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Nieuw jasje
De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt
aan onze nieuwe huisstijl. Dat was nodig,
omdat de veranderingen in de markt snel
gaan. Als bedrijf wil je daarin mee en dus
passen we de boodschap die we naar de
wereld uitzenden aan. Onze uitgangspunten
en waarden blijven uiteraard behouden, daar
tornen we vanzelfsprekend niet aan. Welland
is en blijft een onderneming, merk of fabrikant (hoe u het noemen wilt) met perspectief voor alle belanghebbenden in stomazorg.
Want, je zou dwars door alle bezuinigingen
heen jezelf soms afvragen welk perspectief
er, voor de stomadrager in het bijzonder,
straks nog is. Nou, genoeg wat ons betreft.
We blijven inzetten op kwaliteit. Een huidplaat die 24 uur per dag op uw huid zit, mag
natuurlijk geen huidproblemen veroorzaken.
Het zakje geen lekkage. Het filter, eveneens
een essentieel onderdeel van het product.
Wat u draagt moet goed zijn, onomstreden
en van het beste materiaal. Gelukkig denken
zorgverzekeraars en leveranciers daar net zo
over.

“Welland biedt perspectief,
nu en in de toekomst”
Onze tweede pijler is innovatie. Ons bedrijf
bestaat 20 jaar. De materialen van toen,
zijn niet meer de zakjes van nu. Er is in
relatief korte tijd veel veranderd. Neem ons
doorspoelbare zakje. Een mooier voorbeeld
van innovatie is in ‘stomaland’ nauwelijks
denkbaar. Het geeft veel stomadragers de
zekerheid en gevoel van veiligheid die nodig
is om weer normaal te kunnen functioneren.
Ons Welland Stoma Forum blijft wanneer
het aan ons ligt dus een voorname bron van
inspiratie. Daarnaast vinden we kennis van
grote waarde. Mensen helpen zelfredzaam
te zijn bijvoorbeeld. Maar ook, samen met
zorgprofessionals kennis uitwisselen om van
een mooie casuïstiek te leren. Alles over je
producten kunnen vertellen alleen is niet
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voldoende. We vinden ook dat we moeten
weten wat er in de markt speelt. Met welke
problemen kampt een stomadrager en hoe
kunnen we dit oplossen? Welke wensen zijn
er ten aanzien van materiaal en op welke
wijze kunnen zaken nog verbeterd worden?
Mensen hebben recht op input vanuit onze
kant en die geven we met plezier.
Stomazorg is ons vak en in kennis zit een
deel van onze toegevoegde waarde.
Resteert partnership. Een modewoord? Misschien wel, maar desalniettemin vinden we
het belangrijk dat ons bedrijf mogelijkheden
biedt en blijft bieden voor onze klanten.
Of het nu om u als stomadrager gaat, een
zorgprofessional of leverancier betreft of
een zorgverzekeraar, Welland biedt altijd
perspectief. Wat de wens of het koopmotief
ook is en hoe donker de wolken soms ook
lijken. Samenwerken om kwaliteit en service
overeind te houden voor mensen met een
stoma. Ondertussen blijven streven naar zorg
die past binnen financiële kaders. Zinnig en
zuinig gebruik van materiaal en bewustwording van hetgeen er dagelijks wordt geplakt.
Dan blijft er in de toekomst voldoende perspectief voor iedereen die bij het onderwerp
stoma betrokken is. Perspectief dat Welland
u biedt, nu en in de toekomst. Dat is onze
missie en daarom een nieuwe, hedendaagse
uitstraling om dat nog maar eens te benadrukken. Het kan maar gezegd zijn.

Michiel van Kerkhof
Directeur Welland Nederland BV
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In Memoriam

Jelle Vonk * 15 mei 1947 – † 12 maart 2014

Dat veranderingen in de zorg soms snel kunnen gaan, blijkt wel uit
alle ontwikkelingen die momenteel in de stomazorg gaande zijn.
Reden genoeg voor ons om nog eens kritisch naar onze huisstijl
te kijken. Dit alles heeft geresulteerd in een hagelnieuw concept
genaamd: ‘stomazorg met perspectief’. Dit komt er op neer dat
Welland voor alle belanghebbenden in de stomazorg perspectief biedt. Of u nu stomadrager bent, zorgprofessional, voor een
medisch speciaalzaak werkt of kijkt door de bril van een zorgverzekeraar, ons verhaal is er altijd één van mogelijkheden. Op basis van
kwaliteit, innovatie, kennis en partnership levert Welland het liefst
maatwerk. En dit alles vanzelfsprekend met persoonlijke aandacht
voor de klant.
Om deze nieuwe filosofie kracht bij te zetten, hebben wij begin
deze maand onze huisstijl volledig vernieuwd. Alle brochures
zijn opnieuw opgemaakt en er is een nieuwe website met onder
meer eigen foto’s gemaakt: www.welland.nl. Deze is beslist een
bezoekje waard. In deze tijd hebben we uiteraard ook aan social
media gedacht, waar de nieuwe uitstraling eveneens doorgevoerd is. Het is van harte aanbevolen om onze account op Twitter en Facebook te volgen, zodat u altijd als eerste op de hoogte
bent van het laatste nieuws. Treft u ons op een beurs of bij
een workshop, zult u zien dat ook de stand niet vergeten is.
Tot slot hebben wij de naam van het Welland Magazine veranderd in ‘Welland Perspectief’. Wij denken dat deze titel meer
recht doet aan de aard en inhoud van het blad. Het woord ‘perspectief’ is tevens een verwijzing naar onze nieuwe slogan. Op
deze wijze zijn alle communicatiemiddelen keurig in één lijn.
We vertrouwen erop dat ‘stomazorg met perspectief’ een goede
basis zal zijn voor de toekomst. Het geeft in ieder geval aan waar
Welland als podiumspeler in de markt voor staat en wat u als klant
van ons mag verwachten.

Onlangs bereikte ons het trieste bericht dat onze oud-collega Jelle
Vonk helaas is overleden. Als Verpleegkundig Consulent was hij
enige jaren werkzaam in ons Welland Service Team. Jelle was een
vakkundig en gerespecteerd stomaverpleegkundige op wie niemand ooit tevergeefs een beroep deed. Tot het laatst toe, toonde
hij enorme betrokkenheid bij het reilen en zeilen van ons bedrijf.
Hoewel wij wisten van zijn ziekte, kwam het afscheid toch eerder
dan verwacht. Wij verliezen in Jelle een warme persoonlijkheid die
in zijn leven veel meer gaf dan vroeg. Met al zijn bescheidenheid
was hij ook voor ons heel bijzonder. Jelle, bedankt voor alles. We
gaan je ontzettend missen en zullen je blijven herdenken met het
grootst mogelijke respect. We wensen iedereen die hem dierbaar
was, heel veel sterkte toe met dit grote verlies.
Namens het gehele team Welland Nederland BV,
Michiel van Kerkhof MSc,
Directeur

Welland op
social media
Welland is inmiddels alweer enkele maanden actief op Facebook.
Op het account www.facebook.com/WellandNederland publiceren
we regelmatig nieuws met betrekking tot stomazorg en Welland.
Onlangs heeft Welland een nieuw Facebook account toegevoegd:
www.facebook.com/stomateam. Deze pagina heeft als doel om
samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en anderen te
communiceren over stomazorg in al haar facetten. U kunt hier al
uw vragen stellen aan de stomaverpleegkundigen van Welland
Nederland. Bovendien kunt u in contact komen met andere
stomadragers. Het Stomateam is eveneens op Twitter actief: www.
twitter.com/stomateam. Wij nodigen u graag van harte uit om
eens een kijkje te komen nemen en ons te volgen op Facebook en
Twitter.

Welland Perspectief
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OstoMixx.nl, de nieuwe
webshop voor zorg en stijl
Voor u als stomadrager is het lastig om passend ondergoed te kopen. De slips of broeken
zijn vaak te laag en kunnen het stomazakje niet verhullen. Kiezen voor een grote slip is
meestal geen elegante oplossing. De nieuwe webshop www.ostomixx.nl biedt een uitgebreide collectie aan met elegante oplossingen voor stomadragers die mooi ondergoed
en lingerie wensen.
Ostomixx.nl is een nieuwe webshop die producten aanbiedt voor onder andere mensen
met een stoma. De webshop biedt een uitgebreide collectie lingerie en badmode aan van
Vanilla Blush en CUI Wear. Deze producten
komen uit Engeland en worden speciaal ontworpen voor stomadragers. Nicola Dames ,
de eigenaresse van Vanilla Blush, heeft zelf
een stoma en kwam er, na de aanleg van
haar ileostoma nu 8 jaar geleden, achter dat
haar ondergoed niet meer goed paste. Haar
wens was om het zakje in haar ondergoed op
te bergen maar dat lukte niet. Na de aankoop
van een flinke slip, voelde ze zich een tweede
Bridget Jones uit de gelijknamige film,
Bridget Jones’ Diary. Een weinig elegante
oplossing dus. De filosofie van Nicola Dames
is even simpel als doeltreffend: Mensen met
een aandoening/stoma zich goed laten voelen met mooie en modieuze lingerie. Alle
slips en broeken zijn dusdanig ontworpen
dat ze hoger in de taille zitten dan ‘normaal’
ondergoed en ze bevatten een binnenzakje

dat het stomazakje ondersteunt. Dit zorgt
voor nog meer draagcomfort en extra gevoel
van veiligheid. In Engeland is Vanilla Blush
marktleider in de verkoop van stomaondergoed. Haar collectie verandert met het actuele modebeeld qua kleurstelling en modellen.
Globaal is haar collectie in te delen in een
basic serie, een classic serie en de elegante
retro modellen die een mooie luxe uitstraling
hebben. Speciaal voor intieme momenten is
zelfs een aparte slip ontworpen. De collectie werd op de Britse televisie gepresenteerd
door stomadragers. Deze uitzending kreeg
landelijk veel bijval. Nicola Dames gebruikt
stomadragers om haar lingerie te showen
zodat het eindresultaat een zo realistisch
mogelijk beeld geeft. Voor vrouwen die graag
een bikini willen dragen in plaats van een
badpak, heeft Vanilla Blush een mooie bikini
die ook weer hoger is dan de standaard bikini’s. Alle modellen zijn te bekijken op www.
ostomixx.nl.

CUI Wear
De collectie van CUI Wear omvat stomaondergoed voor stomadragers die niet veel
waarde hechten aan luxueuze lingerie. Het
ondergoed is functioneel en praktisch en
heeft eveneens een geïntegreerd binnenvak
waarin het stomazakje kan worden opgeborgen voor meer comfort en meer zekerheid.
Webshop
De webshop van OstoMixx.nl zal binnenkort
meerdere producten aanbieden voor mensen met zorggerelateerde problemen. Hierbij
valt te denken aan steunbanden en ondergoed die extra steun bieden voor mensen
met een zwakke buikwand of een breuk rond
de stoma. Ostomixx.nl is de webshop waar u
producten kunt kopen die zorgzaam én stijlvol zijn.

Ostomixx.nl
dé webshop voor zorg en stijl.

- advertorial-

Wellform Zensetiv Siliconenpleisters

Wellform Medical introduceerde op 1 maart jl. een zeer huidvriendelijke stomapleister. De Wellform Zensitiv Siliconenpleisters zijn
uitstekend geschikt voor het afdekken van continente stoma’s.
De zeer huidvriendelijke siliconen kleeflaag zorgt voor een groot
draagcomfort en kan tot wel 24 uur blijven zitten. Het geïntegreerde schuimverband is in staat om kleine hoeveelheden vocht
te absorberen en vast te houden. Zo geniet u van een optimale
bescherming van uw continente pouch. Ook stomadragers die hun
stoma irrigeren kunnen gebruik maken van de Wellform Zensitiv
Siliconenpleister. In plaats van een stomacap of minizakje, kan de
Wellform Zensitiv Siliconenpleister voldoende bescherming bieden
en kunnen kleine hoeveelheden irrigatievocht worden geabsorbeerd door het schuimverband. U voelt zich vrij en uw stoma wordt
goed beschermd. De Wellform Zensitiv Siliconenpleisters zijn er in
2 maten: 7,5cm. x 7,5cm. en 10cm. x 10cm. en zijn verkrijgbaar bij
uw medisch speciaalzaak. Kijk voor meer informatie op www.wellform.nl of stuur een email naar info@wellform.nl.
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Nieuwe verpakking Wellform Unifit
Comfort Urine Nachtzakken en
Osto-EZ-Vents®
De Wellform Unifit Comfort Urine Nachtzakken worden binnenkort
voorzien van een nieuwe verpakking. Op de witte doos staat het
product nu ook afgebeeld op de deksel en de zijkant. De kleurstelling
komt overeen met de nieuwe huisstijl van Wellform Medical.
Het bestelnummer van de urinenachtzakken blijft onveranderd
WMNZ2000. Ook de Osto-EZ-Vents® krijgen een nieuwe verpakking
conform de nieuwe huisstijl met het ongewijzigde bestelnummer
WMOEV10. Voor meer informatie: info@wellform.nl.
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Welland Nederland breidt assortiment uit met
Hydroframes en Beschermringen met Manuka Honing
In de wondzorg wordt honing al geruime tijd toegepast om het wondoppervlak te reinigen. Sterker nog, honing wordt al duizenden jaren gebruikt voor de behandeling van
wonden en huidverzorging. Hydrocolloïd is een huidvriendelijk product dat in veel wonden stomaverzorgingsproducten wordt toegepast. Welland introduceerde op 7 mei jl.
Hydroframes en Beschermringen met Manuka Honing.
Nieuw in het assortiment
Beschermringen en Hydroframes met
Manuka Honing. De combinatie van de huidvriendelijke eigenschappen van hydrocolloïd
en Manuka Honing, levert een uniek huidbeschermend en verzorgend product. Het
hydrocolloïd neemt vocht op en hecht aan
de huid, terwijl de Manuka Honing de huid
in de juiste balans houdt, eventuele schimmels en bacteriën doodt en bij een (kleine)
huidbeschadiging zijn genezende werking
toepast. Met de introductie van de Welland
Hydroframes en Welland Beschermringen,
wordt begonnen met het toevoegen van
Manuka Honing aan de bestaande hydrocolloïd stomaverzorgingsproducten. Een ideale
combinatie. De nieuwe reeks producten met
Manuka Honing zal overigens een aanvulling zijn op de reeds bestaande Beschermringen en Hydroframe en Hydroframe mini.
Laatstgenoemde producten blijven dus ook
gewoon leverbaar zonder Manuka Honing
erin verwerkt.
Beschermringen
De beschermringen van Welland staan
(reeds) bekend als zeer huidvriendelijk, zelfs
voor de meest gevoelige huid. De ringen zijn
ideaal voor een onregelmatige huid rondom
de stoma, omdat deze zeer gemakkelijk te
vormen zijn naar de contouren van de huid.

Wat maakt Manuka
Honing zo bijzonder?

Bovendien zijn de ringen in verschillende
diktes leverbaar, van sterk absorberend (2,5
mm. dikte) tot super absorberend (4 mm.
dikte). De ringen voelen zacht aan en zijn
bovenal erg flexibel. Zij bieden, gedurende
lange tijd, extra bescherming tegen lekkage.
De toevoeging van Manuka Honing maakt
het tot een zeer uniek product.
Hydroframes
De Hydroframe kenmerkt zich door een zeer
huidvriendelijk en flexibel hydrocolloïd. Het
geeft extra fixatie en dus optimale zekerheid.
De Hydroframe is eenvoudig aan te brengen
dankzij de vingergrepen aan de uiteinden.
Bovendien is het een universeel toepasbaar
product. Dankzij de toevoeging van Manuka
Honing zal dit product een absolute meerwaarde zijn binnen de uitgebreide accessoire
range van Welland Nederland.

De nectar die door bijen uit de NieuwZeelandse Manuka bloemen wordt verzameld
en omgezet in honing, heeft unieke
antibacteriële eigenschappen. In 1981
bevestigde Dr. Peter Molan (MBE), Associate
Professor in biochemie aan de Universiteit
van Waikato, dat sommige stammen van
de Nieuw-Zeeland Manuka bush, honing
bevatten met een buitengewone, zeer stabiele
en krachtige antibacteriële activiteit die van
nature aanwezig is en niet werd gevonden in
een ander ras van honingbijen.

bron: www.wellandmedical.com
www.umf.org
www.manukahoney.co.uk.

Ervaring mevrouw Kok
“Ik heb altijd veel huidproblemen onder de
plak. Jeuk, roodheid, soms open plekjes, soms
eczeem. Ik had de eer om de beschermringen
met Manuka honing te proberen. En je
gelooft het niet, maar na twee dagen
waren de wondjes dicht en de roodheid was
veel minder geworden. Ik ben daarom erg
enthousiast over dit product en ben heel
blij dat het ook in Nederland op de markt is
gebracht.”

Welland Perspectief
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Op 11 en 12 februari jl. vonden de jaarlijkse
Welland Stoma Forum Bijeenkomsten plaats
in Heteren.
De Welland Stoma Forum Bijeenkomsten worden inmiddels al 7 jaar
georganiseerd en bieden stomadragers de mogelijkheid om mee te denken over innovatie van stomaopvangmaterialen. Tijdens deze dagen zijn
er ook altijd medewerkers van de Research & Development afdeling van
Welland Medical aanwezig. In samenwerking met het personeel van Welland Nederland en de stomadragers, wordt tijdens de zogeheten brainstormsessies gekeken hoe het huidige materiaal aangepast zou kunnen
worden, zodat het nog meer comfort biedt voor stomadragers. Bovendien worden stomadragers geïnformeerd over nieuwe producten die op
termijn geïntroduceerd zullen worden. Alle feedback, tips en ideeën die
door de stomadragers tijdens vorige bijeenkomsten zijn benoemd, worden zoveel mogelijk verwerkt in het eindresultaat.
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Welland
Stoma Forum
Bijeenkomsten

Nederlandse Stomavereniging

Vanilla Blush

Dit jaar gaf Rein van der Leeuw, voorzitter van de
Nederlandse Stomavereniging, op beide dagen een
presentatie over ontwikkelingen binnen de stomazorg met
betrekking tot bezuinigingen en een veranderende markt.
Ook beantwoordde hij vragen van aanwezigen.

Op deze dag presenteerde OstoMixx.nl, webshop
voor zorg & stijl, haar collectie Vanilla Blush ondergoed
speciaal ontworpen voor stomadragers, dat vanaf
heden verkrijgbaar is. Nicola Dames, initiatiefnemer en
eigenaresse van Vanilla Blush, was hierbij aanwezig.

Nieuws

Mevrouw van Hest
“Ik kom al wat langer op de Welland Stoma
Forum Bijeenkomsten en ook deze keer was
het de moeite meer dan waard. In verband
met mijn werk vind ik het tijdstip van de
opening (14.00-14.30) ideaal. De dagindeling
verloopt goed met eerst een algemene spreker en vervolgens de brainstormsessies. Wat
ik hier o.a. prettig aan vind, is het contact
met de mensen vanuit Engeland (de fabrikant). Ook het feit dat er meer leeftijdgenoten in mijn groep waren ingedeeld, heb ik als
zeer prettig ervaren. Naar mijn idee was het
weer een nuttige en positieve sessie. Tijdens
deze sessie heb ik trouwens de Flair Active
Convex gezien en heb ik deze inmiddels ontvangen als proefpakket. De organisatie was
weer prima in orde. Al met al weer een prettige dag gehad in Heteren.”

De heer Keijmel
“Net als tijdens eerdere Welland Stoma
Forum Bijeenkomsten, hebben mijn vrouw
en ik weer een goede dag gehad. We hebben meerdere positieve zaken ervaren en de
ontvangst en gastvrijheid in Heteren waren
weer als vanouds. Met een spreker, in dit
geval de voorzitter van de Nederlandse Stomavereniging, en aansluitend in groepen uit
elkaar gaan, is de opzet goed. Mijn vrouw en
ik vinden de zogenaamde brainstormsessies
altijd erg leuk. Je wordt hier echt in betrokken en je mening is belangrijk voor de mensen van Welland. Tenslotte onze waardering
voor de catering. Dit is altijd zeer goed verzorgd. Kortom, gezellige dag gehad bij Welland.”

Introductie 35mm. stomacap
Per 1 maart is het assortiment van de Welland eendelige
Optum lijn uitgebreid met een voorgestanste versie van
de stomacap. Vorig jaar werd de uitknipbare versie van
de stomacap al geïntroduceerd tezamen met de introductie van de gehele Optum lijn. Door het grote succes van
onder andere de stomacap ontstond de vraag of Welland
ook een voorgestanste versie kon leveren. Stomadragers
die irrigeren zijn vaak dermate continent dat zij zich niet
bang maken voor lekkage op de peristomale huid als de
opening te groot is. Met de voorgestanste maat van 35
mm. is de opening voor veel stomadragers die irrigeren,
groot genoeg en hoeven ze niet meer te knippen. Dat is
wel zo handig. Het bestelnummer van de Optum eendelige stomacap met 35mm. voorgestanste opening is
OSS535. Kijk voor meer informatie op www.welland.nl of
stuur een e-mail naar info@welland.nl.

uitknipbare versie stomacap

De heer Imthorn
“Ik heb sinds een jaar een stoma en de afgelopen bijeenkomst was de allereerste voor
mij en mijn vrouw. Ik wist niet zo goed wat
ik kon verwachten, maar het was erg fijn
om met andere stomadragers tips en adviezen uit te wisselen o.a. over kleding. Dat de
mensen uit Engeland aanwezig waren laat
betrokkenheid zien vanuit Welland. Als stomadrager heb je het gevoel dat je serieus
wordt genomen. Ook heb ik tijdens deze
dag heel veel geleerd door te praten met
lotgenoten. De presentaties van de voorzitter van de Nederlandse Stomavereniging
en van Nicola Dames waren een aanvulling.
Erg mooi dat Welland hier ruimte voor biedt.
Wat ik prettig vond aan de brainstormsessies, is dat we werden opgedeeld in groepen
met mensen die hetzelfde type stoma hebben. Kortom, deze dag was voor mij en mijn
vrouw een verrijking.”

Kinderbrochure
Het krijgen van een stoma is een hele verandering in het leven
en dus ook voor het gezin. Als je (kleine) kinderen hebt, wil je hen
zo goed mogelijk voorbereiden op het feit dat je als ouder een
stoma krijgt. Er is veel informatie beschikbaar over het krijgen van
een stoma. Toch is er niet veel informatie die specifiek gericht is
op kinderen waarvan één van de ouders een stoma heeft of gaat
krijgen. Daarom zal er binnenkort een brochure verkrijgbaar zijn
waarin voor kinderen in duidelijke taal staat beschreven wat een
stoma is en wat voor gevolgen dat heeft voor het gezin. In de brochure komen een aantal ouders aan het woord die hun ervaringen
willen delen. Mede dankzij die bijdrage is deze brochure tot stand
gekomen. De brochure is gemaakt als leidraad voor ouders met
een stoma. Daarnaast kunnen de kinderen ook zelf de informatie
lezen en is het laatste deel bedoeld als doe“Mama je kunt niet meer uit
je billen poepen hè?’’
boekje. De brochure is mede ontwikkeld
door de Coloncare Verpleegkundigen uit
ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen.
- Hoe vertel ik een kind wat een stoma is? -

Alvast een exemplaar aanvragen?
Stuur een mail naar info@welland.nl o.v.v.
Brochure ‘Hoe vertel ik een kind wat een
stoma is?’
|1
Ouders met een stoma2.indd 1

19-5-2014 08:47:27
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“Wij
genieten
van elke
dag”
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Interview

“Wij genieten van elke dag”
Meer dan zestien jaar worstelt Yvonne van Dam al met haar gezondheid. Twee keer
kroop ze door het oog van de naald, maar ze is sterk en kwam er bovenop. De diagnose
luidde: Viscerale Myopathie, een zeer zeldzame darmaandoening. Nu plukt ze de dag en
grijpt het leven met beide handen aan.
De 57-jarige Yvonne kijkt in haar notities
die ze heeft gemaakt. Ze heeft een dagboek
bijgehouden van de gebeurtenissen in haar
leven. Yvonne begint: “Toen ik mijn huidige
man leerde kennen, had ik nog niet zoveel
klachten. Mijn buik was wel vaak gezwollen
en ik had last van buikpijn. In het ziekenhuis
dachten ze eerst dat het iets psychisch was,
maar na vele onderzoeken bleek dat mijn
dikke darm niet anderhalf, maar 3 meter
lang was!” De ziektegeschiedenis van Yvonne
gaat heel wat jaren terug. Tijdens haar jeugd
werd Yvonne misbruikt door haar vader en
Yvonne kreeg last van eetstoornissen. Haar
gewicht werd een obsessie en ze woog op
een gegeven moment nog maar 40 kilo. Ze
voelt zich er wel eens schuldig over, omdat
ze denkt dat dit een reden kan zijn voor
haar darmaandoening. De artsen overtuigen
haar echter dat het er niets mee te maken
heeft. Ze is nu eenmaal een ‘zeldzaam geval’.
Yvonne vervolgt: “In 2005 werd mijn dikke
darm verwijderd en kreeg ik een pouch, maar
dit ging niet goed. Ik bleef last hebben van
verstoppingen en door een darmafsluiting
belandde ik weer in het ziekenhuis. Ik was
toen heel erg ziek en dacht dat ik het niet
zou halen.” Yvonne herstelde, maar eenmaal
thuis bleven de klachten aanhouden. Uiteindelijk werd besloten om in 2007 een ileostoma aan te leggen. Na vier weken mocht
ze met ontslag. Begeleiding thuis was niet
nodig, want ze had de verzorging van de
stoma helemaal onder controle. Al ging het
wel iets beter, de verstoppingen bleven aan-

legt uit: “Omdat maar zo weinig bekend is
over deze ziekte, hebben ze DNA afgenomen zodat in de toekomst wellicht toch een
behandeling mogelijk is. Ik heb een zoon
en een dochter en wil ook graag voor hen
weten of ze erfelijk ‘belast’ zijn, aangezien in
onze familie meer mensen last hebben van
buikklachten.”
Feestjes
Het gaat nu redelijk goed met Yvonne en ze
helpt zelfs een oudere in het huishouden
als vrijwilliger. “Ik ben wel geregeld moe en
moet dan rust nemen. Ik ga ook graag op
visite bij vrienden en familie, maar vind het
wel moeilijk als ik moet aangeven dat ik op
tijd naar huis wil gaan omdat ik moe word.
Dat is voor mensen moeilijk te begrijpen en
daar heb ik dan weer moeite mee.”
houden en kreeg ze weer een darmafsluiting.
Yvonne: “Ik ben in kritieke toestand met de
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ik
bleek een gaatje in mijn darmwand te hebben en werd weer geopereerd.” De patholoog
van het Academisch Ziekenhuis Groningen
ontdekte afwijkingen in het darmweefsel
van Yvonne die hij in eerste instantie niet
kon verklaren. Later bleek het te gaan om
de diagnose ‘Viscerale Myopathie’, een zeer
zeldzame spierafwijking van de darmen.
Van dit type zouden maar vijf mensen over
de hele wereld lijden aan dezelfde afwijking.
Behandeling is niet mogelijk en dus worden
alleen de symptomen bestreden. Of de aandoening erfelijk is weten ze niet. Yvonne

Schilderen
Om afleiding te zoeken is Yvonne begonnen
met schilderen. Na 3 lessen had ze de smaak
te pakken en maakte haar eerste schilderijen
die overal in het huis werden opgehangen.
Ze kan zich een dag opsluiten in een oude
slaapkamer die helemaal is ingericht als atelier. Yvonne: “Als ik zin heb, sluit ik me de
hele dag op op mijn kamer. Ik geniet dan van
het schilderen.” Vol trots laat ze enkele van
haar creaties zien. “Mijn man en ik genieten
van elke dag. We gaan graag bij mensen op
de koffie of gaan gezellig met zijn tweetjes
winkelen in de stad. Ja, we genieten zoveel
als het kan,” besluit Yvonne.

Oproep
Yvonne wil graag in contact komen
met mensen die een soortgelijke
aandoening hebben. Zo hoopt ze
meer te weten te komen over haar
aandoening en helpt het haar om
er met lotgenoten over te kunnen
praten. Geïnteresseerden kunnen
een e-mail sturen naar:
info@welland.nl.
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Vragen

Vragen aan Klant Contact Centrum Welland

Welland Service

Mevrouw Bosman, Schijndel
Vraag:
Ik heb sinds twee jaar een urinestoma. Sinds
kort is mijn huid rood en heb ik meer dan
gemiddeld lekkage. Hebben jullie daar wat
voor?
Antwoord Inge Florie
Waarschijnlijk is de buik of de stoma sinds
korte tijd veranderd. Dit geeft lekkage. Als
er urine onder de huidplaat komt, kan dit
roodheid geven en op den duur kan de huid
kapot gaan. De achterkant van de huidplaat
geeft veel informatie als je het materiaal
wisselt. Waarschijnlijk is de huidplaat meer
weggevreten waar de lekkage voorkomt. Het
is verstandig om met uw stomaverpleegkundige contact op te nemen om te kijken waar
de plotselinge lekkages vandaan komen
en met hem/haar eventueel te kijken naar
ander materiaal. Hij/zij kan u ook adviseren
om tijdelijk een huidbeschermend product te
gebruiken.
De heer van der Broek, Haarlem
Vraag:
Nadat ik ben geopereerd, ongeveer anderhalf
jaar geleden, gaat het beter met mij. Ik was
erg afgevallen, maar na mijn operatie en het
krijgen van een colostoma smaakt mij alles

weer prima en ben ik weer aangekomen.
Sinds die tijd heb ik lekkages en lijkt het of
de stoma dieper ligt. Kan dat?
Antwoord Esther Biesaart
Ja dat kan. Het is fijn dat het goed met u
gaat. Als u weer meer bent gaan eten, dan
kan het zo zijn dat uw buikvet iets is toegenomen. Daardoor lijkt de stoma wat dieper
te liggen. U kunt er wel wat aan doen door
het materiaal aan te passen. U zou kunnen
denken aan een huidplaat met een zachte
(curvex) of harde (convex) bolling. Het wisselen van materiaal zou ik in samenspraak
doen met uw stomaverpleegkundige. Hij/
zij kan u laten zien wat er bedoeld wordt
met de bolling. Maar natuurlijk kan er ook
iemand van ons Welland Service Team bij u
langskomen en het materiaal laten zien. Wij
kunnen dan eventueel het contact leggen
met de stomaverpleegkundige van uw ziekenhuis.
Mevrouw van der Vorst, Harderwijk
Vraag:
Ik heb sinds een half jaar een dubbelloops
ileostoma. Sinds een tijdje is mijn stoma aan
één kant groter geworden en puilt hij helemaal uit. Kan dit kwaad?

Ook een vraag?
klantcontact@welland.nl
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Antwoord Nelleke van de Vliert
Waar u last van heeft noemen we een prolaps. Dit betekent dat de darm verder naar
buiten komt. Dit komt inderdaad meer voor
bij dubbelloopse stoma’s. Op zich kan het
geen kwaad. Het is wel belangrijk dat u
goed oplet bij het tillen en hoesten. Wanneer u tilt of hoest, spant u uw buikspieren
aan en duwt u de darm naar buiten. Als de
stoma gezwollen is, kunt u er een koud washandje op leggen zodat de stoma slinkt. Als
u dan rustig op bed gaat liggen, dan kunt u
de stoma weer op zijn plaats duwen. Het is
ook verstandig om een steunband te gaan
dragen die ervoor zorgt dat de darm niet
makkelijk naar buiten kan gaan. Ik kan me
voorstellen dat als u dit leest u het moeilijk
vindt om bij uzelf de stoma terug te duwen.
Daarom lijkt het mij verstandig om contact
op te nemen met uw stomaverpleegkundige
zodat hij/zij u kan laten zien hoe u dat kunt
doen. Daarbij kan hij/zij bij u ook gelijk een
steunband aanmeten. Soms kan de prolaps ook operatief verholpen worden. Ook
dat kunt u met uw stomaverpleegkundige
bespreken.

Maak kans op een VVV Cadeaubon twv

Puzzel

€ 25,-

Vul de oplossing van de puzzel in op de antwoordkaart op de achterkant van 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:
meneer van Lanen uit Deurne,
mevrouw Geyssens uit
Heemstede en meneer Schoofs
uit Groesbeek. Zij zijn inmiddels op de hoogte gebracht en
hebben hun prijs ontvangen.
Wij feliciteren hen van harte!
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OPLOSSING:
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Horizontaal
1 Soort aap 6 verlangen naar huis 12 gedeeltelijke breuk 14 niet-vakman 15 let wel 17 voegwoord 18 groente 20 bezittelijk voornaamwoord
21 muzieknoot 22 beenbescherming 25 als van een dier 28 eenheid 29 schaakstuk 31 stevig 32 briefaanhef 33 voormalig echtgenoot 35 mak
36 familielid 37 autoteken van Turkije 38 vogel 40 onvolledig 42 Virgin eilanden 43 dichterbij komen 44 titel 46 wang 48 deel van het oog
51 prima (afk.) 53 de onbekende (afk.) 54 huid 56 neon 57 windrichting (afk.) 58 gemalen schelpen 60 huilen 62 eerlijk 64 pelgrimsstaf
66 wat men geërfd heeft 68 als boven (Lat. afk.) 69 soort onderwijs (afk.) 70 primaat 72 persoonlijk voornaamwoord 73 penarie 74 staat in Azië
76 verwonding 78 iets extra’s 79 een voorteken inhoudend
Verticaal
1 Huidaandoening 2 kerkgenootschap (afk.) 3 inbrengen van smetstof 4 schakel 5 maanstand (afk.) 7 oude lengtemaat 8 bijenzwerm 9 roofvis
10 wereldkampioenschappen (afk.) 11 elektrische artikelen 13 inhoudsmaat (afk.) 16 verlangen 18 scherts 19 ademhaling 21 graansoort 23 vogelproduct 24 Amsterdamse tijd (afk.) 26 voorzetsel 27 stad in USA (afk.) 30 loslaten van draden 34 edelgas 36 haren van een paard 38 puntig baardje
39 keukengerei 40 onderwereld 41 met halve toon verhoogde f. 45 standpunt 47 vrijstelling 49 samenvattende benaming voor het Mioceen en het
Plioceen 50 neerslag van waterdamp 52 gewaagd 54 meisjesnaam 55 listig 57 toiletartikel 59 autoteken van Israël 60 persoonlijk voornaamwoord
61 nummer (afk.) 63 per omgaande (afk.) 65 opschik 67 afgelopen 71 spil 74 Frans lidwoord 75 sciencefiction (afk.) 76 Bijbelboek (afk.) 77 behoudens vergissingen (Lat.afk.)
Welland Perspectief
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Uw huid beschermen tegen lekkage?
De nieuwste ontwikkeling...

Innovatie

Bescherm(r)ingen met
Manuka Honing!

Ervaar de kracht van de natuur.

• Hydrocolloïde bescherm(r)ing met Manuka Honing
voor rondom de stoma
• Manuka Honing: beproefd recept uit de natuur
• Vormt een zeer huidvriendelijke barrière tussen
de huid en het stomamateriaal
• Minimaliseert de kans op lekkage
• Extra antibacterieel en antischimmel
• Kneedbaar, elastisch en universeel toepasbaar
(ook bij oneffenheden)
• Verkrijgbaar in ø 5 en 10 cm
• Vergoed door de zorgverzekeraar

stomazorg met perspectief

Manuka

De innovatieve bescherm(r)ing
met Manuka Honing
gratis proberen?

Honing

088 – 6670066
info@welland.nl
Antwoordnummer 2011, 6666 ZX Heteren

www.welland.nl

