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Met Coloplast  
er weer op uit

Coloplast is al meer dan 60 jaar producent 
van medische hulpmiddelen op het gebied 
van continentie- en stomazorg. Dit doen  
we vanuit een heldere missie: het leven 
 gemakkelijker maken voor mensen met  
een blaas- en/of darmprobleem, door voor 
iedereen een passende oplossing te vinden. 
Natuurlijk doen we dat aan de hand van 
onze producten die we zo comfortabel 
 mogelijk voor u maken. Maar ook door met  
u mee te denken over zaken die het leven 
gemakkelijker maken.

Een dagje weg, vakantie, reizen; waardevolle 
dagen, waar u onbezorgd van wilt  genieten. 
Een goede voorbereiding helpt u daarbij. 
Deze editie van Samen leven gaat hierover. 
Ervaringsdeskundigen vertellen welke 

 voorbereidingen zij treffen als zij op weg 
gaan. Daarnaast hebben we een aantal 
praktische tips voor u op een rijtje gezet.

Heeft u suggesties voor onze producten  
of een vraag? Bel 0800 – 022 98 98 of mail 
nlcare@coloplast.com

Coloplast en u.  
Sterker samen.
Meer informatie: www.coloplast.to/samenleven

Colofon
samen leven is een uitgave van Coloplast B.V.

Contact: nlcare@coloplast.com
 
Art direction, redactie, fotografie en productie: 
VRHL Content en Creatie BV, Alphen aan den Rijn

Copyright © 2019: 
Zet- en drukfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coloplast  
verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Bij het samenstellen 
van dit magazine is de grootste zorg besteed aan de juistheid van 
de hierin opgenomen informatie. Coloplast is niet verantwoordelijk 
voor enige onjuist verstrekte informatie via dit magazine.
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PRODUCTNIEUWS

Gebruiksklaar
Door de geactiveerde 
 hydrofiele coating is 
de katheter overal  
en altijd direct te 
 gebruiken en heeft u 
dus géén wachttijd. 

Gemakkelijk  
te gebruiken 
De driehoekige vorm 
van de katheter geeft 
u betere grip bij het 
gebruik en voorkomt 
wegrollen.

In één stap te openen
Kan met één enkele  
draai geopend worden. 
Gemakkelijk af te sluiten, 
zodat het discreet en 

We horen dagelijks dat de keuze voor een katheter heel persoonlijk is.  
Wanneer u eenmaal een passend product heeft gevonden, heeft u wellicht niet  
meer de behoefte om verder te kijken. Toch willen we u onze laatste innovaties op 
 kathetergebied niet onthouden. Deze zijn namelijk een grote vooruitgang op het 
 gebied van hygiëne, gebruiksgemak en discretie. Voor mannen én vrouwen.

Passend in het  
dagelijks leven
Zowel de katheter  
als de verpakking zijn 
hersluitbaar. Zo kan de 
katheter  onopvallend 
meegenomen en weg-
gegooid worden na 
 gebruik. Ook kunt u de 
katheter eenvoudig 

SpeediCath® Compact EveSpeediCath® Flex (Pocket-size)

Peter
“Met de bolvormige  

tip gaat het inbrengen  
gemakkelijk en ben ik zo 

klaar met katheteriseren.”

Ervaar nu zelf: www.coloplast.nl/eveErvaar nu zelf: www.coloplast.nl/flex

 hygiënisch weggegooid kan worden.

Compacte verpakking
Compacte verpakking voor het onop-
vallend meenemen van uw katheter.  
De katheter heeft de juiste lengte voor 
het volledig legen van uw blaas.

 aansluiten op een  urine-opvangzak, waardoor bijvoorbeeld 
 katheteriseren zittend in een rolstoel en op bed gemakkelijker 
wordt. De verpakking is volledig  aluminiumvrij om de CO2 
footprint te verkleinen.

Gemakkelijk katheteriseren
Door de flexibele  katheter met bolvormige tip kan de katheter 
 gemakkelijk worden ingebracht. De katheter centreert zich 
in de plasbuis en volgt eenvoudig alle bochten.

No-touch katheteriseren
De zachte inbrenghulp geeft controle tijdens het inbrengen 
zonder de  kathetertip aan te hoeven raken. Met de droge 
 beschermhoes blijven uw handen droog en kunt u de katheter 
gebruiken zonder deze aan te raken. 

Liselotte
“Door de discrete  
katheter kan ik meer 
mezelf zijn.” 
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PRODUCTNIEUWS

Brava®
Ieder lichaam is anders

Ook mensen met een stoma willen elke dag  
van het leven genieten. Lekkage en  huidirritatie 
kunnen dat belemmeren. Brava Beschermende 
Ring helpt u bij het  vinden van een goede 
 aansluiting tussen uw huid en de huidplak.  
Nieuw in het assortiment zijn de wijde ringen. 
Dankzij het extra  materiaal kunt u nu nog 
 gemakkelijker een goede pasvorm creëren.

Brava Beschermende Ring voor een 
individuele pasvorm
Onze Brava Ring is ontworpen om te  beschermen 
tegen lekkage en uw huid gezond te houden.  
De ring is gemakkelijk in de gewenste vorm te 
 kneden en eenvoudig aan te brengen. Daarnaast  
is Brava Beschermende Ring  gemakkelijk te 
 verwijderen. Heeft u extra  ondersteuning nodig? 
Bespreek dat met uw stomaverpleegkundige. 

SenSura® Mio Convex Flip
Een goede pasvorm maakt het verschil

Wist u dat 1 op de 3 stomadragers1 een stomabreuk 
heeft, ook wel een parastomale  hernia genoemd? 
Als u dit herkent, dan heeft u mogelijk uitdagingen 
om een vlakke huidplak op een bolling te plakken 
zonder plooien te  krijgen. Dat is nu verleden tijd! 
Voor het eerst is er een huidplak die past bij uw 
specifieke  lichaamsprofiel. SenSura Mio Convex Flip 
is een uniek product en geschikt voor mensen met 
een stoma op een bolling.

Wat maakt dit product uniek?
•  Goede pasvorm over de stomabreuk,  

geen plooien of rimpels meer.
• Eenvoudig aan te brengen.
•  Uitstekende hechting door het grote,   

stervormige oppervlak. 

Kevin
“Wat een verschil, 
deze ring buigt en 
strekt echt mee!” 

Steve
“Dit product past  

over mijn breuk. Ik heb 
nu het vertrouwen  

dat mijn huidplak goed 
blijft zitten!”

Testen? 
Gebruikt u extra ondersteuning en wilt u  
 Brava  Beschermende Ring testen? Dat kan.  
Bestel dan nu een gratis proefpakket via:  
www.coloplast.to/bravaproefpakket

Zelf ervaren?
Heeft u een stoma op een bolling en wilt  
u zelf  ervaren hoe SenSura Mio Convex Flip  
bij uw lichaam past? Vraag dan nu een gratis  
proefpakket aan via: www.coloplast.to/convexflip

1 Bron: Ostomy Life Study 2017
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Niet alleen mensen met een dwars-
laesie hebben baat bij dit programma: 
het is relevant voor bijna alle mensen 
in een rolstoel. Door evenementen 
en bijeenkomsten willen we samen 
manieren ontdekken om gezonder, 
prettiger en energieker door het 
 leven te gaan. Dit kan bijvoorbeeld 
met een kleine aanpassing in  
het voedingspatroon of door meer 
dagelijkse beweging. 

Coloplast en Ongehinderd 
slaan handen ineen
Hoe ga je er op uit in een rolstoel? 
Hoe weet je leuke locaties te vinden 
die goed toegankelijk zijn? Dat blijkt 
nog niet zo eenvoudig. Momenteel 
blijft 30% van de mensen met een 
beperking thuis, omdat ze niet weten 
waar ze terecht kunnen. Ongehinderd 
en Coloplast doen er samen iets aan 
om deze mensen weer in beweging 
te krijgen, door inzicht te geven in 
de toegankelijkheid van publieke 
 locaties, waardoor een ‘weekendje 
weg’ een stuk eenvoudiger wordt.

Coloplast Fit for Life Routes:  
10 toegankelijke uitjes waar je 
met een rolstoel terecht kunt
Elke maand worden in een  
‘Coloplast Fit for Life Route’  
10 locaties uitgelicht waaronder 
 hotels, restaurants, cafés en leuke 
activiteiten. Want wanneer je een 
toegankelijk hotel hebt  gevonden,  
is het wel zo handig om te weten 
waar je in de buurt terecht kunt 
voor bijvoorbeeld een hapje eten. 
Op 24 mei is de eerste Coloplast  
Fit for Life Route online gelanceerd 
in de Ongehinderd app: 10 leuke en 
toegankelijke locaties in de regio 
Vechtdal. Alle feitelijke informatie 
over de toegankelijkheid van de 
 locaties is terug te vinden in de gratis 
Ongehinderd app, waarmee inspiratie 
wordt geboden voor een ongehinderd 
weekendje weg voor iedereen.

Blijf op de hoogte: 
www.coloplast.nl/fitforlife

Fit for Life
Ga gezonder, prettiger  

en energieker door het leven.

Ongehinderd
Ongehinderd is een organisatie 

die zich inzet voor een 
 toegankelijk Nederland voor 

iedereen. Dus ook voor 
 mensen met een beperking: 
rolstoelgebruikers, mensen  

die slecht ter been zijn, blinden 
en slechtzienden, doven en 

slechthorenden. Ongehinderd 
toetst locatie op toegankelijk-

heid en geeft aan de hand 
hiervan advies aan de locaties. 

Met een paar kleine 
 aanpassingen zijn veel locaties 

al voor veel mensen goed 
 toegankelijk. Alle voorzieningen 

die aanwezig zijn op een 
 locatie worden gepresenteerd 
in de gratis Ongehinderd app.

Fit for Life is een 
programma van 
Coloplast dat mensen 
met een dwarslaesie 
ondersteunt om 
fit(ter) door het leven 
te gaan. Het is mede 
ontwikkeld door 
mensen met een 
dwarslaesie, hun 
partners, familie  leden 
en zorgprofessionals. 
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Zeven jaar geleden raakte Henry Honing beklemd onder 
een laadklep van de vrachtwagen. Bij dit bedrijfsongeval 
werd zijn ruggenwervel verbrijzeld en Henry wist  
meteen dat hij nooit meer zou lopen. Nu doet hij mee 
aan de Alpe d’HuZes, met zijn handbike!

‘ Het wordt een 
emotionele 
rollercoaster’

E 
 
en jaar geleden werd het gezin opnieuw op 
de proef gesteld, toen zijn vrouw Wilma borst-
kanker bleek te hebben. Nu ze daarvan 

 genezen is, wil Henry uit dankbaarheid iets terug doen. 
Hij bereidt zich voor op Alpe d’HuZes, vastbesloten om de 
beruchte Franse berg met zijn handbike te bedwingen.

“Ik was nooit zo sportief, hoor. Het rijden op de vracht-
wagen was mijn lust en mijn leven en ik was dagenlang 
van huis. Toen het ongeluk gebeurde, heb ik alles bewust 
meegemaakt. Het was dan ook niet echt een verrassing 
toen de arts mij na de operatie mededeelde dat de 
schade onherstelbaar was. In het ziekenhuis ben ik drie 
weken lang boos en verdrietig geweest, maar toen ging 
de knop om. Mijn oudste zoon, toen nog maar negen 
jaar oud, zei: ‘Ik heb liever een vader in een rolstoel dan 
geen vader.’ Als hij dat zo kon benoemen, zo klein als hij 
was, wie was ik dan om bij de pakken neer te zitten?” 

Zelfvertrouwen
“De revalidatie in De Hoogstraat in Utrecht was con-
fronterend. De sportadviseur waarschuwde me dat ik in 
beweging moest blijven, omdat ik anders al snel klem zou 
zitten tussen de schotjes van mijn rolstoel. De balsporten 
lagen me niet zo, maar de kennismaking met de handbike 
beviel des te beter. Ik sloot me aan bij de wielervereniging 
in Nieuwegein en merkte dat ik in de competitie mee 
kon komen met de snelle jongens. Al een jaar na het 
ongeval deed ik mee aan de HandbikeBattle in Oostenrijk. 

Hoe ik boven ben gekomen, weet ik niet meer. In iedere 
bocht trok ik weer een andere gekke bek, maar het lukte. 
Dat gaf me zoveel zelfvertrouwen. Je bent nog mans, en 
die bevestiging heb je soms nodig.” 

Het hoofd leegmaken
“Het mooie van handbiken is dat ik dit gewoon vanaf 
huis kan doen. In de winter train ik op de rollerbaan en 
zodra het warmer wordt, ga ik een of twee keer per 
week naar buiten. Het geeft me een gevoel van vrijheid 
en het helpt me om mijn hoofd leeg te maken. In het 
 afgelopen jaar heeft de boog erg gespannen gestaan, 
ook al stond Wilma er nog zo positief in. Zelfs tussen de 
kuren door ging ze nog een rondje hardlopen om haar 
conditie op peil te houden. Haar doorzettingsvermogen 
heeft mij geïnspireerd om de Alpe d’HuZes te gaan doen. 
Kijk, zo’n HandbikeBattle fiets ik echt voor mezelf, om 
mijn eigen tijd te verbeteren. Dit doe ik voor haar en voor 
al die artsen en onderzoekers die hebben bijgedragen 

“Het mooie van 
 handbiken is  

dat ik dit gewoon vanaf 
huis kan doen.”
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aan haar herstel. De teller van ons sponsorbedrag staat 
nu op 11.000 euro. Dat is veel meer dan mijn buddy Benno 
en ik hadden verwacht, en daar ben ik supertrots op.”

Sterker dan ooit
“Voor zo’n onderneming als deze moet je wel het nodige 
huiswerk doen. Mijn rolstoel kan bijvoorbeeld niet beneden 
achterblijven, dus wie verzorgt de logistiek? Ook de 
 accommodatie moet voor mij toegankelijk zijn, en dat 
bleek niet zo vanzelfsprekend. Ik moet toch de ruimte 
hebben om te katheteriseren en te darmspoelen. Dat 
vraagt wat tijd in de ochtend, dus Benno en ik  hebben 
echt zitten rekenen met ons schema. 

Maar goed, nu alles geregeld is, ben ik ook klaar om te 
gaan. Wilma en de jongens zijn er niet bij, omdat school 
en werk gewoon doorgaan. Toch denk ik dat elk bochtje 
janken wordt, met al die kaarsjes en foto’s van mensen 
die er niet meer zijn. Gelukkig zijn wij wel nog samen, denk 
ik dan, misschien zelfs sterker dan ooit. Ik ben veel vaker 
thuis dan vroeger en ik heb mede door de sport veel 
nieuwe vrienden gemaakt. Het enige wat ik nog wel eens 
mis, is het rijden op de vrachtwagen, maar ook dat heb ik 
naast me neergelegd. Het is eigenlijk wel goed zo.”  
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Y 
 
vonne vertelt over de jaren die achter haar 
liggen: “Ik stond 24/7 onder spanning.  
De incontinentie beheerste mijn hele leven. 

Soms moest ik op weg naar mijn werk drie keer huiswaarts 
keren om mezelf te verschonen. Leuke uitjes zegde ik 
met een smoesje af en ik droeg altijd donkere, lange 
kleding, zodat niemand iets zou zien als het weer verkeerd 
ging. Ik was de regie over mijn lijf en leven totaal kwijt 
en raakte steeds meer sociaal geïnvalideerd. Mijn man 
en mijn dochter waren lange tijd de enigen die  ervan 
afwisten. Incontinentie is nu eenmaal niet een onder-
werp dat je gemakkelijk bespreekt met anderen. Voor 
de buitenwereld was ik altijd de vrolijke Yvonne.

Wakker schudden
“Met mijn verhaal wil ik ook hulpverleners en medisch 
specialisten wakker schudden. Het beeld dat een  
stoma alleen maar ellende met zich meebrengt, is  
zó niet waar. Mijn maag-darm-leverarts heeft de 
 ingreep jarenlang vooruit geschoven. Hij probeerde de 
incontinentie op te lossen met steeds andere medicijnen, 
omdat hij vond dat een stoma de problemen alleen 
maar zou verleggen. Ik heb alles geprobeerd en geslikt 
wat hij me voorschreef, maar het mocht niet baten.  
Pas in 2016, toen mijn haar begon uit te vallen van  
de medicatie, gaf de arts aan dat ik uitbehandeld was. 
Hij stuurde mij door naar de chirurg.” 
 
Paradijs op aarde
De chirurg erkende meteen mijn leven met incontinentie, 
ik hoefde hem niets uit te leggen. Hij toonde alle begrip 
en opperde direct de oplossing: een colostoma. ‘Jij komt 
van zo diep, zei hij, ‘dat ik jou het paradijs op aarde kan 
beloven.’ De stomaverpleegkundige hielp me om tot een 
weloverwogen besluit te komen. Ze liet me bijvoorbeeld 

‘Ik leef weer’
Al in 1985 werd bij Yvonne Slenders de ziekte van Crohn 
vastgesteld. Zij woog toen nog maar 44 kg. Meerdere 
darmoperaties volgden in de jaren daarna. De aanvallen van 
diarree werden erger en Yvonne was voortdurend beducht 
op “ongelukjes”. Toch zou het nog tot 2016 duren voordat zij 
een colostoma kreeg. Veel te laat, zegt zij nu. “Ik had zoveel 
meer kwaliteit van leven kunnen hebben.” 

droog oefenen met een stomazakje. Na veel goede 
 gesprekken heb ik toen de knoop doorgehakt. De ope-
ratie was zwaar, mede door het vele littekenweefsel, 
maar al direct na de ingreep wist ik dat het goed was. 
Mijn stoma voelde vanaf dag één heel vertrouwd.  
Samen met de stomaverpleegkundige kwam ik bij 
 Coloplast uit. Ik gebruik het eendelige systeem met een 
vlakke huidplak. De eerste mooie ervaring was dat ik 
met mijn man in de supermarkt stond en een buik-
kramp voelde opkomen. Mijn brein raakte als vanouds 
in  paniek, maar het liep natuurlijk gewoon het zakje in. 
Dat besef, zo intens… Wat voelde ik me ontspannen en 
vooral blij. Ik kon nu dus gewoon ontspannen mijn 
boodschappen doen.

Dagelijks geluk
Momenten die voor de meeste mensen heel gewoon 
zijn, zijn voor mij momenten van geluk. Een dagje 
 shoppen met mijn dochter of samen met mijn man een 
terrasje pikken. Zij hebben mij altijd door dik en dun 
 gesteund, terwijl mijn incontinentie natuurlijk ook van 
invloed was op hun leven. Helaas ben ik vele jaren  
van kwaliteit van leven verloren maar nu geniet ik nog 
intenser van het leven. Daarom zou ik willen zeggen: 
“Maak zelf de keuze en vecht ervoor. Ga het gesprek 
aan met de arts en maak duidelijk hoezeer je beperkt 
wordt in je sociale leven. Jarenlang werd ik geleefd door 
mijn incontinentie, maar nu leef ik weer.”  

“Ik geniet nu nog 
 intenser van het leven.”
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H 
 
ij werd geopereerd aan blaaskanker, en 
vervolgens werd ook nog zijn prostaat 
 verwijderd. Helaas behoorde Bob tot de  

1 à 2 procent bij wie de operatie niet helemaal goed 
verliep. Hij raakte volledig incontinent en krabbelde  
pas weer op toen hij via-via hoorde over een externe 
 (uitwendige) katheter van Coloplast. 

“Het eerste jaar na de operatie wist ik me amper te 
 redden. Bij het minste of geringste druppeltje snelde ik 
al naar het toilet, bang dat ik te laat was. Het actieve 
leven dat ik altijd had  geleid, kwam bijna tot stilstand. 
Daar zat ik dan. Via-via kwam ik er toen achter dat  
er ook externe katheters bestaan. Ik informeerde 
 ernaar bij het ziekenhuis en mocht ze uitproberen.  
Bij de externe katheter van  Coloplast was het meteen 
raak. De katheter paste mij uitstekend en met enkel  
een klein zakje op mijn bovenbeen, merkt niemand dat 
ik hem heb. Nu, vijf jaar later, gaat het zó goed dat ik er 
amper weet van heb.”

Zo simpel
“De werking van de externe katheter is zo simpel als  
ik weet niet hoe. Het wijst zich eigenlijk vanzelf en je 
krijgt er gaandeweg ook steeds meer handigheid in. 

 Natuurlijk, soms geeft het enig gedoe. Vroeger sprong 
ik vanaf de boot zó het water in, nu moet ik eerst de 
 katheter afdoen. Maar als dat de prijs is voor het feit dat 
ik alles weer kan doen en niets meer hoef te laten, nou, 
dan heb ik dat er met liefde voor over.”

Muziek verbroedert
Bob is van huis uit jurist en econoom. Als ondernemer 
was hij onder andere initiatiefnemer van een Europees 
Instituut in Noord-Nederland en daarnaast was hij 
 parttime rechter. Een druk bestaan, en dat is na zijn 
pensioen nauwelijks veranderd: “In mijn hoofd ben ik 
 altijd een klein jongetje gebleven. Ik vind het heerlijk om 
gitaar te spelen en liedjes te schrijven. Als vrijwilliger 
ben ik actief in de gevangenis, waar ik ook wel musiceer 
voor de gedetineerden. Ik werk met vluchtelingen en 
heb in het AZC een muziekcentrum opgezet. Met mensen 
van allerlei nationaliteiten heb ik een band gevormd en 
een theaterprogramma gemaakt. Eigenlijk heb ik in het 
laatste jaar harder gewerkt dan ooit, echt op de toppen 
van mijn tenen. Dat mag nu wel weer wat minder, maar het 
blijft fantastisch om te merken hoe muziek verbroedert.”

Niets laten
“Ik ben nu onder behandeling in het Radboud zieken-
huis voor een implantaat. Wellicht dat mijn incontinentie 
daarmee verholpen kan worden, maar ik heb al gezegd 
dat het resultaat dan 100 procent moet zijn. Als ik blijf 
druppelen, ben ik nog steeds afhankelijk van de externe 
katheter. Het gekke is, ik praat er eigenlijk nooit over, 
omdat het zo vanzelfsprekend is. Zoek het materiaal dat 
bij jou past, anders kom je straks niet meer uit je stoel. 
Met de juiste hulpmiddelen hoef je niets te laten.”  

Meer informatie: www.coloplast.nl/conveenoptima

Bob Hiemstra noemt zichzelf liedjesmaker en minstreel. 
Nu hij gepensioneerd is, geeft hij zijn passie voor 
muziek alle ruimte. Zo’n vijf jaar geleden zag zijn leven 
er heel wat minder vrolijk en harmonieus uit. 

‘ Niemand merkt  
dat ik hem heb’

“De werking van de 
 externe katheter  

is zo simpel als ik weet 
niet hoe.”
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Praktische tips voor onderweg
Bewaren van katheters  
op reis
U kunt uw katheters het beste droog en op kamer-
temperatuur bewaren, al kunnen de meeste katheters 
tot 24 uur lang worden bewaard bij temperaturen 
 onder 0 °C en tot 60 °C zonder beschadigd te raken.

Gaat u naar een locatie met extreme temperaturen, 
neem dan altijd contact op met uw leverancier.  
Een tip is om de katheters te bewaren in een koeltasje. 
De isolerende werking daarvan beschermt tegen (extreme) 
warmte. Zorg ervoor dat de katheters min of meer op 
kamertemperatuur zijn voordat u ze gebruikt. Als ze erg 
koud zijn, houd ze dan vóór gebruik een tijdje tegen het 
lichaam. Maakt u géén gebruik van compacte katheters 
en neemt u een grote hoeveelheid katheters mee op 
reis, probeer dan voor vertrek of compacte katheters 
een oplossing zijn. Deze kunnen in uw koffer of rugzak 
namelijk aanzienlijk veel ruimte schelen. Ook  bestaan   
er compacte katheters die verpakt zijn in een stevige 
verpakking, waardoor ze beter beschermd zijn tegen 
beschadigingen onderweg.

www.coloplast.to/katheters

Voldoende vocht drinken,  
juist bij blaasproblemen
Heeft u blaasproblemen, dan voelt u er misschien minder voor om veel te 
drinken, omdat u denkt dat het uw blaasprobleem verergert. Integendeel:  
te weinig drinken kan uw symptomen juist verergeren. Daarom dient u uw 
vochtinname en de toiletbezoeken goed te regelen zodat u er meer controle 
over krijgt. Bij warm weer is het nog belangrijker om voldoende te drinken  
en uitdrogen te voorkomen. Drink minimaal 1,5 liter per dag. 

Verdeel uw  
materialen over 

 verschillende koffers  
en ook uw  

handbagage.

Belangrijke papieren
Neem altijd een kopie van uw zorg-
verzekeringspolis mee en noteer het 
 telefoonnummer van de Coloplast- 
vestiging in uw vakantieland. U kunt  

dan altijd contact opnemen om te horen 
of en waar de producten in de buurt 

verkrijgbaar zijn. Mocht er geen vestiging 
van Coloplast zijn, check dan of er 

 eventueel een medisch speciaalzaak  
of apotheek aanwezig is die producten 

van Coloplast levert.

www.coloplast.to/buitenland
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Praktische tips voor onderweg

Darmspoelen  
op vakantie
Als het kraanwater op uw 
 vakantiebestemming niet drink-
baar is, dan kunt u daarmee ook 
uw darmen niet spoelen. Tijdens 
het spoelen neemt uw lichaam 
via de darmen altijd wat water  
op. Dat kan diarree veroorzaken. 
Gebruik in deze situatie altijd 
 flessen water. Houd er rekening 
mee dat uw ontlastingspatroon 
kan veranderen door het eten  
van ander voedsel. 

Let op dat u genoeg drinkt tijdens 
uw vakantie. Bij een tekort aan 
vocht zal de dikke darm het 
spoelwater opnemen. Dit water  
is dan niet meer beschikbaar  
om uw darmen te spoelen, wat 
het resultaat kan beïnvloeden.

Coloplast ReisWijzer
Vakantie, een dagje uit, reizen; waardevolle dagen, 
waar u  onbezorgd van wilt genieten. Om u daarbij  
te helpen biedt de Coloplast ReisWijzer belangrijke 
 informatie. Bijvoorbeeld over de verkrijgbaarheid  
van hulpmiddelen in het buitenland of hoe u kosten 
op de juiste manier met uw zorgverzekeraar verrekent. 
Waar u op moet letten als u met de auto, de trein of 
het vliegtuig reist. En welke alledaagse hulpmiddelen 
helpen om zo prettig mogelijk te reizen. De handige 
checklist zorgt ervoor dat u niets vergeet. 

www.coloplast.to/reiswijzer

Stomazakje  
tijdig aanbrengen
Een actieve dag voor de boeg? Als u er 
een dag opuit gaat en gaat wandelen, 
fietsen of op een andere manier bewe-
gen, is het verstandig om uw stoma-
zakje een uur daarvoor aan te brengen 
voor een optimale hechting. 

Neem vooral als u  
naar een warm land  

op vakantie gaat, 
 anderhalf tot twee  

keer meer materiaal 
mee dan u normaal 

 gebruikt.

Bewaren  
van stomazakjes  

in de auto
Als u op vakantie gaat of een dagje 
weg bent, dan is het verstandig om  

uw stomazakjes niet in de warme auto 
te laten liggen. Dit kan de kwaliteit  

van de huidplak aantasten.
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‘ Het leven  
is een stuk 
aangenamer nu’ 
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Kunt u uw medische geschiedenis schetsen?
“Het is begonnen bij de geboorte van onze dochter,  
37 jaar geleden, een flinke meid van 10 pond. Ik had 
een totaalruptuur. Er zijn toen fouten gemaakt, maar 
die kwamen pas veel later aan het licht. Jarenlang liep  
ik rond met veel pijn. Toen verloor ik al ontlasting.  
Ik kwam vervolgens terecht bij het UMC en die arts 
constateerde een enorme darmverzakking. Er volgde 
een zware operatie waarbij mijn dikke darm werd gelift. 
En mijn baarmoeder moest eruit. De arts gaf aan ‘het 
begint nu pas’, want er bleek nauwelijks of geen kringspier 
aanwezig te zijn. Ik werd van een beetje incontinent nu 
volledig incontinent. Daarna heb ik nog 16 operaties 
ondergaan. Ik heb onder meer een stoma gehad, daarna 
een dynamische gracilis plastiek waarbij ze van je 
 dijbeenspier een kringspier maken, zodat de stoma kon 
worden opgeheven. Het was een zwaar traject en alle 

ingrepen hadden helaas niet het beoogde resultaat.  
Er was gewoon te weinig kringspier aanwezig. Toch was 
het glas in deze nare periode al halfvol en niet halfleeg. 
Ik bleef áltijd lichtpuntjes zoeken…. Mijn sociaal leven 
ging toen, ondanks de toch moeilijke momenten, zoveel 
mogelijk gewoon door. Ik heb ook altijd getracht mij niet 
door de kwaal te laten leven, maar geprobeerd de 
kwaal de baas te zijn...” 

Hoe kwam u in aanraking met Peristeen? 
“Ik heb een periode elektronisch gespoeld, maar dat was 
geen succes. Het ging niet. De druk op de darmen was 
te groot waardoor er bloedingen ontstonden. Ook was 
mijn huid aangetast door de operaties én ik kreeg door 
de incontinentie een chronische blaasontsteking. De dokter 

en de chirurg van Meander Medisch Centrum begonnen 
over darmspoelen met Peristeen. Of ik ervoor openstond. 
Natuurlijk stond ik open voor deze laatste optie… De 
stomaverpleegkundige van Meander heeft mij fantastisch 
voorgelicht. Ik heb de video gezien, de brochure door-
genomen en dacht ‘een kind kan de was doen’.  
Op Valentijnsdag dit jaar ben ik begonnen. De eerste keer 
spoelen - in het bijzijn van deze stomaverpleegkundige 
- viel eigenlijk erg mee. Het voelde meteen geweldig,  
dit is het ei van Columbus! Waarom ben ik hier niet  
23 jaar eerder mee begonnen, dacht ik direct. Ik spoel 
nu elke ochtend gemiddeld drie kwartier en ben dan 
voor de hele dag klaar.”

Hoe ervoer u de support vanuit Coloplast? 
“Vanaf het eerste moment voelt Peristeen Support 
 vanuit Coloplast goed. Ze bellen mij één keer per 
maand om te horen hoe het gaat. De medewerkers 
 geven fantastisch advies. Ze zijn heel erg patiëntgericht, 
heel fijn. Daarnaast is alles erg duidelijk omschreven. 
Als je je aan de informatie houdt, hoeft er helemaal 
geen probleem te zijn. Eén keer is mijn ballonnetje 
 geknapt en dat heb ik zelf heel goed kunnen oplossen 
en later aan ze gemeld.” 

Wat brengt het darmspoelen u? 
“Sinds ik handmatig spoel, kan ík bepalen wanneer ik 
mijn ontlasting laat weglopen. Ik heb mijn leven hierdoor 
terug. Alle jaren hiervoor probeerde ik alles wel gewoon 
te doen, maar je voelt je belabberd. Het liep tijdens alle 
activiteiten regelmatig gewoon weg en dat is gênant 
hoor. Maar ik heb het geluk dat ik gezegend ben met 
een optimistisch karakter. Ik heb een lieve huisarts, 
 geweldige artsen en een fijn gezin om me heen.  
Met elkaar maak je er gewoon het beste van. En nu?  
Ik voel niets meer! Ik vergeet volledig dat ik incontinent 
ben. Ik geniet volop van kamperen met de caravan, 
 reizen, oppassen op de kleinkinderen, muziek luisteren 
en leuke uitjes. Kortom, het leven is een stuk aangenamer. 
Ik leef nu weer!”  

Meer informatie: www.peristeen.nl

Erwina Broertjes is getrouwd, heeft twee kinderen en drie 
kleinkinderen. Bij de geboorte van haar dochter is - achteraf 
gezien - alles begonnen. Een intensief en zwaar traject volgde, 
maar ze bleef altijd lichtpuntjes zien. Sinds Erwina handmatig 
spoelt met Peristeen, leeft ze weer!

‘ Het leven  
is een stuk 
aangenamer nu’ 

“Waarom ben ik  
hier niet 23 jaar   

eerder mee  begonnen,  
dacht ik meteen.”
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Het juiste  
hulpmiddel bij de 
juiste patiënt
De voordelen van functionerings-
gericht voorschrijven.
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Thessa, vertel eens iets meer over dit project?
“Het project Hulpmiddelenzorg is een initiatief van het 
ministerie van VWS. Naast verpleegkundigen en fabrikan-
ten zijn onder andere ook medisch speciaalzaken, zorg-
verzekeraars en patiëntenorganisaties vertegenwoordigd. 
Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat iedere 
 patiënt kan rekenen op een passend hulpmiddel, vanuit 
het principe: ‘eenvoudig waar het kan, complex waar nodig’, 
waarmee we trachten kwaliteit en kosten van zorg op-
timaal op elkaar aan te laten sluiten. We gaan dit doen 
door functioneringsgericht voorschrijven. Daarbij kijken 
we niet alleen naar de functionaliteit van het hulpmiddel, 
maar ook naar patiënt-gerelateerde kenmerken.”

Kun je een voorbeeld geven? 
“Stel, je hebt te maken met urineverlies. Als mensen 
daarvoor al naar de huisarts gaan, dan worden ze 
doorgaans doorverwezen naar de apotheek voor een 
standaard incontinentieverband. Als gespecialiseerd 
verpleegkundige zijn wij echter gewend om door te vragen. 
Misschien sport deze patiënt wel heel erg veel? Of is er 
sprake van een beperkte handfunctie vanwege reuma? 
Door dat soort vragen te stellen, kom je tot een goede 
onderbouwing van het type hulpmiddel dat je voorschrijft. 
Je voorkomt dan bijvoorbeeld dat de hulpmiddelen 
 ongebruikt worden weggegooid, omdat zij simpelweg 
niet aan de verwachtingen van de patiënt voldoen.”

Waarom is de samenwerking in de keten dan  
zo belangrijk?
“Omdat we elkaars kennis en expertise beter moeten 
benutten. Fabrikanten weten precies wat een hulpmiddel 
kan. Leveranciers (medisch speciaalzaken en apotheken) 
weten welke hulpmiddelen er allemaal zijn en welke 
services aan geboden kunnen worden in de thuissituatie. 

De zorgprofessionals kennen de patiënt en zijn situatie. 
Door dit allemaal te combineren, kom je tot een com-
pleter beeld van wat er voor die ene specifieke patiënt 
nodig is. Deze functioneringsgerichte werkwijze dwingen 
wij als verpleegkundigen af met een nieuw, landelijk 
aanvraagformulier, dat voor alle voorschrijvers hetzelfde 
is. De vragen die daarin zijn opgenomen, brengen de hele 
situatie van een patiënt in kaart en leiden uiteindelijk  
tot een goed onderbouwde keuze voor het ene of het 
andere hulpmiddel, die de leveranciers vervolgens aan 
de patiënt uitleveren.”

Geldt dat alleen voor continentiehulpmiddelen?     
“Nee, voor álle medische hulpmiddelen. Zelf neem ik 
deel aan de werkgroep continentiehulpmiddelen, maar 
er is bijvoorbeeld ook een werkgroep voor stoma- en 
diabeteshulpmiddelen. Op het gebied van scholing werken 
we veel met elkaar samen, zodat wij onze achterban 
goed kunnen voorlichten over functioneringsgericht 
voorschrijven. Voor ons, als professionals, is het fijn dat 
we met een eenduidig formulier werken en dat daar-
over geen discussie meer ontstaat. Die duidelijkheid is 
ook voor onze patiënten prettig.”

Welke voordelen zie je nog meer voor patiënten?
“Er is meer transparantie en je bent verzekerd van het 
hulpmiddel dat bij jouw situatie past. Veel mensen weten 
niet dat zij voor een vergoeding in aanmerking komen 
en bestellen lukraak iets wat misschien helemaal niet bevalt. 
Dat leidt niet alleen tot ontevredenheid en frustratie, 
maar ook tot onnodige vervuiling en verspilling. Kijk, je 
moet niet verwachten dat iedereen een eigen katheter 
of een urinezak met een gouden randje krijgt, maar  
een passend hulpmiddel is voor iedereen verkrijgbaar. 
Dus heb je problemen met poepen of plassen, bespreek 
die dan met de huisarts of de wijkverpleegkundige.  
Of breng voor meer informatie eens een bezoek aan 
websites als hulpmiddelenwijzer.nl en vergoedgeregeld.nl. 
Er is zoveel mogelijk.”

Wat doet de CV&V om die voorlichting te 
 verbeteren?
“Zowel patiënten als collega’s zijn steeds mondiger 
 geworden. Dat betekent dat we goed moeten verant-
woorden wat wij doen en waarom, en functionerings-
gericht voorschrijven sluit op die ontwikkeling aan.  
Als gespecialiseerde verpleegkundige hebben wij heel 
veel kennis in huis, die met name in de eerstelijnszorg 
nog wel eens ontbreekt. Omdat juist huisartsen en wijk-
verpleegkundigen onze oren en ogen zijn in de keten, 
willen wij hun bekendheid met ons vakgebied vergroten. 
De continentie verpleegkundige is voor hen te weinig 
zichtbaar en dat is zonde, voornamelijk voor de patiënt. 
Als ze je eenmaal weten te vinden, komt dat de kwaliteit 
van hulp middelenzorg ten goede en ben je goud.”  

Het juiste  
hulpmiddel bij de 
juiste patiënt

Thessa Segeren-Boetzkes is 
UCS verpleegkundige bij het 
Amphia Ziekenhuis in Breda  
en sinds 2016 voorzitter van  
de beroepsvereniging CV&V. 
Vanuit die rol neemt zij ook 
deel aan het landelijke project 
Hulpmiddelenzorg. Hierin zijn 
alle ketenpartners vertegen-
woordigd, met als doel om het 
juiste hulpmiddel bij de juiste 
patiënt te krijgen. Wat betekent 
dat nu in de praktijk, voor 
patiënten en professionals? 
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Langzaam opkrabbelen
“Bij de operatie zou de dikke darm verwijderd worden, 
zodat de dunne darm direct op de endeldarm aansloot. 
Die verbinding is gaan lekken, waardoor ik diverse 
 ontstekingen in mijn buikholte kreeg. Ik heb echt liggen 
vechten voor mijn leven. Toen ik langzaamaan weer 
 opkrabbelde, moest ik aan mijn stoma gaan wennen. 
Dat was een moeilijke periode, die ik samen met mijn 
vrouw Ineke heb overwonnen. Met haar kon ik alles delen 
en dat is gelukkig nog steeds zo. Al in het ziekenhuis 
heb ik verschillende soorten stomazakjes geprobeerd, 
met ring en zonder ring, maar ik bleef last van lekkages 
houden. Wat het extra moeilijk maakte, is dat ik een 
stomabreuk zo groot als een tennisbal heb. Via-via 
raakte ik betrokken bij het introductieprogramma van 
SenSura Mio Convex Flip en kreeg ik een proefpakket 
mee naar huis.” 

Razend enthousiast
“Het aanbrengen van dit stomazakje ging zo ontzettend 
gemakkelijk, dat ik meteen razend enthousiast was.  
De bolle, stervormige huidplak van SenSura Mio Convex 
Flip sluit heel natuurlijk aan op de bolling van de stoma-
breuk. Ik gebruik ook nog een extra ring en twee halve 
maantjes, voor meer stabiliteit. Samen met de aan-
gemeten breukband geeft het me de zekerheid die ik  
in die beginperiode nog niet had. Ik doe alles weer: 

In 1995 werd bij Ton Miltenbrug colitis ulcerosa geconstateerd. 
Tot 2016 bleef de ziekte aardig onder controle, maar toen een 
poliep operatief uit de dikke darm verwijderd moest worden, 
traden er ernstige complicaties op. In allerijl ging hij opnieuw onder 
het mes, om pas vijf maanden later het ziekenhuis te verlaten. 
Inmiddels leeft Ton al drie jaar met een stoma en is hij daar zo aan 
gewend, dat hij alles weer kan én doet. Motorrijden, bijvoorbeeld. 
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 lopen, fietsen en ik heb me onlangs zelfs aangemeld als 
vrijwilliger voor de buurtbus. Ineke en ik wonen naast 
de school van de kleinkinderen, dus we vangen ze vaak 
op. Nu ik met pensioen ben, heb ik daar alle tijd voor. 
Natuurlijk, na veertig jaar sales in de autobranche, had 
ik mij een heel ander afscheid voorgesteld, maar toen  
ik dat eenmaal had geaccepteerd, kon ik ook van mijn 
vrijheid genieten.”

Gevoel van vrijheid
“Motorrijden doe ik al vijfentwintig jaar, vaak samen met 
mijn broer Nick. Toen ik net thuis was uit het ziekenhuis 
had ik veel ingeboet aan kracht en conditie, dus ik heb 
het langzaam moeten opbouwen. In het begin was ik 
als de dood voor een lekkage, bang dat mijn pak zou 
vollopen. Op de motor beweeg je meer dan je denkt en 
ongemerkt til je ook veel. Ik heb mezelf dus aangeleerd 
om rustig te zitten en niet teveel te draaien om de 
 stoma minimaal te belasten. Voor de zekerheid neem  
ik altijd reservespullen mee. Binnenkort gaan Nick en ik 
weer een paar dagen samen naar Manderscheid in 
Duitsland, een mooi heuvelachtig en bochtig gebied. 
Onze vrouwen vinden het fantastisch dat wij het zo  
leuk vinden, maar ze hoeven zelf niet mee. De voorpret 
begint al als we de route samenstellen en zodra we de 
hoek om zijn, begin ik te zingen. Motorrijden is voor mij 
het optimale gevoel van vrijheid.”  

Ton Miltenburg toert op zijn BMW door Duitsland

‘ Zodra ik de hoek 
om ben, zit ik al te 
zingen’
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Zweedse puzzel
Stuur uw oplossing voor 30 september naar Coloplast Care, 
 Antwoordnummer 40, 3800 VB  Amersfoort. U kunt de oplossing ook 
mailen naar  nlservice@coloplast.com. Onder de juiste inzendingen 
verloten wij een diner-cadeaubon ter waarde van € 40,-. 

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de hokjes hieronder. Deze letters vormen de oplossing. 

We zijn benieuwd  
naar uw mening over  

dit magazine!
Uw feedback is zeer waardevol voor ons.  

Vult u hier alstublieft de enquête in:  
www.coloplast.to/evaluatie. Het invullen van de 

 vragenlijst duurt maximaal 10 minuten én u maakt  
kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van € 20,-.


