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03 De ‘Goodbye-mail’ 

U kent ze vast wel. Organisaties die mailtjes of nieuwsbrieven sturen 
onder de noemer ‘do not reply’. Vaak onderaan het bericht nog 
ondersteund door de mededeling om vooral niet op een mail te 
reageren omdat deze toch niet aankomt of door niemand gelezen 
wordt. Ik begrijp daar dus helemaal niets van! Wat is er erg aan een 
klant die reageert op een mail? Klantcontact willen we toch juist? 
Veel bedrijven stoppen veel tijd, geld en energie in acquisitie. Maar 
eenmaal succesvol dan is communicatie klaarblijkelijk geen onderdeel 
meer van ‘de business case’. Ik hoop dat u ons bedrijf anders ervaart. 
De ‘do not reply’-mail zult u bij ons niet snel aantreff en. 

Waarom dit onderwerp? Omdat dit voorlopig mijn laatste column zal 
zijn als Directeur van Welland en het vervolgens van mijn kant dan ook 
een tijdje stil blijft. Na ruim 10 jaar dit ambt met enorm veel trots en 
plezier bekleed te mogen hebben, heb ik per 1 november jl. het stokje 
overgedragen aan mijn collega Robin Engels. Een opvolger aan wie 
ik ‘de sleutel van de zaak’ vol vertrouwen in bewaring geef. Robin is al 
jaren aan ons bedrijf verbonden en voor de meeste mensen inmiddels 
een bekend gezicht. Samen met het team gaat hij verder bouwen aan 
Welland in Nederland én België. Een mooie uitdaging die met veel 
ambitie en nieuwe energie aangegaan wordt. Dat zorgt voor een frisse 
wind, wat op zijn tijd louterend werkt.

Zelf zal ik als COO (ik moest zelf ook aan deze titel wennen) het 
primaire proces binnen Cornelion gaan leiden, een groep van 
bedrijven die actief is in de stomazorg. Welland en Wellform behoren 
ook tot deze groep. Een mooie en zeker ook spannende klus met veel 
mooie projecten in binnen- en buitenland. De ervaring van Welland 
en ook Wellform neem ik als waardevolle bagage mee.
  
Het doet me goed dat ik ook in mijn nieuwe rol, zij het op iets meer 
afstand, toch betrokken zal blijven bij alles wat er zich in Heteren 
afspeelt. Sterker nog, het hoofdkantoor van Cornelion gaat zich in 
het pand van Welland vestigen. Het wordt daar dus een drukke, maar 
vooral ook gezellige en inspirerende bedoeling. Ik ga ervan uit dat ik 
velen van u zeker nog zie. In plaats van de optie ‘do not reply’ hanteer 
ik daarom liever een meer sympathieke ‘goodbye’-variant. 

Met bijzonder veel genoegen heb ik mijn werk, met als leuk 
terugkerend onderdeel het schrijven van deze columns, vorm en 
inhoud gegeven. Voor de afgelopen 10 jaar: dank aan iedereen voor 
de mooie jaren. Voor nu: blijft allen gezond. Voor later: hopelijk en 
wellicht tot ziens bij Cornelion. �
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Een nieuwe naam voor een bestaand concept.

Mooier, beter en interactiever! Begin 2021 gaat StomaConnect live.

Uniek platform voor stomadragers en zorgprofessionals.

Nieuwsgierig? Nog even geduld…

Sluit jij je aan 
bij StomaConnect?
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Al vele jaren waren de Fulcionel steunbandages een vaste 
waarde in het assortiment van Wellform Medical. Achter de 
schermen is de afgelopen periode echter hard gewerkt aan 
een naamswijziging. Met gepaste trots kunnen wij nu melding 
maken van deze verandering. De naam Fulcionel zal wijzigen 
in Hersubel Original onder het label van Hersubel: fi rst class 
Hernia Support Belts! Maar daar is het niet bij gebleven. Naast 
een volledig nieuwe naam, zijn er ook diverse innovaties 
doorgevoerd aan de reeds bestaande lijn steunbandages. Ook 
zal op korte termijn een volledig nieuwe lijn steunbandages 
toegevoegd worden aan het label Hersubel. Daarover 
verwachten wij begin 2021 meer nieuws te kunnen brengen.

Hersubel Original
De Hersubel Original steunbandage biedt optimale en 
comfortabele ondersteuning aan de buik en parastomale 
hernia’s. Ook tijdens activiteiten en inspanningen. De 
steunbandage is beschikbaar in de kleuren beige, zwart en wit. 

Tevens zijn de bandages verkrijgbaar in diverse verschillende 
maatvoeringen (zie hiervoor ook de maattabel). 
Zoals reeds aangegeven zijn er verschillende innovaties 
doorgevoerd aan de Hersubel Original steunbandage:

• Een bredere siliconenstrip voor optimaal draagcomfort;
• De steunbandage is nog eenvoudiger te positioneren   
 dankzij de verbeterde klittenbandsluiting en de reeds   
 bestaande geïntegreerde handschoen, ook te gebruiken   
 door mensen met een verminderde handfunctie;
• Een zachte stof die sterke, maar optimale en comfortabele   
 ondersteuning biedt.

Fulcionel wordt Hersubel Original

Bredere 

siliconenstrip 

Product Maat Breedte Wit Zwart Beige

Hersubel
Original

steunbandage

hoogte
16 cm

XS tot 75 cm F16WXS F16ZXS F16BXS

S 75 tot 90 cm F16WS F16ZS F16BS

M 90 tot 105 cm F16WM F16ZM F16BM

L 105 tot 120 cm F16WL F16ZL F16BL

XL 120 tot 135 cm F16WXL F16ZXL F16BXL

XXL 135 cm tot 150 cm F16WXXL F16ZXXL F16BXXL

Product Maat Breedte Wit Zwart Beige

Hersubel
Original

steunbandage

hoogte
20 cm

XS tot 75 cm F20WXS F20ZXS F20BXS

S 75 tot 90 cm F20WS F20ZS F20BS

M 90 tot 105 cm F20WM F20ZM F20BM

L 105 tot 120 cm F20WL F20ZL F20BL

XL 120 tot 135 cm F20WXL F20ZXL F20BXL

XXL 135 cm tot 150 cm F20WXXL F20ZXXL F20BXXL

Product Maat Breedte Wit Zwart Beige

Hersubel
Original

steunbandage

hoogte
26 cm

XS tot 75 cm F26WXS F26ZXS F26BXS

S 75 tot 90 cm F26WS F26ZS F26BS

M 90 tot 105 cm F26WM F26ZM F26BM

L 105 tot 120 cm F26WL F26ZL F26BL

XL 120 tot 135 cm F26WXL F26ZXL F26BXL

XXL 135 cm tot 150 cm F26WXXL F26ZXXL F26BXXL

Custom-made FSCM custom-made Op verzoek op maat gemaakt en
binnen 3 weken leverbaar.

Breng de steunbandage bij voorkeur liggend
aan. Leg de band neer ter hoogte van uw taille.

Stap 1

Breng de band rondom uw middel aan. 
Met behulp van de handschoen kan de 
steunbandage eenvoudig gepositioneerd 
worden om zo de meest optimale steun te 
bieden.

Stap 3

Houd met de ene hand het klittenband-
gedeelte van de steunbandage vast en schuif 
de andere hand in de ‘handschoen’.

Stap 2

Zorg ervoor dat de stof ter hoogte van de stoma 
gepositioneerd is. Het klittenband dient buiten 
het gebied van de stoma gedragen te worden.

Stap 4

Gebruiksadvies
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Meneer heeft sinds een half jaar een colostoma en recent is er een parastomale 

hernia ontstaan. Hij vindt het leuk om regelmatig in de tuin te werken. Op advies 

van de stomaverpleegkundige heeft hij een stomasteunbandage met opening 

gekregen, hij vond echter de opening in de band niet prettig. Om deze reden is 

meneer de Fulcionel steunbandage gaan gebruiken. 

Meneer was tevreden over de Fulcionel steunbandage, mede 

door de comfortabele steun en de handschoen welke het 

aanbrengen makkelijker maakt. Enig nadeel was de siliconen 

biesband, deze rolde snel om.

Toen meneer benaderd werd met de vraag een nieuwe stomasteunbandage te testen, reageerde hij positief. Meneer heeft de 

Hersubel Original steunbandage ruime tijd getest en is erg te spreken over de nieuwe, bredere siliconen biesband. De band 

krult niet meer om doordat de siliconen golfjes voor meer grip zorgen op de huid. Hierdoor blijft de band zelfs tijdens zijn 

tuinwerkzaamheden goed op zijn plaats zitten. 
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Interview
Voor Irene Westerbeek (36) is het dagelijkse realiteit sinds de corona uitbraak: digitale 

meetings met haar studenten van de Kunstacademie. Ook voor dit interview zoeken 

we via de digitale weg contact met elkaar. Een opgewekte, zelfverzekerde vrouw 

zien we op het beeldscherm verschijnen, maar achter dit stoere beeld schuilt ook 

een kwetsbare kant. Deze kwetsbaarheid toont zij in haar persoonlijke blogs, te 

lezen op www.fromshitgirltofitgirl.com en social media. Daarnaast is ze personal 

trainer en geeft ze krachttraining aan vrouwen. Sport is voor Irene een belangrijke 

rol gaan spelen toen ze ziek werd.

In 2009 werd bij Irene de ziekte van Crohn 
geconstateerd. Door middel van medicatie leek zij 
deze ziekte twee jaar onder controle te hebben. Tot de 
eerste complicatie ontstond; namelijk een peri-anaal 
abces. Helaas bleef het hier niet bij. Irene onderging 8 
operaties en ze werd meerdere malen bij de eerste hulp 
en huisarts geholpen aan haar abcessen.

In 2017 maakte Irene zich klaar voor een volgende 
operatie; er werd namelijk een colostoma bij haar 
aangelegd om de fistels tegen te gaan. Om zich daar op 
voor te bereiden ging ze op onderzoek uit. “Ik voelde 
mij vrij machteloos over de hele situatie, en toen ik had 
gelezen dat sterke buikspieren goed waren voor de 
stomaoperatie en het herstel ben ik mij daar op gaan 
focussen.” Al snel kwam ze erachter dat het lastig was 
goede hulp te vinden om haar hierin te begeleiden. 
“De hulp die ik vond sloot niet aan op mijn wensen en 
behoeften en de oefeningen die ik kon vinden waren 
van een dusdanig niveau “Goedemorgen Nederland”, 
dat ik wist dat die oefeningen niks voor mijn lichaam 
gingen doen. Doordat ik zelf alles heb moeten 
uitzoeken weet ik nu meer dan een gemiddelde 
personal trainer.” 

Door krachttraining had Irene voor haar operatie een 
sixpack en ging het herstel daarna voorspoeding. 
“Eigenlijk zou iedere Crohn patiënt dit moeten doen. 
Veel van mijn klanten hebben IBD (Inflammatory Bowel 
Disease) en met personal training maak je een soort 
harnas. Door het sterk maken van je “core” bescherm 
je jouw organen en ben je pijnbestendiger, want je 
kan tegenkracht bieden. Ik ontdekte dat alle klachten 
dragelijker werden door sterker te worden. En natuurlijk 
moet je wel voorzichtig doen.”

met Irene Westerbeek 
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Eén van de belangrijkste tips die Irene mee wilt geven: 
zorg dat jij je altijd goed inwikkelt. “Ik heb een goede 
strakke band om en ik probeer eerst nieuwe oefeningen 
zonder gewicht te doen voordat ik het met gewicht ga 
doen.”  

Via Instagram komen veel lotgenoten in contact 
met Irene. Niet alleen voor tips om te sporten of het 
aanvragen van personal training, maar ook omdat 
zij zich herkennen in het persoonlijke verhaal van 
Irene. Onlangs publiceerde ze een nieuwe blog over 
liefde, seksualiteit en kinderen. Hierop kreeg zij heel 
veel reacties van mensen die zich hierin herkenden. 
Hele lange en persoonlijke verhalen kwamen binnen. 
“Enerzijds heel erg ontroerend maar anderzijds 
frustreert het mij dat het er zo veel zijn en ik niet 
iedereen kan helpen. Ik lijk heel erg stoer, maar ik ben 
eigenlijk een heel gevoelig schepsel. Ik kan niet altijd 
andermans emoties binnen laten komen, omdat ik er 
dan ook weer middenin kom te zitten. Dus dat kan ik 
niet altijd toelaten.” Door middel van personal training 
en haar verhaal te delen via de website en social media 
kan ze lotgenoten op weg helpen, maar uiteindelijk 
moet iedereen het zelf doen. “Je kan iemand motiveren 
maar er komen ieder jaar weer nieuwe stomapatiënten 
bij, ik kan dat niet voor iedereen oplossen. De 
zorg moet veel meer inzetten op het contact met 
lotgenoten. En alsjeblieft ook veel meer voor jonge 
mensen.”

Naast het actief zijn in de sportschool geeft Irene een 
aantal keer in de week les op de Kunstacademie. Op 
de vraag of haar studenten op de hoogte zijn van haar 
ziekte zegt Irene lachend: “als je mij Googelt dan vind 
je álles over mij, ik ben er open over. Je maakt rare 
geluidjes als je voorbij loopt. De stoma is onderdeel van 
mijn identiteit, door de stomahoesjes die ik ontwerp is 
mijn stoma een artistiek medium geworden. 
Op haar website staat een tutorial om zelf stomazakjes 
te maken. “Ik vind het juist hartstikke leuk om mensen 
zelf aan het werk te zetten en ze het zelf te laten 
doen.” Naast deze tutorial deelt Irene informatie over 
de verschillende ziektes, revalidatietips en video’s met 
allerlei work-outs. 

Ondanks haar strijd die ze steeds blijft voeren tegen 
de gevolgen van de ziekte van Crohn, probeert Irene 
overeind te blijven. “Ik heb het gevoel een levensstijl 
gevonden te hebben waarbij ik mijn ziekte onder 
controle kan houden en het leefbaar heb gemaakt.”

Ik deel graag deze tips, om zo 
mensen op weg te helpen.

Het gaat nu al best lang goed
dankzij het sporten, met voeding
en een goede balans tussen rust

en inspanning.
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Helaas zijn sinds het tweede kwartaal van dit jaar de Welland 

stomapleisters (PLA75 en PLA100) niet meer beschikbaar. 

Met veel genoegen kunnen wij nu mededelen dat er 

vergelijkbare pleisters zijn opgenomen in het assortiment van 

Wellform Medical, namelijk de ZenSetiv Stomapleisters. Het 

zijn pleisters, bedoeld voor het afdekken van een continent 

stoma of een stoma na irrigatie. De pleister bestaat uit een 

absorberende kern en een polyurethaan kleefl aag. De pleisters 

zijn niet steriel en voor éénmalig gebruik.

1. Reinig, indien nodig, de huid rondom de stoma met water.

Gebruik geen alcohol, vette crèmes etc.

2. Verwijder één gedeelte van de beschermfolie aan de 

achterzijde van de pleister (zie foto 1).

3. Breng de pleister, van onder naar boven, aan over de stoma 

(zie foto 2).

4. Verwijder het tweede gedeelte van de beschermfolie aan de 

achterzijde van de pleister (zie foto 3).

5. Wrijf de pleister goed aan, zodat deze gereed is voor 

gebruik (zie foto 4).

Waarschuwing: 

De ZenSetiv Stomapleisters kunnen slechts éénmalig worden 

gebruikt. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting.

Maatvoering

Er zijn twee varianten beschikbaar: een pleister van 10 x 10 

centimeter met artikelcode ASPLA100 en een pleister van 7,5 

x 7,5 centimeter met artikelcode ASPLA75. In de verpakking 

zitten 20 pleisters.

ZenSetiv Stomapleisters
Nieuw in het assortiment van Wellform: de ZenSetiv Stomapleisters!

1 2

3 4
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In de vorige editie van dit magazine was 

een uitgebreid interview met Danny 

Kuiper te lezen. Zijn ziekte en het krijgen 

van en het sporten met een stoma 

kwamen hierin aan bod. Daarnaast 

hebben we ook aandacht besteed aan 

het feit dat hij op 4 juni 2020 de Alpe 

d’HuZes zou gaan fi etsen. Helaas heeft 

dit evenement door corona niet plaats 

gevonden. Nu ruim een half jaar later 

spreken we weer met Danny. Hoe ervaart 

hij deze tijd van corona en het wegvallen 

van de Alpe d’HuZes?

Ondanks het feit dat de Alpe d’HuZes werd afgelast, 
heeft Danny deze berg zes keer weten te beklimmen. 
“Uiteindelijk heb ik de rit kunnen fietsen op de dag dat 
het evenement zou plaats vinden, namelijk op de Tacx 
hometrainer in de tuin. Je sluit dan je computer aan op 
de hometrainer en dan trekt als het ware het parcours 
van de Alpe d’HuZes aan je voorbij. De weerstand is dan 
te vergelijken met de echte Alpe d’HuZes. Ondanks dat 
je in de tuin de beleving van het evenement mist was 
het wel heel leuk om te doen. Gedurende de dag zijn 
familieleden en teamgenoten langs geweest om mij aan 
te moedigen.” 

De voorbereidingen voor de Alphe d’HuZes zijn ook 
anders gelopen dan gepland. “Normaal gesproken 
gaan we met een groepje trainen in de Ardennen en 
in de Limburgse heuvels. Helaas zat dat er nu niet in.” 
Als alternatief heeft Danny getraind met zijn eigen 
vriendengroep en heeft hij een nieuwe compagnon 
gevonden in het fietsen, namelijk zijn vrouw. “Doordat 
de sportschool dicht zat, kon mijn vrouw niet sporten 
en heeft ze een racefiets gekocht. We hebben samen 
heel wat ritjes gemaakt. En nog steeds, op zaterdag 
fiets ik met mijn vriendengroep en op zondag met 
mijn vrouw. Mijn conditie is dan nu ook uitmuntend”, 
zegt Danny lachend. Gelukkig heeft corona ook leuke 
dingen gebracht. Als je denkt dat Danny na het fietsen 
van de Alpe d’HuZes stil is gaan zitten, heb je het mis. 
In september heeft hij samen met de fietsclub een 
monstertocht afgelegd: ruim 200 kilometer hebben 

ze gefietst. ”Dat ging buitengewoon goed. Ik was wel 
helemaal uitgeput maar trots dat het zo goed ging.”

Een mindere kant van corona heeft Danny ervaren 
met de controles die hij heeft in het ziekenhuis. “Vanaf 
de beginperiode van mijn stoma heb ik een vaste 
verpleegkundige waar ik contact mee heb, nu in deze 
corona tijd was dat niet het geval. Eens per half jaar 
moet ik bloed prikken en één keer per jaar krijg ik een 
ct-scan. Als je dan iedere keer andere mensen ziet 
dan jouw ‘vertrouwde’ verpleegkundige is dat niet fijn. 
Je hecht je heel erg aan de persoon met wie je sinds 
jaar en dag mee te maken hebt. Gelukkig kreeg ik de 
telefonische uitslag wel van mijn vaste verpleegkundige. 
Achteraf bleek dat zij was opgeroepen te helpen op de 
IC.” 

Ook op zijn werk zijn de gevolgen van corona 
merkbaar. “Als je een douane-expeditiebedrijf runt dat 
zich richt op de afhandeling van vlees en vis uit landen 
zoals Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Azië of Australië 
is het niet mogelijk om vanuit huis te werken. We 
hebben allerlei voorzorgsmaatregelen genomen; we 
hebben aparte kantoren gecreëerd, bureaus uit elkaar 
geschoven, er is handgel aanwezig. Dit alles om het 
risico op verspreiding te beperken.”

 “In de toekomst hoop ik gezond te blijven en lekker 
te kunnen blijven sporten. Persoonlijk ben ik niet bang 
om corona te krijgen, we moeten met z’n allen goed 
oppassen en scherp blijven. De maatregelen die ons 
opgelegd worden voelen helaas wel onnatuurlijk aan 
en soms is het een opgave. Hopelijk komt er snel een 
vaccin zodat alles weer het ‘oude’ wordt.”

Interview
met Danny Kuiper 
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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 mei 2021. �

Winnaars puzzel

• De heer Feijen   
 (Coevorden)
• Mevrouw van Lent
 (Oss)
• Mevrouw Mansvelders 
 (Heeze)

*Bij inzending geef je toestemming voor het publiceren van je naam en woonplaats in de volgende editie van Welland Hecht.
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Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
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Horizontaal
1 Openlijke aanprijzing 6 straatsteen 12 zinspreuk 14 plaats in Noord Holland 15 persoonlijk voornaamwoord 17 Ethiopië (in 
internetadres) 18 zeepwater 20 en anderen (afk.) 21 jongensnaam 22 Arabische gomhars 25 hoofd van een klooster
28 plaats in USA 29 land in Afrika 31 mikpunt 32 editie (afk.) 33 klaar 35 elektrische deeltje 36 persoonlijk voornaamwoord
37 reeks 38 Arabische vorst 40 oever 42 bedrijfstak (afk.) 43 kuis 44 lekkernij 46 offi  cieel stuk 48 streek in Brabant
51 ofschoon 53 sportmanifestatie (afk.) 54 mond van een dier 56 nanofarad (afk.) 57 gram (afk.) 58 deel van de dag
60 ingespannen kijken 62 extraatje 64 tevreden 66 veroveren 68 voorzetsel 69 voor Christus (afk.) 70 sukkel 72 voegwoord
73 titel 74 cijfer 76 plezier 78 plat drukken 79 edelgas.

Verticaal
1 Ruitersportattribuut 2 inhoudsmaat (afk.) 3 plaats aan de Linge 4 vervoermiddel 5 ziekte (afk.) 7 Frans voorzetsel 8 denkbeeld
9 plaats in Utrecht 10 afstandsmaat (afk.) 11 billijk 13 windrichting (afk.) 16 verste deel 18 kunstleer 19 vis 21 gast 23 legsel
24 opgenomen geld (afk.) 26 internationale organisatie (afk.) 27 behoudens weglatingen (Lat.afk.) 30 soort bier
34 vervoermiddel 36 bedenkingen uiten 38 verzetsgroep 39 hert 40 houw 41 jongensnaam 45 aanschaf 47 voeling
49 vlak maken 50 adellijke vrouw 52 deel van een vuurwapen 54 deuk 55 wig 57 prima 59 voegwoord 60 landenteken
61 anoniem (afk.) 63 voorzetsel 65 huwelijk 67 Romeinse keizer 71 kindje 74 account executive (afk.) 75 voorzetsel 76 penarie 
77 tangens (afk.).
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Stomasteunbandage 
“Ik heb sinds 2018 een colostoma. Al 

enige tijd ervaar ik een bolling rondom 

mijn stoma. Hierdoor lijkt mijn stoma 

meer zichtbaar onder mijn kleding. Ik 

heb het idee dat het groter wordt. Wat 

zou dit kunnen zijn?” 

“Het is goed dat je aandacht schenkt 

aan een bolling bij de stoma. Dit 

zou er op kunnen duiden dat je 

een parastomale hernia (breuk in 

de buikwand naast de stoma) hebt 

ontwikkeld. Allereerst is het verstandig 

om contact op te nemen met jouw 

stomaverpleegkundige. Deze kan 

beoordelen of er daadwerkelijk sprake 

is van een parastomale hernia. Indien 

dit het geval is kan het verstandig zijn 

om een stomasteunbandage aan te 

laten meten. De stomaverpleegkundige 

kan hiervoor een machtiging schrijven. 

De stomasteunbandage moet ervoor 

zorgen dat de bolling niet groter 

wordt. Er zijn diverse banden op 

de markt. Wellform heeft o.a. een 

stomasteunbandage zonder opening in 

haar assortiment, welke in drie kleuren 

en in diverse hoogtes verkrijgbaar 

zijn. Deze band geeft comfortabele 

steun en omdat de opening ontbreekt 

zit het mooi glad onder uw kleding. 

Door middel van de handschoengreep 

kun je de band eenvoudig in de juiste 

positie aanbrengen. Verder blijft de 

band mooi in positie zitten door de 

stevige biesband met siliconen golfjes.” 

Probleem met stomasteunbandage
“Ik gebruik sinds enige tijd de Fulcionel 

stomasteunbandage. De band geeft 

voor mijn parastomale hernia prettige 

steun. Echter ervaar ik dat de rand soms 

omklapt en dat zit niet prettig.”

“Het klopt inderdaad dat bij onze 

Fulcionel stomasteunbandages de 

biesband wel eens omklapt. Wellform 

heeft recent een aantal verbeterpunten 

doorgevoerd met betrekking tot 

de Fulcionel stomasteunbandages. 

In de nieuwe versie is de biesband 

breder en wat steviger gemaakt. 

Tevens zijn de siliconen nopjes 

vervangen door siliconen golfjes. 

Deze veranderingen geven veel meer 

draagcomfort. Maar nog belangrijker 

is dat de kans op omklappen van de 

biesband hiermee sterk gereduceerd 

is. De handschoengreep op de 

band heeft bovendien een volledig 

klittenbandgedeelte waardoor deze 

nog eenvoudiger te positioneren is. 

Maar bovenal geeft de band nog steeds 

een goede comfortabele steun bij 

parastomale hernia’s.”

Prolaps

“Ik heb sinds 4 jaar een ileostoma. 

Sinds kort ervaar ik dat mijn stoma 

regelmatig groter wordt. Dit verergert 

wanneer ik hoest of actief ben en is 

zichtbaar onder mijn kleding. Ik heb 

er geen pijn aan. Ik kom niet meer 

bij een stomaverpleegkundige in het 

ziekenhuis. Wat kan ik het beste doen?”

“Gelet op jouw omschrijving is het 

mogelijk dat je een prolaps (uitstulpend 

stoma) hebt. Dit kan o.a. ontstaan 

door een te ruime opening in de 

buikwand, slappe buikspieren of door 

teveel druk op de buikwand. Het is 

verstandig een afspraak te maken 

met de stomaverpleegkundige in het 

ziekenhuis. Deze kan beoordelen 

of er daadwerkelijk sprake is van 

een prolaberend stoma. Om een 

prolaps tegen te gaan kun je een 

stomasteunbandage gaan dragen. Deze 

breng je bij voorkeur aan wanneer je op 

bed ligt. De prolaps zal dan het meest 

teruggetrokken liggen. Wellform heeft 

o.a. de Hersubel Original steunbandage 

in haar assortiment. Deze steunbandage 

heeft geen opening en zorgt ervoor dat 

de prolaps niet verder uitstulpt.”
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Vraag & antwoord
Welland Service Team
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De stomaverpleegkundigen van het 
Welland Service Team zijn 5 dagen per 
week bereikbaar en kunnen samen 
met jou kijken naar een mogelijke 
oplossing. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met ons kantoor via 
telefoon (088 - 66 700 66) of mail 
(info@welland.nl). Zij helpen je graag.

Inge

Theo

Nelleke



Doorspoelen, en weg!

Hecht aan mensen. Aurum® Xtra
doorspoelbaar systeem

Aurum Xtra: het zakje dat in het toilet kan. 
Velen gingen je voor.

• Optimale keuzevrijheid: doorspoelen of weggooien! 
• Duidelijke impact op het leven van mensen met een colostoma
• Alleen te gebruiken voor stomadragers met een colostoma

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

Hecht aan mensen.

Wil jij de 1-delige Aurum® Xtra uitproberen? Vraag dan gratis proefmateriaal aan op Welland.nl, via 
info@welland.nl of neem telefonisch contact op via 088 – 6670066.


