Welland

E D I T I E

2

-

2 0 1 5

Perspectief
Gratis uitgave van Welland Nederland BV
voor stomadragers

Aurum®
Nieuwe 1-delige lijn met Manuka Honing
Imker aan het woord
Het verhaal van Henk Joosen
“De dag erna zat ik alweer op de fiets”
Interview met Marcel Hoogendoorn

Column

Inhoud

Het sprookjesbos
Ik zag laatst nog wat foto’s van vroeger voorbij komen en
realiseerde me hoe snel de kinderen groot worden. De tijd dat we
bijvoorbeeld met een vol bepakte buggy door het sprookjesbos
trokken lijkt mijlenver achter ons te liggen. In stomazorg lijkt het
sprookjesbos met een beetje fantasie (en waar vind je nu meer
fantasie dan in het sprookjesbos?) dichterbij dan ooit. Want wie
de markt een beetje volgt, zou door alle feiten en fabels heen
het echte sprookjesbos bijna niet meer zien. Om hierin enige
duidelijkheid te scheppen zal ik enkele feiten en fabels benoemen.
Het is een feit dat er de laatste jaren flink bezuinigd is in de zorg,
dus ook in de stomazorg. Er is meer druk om zinniger en zuiniger
met materiaal om te gaan. Materialen zijn niet duurder geworden,
sterker nog, de netto prijzen waarvoor stomazakjes en accessoires
geleverd worden zijn de laatste jaren in een vloeiende lijn naar
beneden gegaan. De veelbesproken lucht die er in de kolom zou
zitten, is eruit. Beleid van overheid en zorgverzekeraars hebben
in die zin dus zeker effect gehad. Het is nu wachten tot ook
de beeldvorming verandert en men fabrikanten van zakjes niet
langer ziet als boze geldwolven, maar als mensen die hard werken
om een nette boterham te verdienen. Niets meer en niets minder.
Ik ben er zeker van dat beeldvorming altijd iets trager op gang
komt dan hetgeen er aan vooraf gegaan is. Ik ben dus hoopvol
gestemd over ons imago als industrie in de toekomst. Een fabel
is dat stomadragers niet langer het materiaal krijgen waar ze om
vragen. Het is geen beleid van zorgverzekeraars om te sturen in
merken of producten. Wie dus een product van Welland zou willen
gebruiken, kan en mag dat dus gewoon bestellen. Prijstechnisch
valt het merk Welland binnen iedere dagvergoeding, clusterprijs of
welke prijssystematiek van welke verzekeraar dan ook. Dat is een
feit. Nog een fabel is dat bepaalde accessoires van ons merk niet
meer leverbaar zouden zijn, dan wel niet meer vergoed zouden
worden. Alle accessoires van Welland, de doekjes, de ringen, de
poeder, etc. worden gewoon vergoed. Ook hier is de prijs geen
struikelblok. Alle producten voldoen aan de geldende normen in
de markt. Wie dus een doekje van ons merk wil gebruiken, kan
dat en mag dat. Geen reden om iets anders te accepteren indien
u dat niet wilt. In ons magazijn ligt voldoende voorraad, dus ook
de verkrijgbaarheid van een product is nooit een probleem. Ook
dat is een feit. Kortom: er worden veel verhalen verteld over hoe
stomazorg 2016 eruit zal zien. Meestal zijn het keiharde feiten,
soms zijn het sprookjes. Mijn advies? Laat u altijd door meerdere
bronnen inlichten wanneer u vragen heeft of er iets onduidelijk
is en ga voor de serieuze fabels naar het echte sprookjesbos. Daar
loopt de ware boze wolf.
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INNOVATIE

1-delige lijn met Manuka Honing
Na de succesvolle introductie van de 2-delige producten van Aurum® is het assortiment van Welland uitgebreid met 1-delige producten. De
1-delige colostomie-, ileostomie- en urostomiezakjes worden gekenmerkt door Manuka Honing, die is toegevoegd aan de huidplaat. Deze
honing verzacht en verzorgt de huid, heeft een antibacteriële werking en zorgt voor een ontstekingsremmend effect.

Assortiment

Ervaringen

Honing

Het colostomiezakje van Aurum® is voorzien
van een handig kijkvenster. Hiermee kan het
zakje eenvoudiger gepositioneerd worden.
Het Dual-Carb®2 filter zorgt voor betere
geurabsorptie en het tissue van de zakjes
is sneldrogend en waterafstotend. In het
Aurum® ileostomiezakje zit het Dual-Carb®i
filter. Dit zorgt voor de vrije doorstroming
van lucht en het voorkomen van
onaangename geuren. In het filter zit een
zogenaamd PTFE membraan, die vloeibare
substanties afstoot. Het urostomiezakje van
Aurum® heeft een speciale tappocket. Hierin
kan het kraantje eenvoudig opgevouwen
worden. Dankzij het sneldrogende en
waterafstotende tissue droogt het zakje snel
op na het zwemmen of douchen.

In de vorige editie van het Welland
Perspectief deelde een mevrouw haar
ervaringen met het urostomieproduct
2-delig Aurum® Convex. Gedurende
een periode van twee weken heeft ze
het materiaal uitgeprobeerd. Ze is zeer
enthousiast. De huidplaat is iets ovaler en
heeft daardoor meer plakkracht. “Met name
de dikte van de huidplaat geeft me veel meer
zekerheid”, vertelt mevrouw. De huidplaat
raakt minder snel aangetast en ze kan de
huidplaat een dag langer laten zitten. Dit
geeft haar rust. Met het nieuwe materiaal
heeft ze een zorg minder.

Bijen voeden hun jongen met nectar (voor
suiker) en stuifmeel (voor eiwit). De nectar
en het stuifmeel halen ze uit bloemen
van kruiden, heesters en bomen; de
drachtplanten. Wat ze hebben verzameld,
geven ze af in de kas. Andere werksters
verwerken daar de nectar vervolgens tot
honing. Ze leggen er flinke voorraden van
aan voor in tijden van schaarste, zoals de
winter. Honingbijen zijn bloemvast; elke bij
concentreert zich op één bloemsoort.

De Beschermringen met Manuka Honing
minimaliseren de kans op lekkage en
voorkomen huidirritatie. Daarnaast zijn
er HydroFrames met Manuka Honing
verkrijgbaar.
Deze
‘halve
maantjes’
zorgen voor extra hechting en zijn zeer
huidvriendelijk.

De 1-delige producten van Aurum® zijn
ook getest. Een mevrouw heeft een 1-delig
ileostomiezakje uitgeprobeerd. Haar huid
was in het begin pijnlijk en geïrriteerd.
Ook had ze lekkageklachten in combinatie
met psoriasis. Na slechts zes dagen was de
huid al minder rood en was de pijn volledig
verdwenen. “De huidplaat voelt erg prettig
aan”, vertelt mevrouw.

Sinds 1982 is bekend dat Manuka Honing
meer is dan alleen honing. Professor Peter
Molan ontdekte in die tijd de speciale
werking van Manuka Honing. De NieuwZeelandse honing heeft namelijk iets
extra’s en dat zijn de sterke antibacteriële
eigenschappen
en
schimmeldodende
werking. Elke honing heeft in bepaalde mate
antibacteriële eigenschappen. Honing van de
Manuka struik heeft de hoogste mate van
antibacteriële eigenschappen.

Campagne ‘Ik ben bijzonder’
Bijzonder, dat ben ik. Ik ben uniek in
persoonlijkheid, in denken en doen, in
wensen, in kwaliteiten, in dromen en in
ambities. Net als iedereen! Welland vindt
dat ieder mens bijzonder is. Welland creëert
mogelijkheden voor al deze bijzondere
mensen. Van (aspirant) stomadragers tot
zorgprofessionals, van Medisch Speciaalzaken tot zorgverzekeraars. Het verhaal
achter bijzondere mensen wil Welland graag
met u delen en daarom is de campagne ‘Ik
ben bijzonder’ gelanceerd. Met een knipoog
naar ‘bij’zonder. Welland heeft producten

in haar assortiment, waar pure Manuka
Honing aan de huidplaat is toegevoegd. Deze
honing verzacht en verzorgt de huid, heeft
een antibacteriële werking en zorgt voor een
ontstekingsremmend effect. Op Welland.nl
vindt u een aantal bijzondere verhalen. Wilt
u uw verhaal ook delen? Neem dan contact
met ons op.
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INTERVIEW

Henk Joosen heeft bij Welland al diverse keren een presentatie over bijen verzorgd voor
stomadragers en zorgprofessionals. Aan de 1-delige en 2-delige producten van Aurum®
is namelijk pure Manuka Honing toegevoegd. De enthousiaste imker legt uit hoe honing
gemaakt wordt en deelt graag zijn kennis over het bijenhouden. Hij raakt niet uitgepraat
over de bijzondere beestjes. Wat houdt het bijenhouden nu precies in? En hoe ziet het
dagelijkse leven van Henk eruit? De antwoorden op onder andere deze vragen leest u
hieronder.
Henk is 74 jaar en woont samen met zijn
vrouw Toos in Teteringen. Toen hij Toos
leerde kennen, maakte hij voor het eerst kennis met het beroep imker. De vader van Toos
hield bijen en hij wist zijn passie al snel over
te brengen op Henk. Zijn vrije uurtjes bracht
hij vanaf dat moment door tussen de bijen.
Vanaf zijn pensioen had hij meer tijd voor
het bijenhouden. Er kwamen meer kasten
bij en hij vond het belangrijk om de jongere
generatie te enthousiasmeren voor het vak.
“Het is jammer dat men zo weinig weet over
de bijen. Het zijn zulke intelligente insecten
en ze zijn van groot belang voor onze voedselproductie”, vertelt Henk. Henk verzorgd
nu presentaties voor scholen, geeft rondleidingen en lezingen en verkoopt samen met
zijn vrouw potjes honing. In de zomer verhuurt hij bijen aan fruitkwekers. De bijen
bestuiven de gewassen en leveren een
belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.
Henk vertelt verder over de bijen, die op
dit moment aan het ‘overleven’ zijn: “De
belangrijkste winteractiviteit voor de
bijen is het nest warm houden. Ze zitten
zo dicht mogelijk op elkaar en gebruiken
de opgeslagen wintervoorraad om van
te eten.” Voordat het winter wordt, eind
augustus, worden de bijen afgevoerd. Dat
wil zeggen: ieder bijenvolk moet om de
wintertijd te overleven ongeveer 15 kilogram

“Iedere dag honing
eten. Wie goed
honing eet, loopt
extra hard”
honing hebben. Als men de honing al heeft
weggehaald, dan wordt een suikeroplossing
gevoerd. Dit wordt door de bijen net als
honing in de raten opgeslagen als voeding
gedurende de wintertijd. “Ik heb ooit een
keer de vraag van iemand in de supermarkt
gekregen wat ik met al die zakken suiker ging
doen. Sommige kijken wel vreemd op. Ik eet
het niet allemaal zelf op hoor. Het is voor
mijn bijen”, zegt Henk lachend.
Halverwege januari legt de koningin haar
eerste eitjes. Na 20 dagen is een eitje uitgegroeid tot een jonge bij. “Bij een goed
voorjaar kan ik eind mei de eerste honing uit
de kasten halen. Bij een goede zomer kun je
zelfs nog een keer oogsten. De raten zitten vol
met heerlijke honing en via een zeef worden
deze geslingerd. Vervolgens laat ik het nog
een paar dagen staan en schep ik de bovenste laag eraf. Dit is wel eetbaar, maar het ziet
er niet zo mooi uit in een potje. Het is daarna
klaar voor gebruik”, vertelt Henk. Natuurlijk
volgde de vraag: eet je zelf ook honing? “Ik
vind het heerlijk!” roept Henk. Hij eet zelf
iedere dag honing. ’s Middags smeert hij
altijd honing op zijn brood en iedere avond
sluit hij zijn avondmaaltijd af met een toetje,
met honing.

vluchten naar bloemen gemaakt”, vertelt
Henk. De meeste honing bestaat uit nectar
van verschillende soorten bloemen en bloesems. Als er een grote hoeveelheid nectar
van één soort wordt gehaald, dan ontstaat er
een specifieke honingsoort, zoals oranjebloesemhoning, zonnebloemhoning of lindehoning. Manuka Honing is gemaakt door bijen
die nectar verzamelen van de ‘Leptospermum Scoparium’, een bijzondere Manuka
struik. Deze struik groeit in Nieuw-Zeeland
en op sommige plekken in Australië. De
honing van deze struik heeft een bijzondere,
sterke, bosachtige smaak en is donker van
kleur. Wat deze honing bijzonder maakt zijn
de sterke antibacteriële eigenschappen en
schimmeldodende werking. Koolzaadhoning
en balsemienhoning zijn Henk’s favoriet.
Koolzaadhoning is wit van kleur, romig van
smaak en crèmig. Het bevordert de ademhaling en wordt vaak ook als ‘slaapmutsje’
gebruikt. Balsemienhoning is afkomstig uit
de Biesbosch. Henk woont hier vlakbij en is
vaak in dit gebied te vinden. “De nectar is
afkomstig van de Springbalsemienbloemen.
Het heeft een hoog fructosegehalte, waardoor de honing niet snel kristalliseert of versuikert zoals men vaker zegt”, legt Henk uit.
Hij besluit het interview met een goed advies
voor iedereen: “Iedere dag honing eten. Wie
goed honing eet, loopt extra hard”.

Honing is een puur, natuurlijk en hoogwaardig voedingsmiddel, die licht verteerbaar is en tevens bruikbaar is als genees- en
schoonheidsmiddel. De bijen produceren
honing uit verzamelde nectar, die zij gezamenlijk indikken. Ze verrijken de honing door
er (lichaamseigen) enzymen aan toe te voegen, om het vervolgens in raten op te slaan.
“Voor 1 pot honing hebben bijen wel 50.000
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KWALITEIT

WBF Tissues in een medium variant
Bij Welland zijn WBF Tissues verkrijgbaar.
Deze Tissues kalmeren de geïrriteerde en/
of gevoelige huid. Met de Tissues wordt
een beschermend laagje aangebracht op
de huid. Ontlasting, urine en wondvocht
krijgen hierdoor geen kans om de huid te
beschadigen. De Tissues bevatten geen
alcohol en prikken daarom niet op de huid.
Bovendien droogt de huid na gebruik van de
Tissues snel en kan er direct nieuw materiaal
worden aangebracht. Naspoelen met water is
niet nodig.

Nieuwe variant
Misschien bent u al bekend met de standaard
WBF Tissues (artikelcode WBF100). Vanaf
nu zijn er ook WBF Tissues verkrijgbaar in
een medium variant (artikelcode WBF050).
De kwaliteit is exact hetzelfde. De medium
Tissues zijn een fractie kleiner, maar er zitten
meer Tissues in een doosje, namelijk 50 stuks
in plaats van 30. Beide varianten kunt u gratis
uitproberen.

 Vraag direct een proefpakket aan
via Welland.nl.

Wellform Unifit Comfort Urinenachtzak met grotere opvangcapaciteit
Wellform Medical BV heeft haar assortiment
uitgebreid met een nieuwe nachtzak, namelijk
de Unifit Comfort Urinenachtzak (artikelcode
WMNZ3000). Deze nachtzak heeft een
opvangcapaciteit van 3000 milliliter en kan
aan de meeste urinestomazakjes gekoppeld
worden. Het filter van de nachtzak voorkomt
vacuüm trekken en zorgt voor constante
afvloed totdat de zak vol is. Bovendien vindt
er geen luchtophoping plaats en er ontstaan
geen luchtbelletjes. De anti-terugslagklep
zorgt ervoor dat urine niet terug de slang in
kan lopen. Het kraantje op de nieuwe nachtzak

is een drainagetap in tegenstelling tot de
standaard Unifit Comfort Urinenachtzak
(artikelcode WMNZ2000). Ook is de slang
wat langer; 140 centimeter in plaats van 135
centimeter. De handige ophanghaken en het
koord kunnen gebruikt worden voor veilige
bevestiging van de nachtzak aan een stoel of
bed.

Comfort Beenzak met verschillende compartimenten
Aan het assortiment van Wellform Medical
BV is de Comfort Beenzak toegevoegd. Deze
Beenzak heeft een groot draagcomfort, dankzij
de zachte stof. Met behulp van de beenband kan
de Beenzak rondom het boven- of onderbeen
bevestigd worden. De aansluiting van de Beenzak
is universeel en kan hierdoor op ieder urinezakje of
catheter aangesloten worden. Ook is de Beenzak
voorzien van een flexibele slang van 80 cm, die
naar wens op maat geknipt kan worden. Dankzij de
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anti-terugslagklep kan urine niet terug de slang
inlopen. De verschillende compartimenten in de
Beenzak zorgen ervoor dat de urine verdeeld wordt
en dat de beenzak nauwelijks zichtbaar is onder
kleding.
 Vraag gratis de nieuwe Comfort
Beenzak folder aan via 088 - 6670065
of info@wellform.nl.

 Kijk voor meer informatie op
Wellform.nl/continentie.

KWALITEIT

Fulcionel Steunbroeken
Aan de webshop van OstoMixx.nl zijn Fulcionel Steunbroeken toegevoegd. De Fulcionel Steunbroek heeft een comfortabele pasvorm en
biedt, net als de Fulcionel Steunbandage, optimale ondersteuning aan stomata en breuken. Voor de man zijn er hoge en lage Steunbroeken
verkrijgbaar, met of zonder pijpjes. Voor de vrouw is er een hoge en een lage Steunbroek aan het assortiment toegevoegd. Deze zijn
verkrijgbaar met of zonder kant. Hieronder kunt u het assortiment bekijken.
 Op OstoMixx.nl vindt u het complete assortiment
en kunt u de Steunbroeken bestellen.

Assortiment
Man, hoog, pijpjes

Vrouw, hoog, kant

Man, laag, pijpjes

Vrouw, laag, kant

Man, hoog

Vrouw, hoog

Man, laag

Vrouw, laag
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“Opgeven? Daar moet ik niet aan denken!”
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INTERVIEW

Marcel Hoogendoorn is bijzonder. Hij is 56 jaar en woont samen met zijn vrouw Greet in
Heinenoord. In 2009 werd bij Marcel darmkanker geconstateerd. Na een aantal zware
operaties, het aanleggen van een stoma en een chemokuur ging bij Marcel snel de knop
weer om. Hij is werkzaam als buschauffeur en pakte zijn werk weer op. Ook is hij opnieuw fanatiek gaan sporten. Marcel houdt van fietsen en heeft in september meegedaan met de Zuiderzee Klassieker. Een fietstocht als eerbetoon voor iedereen die tegen
kanker strijdt. In 2016 gaat hij meedoen met de Roparun.
Marcel liep al enige tijd rond met klachten
en had al diverse onderzoeken ondergaan.
Hij was bang dat het kanker was, maar volgens de artsen was dit niet het geval. De
klachten hielden aan en Marcel is uiteindelijk
doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis.
Dapper keek hij mee op het camerabeeld, tijdens een coloscopie. Toen bleek dat er een
kwaadaardige tumor van zeventien centimeter in zijn buik zat, voelde hij de grond onder
zijn voeten wegzakken. “Het lijkt alsof je in
een soort achtbaan bent beland. Dat weekend heb ik ook direct mijn eigen crematie uitgezocht”, vertelt Marcel.
Hoe zou het leven er na de operatie uitzien?
Marcel zag het somber in, maar de artsen
vertelde dat geheel herstel mogelijk was.
Hij kon weer aan het werk en het fietsen
hoefde hij niet op te geven. Stichting OOK
en Stichting Tegenkracht hebben hem hierbij geholpen. Stichting OOK helpt patiënten
en naasten om beter om te gaan met de
impact van kanker, door ondersteuning te
bieden. Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. “Kanker
heb je samen”, zegt Marcel. Hij is zijn vrouw
dan ook erg dankbaar voor alle steun en
liefde. Ook spreekt hij vol lof over het gehele
team van het Maasstad Ziekenhuis. “Ze zijn
zo medelevend. In een korte tijd bouw je een
hechte band met ze op. De mensen van het
ziekenhuis hebben er ook zeker aan bijgedragen dat ik nu weer kan fietsen”, aldus Marcel.

“De dag erna zat ik
alweer op de fiets”
neem”, legt Marcel uit. Het fietsen heeft hij
opgebouwd. Na de operaties moest Marcel
rust houden. “De volgende ochtend zat ik
alweer op de hometrainer. Heerlijk om weer
even te fietsen. De artsen waren er alleen
minder blij mee, omdat ik weer zo fanatiek
van start ging”, vertelt Marcel met een
glimlach op zijn gezicht. Eigenwijs, een echte
doorzetter en een optimist, dat is Marcel
ten voeten uit. Altijd net dat stapje extra.
Hij fietste in september de derde keer de
Zuiderzee Klassieker. 120 kilometer wilde
hij dit jaar toch echt weer sneller fietsen
en hij wilde meer geld inzamelen voor de
Maag Lever Darm Stichting, die de tocht
organiseert.
Met behulp van een sportschema,
aangepaste
voeding
en
voldoende
rustmomenten heeft Marcel zich voorbereid
op de Zuiderzee Klassieker. Hij was er
helemaal klaar voor. De tocht reed hij samen

met Bas, een goede vriend van hem. “Voordat
ik ging fietsen, had ik mijn colostomiezakje
vervangen door een ileostomiezakje. Het legen
gaat dan wat makkelijker. Ik heb een extra
huidplaat meegenomen en in de auto had ik
nog twee extra zakjes en standaard een tasje
met noodmateriaal.”, zegt Marcel. Hij gaat
verder met zijn verhaal over de fietstocht.
“Voor het schoonmaken van mijn stoma heb
ik een bidon met lauw water meegenomen.
Ik heb een steunbandage omgedaan voor
wat extra stevigheid. Uiteraard heb ik ook
proteïnebars meegenomen. Dat zorgt
voor weinig ontlasting, maar biedt wel de
benodigde koolhydraten en suikers. Ook
had ik een banaan meegenomen. Die viel
alleen te zwaar en daardoor kreeg ik last van
krampen tijdens het fietsen”. Zijn conditie
was verbeterd. Het eerste rustpunt bereikte
Marcel en Bas al snel. Marcel voelde zich top
en zijn hartslag was ideaal. “Ik moet eerlijk
bekennen dat ik de laatste 10 kilometer op
karakter heb gereden. Opgeven? Daar moet ik
niet aan denken!”, vertelt Marcel. Lichamelijk
heeft Marcel weinig overgehouden aan de
fietstocht. “Ik ben niet extra moe ofzo, wel
heb ik wat stijve benen en drink ik meer dan
normaal. Je verbranding gaat ook een stuk
sneller, door de geleverde inspanningen”. En
de dag erna? Marcel zat alweer op zijn fiets
voor een nieuwe fietstocht.

Marcel vertelt dat hij door zijn stoma veel
mensen heeft leren kennen. “Het heeft me
rijker gemaakt en ik vind het erg fijn om
anderen nu te kunnen helpen en motiveren”,
vult Marcel aan. Hij geeft tips en advies
om mensen te stimuleren om weer te
gaan sporten. “Sporten met een stoma kan
prima! Zo kun je bijvoorbeeld qua voeding
eerst bepaalde producten eten en dan gaan
sporten, om te kijken hoe dat gaat. Door het
uit te proberen, kom je erachter wat voor
jou werkt of juist niet. Zelf presteer ik goed
als ik tijdens het sporten een proteïnebar
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Welland Service Team
Vraag over huidbescherming
“Ik heb altijd een 1-delig systeem. Ik heb
geen lekkage, maar wel een geïrriteerde huid.
Via het ziekenhuis heb ik gehoord dat je dan
crème kan gebruiken ter bescherming. Wat
raadt u aan?”
Antwoord Nelleke
“U kunt uw huid beschermen met de Welland
Beschermingscrème. Deze crème is niet vet
en is ongeparfumeerd. Het beschermt en
verzorgt de huid. Daarnaast zijn er nieuwe
1-delige producten van Aurum® beschikbaar.
Aan de huidplaat is Manuka Honing
toegevoegd. Deze honing verzacht en verzorgt
de huid, heeft een antibacteriële werking en
zorgt voor een ontstekingsremmend effect.
U kunt dit nieuwe zakje proberen en u hoeft
dan geen extra huidbeschermingsmiddelen te
gebruiken. Binnen een week moet verbetering
van de huid zichtbaar zijn.”
Vraag over ballooning
“Ik heb al jaren een colostoma en gebruik het
2-delig Flair Active. Af en toe bolt mijn zakje
op. Graag ontvang ik advies. Ik weet niet of
een ander zakje beter is? Of heeft u andere
tips?”
Antwoord Inge
“Het opbollen van een stomazakje wordt
ook wel ‘ballooning’ genoemd. Het is het
tegenovergestelde van ‘pancaking’, waarbij
het zakje juist vacuüm trekt. Ballooning komt
vaker voor bij mensen met een colostoma of
ileostoma. Het kan liggen aan het stomazakje,
als daar geen filter in zit. Bij het 2-delig Flair
Active is dit niet het geval. Hier zit wel een filter
in, dat lucht sneller filtert en geurtjes vasthoudt.
U zou het Osto-EZ-Vent® Luchtventiel van
Wellform Medical BV kunnen proberen. Dit
| 10

is een ventiel, dat zorgt voor de regulatie van
lucht in het stomazakje. Ook zou u ons nieuwe
2-delige systeem kunnen gebruiken. Sinds
maart 2015 is ons assortiment uitgebreid met
2-delige producten van Aurum®. Er zit een
verbeterd filter in. Aan de huidplaat is Manuka
Honing toegevoegd. Beide 2-delige systemen
zijn uitwisselbaar. Wanneer u tevreden over de
huidplaat bent, kunt u deze gewoon behouden
en zou u het colostomiezakje van Aurum®
kunnen gaan gebruiken om de ‘ballooning’ te
verminderen.”
Vraag over Curvex stomamateriaal
“Ik heb een urostoma. In het begin heb ik
veel last gehad van lekkages, door een kuiltje
onder mijn stoma. Na advies gevraagd te
hebben aan mijn stomaverpleegkundige heb
ik jullie Curvex materiaal (1-delig) gekregen.
Ik ben dit gaan proberen. De lekkages waren
hiermee gelukkig opgelost. Nu zag ik laatst
een advertentie voorbij komen van jullie
producten met honing. Zou ik dit kunnen
uitproberen?”
Antwoord Theo
“Fijn om te horen dat het Curvex materiaal
uitkomst heeft geboden. Ons assortiment
hebben we inderdaad onlangs uitgebreid
met 1-delige en 2-delige producten van
Aurum®. Aan de huidplaat is Manuka Honing
toegevoegd. Dit levert een goede bijdrage aan
de conditie van de huid. Het is bewezen dat
het de huid verzacht en verzorgt. Ook heeft
het een antibacteriële werking en zorgt het
voor een ontstekingsremmend effect. 1-delig
is er alleen nog in vlak. We zijn bezig met
de ontwikkeling van Curvex en Convex voor
de 1-delige lijn. Ik kan u nog niet aangeven
wanneer de exacte leverdatum is. U kunt
wel een e-mail sturen naar info@welland.nl

en daarin aangeven dat u interesse heeft. U
wordt dan geïnformeerd, zodra het product
beschikbaar is.”
Vraag over vergoeding van steunbandages
“Ik heb een colostoma en daarbij een parastomale hernia. Van mijn stomaverpleegkundige
heb ik het advies gekregen om een stomasteunbandage te gaan gebruiken. Samen met
haar heb ik diverse steunbandages bekeken. Ik
gebruik nu de Fulcionel Steunbandage. Deze
zit fijn. Nu wilde ik laatst een extra steunbandage aanvragen, zodat ik af en toe kan wisselen. Ik transpireer namelijk best veel. Van
mijn zorgverzekeraar kreeg ik te horen dat er
maar één steunbandage vergoed wordt. Kan
ik bij u een band bestellen? Ik wil deze dan
zelf betalen.”
Antwoord Inge
“Het klopt inderdaad dat bij de meeste zorgverzekeraars nog maar één steunbandage per
jaar wordt vergoed. Een extra steunbandage
wordt hierdoor helaas niet kosteloos aan u
geleverd. Wij hebben al van meerdere mensen
gehoord dat ze graag een tweede of derde
steunbandage willen ontvangen. We bieden
daarom sinds kort onze steunbandages ook
aan via de webshop OstoMixx.nl. U kunt ze
via deze webshop direct zelf bestellen. U kunt
natuurlijk contact opnemen om passend advies te krijgen, zodat u er zeker van bent dat u
de juiste steunbandage bestelt.”

Stomazorg met Perspectief
Welland helpt mensen vooruit met deskundige ondersteuning, gedegen levering en een verantwoord prijsbeleid.
Een poli zorgeloos kunnen draaien, een zaak op gezonde wijze kunnen runnen of de stoma zonder beperkingen
kunnen dragen en door kunnen gaan met leven. Stomazorg met perspectief.

Welland Puzzel

Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. Vul de oplossing in op de bijbehorende antwoordkaart en stuur deze kosteloos naar
ons op. Onder alle deelnemers met het juiste antwoord worden drie cadeaubonnen verloot. In de volgende editie van het Welland Perspectief
worden de prijswinnaars bekendgemaakt. U kunt uw oplossing inzenden tot en met vrijdag 31 mei 2016.
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Horizontaal
1 Plezier 6 sociale uitkering (afk.) 12 cirkelvormig 14 korrelig sneeuwijs 15 rijksuniversiteit Limburg (afk.) 17 reeks 18 meisjesnaam 20 symbool voor radium
21 stoomschip (afk.) 22 beminde 25 alleen maar 28 stad in Algerije 29 cel waaruit zich een ei ontwikkelt 31 deel van een trap 32 en anderen (afk.) 33 windrichting (afk.) 35 sinus (afk.) 36 in oprichting (afk.) 37 public relations (afk.) 38 niet-vakman 40 ongewerveld dier 42 familielid 43 de zegen geven 44 uitroep
van pijn 46 groente 48 kleur 51 open universiteit (afk.) 53 Oranje Nassau (afk.) 54 wig 56 Nederland (afk.) 57 emeritus (afk.) 58 hoofdstad van Noorwegen 60
aangelegde wegen 62 stad in Kenia 64 bossen bloemen 66 van het land zelf 68 vervoersmaatschappij (afk.) 69 volkswagen (afk.) 70 voorzetsel 72 voegwoord
73 water in Duitsland 74 waarde 76 niet jonge 78 controleren 79 hoogst.
Verticaal
1 Het verlorene 2 onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) 3 sterke pijnstiller 4 keukenkruid 5 á 7 taxus 8 stichting ideële reclame (afk.) 9 trekker 10 meisjesnaam 11 nagerecht 13 dag van de week (afk.) 16 vereniging 18 tocht 19 oudnoors mythologisch godengeslacht 21 vervoermiddel 23 lengtemaat 24
voorzetsel 26 laatstleden (afk.) 27 hoog rendement (afk.) 30 aanhalen 34 schepsel 36 elektrisch geladen deeltjes 38 stuk stof 39 straatsteen 40 straat 41 zot
45 plantenstekels 47 waar niet gerookt mag worden 49 rampspoed 50 vermakelijk 52 gewoonte 54 opbergruimte 55 hoefdier 57 meisjesnaam 59 symbool
voor lithium 60 uitroep van afkeer 61 de onbekende (afk.) 63 accountexecutive (afk.) 65 plaats bij Nijmegen 67 deel van de romp 71 voorzetsel 74 paardenkracht (afk.) 75 symbool voor seleen 76 voorzetsel 77 daar.

stomazorg met perspectief

