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04 Hersubel Tube

03 Een bewogen jaar vol met uitdagingen, 
verbeteringen en vernieuwingen!

Wij mogen wel stellen dat 2022 een bewogen jaar is geweest met 
volop uitdagingen. Wij kunnen het nieuws niet volgen zonder dat 
er onderwerpen worden belicht die ons allemaal raken. Of het nu 
gaat om de oorlog in Oekraïne, de stijging van energieprijzen of 
de prijsstijging van de dagelijkse boodschappen. Deze tijden geven 
echter ook kansen voor verbetering en vernieuwing. En dat is nu net 
waar wij met de bedrijven Welland en Wellform voor staan. 

Met de slogans ‘Hecht aan mensen’ (Welland) en ‘Maakt zorg 
compleet’ (Wellform) voelen wij iedere dag de uitdaging om het leven 
van mensen met een stoma draaglijker te maken. Onze missie is 
niet voor niets een bijdrage te kunnen leveren aan de best mogelijke 
kwaliteit van leven voor de stomadrager! Om van een stukje angst 
toe te werken naar meer vertrouwen en van stress naar meer 
zelfverzekerdheid.

In onze vorige editie hebben wij het gehad over het erkennen en 
herkennen van problemen. In het eerste kwartaal van dit jaar starten 
wij daarom met een nieuw initiatief, namelijk Stomahulp. Wat dit 
initiatief precies inhoudt, wordt op pagina’s 8 en 9 nader uitgelegd. 

Verbetering en vernieuwing betekent voor onze bedrijven ook nieuwe 
mensen met nieuwe ideeën en opvattingen. Twee van deze nieuwe 
personen, Gerry van Campen en Jelle van Kerkhof, stellen zich op 
pagina 3 graag aan u voor. Uiteraard gaat het bij vernieuwing ook om 
nieuwe producten die een mogelijke meerwaarde hebben voor onze 
doelgroep. Zo hebben wij binnen Wellform kort geleden ons banden 
assortiment verder uitgebreid met de Hersubel Tube. Meer hierover 
is te lezen op pagina 4. Achter de schermen zijn wij verder bezig met 
de introductie van een irrigatiesysteem. Wij verwachten dit gedurende 
het eerste kwartaal van 2023 aan te kunnen bieden in Nederland. 
Op pagina 5 kunt u alvast lezen over de unieke kenmerken van dit 
systeem. 

De termen verbetering en vernieuwing zijn ook zeker van toepassing 
op Tom Kuil, een 14-jarige jongen die zijn dromen en passie najaagt 
in de motorsport. Een zeer interessant verhaal over hem is te lezen 
op pagina’s 6 en 7. Tot slot zijn ook onze vaste rubrieken weer 
opgenomen in het magazine: de puzzel (pagina 10) en Vraag & 
antwoord (pagina 11). Rest mij u veel leesplezier toe te wensen en een 
uitdagend begin van 2023. 
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Stomahulp helpt mensen met een stoma
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Even voorstellen

Naam
Gerry van Campen.

Leeftijd
Lichamelijk 59, geestelijk 23.

Gerry van Campen

Wat maakt je werk leuk? 
Het leuke aan dit vak, is voor mij altijd 
het eindproduct. Ik heb bijna 25 jaar als 
freelancer televisieprogramma’s gemaakt bij 
de landelijke omroepen en het motto daar 
was vaak “We hebben een droog koekje en 
daar moeten we een taartje van maken”.  
Dat probeer ik hier ook. Natuurlijk zijn de 
middelen beperkt. Uitgangspunt moet dus 
automatisering zijn. Met één druk op de knop 
moeten er drie dingen gebeuren. 1. titel in 
beeld, 2. logo op de achtergrond vervangen 
en 3. camera positie wijzigen. En om dat 
allemaal geautomatiseerd te krijgen ben je 
best even bezig. 

Wat maakt Cornelion uniek? 
Het unieke aan Cornelion vind ik de sfeer. 
Allemaal super gemotiveerde mensen met 
verstand van zaken, wat hun expertise ook is.
Twee directeuren die allebei zo anders zijn 
en elkaar perfect aanvullen. Dat samen maakt 
dit bedrijf tot een geoliede machine waarin 
iedereen doet wat hij of zij het best kan. 
Meest bijzondere vind ik de maandagmorgen. 
Er werken hier De Graafschap, Heerenveen, 

Sinds wanneer ben je actief bij Cornelion? 
Ik ben begonnen op 1 februari 2022. 

Wat is je huidige functie? 
Officieel sta ik als producer/presentator op 
de lijst maar in de praktijk is dat net even 
anders. Ik houd me (technisch) bezig met alle 
presentaties die vanuit de Cornelion studio 
gedaan worden. Dat kan een teams meeting 
zijn met onze fabrikant in Engeland, maar 
ook een presentatie voor zorgprofessionals 
in Suriname. Ik spreek voice-over ’s in voor 
video’s en animaties en houdt interviews met 
gasten die hun verhaal komen vertellen voor 
de camera of voor een podcast.

Fortuna Sittard, NEC, VVV, Ajax, Twente en 
Almelo supporters. De maandagen zijn vaak 
leuk.

Wat zou je in de toekomst willen bereiken 
met Cornelion? 
Voor mezelf hoop ik dat we onze Tv-
studio kunnen uitbreiden tot een super 
gebruiksvriendelijke omgeving waar iedereen 
binnen kan stappen en zijn of haar verhaal 
kan vertellen. Als maker wil je natuurlijk 
altijd meer en beter en dat kan hier ook. Het 
maken van een ‘Cornelion journaal’ staat ook 
nog op mijn lijstje maar dan hebben we al 
snel twee personen meer nodig op de audio/
video afdeling (even geduld nog dus). Verder 
wil ik graag meegroeien met het bedrijf. Elke 
stap voorwaarts die zij zetten wil ik mee. 

Wat doe jij graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ben ik een druk baasje. 
Behalve dat ik getrouwd ben met de 
allerliefste vrouw van het universum ben 
ik al 25 jaar stadionspeaker bij NEC, al 12 
jaar trouwambtenaar en sinds maart 2022 
raadslid voor de Stadspartij Nijmegen.

video, regelmatig een update geef over de 
ontwikkelingen op onze afdeling. Deze is 
bestemd voor alle collega’s van Cornelion.

Wat maakt je werk leuk? 
Mijn werk is leuk, omdat ik met veel 
verschillende mensen samenwerk, 
zowel intern als extern. Ik ben een echte 
teamplayer. Samenwerken geeft mij vaak 
veel energie, omdat je gezamenlijk vaak tot 
een breed gedragen idee komt. Daarnaast is 
mijn werk ook heel divers, wat het nog eens 
extra leuk maakt. Projecten kunnen groot en 
klein zijn, de ene keer ben je heel praktisch 
bezig en de andere keer misschien wat 
theoretischer. 

Wat maakt Cornelion uniek? 
De familiaire werksfeer binnen Cornelion vind 
ik vrij uniek. Ik heb ook bij andere bedrijven 
stage gelopen en gewerkt. Vaak merkte ik 
dat het er wat zakelijker aan toeging. Hier 
werkt iedereen op een prettige manier met 
elkaar samen en heeft men, tussen het harde 
werken door, ook veel lol met elkaar. Deze 
ingrediënten zorgen er denk ik voor dat 
veel van onze mensen al jaren bij het bedrijf 
werken. 

Wat zou je in de toekomst willen bereiken 
met Cornelion? 
Met de marketingafdeling willen wij dat onze 

Sinds wanneer ben je actief bij Cornelion? 
Januari 2021 ben ik parttime in dienst 
gekomen, sinds maart 2022 werk ik fulltime. 
In februari 2022 ben ik afgestudeerd. 

Wat is je huidige functie? 
Ik ben Manager Marketing in Media 
bij Cornelion. Dit houdt in dat ik 
hoofdverantwoordelijk ben voor eigenlijk 
alles wat er op de marketingafdeling gebeurt. 
Ik houd me vooral bezig met de grotere 
projecten, waar ik me o.a. bemoei met 
het bepalen van een merkstrategie en het 
vervolgens creëren en het (online) verkopen 
van het merk. Verder ondersteun ik mijn 
collega’s en werk ik nauw samen met externe 
partijen, zoals de grafische vormgever, de 
animatievideo creators, de drukkers en 
websitebouwers. Ten slotte ben ik ook af 
en toe te vinden in onze eigen studio, waar 
ik samen met Michiel van Kerkhof, in een 

merken online wereldwijd bekend worden. 
Voor Welland en Wellform willen wij ons 
online in andere landen meer laten gelden, 
zoals bijvoorbeeld in België. Wanneer je 
online bekender wordt bij je doelgroep zul je 
ook meer distributeurs en stomadragers naar 
je toe kunnen halen en zal de omzet van het 
bedrijf Cornelion nog meer gaan groeien. De 
marketingafdeling kan dus meehelpen aan 
de financiële doelstellingen en groei van het 
bedrijf Cornelion.

Wat doe jij graag in je vrije tijd?
Ik ben voetbaltrainer bij Quick 1888. Ik train 
hier de JO13-1, dit zijn jongens van 11/12 jaar 
oud. We spelen in de 2e divisie, wat betekent 
dat we op het een na hoogste amateurniveau 
van Nederland spelen. Ook voetbal ik zelf 
nog in een vriendenteam bij Beuningse Boys 
en voetbal ik ook nog in een zaalcompetitie 
bij Quick 1888, ook hier weer met een aantal 
vrienden. In het weekend bezoek ik de thuis- 
en uitwedstrijden van mijn favoriete club SC 
Heerenveen, waarvan ik een seizoenkaart 
heb. Ten slotte ga ik ook nog regelmatig uit 
met vrienden en houd ik van uit eten.   

Jelle van Kerkhof

Naam
Jelle van Kerkhof

Leeftijd
24 jaar 



Hersubel Tube
Nieuw
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Kenmerken en beoogd gebruik

 • De tube is verkrijgbaar in een reeks  

  breedtes en lengtes passend voor  

  alle gebruikers. De tubes worden  

  geleverd in beige en zwart.

 • Doordat de tube vervaardigd is  

  van  tweezijdig rekbaar materiaal zal  

  het  de uitstulpingen en het   

  trekkende gevoel, veroorzaakt door  

  de hernia-vorming, verminderen. 

  Tegelijkertijd zal meer dan 

  voldoende bewegingsvrijheid   

  worden ervaren.

 • Het comfort van het rekbare  

  materiaal maakt langdurig dragen  

  mogelijk. 

 • De antislip siliconen strips aan de  

  buitenranden voorkomen   

  onbedoelde beweging van de   

  tube tijdens het gebruik ervan of  

  het omkrullen van de tube bij de  

  randen.

 • De tube biedt comfortabele   

  ondersteuning en stroomlijnt de  

  contouren van stomamateriaal.  

  Hierdoor is de tube zeer discreet.

Gebruiksadvies Hersubel Tube Liggend aanbrengen Gebruiksadvies Hersubel Tube Staand aanbrengen

Rek de tube met beide 
handen uit. “Stap” in de tube 
en trek deze op tot rond de 

bovenbenen. 

1

Trek de achterzijde van de 
tube over uw zitvlak. 

2

Breng de voorzijde van 
de tube over uw buik en 
stoma. Let hierbij op dat u 
de tube ter hoogte van de 
stoma over uw stoma-
materiaal heen tilt, dit om 
te voorkomen dat u het 
stomamateriaal los trekt. 

3

Positioneer de tube in de 
juiste plaats.

4

Trek de tube, indien nodig, 
recht. 

5

De tube is op de juiste wijze 
aangebracht.

6

Rek de tube met beide 
handen uit. “Stap” in de tube 
en trek deze op tot rond de 
bovenbenen.

1

Trek de achterzijde van de 
tube over uw zitvlak. 

2

Breng de voorzijde van 
de tube over uw buik en 
stoma. Let hierbij op dat u 
de tube ter hoogte van de 
stoma er goed over heen 
tilt, dit om te voorkomen 
dat u het stomamateriaal 
los trekt. 

3

Positioneer de tube in de 
juiste plaats.

4

Trek de tube, indien nodig, 
recht.

5

De tube is op de juiste wijze 
aangebracht.

6

Aandachtspunten

 • Zorg ervoor dat de tube comfortabele steun geeft.

 • Draag bij voorkeur de tube op de huid en niet over een hemd of   

  shirt.

    
Onderhoud van de Hersubel Tube

 • De tube kan worden gewassen in de wasmachine op maximaal   

  40°C.

 • De tube aan de lucht laten drogen, dus niet in een droogtrommel

  of op de verwarming laten drogen. Anders is het mogelijk dat het   

  materiaal van de steunbandage beschadigd raakt.

 • Het advies is om geen wasverzachter te gebruiken.



Hecht 05

Aquaflush irrigatiesysteem
Nieuw in het assortiment van Wellform Medical

Binnenkort introduceert Wellform Medical het Aquaflush transanale irrigatie systeem. Het 

assortiment bevat vijf producten, te weten: Compact, Compact+, Lite, Actif en SRC. Uw 

zorgverlener helpt u bij het kiezen van het juiste product.

Het Aquaflush Compact systeem kenmerkt zich o.a. door 

de zachte handpomp van 120 ml. om de irrigatiesnelheid 

eenvoudig te regelen. Speciaal ontworpen voor gebruikers 

die slechts een kleine hoeveelheid water nodig hebben bij het 

irrigeren.

Het Aquaflush Compact+ systeem heeft een grotere en 

zachtere handpomp van 220 ml. tot 250 ml. bij gebruik 

met de verlengslang. Op deze manier heeft de gebruiker de 

mogelijkheid om met wat meer water te irrigeren.

Het Aquaflush Actif systeem is zeer geschikt voor rectale 

irrigatie bij kinderen of voor stoma irrigatie voor volwassenen. 

Het systeem heeft een ergonomisch ontworpen conus die de 

ideale maat heeft voor beide toepassingen.

Het Aquaflush Lite systeem heeft o.a. een waterzak van 1,2 

liter, dit maakt het zeer geschikt voor gebruikers die op een 

toilet kunnen zitten.

Het SRC systeem tenslotte is vooral geschikt voor gebruikers 

met een beperkte handfunctie of voor hulpverleners die 

helpen bij het irrigatieproces. 

Meer weten over het product of irrigatie? Neem dan contact op met uw zorgprofessional of Wellform Medical.

Voordelen Aquaflush darmirrigatie:

 • Vermindert het risico op obstipatie door ophoping  

  van ontlasting in de dikke darm te voorkomen;

 • Vermindert het risico op fecale incontinentie tussen  

  elke darmirrigatie;

 • Meer controle over uw darmbeheer.

Compact Compact+ Actif Lite SRC

• Modulair systeem

• Kleurgecodeerde connectoren

• Zijdezachte siliconen conussen

• Ergonomisch rechthoeking ontwerp

Kenmerken:



Racetalent Tom Kuil

Op een mooie najaarsdag in oktober, één 

week voor zijn 14e verjaardag, werden wij 

hartelijk welkom geheten door Tom Kuil en 

zijn familie in het hoge noorden, Groningen. 

Tom is een jong racetalent die dit jaar 

Nederlands Kampioen is geworden in de 

Open 125cc.

Race Kids Assen
Tom: “Op 3-jarige leeftijd ging ik mee met mijn ouders, 
die allebei ook fervent motorliefhebbers zijn, naar de 
Racing Day in Assen waar ik op een mini bike mocht 
rijden. De organisatie zag dat er talent in mij zat en gaf 
aan dat ik op 6-jarige leeftijd terug mocht komen. Ik 
was teleurgesteld dat ik nog zo lang moest wachten. 
Maar op mijn 6e verjaardag was het eerste wat ik 
zei ‘nu ben ik 6 en mag ik gaan rijden’”. De ouders 
van Tom namen hierop contact op met Race Kids 
in Assen, waarna hij 3x op de minibike mocht rijden. 
Margo (moeder van Tom): “Tom was nog steeds super 
enthousiast, hij had een big smile. Vanaf dat moment 
is zijn carrière gestart. Van zijn 6e tot zijn 10e jaar heeft 
Tom op de minibike gereden, toen Tom 8 jaar was reed 
hij zijn eerste wedstrijd. Daaraan vooraf gingen helaas 
wel gezondheidsproblemen.”

Gezondheidsproblemen
Margo vervolgt: “Vanaf het moment dat Tom geboren 
werd, had ik het gevoel dat er iets niet klopte met zijn 
gezondheid, maar hij was altijd een vrolijke jongen. 
Toch bleek Tom Colitis Ulcerosa te hebben. Toen 
hij anderhalf was ontstond er een fistel en waren 
zijn bloedwaardes te laag. In het Martini Ziekenhuis 
werd Tom behandeld en op 3 jarige leeftijd werd hij 
doorverwezen naar het UMC Groningen. Hier heeft 
hij veel onderzoeken en behandelingen moeten 
ondergaan, hij heeft een aantal stootkuren Prednison en 
Infliximab gehad, helaas hielp dit niet.” Tom raakte zelfs 
in shock: “Vlak voor zijn vijfde verjaardag werd zijn dikke 
darm verwijderd en heeft Tom een ileostoma gekregen, 
helaas kreeg hij direct na zijn operatie een prolaps 
waardoor hij weer onder het mes moest. In de tijd van 
zijn ziek zijn heeft Tom met ons kunnen genieten in 
Villa Pardoes, dit was voor ons en zijn jongere broertje 
een zeer welkome afwisseling. Vanuit die tijd heeft hij 
ook nog vrienden over gehouden.” Het gaat nu goed 
met Tom en zijn gezondheid, vanaf zijn 11e verzorgt 
Tom zijn stoma ook zelf en hij ondervind bijna nooit 
problemen, het belemmert hem ook niet in zijn doen 
en laten. 

Combinatie school en racen
Tom zit in het eerste jaar van de middelbare school en 
op deze school krijgt hij voldoende tijd om te sporten, 
trainen en deel te nemen aan motorraces, Tom: “Dit 
gaat allemaal in goed overleg met mijn sportcoach en 
mentor. School is en blijft belangrijk, daarnaast komt het 
racen, in de nabije toekomst wil ik graag als bijbaantje 
in een motorzaak werken en uiteraard raceprofessional 
worden. Lukt dit niet dan zou ik heel graag een eigen 
bedrijf opstarten in de techniek van de motorsport.”

Interview
met Tom Kuil 
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Races en trainingen
Ondanks dat Tom door zijn ziekte, vernauwingen in zijn 
darm en been- en sleutelbeenbreuken, langere tijd niet 
heeft kunnen trainen gaat het erg goed. Tom vertelt 
gepassioneerd over zijn passie: “Momenteel rijd ik op 
de KTM 250cc en heb ik leren schakelen op de Ohvale 
110cc. Het race seizoen is van maart t/m september, 
hierin zijn ongeveer 8 raceweekenden opgenomen 
waarin ik ieder weekend 2 races rijd. Hiervoor train 
ik heel veel. Buiten het seizoen train ik 3x per week 
in de sportschool en gaan wij geregeld naar België 
of Duitsland om te trainen.” Margo vult aan: “Om dit 
allemaal te bekostigen zijn wij geregeld bezig om 
nieuwe sponsoren te strikken. Daarnaast proberen wij 
alle sponsoren op de hoogte te houden van de (race)
ontwikkelingen van Tom. Hierbij krijgen wij o.a. hulp van 
familie en vrienden. Tom schrijft zelf zijn raceverslag 
op Facebook en zijn website.” Nelleke van de Vliert 
(Verpleegkundig Consulent van Welland) heeft in Assen 
een wedstrijd van Tom bijgewoond: “Ik was erg onder 
de indruk van het talent van Tom en vond het erg leuk 
om een kijkje achter de schermen te krijgen.”

Toekomst / ambities
Tom heeft het afgelopen seizoen de laatste twee races 
mogen invallen tijdens de NTC in Team NL. Hier heeft 
Tom zich van zijn beste kant laten zien waardoor hij een 
‘zitje’ heeft weten te bemachtigen voor het komende 
seizoen. Aankomend jaar heeft Tom als doel om in de 
NTC te knallen en door te stromen naar de Red Bull 
Rookies (leeftijdscategorie vanaf 16 jaar). Vanuit hier wil 
hij naar de Moto 3 gevolgd door Moto 2. In 2032 wil 
hij uiteindelijk de beste van de wereld zijn in de Moto 
GP, hele mooie ambities. Uiteraard wenst Welland 
Nederland Tom alle succes toe om zijn ambities te 
verwezenlijken. 

Vanaf het moment dat Tom geboren 

werd, had ik het gevoel dat er iets niet 

klopte met zijn gezondheid, maar hij 

was altijd een vrolijke jongen.
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Ergens in het eerste kwartaal van 2023 start Stomahulp; 
een nieuw initiatief van Cornelion. Stomahulp is een 
plaats waar mensen met een stoma terecht kunnen 
op het moment dat ze problemen ervaren met hun 
materiaal. Vaak uit zich dat in een huidprobleem, een 
lekkage of problemen met geur en lucht. 

Hulp vragen of vinden blijkt voor veel stomadragers 
soms lastig. Ook omdat een probleem niet altijd herkent 
of erkent wordt. Onnodig lopen mensen dan met een 
klacht door, terwijl dat in veel gevallen niet nodig is. Met 
een laagdrempelige en vooral persoonlijke aanpak wil 
Stomahulp daar iets aan doen. De slogan is dan ook niet 
voor niets: Stomahulp helpt.

Bij Stomahulp belt, mailt, appt of chat de 
stomadrager altijd met een deskundige. Waar 
nodig wordt doorgeschakeld naar een team van 
stomaverpleegkundigen. Stomahulp biedt haar diensten 
gratis en vooral vrijblijvend aan. Mogelijke oplossingen 
worden wel eerst gezocht bij de aangesloten partners. 
Dat zijn op dit moment Welland en Wellform en wordt 
in de toekomst wellicht uitgebreid met meerdere 
partners. Uiteraard staat het belang van de stomadrager 
in alles voorop.

Stomahulp helpt mensen met een stoma

Bel, mail of chat met onze experts:
0800-0035 of hulp@stomahulp.nl

Wij starten het eerste kwartaal in 2023.

De hulplijn waar alle 
stomadragers terecht 
kunnen met hun stoma 
gerelateerde problemen!

Tot slot wil Stomahulp mensen met een stoma ook binden in de Stomahulp Club. Hier kunnen mensen deelnemen 
aan leuke workshops rondom het thema stomazorg of inspirerende sessies bijwonen met als hoofddoel het 
bedenken van nieuwe productinnovaties. 

Boek geschreven door stomadrager Wichert van Dijk
Het boek Plak & Zak beschrijft momenten uit het leven van 

stomadrager Wichert van Dijk. Na de diagnose colitis ulcerosa kampt 

Wichert zijn hele pubertijd met de chronische darmaandoening. Dat 

heeft hem in groei en ontwikkeling beperkt. Uiteindelijk leidt de ziekte 

op 20-jarige leeftijd tot een ileostoma. Daarna wordt het leven door 

de stoma bepaald. Bij studiekeuze, verliefdheid en in bed, op vakantie 

en in het werk, zijn stoma speelt altijd een rol van betekenis. 

Het boek beschrijft een zoektocht naar de acceptatie van het gat 

op zijn buik. Het sluit af met actuele zorgen over het ouder worden, 

aftakelen en een voltooid leven ervaren. Voor stomadragers en hun 

partners, jong en oud, zullen levensmomenten en -vragen in het 

verhaal herkenbaar zijn. Het is een levens-, liefdes- en stomaverhaal 

in één. Het boek geeft een glimlach en een frons.

Leeservaring:

Iemand die recent een urinestoma kreeg, las het boek en beschrijft 

haar leeservaring: ‘Dit bijzondere boek heeft mij verwonderd, intens 

geraakt en buitengewoon veel geleerd. Ik voel me er rijkelijk door 

gevoed. Het boek is een absolute aanrader voor stomadragers, 

belangstellenden uit hun omgeving en professionals die zich 

inspannen voor de herkenning en erkenning van stomadragers.’

Sanne Blom, voorzitter van de Stomavereniging Nederland, post 

op haar LinkedIn-pagina: ‘Wichert van Dijk schreef een prachtig en 

noodzakelijk boek over leven en liefdes met een stoma’. 

Het boek is op vrijdag 28 oktober 2022 gepresenteerd in Utrecht en 

verkrijgbaar via de website www.wichertvandijk.nl of via de webwinkel 

van de uitgeverij: www.boekscout.nl.
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Bel, mail of chat met onze experts:
0800-0035 of hulp@stomahulp.nl

Wij starten het eerste kwartaal in 2023.

De hulplijn waar alle 
stomadragers terecht 
kunnen met hun stoma 
gerelateerde problemen!



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 mei 2023. 

Winnaars puzzel

• De heer Smit (Neede)
• Mevrouw Drost   
 (Hilversum)
• De heer Meers    
 (Heerlen)

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

Editie 1 – 2022

Welland puzzel
Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
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N L Z T IJ B T N O M E G A D R I E

E E W G E L U K T A A M L E G E R

M E T A A O E S L E Z E V D O T G

T F W C N E T V W A T E R I N I N

I G H A U D N R E R E K R E T S E

R E E D A D E T T N E E G H S S S

N W E L S R O L E I D R C D P C T

P O M E U U R R E A U I T N A H E

G O A M O K G M P N W R G O N O O

N N S T N I K E A N E N F Z N L P

I T S I E E N I E Z E E T E E E N

G E A R T I S V G M L R R G N S E

E N G P M I E T M E D E O G N T D

W A E A O K E E E R E I P K E E N

E V T A O O W F J I U P S E L R A

B I I L I Z H L E E F S T IJ L O T

V P A S N E T H C U R V T S A L V

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!

Ader
Allen
Beweging
Bloeddruk
Cholesterol
Energie
Evenwichtig
Fietsen
Fruit
Geluk
Gelukkig
Gezondheid

Goed
Goede
Groente
Hoop
Lachen
Leefgewoonten
Leefstijl
Levendig
Massage
Mooi
Omega drie
Ontbijt

Ontspannen
Positief
Regelmaat
Ritme
Rust
Sauna
Slaapritme
Spieren
Sport
Sterker
Tandenpoetsen
Urgent

Vezels
Vis
Vitamine
Volkerenproducten
Vruchtensap
Wandelen
Water
Weelde
Zwemmen



Winnaars puzzel

“Sinds enkele jaren heb ik een 

urinestoma. In het begin heb ik wel 

eens last gehad van lekkages, maar 

nadat ik ben begonnen met een 1-delig 

zakje van Welland heb ik daar geen 

enkel probleem meer mee. Op Social 

Media las ik over jullie huidplaten met 

honing. Ik vraag mij af of dit iets voor 

mij zou kunnen zijn.”

“Fijn om te horen dat u geen 

lekkageklachten meer heeft. De Welland 

huidplaat bestaat sowieso uit 100% 

huidvriendelijke ingrediënten. Het klopt 

inderdaad dat wij huidplaten hebben 

met Manuka honing. Dit kan mogelijk 

een meerwaarde voor u zijn, u kunt dan 

ook altijd vrijblijvend een proefpakket 

aanvragen. Dit proefpakket kunt u 

eenvoudig bestellen via www.welland.

nl. Uiteraard kunt u ons ook bellen.”

“Hallo, ik heb sinds 8 jaar een 

colostoma en gebruik 1-delige zakjes 

met een vlakke huidplaat. Ik verwissel 

mijn zakje gemiddeld 2 keer per dag. 

Ik ben zeer actief, wandel graag en 

mijn stoma belet mij zeker niet in mijn 

dagelijks leven. Lekkageklachten heb 

ik niet, maar ik heb wel regelmatig last 

van een rode huid onder de huidplaat. 

De diameter van mijn stoma is 25 

mm en ik gebruik ook zakjes met een 

voorgestanste opening van 25 mm. Ik 

heb al meerdere merken stomazakjes 

geprobeerd, maar ik blijf dit probleem 

houden. Welland producten heb ik 

nooit gebruikt. Ik kom al jaren niet meer

bij de stomaverpleegkundige in het 

ziekenhuis. Wat kunt u mij adviseren?”

“Goed te horen dat uw stoma u 

niet belet in uw dagelijkse leven. 

Ondanks dat u aangeeft al jaren niet 

meer bij de stomaverpleegkundige 

van het ziekenhuis te komen, kunt u 

daar altijd een afspraak maken. De 

stomaverpleegkundige kan dan uw 

huid beoordelen en samen met u op 

zoek gaan naar een oplossing voor uw 

probleem. De stomaverpleegkundigen 

van Welland kunnen u hier uiteraard ook 

mee helpen. Wellicht zou u de Aurum® 

huidplaat eens kunnen proberen. Aan 

de Aurum® huidplaat is Manuka honing 

toegevoegd, dit kan een gezonde 

huid rondom de stoma bevorderen. U 

kunt hiervoor contact opnemen met 

Welland via www.welland.nl of bellen via 

telefoonnummer 088 6670066.”

“Beste Welland, ik ben een vrouw en 

heb sinds 3 jaar een urinestoma. Omdat 

mijn stoma iets gekanteld naar beneden 

ligt, kruipt de urine snel onder de 

huidplaat. Ik heb een convexe huidplaat. 

Een pasta beschermring geeft een lichte 

verbetering, maar deze wordt door de 

urine snel opgelost. Heeft u voor mij 

nog een andere oplossing?”

“Beste mevrouw. Dank voor uw vraag 

en fijn dat u het probleem waar u 

tegen aanloopt zo duidelijk omschrijft. 

Wanneer de stoma kantelt, komt de 

opening dichter op huidniveau te 

liggen. Hierdoor kan de urine snel 

onder de huidplaat komen. Wanneer 

de convexe huidplaat en de traditionele 

pasta beschermring niet afdoende 

bescherming biedt, is er nog een 

andere oplossing. Deze oplossing 

betreft de FlowAssist. Deze pasta 

beschermring is beschermd met een 

siliconen laagje waardoor de urine de 

pasta beschermring niet direct kan 

oplossen. Bij deze ring dient de stoma 

opening wel 5mm. groter uitgeknipt 

te worden dan normaal. Wellicht biedt 

de FlowAssist beschermring voor u 

een uitkomst. Wilt u dit proberen dan 

kunt u contact opnemen met onze 

afdeling Customer Service. Eventueel 

kan onze stomaverpleegkundige u hierin 

begeleiden.“

Vraag & antwoord
Welland Service Team

Hecht 11

Theo
Nelleke

Altijd gezellig: StomaConnect-dag 
21 maart 2023 

Een gezellige dag, maar zeker ook 
met inhoud. Een plek om inspiratie 
op te doen en te leren van ervaringen 
van andere mensen met een stoma. 
Daarvoor staat de StomaConnect-dag 
die georganiseerd wordt op dinsdag 21 
maart. Als locatie is gekozen voor het 
Van der Valk Hotel Zaltbommel A2. Het 
exacte programma is nog niet bekend, 
maar het belooft zeker weer een 
afwisselend geheel van onderwerpen 
te worden. Zeker is dat de aangesloten 
partners (Welland Nederland, Wellform 
en Oxmed) ook weer van de partij 
zullen zijn. Ook zullen wij een nieuw 
initiatief introduceren: Stomahulp. We 
starten deze dag rond 10.30 uur. De 
afsluiting is gepland rond 15.30 uur. Een 
heerlijke lunch is inbegrepen. Deelname 
is gratis. Interesse? Meld u dan alvast 
aan per mail: info@stomaconnect.com.

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.



met

Kenmerken Manuka honing:

• Zuivere honing uit Nieuw-Zeeland
• Werkt antibacterieel 
• Heeft een ontstekingsremmend effect

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

Ruime keuze uit 1-delige en 
2-delige materialen
Zowel voor colostoma-, 
ileostoma- en urostomadragers. 

Scan de QR-code
Om gratis proefmateriaal aan te vragen. 
Aanvragen kan ook via info@welland.nl of 
bel: +31 (0)88 6670066 (Om u te voorzien 
van een persoonlijk advies neemt één van de 
medewerkers van Welland graag contact met 
u op). 

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

Welland®, ™ en Aurum® zijn 
trademarks van CliniMed (Holdings) Ltd.

Hecht aan mensen.

Lekkage- en/of huidproblemen?

Probeer dan een huidplaat met 
huidvriendelijke ingrediënten, 
inclusief Manuka honing.

Rode of  geïrriteerde huid?

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

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

+ 31 6 305 82369www.instagram.com/wellandnederland


