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Niet lang geleden werd ons removerdoekje ongewild landelijk
nieuws. Een moeder van een lief meisje van nog geen jaar
oud slaakte via social media een noodkreet. Het bericht werd
duizenden keren gedeeld, het was om maar in moderne termen
te spreken ‘trending topic’.
De moeder klaagde omdat ons doekje kennelijk niet langer
door haar zorgverzekeraar vergoed werd, simpelweg omdat
het bedoeld is om stomamateriaal sneller en vooral pijnloos
van de huid te kunnen verwijderen. Het mag niet voor andere
doeleinden ingezet worden. Het bewuste meisje heeft geen
stoma. Wel kreeg ze in haar nog jonge leven al veel te verduren.
Ziekenhuis in, ziekenhuis uit.
Het meisje krijgt sondevoeding, het slangetje wordt met een
pleister op haar neusje/gezichtje vastgezet. Het verschonen
van de pleister ging prima, vooral vanwege ons doekje. Het
is gebaseerd op siliconen en daardoor zeer huidvriendelijk.
Alternatieven bieden voor het meisje geen soelaas. Lijm,
alcohol, het vrat allemaal in op het tere huidje van het kind.
Het vervangen van de pleister was een kwelling, het meisje
schreeuwde moord en brand.
De zorgverzekeraar hield voet bij stuk, de moeder kon uiteraard
niet verkroppen dat er een prima product voor haar dochtertje
op de markt is, maar helaas niet beschikbaar. De reacties waren
niet mals. Honderden mensen hebben ons de dagen erna gebeld
en gemaild, ontelbaar veel monsteraanvragen voor doekjes
kwamen er via onze website binnen. Het verhaal heeft heel veel
mensen geraakt, iedereen voelde zich kennelijk bij deze mensen
betrokken. Onze medewerkers konden geen voet op straat zetten
of ze werden al over de ‘doekjeskwestie’ aangesproken. Dit
overkwam mij persoonlijk ook meerdere keren.
Zorg is dus een item dat onder de mensen leeft, zeker wanneer
het welzijn van een kwetsbare groep mensen of kinderen in het
geding is. Ik begrijp dat zorgverzekeraars ergens een lijn moeten
trekken. Oeverloos alle beschikbare hulpmiddelen vergoeden
is geen optie. Daarmee zou de zorg in Nederland onbetaalbaar
worden. Dus dat zij beleid handhaven begrijp ik heel goed. Alleen
hoop ik dat er altijd ruimte blijft voor menselijke interpretatie.
Geef medewerkers die declaraties moeten beoordelen de ruimte
om incidenteel af te wijken van de geijkte procedure en laat
hen niet verzanden in halsstarrigheid. Dat is ook de filosofie van
Welland: het belang van de klant altijd voorop. Niet alles kan,
maar veel is wel mogelijk. Uiteindelijk blijft het verlenen van
zorg werk van, voor en door mensen. Er heeft nog nooit een
cent naar iemand gelachen, het meisje daarentegen wel.
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Welland viert feest samen met u
Het doorspoelbare zakje bestaat 20 jaar

INNOVATIE

1996: Impact

Wist u dat?

2004: Flair Xtra

In 1996 kwam het eerste doorspoelbare
zakje, genaamd ‘Impact’, op de markt. Het
1-delige colostomiezakje is in de loop der
jaren verbeterd en vernieuwd en heeft zich
inmiddels meer dan bewezen. Welland viert
feest samen met u, omdat het doorspoelbare
zakje 20 jaar bestaat.
Hoe werkt het?
Het doorspoelbare zakje is een uniek product
dat voor veel vrijheid zorgt. Doorspoelen
of weggooien? De keuze is aan u. Met
één simpele handeling is het buitenzakje
te scheiden van het binnenzakje. Het
binnenzakje en eventueel de huidplaat
kunnen door het toilet gespoeld worden.
Beide zijn namelijk volledig biologisch
afbreekbaar. Het zorgt niet voor
verstoppingen van het toilet.

Wat is er veranderd?
Het filter van het doorspoelbare zakje heeft
een upgrade gekregen. Het nieuwste zakje
is voorzien van het krachtige Dual-Carb®2
filter. Dit zorgt voor betere geurabsorptie
en het neutraliseert onaangename geuren.
Ook voorkomt het filter vacuüm trekken of
opbollen van het zakje. Hier hoeft u zich
geen zorgen meer over te maken.

Ophoping van ontlasting voor de ingang
van de stoma wordt ook wel ‘pancaking’
genoemd. Dit kan lekkage van de
stoma veroorzaken. Als het filter van
het stomazakje gassen onttrekt, kan het
zakje vacuüm trekken. Hierdoor ontstaat
er ophoping van ontlasting bovenin
het zakje. Nieuwe ontlasting kan het
zakje niet meer in en kruipt achter de
huidplaat. Aurum Xtra biedt de uitkomst.
Het binnenzakje staat niet direct in
contact met het filter van het buitenzakje,
waardoor de kans op vacuüm trekken
geminimaliseerd wordt. Ook is het
materiaal van de binnenzijde van het
zakje glad, waardoor de ontlasting
gemakkelijker naar beneden zakt.

Hoe ziet het nieuwste zakje eruit?
Begin 2016 is het nieuwste zakje ‘Aurum
Xtra’ geïntroduceerd. Aan de huidplaat is
Manuka Honing toegevoegd. Deze pure
honing verzacht en verzorgt de huid, heeft
een antibacteriële werking en zorgt voor een
ontstekingsremmend effect.

Het binnenzakje met de huidplaat kan
al op verantwoorde wijze door het
toilet gespoeld worden. Het nieuwste
zakje biedt de mogelijkheid om ook de
huidplaat van het zakje te scheiden en
alleen het zakje met inhoud door het
toilet te spoelen.

2009: Flair Active Xtra

2016: Aurum Xtra

Doorspoelen of weggooien? De keuze is aan u
Optie 1: Deponeer het buitenzakje in de afvalemmer en spoel het binnenzakje met de
huidplaat door het toilet.
Optie 2: Deponeer het buitenzakje en de huidplaat in de afvalemmer en spoel het
binnenzakje door het toilet.
Optie 3: Deponeer het buitenzakje, de huidplaat en het binnenzakje in de afvalemmer.

Gebruik de
actiecode feest
als u een Aurum®
product bestelt.
U ontvangt
dan een leuk
cadeautje bij uw
bestelling.
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INTERVIEW

Mirjam de Boer is 50 jaar en woont samen met haar zoon Tariq in Hilversum. Op haar
47ste werd er bij haar darmkanker geconstateerd en is er een colostoma aangelegd.
Toen ze hoorde dat ze een stoma zou krijgen, was ze in shock. Ze gooide haar leven om
en heeft haar stoma volledig geaccepteerd. Mirjam staat positief in het leven en haalt
alles eruit wat erin zit. Ze deelt graag haar verhaal met u.

“Het begon met aambeien. De dokter vond
niet dat ik ze weg hoefde te laten halen.
Uiteindelijk besloot ik om dit toch te laten
doen en dat was maar goed ook. Tijdens de
operatie werden er endeldarmpoliepen
ontdekt en wilde de arts toch verder onderzoeken op eventuele tumoren. Dit kan toch
niet? Ik zal toch niets hebben? Het eerste
bericht was positief, het was goedaardig.
Totdat het bericht volgde dat er toch sprake
was van kwaadaardige poliepen. Ik raakte
helemaal in shock toen ik het hoorde”, vertelt
Mirjam.
Operaties volgden en er werd een colostoma
aangelegd. Mirjam heeft vervolgens haar
leven omgegooid. Ze zegde haar baan in
de Communicatie op en vertrok voor een
maand naar India. “Even tot rust komen en
alles een plek geven”, vertelt ze. Toen Mirjam
weer thuis kwam, ging ze weer volledig op
in de drukte. Doorgaan, 24/7. En dat wilde
ze juist niet meer. Ze besloot om terug naar
India te gaan en vond toen pas echt de rust.
“Terug naar de basis en gaan leven vanuit je
passie en plezier”, zegt ze enthousiast. Vanaf
dat moment heeft Mirjam haar levensstijl
definitief aangepast en is ze zich ook meer
gaan verdiepen in voeding en beweging.
Dagelijks is ze te vinden op de heide, vlakbij
waar ze woont en van haar hobby heeft ze
haar beroep gemaakt: yoga. Mirjam is nu

yogatrainer, masseur en inspirator voor een
gezonde levensstijl.
Mirjam geeft dagelijks yogales aan jong en
oud en aan mensen met of zonder stoma.
“Iedereen kan yoga doen. Ben je bijvoorbeeld wat minder mobiel, dan kun je yoga
doen vanuit een stoel. Natuurlijk is het ook
mogelijk om yogaoefeningen te doen als je
een stoma hebt. Alles kan, alleen misschien
net even anders” vertelt Mirjam. Ze vult
daarna aan met: “Ik geef yogalessen, ik masseer mensen, ik ga naar de sauna, ik sport
en ik heb ook gewoon seks. Ik hoorde dat dit
anders zou zijn, maar ook hier geldt, het is
net hoe je er zelf mee omgaat. Mijn partner
maakte er ook nooit een probleem van.”
Mirjam vervolgt haar verhaal: “Helaas kreeg
ik meteen na mijn operatie in het ziekenhuis
een deprimerende voorlichtingsfilm te zien.
Grote littekens en een aangepast leven. Er
wordt uiteraard vanuit de beste bedoelingen
voorlichtingsmateriaal gemaakt, maar ik
vind dat je moet kijken naar wat je wel kunt.
Denken in mogelijkheden, want geloof me, je
kunt nog heel veel!” Mirjam laat vervolgens
wat voorlichtingsfilmpjes zien, die ze zelf
gemaakt heeft. “Ik heb meteen besloten om
zelf aan de slag te gaan met voorlichtingsfilmpjes. Gewoon vanuit huis en met een
positieve boodschap.”

Met wat meer ingebouwde rust in haar
leven kan Mirjam alles doen wat ze wil en
ziet ze geen beperkingen. “Je voegt je ernaar.
Tijdens mijn werk als masseur zorg ik er
bijvoorbeeld altijd voor dat ik masseer vanuit
mijn gewicht. Zo kost het wat minder kracht
en komt er ook niet teveel spanning op mijn
stoma te staan”, legt Mirjam uit. “Ook zijn er
nieuwe mensen op mijn pad gekomen. Ik heb
de juiste beslissingen genomen en ik leef nu

“Leef vanuit je passie
en plezier!”
vanuit passie en plezier. Ik zie dit alles als een
cadeautje en ben blij hoe alles gelopen is.
Verder wil ik nog aan iedereen meegeven: leef
in het nu, pluk de dag!” besluit Mirjam.

De filmpjes van Mirjam kunt u bekijken
via YouTube door te zoeken op ‘Mirjam de
Boer’
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INNOVATIE

Ervaar de kracht uit de natuur

De producten van Aurum® bevatten Manuka Honing.
Deze pure honing staat bekend om de verzachtende
werking voor de huid, heeft een antibacteriële werking
en zorgt voor een ontstekingsremmend effect.

Uitgelicht: Aurum®
Aan de producten van Aurum® is Manuka Honing toegevoegd. Deze pure honing maakt de producten bijzonder.
Op deze pagina leest u er meer over.
Hoe het begon
De eerste producten met Manuka
Honing waren de Beschermringen en de
HydroFrames. Beschermringen vormen een
huidvriendelijke barrière tussen uw huid en
het stomamateriaal. Het minimaliseert de
kans op lekkage en voorkomt huidirritatie.
Het is kneedbaar en elastisch. De
HydroFrames, ook wel bekend als de halve
maantjes, zorgen voor extra hechting. Het
voorkomt omkrullen en uitdroging van de
randen van de huidplaat. Ook verlengt het
de draagtijd.

Manuka

Honing

Een groot succes
De Manuka Honing in de eerste producten
leverden zeer goede resultaten op. De
conditie van de huid verbeterde op korte
termijn en de stap naar stomamateriaal met
Manuka Honing werd snel gezet. Eerst werd
de 2-delige lijn geïntroduceerd met een
vlakke en een Convex huidplaat. Vervolgens
werd het assortiment uitgebreid met
1-delige vlakke producten.

Ervaar de kracht uit de natuur
De Aurum® lijn bestaat uit producten voor een colostoma, ileostoma en urostoma. Ervaar
zelf ook de kracht uit de natuur en probeer de producten uit. U kunt deze gratis aanvragen
op onze website Welland.nl, door een e-mail te sturen naar info@welland.nl of door
telefonisch contact op te nemen via 088 - 6670066.
Bijzonder, net als u
De producten van Aurum® zijn ‘bij’zonder, met een knipoog naar de bij. Maar ook u
bent bijzonder. Uniek in persoonlijkheid, in denken en doen, in wensen, in kwaliteiten,
in dromen en in ambities. Net als iedereen! Wij vinden dat ieder mens bijzonder is. Wij
creëren mogelijkheden voor al deze bijzondere mensen. Van (aspirant) stomadragers tot
Zorgprofessionals, van Medisch Speciaalzaken tot Zorgverzekeraars.
Ervaringen
Verschillende mensen hebben de producten van Aurum® uitgetest en/of in gebruik genomen.
Zij delen hun ervaringen graat met u:

“Jarenlang had ik last van mijn huid. Door de honing is
de roodheid eindelijk verdwenen”
“De honing houdt
mijn huid in optimale
conditie.”
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 Kijk voor meer info en
ervaringen op Welland.nl
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KWALITEIT

Voorkom lekkage en huidirritatie
Vanaf nu is er bij Welland een nieuwe
pasta verkrijgbaar, de zogenaamde
Welland Pasta. Met de pasta kunt u
oneffenheden in uw huid rondom
de stoma opvullen. Het voorkomt
lekkage en huidirritatie. De pasta is
hypoallergeen, waardoor het niet prikt
op uw huid.

Even voorstellen...
Aan het team van Welland is Petra
Janse-Walthaus toegevoegd. Petra
is werkzaam op de afdeling Verkoop
Binnendienst en ondersteunt hierbij
Rogier Oonk, Rogier Engels en
Helena Wooninck. Jarenlang heeft
Petra soortgelijke functies bekleed.
Welland is dan ook erg blij met
haar komst en hoopt op een lange,
vruchtbare samenwerking.

 Kijk voor meer info en
handige instructiefilms op
Welland.nl

Uw huid extra beschermen?
Het assortiment van Wellform Medical BV is uitgebreid
met ZenSetiv Hydrocolloïde vormen. De vormen
beschermen uw huid. U kunt de vormen gebruiken om
de randen van stoma- en wondmateriaal vast te zetten.
Ook is het te gebruiken als extra absorberende huidplaat
onder stomamateriaal.




Zeer flexibel en comfortabel
Hechten direct zonder voor te verwarmen
Bieden direct bescherming

Bestel gratis proefmateriaal eenvoudig en snel op
Wellform.nl.

Mis niets meer
Met de nieuwe online nieuwsbrief van Welland ontvangt u
als eerste informatie over nieuwe en bestaande producten,
uitnodigingen voor verschillende beurzen en evenementen,
leuke acties, ervaringen van andere stomadragers en nog veel
meer. De nieuwsbrief wordt maximaal één keer per maand
verstuurd. Ga naar Welland.nl en meld u direct aan.

Meld u gratis aan en maak kans!
Door u gratis aan te melden voor de online nieuwsbrief
maakt u kans op een bijzonder geschenk. Bij iedere 50
nieuwe abonnees wordt er een geschenk verloot.
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“Indrukwekkend om te zien hoe op de hele
route wandelaars, hardlopers en fietsers
de berg bedwingen”
|8

INTERVIEW

Verhalen van bijzondere mensen deelt Welland graag met u. Dit keer een verhaal van
collega Eelco Homminga. Hij heeft deelgenomen aan de fietstocht Tour du ALS op 3 juni
2016 en zette zich hiermee in voor het goede doel. Door middel van verschillende
activiteiten en de fietstocht heeft hij geld ingezameld voor een medicijn tegen ALS
(Amytrofische Laterale Sclerose).
“ALS is een neuromusculaire aandoening, een
aandoening die leidt tot het onvoldoende
of niet functioneren van de spieren. Een
verschrikkelijke aandoening! Ik wilde heel
graag samen met mijn fietsmaatjes meedoen
aan de Tour du ALS om zo een kleine bijdrage
te kunnen leveren voor mensen voor wie
gezondheid niet zo vanzelfsprekend is. We
hopen zo iets te kunnen doen voor mensen
met ALS en Bianca in het bijzonder” vertelt
Eelco.
Eelco vertelt verder over Bianca: “Op 17 mei
2016 heeft onze inspiratiebron voor Tour du
ALS, Bianca, de strijd tegen ALS verloren. Ze
was de schoonzus van een teamlid en heeft
in april 2013 de diagnose ALS gekregen. Een
gigantische klap, mede omdat haar vader in
2006 aan dezelfde ziekte is overleden. Langs
de zijlijn zien wij hoeveel leed ALS teweeg
brengt. Niet alleen bij de patiënt, maar ook bij
familie en vrienden. De mantelzorg kost veel
tijd en heel veel van de mantelzorger zelf.
Ik heb dan ook heel veel respect voor deze
mensen. Niet alleen bij Bianca. Dit zijn de
belangrijkste redenen waarom ik geld in wil
zamelen en hoop dat er zo snel mogelijk een
medicijn komt tegen deze vreselijke ziekte. De
afgelopen 2 jaar heb ik uitspraken gehoord
die mij motiveren om veel geld in te zamelen.
Uitspraken als: “Het is niet interessant voor
de farmaceutische industrie want het levert
te weinig op” en “Je kan beter geld voor
ziektes als kanker inzamelen, want daarmee
help je een grotere groep” blijven voor mij
onbegrijpelijk. Deze mensen weten niet
wat deze ziekte met de patiënt en naasten
doet. Mijn doel is dus zo veel mogelijk geld
inzamelen voor ALS. Daarnaast is het een
uitdaging voor mijzelf. Ik ben de berg 2 jaar
geleden 1 keer op gegaan, nu moet het 2 keer
gebeuren!”

“Zo indrukwekkend
om dit allemaal mee
te maken.”
De Tour du ALS kon beginnen. Op 3
juni vertrokken ze om 05:30 uur. Onder
begeleiding van een aantal motorrijders
reden ze naar Bédoin om vervolgens de
Col de Madeleine te beklimmen. Een korte
klim, niet stijl, dus een mooie opwarmer.
De 1e beklimming van de Mont Ventoux
vanuit Malaucène volgde en daarna de
2e beklimming vanuit Bédoin. Beide 21
kilometer lang met pittige steile stukken.
Eelco vult aan: “Indrukwekkend om te zien
hoe op de hele route wandelaars, hardlopers
en fietsers de berg bedwingen. Ook fietsers
die zelf ALS hebben, beklommen de berg.
Het was ook zo hartverwarmend om te
zien hoeveel saamhorigheid er was. Overal
werden we aangemoedigd door patiënten,
hun familie en vrienden. Zo indrukwekkend
om dit allemaal mee te maken”.
Eelco vertelt enthousiast verder: “We werden
door bekenden aangemoedigd op de berg.

Ze gaven ons wat te eten, te drinken en een
peptalk. Samen met Peter en Christel daalde
ik na de 2e beklimming af naar Mazán. Mario
en Jolanda startte met de 3e beklimming van
26 kilometer via Sault. Rond 16:30 uur waren
we allemaal weer terug in Mazán en kon het
feest beginnen. Heerlijk in de zon met leuke
muziek. Fantastisch om te zien hoe iedereen
blij en ontroerd is”.

“Het was een bijzondere en vooral
indrukwekkende fietstocht voor ons
allemaal. We willen alle sponsoren nogmaals
bedanken. We hebben maarliefst € 10.200,opgehaald!” besluit Eelco.

Eelco maakt deel uit van team Tutti Paletti,
bestaande uit 5 personen. Het team heeft
maandenlang getraind voor de 5e editie
van de Tour du ALS, waarbij ze de ‘Mont
Ventoux’, ook wel de kale berg genoemd,
beklimmen. Op 2 juni was het zover. Team
Tutti Paletti haalde de startnummers op bij
het Village du Départ in Mazán.
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Vraag & antwoord

Vraag van mevr. Joosten
Sinds het begin van dit jaar heb ik een
colostoma. Ik was gewend om regelmatig
te sporten, maar had voor en vooral na de
operatie de energie er niet voor. Aangezien ik
mij nu redelijk goed voel, zou ik het sporten
graag weer voorzichtig willen oppakken. Met
name joggen. Kan ik gewoon sporten met
mijn stoma? En zijn alle sporten mogelijk?
Antwoord Nelleke
Goed om te horen dat u weer wat meer
energie heeft. Met een stoma kunt u prima
sporten. Het is aan te raden om de eerste
drie maanden wat voorzichtig aan te doen.
U geeft aan dat u graag weer zou gaan
joggen en dit kan zeker. Zorg ervoor dat
u in ieder geval rustig begint en draag bij
voorkeur kleding die uw buik en stoma wat
ondersteunt. Op deze wijze heeft u ook
minder last van een heen en weer bewegend
stomazakje. Wellicht is een steunbandage
iets voor u? Er zijn speciale steunbandages
verkrijgbaar, die comfortabele ondersteuning
bieden. Wij hebben verschillende soorten
steunbandages in ons assortiment
opgenomen. Er zijn ook sporters die het
prettig vinden om een stomacap te dragen.
Dit is een kunststof beschermkapje. Verder
raad ik u aan om regelmatig te drinken
tijdens het joggen of het uitoefenen van
eventuele andere sporten.
Een aantal sporten zijn helaas minder
geschikt voor stomadragers. Denk hierbij
aan contactsporten als judo, worstelen of
rugby, gewichtheffen of het gebruiken van
bepaalde turnonderdelen. Wilt u specifiek
uw buikspieren trainen, dan geef ik u graag
de tip om de speciale folder van NOC-NSF
| 10

voor buikspieroefeningen op te vragen bij
uw stomapoli.
Vraag van dhr. Van der Steen
Ik heb een colostoma en heb regelmatig
last van lekkage. Ik gebruik een 1-delig
zakje, maar ik heb het gevoel dat mijn
ontlasting te stevig is en hierdoor niet goed
in het stomazakje komt. Wat kan ik hieraan
doen? Moet ik een ander zakje gebruiken
misschien?
Antwoord van Theo
Wat u beschrijft, kan ophoping van ontlasting
zijn voor de uitgang van de stoma. Het
komt vaker voor bij colostomadragers en
kan inderdaad zorgen voor lekkage. Het
zakje trekt dan vacuüm en dit wordt ook
wel ‘pancaking’ genoemd. Ontlasting hoopt
bovenin het zakje op en nieuwe ontlasting
kan daardoor op een gegeven moment niet
meer in het zakje komen. Door deze blokkade
kruipt de ontlasting dan achter de huidplaat.
Dit kan huidirritatie veroorzaken. Uw zakje
wordt letterlijk van uw buik gedrukt.
Soms is het zinvol om het filter van het
stomazakje af te plakken, waardoor er wat
meer lucht in het stomazakje blijft. Het
vacuüm trekken wordt hiermee voorkomen.
Echter, hierdoor kan uw zakje weer erg gaan
opbollen. Dit noemt men ‘ballooning’. Het
filter van ons nieuwste zakje Aurum Xtra
staat niet direct in contact met het filter van
het buitenzakje, waardoor de kans op vacuüm
trekken geminimaliseerd wordt. Ook is het
materiaal van de binnenzijde van het zakje
glad, waardoor de ontlasting gemakkelijker
naar beneden zakt. U kunt proefmateriaal
aanvragen om dit zakje uit te proberen.

Vragen of advies op maat
Heeft u vragen over een bepaald
product? Heeft u huidproblemen? Bent
u op zoek naar een oplossing voor een
probleem? Neem dan contact met ons
op, wij helpen u graag.

Wellicht biedt het voor u de uitkomst.
Zorg er in ieder geval voor dat u voldoende
water drinkt, om obstipatie te voorkomen. Er
zijn middelen die een arts u kan voorschrijven
om de ontlasting wat soepeler te houden,
waardoor de kans op pancaking wat afneemt.
Wij hebben speciale gel in ons assortiment,
die aan de binnenkant van het stomazakje
gesmeerd dient te worden. De gel maakt het
materiaal aan de binnenkant veel gladder,
waardoor ontlasting gemakkelijk naar
beneden glijdt. Dankzij de enzymen die aan de
gel zijn toegevoegd, wordt bovendien de geur
geneutraliseerd. U zou dit ook eens kunnen
proberen.

Stomazorg met Perspectief
Welland creëert mogelijkheden voor alle belanghebbenden in de stomazorg, van (aspirant) stomadrager tot
Zorgprofessional en van Medisch Speciaalzaak tot Zorgverzekeraar. Uitgaande van de kernwaarden: kwaliteit,
innovatie, kennis en partnership wordt datgene eruit gehaald, wat voor de klant belangrijk is.

Perspectief op kwaliteit
Kwaliteit staat bij ons op de 1e plaats. De basis is onze huidplaat. Sinds jaar en dag bijzonder. Of dit nu met of
zonder Manuka Honing is. Wij bieden de keuzes.

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 30 november 2016.
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Horizontaal
1 Vogel 6 vuile was 12 alles (voorvoegsel) 14 bekoorlijk 15 lade 17 balen (afk.) 18 schop 20 meetstok 21 natuurkundig ingenieur (afk.) 22 taart van ijs
25 toffee van gebrande suiker 28 fragiel 29 huur 31 dorsvloer 32 emeritus (afk.) 33 gram (afk.) 35 toeval 36 schapengeluid 37 ijzer (symbool)
38 zwaar metaal 40 deel van een oog 42 edelgas (symbool) 43 infectieziekte waartegen een dktp-prik o.a. beschermt 44 voorzetsel 46 paar
48 plantvermeerdering 51 persoonlijk voornaamwoord 53 Oranje Nassau (afk.) 54 windrichting (afk.) 56 eminentie (afk.) 57 persoonlijk voornaamwoord
58 rivier in Tsjechië/ Duitsland 60 richting 62 rivier in Duitsland 64 op zilte klei groeiende plant 66 bezinksel 68 zijne majesteit (afk.) 69 waterpot
70 aanwijzend voornaamwoord 72 onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) 73 muzieknoot 74 graansoort 76 kleikeur 78 voordelig 79 soort vlag.
Verticaal
1 Vaneen scheuren 2 autoteken Roemenië 3 beslaglegging 4 plaats op Sicilië 5 bolgewas 7 geheel 8 opschik 9 lading hebben 10 alsof 11 africhten 13 Nepal
(in internetadres) 16 adem 18 dierenverblijf 19 getal 21 familielid 23 Telluur (scheikundig symbool) 24 roepia (afk.) 26 Amsterdamse tijd (afk.) 27 mij
30 harddrug 34 Spaans riet 36 beter dan goed 38 onderricht 39 boom 40 hoge handgreep in een tram 41 kledingstuk 45 schuimspoor achter een schip
47 omslachtig gedoe 49 zaniken 50 meel uit lijnzaad 52 vochtig koud 54 plek 55 regelmaat 57 bijwoord van plaats 59 zeilboot (afk.) 60 boksterm (afk.)
61 de oudere (afk.) 63 verbrandingsrest 65 eens 67 walvis 71 voorzetsel 74 met name (afk.) 75 Spaans ja 76 onder anderen (afk.) 77 eerwaarde heer (Lat. afk.).

