
INTERVIEWINTERVIEW

Danny Kuiper

VRAAG & ANTWOORDVRAAG & ANTWOORD

Welland Service Team 
aan het woord

WELLAND STOMA FORUMWELLAND STOMA FORUM

Spoelen met een stoma

HECHT
E D I T I E  1  - 2 0 2 0

PRODUCTNIEUWS PRODUCTNIEUWS 

Aurum Xtra 1-delig

WELL AND

Magazine van Welland Nederland BV en 
Wellform Medical BV voor stomadragers AAN MENSEN

Aan de voorbereiding van ieder nummer gaat een lange tijd 
vooraf, zo ook deze keer. Al ruim voor de Coronacrisis zijn 
alle documenten door ons bij de ontwerper aangeleverd. 
Hoewel wij geen reden zagen het nummer te annuleren, 
vragen wij u wel de inhoud in een juiste context te plaatsen. 
Onze excuses voor het ongemak. Wij wensen iedereen veel 
sterkte toe in deze moeilijke tijd. Blijf allen gezond en zorg 
goed voor elkaar!



04 Productnieuws: Aurum Xtra

03 Wie verandert de verandermanager?

Regelmatig ontvang ik toenaderingspogingen van procesverbeteraars, 
salesspecialisten, marketinggoeroes en verandermanagers. Men ziet 
dan wel heil in een project binnen onze organisatie. Mooie verhalen, 
dikwijls onderbouwd met fantastische theorieën. Heel veel mensen 
menen ons bedrijf beter te kunnen maken. En aangezien ook ik niet 
almachtig ben, sluit ik niet uit dat er soms best een deskundige tussen 
kan zitten die daadwerkelijk iets zou kunnen toevoegen.  

Sterker nog, er gebeurt heel veel momenteel binnen onze bedrijf. 
We hebben ambitieuze plannen, waarvan het gros buiten onze 
landsgrenzen ligt. Ook wij ontkomen er niet aan te veranderen. ‘Niet 
de sterksten overleven, maar zij die zich het beste aanpassen aan de 
veranderende omgeving’, leerde ik ooit. Dus verandering is op zijn 
tijd noodzakelijk. Het is niet iets dat in onze natuur zit. Wanneer iets 
lekker loopt en we zijn tevreden, is het heel aanlokkelijk alles zo lekker 
te laten. Alleen, ‘repareer het dak bij mooi weer’ is een wijsheid waar 
in de kern natuurlijk ook wel wat in zit. Kortom, we moeten iets. Want 
de zorg verandert, vergoedingen staan doorlopend onder druk en 
de markt beweegt en wordt vooral internationaler. Wij geloven dat 
internationale markten steeds meer geïntegreerd zullen gaan worden, 
waarbij Nederland nog slechts een deel van het grote geheel zal zijn. 
Voor ons een omslag in denken. We zijn altijd op ons kikkerlandje 
aangewezen geweest en niet zonder succes. Onze afkomst willen en 
zullen we zeker niet verloochenen. Nederland blijft onze belangrijkste 
markt.  

Maar, het buitenland lonkt niet alleen, het roept ons ook. Aanvragen 
uit andere landen nemen toe. Er is behoefte aan onze producten 
in nog ‘een paar’ landen meer. Een mooie ontwikkeling waar we 
graag op in willen spelen. Hiertoe zullen we wel wat zaken in ons 
bedrijf moeten regelen, aanpassen of veranderen. En dan wel op 
zo’n wijze dat bestaande klanten hier geen hinder van ondervinden 
en nog steeds de service en aandacht krijgen die ze verdienen. Hoe 
pakken we dit aan? Met een kekke verandermanager? Het antwoord 
is nee. Wij geloven dat we dat prima zelf kunnen. Gewoon met 
gezond verstand en stap voor stap. Niemand die ons bedrijf beter 
kent dan onze mensen zelf. Als team komen we ergens, te beginnen 
in België waar we onder de naam Cornelion gaan starten met de 
vertegenwoordiging van onder andere Welland en Wellform. Naar 
verwachting komt hier nog een merk bij (daar over in de volgende 
editie hopelijk meer). 

Druk zijn we ook met het testen van nieuwe producten. Daarnaast 
zijn we doende enkele bestaande producten (met name de 
steunbandages) door te ontwikkelen. Veranderingen zullen dus ook 
ons assortiment bereiken. U gaat kennismaken met nieuwe merken, 
andere verpakkingen, etc. Kortom; heel veel veranderingen op een 
hoop. We nemen de tijd deze allemaal goed in de steigers te zetten 
en vervolgens uit te rollen. Zodat iedereen het volgen en bijhouden 
kan. 

Terwijl ik dit op een regenachtige namiddag voor mezelf eens 
op een rij aan het zetten was en zag hoe snel veranderingen 
momenteel gaan, vroeg ik me af hoe dat eigenlijk in de markt 
van verandermanagers gaat. Zij zullen immers ook niet voor 
de eeuwigheid hetzelfde kunstje kunnen doen. Absorberen zij 
verandering net als ons van binnenuit of huren zij zelf daar ook 
iemand voor in? Wie verandert de verandermanager? Misschien dat 
Willem Wever het antwoord weet. 
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Interesse in het Welland Stoma Forum? 

Bel of stuur een e-mail naar: 

088- 6670066 of info@welland.nl

Hooikoorts alleen in de lente!
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Pastaschotel met courgette en spek
Bereiding  

• Verwarm de oven voor op 200 graden
• Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking
• Giet de pasta af en doe er een scheutje olijfolie bij zodat het niet gaat plakken
• Snijd de courgette in blokjes en stoof deze samen met de knoflook en 2 eetlepels   
 water in 15 minuten zacht
• Bak in een ander pannetje de champignons en bewaar ze apart
• Bak in hetzelfde pannetje de spekreepjes
• Prak de courgette met een stamper of vork tot een puree
• Roer de ricotta, eieren en de courgettepuree door elkaar en voeg naar smaak peper   
 en zout toe
• Roer de champignons, paar blaadjes basilicum, spekjes en de walnoten door het   
 ricotta mengsel en voeg toe aan de pasta
• Schep alles in een ingevette ovenschaal en verdeel de tomaatjes erdoor
• Bestrooi met de geraspte kaas
• Zet 20 minuten in de oven
• Garneer met een paar verse blaadjes basilicum

Ingrediënten
• 2 courgettes
• 400 gr pasta
• 200 gr spekblokjes
• 250 gr ricotta
• 3 eieren
• 60 gr walnoten
• 200 gr champignons
• 1 bakje cherrytomaatjes
• Verse basilicum
• Scheutje olijfolie
• 1 teentje knoflook, fijn 

gesneden
• Peper en zout
• 50 gr geraspte kaas
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Wat heb je nodig?
• Grote ovenschotel

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. Één keer per 
1,5 jaar ben je te gast bij onze Stoma 
Forumdag in Heteren. 
 

Feiten en fabels  

Hooikoorts alleen in de lente 
 
Niet waar!
Hooikoorts komt het meest voor van 
mei t/m augustus. Maar het hangt er 
een beetje vanaf hoe het weer is, omdat 
bomen, planten en struiken eerder gaan 
bloeien als het in januari of februari al 
warmer is. Ook in september zijn er 
nog planten die hooikoorts kunnen 
veroorzaken.

Pastaschotel

Hoe meer zonlicht, hoe meer 
vitamine D 
 
Niet waar!
Je maakt vitamine D aan, zodra je in 
de zon bent. Maar dat gebeurt niet 
eindeloos. Voor de meeste mensen 
met een lichte huid is 15-30 minuten 
onbeschermd in de zon met handen en 
gezicht voldoende. Dit geldt ook voor 
de meeste kinderen. Geniet na dit half 
uur wel beschermd van de zon, want de 
zon is een belangrijke veroorzaker van 
huidkanker. 

De Chinezen hebben ijs 
uitgevonden 
 
Waar!
IJs werd zo’n 2300 jaar geleden door 
de Chinezen uitgevonden. Toentertijd 
werd het gemaakt van sneeuw 
gemengd met honing of fruit. In 1295 
werd het ijs naar Europa gebracht 
door ontdekkingsreiziger Marco Polo. 
Gemiddeld moet je 50 keer likken 
voordat je één bolletje ijs op hebt.

‘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’

- Emil Kwint



Casuïstiek pancaking 1-delig doorspoelbaar colozakje
Mevrouw is 64 jaar en heeft sinds 2 jaar een colostoma, ze gebruikt een 1-delig Convex colozakje. Mevrouw heeft regelmatig 
lekkage doordat de output zich concentreert bovenin het stomazakje, ook wel pancaking genoemd. De lekkage ontstaat met 
name doordat de output niet naar beneden zakt en uiteindelijk de huidplaat van de buik drukt. Diverse tips, zoals meer drinken 
en voedingsadviezen, leverden onvoldoende resultaat op. 
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Aurum Xtra
Een uniek 1-delig toilet doorspoelbaar colostomiezakje

Al meer dan 20 jaar heeft Welland Nederland een uniek 

1-delig toilet doorspoelbaar colostomiezakje in haar 

assortiment. Begonnen onder de naam ‘Impact’ en 

‘Flair Xtra’ is dit product inmiddels verkrijgbaar onder 

de naam ‘Flair Active Xtra’ en ‘Aurum Xtra’. Eigenlijk 

een normaal colostomiezakje met iets extra’s. Een 

zakje dat (colo)stomadragers namelijk vrijheid biedt: 

het binnenzakje en eventueel de huidplaat kunnen 

door het toilet gespoeld worden of in de afvalemmer 

gedeponeerd worden. 

In veel gemeentes moet bovendien steeds meer betaald 

worden voor het afval. Hoe gemakkelijk is het dan om 

dit product niet op de normale manier weg te gooien, 

maar simpel door het toilet te spoelen: geen extra 

kosten voor de (colo)stomadrager!

In principe zijn er 3 mogelijkheden om dit product weg 

te gooien of door te spoelen:

1. Deponeer het buitenzakje in de afvalemmer en spoel het   

 binnenzakje met de huidplaat door het toilet;

2. Deponeer het buitenzakje en de huidplaat in de afvalemmer  

 en spoel het binnenzakje door het toilet;

3. Deponeer het buitenzakje, de huidplaat en het binnenzakje in  

 de afvalemmer.

Tip: in de praktijk blijken Aurum Xtra en Flair Active Xtra ook 

uitstekend geschikt voor (colo)stomadragers die last hebben 

van plakpoek, ook wel ‘pancaking’ genoemd. De ontlasting 

blijft dan boven in het zakje hangen en glijdt niet of nauwelijks 

het zakje in. Doordat het filter van het buitenzakje niet in direct 

contact staat met het binnenzakje, is de kans op vacuüm 

trekken van het stomamateriaal praktisch nihil. Hierdoor zakt de 

ontlasting gemakkelijker in het zakje.

Via het kijkvenster is de pancaking 
duidelijk waar te nemen. 

Via de stomaverpleegkundige van het 
Welland Service Team werd besloten om 
Flair Active Xtra in te zetten, het door-
spoelbare colostomiezakje

Doordat het filter van het buitenzak-
je niet in direct contact staat met het 
binnenzakje is vacuüm trekken van het 
zakje niet meer aan de orde geweest. De 
output zakt nu dus zonder problemen 
naar beneden in het zakje.
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FlowAssist
Nieuw!

Veel stomadragers proberen met allerlei hulpmiddelen, zoals vloeibare pasta, 

pastaringen, huidbeschermingsdoekjes, hun huid rondom de stoma in optimale 

conditie te houden. 

Helaas komt het met regelmaat voor dat de output vanuit de stoma toch 

in contact komt met de huid, waardoor irritatie, roodheid en dus lekkages 

ontstaan. Een mogelijke oplossing hiervoor is de nieuwe FlowAssist: een 

hydrocolloïde beschermring met een siliconen ‘assist’, welke ervoor kan zorgen 

dat output zonder problemen in het opvangmateriaal kan ‘glijden’.

De FlowAssist is verkrijgbaar in 2 maten, een medium en een large variant: de 

medium variant (met artikelcode OFA-M) is te gebruiken bij een stomamaat 

tussen 23 en 30 mm en de large variant (met artikelcode OFA-L) is te gebruiken 

bij een stomamaat tussen 30 en 40 mm.

Output kan in direct 

contact komen met 

de huid met irritaties 

en lekkages als 

mogelijk gevolg.

De zgn. ‘assist’ zorgt 

ervoor dat output 

gemakkelijk het 

opvangmateriaal 

inglijdt.

Door de ‘assist’ die precies 
onder de stoma past glijdt de 
ontlasting beter in het zakje.

De opening aan de 
bovenzijde van de 

beschermring zorgt ervoor 
dat de FlowAssist makkelijker 
aansluit rondom de stoma.

Erland Care pleister
Nieuw!

De Erland Care pleister is een nieuw alles-in-één product dat een extra veilige 

en comfortabele ondersteuning biedt aan het stomamateriaal. Het zorgt ervoor 

dat bij een lekkage extra opvangcapaciteit is verwerkt in het absorberende 

deel van de pleister. De super-absorberende pleister wordt aangebracht en 

absorbeert een groot volume output van de stoma bij een lekkage (op plekken 

waar mogelijk het hydrocolloïd van de huidplaat reeds is opgelost / verweekt). 

De super-absorberende pleister bestaat uit: 

• een geperforeerde, huidvriendelijke en zachte contactlaag van siliconen; 

• een binnenlaag met sterke vochtvasthoudende eigenschappen; 

• een ademende folie van polyurethaan.

De Erland Care pleister is niet steriel en kan niet gebruikt worden bij infecties. De pleister is ontwikkeld voor stomadragers 

die problemen ondervinden met het stomamateriaal en daardoor lekkages hebben. Door de Erland Care pleister te 

gebruiken aan de buitenkant van de huidplaat, zal alle eventuele output door het verband worden geabsorbeerd. 

Hierdoor wordt voorkomen dat output in de kleding van de stomadrager trekt en dat geeft de gebruiker meer tijd om het 

stomamateriaal te vervangen.



Anneke heeft sinds  2018 een colostoma. Ze ondervond veel last van pancaking 

en luchtproductie. Ook de bijkomende geurtjes vond ze vervelend. Ze durfde 

bijna de deur niet meer uit. Na diverse producten en toepassingen geprobeerd te 

hebben viel het woord spoelen. Dit probeerde ze eerder maar dat liep toen mis. 

Hoewel ze er nog steeds de voordelen van in zag, durfde ze eigenlijk niet goed 

meer. Uiteindelijk besloot ze het nog een kans te geven, maar dan wel met goede 

begeleiding. Thuis zittend op het toilet met een spoelpomp. Het resultaat was 

overweldigend, ze voelde direct dat haar buik minder opgezet was. 

Ze ervaarde meteen meer vrijheid en durfde het zelfs weer aan om naar de kapper 

te gaan waar ze meer ontspannen dan ooit in de stoel zat. De darm moest duidelijk 

wennen aan het spoelen, maar door intensieve begeleiding, een extra huisbezoek 

en enkele telefonische consulten ging het steeds beter. Ze kiest voor het Welland 

Aurum Mini ileostomiezakje als opvangmateriaal. Daar voelt ze zich prettig bij. 

Anneke is blij dat het weer de goede kant op gaat nu. Doordat ze op weg geholpen 

is lukt het spoelen haar nu toch en durft ze weer de deur uit. 

Wanneer bij iemand een colostoma (dikke darm stoma) is 

aangelegd, komt de vraag ongetwijfeld een keer op tafel. 

Spoelen of niet? Gehannes of comfort? De meningen zijn 

hier over verdeeld. Nu er bij Welland achter de schermen al 

een tijdje gewerkt wordt aan een irrigatiesysteem (irrigeren 

is een ander woord voor spoelen) leek het ons eens tijd om 

aandacht aan dit onderwerp te schenken. Drie mensen die 

spoelen (irrigeren) delen hun ervaringen. Eerst wordt kort 

uitgelegd wat irrigeren nu precies is. 

Irrigeren is het op een kunstmatige manier ledigen van de 

darm. Dat gebeurt meestal thuis. Met hulp van een irrigatieset 

brengt men lauw water in de darm. Ontlasting die in de darm 

zit wordt op die manier weggespoeld en in een opvangzak 

opgevangen. Het idee is dat iemand na het spoelen zo’n 

24 tot 48 uur vrij van ontlasting is. Spoelen vergt enige tijd. 

Per persoon kan dit verschillen, maar doorgaans moet toch 

rekening gehouden worden met een tijdsinvestering van 

ongeveer 45 tot 60 minuten per keer. Veel mensen kiezen 

ervoor dit in de ochtend te doen, maar in de avond kan 

uiteraard ook. Belangrijk is regelmaat, daarom is het advies 

om dagelijks een vast tijdstip te kiezen. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen kiezen 

voor spoelen. Het langdurig vrij zijn van ontlasting is het 

meest gehoorde argument. Er kan ook een medische indicatie 

zijn, bijvoorbeeld wanneer de stoma op een moeilijke plaats 

is gesitueerd of er hinder wordt ondervonden van een trage 

darmwerking. Onverklaarbare lekkages of nare geurtjes 

waarvan men graag verlost is, zijn vaak ook een reden het 

onderwerp spoelen aan te kaarten. Wat de reden of motivatie 

voor iemand ook is, alvorens te gaan spoelen is overleg 

met een arts of stomaverpleegkundige in het ziekenhuis 

noodzakelijk. Na goedkeuring door een deskundige worden 

mensen begeleid (meestal door een deskundige van een 

Medisch Speciaalzaak of fabrikant) om het spoelen aan te 

leren. Materialen om te spoelen vallen binnen de vergoeding. 

Aanvullende hulpmiddelen blijven nodig (daar later meer 

over). 

De stomaverpleegkundigen van het Welland Service Team 

komen regelmatig in contact met stomadragers die bewust 

voor spoelen gekozen hebben. Sterker nog, enkelen daarvan 

zijn of worden nog steeds door hen begeleid. We vonden 

Anneke, Ria en Gerrit bereid hun ervaringen met ons te delen.

Spoelen met een stoma
Deze mensen doen het en vertellen er over 
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Anneke

Ze ervaarde meteen meer vrijheid en 
durfde het zelfs weer aan om naar 

de kapper te gaan.
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Ria heeft vanaf april 2019 een colostoma. Ze wil niet dat haar stoma 

een belemmering is om dingen te doen. Ze gaat proactief op zoek naar 

oplossingen. Ontlasting blijft bij haar continu komen, waardoor ze het idee 

heeft dat het zakje altijd vol is. Bijkomende problemen zorgen ervoor dat 

ze het lastig vindt om weg te gaan. Ze was nieuwsgierig naar spoelen en 

ging op internet zoeken naar informatie. Al snel maakte ze een duidelijke 

keuze: dit is wat ik wil! Ze kreeg snel toestemming vanuit het ziekenhuis, 

materialen werden besteld. De eerste keer is de stomaverpleegkundige 

van het Welland Service Team aanwezig. Van meet af aan is Ria erg blij met 

haar keuze. Het geeft haar een veilig gevoel om een tijd geen ontlasting te 

hebben. Ze durft weer dingen te ondernemen en heeft geen angst elders 

haar zakje te moeten verwisselen. Ze gebruikt de Welland Aurum stoma 

cap als opvangmateriaal. Deze voelt ze niet zitten omdat de cap soepel en 

klein is. De Manuka honing houdt haar huid bovendien in goede conditie. 

Tegenwoordig spoelt Ria om de dag, meestal ’s avonds. Het spoelen geeft 

haar veel vrijheid.

Ria

Gerrit zit in een werkgroep van de Nederlandse Stomavereniging die als 

doel heeft de grote voordelen van spoelen over te dragen op andere 

stomadragers. Hij kreeg zelf 26 jaar geleden een colostoma en stond nog 

volop in het leven. Hij werkte nog en wilde sporten. Een arts adviseerde 

hem te gaan spoelen en Gerrit besloot ervoor te gaan. Hij oefende met 

de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis en ging vervolgens thuis zelf 

aan de slag, de eerste twee maanden dagelijks en daarna om de dag. 

Hierdoor is hij 48 uur vrij van ontlasting wat hem veel vrijheid geeft. Na het 

voetballen durft hij zelfs gezamenlijk te douchen en dat zonder zakje. 

Het spoelen geeft hem een enorme vrijheid, omdat het overal kan. Zelfs 

op vakantie. Daar waar water en een toilet is kan gespoeld worden. Zelf 

heeft hij dat tijdens zijn vakanties op diverse campings gedaan. Een tip 

van Gerrit is goed in de gaten te houden dat als in een land het water niet 

uit de kraan gedronken mag worden, er ook niet mee gespoeld moet 

worden. In dat geval koopt hij flessen water. ‘Wees flexibel en kijk waar je 

grenzen liggen’ is zijn advies. ‘De één spoelt om de dag, de ander dagelijks. 

Probeer gewoon uit wat bij je past’. Afhankelijk per situatie gebruikt hij een 

minizakje of cap. Een stomapleister kan in voorkomende situaties ook een 

oplossing zijn. Gerrit is altijd bereid zijn ervaringen met mensen te delen 

of vragen te beantwoorden. Via de Nederlandse Stomavereniging kan ook 

een brochure aangevraagd worden.

Gerrit

Ook de stomaverpleegkundigen van het Welland Service Team kunnen vragen over spoelen beantwoorden. Proefmateriaal 

dat gebruikt kan worden bij het spoelen, zoals het Aurum mini zakje, de Aurum Stoma cap of de ZenSetiv siliconenpleister 

kunnen ook per mail aangevraagd worden: info@welland.nl. Bellen mag ook: 088-6670066. Op onze website vindt u meer 

informatie over deze producten: www.welland.nl en www.wellform.nl



Interview
Danny Kuiper is 44 jaar en woonachtig in Rhoon. Hij tobde al jaren met de ziekte 

Colitis Ulcerosa. In januari 2013 werd er bij hem een scopie gemaakt. Hierop waren 

enkele ontstekingen te zien, maar echt verontrustend was dit niet. Maar de klachten 

bleven aanhouden en Danny ging in april terug naar de internist. Na een nieuwe 

scopie kreeg hij de diagnose darmkanker. Met uitzaaiingen bovendien. Het resultaat 

was dat er zowel een ileo- als urostoma aangelegd moest worden. Dit heeft hij vrij 

snel geaccepteerd. Want; ‘Als je de keuze hebt tussen geen leven of leven met twee 

stoma’s is deze snel gemaakt’. 

Danny is altijd een actief fietser geweest. Enkele 
maanden na de operatie maakte hij alweer zijn eerste 
rondjes. Hiervoor is hij wel eerst op zoek gegaan naar 
een aangepast zadel, waardoor de kans op zadelpijn 
nihil is. Al snel komt het plezier in fietsen terug en merkt 
Danny dat hij goed herstelt. 

Samen met een aantal andere mensen heeft Danny 
een douane-expeditiebedrijf dat zich als logistiek 
dienstverlener in de Rotterdamse haven specifiek richt 
op veterinaire afhandeling voor de import van vlees 
en vis. Van terminal tot het afleveradres wordt het 
gehele proces verzorgd. Lading komt voornamelijk uit 
Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Azië en Australië. Via de 
huisbankier van het bedrijf werd Danny uitgenodigd om 

mee te doen aan de Alpe d’HuZes. Deze uitdaging nam 
hij graag aan en de voorbereidingen werden vrijwel 
direct gestart. 

Voor een dergelijk evenement moet goed worden 
getraind. Vooral in het weekend maakt Danny veel 
kilometers met tochten van wel zo’n 80 tot 100 
kilometer. Door de week komt daar nog zo’n drie uur 
spinning bij. Het valt allemaal goed met het werk te 
combineren. 

Na een eerste keer meegedaan te hebben, waarbij 
Danny in totaal drie keer de beroemde berg wist 
te beklimmen, volgde met het team de Rotterdam 
Fundracers al snel een tweede deelname. Dat was vorig 

met Danny Kuiper 
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jaar, het kwam toen tot één beklimming meer. Er was 
nog wel energie, maar helaas onvoldoende tijd over om 
de berg nog een keer op te gaan. Dit jaar staat hij weer 
aan de start. Op donderdag 4 juni is het zo ver. Een 
echt doel heeft hij voor zichzelf nog niet, maar stiekem 
licht hij toch een tipje van de sluier op. ‘Mijn vrouw kent 
me ondertussen en zei me al dat ik dit jaar wel voor 
5 beklimmingen zou willen gaan’. ‘Ik zal dan eerder 
moeten starten dan vorig jaar en me wederom zo sterk 
moeten voelen als toen’. 

Opnieuw zullen er veel kilometers training aan deze 
prestatie vooraf gaan. Want in totaal gaat het op 
zo’n dag toch al gauw om twaalf uur inspanning. 
Een trainingsweekend in de Ardennen en tochten in 
Limburg staan ook nog op de planning. Op de vraag in 
hoeverre de stoma’s hem parten spelen bij het fietsen 
is Danny heel resoluut. Hij ervaart nauwelijks hinder en 
voelt zeker geen beperking. Goed drinken is altijd al 
belangrijk, nu is dat iets om extra goed in de gaten te 
houden. Onderweg wordt alles voor de fietsers goed 
geregeld met posten waar gegeten en gedronken kan 
worden. Verzorging wordt vanuit het team geregeld, 
Danny heeft extra hulp dan ook niet nodig. Voor het 
legen van zijn zakjes zijn er overal voldoende toiletten 
beschikbaar. 

Danny weet precies wanneer hij moet stoppen om 
zijn materiaal te verwisselen. ‘Als het tijd wordt om te 
stoppen roep ik in de groep altijd het woord ‘lek’’. In 
wielertermen staat dit voor een lekke band, maar zijn 
wielervrienden weten dan dat het om zijn zakjes gaat. 
Hij controleert zijn zakjes op zulke dagen altijd extra 
goed en zorgt ook dat hij voldoende materiaal bij zich 
heeft. Een toiletbezoek duurt nooit lang, een tocht kan 
binnen een paar minuten vaak alweer vervolgd worden.
 
De vele spandoeken onderweg, veelal voor mensen die 
helaas al aan de vreselijke ziekte overleden zijn, blijven 
tijdens de tocht het meest indruk maken op Danny. 
‘Dan besef ik me altijd dat ik er eigenlijk heel goed vanaf 
gekomen ben. In het dagelijks leven denk ik namelijk 
niet veel meer aan de tijd dat ik ziek was, juist omdat 
het nu zo goed met me gaat. Ik functioneer prima en 
heb nergens last meer van. Het leven met beide stoma’s 
is voor mij geen enkele beperking’. 
Dit is ook een mooi bruggetje naar de fora waar Danny 
op Facebook bij aangesloten is. Hier leest hij dat veel 
lotgenoten toch vaak problemen ondervinden zoals 
lekkage. Hier herkent hij zich gelukkig niet in. De reden 
om mee te doen aan Alpe d’HuZes, maar ook om mee 
te werken aan dit interview, is dat hij andere mensen 
met een stoma graag ook de andere kant laat zien. ‘Je 
hoeft zeker geen hinder te hebben van je stoma’. Met 
het inzamelen van geld, dat toch gepaard gaat met dit 
evenement, wil Danny een bijdrage leveren aan een 
wereld waarin niemand meer dood gaat aan kanker. 
Wie Danny hierin wil steunen kan nog tot een dag 
voorafgaand aan het wielerevent doneren. Hiervoor kan 

naar de website www.opgevenisgeenoptie.nl worden 
gegaan. Bij ‘zoeken’ kan dan de naam Danny Kuiper 
ingetikt worden, zodat de donatie op de juiste plek 
terecht komt. 

Door de coronacrisis is vanzelfsprekend ook de Alpe d’ 
HuZes afgelast. In deel twee blikken wij met Danny dan 
ook terug op zijn ervaringen tijdens de coronacrisis. 
Voor nu danken wij Danny alvast voor de medewerking 
aan dit interview.
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G V O O R J A A R S K R O K U S G

D N A A M E T N E L I R R B E T N

I E I E R E N I R E R E P R IJ S E

U D E N I M N N O Z E G L O N E D

B O L T E E I T O W Z E L E V N O

S B J E T V A U S N N N O D O L M

R E L S N D E R H T A R B V E E S

A T E O A T A T E C G A A N F G R

A N N G E A E K H E S S T I L O A

J E H E J S R U T C R E E E U V A

R L V R M I E N I A A M T U I N J

O R O H E E E M A T A N A N T A R

O O G B R L O J P I J N E V E L O

V I E R E N R L N L R E H T N L O

E L L T L O U U B R O E D E N M V

S O S R O T J B E W O N D E R E N

G R E V E K I E M E V N A P R I L

Vul de oplossing in op de 
bijbehorende antwoord-
kaart en stuur deze koste-
loos naar ons op. Onder 
alle deelnemers met het 
juiste antwoord worden 
drie cadeaubonnen ver-
loot. In de volgende editie 
van Welland Hecht worden 
de prijswinnaars bekend-
gemaakt. Je kunt jouw 
oplossing inzenden tot en 
met 1 september 2020. 

April
Bewonderen
Bloemen
Bloesem
Bol
Broed
Broeden
Eieren
Eitje
Ereprijs
Fluiten
Juni

Lente
Lentebode
Lentegroen
Lentekriebels
Lentemaand
Lentenachtevening
Lenteschuim
Lente-uitje
Leven
Mei
Meikever
Merel

Nesten
Regen
Roos
Tuin
Tulp
Vieren
Vogelnest
Vogels
Voorjaarsavond
Voorjaarsbui
Voorjaarsganzerik
Voorjaarskrokus

Voorjaarsmode
Voorjaarsweer
Zon

OPLOSSING:

Winnaars puzzel

• De heer H. van Esch (Sint  
 Oedenrode)
• Mevrouw B. van Veen (de  
 Wijk)
• Mevrouw R. Meijer   
 (Zwolle)

Alle weg te strepen woorden moeten TWEE letters bevatten die maar ÉÉN KEER weg gestreept kunnen worden. 
Streep eerst de lange woorden weg en bewaar de korte tot het laatst. 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 Welland Hecht.

Editie 2 | 2019

Welland puzzel
Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
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Doorspoelbaar stomazakje. 
“Sinds een jaar heb ik een stoma op 

mijn dikke darm. Alhoewel ik hier erg 

aan moest wennen gaat het nu goed. 

Ik gebruik een 1-delig stomazakje die 

ik enkele keren per dag verwissel. Ik 

heb nooit last van lekkages en de huid 

rond mijn stoma ziet er goed uit. Recent 

heb ik een camper gekocht en zou ik 

graag, samen met mijn vrouw, er op 

uit willen trekken. Via via hoorde ik van 

het bestaan van een stomazakje wat 

door het toilet kan worden gespoeld. Ik 

had hier nog niet eerder van gehoord 

en vraag mij af of dit iets voor mij zou 

kunnen zijn. Is de kwaliteit van het 

zakje net zo goed als het zakje wat 

ik nu gebruik en kan dit door ieder 

toilet worden gespoeld zonder dat er 

verstoppingen optreden?” 

“Goed te horen dat het goed gaat en 

dat u er op uit wilt gaan trekken met 

uw camper. Het stomazakje wat u 

bedoelt is inderdaad doorspoelbaar. 

Het geeft u extra vrijheid. De kwaliteit 

van de huidplaat en het stomazakje 

doen niet onder voor de niet 

doorspoelbare colostomazakjes. Met 

één handeling kunt u het buitenzakje 

scheiden van het binnenzakje. Het 

binnenzakje met daarop de huidplaat 

is volledig biologisch afbreekbaar en 

kan daarom gewoon door het toilet 

gespoeld worden. Het zorgt niet voor 

verstoppingen.

Op dit moment zijn de doorspoelbare 

colostomazakjes te verkrijgen in twee 

uitvoeringen. De Flair Active Xtra is 

een doorspoelbaar colostomazakje 

welke met binnenzakje en huidplaat 

door het toilet kan worden gespoeld. 

De Aurum Xtra is een colostomazakje 

waarbij u de keuze heeft om het 

binnenzakje ook nog te scheiden van de 

huidplaat. Op deze wijze spoelt u enkel 

het binnenzakje door. De huidplaat 

kan desgewenst in de afvalemmer 

gedeponeerd worden. U kunt er ook 

voor kiezen om het binnenzakje met 

de huidplaat door te spoelen. Bij de 

Aurum Xtra is Manuka Honing aan de 

huidplaat toegevoegd. Manuka Honing 

is een natuurlijk product en kenmerkt 

zich door de antibacteriële werking en 

het ontstekingsremmend effect. Dit 

kan helpen bij het bevorderen van een 

gezonde huid rondom de stoma.

U kunt altijd een proefpakket bij ons 

aanvragen zodat u het doorspoelbare 

zakje eerst thuis eens rustig kunt 

proberen. Rest ons u veel veilige 

kilometers en veel plezier toe te 

wensen.”

Pancaking

“Ik heb een colostoma en sinds enkele 

maanden regelmatig het probleem dat 

mijn ontlasting niet wil zakken in het 

zakje. Als ik niet tijdig het zakje verwissel 

krijg ik lekkage. Als ik thuis ben vind ik 

dat niet zo’n probleem maar als ik van 

huis ben is dit soms lastig. Ik gebruik een 

1-delig stomazakje en heb al meerdere 

merken geprobeerd. Wat zou ik hier aan 

kunnen doen?”

“Hetgeen wat u beschrijft is een 

probleem dat met enige regelmaat 

voorkomt bij mensen met een 

colostoma.  De output hoopt zich op 

rondom de stoma en zakt niet naar 

beneden. Dit wordt ook wel pancaking 

genoemd. Door deze ophoping van 

ontlasting wordt uiteindelijk de huidplaat 

letterlijk van de buik gedrukt waardoor 

lekkage ontstaat. Oorzaken zijn onder 

andere te stevige (plakkerige) ontlasting 

en vacuüm trekken van het zakje 

waardoor de binnenzijde tegen elkaar 

gaat “plakken”.

De ontlasting kan hierbij de onderkant 

van het zakje letterlijk niet bereiken. 

Zorg er voor dat u in ieder geval 

voldoende drinkt en voldoende 

vezelrijke voeding eet. Zorg zo mogelijk 

voor voldoende lichaamsbeweging. Er 

zijn nog wel wat mogelijkheden wat 

u zelf zou kunnen doen. U kunt wat 

lucht in het zakje blazen voor u het 

aanbrengt waardoor de kans op een 

vacuüm wat wordt vermindert. U kunt 

de APzyme Anti-Pancaking Gel eens 

proberen. APzyme is een gel die aan de 

binnenkant van het stomazakje moet 

worden gesmeerd. De gel maakt het 

materiaal aan de binnenkant van het 

stomazakje veel gladder, waardoor 

ontlasting gemakkelijk naar de bodem 

glijdt. Dankzij de enzymen die aan de 

gel zijn toegevoegd, kan bovendien de 

geur worden geneutraliseerd. Daarnaast 

is gebleken dat het gebruik van het 

doorspoelbare colostomazakje van 

Welland gunstig kan uitpakken voor 

mensen met pancakingsproblemen. 

Anders dan bij een niet doorspoelbaar 

stomazakje is het filter gescheiden en is 

de folie aan de binnenkant gladder. De 

ontlasting zakt hierdoor wat makkelijker 

naar de onderzijde van het zakje. Op 

dit moment zijn de doorspoelbare 

colostomazakjes te verkrijgen in twee 

uitvoeringen. De Flair Active Xtra en de 

Aurum Xtra. U kunt er voor kiezen om 

deze (binnen)zakjes door te spoelen 

maar u kunt deze uiteraard ook 

gebruiken zoals u nu gewend bent. 

U kunt altijd een proefpakket bij ons 

aanvragen zodat u het eens rustig kunt 

proberen.”

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.

Winnaars puzzel

Vraag & antwoord
Welland Service Team
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Stomacap

• Geschikt voor colostomadragers

• Beschikbaar in uitknipbare versie en stansmaat 35 mm. (zonder kijkvenster)

• Huidplaat is zeer huidvriendelijk en bevat Manuka honing

• Kleine opvangcapaciteit voor output en/of vocht

• Dual-Carb®2 filter zorgt voor een optimale geurabsorptie

• Tissue van de stomacap is sneldrogend en waterafstotend

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

Ook behoefte aan een stomacap
tijdens het sporten of na het spoelen?

Gebruik de Zensetiv pleisters van Wellform Medical: 

• Groot draagcomfort door soepele en huidvriendelijke  

 pleister met siliconen kleeflaag

• Absorptie van kleine hoeveelheden output en/of vocht

• Te gebruiken in plaats van een stomacap of minizakje

• Verkrijgbaar in 2 maten: 7,5 x 7,5 cm en 10 x 10 cm

Ook behoefte aan een 
pleister na het spoelen?

Distributeur: Wellform Medical BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren 
T 088 - 6670065 • E info@wellform.nl • I www.wellform.nl




