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Column
Auto
Laatst werd mij de vraag gesteld hoelang ik
eigenlijk nog van plan ben om in mijn huidige
auto te rijden. Immers, we zijn ongemerkt
weer wat jaartjes verder en het moment van
inruil is kennelijk dichterbij dan ik dacht. Het
is dat een collega, bij ons verantwoordelijk
voor het wagenparkbeheer, mij deze vraag
stelde. Ik had er anders vermoedelijk niet
eens bij stilgestaan. Ik rijd een zeer fijne auto,
ben er heel erg tevreden over en rijd met
bijzonder veel plezier elke dag m’n kilometers.
Ik voel me erg op mijn plek bij de garage
waar ik klant ben. De mensen zijn er oprecht
vriendelijk. Geen poespas of gladde praat,
alles behalve dat. De service is prima. Het is
nooit vervelend om er te zijn en ik voel me
steeds weer gewaardeerd als klant. Je kunt
rustig stellen dat ik een warme band heb
met het merk auto dat ik rijd en de garage.
Natuurlijk heb ik mijzelf afgevraagd of mijn
volgende auto misschien niet van een ander
merk moest zijn. Iets goedkoper misschien,
de bijtelling blijft namelijk ook ‘een dingetje’.
Dus met open vizier ging ik op onderzoek
uit. Ik reed een rondje in de dichtstbijzijnde
stad, ging her en der naar binnen, nam wat
folders mee en bekeek talrijke opties. Het
internet werd veelvuldig geraadpleegd,
menig configurator liet ik mijn ‘droomauto’
samenstellen. Maar welk alternatief voor
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mijn huidige auto ik ook bekeek of overwoog,
geen enkele gaf mij hetzelfde warme gevoel
als mijn huidige. Alleen de gedachte al dat ik
van mijn merk moet afstappen en niet meer
naar ‘mijn garage’ kan voor het onderhoud,
geeft mij een onbehaaglijk gevoel. Ik wil dat
helemaal niet. Ik wil gewoon houden wat ik
heb en zeker niets veranderen. Ik vind ook dat
wanneer een bedrijf z’n werk goed doet, je dit
eigenlijk moet belonen door klant te blijven.
Het gras bij de buren is niet altijd groener.
Conclusie van deze onverwachte zoektocht:
ik blijf nog een tijdje lekker in mijn huidige
auto rijden. Binnenkort krijgt hij weer een
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onderhoudsbeurt en rijd ik hiervoor weer
naar het vertrouwde adres. Een verstandiger
besluit had ik voor mijn gevoel niet kunnen
nemen.

‘Blijven zitten waar je zit is in
veel gevallen de beste keuze’.
Waarom vertel ik u dit? Ook in de stomazorg
worden mensen soms uitgedaagd om
voor een ander merk te kiezen. Is het hier
natuurlijk niet de fiscale bijtelling die een rol
speelt, dan misschien wel de prijs van het
zakje. Want, er moet bezuinigd worden en
de vergoedingen van stomamateriaal staan
onder druk. Begrijpelijk dat men u van tijd
tot tijd ook eens op de alternatieven wijst.
En het is ook goed dat u deze serieus bekijkt.
Maar, als uw huidige merk goed voelt en u
er ‘gewoon’ heel erg tevreden over bent, is
het ook geen schande te houden wat u heeft.
Mijn autogarage heeft zeker goedkopere
modellen staan. En tweedehands hebben ze
ook. Dat laatste gaat in de stomazorg niet op.
Aan tweedehands zakjes doen we uiteraard
niet. Maar goedkopere alternatieven zijn er
mogelijk wel. Ook loont het soms de moeite
om een stomaverpleegkundige eens te laten
kijken of u na al die jaren nog steeds het juiste
product gebruikt. Samen kunnen we kijken
naar de best mogelijke optie, een oplossing
die past in de huidige tijd. Veranderen kan
altijd, maar het is niet nodig dat u daarvoor
ook van merk verandert. Wij blijven u als klant
bijzonder graag helpen, wat uw wensen ook
zijn. Blijven zitten waar je zit, zeker wanneer
u tevreden bent, is in veel gevallen de beste
keuze. Dat heeft de zoektocht naar een
andere auto, die er voorlopig dus niet komt,
mij eens te meer geleerd.

Michiel van Kerkhof
Directeur Welland Nederland BV

www.facebook.com/WellandNederland
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Nieuw in ons team
Met ingang van 3 november jl. is
Suzanne den Hollander ons team
komen versterken als Medewerker
Marketing & Communicatie. Binnen het bedrijf was er al enige tijd
behoefte aan extra kennis op het
gebied van online marketing en social
media. In andere organisaties heeft
Suzanne op dit terrein veel ervaring
opgedaan. We zijn ervan overtuigd
dat zij zich snel zal kunnen inleven in
de stomazorg.
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elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Welland Nederland BV.

Producten
Easiflo
Op 1 november jl. introduceerde Welland de Easiflo connector. Deze anti-twist connector
wordt gebruikt als koppeling tussen het urinestomazakje en de urinenachtzak. Het koppelstuk
zorgt voor optimale doorstroming van urine, ook wanneer het urinestomazakje draait. De
connector kan een week gebruikt worden en is tussentijds te reinigen. Mevrouw van der
Klooster en meneer van Meulenbroek gebruiken de Easiflo connector dagelijks en vertelden ons
hun ervaringen.

‘‘Ik slaap veel rustiger’’
“Ik heb al vijfentwintig jaar een urinestoma en ben een
onrustige slaper. Ik werd ’s nachts regelmatig wakker,
omdat urine zich ophoopte in het stomazakje en niet
goed afliep naar de urinenachtzak. Sinds ik de Easiflo
connector gebruik, slaap ik veel rustiger. Wanneer ik
het urinestomazakje en de urinenachtzak aan elkaar
koppel met behulp van de Easiflo, merk ik direct dat het
urinestomazakje weinig mogelijkheid heeft om te gaan
draaien. De connector voelt erg stevig aan en geeft me
gedurende de nacht een veilig gevoel.”
Mevrouw van der Klooster, Ouddorp

Advertorial

Wellform Fulcionel Steunbandage

In de vorige edities van Welland Perspectief informeerden
we u over de Beschermringen en HydroFrames met Manuka
Honing. Welland heeft deze accessoires enkele maanden
geleden toegevoegd aan haar assortiment en we hebben al
vele positieve reacties gekregen van zowel stomadragers als
verpleegkundigen. Onlangs ontvingen we van de 69-jarige
mevrouw Cox haar bevindingen na gebruik van de Beschermringen met Manuka Honing, inclusief onderstaande foto’s.
Lange tijd had mevrouw last van een pijnlijke en verweekte
huid rondom de stoma. Na slechts negen dagen was de huid
rondom haar stoma aanzienlijk hersteld.

Na 5 dagen gebruik
beschermringen met
Manuka Honing.

“Sinds ik een urinestoma heb, slaap ik onrustiger. Ik word
wakker, omdat ik voel dat mijn urinestomazakje vol is. De
urine loopt dan niet goed door naar de urinenachtzak. De
Easiflo connector geeft me de zekerheid dat de urine ’s
nachts wel goed doorloopt. Het aanbrengen van de Easiflo
gaat makkelijk, ik kreeg er snel handigheid in. Ik slaap nu
dan ook rustiger en word minder vaak wakker.”
Meneer van Meulenbroek, Aarle-Rixtel

Beschermringen en
HydroFrames met
Manuka Honing

Voor gebruik
beschermringen met
Manuka Honing.

‘‘De Easiflo connector geeft
me zekerheid’’

Al ruim twee jaar heeft Wellform Medical de Fulcionel Steunbandage in haar assortiment. De Wellform Fulcionel Steunbandage
is een soepele, elastische, comfortabele steunband die optimale
ondersteuning biedt bij stoma’s en breuken. De steunband, gemaakt
van luchtdoorlatende stof, biedt goede stevigheid en maximale
bewegingsvrijheid. Door middel van de geïntegreerde handschoen
en de klittenbandsluiting is de band gemakkelijk, zowel links- als
rechtshandig, aan te brengen. De Wellform Fulcionel Steunbandage is verkrijgbaar in twee hoogtematen, 20 cm. en 26 cm., en
in drie verschillende kleuren, wit, zwart en beige. Bovendien zijn
de lengte- en hoogtematen van de band op aanvraag geheel aan
te passen naar de wensen van de stomadrager. Voor een overzicht
van alle beschikbare maten en voor een instructiefilm over het
aanbrengen van de band, verwijzen wij u graag naar onze website:
www.wellform.nl. Indien u geheel vrijblijvend telefonisch informatie wenst te ontvangen, dan kunt u de antwoordkaart in dit magazine invullen en gratis retourneren.

Na 9 dagen gebruik
beschermringen met
Manuka Honing.
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“Iedereen ziet me,
iedereen lacht,
maar ik kom overal!”
4

Interview
Cees Imthorn is 54 jaar en woont samen met zijn vrouw Cora en zijn twee kinderen Roos
(18) en Bas (13) in Tiel. In 2007 kreeg Cees voor de eerste keer blaaskanker. Na vier jaar
is de blaaskanker terug gekomen. Een heftige periode van meerdaagse bestralingen
brak aan en resulteerde in een overactieve blaas waarna wederom blaaskanker werd
geconstateerd. In 2012 werd er bij Cees een urostoma aangelegd. Zijn Volkswagen busje
heeft ervoor gezorgd dat hij toch op pad durfde te gaan en dat hij uit een sociaal isolement wist te blijven.
kampvuur zitten en Cees loopt opeens weg,
dan kijkt niemand op. “Ze weten wat ik heb
en dat ik bijvoorbeeld even mijn stomazakje
ga wisselen. Niemand heeft daar problemen
mee en ze accepteren het allemaal. Dat is
hartstikke fijn”, zegt Cees.

In 2011 heeft Cees voor de tweede keer
blaaskanker gekregen. Bij de tweede keer
werd de blaastumor inwendig bestraald, met
de zogenoemde brachy-therapie. Zijn blaas
kon hiermee bespaard blijven. Twee keer per
dag werd Cees bestraald via buisjes door de
spierwand van de blaas. Door alle bestralingen kreeg hij een overactieve blaas. Sinds
2012 heeft hij om die reden een urostoma.
Na een heftige periode voor Cees en zijn
gezin heeft hij zich snel weer herpakt. Met
zijn urostoma kon hij zorgeloos op pad,
mede dankzij zijn Volkswagen busje ‘Lola’ uit
1982. Met zijn kampeerbusje gaat hij overal
naar toe. Cees is ook lid van een forum en zo
is hij in contact gekomen met andere eigenaren en liefhebbers van Volkswagen busjes.
“We zijn nu een hechte groep met 10 busjes en rijden in een kolonne rond. Het is een
hartstikke leuk en gemêleerd gezelschap.
Van hulpverlener tot glazenwasser en van
jong tot oud”, vertelt Cees trots. Cees voelt
zich vrij en erg prettig in zijn eigen busje. “Ik
heb altijd alles bij de hand, de stoma is totaal

geen belemmering. Tijdens het rijden zit ik
aangesloten op een nachtzak. Ideaal! Ik kan
een hele tijd rondrijden en ik doe mijn gordel er gewoon omheen”, vertelt Cees. Ook is
hij voorbereid op eventuele lekkage. “Ik heb
standaard 10 tot 15 liter water bij me en een
porti pot. Ik kan dus overal naar toe”. Samen
met Cora, Roos, Bas en hond Lillu gaat Cees
meerdere keren per jaar op reis. Van de Moezel in Koblenz tot het Gardameer in Italië.
Zelfs zijn ze een keer naar een evenement
in Engeland gegaan, waar 6.000 busjes op
af zijn gekomen. Als ze ‘s avonds rond het

Cees laat vol enthousiasme foto’s zien van
de verschillende bestemmingen waar hij is
geweest. Zelf organiseert hij jaarlijks een
bloesemtocht. “We rijden dan met zijn allen
door de mooie Betuwe en stoppen op verschillende punten voor bijvoorbeeld een kop
koffie”, legt Cees uit. De groep overnacht
dan op een camping in de boomgaard te
Kapel-Avezaath.
Uiteraard heeft Cees in de woonkamer een
paar mini Volkswagen busjes staan. Hij laat
dan ook nog even zijn nieuwe aanwinst zien,
een mini Volkswagen busje met radio en
USB. Zijn busje Lola heeft hem veel moois
gebracht en hij roept nogmaals: “Iedereen
ziet me, iedereen lacht, maar ik kom overal”.
De wereld ligt voor hem open.

Welland Perspectief
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Nieuws

Welland tweedelig: eenvoudig en comfortabel aanbrengen
Sinds 1 mei 1994 is het product ‘Welland’ op de Nederlandse markt. Tot en met 2008 is hierbij met name
de focus gelegd op eendelige materialen. Om het assortiment compleet te maken is zes jaar geleden ook
een tweedelig systeem ontwikkeld. Het was destijds de vraag: hoe moet dit er nu uitzien? Wordt het een
plak- of kliksysteem? Na verpleegkundigen en eindgebruikers gesproken te hebben, is gekozen voor een
combinatie van beiden: een systeem dat ruimschoots voldoet aan de eisen van deze tijd.
Wanneer de huidplaat rondom de stoma is aangebracht, is het zakje zonder druk te plaatsen op de
huidplaat. Hierna kan simpel de folie rondom verwijderd worden, zodat het zakje ook nog geplakt zit
op de huidplaat. Kortom: extra zekerheid dat het zakje goed bevestigd zit. Dat het wenselijk is dat er
geen druk gegeven hoeft te worden, met name net na de operatie wanneer de buik nog erg gevoelig is,
spreekt natuurlijk voor zich. Verschillende ziekenhuizen vonden dit een dusdanig bijzondere innovatie
dat deze bewust met dit systeem zijn gaan werken.
Naast het feit dat het zakje zonder druk aangebracht kan worden op de huidplaat, is de huidplaat ovaal,
zodat er links en rechts van de stoma voldoende hechtkracht is. Het hydrocolloïd heeft een zeer hoog
absorptievermogen, zowel in het colo-, ileo- als urosegment. De klittenbandsluiting bij het ileosysteem
wordt door velen als erg prettig ervaren. Met name het lipje, waarmee het zakje hygiënisch en gedoseerd
geleegd kan worden, wordt bestempeld als één van de betere innovaties binnen de stomazorg. Uiteraard
zijn de zakjes voorzien van een non-woven tissue, dat waterafstotend is, en een goed werkend filter.

Plaatsen zonder druk...

Legen met lipje
Naast de vlakke huidplaat, heeft Welland voor de wat moeilijke, diepliggende stomata een
convex huidplaat, die alleen druk en diepte geeft waar nodig. Op deze manier ontstaan
er in principe geen drukplekken. Het product heeft dezelfde uitstraling als de vlakke
huidplaat, maar dan met een bolling. Om extra zekerheid te creëren zijn afgelopen jaar
aan de huidplaat ‘oogjes’ bevestigd, waaraan eventueel een gordel kan worden bevestigd.
Dit is een gordel met klittenband, waardoor geen druk gegeven hoeft te worden tijdens
het aanbrengen ervan.
Kortom: ook op het gebied van tweedelige stomamaterialen biedt Welland stomazorg met
perspectief!

6

... en simpel de beschermfolie
verwijderen.

Nieuws
Meneer Kwint kreeg in 2008 een ileostoma. Met het materiaal
waarmee hij het ziekenhuis verliet, had hij regelmatig
problemen. Na overleg met de stomaverpleegkundige van de
medisch speciaalzaak, besloot meneer het tweedelig systeem
van Welland te proberen. Dit systeem biedt hem nu alweer
enkele jaren vertrouwen en rust.
“Na mislukte darmoperatie(s) in 2008, was het noodzakelijk om mijn leven te redden door
een ileostoma aan te leggen. Het ziekenhuis in mijn woonplaats was bekend met ander
materiaal dan Welland. Dus werd ik op een bepaald moment wakker met die stoma en het
daarbij gebruikte materiaal. Er was vanwege een wat diepliggend ileostoma gekozen voor
een Convex plak met een los zakje. Dit tweedelige systeem heb ik bijna twee jaar gebruikt.
Het werd helaas geen succes. Doordat de hechting van de zak op de plak niet betrouwbaar
was, kreeg ik vaak last van lekkage. Bovendien was het filter in de zakjes ook niet lekvrij.
Overleg met de leverancier bracht voor mij geen verbetering.
Doordat ik in het blad van een medisch speciaalzaak en dat van de Nederlandse
Stomavereniging ander materiaal zag, kwam ik op het idee om van stomamateriaal
te wisselen. De stomaverpleegkundige van de medisch speciaalzaak heeft mij daarbij
uitstekend begeleid. De keuze viel op het tweedelige materiaal van Welland. Doordat
de aansluiting tussen de plak en het zakje overeenkwam met de bewezen kwaliteit van
Tupperware, leek het mij bij voorbaat geschikt. In de praktijk bleek deze gedachte te
kloppen.”

“De voordelen van een tweedelig systeem zijn voor mij:
• Het voorbereiden van een plak is 		
eenvoudig: ik knip de opening zelf met
behulp van een mal. Omdat ik de oogjes
voor een gordel niet gebruik, knip ik die er
ook meteen af.
• De plakken hoeven maar om de dag te
worden vervangen. Een eendelig systeem
lokt mij niet, omdat dit dagelijks
vervangen zou moeten worden.
• Doordat er niets in de weg zit, is het
aanbrengen van de plak over de stoma
opening exact op maat te doen.
• In de loop van een paar jaar is
elke verandering van de stoma goed
te zien en de uitsparing wordt daarop
door mij bij het knippen aangepast.
• Doordat ik een prolaps heb ontwikkeld,
komt de holte van de Convex plak goed
van pas, want de prolaps past daar in en
wordt niet plat gedrukt door mijn
steunband. Bij een proef met een vlakke
plak kreeg ik wel last van mijn prolaps.

• Op de dag dat ik alleen een zakje hoef te
vervangen, doe ik dat ’s morgens 		
voordat ik iets eet of drink. De darm is dan
nog niet actief en daardoor is het 		
afhalen van het gebruikte zakje, het
schoonmaken van de randen van de plak
en het aanbrengen van een nieuw zakje
heel snel te doen. Dat scheelt heel veel
tijd en is daarom – op drukke dagen –
heel praktisch.
• Er is zelden lekkage. Als die optrad was
het tussen de opbouwring van de plak
en de plak zelf óf toch ergens tussen de
opbouwring en het zakje. Er komt dan
iets tussen de plakrand door.

• Om de plak goed te fixeren, gebruik ik
pleisters. Daarmee heb ik zekerheid dat
mijn steunband de plak niet plaatselijk
kan losmaken en ook transpiratie heeft
geen invloed.
• Door de bewezen kwaliteit en het 		
uitblijven van onaangename verrassingen,
zoals lekkages, geeft dit systeem mij veel
zelfvertrouwen en rust. Vooral als je
onderweg bent en ’s nachts is dat heel
prettig!”

• De lekkage van het filter lijkt opgelost.
Recent heb ik geen lekkage van het filter
meer gehad.
• Huidirritatie heb ik nog nooit gehad.
Kennelijk ben ik ongevoelig voor het
materiaal van de hydrocolloïd plak.

Legen met lipje.

Welland Perspectief

7

Innovqtie

Nieuw pand voor Welland Medical Ltd.
Welland Medical Ltd., gevestigd in Crawley,
Engeland, is al ruim 20 jaar producent van
de Welland materialen. Inmiddels werken
er zo’n 160 mensen en is er behoefte aan
meer productieruimte. Momenteel wordt er
dan ook hard gewerkt aan de ontwikkeling
en bouw van een geheel nieuw, topklasse
productiecentrum, dat tevens gevestigd zal
zijn in Crawley.
Begin 2014 is er een start gemaakt met het project. Momenteel produceert Welland Medical op twee verschillende locaties. In de nieuwe
fabriekshal zullen de twee huidige productieruimtes samengevoegd
worden in één productieruimte. De bouw van het hoofdgebouw zal
halverwege januari 2015 zijn afgerond. Drie maanden later zal de fabriekshal klaar zijn. Rond 16 juni 2015 wordt er gestart met de verhuizing. De bedoeling is om aan het einde van 2015 de verhuizing
compleet te hebben afgerond. De nieuwe locatie bedraagt 9.000 m2,
waarmee de productiecapaciteit verdubbeld kan worden.
Welland Medical is winnaar van de ‘Investors in People Award for Employer of the Year’. Dit betekent dat er geïnvesteerd wordt in elk individueel personeelslid middels bijvoorbeeld trainingen en aangepaste
programma’s. Hierdoor ontstaat er wederzijds vertrouwen in zowel
werkgever als werknemer en leidt dit tot weinig verloop binnen het
personeel. Dit resulteert in een betrouwbaar en deskundig team dat
nauw samenwerkt om de klant zo optimaal mogelijk te bedienen.
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Sponsoring

Sponsorloop Miranda Beets voor het Nije Huis
Miranda Beets is sinds 1995 werkzaam in het Medisch Spectrum Twente. In 1999 rondde zij haar opleiding tot
stomaverpleegkundige succesvol af en inmiddels werkt ze alweer vijftien jaar op de afdeling Urologie. Op donderdag
4 september 2014 liep zij samen met haar gezelschap 22 kilometer naar de top van de Mont Ventoux, met als doel om
geld in te zamelen voor het Nije Huis. Dit is een inloophuis voor iedereen die kanker heeft (gehad) én voor hun naasten.
Alles is gericht om hen verder te helpen na de diagnose kanker en om de naasten te steunen. Mensen zijn er welkom
om te praten, maar ook voor steun, voorlichting, lotgenotencontact, therapie of een moment van rust en bezinning.
Bovendien worden er verschillende sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd. Men is er welkom met al hun
vragen en wensen.
Op 2 september vertrok Miranda met haar
gezelschap naar Frankrijk, waar zij verbleven
in een appartement gelegen aan de voet van
de Mont Ventoux. Haar familie en collega’s
waren aanwezig om haar uit te zwaaien en
succes toe te wensen. Miranda vertelt: “De
dagen voor de wandeling waren niet makkelijk voor mij en zeker niet voor mijn huisgenoten. Al mijn zekerheden moest ik achterlaten. Dat iedereen mij kwam uitzwaaien
was echt geweldig. Het maakte me ook wel
zenuwachtig. Twee dagen lang zag ik de berg
naast ons appartement liggen en hij leek elke
dag te groeien!”

Op donderdag 4 september was het zo ver.
Samen met een groep andere mensen maakte
Miranda de tocht naar boven. “De eerste vijftien kilometers vielen mee. Ik werd gesteund
met lieve berichtjes van iedereen. De laatste
zeven kilometers waren wel heel zwaar. Daar
ging ik echt stapje voor stapje omhoog. Ik
heb mijzelf steeds ingepraat waarvoor ik daar
liep en dat de mensen die ik verloren heb, de
mensen die ik begeleid en de mensen die nu
leven met kanker het ook niet makkelijk hebben. Dit was mijn steun voor hen.”

Na de laatste zware zeven kilometers, haalde
Miranda de top. Tijdens de terugweg was
er de ontlading en in Hengelo wachtte haar
een warm welkom. “Deze tocht en de weg
er naartoe was een enorme belevenis. Vooraf
heb ik niet bedacht wat het me zou brengen
en nog steeds kan ik eigenlijk amper bevatten waar ik in terecht ben gekomen. Ik vond
het een geweldige ervaring en wil nogmaals
iedereen enorm bedanken voor de steun en
sponsoring!”
www.denijestichting.nl

Welland en Wellform werken mee aan morgen
Onlangs zijn zowel Welland als Wellform,
zakenvriend van KWF geworden. Hiermee
steunen wij belangrijk wetenschappelijk
kankeronderzoek. We helpen, op onze eigen
bescheiden wijze, KWF bij het realiseren van
haar doel: minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Welland heeft gekozen voor een project van Dr. Gijs van den Brink en Dr. Jan Paul
Medema op het gebied van dikkedarmkanker. Zij hebben ontdekt waardoor de stam-

cel stopt met delen en een gespecialiseerde
cel wordt. Met die kennis kan een medicijn
ontwikkeld worden, waardoor de tumor veel
beter te behandelen is. Het doel van het onderzoek is om kankerstamcellen gevoelig te
maken voor chemotherapie en bestraling.
Wellform heeft vanuit haar gevoel en maatschappelijke betrokkenheid gekozen voor een
project op het terrein van kinderoncologie. In
dit nieuwsbulletin zullen wij u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
Welland Perspectief
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Vragen

Vragen aan het:

Welland Service Team
Vraag mevrouw Theunissen, Medemblik:
Sinds een jaar heb ik een urinestoma.
Nadat ik eerst een poosje een tweedelig
systeem heb gebruikt, kwam ik met een
lotgenoot in contact die een eendelig
stomazakje gebruikte. Na enige aarzeling
heb ik middels een proefpakket de overstap
gemaakt en inmiddels gebruik ik tot volle
tevredenheid een eendelig urinestomazakje.
Ook het sporten heb ik weer wat kunnen
oppakken. Hierover gaat eigenlijk ook mijn
vraag. Ik merk dat ik tijdens het sporten, of
andere inspanningen, wel eens last heb van
omkrullende randen van mijn huidplaat. Ik
heb nooit lekkage, maar ik merk dat het mij
wel wat onzeker maakt. Wat kan ik hier het
beste aan doen?
Antwoord Esther Biesaart:
Wat u beschrijft, is iets wat wij wel eens vaker
tegenkomen. U vertelt dat u geen lekkage
heeft, maar ik kan mij uw bezorgdheid wel
enigszins voorstellen. U zou een ander merk
eendelig stomamateriaal kunnen proberen,
maar als dit stomazakje u goed bevalt kunt
u ook overwegen om gebruik te gaan maken
van bijvoorbeeld HydroFrame. Dit zijn de
zogenaamde halve maantjes, gemaakt van een
zeer huidvriendelijk hydrocolloïd met Manuka
Honing. Met de universeel toepasbare halve
maantjes, kunt u de randen van uw huidplaat
afplakken, zodat u omkrullen of uitdrogen
van de randen voorkomt. De HydroFrame is
bijzonder flexibel, eenvoudig aan te brengen

Ook een vraag?
klantcontact@welland.nl
088 - 667 00 66
www.facebook.com/stomateam
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@stomateam

en biedt u hierdoor optimale zekerheid. U zou
een proefpakket bij ons kunnen aanvragen.
Wellicht is dit voor u een oplossing.
Vraag de heer van Thiel, Petten:
Na een periode van meerdere buikoperaties
te hebben moeten ondergaan, heb ik sinds
een jaar of vier een stoma op mijn dikke
darm. Ik gebruik een tweedelig systeem
met een bolle onderkant, omdat mijn stoma
wat is weggezakt. Aangezien ik slecht ter
been ben, kom ik eigenlijk nooit meer bij de
stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. De
laatste maanden heb ik met enige regelmaat
lekkage en heb ik de indruk dat mijn buik wat
dikker wordt. Ik blijf overigens wel goed op
mijn gewicht en ook eet ik verder normaal.
Zou dit een stomabreuk kunnen zijn waar ik
wel eens van heb gehoord? Ik heb wel eens
gelezen dat er steunbanden zijn voor mensen
met een stoma. Is het verstandig om die aan
te schaffen?
Antwoord Theo Tromp:
Het is voor mij moeilijk om te beoordelen of u
daadwerkelijk een parastomale hernia heeft.
Ik zou u willen adviseren om een afspraak
te gaan maken op de stomapoli van het
ziekenhuis. De stomaverpleegkundige kan
samen met u kijken naar uw stoma en uw buik.
Ook kan de stomaverpleegkundige u uitleg
geven over een stomasteunband, mocht er
sprake zijn van een parastomale hernia. Ik zou
u af willen raden om een steunband te kopen

Welland Nederland BV
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zonder een duidelijke indicatie. U vertelt dat
u slecht ter been bent. Mocht het voor u
moeilijk zijn om het ziekenhuis te bezoeken,
dan kunt u ook een beroep doen op ons. Wij
maken dan een afspraak met u en bezoeken
u thuis. Uw stoma en uw buik beoordelen
wij en wij geven eventueel uitleg over een
stomasteunband. Een en ander gaat altijd in
overleg met de stomaverpleegkundige van
het ziekenhuis en/of medisch speciaalzaak.
Vraag de heer Rademakers, Eldik:
Ik word ‘s nachts regelmatig wakker omdat de
urine niet doorloopt vanuit mijn stomazakje
naar mijn nachtzak, omdat het stomazakje
gedraaid zit. Wat kan ik hiertegen doen?
Antwoord Nelleke van de Vliert:
Dit probleem komt veel voor. In de meeste
dozen bij urinestomazakjes zitten witte
stripjes, die u aan de onderkant van het zakje
kan opplakken om de draaias groter te maken.
Hierdoor kan de urine beter doorstromen. Bij
veel mensen is dat niet voldoende en loopt de
urine nog niet door. Wat u dan kunt gebruiken
is de Easiflo connector. Dit is een tussenstuk
tussen stomazakje en nachtzak. Aan de ene
kant zitten gaatjes in de connector, aan de
andere kant de aansluiting van de nachtzak.
U kunt, nadat u de connector op de nachtzak
hebt aangesloten, de kant met de gaatjes via
het tapkraantje naar binnen schuiven totdat
u niet verder kunt. Wanneer er nu urine in
het stomazakje komt en het stomazakje is
gedraaid, dan kan de urine door de gaatjes
gewoon doorstromen naar de nachtzak.

Maak kans op een VVV Cadeaubon t.w.v.

Puzzel

€ 25,-

Vul de oplossing van de puzzel in op de antwoordkaart in dit magazine, stuur hem op en maak kans op één van
de drie VVV Cadeaubonnen. In de volgende editie van Welland Perspectief zullen we de prijswinnaars bekendmaken.
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De drie prijswinnaars van de
puzzel uit de vorige editie zijn:
dhr. Suurland uit Capelle aan
den IJssel, mevr. van Herten
uit Beegden en dhr. Kocks uit
Emmen. Zij zijn inmiddels op
de hoogte gebracht en hebben
hun prijs ontvangen.
Wij feliciteren hen van harte!
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Inzenden
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U kunt uw oplossing inzenden
tot en met 31 maart 2015.
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Horizontaal
1 Lastig 6 editie 12 vlug 14 hoefijzervormige puntige haak 15 lage druk (afk.) 17 autoteken Bulgarije 18 Nederlandse onderneming die jaarlijks
een bekende literatuurprijs toekent (afk.) 20 trekdier 21 muzieknoot 22 afgunstig 25 groeven in de huid 28 Romeinse liefdesgod 29 planeet 31 tocht
32 symbool voor renium 33 sociale werkvoorziening (afk.) 35 krachteloos 36 monnikskleed 37 wiskundig symbool 38 smalle weg of voetpad
40 windrichting 42 windrichting 43 zelfzucht 44 resusfactor (medische afk.) 46 schuitje van een luchtballon 48 koker 51 loofboom 53 centraal station (afk.)
54 iemands afstammelingen in de rechte lijn 56 symbool voor tin 57 lidwoord 58 verwonding 60 dierenriemteken 62 bloedvat 64 beleid 66 mosvlakte
68 maanstand (afk.) 69 meisjesnaam 70 speelkaart 72 Liechtenstein (in internetadressen) 73 gewicht (afk.) 74 afspraak 76 adem 78 gereedschap
79 het vertrek van troepen uit vaste garnizoensplaats.
Verticaal
1 Duizendmaal miljoen 2 hoog bouwland 3 karakter 4 niet bewoonde 5 dun 7 persoonlijk voornaamwoord 8 muziekinstrument 9 de prijs van gas
10 ’s-ochtends (afk.) 11 uitstoot van vloeistoffen of gassen 13 Nederlands kampioenschap (afk.) 16 lady 18 tamarinde 19 regelmaat 21 afhangende punt
van een kledingstuk 23 schoolvak (afk.) 24 autoteken Argentinië 26 hij 27 behoudens vergissingen (Latijnse afk.) 30 houtsoort 34 uit Wenen 36 grap
38 optelling 39 soort gezondheidsdienst (afk.) 40 familielid 41 vluchtige stof 45 filmgenre 47 kunstzijde 49 eenstemmig 50 docente 52 haastige hap
54 zwaardwalvis 55 stamppot 57 dergelijke (afk.) 59 Europese commissie (afk.) 60 Duitsland (in internetadres) 61 boksterm (afk.) 63 dienstdoend (afk.)
65 titel van vroegere heersers over Peru 67 plaats in Gelderland 71 klaar 74 per persoon (afk.) 75 autoteken Tunesië 76 luiaard 77 familielid.
Welland Perspectief
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Uw zakje eenvoudiger en comfortabeler aanbrengen?

Ervaar het perspectief van Welland!

