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Op het moment van schrijven ligt 2021 net achter ons en kunnen 
wij er natuurlijk niet omheen dat corona nog altijd onder ons is. 
Toch kijken wij bij Welland en Wellform met een zeer positief gevoel 
terug op afgelopen jaar. Een jaar waarin wij bij Welland een unieke 
productlijn hebben geïntroduceerd, welke zeer goed is ontvangen 
door verpleegkundigen en stomadragers. Vooral de nieuwe vorm 
huidplaat en de zwarte kleur van de zakjes zijn veel gehoorde 
positieve elementen. In deze editie van Welland Hecht hebben wij op 
pagina 4 en 5 dan ook een aantal ervaringsverhalen opgenomen van 
gebruikers van Aurum Plus.

In 2022 zullen wij er wederom alles aan doen om onze slogan Hecht 
aan mensen recht aan te doen. Helaas kampen veel stomadragers 
nog altijd met (huid)problemen. Een bijkomend probleem is dat een 
grote groep deze problemen niet herkend en daardoor ook niet 
erkend. Hierdoor kunnen op het oog geringe huidirritaties uitmonden 
in grotere problemen. Binnen Welland willen wij het aankomende 
jaar er alles aan doen om stomadragers nog meer bewust te maken 
van dit soort situaties. En niet onbelangrijk: mogelijke oplossingen 
aanbieden! Met ervaringsverhalen van stomadragers zullen wij dit 
proberen kracht bij te zetten. Want natuurlijk kunnen wij zelf van de 
daken schreeuwen hoe goed onze zeer huidvriendelijke huidplaat 
werkt. Maar wanneer ervaringsdeskundigen dit doen, komt dit toch 
net wat anders aan bij mede stomadragers.

Op pagina 6 en 7 blikken wij kort terug op het webinar van afgelopen 
najaar waarin onze verpleegkundig consulent Nelleke van de Vliert 
een presentatie heeft verzorgd over ‘Uw huid, onze zorg’. Want dat is 
waar het bij Welland om draait: wij gunnen iedere stomadrager een 
probleemloos, lekvrij en daarmee een goede kwaliteit van leven. 

Iets waar aankomend jaar ook de focus op blijft liggen is 
StomaConnect. Zoals wellicht bekend zijn Welland en Wellform 
partner van dit digitale platform. Afgelopen jaar hebben zich al 
vele stomadragers ingeschreven, maar hoe meer aanmeldingen 
des te beter. Vandaar dat op pagina 3 in een simpel stappenplan is 
omschreven hoe stomadragers zich kunnen aanmelden voor dit 
platform.

Verder is op pagina 8 een vervolginterview te lezen met Hanneke 
Reuvekamp over haar onderzoek naar het innoveren van bestaande 
stomamaterialen. Op pagina 9 wordt aandacht besteed aan de nieuwe 
Secuthin huidbeschermingscrème, onlangs toegevoegd aan het 
assortiment van Wellform Medical. En uiteraard ontbreken de puzzel 
(pagina 10) en de rubriek Vraag & antwoord (pagina 11) niet. Heel veel 
leesplezier gewenst en natuurlijk een mooi en lekvrij 2022!
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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 jammer. 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’. Je deelt je kennis, ideeën en ervaring. 

Je haalt informatie, innovatie en zorg.

Inmiddels hebben zich al behoorlijk wat stomadragers 

aangemeld op het platform. Middels onderstaande instructies 

wordt gemakkelijk en duidelijk uitgelegd welke stappen 

genomen moeten worden tijdens het proces van aanmelden.

1

2

Vul uw mailadres in en 

gebruikersnaam, vul de overige 

gegevens in en klik hierna op ‘Nieuw 

account aanmaken’. Vervolgens 

ontvangt u meer informatie over uw 

account via de mail.

Ga naar www.stomaconnect.com 

en klik op ‘inschrijven’.

Bijeenkomst StomaConnect voor stomadragers 

Op donderdag 7 april 2022 zal een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd door StomaConnect. Tenminste, wanneer de 
ontwikkelingen / maatregelen rondom corona het toelaten natuurlijk. Hopelijk tot 7 april 2022! 
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darmspoeling gegeven, daarna is een colostoma aangelegd, 

Charlotte: “Na een tijdje is de stoma nog een half jaar 

opgeheven geweest. De darmspoelingen werden echter zo 

pijnlijk dat wij besloten om voor een definitief colostoma te 

gaan.”

Mariëlle is een meisje in de 

groei en enorm beweeglijk: 

“Stomamateriaal moet daarom 

aan de hoogste eisen voldoen. 

Via onze stomaverpleegkundige 

hebben wij veel materiaal 

uitgeprobeerd, maar 

lekkageproblemen waren eerder 

regel dan uitzondering.”

Op advies van de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis 

werd contact opgenomen met Welland. Na een huisbezoek 

van Nelleke van de Vliert (Verpleegkundig Consulent Welland) 

werd gestart met Aurum Plus ileostomiezakjes. Mariëlle zelf 

is erg blij met het materiaal: “De zwarte zakjes zijn gaaf, het 

zakje blijft ook goed zitten en voelt erg zacht aan. Daarnaast 

werkt de sluiting fijn. Het legen van het zakje stinkt natuurlijk 

wel, maar gelukkig lukt mij dit snel.” En niet onbelangrijk: de 

huidproblemen behoren tot het verleden. 

Dat er daarnaast op school enkele uitdagingen lagen, behoeft 

natuurlijk geen uitleg. Charlotte is echter blij met de tips en 

adviezen van Nelleke: “Ontzettend prettig dat er ook direct 

contact is geweest tussen Nelleke en de leerkracht van 

Mariëlle. De adviezen m.b.t. de stomazorg zijn zeer waardevol, 

waardoor Mariëlle ook op school zichzelf kan zijn.”

Irma Bakx, 50 jaar en ambulance verpleegkundige is sinds 

kort ook Aurum Plus gebruiker: “Na jaren te hebben gespoeld 

via een Malone stoma, is er recent een colostoma aangelegd. 

Hoewel ik erg moest wennen aan mijn stoma, heb ik veel 

minder pijnklachten. En belangrijk, ik heb een deel van mijn 

Sinds eind juni van dit jaar is de nieuwste productlijn Aurum 

Plus beschikbaar. Een productlijn die zich kenmerkt door o.a. 

de zwarte en zandkleurige tissues en een nieuwe vorm van 

de huidplaat. Verder zijn aan de ingrediënten van de huidplaat 

geen concessies gedaan. De Welland huidplaat, incl. Manuka 

honing, is uniek in zijn soort en vormt de basis voor een 

gezonde huid rondom de stoma. 

De Aurum Plus materialen blijken 

in de praktijk een meerwaarde 

te zijn voor vele stomadragers. 

Zo heeft Jacomien Versteeg 

al 10 jaar een ileostoma: “In 

eerste instantie gebruikte ik een 

1-delig systeem waarbij het zakje 

geregeld vacuüm trok. Daardoor 

kon de ontlasting niet in het 

zakje zakken. Hierna heb ik andere materialen geprobeerd, 

waarmee geregeld huidproblemen ontstonden. Via een 

advertentie kwam ik informatie tegen over de Aurum Plus, ik 

heb toen direct proefmateriaal aangevraagd.”

Na een geslaagde testperiode is Jacomien definitief 

overgestapt op Aurum Plus: “De huidplaat voelde direct prettig 

aan voor de huid, ook tijdens het warme weer en het sporten. 

Het zakje zelf is mooi, erg discreet en heeft een stevig tissue 

dat goed in vorm blijft. Ook de vernieuwde sluiting werkt zeer 

prettig, je voelt deze als het ware in elkaar vallen. Daarnaast 

kan, met behulp van het lipje, de opening gemakkelijk 

schoongemaakt worden. Ik gebruik afwisselend de zwarte en 

de zandkleurige zakjes. Kortom, over deze aanpassingen is 

goed nagedacht, ik ben er zeer content mee.”

Ook Mariëlle Sharoublm (9 jaar oud) is sinds kort gebruiker 

van Aurum Plus. Mariëlle is geboren met een ano-rectale 

malformatie. Dit betekent dat haar endeldarm en anus niet 

goed zijn aangelegd. De moeder van Mariëlle, Charlotte 

Wip, heeft tijdens de eerste levensfase (tot 3-jarige leeftijd) 

Aurum Plus
Ervaringen

met
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+  Zwarte en zandkleurige zakjes

+  Nieuwe vorm huidplaat, zeer flexibel

   dankzij gewijzigde toplaag

+  Nieuwe, unieke ileostomiesluiting

+  Gewijzigde positionering urostomie-

  sluiting, hierdoor minder kans op draaien 

  van het zakje

+  Huidplaat met 100% huidvriendelijke 

  ingrediënten, inclusief Manuka honing

+  Manuka honing kan een gezonde huid 

  rondom de stoma bevorderen

met
Unieke kenmerken Aurum Plus

Scan de code voor meer informatie

vrijheid terug.” Irma verliet het 

ziekenhuis met een 2-delig 

systeem, maar ondervond al snel 

huidirritaties: “Mijn huid werd rood 

en ik had last van jeuk onder de 

huidplaat. In het startpakket van 

mijn Medisch Speciaalzaak las ik 

in een magazine over de huidplaat 

met Manuka honing. Ik besloot via 

de website proefmateriaal aan te 

vragen bij Welland.”

Irma was blij met de snelle reactie vanuit Welland: “Ik werd 

hiermee aangenaam verrast en ik maakte kennis met Theo 

Tromp (Verpleegkundig Consulent Welland). Theo luisterde 

aandachtig naar mijn verhaal en beantwoordde rustig al mijn 

vragen. Na te zijn begonnen met de inzet van Aurum Plus 

ileostomiezakjes, merkte ik binnen 24 uur al verschil. De 

roodheid en jeuk verdwenen in een snel tempo. Ik gebruik 

overigens de zwarte zakjes, op de een of andere manier vind 

ik deze eleganter dan de huidkleurige zakjes.”

Niet alleen het materiaal bevalt Irma goed, maar ook de 

samenwerking tussen de verpleegkundige in het ziekenhuis 

en Welland: “Omdat ik niemand wilde passeren, heb ik mijn 

stomaverpleegkundige van het ziekenhuis gemeld dat ik 

contact had met Theo Tromp van Welland. Die kende zij wel 

en dat was helemaal prima, fijn zulke samenwerking.”

Door de begeleiding vanuit het ziekenhuis en Theo is Irma 

inmiddels een stuk zelfverzekerder: “De huidproblemen 

behoren tot het verleden. Samen met mijn zeer betrokken 

partner zijn wij er inmiddels al een aantal dagen op uit 

geweest. Ik zie de toekomst weer positief in en ik wil straks 

ook mijn werk weer op gaan pakken. Ik ben gewoon Irma 

gebleven, mijn stoma verandert immers mijn persoonlijkheid 

niet.”
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Uw huid, onze zorg!
Terugblik webinar Stomavereniging

Alle activiteiten bij Welland richten zich op een gezonde 

huid. De huidplaat van Welland bestaat dan ook uit 100% 

huidvriendelijke ingrediënten, inclusief Manuka honing. 

Manuka honing kan een gezonde huid rondom de stoma 

bevorderen. De producten staan volledig in het teken van 

het oplossen van huidproblemen, maar zeker ook in het 

voorkomen van huidproblemen. Onlangs organiseerde 

Welland samen met de Stomavereniging een webinar over 

het thema huid. Nelleke van de Vliert, Verpleegkundig 

Consulent bij Welland, gaf tijdens het webinar een 

presentatie over ‘Uw huid, onze zorg’. 

Grootste orgaan

De huid is ons grootste orgaan, bij volwassenen kan het 

oppervlak wel 1,5 tot 2 vierkante meter groot zijn en 15 tot 

20 kilo wegen. De huid is er in de basis om het lichaam te 

bedekken en te beschermen.

De huid heeft o.a. de volgende functies:

- Het reguleren van de lichaamstemperatuur;

- Het reguleren van de vochthuishouding;

- Het waarnemen van warmte, kou, druk, pijn, jeuk    

 aanrakingen en trillingen;

- Energie opslag in de vorm van een vetlaag;

- Het aanmaken van pigment.

Beschadigingen

Mogelijke beschadigingen aan de huid kunnen veroorzaakt worden door o.a. een verouderde huid, een droge huid, psoriasis, 

jeuk, medicatie en/of externe factoren. De wenselijke huidconditie is een soepele huid in een goede conditie tot aan de 

lederhuid.

In de praktijk kunnen mogelijke beschadigingen aan de huid rondom de stoma er als volgt uitzien:
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Wat kan Welland voor de huid betekenen?

Helaas zijn huidproblemen bij stomadragers nog altijd veel voorkomende klachten. Dit heeft mede te maken met het feit dat 

stomadragers huidproblemen niet herkennen en daardoor ook niet erkennen. Welland beschikt over een unieke huidplaat met 

100% huidvriendelijke ingrediënten, inclusief Manuka honing. De huidplaat kenmerkt zich door een hoge absorptiecapaciteit, 

waardoor vocht goed kan worden opgenomen. Manuka honing is een zuivere honing uit Nieuw Zeeland en beschikt over 

een verzachtende en antibacteriële werking voor de huid. Daarnaast heeft deze honingsoort een ontstekingsremmend effect. 

Manuka honing kan hierdoor een gezonde huid rondom de stoma mogelijk bevorderen en / of huidproblemen voorkomen. 

De dagelijkse praktijk laat zien dat de ingrediënten van de Welland huidplaat werken voor tal van stomadragers. Bijvoorbeeld in 

de volgende situatie waarbij een pijnlijke vuurrode huid rondom de stoma binnen 2 dagen veranderde in een pijnloze en fors 

beter uitziende huid:

Situatie voor gebruik Welland huidplaat

Situatie na gebruik Welland huidplaat

Aurum Plus
Sinds eind juni van afgelopen jaar is een 
compleet nieuwe 1-delige productlijn 
verkrijgbaar, namelijk Aurum Plus. Ook 
deze productlijn kenmerkt zich door de 
huidvriendelijke ingrediënten, inclusief 
Manuka honing. Op pagina 4 en 5 is reeds 
een aantal ervaringsverhalen te lezen van 
stomadragers die inmiddels Aurum Plus 
materialen gebruiken.

met
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In de vorige editie van Hecht is reeds 

een interview opgenomen met Hanneke 

Reuvekamp, master studente Industrial 

Design Engineering (Industrieel Ontwerpen) 

aan de Universiteit Twente. Hanneke deed 

onderzoek naar het innoveren van bestaande 

stomamaterialen om fysieke problemen bij 

stomadragers te verminderen. Inmiddels is 

Hanneke met glans afgestudeerd en geeft 

zij een inkijkje in de status van het project.

Hanneke, hoe is het met je?
Heel erg goed, ik heb mijn afstudeeropdracht tot 
een mooi einde gebracht. Na mijn afstuderen ben ik 
begonnen als docent Industrial Design Engineering en 
onderzoeker binnen de Universiteit Twente. Eigenlijk 
een mooi vervolg op mijn afstudeeropdracht. De focus 
van mijn werkzaamheden ligt namelijk grotendeels 
op het ontwerpen en verbeteren van oppervlakken: 
Het deel van een product dat tegen de huid aan zit. 
Dit heeft onder andere te maken met de ligging, 
ruwheid en vorm van het materiaal van een oppervlak. 
Onderdeel hiervan kan dus ook stomazorg zijn.

Tijdens het eerste interview gaf je aan met een 
eindconcept te komen, kan je daar iets meer over 
vertellen?
Jazeker. In eerste instantie heb ik via verschillende 
klankbordgroepen informatie verzameld om tot 
een aantal uitgewerkte ideeën te komen. Er zijn 
interviews afgenomen met stomadragers en 
stomaverpleegkundigen, waarmee uiteindelijk tot een 
eindconcept is gekomen. Hiervan is één prototype 
gemaakt dat heel laagdrempelig getest is in een 
laboratorium. Het idee blijkt absoluut potentie te 
hebben, het is dan ook zeker interessant om hiermee 
door te gaan. 

Kan je iets dieper ingaan op het uiteindelijk gekozen 
eindconcept?
Ik kan op dit moment helaas niet vertellen voor 
welk idee is gekozen, maar de basis van het gehele 

onderzoek heeft betrekking op een ‘intelligente’ 
huidplaat, waarmee beter ingespeeld wordt op de 
behoefte van de stomadrager. Het gebruik van het 
product, samen met de werking en samenstelling 
van de huidplaat, vormen hierin de belangrijkste 
criteria. De driehoeksverhouding (gebruik, werking en 
samenstelling) zal de basis vormen voor het optimale 
eindproduct dat de problemen die nu worden ervaren 
vermindert of zelfs voorkomt.

Hoe nu verder?
Eigenlijk bevindt het project zich pas in de beginfase. 
De belangrijkste vraag waarop antwoord gegeven 
moet worden is op welke wijze het eindconcept 
vormgegeven dient te worden. Zelf ben ik nu dus bezig 
met het ontwerpen en verbeteren van oppervlakken 
in de breedste zin van het woord, maar inmiddels 
heeft de stomazorg mij persoonlijk wel gegrepen. 
Het zou ontzettend mooi zijn wanneer wij met onze 
kennis optimaal gebruiksgemak en -ervaringen kunnen 
creëren om de best mogelijke kwaliteit van leven te 
bieden voor de stomadrager.

Wij wensen Hanneke uiteraard enorm veel succes toe 
met haar verdere carrière.

Interview
met Hanneke Reuvekamp
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De Secuthin crème
Nieuw in het assortiment van Wellform Medical

Een aantal maanden geleden hebben wij de huidbeschermingscrème van 

Welland (WSC50) uit het assortiment moeten halen. Wij zijn echter verheugd 

te kunnen mededelen dat onlangs een nieuwe huidbeschermingscrème 

verkrijgbaar is onder de naam Secuthin. Deze crème heeft exact dezelfde 

eigenschappen als de Welland huidbeschermingscrème en zal ook gewoon 

onder dezelfde artikelcode (WSC50) te bestellen zijn. Alleen niet meer binnen 

het assortiment van Welland, maar binnen het assortiment van Wellform 

Medical.

Productinformatie Secuthin 

huidbeschermingscrème  

De Secuthin huidbeschermingscrème is 

een niet vette crème, die bescherming 

en verzorging biedt voor de huid. 

De crème trekt snel in, heeft geen 

invloed op de kleefkracht van het 

stomamateriaal en wordt vergoed door 

de zorgverzekeraar.

Uit de praktijk - ervaring stomadrager

Anja Matheij uit Nunspeet heeft sinds 2006 een urinestoma:  

 

“Ik heb een erg gevoelige huid, waardoor ik regelmatig de barrierecrème 

van Welland gebruikte. Helaas was ik, nadat deze niet meer verkrijgbaar 

was, aangewezen op een andere crème. Ik merkte echter vermindering 

van de plakkracht van mijn stomamateriaal. Als tijdelijke oplossing ontving 

ik hierna huidbeschermingsdoekjes. Nadat de Secuthin crème beschikbaar 

was, ben ik deze direct gaan gebruiken, ik ben er erg blij mee. Er is totaal 

geen verschil in samenstelling t.o.v. de oude barrierecrème. Ook de 

plakkracht van mijn stomamateriaal is weer zoals het was. De crème is 

gemakkelijk in te masseren en verzorgt mijn gevoelige huid zeer goed. Een 

prettige bijkomstigheid vind ik de verpakking, erg mooi.”

Anja Matheij

Scan de code 
voor meer informatie



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. U kunt uw 
oplossing inzenden tot en 
met 1 juni 2022. 

Winnaars puzzel

• Mevrouw Wilms (Sittard)
• Mevrouw De Bont   
 (Oudenbosch)
• De heer Kwaspen   
 (Stramproy)

*Bij inzending geeft u toestemming voor het publiceren van uw naam en woonplaats in de volgende editie van Welland Hecht.

Editie 1 – 2021 

Welland puzzel
Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
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K D U O K R E T A W A N T E N S H

A G U W N E G N I L E D N A W N T

W R N L I K I N S N E E U W E E R

T I D I L N T S E V D T U Z V E O

E E N A L E T O R N S W E O M U P

R P A T R E H E A U I I O I K W S

P J A J E C D H R N R N S L T E R

S W A A S R R N T V I T A M I N E

T S I D L E B E A R E E L S E L T

A H N N T S R L IJ W F R U S T E N

A A A N T B G P O I R T M S I H I

H E I A L E N R S E U E U A L C W

C W I U R T R T O S I N T U A A A

S N E R T D O J IJ E T E S N T K R

D S E N E R G I E E N N R A I L M

G L A D M I S IJ R U U T A N V W T

N O Z R E T N I W S K I E N J K E

OPLOSSING:

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

Energie
Fruit
Glad
Griep
Groente
Haard
Handschoenen
IJs
Kachel
Kil
Kou
Mist

Muts
Natuurijs
Rijp
Rust
Rusten
Sauna
Schaatspret
Sjaal
Skiën
Slaap
Slee
Sneeuw

Sneeuwen
Snert
Storm
Trui
Vest
Vitaliteit
Vitamine
Vriezen
Wak
Wandelingen
Wanten
Warmte

Waterkoud
Winterbloeier
Winterblues
Winterhanden
Winterjas
Winterjeuk
Wintersport
Wintertenen
Wintervermaak
Winterwandeling
Winterzon
Wol



“Goedendag, ik heb een urinestoma en 

daarbij een stomabreuk. De 1-delige 

zakjes die ik nu heb plooien snel op de 

huid. Ik ben dan bang voor een lekkage, 

heeft u voor mij een andere oplossing?”

“U geeft aan dat u een stomabreuk 

(parastomale hernia) heeft. Hierbij 

ontstaat inderdaad een bolling bij de 

stoma. Een systeem met een vlakke 

huidplaat kan dat niet goed volgen. 

Binnen het assortiment van Welland 

hebben wij 2 mogelijke oplossingen, 

beide mogelijkheden zijn met Manuka 

honing in de huidplaat.

1: Welland Profile Uro; dit is een 

systeem waarbij de bolling van de 

huidplaat omgekeerd gebruikt kan 

worden. Het wordt dan een holling en 

die valt dan zonder plooien mooi om de 

stomabreuk.

2: Welland Aurum Plus; dit 

systeem hebben wij vorige zomer 

geïntroduceerd in Nederland. De 

huidplaat heeft inkepingen en een zeer 

flexibele toplaag, waardoor deze de 

bolling van de stomabreuk goed kan 

volgen. Deze zakjes zijn verkrijgbaar in 

het zwart en in een zandkleur.”

“Hallo, ik heb al jaren de Welland 

Barrière crème. Deze werkte goed. Ik 

kon hierbij de crème aanbrengen en 

liet het daarna een half uur drogen. Ik 

heb een colonstoma. Ik hoorde echter 

dat de Welland barrièrecrème niet meer 

leverbaar is, klopt dit?”

“Het is inderdaad juist dat de Welland 

barrière crème niet meer leverbaar 

was. Echter, sinds november is de 

crème weer beschikbaar onder een 

andere naam in het assortiment van 

Wellform Medical, namelijk Secuthin 

barrierecrème. De bestelcode (WSC50) 

is nog exact hetzelfde. U kunt de 

crème inmiddels weer bestellen bij uw 

leverancier.

Er zit tevens een gebruiksaanwijzing 

bij deze crème. Hierin staat o.a. dat 

u slechts een geringe hoeveelheid 

crème (speldeknop) nodig heeft. Deze 

masseert u stevig in rondom de stoma 

totdat de huid weer stroef aanvoelt. 

Daarna kan het materiaal direct 

aangebracht worden.”

“Hallo, ik heb al een lange tijd  een 

dunne darm stoma (ileostoma). Ik 

heb altijd een 1-delig systeem gehad. 

Ik ben nu echter in de overgang en 

zweet enorm. Omdat 1-delig voor mij 

niet meer werkte, ben ik overgestapt 

op een 2-delig systeem. Ik heb al 

diverse merken geprobeerd, maar deze 

voldoen niet. Mijn huid gaat stuk door 

de lekkages. Ik voel mij hierdoor erg 

onzeker en durf bijna nergens naar toe. 

Hopelijk heeft u een oplossing voor mij.”

“Wat ontzettend vervelend voor u. 

Lekkages zorgen inderdaad voor een 

onzeker gevoel. Ik denk dat wij een 

mogelijke oplossing kunnen bieden 

binnen onze 2-delige productlijn. Wij 

hebben namelijk een huidplaat die 

ongeveer 2x zo dik is dan reguliere 

huidplaten. In eerste instantie is deze 

huidplaat ontwikkeld voor mensen 

met een urinestoma. Voordeel 

van deze huidplaat is de enorme 

absorptiecapaciteit. De huidplaat kan 

enorm veel vocht opnemen en door 

de structuur van het hydrocolloïd kan 

vocht verdampen, waardoor de huid als 

het ware kan blijven ademen. Daardoor 

blijft de plakkracht van de huidplaat 

in principe ook optimaal. Ik weet niet 

of u een vlakke huidplaat heeft of een 

convex, maar wij hebben voor beide 

soorten de dikkere huidplaat.

Indien u proefmateriaal wenst, neem 

dan via het Klantcontactcentrum 

contact op met één van onze 

stomaverpleegkundigen. De 

stomaverpleegkundige kan u dan een 

proefpakket op maat toe laten sturen.“

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 u kijken naar een mogelijke 
oplossing. U kunt hiervoor contact 
opnemen met ons kantoor via 
telefoon (088 - 66 700 66) of mail 
(info@welland.nl). Zij helpen u graag.

Theo Nelleke
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Hecht aan mensen.

Hecht aan mensen.

Kenmerken Aurum Plus

+  Zwarte en zandkleurige zakjes
+  Nieuwe vorm huidplaat, zeer flexibel
+  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.

Scan de QR code voor meer informatie.

met

Een zeer flexibele huidplaat met 
huidvriendelijke ingrediënten, 
inclusief Manuka honing.

Nieuw: 1-delig Aurum Plus

Volg Welland op Facebook, Instagram of LinkedIn voor alle laatste ontwikkelingen!

https://www.facebook.com/WellandNL

www.instagram.com/wellandnederland

https://nl.linkedin.com/company/
welland-nederland-bv

+ 31 6 305 82369


