7

77

79

OPLOSSING:
43

3

40

38

74

71

50

25

9

36

79

22

58

13

63

53

Horizontaal
1 Een aanval afslaan 6 Europeaan 12 liefde 14 deel van de mond 15 muzieknoot 17 België (in internetadres) 18 bedrukt
20 afstandsmaat (afk.) 21 lage frequentie (afk.) 22 het opgaan van de zon 25 ingewijde 28 het dolen 29 planten 31 soort agave
32 autoteken IJsland 33 voorzetsel 35 duw 36 Europese Unie (afk.) 37 symbool voor nikkel 38 niet vol 40 peulvrucht 42 op die
manier 43 deel van een jas 44 voorzetsel 46 grondsoort 48 jongensnaam 51 oosterlengte (afk.) 53 kledingmaat (afk.) 54 per stuk
(afk.) 56 rondhout 57 mobiele eenheid (afk.) 58 diamant die een dubbelkristal is 60 genezen 62 Europeaan 64 rondreis
66 kunstenaar 68 verbrandingsrest 69 evangelische omroep (afk.) 70 vermogend 72 water in Duitsland 73 symbool voor
titanium 74 overwinning 76 insect 78 extraatje 79 bespeler van een cello.
Verticaal
1 Bespottende nabootsing 2 symbool voor radium 3 afsluiting van een bloedbaan door een bloedstolsel 4 eer 5 daar 7 prima
8 niets 9 het miauwen van een kat 10 aanstaande (afk.) 11 herhaald gedeelte van een lied 13 Am. Virgineilanden (in internetadres) 16 heldendicht 18 zekering 19 worm 21 jongensnaam 23 boks term 24 politieke partij 26 de onbekende (afk.) 27 inhoudsmaat (afk.) 30 plezierreiziger 34 damp 36 verschrikkelijker 38 plezier 39 kleefstof 40 griezelig 41 voorzetsel 45 in gereed geld
47 tot het uiterste gaande 49 verlopend volgens de straal 50 tandheelkundige 52 gemberachtig Indisch kruid 54 vrucht
55 soort hout 57 dierlijke uitwerpselen 59 uitroep van pijn 60 schapengeluid 61 automerk (afk.) 63 water in Friesland 65 lekkernij
67 middel om gedachten en gevoelens uit te drukken 71 koude lekkernij 74 persoonlijk voornaamwoord 75 en anderen (afk.)
76 lidwoord 77 silicium (symbool).
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Vraag & antwoord
Welland Service Team

Thema: op reis met een stoma • Indien u uw huidplaten zelf knipt,
Mevrouw Peeters: “Binnenkort ga
ik samen met mijn man op vakantie naar Griekenland. Aangezien ik
sinds twee jaar een colostoma heb,
wil ik mij hier graag goed op voorbereiden. Ook de vliegreis vind ik best
spannend. Waar moet ik vooral rekening mee houden voor en tijdens
de vliegreis en wat kan ik wel of niet
eten in Griekenland?”
Met een stoma kunt u prima reizen.
Wel is het verstandig om met een
aantal zaken rekening te houden.
Het is belangrijk om een volledig
ingevuld stomapaspoort en/of een
Europees Medisch Paspoort mee te
nemen. Hoewel een stomapaspoort
of een Europees Medisch Paspoort
geen vervanging is van uw eigen paspoort, kan deze erg handig zijn. Het
kan u helpen om onnodige wachttijden te voorkomen bij de douane
en luchthavenbeveiliging. U kunt
het stomapaspoort verkrijgen via uw
stomaverpleegkundige, Nederlandse Stomavereniging of uw Medisch
Speciaalzaak. Het Europees Medisch
Paspoort is bij de apotheek verkrijgbaar. Tevens is het verstandig om een
reisverzekering af te sluiten en vermeld hierbij dat u een stoma heeft.
Binnen de EU (Europese Unie) zijn er
wederzijdse overeenkomsten voor
gratis noodhulp bij ziekte. Verder
kunt u met een medische verklaring
van uw (huis)arts of stomaverpleegkundige meer handbagage meenemen tijdens bus- of vliegreizen (5 kilo
of mogelijk zelfs meer). Ook hier is
het verstandig om dit van tevoren te
melden bij uw reisbureau en luchtvaartmaatschappij.
Tips wanneer u gaat vliegen:
• Verdeel uw stomamateriaal tussen
uw handbagage en uw koffer(s)
• Vervoer uw stomamateriaal in plastic zakjes in plaats van dozen

knip deze dan thuis voor (u mag geen
schaar in uw handbagage hebben)
• Het is mogelijk om een stoel te
boeken die dicht bij een toilet in de
buurt is
• Het is wellicht raadzaam om een
stoel aan het gangpad te boeken
• Draag tijdens het vliegen kleding
die comfortabel zit en makkelijk uitgaat
• Neem bij voorkeur voor en tijdens
de vliegreis geen koolzuurhoudende
dranken
• Zorg dat de veiligheidsgordel boven
of onder uw stoma zit

Algemene tips voor reizen met een
stoma:
• Zorg dat u altijd weet wat de naam
en het merk is van uw stomamateriaal. Noteer dit ook in uw stomapaspoort/Europees Medisch Paspoort.
Eventueel ook in uw smartphone of
tablet mocht u die meenemen
• Zorg er ook voor dat u de beschikking heeft over contactgegevens van
uw medisch speciaalzaak. Zij kunnen
u helpen bij eventuele calamiteiten
• Let op dat uw stomamaterialen niet
te warm worden door bijvoorbeeld
het warme weer. Een koeltas kan
hierbij van nut zijn (zonder bevroren
koelelementen)
• Sla bij voorkeur geen maaltijden
over
• Zorg dat u voldoende drinkt
• Wees matig met koolzuurhoudende dranken en alcohol
Tips voeding en drinken in het buitenland
Wees u altijd bewust van het risico op
(reizigers)diarree. Controleer of het
kraanwater in het land van bestemming geschikt is om te drinken op de
website waterinhetbuitenland.nl. In
principe is kraanwater in Griekenland
geschikt om te drinken. In gebieden
met gechloreerd drinkwater kiezen
veel mensen echter voor water uit
flessen. Zorg ervoor dat u altijd ORS

en/of Imodium® (loperamide) tegen
diarree bij u heeft. Ook drinkbouillon
of zakjes soep zijn bij uitdroging altijd goed om bij u te hebben. Zoute
koekjes kunnen de ontlasting wat
binden indien nodig. Het is verstandig dat u naast gesloten zakjes ook
open zakjes meeneemt (ileozakjes). Deze kunt u legen indien nodig.
Diarree kunt u onder andere krijgen
door:
• Rauwe groenten
• Salades
• Schepijs
• Versgeperst vruchtensap
• Niet goed doorbakken vlees of vis
• Schaaldieren
• Pas ook op met het eten van een
buffet dat al (te) lang staat
Tenslotte kunt u overwegen om de
Welland Aurum Xtra stomazakjes te
gaan gebruiken. Aurum Xtra is een
1-delig colostomiezakje dat extra
vrijheid biedt. Het binnenzakje en
eventueel de huidplaat kunnen door
het toilet gespoeld worden of in de
afvalemmer gedeponeerd worden.
Naast gebruik thuis is deze bij uitstek
geschikt tijdens vakanties. Nu is het
wel zo dat in Griekeland niet overal
toiletpapier door het toilet mag worden gespoeld. Wellicht dat u dit ook
even van tevoren kunt navragen.
Wij wensen u namens Welland een
fijne vakantie toe! 

Vragen of advies op maat
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.
Perspectief
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 Proefmateriaal aanvragen d.m.v. bijgevoegde
antwoordkaart, via info@welland.nl of 088-6670066

Vereist uw stoma soms ook wat meer aandacht?
Probeer dan 1-delig Aurum® Convex!
Veelzijdige probleemoplosser voor een lekvrije hechting
NIEUW!
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer flexibele bolling voor het opvullen van ruimtes rondom de stoma
Geschikt om de stoma omhoog te liften
Ideaal bij (licht) teruggetrokken stoma’s, verzonken stoma’s of gekantelde stoma’s
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)

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

