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Onlangs overleed een vriend van mijn vader. Een markant 
man. Hij kon schitterende verhalen vertellen. Menig uit-
drukking zal ik nooit vergeten. Zo vertelde hij op verjaardagen 
regelmatig het verhaal van een jongen met een geestelijke 
beperking die in het Brabantse dorpje waar hij woonde, 
jaarlijks al in mei/juni trouw met kerstkaarten langs de deur 
ging. En op de vraag of dit niet wat vroeg was, steevast als 
antwoord paraat had dat de tijd vliegt. Breng daar maar eens 
iets tegenin. 

Onze organisatie viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. In 
1994 startte aan een keukentafel in Lochem Wellform met 
de verkoop van Welland-producten. Het was voor Welland 
Medical, zelf gestart in 1988, het eerste exportavontuur. 
Mijn broer Roderik van Kerkhof, vandaag de dag nog steeds 
mede-eigenaar van het bedrijf, was daar toen al bij. Met niet 
veel meer dan een 1-delig zakje, maar wel een verdraaid 
goede huidplaat, werd menig ziekenhuis bezocht. Het succes 
liet niet lang op zich wachten. Het product vond zijn weg 
in het Nederlandse stomalandschap. Gesteund door vele 
stomaverpleegkundigen, waarvan er enkelen nog steeds 
actief zijn en met dezelfde overtuiging voor het merk Welland 
kiezen. 

Het bedrijf nam na de overname door (met name) mijn 
broer en de verhuizing naar Duiven een vlucht in 2001. Er 
werden mensen aangenomen waarvan ik er zelf één was. 
Het assortiment breidde zich ieder jaar uit. De groep vaste 
gebruikers groeide jaarlijks, dit gesteund door toenemend 
succes in de ziekenhuizen. Dit leidde tot een nieuwe 
verhuizing in 2011, dit keer naar Heteren. Hier werd geheel in 
eigen beheer een prachtig pand gebouwd. Dit bleek opnieuw 
een enorme stimulans. 

Vandaag de dag behoort Welland tot de grotere merken in 
de markt. Daar zijn we erg trots op. Echter, sommige zaken 
mogen aan de tand des tijds onderhevig zijn, bepaalde 
wijsheden zeker niet. Eén zo’n voorname waarde is dat 
je nooit mag vergeten aan wie je succes te danken hebt. 
Vandaar dat ik deze column graag aangrijp om iedereen in 
alle oprechtheid te bedanken voor het mede mogelijk maken 
van 25 jaar Welland in Nederland. De vele zorgprofessionals, 
de enorme schare stomadragers, de talrijke Medisch 
Speciaalzaken en apotheken, onze geweldige strategische 
partner Welland Medical en niet in de laatste plaats collega’s 
en oud-collega’s. 

Dit uitgesproken hebbende spreek ik de wens uit dat de 
wijsheid van de jongeman met zijn kerstkaarten ons ook de 
komende jaren mag blijven inspireren. Dat tijd weliswaar 
vliegt, maar zeker niet van invloed mag zijn op ons besef te 
snappen waartoe wij als organisatie feitelijk op aarde zijn, voor 
wie we het doen, waarom en op welke manier. 
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2019 staat in het teken van feest!
Welland hecht aan mensen!

Deze slogan werd door ons jarenlang 
met trots uitgedragen om vervolgens 
plaats te maken voor een alternatief 
waarvan toen aangenomen werd 
dat het beter aansloot bij de wensen 
van dat moment. Een misrekening 
zo bleek, want mensen dat is waar 
uiteindelijk alles bij ons om draait. 
Niet in de laatste plaats omdat onze 
stomamaterialen ook daadwerkelijk 
aan mensen hechten, met een 
huidplaat waar Welland al jaren grote 
bekendheid mee geniet.

Rondom het 25-jarig jubileum is 
besloten de oude slogan, weliswaar 
gestoken in een moderner jasje, 
te laten herleven. Tijden mogen 

R E C E P T

Feestelijke slagroomtaart
Bereiding 

Stap 1

Vet de springvorm in met boter en bestuif deze met wat bloem. Verwarm de oven voor 

op 175 graden. Zorg ervoor dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn voordat je 

verder gaat.

Stap 2

Doe de eieren, een mespuntje zout en de suiker in een kom. Mix dit tot een romige 

massa en meng het geheel een aantal minuten door elkaar. Zet de mixer nog twee 

minuten op de laagste stand. Zo wordt het biscuitdeeg luchtig. Voeg nu de bloem en 

maïzena toe aan het eiermengsel en meng dit heel rustig met een spatel door elkaar, 

zodat het mengsel luchtig blijft.

Stap 3

Doe het deegmengsel in de springvorm en verdeel dit goed. Zet de taartbodem in de 

voorverwarmde oven en stel de timer in op ongeveer 40 minuten. Controleer na 35-

40 minuten of de taart gaar is, door er met een satéprikker in te prikken. Komt deze 

schoon uit de taart, dan is de taartbodem gaar. Haal de taart uit de oven en leg deze op 

de kop op een goede ondergrond. Laat de taartbodem afkoelen.

Stap 4

Doe de slagroom en suiker in een kom. Klopt dit tot een stijf geheel. Snij de taart met 

een mes of taartzaag in drie lagen. Bestrijk de onderste twee plakken met een derde 

deel van de slagroom. Leg de plakken netjes op elkaar. Smeer nu de zijkant netjes af 

met bijvoorbeeld de bolle kant van een lepel of een spatel, zodat de lagen netjes op 

elkaar aansluiten.

Stap 5

Leg het amandelschaafsel op een vlakke ondergrond en rol de zijkant van de taart hier 

doorheen. Voeg nu ook slagroom aan de bovenkant toe, een lekkere dikke laag. Je 

kunt nu ook bijvoorbeeld stukjes fruit of chocolade toevoegen. Maak het geheel af met 

mooie toefen slagroom op de bovenkant.

Ingrediënten
• 4 eieren
• 120 gram suiker
• Mespuntje zout
• 75 gram gezeefde bloem
• 25 gram gezeefde maïzena
• Boter
• 5 dl slagroom
• 40 gram suiker
• 1 zakje vanillesuiker
• 50 gram amandelschaafsel,   

geroosterd
• Vers fruit

feestelijk! 
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Wat heb je nodig?
• Een springvorm van 24-26 cm
• Een mixer
• Spatel
• Eventueel een spuitzak

Tip!
Welland liet in 2018 een droom 

uitkomen van Lynda: het ontwikkelen 

van een verjaardagskalender. En 

het is niet zomaar een kalender! De 

modellen dragen allemaal zelfgemaakte 

stomahoesjes van Lynda en de 

opbrengst van de kalender komt ten 

goede aan de Endometriose Stichting 

en de Stomavereniging. 

Dus leuk je toilet/huiskamer/keuken/

hobbykamer op met deze prachtige 

kalender. Bestel ‘m via de website 

endometriose.biedmeer.nl.

veranderen, producten passeren de 
revue, maar de echt belangrijke waarden 
blijven altijd bestaan. 

Mensen maken producten, andere 
mensen dragen die. Deskundig 
voorgeschreven en geleverd. Zonder 
mensen geen stomazorg.

Welland is niet ik, Welland is wij, Welland 
is mensen. Geen slogan die beter past 
en daarom door ons met verve vertolkt 
wordt.

 De video Welland – Hecht aan 
mensen. is te bekijken via onze website 
en op Youtube door te zoeken op:   

 Welland Hecht aan mensen. 



Aurum 2-delig 
Productnieuws

Welland heeft een 2-delig systeem wat zich kenmerkt door een huidvriendelijke en comfortabele huidplaat. De landingszone 

op de huidplaat zorgt ervoor dat het stomazakje eenvoudig op de juiste plaats komt tijdens het aanbrengen. De stomazakjes 

zijn voorzien van een kleeflaag waardoor deze zonder druk zijn aan te brengen. Het Welland 2-delig systeem is hierdoor 

ook geschikt voor mensen met een verminderde handfunctie.  Doordat de stomazakjes zijn voorzien van een kleeflaag is de 

flensring lager waardoor het Welland 2-delig systeem soepel aanvoelt tijdens het dragen en nauwelijks zichtbaar is onder 

kleding. De stomazakjes zijn voorzien van een handig kijkvenster waardoor het stomazakje eenvoudiger gepositioneerd kan 

worden. Het tissue van de stomazakjes is sneldrogend en waterafstotend.

Het Welland 2-delig systeem kan naar wens worden gedragen in combinatie met een gordel. Deze gordel is door middel van 

klittenband eenvoudig verstelbaar. Het Welland 2-delig systeem is beschikbaar in een breed assortiment colostoma, ileostoma 

en urinestoma materialen en is in een verscheidenheid aan ringmaten, verschillende maten stomazakjes, verschillende diktes 

van de huidplaat, voorgestanste openingen en in Convex als complete lijn verkrijgbaar. 

Tevens is het Welland 2-delig systeem verkrijgbaar met of zonder Manuka Honing in de huidplaat.

Proefmateriaal aanvragen?
Gebruik de bijgevoegde antwoordkaart.

Meer informatie: www.welland.nl

Honing
Manuka

 Huidvriendelijk en comfortabel

 Met geïntegreerde gordeloogjes

 Voorzien van een handig kijkvenster

 Sneldrogend en waterafstotend tissue

 Eenvoudig en zonder druk te plaatsen
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Manuka Honing onderzoek
Productnieuws

Abstract

In 2015 recruteerden 21 Italiaanse centra voor stomazorg 

336 stomadragers voor deelname aan een onderzoek 

naar het effect van het gebruik van stomamaterialen 

met Manuka Honing in de hydrocolloïde huidplaat op 

beschadigde of geïrriteerde huid rondom de stoma. 

Elke deelnemer had al bij het begin van het onderzoek 

complicaties van de huid rondom de stoma of had een 

voorgeschiedenis van huidcomplicaties in het gebied 

rondom de stoma die samenhingen met het gebruik 

van producten om de stoma te verzorgen. Tijdens de 

onderzoeksperiode van twee weken werd nagegaan wat 

het effect was van het gebruik van stomamaterialen met 

Manuka Honing op de huid rondom de stoma en wat het 

effect was op de kwaliteit van leven van de deelnemers. 

Materiaal en methoden

In totaal namen 336 patiënten deel aan dit onderzoek: 

118 (35,12%) hadden een colostoma, 96 (28,57%) een 

ileostoma, 111 (33,04%) een urostoma, 10 (2,98%) een 

nefrostoma en 1 (0,3%) had zowel een colo- als een 

urostoma. Tijdens dit onderzoek is een breed scala aan 

1-delige stomamaterialen gebruikt, waarvan de huidplaten 

allemaal waren voorzien van Manuka Honing. 

Responspercentage

Niet elke deelnemer gaf een antwoord op elke vraag 

die hem werd gesteld. Het aantal complete en valide 

antwoorden op elke vraag (n) varieert daardoor. De 

percentages die in dit artikel worden genoemd zijn 

berekend op basis van het aantal ontvangen valide 

antwoorden op elke vraag.

Lekkage

Lekkage heeft een significant effect op de conditie van de 

huid rondom een stoma. Van de deelnemers gaf 49,8% 

(n=255) aan dat bij hen lekkage van hun standaardproduct 

was opgetreden. Gedurende de onderzoeksperiode van 

twee weken daalde dit percentage tot 18,64% (n=295). Van 

de deelnemers aan dit onderzoek gaven er 84 antwoorden 

op beide vragen over de lekkage, waaruit blijkt dat ze met 

hun gebruikelijke stomamaterialen wel problemen met 

lekkages hadden, maar met de onderzoek materialen niet. 

Van de respondenten beschreef 79,52% hun algemene 

conditie als genezen of verbeterd; bij 82,14% van de 

respondenten was de conditie van de huid rondom de 

stoma verbeterd, en bij 73,49% was de score wat betreft 

hun levenskwaliteit verbeterd.
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Conclusie

De resultaten van deze studie hebben aangetoond dat de 

meerderheid van de deelnemers, 60,99% (n = 323), een 

verbetering in de gezondheid en conditie van hun huid 

rondom de stoma hebben geconstateerd na twee weken 

lang het testmateriaal te hebben gebruikt. De score van de 

kwaliteit van leven met een stoma die tot stand kwam n.a.v. 

de vragenlijst, steeg voor 26,32% van de ondervraagden 

(n = 286) en de gemiddelde score steeg van 54,41 tot 

59,11 uit een maximum van 80. Dit zou suggereren dat 

het gebruik van stomamateriaal met Manuka Honing 

in de hydrocolloïde huidplaat tijdens deze twee weken 

durende proef een positief effect op de gezondheid van de 

huid rondom de stoma van deze deelnemers had en een 

positief effect had op de score wat betreft de kwaliteit van 

leven die tot stand kwam n.a.v. de vragenlijst.

Voor het uitgebreide onderzoek van deze studie verwijzen 

wij je graag naar de website van Welland: www.welland.nl



“Stomazorg zoals het in Nederland is geregeld is niet zo 

vanzelfsprekend, dat heb ik vorig jaar wel meegekregen toen 

ik mee was met de SuriNed Foundation naar Suriname. Het 

pre-operatieve gesprek, het begeleiden van mensen die een 

stoma moeten krijgen is niet geregeld zoals hier bij ons. Ook 

het verkrijgen van deugdelijk materiaal is een drama. Doordat 

je dit met eigen ogen ziet en hoort raak je betrokken bij zo’n 

geweldig project. Niet alleen ik, maar ook Welland Nederland 

heeft dit project omarmt.

Je kunt het je hier in Nederland niet voorstellen; je moet 

om wat voor reden een stoma krijgen. Je wordt wakker in 

je ziekenhuisbed en er is niemand die je op weg kan helpen 

om je stoma zelfstandig te gaan verzorgen. Bovendien moet 

je dan ook nog afwachten of er wel een zakje beschikbaar 

is. Doordat er hier in Nederland heel veel druk op de 

prijzen van materiaal staat, worden de materialen (giften)

die naar Suriname gaan ook steeds minder. Indirect zijn de 

stomadragers daar in Suriname ook de dupe van. Dat is ook 

een van de redenen dat de foundation dit ook goed wil gaan 

regelen. 

De doelstelling van de SuriNed Foundation is samenwerking 

met lokale partners om de gezondheidszorg te optimaliseren 

in Suriname door opleiding en training van verpleegkundigen 

en aanverwante beroepsgroepen, kernwoorden hierbij zijn: 

compassie, vertrouwen en professioneel handelen.

Doordat de foundation de hele ketenzorg rondom de 

stomazorg aanpakt, is er een goede kans dat het geen 

kortstondig eenmalig project is. Naast een opleiding 

voor stomaverpleegkundigen, die start in november 

2019, is er nauw contact met beleidsmakers (ministerie 

VGZ, zorginstellingen (4 ziekenhuizen in Paramaribo), de  

zorgverzekeraar en de leverancier voor de materialen (zowel 

in het ziekenhuis als in de thuissituatie). Al met al is er nog erg 

veel te doen. Welland Nederland heeft, zoals ik al meldde, de 

stichting omarmt en zal samen optrekken om de foundation 

te ondersteunen waar nodig. Wij kunnen met elkaar het 

verschil maken voor de stomapatiënten in Suriname.”

Aan het woord
Eelco Homminga

Welland Nederland steunt 
SuriNed Foundation (Suriname)
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Terugblik
Distributeursmeeting 3 en 4 april

Op woensdag 3 en donderdag 4 april was het dan eindelijk zover. 

Na een lange voorbereidingsperiode mochten wij 62 gasten 

verwelkomen uit het buitenland voor de jaarlijkse distributeurs- 

meeting van Welland Medical. Op woensdagmiddag zijn er 

diverse presentaties gegeven door het Sales & Marketing team 

van Welland Medical. Op donderdag 4 april volgden tal van 

presentaties van verschillende distributeurs, waaronder een zeer 

inspirerend verhaal van Michiel over ’25 jaar Welland Nederland’. 

Ook werd in de middag een brainstormsessie gehouden, waarna 

het officiële gedeelte werd afgesloten met een quiz, onder 

leiding van onze eigen quizmaster Eelco, over 25 jaar Welland 

Nederland. Wij mogen terugkijken op een zeer geslaagde 

distributeursmeeting waarover vol lof werd gesproken over onze 

buitenlandse collega’s.

Volg alle ontwikkelingen van SuriNed Foundation op

Facebook



Silfy Siliconentape is een breed inzetbaar product voor 
situaties waar een uiterst huidvriendelijke kleefkracht met een 
zo beperkt mogelijke belasting van de huid vereist is.

Zachte en maximale bescherming bij optimale hechting. 
Bijvoorbeeld wanneer de huid als gevolg van radiotherapie, 
chemotherapie of dialyse broos en/of beschadigd is.

Ook toepasbaar bij het (extra) fixeren van lijnen, katheters, 
wond- of stomaproducten.

Inzetbaar bij zowel volwassenen als kinderen.

Zeer eenvoudig op maat te scheuren, aan te brengen en 
pijnloos te verwijderen. Behoud z’n kleefkracht, zelfs na 
meerdere keren positioneren.

 Meer informatie? Bezoek de website www.wellform.nl 
 of volg ons op Facebook!

Wellform
Silfy Siliconentape

Interview Bibi Hansson
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Je hebt een stomabreuk. Welke behandeling is hiervoor mo-
gelijk en is er een preventieve behandeling mogelijk om een 
breuk te voorkomen? We stellen een aantal vragen aan Bibi 
Hansson, buikchirurg in het CWZ, over de preventie en het 
behandelen van stomabreuken.

Wat is volgens u de beste oplossing om een stomabreuk te 
voorkomen?

“Er is een uitgebreid onderzoek geweest naar de preventie 
van stomabreuken. De preventie houdt in dat er tijdens het 
aanleggen van een stoma ook direct een matje wordt aange-
legd om stomabreuken te voorkomen. We zien dat het aantal 
breuken op korte termijn is gedaald.”

Is er helemaal geen kans meer op een stomabreuk als er een 
matje is aangelegd? 

“Garantie kunnen we helaas nooit geven. Er blijven allerlei 

Een uitgebreide collectie banden met voor iedere situatie 
de perfecte oplossing!

factoren meespelen die een stomabreuk kunnen veroorzaken. 
Denk bijvoorbeeld aan overgewicht.”

Hoe wordt een stomabreuk behandeld? 

“Als een patiënt een stomabreuk heeft, wordt deze niet altijd 
geopereerd. Er wordt altijd per patiënt gekeken wat de beste 
behandeling is. Als een patiënt geen klachten heeft dan is het 
mogelijk een breukband aan te laten meten om meer comfort 
te bieden. Het kan ook zijn dat iemand zelf geen operatie wilt 
of dat bijvoorbeeld een hoge leeftijd meespeelt.”

Hoe zit het met de vergoeding van breukbanden?

“Als een patiënt geopereerd is in het CWZ, krijgt deze een 
breukband. Of de breukband vergoedt wordt verschilt per 
zorgverzekeraar. Voor meer informatie kun je het beste 
contact opnemen met de Medisch Speciaalzaak of je eigen 
zorgverzekeraar.“

Fulcionel Steunbandage
Hersubel Optimo Steunbandage

Hansen Protection Steunbandage
met en zonder pocket

 Huidvriendelijke, krachtige en pijnloze fixatie 
 Waterproof
 Kan meerdere dagen op de huid blijven zitten
 Behoud kleefkracht bij herpositioneren 
 Zeer eenvoudig op maat te scheuren, aan te brengen en   
 pijnloos te verwijderen.



Interview
Jan Gijsberts
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Jan en Gerjo Gijsberts wonen in Ommen en genieten van hun pensioen. Helaas 

verliep de aanloop naar het pensioen van Jan anders dan gehoopt. Bij Jan werd in 

2007 endeldarmkanker geconstateerd en werd er een colostoma aangelegd. 2008 

was een rampjaar voor Jan, hij ging ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Toch blijft Jan 

positief, wat hield hem op de been? 

Vol enthousiasme en passie steekt Jan van wal: “In 
2002 was ik werkzaam in Zweden en zag ik in een 
magazine een kitcar voorbij komen. Mijn zoon en ik 
hebben een gezamenlijke interesse in auto’s en zo 
ontstond het idee om samen een kitcar te maken.” 
Twee jaar later werd de motor gekocht en werden 
onderdelen gezocht over de hele wereld, het begin 
was daar. De zoon van Jan, Gert-Jan, zorgde voor het 
laswerk en Jan hield zich bezig met het machinale 
werk. “We zijn begonnen met het maken van een mal 
en een constructie van buizen.” Om extra werkruimte te 
creëren werd er zelfs een garage bij gebouwd naast de 
bestaande garage. 

Helaas moest de bouw van de kitcar in 2007 stil worden 
gelegd door de ziekte van Jan. Het bouwen kon dan 
wel even niet doorgaan, maar de zoektocht en inkoop 
van de onderdelen bleef Jan doen in het ziekenhuis. 
“Het kwam regelmatig voor dat als de zaalarts bij mij 
aan het bed kwam, ik net aan het bieden was op een 
onderdeel. Ik vroeg de zaalarts of hij misschien later 
terug zou kunnen komen en dat gebeurde dan ook.” 
Iedereen wist van de hobby van Jan. “De sfeer in de 
zaal was goed, de gesprekken gingen niet alleen over 
ziekte. Iedereen wilde meekijken en zo was mijn hobby 
ook voor anderen een afleiding.” Als Jan onderdelen 
had gekocht werden deze thuis bij Gerjo afgeleverd. 
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“Ik heb nooit tegen Jan gezegd dat hij moest stoppen 
met de bouw van de kitcar. Ik vond het belangrijk dat 
hij dit bleef doen omdat het hem ook ontspanning en 
afleiding gaf.” Als Jan niet in het ziekenhuis lag ging hij 
samen met Gerjo op pad om onderdelen te kopen. “We 
zijn in verschillende landen geweest en we hebben veel 
mensen leren kennen. Dat was erg leuk, je ontmoet 
andere ‘gekken’ die dezelfde passie hebben.”

In 2012 is Jan weer begonnen met de bouw. Een 
tijdslimiet wanneer de kitcar af moet zijn heeft Jan niet. 
“De situatie kan zo ineens anders zijn, ik kan weer ziek 
worden bijvoorbeeld. Maar stoppen met de bouw, dat 
gaat niet gebeuren. Er zit tijd en geld in dit project, dus 
ik wil hoe dan ook verder.” 

Dat Jan niets tussen het uitoefenen van zijn hobby 
laat komen blijkt des temeer wanneer Jan thuis door 
blijft klussen zelfs wanneer hij totale parenterale 
voeding (TPV) kreeg. “Met TPV wordt voeding via een 
infuuspomp met een dun slangetje rechtstreeks in 
de bloedbaan gebracht. Dat ik zelf aan allerlei draden 
vast zat weerhield mij er niet van verder te gaan met 
de bouw. Ik zocht naar dingen die ik wel kon blijven 
doen. Dat heeft mij in leven gehouden. Het gaf mij 
ontspanning.”

Als Jan in de garage bezig is, geniet hij met volle 
teugen. “Soms haal ik de auto even uit de garage en dan 
krijg ik veel bekijks. Iedereen staat er versteld van wat ik 
hier in deze twee garages kan maken. In de winter is het 
te koud om in de garage te werken, dus dan ben ik op 
de slaapkamer bezig met bijvoorbeeld de bedrading.”
In eerste instantie was het de bedoeling dat de kitcar op 
de openbare weg ging rijden. Helaas gaat dit niet meer 
lukken in verband met de gestegen kosten. “Eerst was 
de BPM €7.000,- en nu gaat het om een bedrag van 
€50.000,-. Dat is niet leuk meer.” De auto maken Jan en 

Gert-Jan nu voor shows en track-days op het circuit. 

Zijn hobby heeft Jan tijdens de zware tijden op de 
been gehouden. “Het uitdenken, het zoeken naar 
onderdelen en het bouwen is het mooist. Ik maak ieder 
onderdeeltje zelf en ik ben, als mijn gezondheid het 
toelaat, zeer regelmatig in de garage te vinden. Stukje 
bij beetje bouw ik de auto op, stoppen zal ik niet want ik 
wil hem gewoon af hebben.”

Zijn hobby heeft Jan tijdens de 
zware tijden op de been gehouden.



T N G R O Z A M O T S H R I A L F

C E E P C U R V E X S T I V S I K

A J T R R F T C A T E R I N G B N

P U E U E L S E S S L J T G T E E

M B M T I T E N N W F A N N A R H

I I E E N H E I D E A I E E I T C

E L D L L W F H N R G A M G C Y S

W E L L A N D T T I N R E N I D E

T U N I E U W N D H G N O I F E G

O M N K J I L O R V C E L Z O L D

E P E E N R N I L N A I B N R E N

K E T T H T D P E O B U R L P E E

O U I I I C D M D O K A B E G U V

M G E U M K A A R T J E B R B T I

S O T O F I N L A J S D L R T I U

T V P R O O S T A E A A I O A R D

M E H C O L T T W S J C J B A A R

Vul de oplossing in op de 
bijbehorende antwoord-
kaart en stuur deze kos-
teloos naar ons op. Onder 
alle deelnemers met het 
juiste antwoord worden 
drie cadeaubonnen ver-
loot. In de volgende editie 
van het Welland Perspec-
tief worden de prijswin-
naars bekendgemaakt. Je 
kunt jouw oplossing inzen-
den tot en met 1 november 
2019. 

Aurum
Begin
Bericht
Blij
Bloemen
Borrel
Cadeau
Catering
Curvex
Dans
Duiven
Eenheid

Feest
Flair
Fles
Fotos
Gebak
Geschenk
Heteren
Impact
Jubileum
Kaartje
Lachen
Lampion

Liberty
Lied
Lochem
Nieuw
Nootjes
Optimist
Optum
Proficiat 
Proost
Ritueel
Stomazorg
Taart

Toekomst
Uitnodiging
Verzorgen
Vijfentwintig
Vogue
Vrolijk
Waarde
Welland
Wens
Zingen

OPLOSSING:

Winnaars puzzel

- Mevrouw C. Mohlmann   
 (Almere)
- De heer R. de Pater    
 (Schoonhoven)
- De heer K. Kivits (Rijen)   

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven 
woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van 
boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier!

*Bij inzending geef je toestemming voor het publiceren van je naam en woonplaats in de volgende editie van het Perspectief

Editie 2 | 2018

Welland puzzel
Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 30,-. 
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“Enkele weken geleden heb ik een 

colostoma gekregen nadat bij mij 

een tumor in mijn dikke darm werd 

ontdekt. Inmiddels ben ik een beetje 

gewend aan mijn stoma en krijg ik 

hulp van de thuiszorg om mijn stoma 

te leren verzorgen. Ik gebruik sinds 

kort een 1-delig stomazakje nadat 

ik eerst 2-delig stomamateriaal heb 

gebruikt. Als ik eerlijk ben vond ik een 

2-delig systeem wel zo prettig. Ik moet 

meerdere keren per dag mijn zakje 

verwisselen en ben hier voor mijn 

gevoel best lang mee bezig. Mag ik 

zomaar weer 2-delig stomamateriaal 

gaan gebruiken? En wat zou voor mij 

het meest geschikt zijn, 1-delig of 

2-delig stomamateriaal?”

De keuze voor het gebruik van 

1-delig of 2-delig stomamateriaal 

mag je zelf maken. Je bent hier vrij 

in. Beide systemen hebben hun eigen 

kenmerken.

Bij een 1-delig systeem vormen het 

stomazakje en de huidplaat een geheel. 

Wanneer je het zakje moet verwisselen, 

wissel je dus ook de huidplaat. Niet 

iedereen vindt dit prettig en heeft 

hierdoor een voorkeur voor een 2-delig 

systeem. Met name het feit dat de 

huidplaat 2 tot 4 dagen kan blijven 

zitten en mensen enkel het zakje 

hoeven te verwisselen wordt hiervoor 

als argument genoemd. 

Een 1-delig systeem heeft soms als 

voordeel dat de huidplaat wat soepeler 

aanvoelt en minder zichtbaar is onder 

kleding. Doordat bij een materiaalwissel 

ook de huidplaat wordt verwijdert kan 

men het gevoel hebben dat het wat 

“schoner” is.  Moet men vaak wisselen 

op een dag kan een 1-delig systeem 

voor een gevoelige huid wat minder 

gunstig zijn.

Bij een 2-delig systeem is de huidplaat 

vaak wat dikker en soms wat stugger 

door de flensring. Stomadragers die 

een voorkeur hebben voor het gebruik 

van 2-delig stomamateriaal noemen 

het sneller wisselen van het zakje, 

het gevoel van veiligheid door de wat 

dikkere huidplaat (absorptiecapaciteit bij 

transpiratie) en de rust voor hun huid als 

pluspunten.

Welland heeft 2-delig stomamateriaal 

dat zich kenmerkt door een 

huidvriendelijke en comfortabele 

huidplaat (met of zonder Manuka 

Honing). Doordat de zakjes zijn 

voorzien van een kleeflaag kun 

je deze zonder druk aanbrengen. 

De flensring is hierdoor ook lager 

waardoor het Welland 2-delig systeem 

soepel aanvoelt tijdens het dragen en 

nauwelijks zichtbaar is onder kleding. 

De stomazakjes zijn voorzien van 

een handig kijkvenster waardoor het 

zakje eenvoudiger gepositioneerd kan 

worden. Het tissue van de zakjes is 

sneldrogend en waterafstotend.

Ik zou je willen adviseren om een 

en ander rustig te bespreken met de 

stomaverpleegkundige. Uiteraard is het 

altijd mogelijk om geheel vrijblijvend 

een proefpakket met Welland 

stomamaterialen te ontvangen. Je kunt 

de materialen dan rustig eens proberen. 

Het Welland Service Team, bestaande 

uit ervaren stomaverpleegkundigen, 

kunnen je hier in ondersteunen.

“Sinds 3 jaar heb ik een ileostoma. Ik 

gebruik 1-delig Welland vlak materiaal 

waar ik erg tevreden mee ben. Ik ben 

gewend aan mijn stomazakje en zou 

deze graag willen behouden. De laatste 

tijd heb ik toch enkele keren wat lekkage 

gehad. Vervelend omdat ik merk dat ik 

er toch wel wat onzeker van wordt. Mijn 

stoma ligt wel boven huidniveau maar ik 

heb aan de linkerzijde wel iets van een 

plooi in mijn huid. Op advies van een 

kennis heb ik  geprobeerd om dit op 

te vullen met de Welland Hydroframe. 

Nu zag ik op de website van Welland 

meerdere accessoires. Wat zou voor mij 

geschikt zijn?” 

Je hebt geprobeerd om met de 

Hydroframe de plooi naast de stoma 

op te vullen. Hoewel de Hydroframe, 

ook wel bekend als de halve maantjes, 

hier wel eens vaker voor wordt gebruikt 

is het toch vooral bedoelt als extra 

hechting van de huidplaat. Wellicht 

kun je beter onze beschermringen 

eens proberen. Deze ringen vormen 

een huidvriendelijke barrière tussen de 

huid en het stomamateriaal. Op deze 

wijze minimaliseren zij de kans op 

lekkage aanzienlijk. De ringen (met of 

zonder Manuka Honing) zijn universeel 

toepasbaar voor alle typen huidplaten 

en stomazakjes. Prima te modelleren 

naar de contouren van de huid en zeer 

huidvriendelijk, ook bij een gevoelige 

huid. Bovendien zijn ze verkrijgbaar 

in meerdere voorgestanste maten en 

diktes.

In het kader van functioneringsgericht 

voorschrijven en doelmatigheid, 

kan een andere optie zijn om eens 

1-delig Aurum Profile te proberen. 

Die is namelijk in staat om zich te 

vormen naar de contouren van de 

huid door de vormbare huidplaat. 

Door de vormbare huidplaat kan het 

gebruik van accessoires, als pasta of 

beschermringen, overbodig zijn. 

De stomaverpleegkundigen van 
het Welland Service Team zijn 5 
dagen per week bereikbaar en 
kunnen eventueel samen met 
je kijken naar een mogelijke 
oplossing. Je kunt hiervoor 
contact opnemen met ons 
kantoor via telefoon of mail. 
(088-6670066 & info@welland.
nl). Zij helpen je graag. 

Winnaars puzzel

Vraag & antwoord
Welland Service Team
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Hecht aan mensen.
Distributeur: Welland Nederland BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
T + 31 (0)88 6670066 • E info@welland.nl • I www.welland.nl

Door omstandigheden ontbreken Theo en 
Nelleke op de foto. 


