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Op het moment van schrijven lijkt het de goede kant uit te gaan 
met de bestrijding van het coronavirus. Wij zijn er nog niet, maar het 
vaccinatieproces komt op gang en het aantal dagelijkse besmettingen 
neemt af. Uiteraard zullen er mensen zijn die een moeilijke periode 
achter de rug hebben en een dierbare of dierbaren zijn verloren. Ook 
hebben veel mensen zelf aan den lijve ondervonden wat het virus 
teweeg kan brengen.

Tevens is de wijze waarop wij contact hebben met elkaar drastisch 
veranderd. Binnen Welland en Wellform hebben wij dat uiteraard ook 
gemerkt. Tijdens de eerste lockdown periode hebben wij getracht 
middels telefoon en mail zoveel als mogelijk contacten te blijven 
onderhouden met zowel verpleegkundigen als stomadragers. Ook 
Facetime was hierbij een geregeld terugkerend medium. Op dit 
moment merken wij dat veel verpleegkundigen mogelijkheden 
hebben om digitaal met ons in contact te komen en zijn zelfs fysieke 
afspraken weer mogelijk. In Nederland wordt stap voor stap gewerkt 
aan het loslaten van maatregelen, al is het besef daar dat de druk in 
ziekenhuizen nog altijd groot is.

Het afgelopen jaar mogen wij dan zelden ‘fysieke’ afspraken hebben 
gehad, wel is achter de schermen hard gewerkt aan een compleet 
nieuwe 1-delige productlijn met vlakke huidplaten. Met trots zullen 
deze unieke producten de aankomende periode geïntroduceerd 
worden in Nederland, meer informatie over de nieuwe lijn is alvast te 
verkrijgen op pagina 3 van deze uitgave. En over uniek gesproken: in 
onze vorige editie is reeds gecommuniceerd over StomaConnect, een 
nieuwe naam voor een bestaand concept waar de bedrijven Welland 
en Wellform onderdeel van uitmaken. Inmiddels is er een eerste 
Webinar georganiseerd voor stomadragers (met name gericht op 
leden van het oude Welland Stoma Forum). Een korte terugblik hierop 
en meer over de plannen voor de nabije toekomst kunt u lezen op 
pagina 4 en 5.

Verder is in deze editie een verhaal opgenomen over Marij en Marieke, 
moeder en dochter die beide een stoma hebben (pagina 6 en 7), zijn 
er ervaringen te lezen van stomadragers over de Hersubel Original 
stoma steunbandage (pagina 8) en is een zeer interessant artikel 
geplaatst over Hanneke Reuvekamp, student aan de Universiteit 
Twente. Uiteraard ontbreken ook de puzzel en de rubriek ‘vraag en 
antwoord’ niet in dit magazine. Rest mij u veel leesplezier toe te 
wensen en uiteraard een zeer goede gezondheid!
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Wij zijn nu ook bereikbaar via What’s app: 

+ 31 630582369
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De afgelopen jaren is achter de schermen gewerkt aan een 

update van de huidige 1-delige vlakke Aurum productlijn met 

Manuka honing. Mede dankzij gesprekken met stomadragers 

is een behoorlijk aantal innovaties tot stand gekomen.

Zwarte zakjes

Eén van de belangrijkste innovaties is een lijn zwarte zakjes 

voor de colo-, ileo- en urostomadrager. Veel stomadragers 

dragen zwarte onderkleding, waardoor een zwart zakje 

nog meer discretie kan opleveren. Naast de zwarte zakjes is 

dezelfde lijn ook beschikbaar in een zandkleur. Stomadragers 

kunnen eventueel zelf de kleurkeuze bepalen, een mix van 

beide zakjes is hierbij dus ook mogelijk.

Vorm van de huidplaat

De vorm van de huidplaat is een tweede belangrijke 

innovatie. Door inkepingen in alle hoeken van de huidplaat 

volgt de huidplaat nog beter de contouren van de huid. Uit 

testen is gebleken dat deze vorm ook zeer geschikt is voor 

stomadragers met een breuk (parastomale hernia). 

Huidvriendelijke ingrediënten, inclusief Manuka honing

De ingrediënten van de huidplaat zijn t.o.v. bestaande Welland 

materialen niet gewijzigd. Dat betekent dat ook de huidplaat 

van de nieuwe productlijn huidvriendelijke ingrediënten, 

inclusief Manuka honing, bevat. De Welland huidplaat is uniek 

in zijn soort en vormt de basis voor een gezonde huid rondom 

de stoma. Wel is een wijziging gedaan in het materiaal van de 

toplaag van de huidplaat, waardoor de huidplaat zeer fl exibel 

aanvoelt.

Aurum Plus
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Welland introduceert compleet nieuwe 1-delige vlakke productlijn:

Ileostomie sluiting

De unieke ileostomiesluiting ‘legen met het lipje’ is ook 

doorgevoerd op de nieuwe lijn ileostomiezakjes. Het 

klittenband is echter vervangen door een systeem waarbij 

de sluiting gemakkelijk en snel met een zeker gevoel 

dichtgemaakt kan worden. 

Urostomie sluiting 

In de nieuwe lijn urostomiezakjes is de sluiting op een 

dusdanige wijze gekoppeld aan de onderzijde van het zakje, 

dat de kans op draaien van het zakje geminimaliseerd wordt. 

Ook de tappocket is verwerkt in het zakje, waardoor de 

sluiting op een discrete en veilige manier opgeborgen kan 

worden in het zakje.

Maatvoering

De huidplaten zijn verkrijgbaar in een uitknipbare versie en 

diverse voorgestanste maten. De zakjes zijn verkrijgbaar in 

mini, midi en maxi varianten waarbij de mini variant alleen 

beschikbaar is in combinatie met een uitknipbare huidplaat. 

De midi en maxi zakjes zijn beschikbaar in combinatie met 

een uitknipbare huidplaat en diverse voorgestanste maten. 

Voor een totaaloverzicht van alle beschikbare maten en 

artikelcodes verwijzen wij graag naar de website www.

welland.nl.  

met



Stomadragers, stomaverpleegkundigen én fabrikanten 

van stomamateriaal streven altijd naar de best mogelijke 

producten en zorg. Op basis van kennis en ervaring ontstaan 

nieuwe ideeën en inzichten. Als deze niet op een centrale plek 

worden gebundeld, gaat waardevolle kennis verloren. En dat 

is natuurlijk zonde. 

Daarom is er StomaConnect! Hét online platform waar 

stomadragers, stomaverpleegkundigen en fabrikanten van 

stomamateriaal samen komen met als doel stomazakjes, 

stoma-accessoires en stomazorg te verbeteren, te verrijken 

of te vernieuwen. Hierbij geldt het principe van ‘brengen 

en halen’. U deelt uw kennis, ideeën en ervaring. U haalt 

informatie, innovatie en zorg.

Bij StomaConnect woont u leuke bijeenkomsten bij en praat u 

rechtstreeks met de fabrikant over producten. Dit kan ook uw 

product worden. Voelt u zich in een grote groep iets minder 

prettig? Deel dan online uw ideeën, bijvoorbeeld via onze 

webinars.

Uw ervaring is waardevol. Deel deze met onze fabrikanten. 

Test nieuw materiaal, geef uw mening in enquêtes of 

ondersteun bij het maken van instructiemateriaal.

Natuurlijk kunt u bij StomaConnect ook terecht voor 

deskundig advies. Verpleegkundig consulenten geven u tips 

over het gebruik van materiaal, vragen hoe het met u gaat of 

bezoeken u thuis bij een probleem met de stoma. 

Alle ideeën en ervaringen verzamelen. Waardoor fabrikanten 

weer verder kunnen. Om uiteindelijk weer nieuwe 

stomazakjes en stoma-accessoires op de markt te kunnen 

brengen. Die de kwaliteit van leven en zorg verbeteren, 

verrijken en vernieuwen. Die u als eerste kunt testen en 

gebruiken. Zo is de cirkel rond.

Bij StomaConnect wordt u écht gehoord en gezien. Nergens 

heeft u meer invloed op de ontwikkeling van producten. Bij 

StomaConnect is het echt: Ik en de fabrikant! Dus laten we 

connecten. Ga naar www.stomaconnect.com en meldt u aan.

Was jij er bij?

 www.facebook.com/stomaconnect

 www.instagram.com/stomaconnect

 www.linkedin.com/company/stomaconnect

 www.twitter.com/stomaconnect
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Donderdag 18 maart jl. vond het eerste webinar plaats van 

StomaConnect. Het was voor de (nieuwe) leden de allereerste 

kennismaking met het online platform.

De setting was geheel corona-proof ingericht: er was een studio 

opgebouwd in Heteren waar Michiel van Kerkhof als gastheer het 

webinar presenteerde en waar Marleen Elemans-Kloppenburg als 

moderator alle vragen live beantwoordde. Het programma bestond 

uit vooraf opgenomen video’s waarin de fabrikanten Welland 

Nederland, Wellform Medical en Oxmed, die met StomaConnect 

samenwerken, zichzelf voorstelden. Ook werd er door Marleen 

Elemans-Kloppenburg gesproken over de website die gebouwd 

wordt en gaf Rogier Oonk een kijkje in het productieproces (hoe 

komt een nieuw product op de markt). Een leuke twist in het 

programma was de quiz. Hadden de leden goed opgelet tijdens het 

kijken naar de video’s? Want daar gingen de vragen over. Er vielen drie leden in de prijzen: Roos van der Hoeven, Emil Kwint en 

Bas Bijmans. Zij hebben hun prijs persoonlijk overhandigd gekregen (uiteraard op 1,5 meter afstand).

Kon jij er 18 maart niet bij zijn? Niet getreurd. Donderdag 18 november organiseren wij namelijk een nieuw evenement op 

locatie (uiteraard als de corona-regels dit toelaten) waarin je als lid van StomaConnect de mogelijkheden van het platform nog 

beter zult leren ontdekken. Meer over dit evenement volgt later.

Laten we connecten! Volg ons via social media of neem een kijkje op StomaConnect.com
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Bij de start van StomaConnect hebben wij twee leden van het Welland Stoma Forum (WSF) gevraagd over hun ervaringen 

m.b.t. het WSF en wat zij verwachten van StomaConnect.

Hettie Toeter

Hettie Toeter heeft al 12 jaar een stoma. Een half jaar na het krijgen van haar 

stoma kwam zij in contact met Welland. Hettie deed een aanvraag voor een 

stoma steunbandage, waarna stomaverpleegkundige Nelleke van de Vliert van 

Welland bij haar thuis de band aan kwam meten. Hettie: “Omdat ik enthousiast 

meedacht, stelde Nelleke mij de vraag of ik het een meerwaarde zou vinden om 

deel te nemen aan het WSF. Mijn nieuwsgierigheid was groot, dus ik besloot in te 

gaan op deze uitnodiging”.  

 

Tot nu toe heeft Hettie 5 keer deelgenomen aan een Forumdag: “Ik vind het 

prettig dat de groep stomadragers positief is en dat deelnemers niet in de 

slachtofferrol kruipen, maar graag mee willen denken aan productontwikkeling 

en positief in het leven staan. Bovendien is de leeftijd van de stomadragers 

erg gevarieerd.” Dat de fabrikant aandachtig luistert naar de bevindingen 

van de forumleden ervaart Hettie als enorm positief: “Ik heb al meerdere 

productontwikkelingen meegemaakt, deelgenomen aan trials en medewerking 

verleent aan instructiefilmpjes en brochures. Ik vind het leuk om op deze wijze 

een bijdrage te kunnen leveren aan een goede kwaliteit stomazorg.” 

Hettie kijkt uit om deel te kunnen nemen aan StomaConnect en staat ervoor 

open om in de toekomst ook andere stomamaterialen te testen: “Mogelijke 

aanpassingen en verbeteringen aan stomamateriaal vind ik erg belangrijk, zo 

blijf ik direct betrokken en kan ik zelf enige invloed uitoefenen aan het voor mij 

meest geschikte materiaal”. Wel heeft Hettie nog een tip voor de toekomst: 

“Het onderwerp kleding is voor mij erg belangrijk, hopelijk kan hier iets meer op 

worden ingespeeld. Zelf heb ik diverse aanpassingen gedaan aan kleding, zo draag 

ik ondergoed en broeken die hoger in de taille vallen, ook draag ik graag broeken 

met een elastische boord en blousende bovenkleding. Wie weet kan er meer 

uitwisseling van informatie over kleding komen via StomaConnect!”

Thea Korfage 

Thea Korfage is bijna 2 jaar lid van het Welland Stoma Forum en heeft al 46 jaar 

een stoma. Inmiddels heeft zij één keer deelgenomen aan een Forumdag en dat 

is haar goed bevallen: “Ik vond het een zeer nuttige en plezierige bijeenkomst 

waarin veel informatie werd gedeeld en ervaringen werden uitgewisseld.” 

Op het moment dat Thea haar stoma kreeg moest ze het doen met een 

rubberen ring, een boterhamzakje en een elastiekje: “Daarin is gelukkig heel veel 

veranderd. Dat er ook gesproken wordt over de voor- en nadelen van de te testen 

stomamaterialen vind ik ontzettend fijn. Ik kan op deze manier rechtstreeks met 

de fabrikant in gesprek, waardoor direct ingespeeld kan worden op mogelijke 

productverbeteringen.” 

Via de mail werd Thea geïnformeerd over StomaConnect. Dat dit platform wordt 

uitgebreid met meerdere merken dan alleen Welland en Wellform vindt zij zeer 

positief: “Hoe meer merken, hoe beter je een keuze kunt maken”. Thea hoopt 

bij StomaConnect ook te kunnen blijven ervaren hoe andere mensen met hun 

stoma omgaan. “Hoe meer ideeën, hoe meer mogelijkheden. Zelf heb ik al 

meegewerkt aan een test met de Hersubel stoma steunbandage. Maar ook het 

testen van diverse onderdelen van stomamateriaal, zoals tissue, filter, vorm van 

de huidplaat en een ventiel, vind ik zeer waardevol. Ik kan hiermee zelf enige 

invloed uitoefenen op verbeteringen in stomamateriaal, voor mij dus een ideale 

combinatie.”
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Interview
Jaarlijks krijgen veel families te maken met het feit dat er een gezinslid een stoma 

krijgt. Dat is niet alleen voor diegene een ingrijpende gebeurtenis, maar ook voor 

de andere gezinsleden. Maar wat nu wanneer je zelf al een stoma hebt en ook je 

dochter een stoma krijgt? In dit verhaal praten Marij (moeder) en Marieke (dochter) 

openlijk over deze situatie.

Marij heeft al ruim 10 jaar een urinestoma, nadat zij 
eerst 28 jaar een neoblaas (kunstblaas) heeft gehad. 
Marij: “Ik heb een zware eerste bevalling gehad waarbij 
de blaas beschadigd is. Hierdoor heb ik altijd problemen 
gehad met plassen. Na jaren van pijn is er besloten tot 
het plaatsen van een neoblaas. In de beginjaren werkte 
de neoblaas prima, waardoor ik de normale dingen 
goed kon doen. Maar toen kwamen de problemen en 
moest ik steeds vaker zelf katheteriseren. Soms wel 15 
keer op een dag en de pijn werd steeds erger. Toen is 
de optie besproken om een urinestoma aan te leggen. 
Dit was wel een moeilijke en gecompliceerde operatie 
aangezien ik al vaker geopereerd was.”

De dochter van Marij, Marieke, geeft aan dat zij als kind 
nooit het idee heeft gehad dat haar moeder zoveel 
problemen had; “Mijn moeder is een sterke, krachtige 
vrouw van het kaliber ‘niet zeuren, maar doorgaan’. 
Voor mijzelf, maar ook voor mijn zus was het de 
normaalste zaak van de wereld dat mijn moeder plaste 
via een rietje.”

Het herstel na de operatie duurde echter wel lang, 
bijna 5 weken heeft Marij in het ziekenhuis gelegen. De 
darmen kwamen moeilijk op gang. “Ik heb verklevingen 
in mijn buik door de eerdere operaties, dus dat duurde 
wel wat lang, ach ja daarna was ik weer lekker thuis. 
Eerst kreeg ik hulp van de thuiszorg, maar al snel had ik 
in de gaten dat ik dat best zelf kon. De thuiszorg heeft 
mij destijds geadviseerd om gebruik te maken van een 
spiegel.” Dat is ook direct een nadeel geeft Marij aan; 
“Als we op vakantie gaan, moet ik altijd een spiegel 
meenemen.”

Voor Marieke is dat anders. Zij verzorgt haar stoma 
zonder hulpmiddelen. Juist ook, omdat zij op 
verschillende plaatsen haar stoma moet kunnen 
verzorgen. “Als ik op een festival ben, dan moet ik mijn 
stomazakje wel makkelijk kunnen verwisselen”.

Marieke was 38 jaar toen zij een colostoma kreeg. In de 
zomer van 2016 kreeg zij last van haar stuitje. Ondanks 
het feit dat haar ontlastingspatroon normaal verliep, 
kreeg Marieke toch laxeermiddel: “De pijn ging niet weg 
en ik werd doorgestuurd naar het ziekenhuis. In januari 
2017 stortte mijn wereld en die van mijn familie in: een 
grote tumor in de endeldarm met uitzaaiingen naar 
de lever. We hebben samen veel gehuild. Niet alleen 
mijn man en kinderen, die destijds 7 en 11 jaar waren. 
Maar ook mijn ouders, zus en haar gezin. Het was fijn 
dat mijn familie er zo was voor ons. We hebben veel 
steun aan elkaar gehad. Ook richting de kinderen ben 
ik altijd open en eerlijk geweest. Ja, darmkanker is een 
ziekte waar je dood aan kunt gaan, de kinderen hadden 
immers ook vriendjes en vriendinnetjes van wie de opa 
of oma gestorven was aan kanker. Maar ik ga er alles 
aan doen om beter te worden was mijn grote streven.” 

met Marij en Marieke
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Er volgde zware chemokuren en 30 bestralingen met 
chemotabletten. 

                                              

        

Als je open en eerlijk bent dan 
hebben ze begrip voor jou.

Daarna kwam de operatie, Marieke: “Ik kreeg de keuze 
tussen een blijvend colostoma of een tijdelijk ileostoma. 
Maar omdat de tumor dicht bij de anus zat, konden de 
artsen mij niet garanderen dat ik geen problemen zou 
krijgen. Ik heb er veel over gelezen en veel met artsen 
gesproken. Voor mij was het belangrijkste dat ik weer 
snel een normaal leven zou leiden, dat ik weer zoveel 
mogelijk een moeder voor mijn kinderen kon zijn en 
dat ik de 40 zou halen. Dus ik koos voor een blijvend 
colostoma. Eigenlijk zou er ook nog een operatie aan 
mijn lever volgen, maar die heb ik nooit gehad. Tijdens 
een laatste scan voor de leveroperatie bleken de plekjes 
weg te zijn, wat tot op heden gelukkig nog steeds het 
geval is! Ik word nog altijd streng gecontroleerd, want 
het was voor de artsen ook een hele verrassing.”

Hoe is die periode voor Marij geweest? “Heel heftig! Dat 
je dochter kanker krijgt, maakt je heel machteloos. Je 
staat aan de zijlijn. Je wilt er natuurlijk zoveel mogelijk 
voor haar en haar gezin zijn en dat hebben we dus ook 
gedaan.” Dat Marieke ook een stoma kreeg, is nooit een 
punt geweest voor Marij: “Ik sta er zelf goed in, ik ben er 
open over en heb door mijn stoma weer kwaliteit van 
leven gekregen. En Marieke is ook een sterke vrouw, wij 
hebben haar altijd gesteund. Wij hebben een hele fijne, 
sterke band gehad en nog steeds.”

Samen met haar andere dochter / zus ondernemen 
Marij en Marieke veel, Marij: “Zo gaan wij regelmatig 
naar de sauna. De eerste keer was erg spannend, maar 
ik gebruik een omslagdoek die ik rond mijn middel 
doe, zodat niemand mijn stomazakje ziet.” Ooit heeft 
iemand Marij er wel eens naar gevraagd, waarna zij 
open en eerlijk het verhaal over haar stoma vertelde: 
“Mensen vinden het knap dat je met een stoma naar 
de sauna gaat, maar voor mij is het heel normaal.” Ook 
Marieke heeft een zelfde gevoel: “De eerste keer heb ik 
een band omgedaan, die mijn schoonmoeder speciaal 
voor mij gemaakt had. Maar eigenlijk heb ik deze al snel 
afgedaan. Ik vind het fijn wanneer ik niets voel zitten, ik 
vind badkleding in de sauna ook niet prettig.”

Ook met de complete familie wordt van alles 
georganiseerd, van een dagje Efteling tot lekker 
winkelen, naar de bioscoop of een weekendje weg om 
heerlijk samen te zijn en lekker te zwemmen. Dan is het 
ook leuk dat je allebei een stoma hebt, geeft Marij aan: 
“Mam heb jij nog van die strips over die we gebruiken 
als we gaan zwemmen, ik ben die van mij vergeten. 
Ideaal dus,” vertelt ze lachend.
Daarnaast zijn Marij en Marieke eens samen op een 

bijeenkomst van de Stomavereniging geweest. Marij 
ging daar al jaren naar toe, vaak samen met haar man. 
In november 2019 ging Marieke voor het eerst mee: 
“Ik dacht eigenlijk alleen maar oudere mensen tegen 
te komen, maar dat viel reuze mee. Ik ben heel blij met 
mijn stoma, het heeft mijn leven gered. Maar op zo’n 
dag word ik er wel aan herinnerd dat ik kanker heb 
gehad en hoe heftig die periode is geweest. Daar heb ik 
natuurlijk niet altijd zin in, maar toen ik op die dag was, 
viel dat gelukkig allemaal mee.” 

Soms, als je iets vergeten bent, is het 
handig als je beide een stoma hebt.

De stomavereniging 
De Stomavereniging zet zich sinds 1966 in voor 
stomadragers, mensen met een pouch en hun 
naasten. De kracht van de Stomavereniging is de 
ervaringsdeskundigheid: ervaringen bundelen en 
deze gebruiken bij stomadragers of mensen met 
een pouch. Juist in deze tijd onderkent Welland 
de kracht en de meerwaarde van een sterke 
Stomavereniging. Vandaar in deze editie van Hecht 
meer informatie over de vereniging.

• Informatievoorziening: De Stomavereniging 
geeft actuele en betrouwbare informatie over 
stomazorg. Dit gebeurt via folders, digitale 
nieuwsbrieven en een kwartaalmagazine. Daarnaast 
organiseert de Stomavereniging gastlessen over het 
hebben van een stoma of pouch.

• Lotgenotencontact: De Stomavereniging 
geeft persoonlijk advies, bijvoorbeeld via 
de bezoekdienst. Daarnaast organiseert de 
Stomavereniging diverse regionale bijeenkomsten 
en Stomadagen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
informatie gegeven over het leven met een stoma, 
stomazorg en stomamaterialen. Tevens is dit de 
ontmoetingsplek om in contact te komen met 
lotgenoten.

• Belangenbehartiging: De Stomavereniging 
behartigt de belangen van alle leden. Regelmatig 
zit de vereniging om de tafel met zorgverzekeraars, 
zorgaanbieders, medisch speciaalzaken, 
fabrikanten (zoals Welland) en de overheid.

Lid worden?
Word lid van de Stomavereniging! De 
Stomavereniging is dé plek waar alle ervaringen 
over het leven met een stoma met anderen 
gedeeld kunnen worden. Ook kan de vereniging 
zich door het lidmaatschap nog beter inzetten 
voor goede en toegankelijke stomazorg. Het 
lidmaatschap is het eerste halfjaar gratis, daarna is 
de investering €35,- per jaar. Wist je dat sommige 
zorgverzekeraars het lidmaatschap vergoeden?



Kelly Eerdekens
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De belangrijkste kenmerken van de Hersubel Original op een rij:

• 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.

Dat de Hersubel Original een meerwaarde is voor veel 

stomadragers blijkt wel uit een aantal reacties. Zo zit Erik van 

den Houten regelmatig op zijn fi ets om toertochten te maken: 

Ervaringsverhalen
Hersubel Original stoma steunbandages

“De band zit erg comfortabel 

en je merkt eigenlijk niet dat 

je een band om hebt. De 

siliconen rand blijft bovendien 

zeer goed op zijn plek zitten, 

zelfs tijdens het fi etsen en 

hardlopen.”

Erik van den Houten

“Ik heb mijn stoma al 10 jaar en 

weet dat het belangrijk is om 

preventief steunondergoed 

te dragen. Zeker wanneer 

ik ga sporten, draag ik een 

breukband om mijn buik en 

stoma goed te ondersteunen. 

Judo is mijn passie, ik weet 

dat het geen sport is zonder 

risico en daarom neem ik mijn 

maatregelen. 

De Belgische Kelly Eerdekens heeft de Hersubel bandage ook 

al geregeld gedragen: 

“Na al een aantal banden 

geprobeerd te hebben, werd 

mij de Hersubel aangeboden. 

Deze gaf direct stevige, maar 

erg comfortabele steun. Zeker 

tijdens de lange ritten die ik 

maak met de vrachtwagen 

geeft dit een zeer prettig 

gevoel.”

De Hersubel bandage helpt mij hierbij. Doordat hij gesloten 

wordt met klittenband kan ik de band vastzetten zoals ik zelf 

wens om zo de meest optimale steun te krijgen. De bandage 

is stevig, maar toch soepel doordat er geen baleinen inzitten, 

ideaal wanneer je vrij wilt bewegen tijdens de judo.”

Ook Appie van Baaren heeft inmiddels positieve ervaringen 

opgedaan. Appie is vrachtwagenchauff eur op internationaal 

transport: 

Onlangs heeft Wellform Medical de 

Hersubel Original stoma steunbandages 

geïntroduceerd. De steunbandages bieden 

optimale en comfortabele ondersteuning 

aan de buik en parastomale hernia’s. Ook 

tijdens activiteiten en inspanningen.

Appie van Baaren

Preventief gebruik Hersubel stoma steunbandage

Voor stomadragers met een parastomale hernia vallen 

de Hersubel stoma steunbandages in de vergoeding. 

Bij preventief gebruik is de aanschaf van een Hersubel 

stoma steunbandage echter voor eigen rekening. 

Op de website www.ostomixx.nl zijn de stoma 

steunbandages direct aan te schaff en. Uiteraard 

kunnen ook stomadragers met een parastomale 

hernia de banden bestellen, bijvoorbeeld wanneer 

een stomadrager meerdere banden per jaar wenst 

te gebruiken. Interesse om de bandage zelf aan te 

schaff en? Neem contact op met Wellform Medical en 

u ontvangt een introductiekorting. Telefoonnummer: 

088 – 6670065 of kijk op www.wellform.nl.
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Tijdens de laatste fase van haar studie 

doet Hanneke Reuvekamp, masterstudent 

Industrial Design Engineering aan de 

Universiteit Twente, onderzoek naar het 

innoveren van bestaande stomamaterialen 

om fysieke problemen bij stomadragers te 

verminderen.

Hanneke, waarom juist dit onderwerp?
Het onderwerp spreekt mij persoonlijk aan, omdat ik 
zelf de ziekte Colitis Ulcerosa heb. Ik heb geen stoma, 
maar ik heb wel veel contact met stomadragers.

Wat wil je bereiken met dit onderzoek?
Gedurende mijn onderzoek wil ik een product gaan 
(her)ontwerpen dat lekkages en/of huidproblemen 
mogelijk verminderd, waardoor een betere kwaliteit 
van leven voor de stomadrager ontstaat. Hierbij wil ik 
gebruik maken van allerlei principes die in de natuur 
waargenomen kunnen worden. Dit wordt ook wel 
biomimicking genoemd, letterlijk het kopiëren van 
eigenschappen uit de natuur. 

Hoe ben je van start gegaan?
Om de belangrijkste problemen en onderliggende 
oorzaken in kaart te brengen heb ik in eerste instantie 
een vragenlijst opgesteld, die verspreid is onder 
stomadragers. De uitkomsten vormden voor mij de 
basis om te zoeken naar mogelijke oplossingen om 
fysieke problemen van stomadragers te voorkomen. 
In totaal heb ik van 199 stomadragers de vragenlijst 
ingevuld retour gekregen. Naast de vragenlijst heb ik 
ook vervolginterviews met 16 stomadragers gehouden. 
Tevens heb ik bij 7 stoma- / wondverpleegkundigen (uit 
ziekenhuizen en thuiszorg) interviews afgenomen.

Wat was je indruk na deze eerste fase?
Wat mij opviel is dat het probleem eigenlijk een 
samenspel is tussen het gebruik door de stomadrager 
en het materiaal zelf. Daarbij gaven stomadragers 
aan de meeste potentie te zien in het vinden van 
een oplossing om lekkages te verminderen en te 
voorkomen. Wanneer er minder lekkages worden 
ervaren, kan dit ook leiden tot minder psychische 
problemen. Een algemene oplossing die voor iedere 
stomadrager werkt, zal echter moeilijk te vinden zijn.

Wat is hierna je vervolgstap geweest?
Op basis van de resultaten van het onderzoek ben ik 
bezig geweest met het maken van moodboards in de 
door mij gedefinieerde probleemrichtingen. Vanuit hier 
heb ik een aantal concepten bedacht om verder uit te 
werken, zodat er een richting voor een eindconcept kan 
worden bepaald. 

Kan je iets vertellen over de inhoud van deze concepten?
Alle concepten zijn via verschillende methodes tot 
stand gekomen. Deze zijn dus vooral geïnspireerd 
uit de principes van de natuur. Daarbij focussen alle 
concepten zich op verschillende elementen om 
een uiteindelijk product te ontwikkelen. Het ene 
concept richt zich bijvoorbeeld op het voorkomen van 
lekkages / huidproblemen. Een ander concept richt 
zich weer meer op het verminderen van lekkages / 
huidproblemen.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?
Samen met enkele klankbordgroepen ga ik kijken welke 
concepten / elementen het meest interessant zijn om 
een oplossing te vormen. Op basis hiervan zal een 
eindconcept geformuleerd worden om tot een mogelijk 
eindproduct te komen.

Wanneer er ideeën zijn m.b.t. dit onderzoek, kan dit 
eventueel gedeeld worden met Hanneke. Er kan dan 
een mail gestuurd worden naar: stomainnovatie@gmail.
com.

In de volgende editie van Hecht zal een 
vervolginterview opgenomen worden met Hanneke. 

Interview
met Hanneke Reuvekamp

Correcte 
foto’s moeten 
nog worden 
aangeleverd



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 2021. 

Winnaars puzzel

• De heer Hekkert (Oss)
• Mevrouw Scholte (Raalte)
• De heer Kooi (Beuningen)

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

Editie 2 | 2020

Welland puzzel
Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

4 46 65 78 22 54 13 18 62 29 41 37 74 48 9

Horizontaal
1 Zeeplant 6 onderaardse ruimten in bergland 12 reeksen 14 gebruik 15 Nederduits (afk.) 17 Bijbelboek 18 lokstof 
20 lithium (symbool) 21 titel 22 moerassig 25 uitbetaald salaris 28 wat men veroverd heeft 29 afvoerbuis 31 uitroep om 
aandacht te trekken 32 ’s ochtends (afk.) 33 voorzetsel 35 evenzo 36 tellurium (symbool) 37 vogel 38 eekhoorn 40 familie van 
halfapen 42 legsel 43 windstreek 44 getij 46 deel van de hals 48 neder 51 bijwoord 53 natuurlijk logaritme (afk.) 54 eind 
56 nummer (afk.) 57 onder begunstiging van de goden (Lat. afk.) 58 verwisseling 60 plaats in Griekenland 62 ronde overkapping 
64 vogel 66 laatste gedeelte van de zomer 68 rund 69 naamloze vennootschap (afk.) 70 stapel 72 openbaar vervoer (afk.) 
73 molybdeen (symbool) 74 ademhaling 76 beroep 78 achternalopen 79 valse eed.

Verticaal
1 Kinderspeelplaats 2 daar 3 druivenplant 4 een of ander ding 5 voegwoord 7 ruthenium (symbool) 8 Europese hoofdstad 
9 tuinafscheiding 10 tijdschrift 11 gebruikelijk 13 muzieknoot 16 slaginstrument 18 opgeld 19 teug 21 steekwapen 23 luiaard 
24 titel 26 op last (afk.) 27 selenium (symbool) 30 sierraad 34 van mening zijn 36 zijn glans verliezen 38 boom 39 wijze van zin-
gen van een vogel 40 pers vnw. 41 Europeaan 45 iemand 47 rampspoed 49 boven iets 50 steile diepte 52 vlinderlarve 
54 peulvrucht 55 vogelproduct 57 oordeel 59 ingenieur (afk.) 60 uitroep van pijn 61 bridgeterm 63 voorzetsel 65 in gelijke mate 
67 rommel 71 het geheel 74 aan boord (afk.) 75 persoonlijk voornaamwoord 76 Beryllium (symbool) 77 muzieknoot.

OPLOSSING:



“Goedendag, ik heb sinds een half 

jaar een urinestoma. Ik gebruik de 

Welland Aurum urozakjes en een 

Wellform nachtzak. Ik word ‘s nachts 

geregeld wakker, omdat de urine niet 

doorstroomt in de nachtzak doordat het 

urozakje draait. Ook is hierdoor al eens 

een lekkage ontstaan. Heeft u voor mij 

een oplossing?”

“Het is natuurlijk heel vervelend 

wanneer de doorstroom van urine naar 

de nachtzak niet optimaal verloopt. 

Wanneer hierdoor ook nog lekkage 

ontstaat, is dat extra vervelend. Het 

aankoppelen van een nachtzak aan het 

stomazakje heeft als nadeel dat het 

zakje om zijn as kan draaien waardoor 

er afvloedproblemen kunnen ontstaan. 

In de doos met de urinezakjes worden 

nog altijd witte strips meegeleverd. 

Deze kunt u horizontaal net boven 

het kraantje aanbrengen om zo de 

draaicirkel en de doorstroom van urine 

te vergroten. Welland heeft ook nog 

een andere oplossing, namelijk de 

Easiflo. Dit is een koppelstuk tussen 

het stomazakje en de nachtzak. Het 

blauwe gedeelte (met de gaatjes) dient 

in het kraantje van het stomazakje te 

worden aangebracht. De openingen 

zorgen er vervolgens voor dat de urine 

blijft doorstromen, zelfs bij het draaien 

van het urozakje. Aan het transparante 

gedeelte kan de nachtzak worden 

gekoppeld. U kunt altijd proefmateriaal 

aanvragen om dit eens te proberen.”

“Hallo, ik heb al jaren een colostoma 

en gebruik naar volle tevredenheid 

een 1-delig systeem. Mijn gebruikte 

stomazakjes gooide ik altijd bij het 

afval en hiermee heb ik nooit een 

probleem gehad. Maar mijn situatie is 

veranderd nu de gemeente de inwoners 

laat betalen naar hoeveelheid afval. 

Dit betekent dat ik kosten krijg die ik 

voorheen niet had. Heeft u hiervoor een 

oplossing?”

“We horen steeds vaker dat dit in 

gemeenten meer betaald moet worden 

voor afval. Soms is het mogelijk een 

bepaalde verklaring te krijgen vanwege 

het feit dat u een medisch hulpmiddel 

gebruikt. U kunt hiervoor contact 

opnemen met uw gemeente. Niet iedere 

gemeente kent echter een dergelijk 

beleid. Aangezien u een colostoma 

heeft en al bekend bent met een 1-delig 

systeem kan het toiletdoorspoelbare 

zakje, Aurum Xtra, voor u een 

goede optie zijn. Het doorspoelbare 

stomazakje functioneert hetzelfde als 

de traditionele stomazakjes, maar u 

heeft de extra mogelijkheid om het 

binnenzakje met huidplaat door het 

toilet te spoelen. U houdt dan alleen het 

buitenzakje over dat in de prullenbak 

gegooid kan worden. Dit scheelt 

enorm veel afval, het zakje is bovendien 

volledig biologisch afbreekbaar. Het 

zakje wordt veelvuldig ingezet tijdens 

vakanties en uitjes zodat men niet met 

een blauw zakje op zoek hoeft naar 

een prullenbak. U kunt bij ons altijd een 

proefpakket van dit product aanvragen.”

“Hallo, ik heb een high output ileostoma. 

Dit betekent dat ik meer dan 2 liter 

ontlasting per dag heb. Ik gebruik een 

2-delig systeem met vlakke huidplaat. 

De huidplaat raakt snel verzadigd 

waardoor mijn huid regelmatig vochtig 

en geïrriteerd is. Wat zou ik hieraan 

kunnen doen?”

“Voor extreme productie van output 

is een dunnere huidplaat meestal 

niet voldoende. Welland heeft in de 

2-delige lijn een uro huidplaat in het 

assortiment. Deze huidplaat is bijna 2 

keer zo dik als een standaard huidplaat 

en blijft desondanks soepel aanvoelen. 

Wellicht is het voor u een optie om 

deze huidplaat in combinatie met 

een ileozakje te gebruiken. De grote 

absorptiecapaciteit van de uro huidplaat 

in combinatie met de Manuka Honing 

in het hydrocolloïd zou kunnen helpen 

om uw huid in een goede conditie te 

brengen en te houden. Welland hecht 

aan preventie en dat kunnen wij met 

deze huidplaat zeker waarmaken.“

Winnaars puzzel

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.

Theo NellekeNelleke
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Hecht aan mensen.

Hecht aan mensen.

Kenmerken Aurum Plus

+  Zwarte en zandkleurige zakjes
+  Nieuwe vorm huidplaat, zeer fl exibel
+  Manuka honing

Manuka honing kan helpen bij het 
bevorderen van een gezonde huid 
rondom de stoma.

1-delige vlakke huidplaat
Zowel voor colostoma-, ileo-
stoma- en urostomadragers, 
ook geschikt bij 
parastomale hernia’s.

Vraag gratis proefmateriaal 
aan via info@welland.nl of 
bel: +31 (0)88 6670066

met

Een zeer fl exibele huidplaat met 
huidvriendelijke ingrediënten, 
inclusief Manuka honing.

Nieuw: 1-delig Aurum Plus


