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Column
Niet alleen de eend en de duif broeden
Heteren was een populaire broedplaats dit jaar. In onze
voortuin werd een nestje jonge eendjes gebroed. Aan de
andere kant van het pand was een beukenhaag het toneel van
een koppel duiven dat hier wekenlang op het nest gezeten
heeft. Gelukkig zijn verreweg de meeste eieren uitgekomen,
waardoor er nu duiven en eenden rondvliegen en waggelen
met serieuze Welland-roots. Prachtig.
Zelf ontkomen we er ook niet aan om bij tijd en wijlen eens
te broeden. Op de toekomst wel te verstaan. Het 25-jarig
jubileum hebben we met veel enthousiasme gevierd (en nog),
maar te lang stilstaan bij heuglijke feiten is voor geen enkele
organisatie goed. Zo ook niet de onze. De feestelijkheden
hebben ons wederom duidelijk gemaakt dat Welland
(waarmee ik direct ook Wellform Medical bedoel) stevig in de
markt geworteld is.
Echter, we zien ook dat de wereld om ons heen verandert.
We zijn met zijn allen veel internationaler gaan denken,
werken en handelen. Nederland is niet meer dan een stipje
op de wereldkaart. Willen we als land mee in de vaart
der volkeren dan is aansluiting bij een groter geheel (EU,
NAVO, etc.) pure noodzaak. Op veel kleinere schaal (leuke
woordspeling naar de eieren) geldt dat in wezen ook voor
ons. Hoewel verworven een mooie positie, zullen ook wij,
net als de eendjes en duifjes ons recentelijk maar weer eens
duidelijk gemaakt hebben, onze vleugels moeten uitslaan. Om
daarmee de thuisbasis zeker niet te verkwanselen, maar juist
om deze verder te kunnen verstevigen.
Plannen in deze richting worden momenteel verder
uitgebroed. We gaan hierbij zeker niet over één nacht ijs.
Zeker is wel dat er bepaalde zaken gaan veranderen. Wat
er deze keer uit het ei gekropen komt, hoop ik de volgende
keer met iedereen te kunnen delen. Zeker is dat we altijd een
warm nest zullen blijven. Waar eenieder die rondtrekt graag
even landt. Dat hetzelfde mag gelden voor onze plannen en
ambities. Landen, broeden en uiteindelijk de wijde wereld in.
Op naar een mooie toekomst. 

Geschreven door:

erkhof
Michiel van K

Directeur Welland Nederland BV

De R in de maand
Feiten en fabels

Met eten en drinken kan je de
lichaamstemperatuur beïnvloeden

In de winter zijn er meer virussen

De R zit in de maand dus heb ik
extra vitamines nodig voor de
weerstand

Niet waar!
Virussen krijgen alleen meer kans om
toe te slaan. Want in de winter kruipen
we weer dicht tegen elkaar aan. In huis,
in de trein en op het werk. Met de ramen
potdicht en de verwarming vol aan.
Perfecte condities voor virussen om zich
makkelijk te verspreiden.

Niet waar!
Sommige mensen denken dat ze in de
winter meer vitamines nodig hebben
dan in de zomer. Maar dat geldt,
door het gebrek aan zonlicht in de
wintermaanden, eigenlijk alleen voor
vitamine D. Van alle andere vitamines
heb je het hele jaar evenveel nodig.

Waar!
Een goede truc om het lichaam en de
handen weer warm te krijgen is warm
drinken. Door een warme drank wordt
de temperatuur in de kern van het
lichaam hoger. Vervolgens reageert het
lichaam daarop door weer extra bloed
aan vingers en tenen af te staan.

RECEPT
Wintert
aart

Ingrediënten
•
160 g roomboter
•
140 g witte basterdsuiker
•
300 g bloem, gezeefd
•
1 ei
•
1 tl gemalen kaneel
•
2 tl gemalen anijszaad + extra
voor de anijsroom
•
½ tl gemalen nootmuskaat
•
½ tl gemalen zwarte peper
•
½ tl gemalen kruidnagel
•
1 tl gemalen gember
•
snufje zout
•
1 kilo goudrenetten
•
250 g tutti frutti
•
75 g kristalsuiker + 2 eetlepels
•
paneermeel
•
3 volle eetlepels abrikozenjam
•
2 el bruine rum
•
250 ml slagroom
Wat heb je nodig?
•
Springvorm van 23 centimeter
doorsnee
•
Bakpapier
•
Huishoudfolie
•
Mixer met deeghaken

Wintertaart met anijsroom
Bereiding
• Kneed met de mixer met deeghaken de boter met de witte basterdsuiker, de bloem, 		
het ei, de specerijen en het zout tot een deeg.
• Kneed het daarna met de hand nog even kort door tot een soepel deeg.
• Rol het deeg tot een bal, verpak deze in huishoudfolie en laat het 1 nacht rusten in de
koelkast. Het specerijenaroma krijgt zo goed de tijd om in het deeg te trekken.
• Verwarm de oven voor op 180°. Leg een vel bakpapier op de bodem van de 			
springvorm en sluit de vorm. Vet de rand van de springvorm aan de binnenzijde in.
• Haal het deeg uit de koelkast en kneed het even door.
• Rol het deeg uit tot een ronde deeglap en bekleed er de bodem en de rand van de 		
vorm mee.
• Schil de appels en verwijder de klokhuizen.
• Snijd de appel en tutti frutti in stukjes. Schep ze in een kom om met 75 g kristalsuiker.
• Bestrooi de taartbodem met wat paneermeel.
• Schep de appelvulling in de vorm.
• Druk het deeg tot de vulling terug en bak de taart in de voorverwarmde oven in 		
ongeveer 50 minuten goudbruin en gaar.
• Extra: maak eventueel met overgebleven deeg stroken over de taart in ruitjesvorm.
• Verwarm in een steelpan op laag vuur de abrikozenjam met de rum.
• Wrijf de jam door een zeef en bestrijk de warme taart ermee.
• Laat de taart in de vorm helemaal afkoelen.
• Klop de slagroom stijf met 2 eetlepels kristalsuiker en voeg
naar eigen smaak gemalen anijszaad toe.
Smakelijk!

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

Zo werkt het
Na je aanmelding krijg je eerst een
intakegesprek met één van onze
verpleegkundig consulenten. Na
definitieve toetreding tot het forum
denk, praat en beslis je samen
met andere stomadragers mee
over nieuwe stomamaterialen en
verzorgingsproducten. In overleg kun
je ook nieuwe producten testen in de
praktijk. Je bent tot niets verplicht en je

kunt te allen tijde stoppen. Eén keer per
1,5 jaar ben je te gast bij onze Stoma
Forumdag in Heteren.
Interesse in het Welland Stoma Forum?
Bel of stuur een e-mail naar:
088- 6670066 of info@welland.nl

Hecht
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Productnieuws

1-delig Aurum® Profile

Het assortiment van Welland is in 2018 uitgebreid met
een nieuwe lijn: 1-delig Aurum Profile. Een veelzijdige
probleemoplosser bij oneﬀenheden en parastomale
hernia’s. Stoma’s die niet meteen aan het ideaalplaatje
voldoen (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een
parastomale hernia) 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 vormbare
huidplaat. Die is namelijk in staat om zich te vormen
naar de contouren van de huid. De huidplaat kan
eenvoudig naar binnen worden gevormd voor gebruik
bij elk type parastomale hernia.

Door de vormbare huidplaat kan het gebruik van accessoires, als
pasta of beschermringen, overbodig zijn. Door de toevoeging
van Manuka Honing aan de huidplaat is deze ook nog eens heel
huidvriendelijk. Manuka Honing heeft unieke eigenschappen: het
is een natuurlijk product, kenmerkt zich door de antibacteriële
werking en het ontstekingsremmend effect. Dit kan helpen bij
het bevorderen van een gezonde huid rondom de stoma.

Proefmateriaal aanvragen?
Gebruik de bijgevoegde antwoordkaart.

www.welland.nl/aurum-profile

Casuïstiek 1-delig Aurum® Profile
Mevrouw heeft een colostoma en heeft
al een tijd last van lekkages. Ze heeft
verschillende 2-delige systemen geprobeerd. De thuiszorg helpt mevrouw
iedere dag met de verzorging van haar
stoma. Als mevrouw ligt is haar buik plat.
Als mevrouw gaat zitten wordt de breuk,
die ze bij haar stoma heeft, zichtbaar.
Hierdoor is er een bolling aan de ene
kant. Maar richting de navel trekt de
stoma in een kuil. Hierdoor moet het
stomamateriaal soepel zijn. Door de
flexibele bolling in de Aurum Profile kan
het materiaal zowel de bolling als de kuil
volgen. Het volgt als het ware de profielen van de huid. Het voelt gelijk prettig
en soepel aan.
Doordat er iedere dag foto’s zijn
gemaakt kunnen we zien dat zelfs de
lichte huidirritatie is hersteld door de
Manuka Honing.
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Vergoedingen
Stomamaterialen en accessoires
Nu wij zijn aanbeland aan de laatste maanden van het jaar, is het altijd weer spannend wat het nieuwe jaar ons gaat brengen
wat vergoedingen betreft van stomamaterialen. Met de kennis van nu delen wij graag onderstaande informatie.
Basisverzekering
De zorgverzekering bestaat uit twee
delen: de basisverzekering en eventueel
een aanvullende verzekering. Alle
mensen in Nederland zijn verplicht om
een basisverzekering af te sluiten, een
aanvullende verzekering is vrijwillig.
De meeste zorg wordt vergoed vanuit
de basisverzekering. Wel geldt een
minimaal eigen risico van 385 euro. Dat
betekent dat de eerste 385 euro van de
kosten die in een jaar worden gemaakt,
zelf betaald dient te worden. Dit geldt
ook voor de stomamaterialen. Deze
materialen worden vergoed vanuit de
basisverzekering.
Welland materialen
De producten van Welland passen
binnen de financiële kaders, die aan

dergelijke producten worden gesteld.
Hiervoor worden afspraken gemaakt met
de Medisch Speciaalzaken. Waarbij ons
uitgangspunt is dat alle materialen van
Welland zonder problemen uitgeleverd
kunnen worden.
Hecht aan mensen
In onze slogan ‘Hecht aan mensen’
zijn een aantal belangrijke elementen
verwerkt: zonder beperkingen met een
stoma kunnen leven, een poli zorgeloos
kunnen draaien of een zaak op gezonde
wijze kunnen runnen. Welland helpt
mensen vooruit met deskundige
ondersteuning, gedegen levering en een
verantwoord prijsbeleid. Mogelijkheden
creëren voor alle belanghebbenden
in de stomazorg, van (aspirant)
stomadrager tot zorgprofessional

en van Medisch Speciaalzaak tot
zorgverzekeraar. Omdat iedereen eigen
behoeften, drijfveren en koopmotieven
heeft. Niet één verhaal, maar een brede
visie. Uitgaande van onze kernwaarden
kwaliteit, innovatie, kennis en partnership
wordt datgene eruit gehaald wat voor
iedere doelgroep belangrijk is. Met elkaar
streven naar perfectie.

Uitgangspunt is dat alle materialen van
Welland uitgeleverd kunnen worden.



De video ‘Welland - Hecht
aan mensen’ is te bekijken
via onze website en op
Youtube door te zoeken op:



Welland Hecht aan mensen.

Tip van een stomadrager
De heer van Onzen heeft sinds 2018 een colostoma. Meneer gebruikt momenteel een 2-delig systeem en de UltraFrame. Omdat
het soms lastig kan zijn om het uiteinde van de witte tabs te pakken te krijgen als de UltraFrame over de huidplaat is aangebracht,
heeft meneer van Onzen een handige tip die hij graag met iedereen deelt:

1. Vouw, voordat je de UltraFrame 		
aanbrengt, de uiteinden als vleugeltjes
naar buiten.

2. Plaats de UltraFrame over de 		
huidplaat. Je ziet nu goed waar je de
uiteinden kunt vastpakken.

3. Trek vervolgens de uiteinden los en ga
verder met stap 4. Wrijf het geheel
nog een keer aan.

Perspectief
Hecht
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Welland Stoma Forum bestaat 12,5 jaar
Aan het woord

Forumleden Ad & Ine Martens
2019 staat in het teken van feest, Welland viert haar 25-jarig
jubileum en ook het Welland Stoma Forum bestaat inmiddels
al 12,5 jaar. Reden genoeg om een aantal trouwe leden aan
het woord te laten over hun ervaringen binnen het forum:

In 2007 ontstond het idee bij Welland voor een forum, zodat
er meer contact gelegd kon worden met de stomadragers. Op
1 oktober 2007 werd de eerste forumdag georganiseerd. Het
echtpaar Martens was hier al vanaf het begin bij betrokken.
Hun toenmalige stomaverpleegkundige vroeg Ad en Ine of
het forum niet iets voor hen zou zijn. “Dit idee vonden we
leuk en we wilden zeker deelnemen aan het forum. Tijdens de
eerste sessie opperde ik een oplossing voor een probleem en
zo werd de HydroFrame mini geproduceerd. Dat je idee ook
daadwerkelijk wordt uitgevoerd is wel erg leuk,” aldus Ad.
Welland organiseert ook regelmatig trials om nieuwe
producten te testen. Ook hiervoor heeft Welland op veel
medewerking mogen rekenen van Ad en Ine. Ze hebben
allerlei soorten zakjes, huidplaten en pasta’s getest. Ine: “Het
testen vinden we geen probleem. Maar als het testen twee
keer niet goed gaat, dan stoppen we er mee. Een paar dagen
later willen we het dan nog een keer proberen zodat we voor
ons gevoel er alles uit hebben gehaald.”

Naast de brainstormsessies over productinnovaties, vinden
ze het contact met de andere forum-leden ook prettig.
“Ieder jaar hebben we veel contact met bepaalde mensen,
wat erg leuk is. Helaas is het contact door de jaren heen wel
verwaterd, doordat mensen soms het forum verlaten.”
Ad en Ine hebben al jarenlang een stoma waardoor ze door
de jaren heen, veel veranderingen hebben gezien in het
stomamateriaal. Door deze ervaring is het echtpaar van zeer
grote waarde voor het forum. “Ondanks dat we soms denken
dat we niets meer kunnen toevoegen aan het forum, willen
we zeker nog niet stoppen!” En daar is Welland, Ad en Ine,
maar al te dankbaar voor.

Forumlid Emil Kwint
In 2010 bladerde Emil door het magazine van de Stomavereniging en trof daar een
advertentie van Welland. Omdat Emil problemen ervoer met het huidige materiaal,
bestelde hij proefmateriaal en zo was het eerste contact gelegd met Welland.
Emil kreeg nieuw materiaal toegestuurd en dit bleek voor hem de oplossing. “Het
materiaal voelde voor mij aan als Tupperware, het sloot als een deksel op een potje,
wat erg prettig was.”

Het materiaal voelde voor mij aan als
Tupperware, het sloot als een deksel
op een potje, wat erg prettig was.
Al snel werd Emil benaderd om ook deel te nemen aan het forum. “De eerste
keer dat ik bij een bijeenkomst aanwezig was, waren alle gebruikers nog samen
(colostomie, ileostomie en urostomie). Dit is later veranderd, de groepen

06 Hecht

werden verdeeld over een aantal dagen. Zo is de focus echt
gericht op de doelgroep, dat vind ik prettig. Het doel van de
bijeenkomsten is productontwikkeling, dat vind ik heel erg
interessant.” Na de eerste bijeenkomst is Emil vervolgens op
bijna alle bijeenkomsten aanwezig geweest. “Het gebeurt
zelden dat ik er niet bij kan zijn, ik kom heel erg graag en vind
het ook erg nuttig.” Jaren geleden kreeg Emil ook nog bezoek
van Mark Newton (Welland Medical), Nelleke (Verpleegkundig
Consulent Stomazorg) en Eelco (Productmanager) om een
en ander te bespreken. “Toch wel bijzonder dat ze zelfs vanuit
Engeland naar mijn huis komen, daardoor voel ik mij zeer

gehoord door zowel Welland Medical als Welland Nederland.”
Op de vraag wat Emil van de bijeenkomsten vindt, antwoord hij
overtuigend: “Ik houd er wel van, ik vind jullie harstikke leuke
mensen. Er is door de jaren heen een soort band met elkaar
ontstaan. Er is aandacht voor de mensen en dat is voelbaar. Het
voelt als een warm bad. Ik ben zeer tevreden en hoop er nog
jaren bij aanwezig te mogen zijn.”

Wil je lid worden van het Welland Stoma Forum? Dat kan! Lees er meer over op pagina 3.

Jack Hopper

Design Engineer bij Welland Medical over het Welland Stoma Forum
Hoe ziet een brainstormsessie er uit tijdens de bijeenkomsten?
“We houden verschillende soorten brainstormsessies, maar ze
beginnen meestal met het samenbrengen van stomadragers
om hun ervaringen te delen. Normaliter beginnen we met een
bepaald onderwerp of een prototype en vragen we mensen om
hun gedachten en ideeën te delen op basis van dat onderwerp
of prototype. We groeperen dan al hun gedachten en ideeën
en bespreken ze vervolgens als groep. Het doel van de sessie is
om te luisteren en te begrijpen wat de gedachten van mensen
zijn over een onderwerp of concept en wat we kunnen doen
om het te verbeteren.”

Wanneer is het forum begonnen?
“Toen ik begon bij Welland Medical (ongeveer 4 jaar geleden),
werkten Welland Medical en Welland Nederland al samen
met haar klanten om betere producten te ontwikkelen om
zo de stomazorg te verbeteren. Ik denk dat zowel Welland
Nederland als Welland Medical al snel wisten dat de sleutel
tot het succesvol ontwikkelen van producten het persoonlijke
contact is met hun klanten.”
Wanneer nam jij voor het eerst deel aan deze bijeenkomsten?
“Mijn eerste bijeenkomst was in april 2015 waar we een
groep van jongere stomadragers ontmoetten. Ik kan mij deze
bijeenkomst heel erg goed herinneren; het Welland team
was erg gastvrij, de groep stomadragers was erg boeiend
en gepassioneerd, en deelden hun ervaringen en ideeën. Ik
heb ontzettend veel geleerd deze dag. Ik zie nog steeds veel
mensen die deze eerste sessie hebben bijgewoond en het
is geweldig dat we 4 jaar later nog steeds samenwerken om
onze producten te verbeteren.”

Wat wordt er gedaan met de input die je krijgt uit de
brainstormsessies?
“Na de sessie wordt alle informatie die we ontvangen
teruggekoppeld naar het ontwerpteam en opgeslagen in onze
marktonderzoeksdatabase. Deze informatie wordt vervolgens
gebruikt in ons nieuwe productontwikkelingsproces dat
het ontwerpteam waardevolle inzichten biedt, waardoor de
ontwerpers producten kunnen ontwerpen die beter voldoen
aan de behoeften van onze klanten.”
Waarom is het voor jou belangrijk dat de stomadragers
deelnemen aan deze brainstormsessies?
“Bij Welland Medical staat de klant centraal als het om
ontwerpen gaat. Dat betekent dat elk product dat we
ontwerpen begint met een gesprek met onze klanten. Dit
gesprek is belangrijk om, voordat we producten kunnen
ontwerpen die echt aan de behoeften van mensen voldoen, we
eerst moeten begrijpen wat die behoeften zijn. De mogelijkheid
hebben om brainstormsessies te houden bij Welland
Nederland, met de steun van hun klanten, is ongelooflijk
waardevol omdat het ons in staat stelt deze gesprekken te
voeren en ons helpt om betere producten voor de toekomst te
ontwerpen.”
Hecht
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Interview
met Geoff Boyle

Zijn ogen beginnen te twinkelen als Geoff Boyle praat over zijn carrière. Hij
begon zijn indrukwekkende carrière met fotografie, maakte vervolgens jarenlang
nieuwsitems, documentaires en muziekvideo’s en stapte daarna in de wereld van de
commercials. Na deze jarenlange ervaring maakte hij de stap naar de filmindustrie.
Zo enthousiast over het filmen als toen hij begon is hij nog steeds. Helaas is door
zijn ziekte, namelijk colorectale kanker, een einde gekomen aan het maken van
(grote) films. Hij geeft nu voornamelijk presentaties en workshops.

In 2016 werd bij Geoff colorectale kanker
geconstateerd. “Toen ze mij vertelden dat er een
rectumamputatie moest plaatsvinden, waardoor ik
levenslang in een zakje moet poepen, vond ik dat
verschrikkelijk.” Tijdens de Kerst lag Geoff in het
ziekenhuis, en zoals hij het zelf zegt: “de stoma werd
mijn kerstcadeau.”
Het stomamateriaal waar Geoff mee begon was een
1-delig syteem. Niet omdat hij dit perse wilde, maar
omdat zijn duim minder functioneert. “Ik kan mijn
duim niet goed gebruiken omdat ik 30 meter van een
klif ben gevallen.” Wonderlijk genoeg hield Geoff geen
08 Hecht

verwondingen over aan de val zelf, maar zijn hand
kwam terecht in rondslingerend glas.
Geoff heeft veel verschillende 1-delige systemen
geprobeerd tot hij iets hoorde over een doorspoelbaar
systeem via zijn stomaverpleegkundige. Hij is direct
gaan zoeken op internet en kwam bij Welland
Medical terecht. Zij zijn de fabrikant van Welland
stomamaterialen en gevestigd in Crawley.
Geoff wilde proefmateriaal aanvragen en werd door
Welland Medical in contact gebracht met Theo,
Verpleegkundig Consulent bij Welland Nederland. Theo
nam contact met hem op en stuurde het proefmateriaal
toe. Vanaf dat moment komt de zoektocht naar het

1-d elig Au rum Xtra
meest geschikte materiaal voor Geoff ten einde, het
doorspoelbaar systeem werkt voor hem erg prettig.
“De vraag die steeds in mij opkomt is, waarom gebruikt
niet iedereen dit systeem? Het is ideaal, je kunt direct
je stomazakje weggooien. Soms kom ik op plekken
waar de huidplaten te groot zijn om door de wc te
spoelen, bijvoorbeeld in een vliegtuig. Ik heb dan mijn
“survivalkit” bij me, waar ook een schaar in zit. De
huidplaat knip ik vervolgens in stukken en het probleem
is opgelost.”
Door de jaren heen leert Geoff steeds beter met zijn
stoma om te gaan. “Veel dingen leer je niet in het
ziekenhuis, maar leer je gaandeweg. Zo heb ik ontdekt
wat ik wel en beter niet kan eten. Daar hou ik dan ook
rekening mee als ik moet werken. Het is wel zo dat
ik niet mijn hele leven rekening wil houden met mijn
stoma en daardoor dingen uit de weg ga. Soms heb ik
technische risico’s die ik moet nemen voor mijn werk,
maar soms ook fysieke risico’s. Die neem ik gewoon,
de stoma weerhoudt mij hier niet van. Helaas heeft het
proces dat hij lichamelijk heeft moeten ondergaan door
de ziekte, hem moeten doen besluiten te stoppen met
het maken van grote films. “Mensen zoeken mij op via
IMBd (een online database van de filmindustrie) en zien
dat ik al 3 jaar geen nieuwe film heb gemaakt, dat is zo
frustrerend. Helaas krijg ik nu geen verzekering voor het
maken van grote films vanwege de kanker die ik heb
gehad. Ik probeer nog wel low-budget films te maken
waar geen verzekering voor nodig is.” Hieraan zie je dat
hij cameraman in hart en nieren is en blijft.

Bekijk bijgaande Aurum Xtra antwoordkaart.

Hieraan zie je dat hij cameraman in
hart en nieren is en blijft.

Op de dag van dit interview, is het stralend weer.
“Als het zo’n weer is als vandaag, dan wil ik naar buiten,
de fiets op. Daar kan ik enorm van genieten.”
Momenteel is Geoff aan het herstellen van een operatie
aan zijn longen. Zijn stem is hees, waardoor het op
dit moment lastig is om presentaties te geven. Echter
laat Geoff zich niet uit het veld slaan en doet veel
stemoefeningen om het herstel te stimuleren. Iedere
dag gaat het steeds wat beter. Geoff staat positief in
het leven en deelt zijn ervaringen met mensen om
zich heen. “Een vriend van mij had kanker en was net
zo bang voor het krijgen van een stoma als ik dat was.
Ik vertelde hem over het hebben van een stoma, de
ontwikkelingen op het gebied van stomamaterialen
en dus ook over het doorspoelbaar systeem. Dit heeft
hem geholpen in de acceptatie van het krijgen van een
stoma. Als ik door mijn verhaal mensen kan helpen, doe
ik dat maar al te graag.”

Een andere passie, naast filmen, is fietsen. Hij kan
genieten van de Nederlandse landschappen en fietst
zodra hij daar de kans voor krijgt. Regelmatig pakt hij de
trein naar een plaats in Nederland om vervolgens naar
huis terug te fietsen.

Hecht
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Welland puzzel

Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-.
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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 Welland Hecht worden
de prijswinnaars bekendgemaakt. Je kunt jouw
oplossing inzenden tot en
met 1 mei 2020. 

Winnaars puzzel
Editie 2 | 2019
- De heer H. Zeelen (Echt)
- Mevrouw H. Leereveld
(Deurne)
- Mevrouw G. Prinssen (Best)

OPLOSSING:
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!

Aubade
Ballonnen
Bloemen
Borrel
Cadeaus
Confettie
Corsages
Dank
Dansen
Deskundig
Diner
Drankjes

Etentje
Feest
Feestelijk
Feestmuts
Felicitaties
Gebak
Hapjes
Inhuldigen
Jaren
Jubileum
Kaars
Kaartje

Lied
Mensen
Muziek
Plezier
Proosten
Quizzen
Sketch
Slogan
Speech
Stomazorg
Taart
Uitnodiging

Versiering
Vlaggen
Vooruitblik
Wensen
Zingen

*Bij inzending geef je toestemming voor het publiceren van je naam en woonplaats in de volgende editie van Welland Hecht.
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Vraag & antwoord
Welland Service Team
“Sinds 2012 heb ik een colostoma.
Na een korte tijd een 2-delig systeem
te hebben gebruikt ben ik al snel op
een 1-delig stomazakje overgegaan.
Dit is mij altijd goed bevallen en bij
de stomaverpleegkundige kom ik al
jaren niet meer. Lekkages heb ik in al
die jaren gelukkig nooit veel gehad.
Sinds een half jaar is er echter een en
ander veranderd. Mijn buik is boller
geworden waardoor ik het gevoel
heb dat mijn stomazakje minder goed
aansluit op mijn huid. Af en toe heb ik
ook last van lekkage. Naast het feit dat
ik dit vervelend vind merk ik ook dat
ik hier wat onzeker van word. Ik heb
altijd op mijn stomamateriaal kunnen
vertrouwen en nu heb ik dat gevoel
een stuk minder. Via een kennis, die
ook een stoma heeft, hoorde ik dat er
stomazakjes zijn voor mensen met een
bolling op hun buik. Op de website
van Welland zag ik Profile stomazakjes
staan. Zou dit eventueel een oplossing
voor mij kunnen zijn?”

naar binnen worden gevormd.
Hierdoor sluit deze vaak beter aan bij
oneffenheden van de huid rondom de
stoma of wanneer er sprake is van een
parastomale hernia.

“Het komt regelmatig voor dat de vorm
van de stoma of de vorm van de buik
in de loop der jaren veranderd. Hier
zijn meerdere oorzaken voor te vinden.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een
parastomale hernia hebt waardoor een
vlakke huidplaat onvoldoende aansluit.
Hierdoor is de kans op lekkage wat
groter. De Curvex en de Profile (met
Manuka Honing) stomazakjes zijn
materialen met een vormbare huidplaat.
Deze huidplaat is in staat om zich te
vormen naar de contouren van de huid
rondom de stoma en kan eenvoudig

“Sinds 2 jaar heb ik een definitief
ileostoma na eerst een tijdelijk
ileostoma te hebben gehad. Door deze
operaties is mijn buik niet meer geheel
strak waardoor er aan de linkerkant
naast mijn stoma een plooi / vervorming
zit. Deze vul ik altijd op met stomapasta.
Ik heb kort een stomazakje met een
convex huidplaat gebruikt maar ik vond
deze huidplaat erg onprettig en stug.
Bovendien moest ik dan alsnog de plooi
opvullen met pasta. Ik vind het gebruik
van pasta op zich geen probleem maar
het verwijderen is soms lastig. Ik gebruik

Het is begrijpelijk dat jij je wat onzeker
gaat voelen wanneer er sprake is van
toenemende lekkages. Je kunt altijd
vrijblijvend een proefpakket Curvex of
Profile stomazakjes aanvragen. Op deze
wijze kun je het eens rustig proberen
wanneer het jou het beste uitkomt. Je
schrijft dat je al jaren niet meer bij een
stomaverpleegkundige bent geweest
maar wellicht is het verstandig om
weer eens een afspraak te maken. De
stomaverpleegkundige kan samen met
jou kijken waardoor jouw buik wat
boller is geworden en of er sprake is
van een mogelijke parastoma hernia.
Uiteraard kun je ook een beroep doen
op de stomaverpleegkundigen van het
Welland Service Team.”

1-delig Welland materiaal met een
vlakke huidplaat waar ik tevreden mee
ben. Ik vroeg mij af of de Profile iets
voor mij zou kunnen zijn?”
“De Profile is een stomazakje met een
vormbare huidplaat. Dit wil zeggen
dat de huidplaat de contouren van
de huid volgt en geschikt is voor
oneffenheden rondom de stoma. In
tegenstelling tot een convex huidplaat
kan de Profile huidplaat eenvoudig
naar binnen worden gevormd. De
huidplaat is dan ook een stuk soepeler
dan een convex huidplaat. Door de
vormbare huidplaat van de Profile kan
bovendien het gebruik van accessoires
zoals pasta mogelijk overbodig zijn. Het
Welland Service Team kan jou hierbij
ondersteunen.”

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

Hecht
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Door omstandigheden ontbreken Theo en
Nelleke op de foto.

Hecht aan mensen.
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